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Διατμηματικό 
– Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική 
– Τμήμα Πληροφορικής 

Τρεις κατευθύνσεις 
– Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία 
– Πληροφορική με εφαρμογές στην ασφάλεια, διαχείριση 

μεγάλου όγκου δεδομένων και προσομοίωση 
– Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (T.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση 
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Οι έννοιες 

Η Υ.Α. Γ2/5051.α/18-10-2001 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1366) «Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» στο άρθρο 2, ενότητα 10. – 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής καθώς και άλλα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) 
αποδέχονται την απόδοση των όρων Informatics, Informatics technology 
και Information technology, όπως αυτοί αποδίδονται στο Informatics for 
secondary education – A curriculum for schools, UNESCO, Paris 1994 
(Produced by a working party of the International Federation for 
Information Processing (IFIP) under the auspices of UNESCO 1994).  
Ορίζεται εκεί ως Πληροφορική η επιστήμη η οποία ασχολείται με τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, τη χρήση και τη διαχείριση 
συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υλικό, 
το λογισμικό, τις απόψεις ατόμων και οργανισμών και τις συνέπειες στη 
βιομηχανία, το εμπόριο, την πολιτική και τη διακυβέρνηση, ως 
Πληροφορική Τεχνολογία (Π.Τ.) οι εφαρμογές της Πληροφορικής και ως 
Τεχνολογία Πληροφοριών (Τ.Π.) ο συνδυασμός της Π.Τ. με άλλες 
σχετικές τεχνολογίες. 
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Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

Από το κείμενο της UNESCO διαφαίνεται η ανάμειξη της 
πληροφορικής ως εργαλείο στην Τ.Π. και η μη ανάμειξη των 
επικοινωνιών στην Τ.Π.  
Ο όρος Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 
ο οποίος, συμφώνως προς τα ανωτέρω, ορίζεται ως συνδυασμός 
της Τ.Π. με την Τεχνολογία Επικοινωνιών (Τ.Ε.), δηλ. ως η 
μελέτη της χρησιμοποιούμενης προς χειρισμό των πληροφοριών 
και ενίσχυση των επικοινωνιών, τεχνολογίας, έγινε διεθνώς 
δημοφιλής μετά το 1997.  
Ένας παραπλήσιος όρος εμφανίσθηκε τον Ιούνιο του 1999 στην 
ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την Πιλοτική Εφαρμογή 
Προγραμμάτων σε 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία.  
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Η εισαγωγή 

Ένα εκ των πέντε νέων γνωστικών αντικειμένων με τη 
μεγαλύτερη προτίμηση των μαθητών το οποίο διδάχθηκε στα 28 
Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία και στη συνέχεια εντάχθηκε, με 
διαφορετική ονομασία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των 
Ολοήμερων Σχολείων είναι το «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (Πληροφορική)».  
Στην Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/28-07-2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1139) 
μετονομάζεται εις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)».  
Παρόμοια ορολογία χρησιμοποιείται στην Γ’ τάξη των 
πιλοτικών γυμνασίων, αλλά το υπάρχον Π.Σ. τους έχει γνώμονα 
την Πληροφορική και όχι την Τ.Π.Ε. 
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Η σπουδαιότητα 

Είναι εμφανής, επομένως, η σύγχυση της πολιτείας ως 
προς τους όρους πληροφορική, επιστήμη Η/Υ, Τ.Π.Ε. και 
νέες τεχνολογίες.  
Ειδικώς ο τελευταίος συναντάται εκτενώς, και 
λανθασμένως κατά την γνώμη μας, στην ελληνική 
αρθρογραφία εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Κυρίδης, 
Δρόσος και Τσακιρίδου, 2003˙ Ράπτης και Ράπτη, 1997).  
Στη διεθνή αναφέρεται ως αναδυόμενες τεχνολογίες 
(emerging technologies) κατονομάζοντας τις σύγχρονες 
εξελίξεις και την καινοτομία σε διαφόρους τομείς της 
τεχνολογίας. 
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Ορισμοί και στοχοθεσία 

Για τις ανάγκες του μαθήματος δυνάμεθα να ορίσουμε ως  
– εκπαιδευτική τεχνολογία την μελέτη και την ηθική πρακτική 

διευκόλυνσης της μάθησης και βελτίωσης της απόδοσης 
δημιουργώντας, διαχειρίζοντας και χρησιμοποιώντας κατάλληλες 
τεχνολογικές διεργασίες και πόρους (Richey 2008), ενώ ως  

– Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών ή Τεχνολογία 
Πληροφόρησης και Επικοινωνιών, Τ.Π.Ε. εν συντομία, τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τις τεχνικές για την επεξεργασία, τη 
μετάδοση και λήψη κάθε πληροφορίας δυνάμενη να παρουσιασθεί 
σε ψηφιακή μορφή.  

Επί του παρόντος επικεντρωνόμαστε στην ψηφιακή 
τεχνολογία. 
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Ετυμολογία 

Ἀρχή παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις 
(Επίκτητος) 
Ἀρχή σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις (Αντισθένης) 
Human Computer Interaction: Αλληλεπίδραση ή 
διάδραση (μεταξύ) ανθρώπων και υπολογιστών 
Αλληλεπίδραση < Αλλήλων + επί + δράσις: 
αμοιβαία επίδραση ή επιρροή 
Δια (πρόθεση): δηλώνει τρόπο 
Υπολογιστής: Ὑπάλληλος κατώτερος τοῦ 
λογιστοῦ 
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Περιγραφή 

Εισαγωγή στην Διάδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή (Δ.Α.Υ.), ορισμοί, ιστορική επισκόπηση, 
τεχνικές διάδρασης, ευχρηστία εφαρμογών.  
Γνωστικές αναφορές, οπτική αντίληψη, γνωστικά πρότυπα (πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή, 
πρότυπο διάδρασης χρήστη - συστήματος κατά Norman, κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα), 
αναπαράσταση γνώσης και νοητικά πρότυπα.  
Αρχές σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων, οι τρεις κίονες του σχεδιασμού, οδηγίες σχεδιασμού, 
σχεδιασμός εικονιδίων.  
Αξιολόγηση σχεδιασμού, κριτήρια επιλογής των τεχνικών αξιολόγησης, ύφη αξιολόγησης (μελέτη 
εργαστηρίου, μελέτη πεδίου), τεχνικές αξιολόγησης του σχεδιασμού ενός συστήματος (Γνωστική 
περιδιάβαση, ευρετική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στην αναθεώρηση, αξιολόγηση 
βασισμένη στο πρότυπο).  
Αξιολόγηση υλοποίησης, τεχνικές αξιολόγησης ενός υλοποιημένου συστήματος, εμπειρικές μέθοδοι 
(πειραματική αξιολόγηση, τεχνικές παρατήρησης, τεχνικές επερώτησης).  
Η οικογένεια προτύπων Στόχοι-Πράξεις-Μέθοδοι-κανόνες Επιλογής (Σ.Π.Μ.Ε.), αξιολόγηση βάσει 
των προτύπων Σ.Π.Μ.Ε., πρότυπα σχετιζόμενα με Σ.Π.Μ.Ε., εφαρμοσμένη ανάλυση Σ.Π.Μ.Ε. στο 
σχεδιασμό, το πρότυπο στάθμης πληκτρολογήσεων (Π.Σ.Π.), Card, Moran & Newell Σ.Π.Μ.Ε. 
(CMN Σ.Π.Μ.Ε.), Φυσική Σ.Π.Μ.Ε. Γλώσσα (Φ.Σ.Π.Μ.Ε.Γ.), Γνωστικός Κινητήρας Αντίληψης 
Σ.Π.Μ.Ε. (Γ.Κ.Α. Σ.Π.Μ.Ε.).  
Σχεδιασμός στον παγκόσμιο ιστό. Σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Σχεδιασμός για 
όλους, σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες. 9 



Ωφέλεια 

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αρκετών μαθημάτων του 
Π.Σ. 
– Τεχνολογίες πληροφοριών, υποδομών δικτύωσης και εφαρμογών 

διαδικτύου 
– Εκπαιδευτικό λογισμικό Ι, ΙΙ 
– Ανοικτή, εξ αποστάσεως και ενηλίκων εκπαίδευση 
– Πολυμεσικές εφαρμογές και υπερμέσα στην εκπαίδευση 
– Διδακτική της πληροφορικής και των φυσικών επιστημών 

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αρκετών γνωστικών 
αντικειμένων εκτός του Π.Σ. 
– Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 
– Ανάπτυξη εικονικού περιβάλλοντος 
– Ειδικά θέματα προσομοίωσης 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με το πέρας των παραδόσεων θα είστε σε θέση  
να αναφέρετε επιγραμματικώς τις κύριες θεωρίες της γνωστικής 
ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας αφορούσες την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και να δίνετε παραδείγματα εξηγούμενα την επιρροή του 
σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων από τα προτεινόμενα εκ των 
θεωριών αυτών πρότυπα, 
να περιγράφετε την τρέχουσα μηχανολογία διαδραστικών 
συστημάτων, τις κυριότερες συσκευές εισόδου ή εξόδου και να 
προσδιορίζετε παραμέτρους επηρεάζουσες την επιλογή κατάλληλης 
τεχνολογίας κατά το σχεδιασμό ενός διαδραστικού συστήματος, 
να δίνετε παραδείγματα επιλογής τεχνολογίας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, 
να σχεδιάζετε κατάλληλο διαδραστικό σύστημα για να αντιμετωπίσετε 
ένα δοθέν πρόβλημα, ακολουθώντας βήμα προς βήμα τη μεθοδολογία 
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, 11 



Μαθησιακά αποτελέσματα 

να ορίζετε μετρήσιμους στόχους ευχρηστίας του 
συστήματος και να αξιολογείτε το αποτέλεσμα με 
διαφορετικές εναλλακτικές αναλυτικές ή εμπειρικές 
μεθόδους, 
να συντάσσετε τις προδιαγραφές της διεπιφάνειας χρήστη 
ενός συστήματος χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και 
να χρησιμοποιείτε και να γνωρίζετε τους ειδικούς κανόνες 
αφορούντες τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
διαδραστικών συστημάτων για διαδικτυακές εφαρμογές. 
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Ας γνωριστούμε… 

Πτυχιούχος μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών, 
Ε.Κ.Π.Α.) 
Κάτοχος του μεταπτυχιακού Επαγγελματικού 
Ενδεικτικού εις την Πληροφορικήν και 
Επιχειρησιακήν Έρευναν (Τμήμα Μαθηματικών, 
Ε.Κ.Π.Α.) 
Διδάκτωρ (Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α.) 
Εργάσθηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπεύθυνος ΚΕ. 
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σχολικός Σύμβουλος) 
Εργάζομαι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Θ., 
Ε.Α.Π., Ε.Κ.Π.Α., Τ.Ε.Ι. Αθηνών) 
http://vdrakop.users.uth.gr 
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Ερευνητικά ενδιαφέροντα 

Μορφοκλασματική και υπολογιστική γεωμετρία 
Γραφική υπολογιστών 
Δυναμικά συστήματα 
Επεξεργασία και συμπίεση εικόνων 
Υπολογιστική μιγαδική ανάλυση 
Διδακτική της Πληροφορικής, της Επιστήμης των 
Υπολογιστών και της Τ.Π.Ε. 
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Ακροατήριο 

Προπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής ή 
Επιστήμης Υπολογιστών οι οποίοι μελετούν τη Διάδραση 
Ανθρώπου – Υπολογιστή 
Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο μέσα από τη μελέτη, 
τη διδασκαλία και την εφαρμογή σχετικών μεθόδων και 
αρχών έρευνας, σχεδιασμού και αξιολόγησης 
διαδραστικών συστημάτων 
Οι εμπλεκόμενοι με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη 
σύνταξη προδιαγραφών και την αξιολόγηση τόσο 
λογισμικού όσο και αλληλεπιδρώντων με τους χρήστες 
τους συστημάτων υπολογιστών 
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Επίπεδο του μαθήματος 

Λίγο έως πολύ αυτόνομο 
Οι συμμετέχοντες δεν αναμένεται να έχουν 
εκ των προτέρων γνώση των θεμάτων 
Προαπαιτούνται κάποιες βασικές γνώσεις 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 
Αρχιτεκτονική υπολογιστών 
Δομές δεδομένων 
Λειτουργικά συστήματα 
Γραφική υπολογιστών 
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Βοηθητικό υλικό 

 
 
 
 
Διαφάνειες 
Βιβλιογραφία 
Άρθρα 
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Βιβλιογραφία (στην ελληνική) 

Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale, 
Eπικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3η Έκδ., Εκδ. Μ. 
Γκιούρδας, Αθήνα, 2007 
Νικ. Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου – 
υπολογιστή, Εκδ. Δίαυλος, Αθήνα, 2000 
Δημοσθ. Ακουμιανάκης, Διεπαφή χρήστη – υπολογιστή: Μία 
σύγχρονη προσέγγιση, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006 
Παν. Κουτσαμπάσης, Αλληλεπίδραση ανθρώπου –υπολογιστή: 
Αρχές, μέθοδοι και παραδείγματα, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 
2011 
Σπ. Συρμακέσης, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003 
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η-Βιβλιογραφία (στην ελληνική) 

Νικ. Αβούρης, Χρ. Κατσάνος, Νικ. 
Τσέλιος, Κων. Μουστάκας, Εισαγωγή στην 
αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή, 
Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015 
Παν. Κουτσαμπάσης, Αξιολόγηση 
διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον 
χρήστη, Σ.Ε.Α.Β., Αθήνα, 2015 
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Βιβλιογραφία (στην αγγλική) 

Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd and Russell 
Beale, Human-Computer interaction, 3rded., Pearson 
Education Limited, Haddington, 2004 
Shneiderman Ben and Pleasant Catherine, Designing the 
User Interface: Strategies for effective Human-Computer 
Interaction, 5th ed., Addison Wesley, 2010 
Tidwell Jenifer, Designing Interfaces: Patterns for 
Effective Interaction Design, 2nd ed. O'Reilly Media, 2010 
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Αρθρογραφία 

[And95]   K. Andrews, Visualising Cyberspace: Information 
Visualisation in the Harmony Internet Browser. In Proc. First IEEE 
Symposium on Information Visualization, pp. 97-104, Atlanta, Georgia, 
1995 
[JMWU91] R.Jeffries, J.R.Miller, C.Wharton, K.M. Uyeda, User 
Interface evaluation in the real world: A comparison of four techniques, 
Proc. ACM CHI-91 Conf., New Orleans, LA, pp. 119-124, 1991.  
[Nie93a]  J.  Nielsen, Response  Times: The  Three  Important  Limits, 
http://www.useit.com/papers/responsetime.html, 1993 
[Sav96]   P. Savage, User Interface Evaluation in an Interactive Design 
Process: A Comparison of Three Techniques, Proc. CHI96, 1996. 
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Βιβλιογραφία 

[CMN83] S. K.Card, T. P. Moran, A. Newell, editors, The 
Psychology of Human-Computer Interaction, Lawrence 
Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, 1983. 
[Mon85] A. Monk, Fundamentals of Human-Computer 
Interaction, Academic Press, London 
[NM94]  J. Nielsen and R. L. Mack, editors, Usability 
Inspection Methods, Wiley, 1994. 
[Shn98]  B. Shneiderman, Designing the User Interface, 
Third edition, Reading MA, Addison Wesley, 1998  
[SΜ86]  Sidney L. Smith and Jane N. Mosier, Guidelines 
for designing user interface software; Mitre Corporation 
Report MTR-9420, Mitre Corporation, 1986. 
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Μέθοδος, χρόνος και τόπος 
διδασκαλίας 

Δια ζώσης εκπαίδευση 
Διεξαγωγή μίας πανεπιστημιακής 
παράδοσης ανά εβδομάδα 
Τρεις ώρες συνολικώς 
Δευτέρα 18:00 – 21:00 στην ΑΙΘ 3 
Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Τρίτη 12:00 – 
15:00 
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Αξιολόγηση 

Προφορική και γραπτή για να αναδείξουν 
– την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος, 
– την εις βάθος ενασχόληση με τις ασκήσεις ή τις 

εργασίες, 
– την γενικότερη αποκτηθείσα εμπειρία 

Γραπτές εξετάσεις 60% και ερευνητικές 
εργασίες 40% του τελικού βαθμού, εφ’ 
όσον ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι 
προβιβάσιμος 
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Εργασίες και προθεσμίες 

Δύο υποχρεωτικές ερευνητικές εργασίες 
Θεματολογία 
– Θεωρητική μελέτη 
– Σχολιασμός και κριτική διεπαφών 
– Σχεδιασμός (ή βελτίωση) διεπαφών 
Εκφωνήσεις κατά την πορεία του εξαμήνου 
Παράδοση προς το τέλος του εξαμήνου 
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Μεθοδολογία 

Αναζήτηση σχετικού θέματος 
Εύρεση και κριτική του υλικού 
Παράδοση γραπτής τεκμηρίωσης 5–20 σελίδων 
Προφορική παρουσίαση εντός της αιθούσης 
Κριτήρια αξιολόγησης: 
– Περιεχόμενο: ορθότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, 

πληρότητα, περιεκτικότητα 
– Παρουσίαση: γραπτή και προφορική 
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Τρόπος παράδοσης 

Ηλεκτρονικώς μέσω του εργαλείου Εργασίες 
στην η–τάξη http://eclass.uth.gr (προτιμητέο) 
Μέσω η–ταχυδρομείου 
– στον λογαριασμό vdrakop@uth.gr 
– με θέμα τον αριθμό της εργασίας 
– αναφέροντας στο σώμα του η-μηνύματος 

ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου 
Αποστολή της γραπτής τεκμηρίωσης και της 
παρουσίασης 
– με συγκεκριμένο όνομα αρχείου, π.χ. 
Ioannou_ge2_hci.docx 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Τεχνολογία υπολογιστών 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών 
συστημάτων 

29 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Στοιχείο της αλληλεπίδρασής μας με τους 
υπολογιστές είναι η διεπιφάνεια του χρήστη, δηλ. 
το σύνολο των στοιχείων του συστήματος των 
υπολογιστών με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε 
επαφή και αλληλεπιδρά 
Επιστημονική περιοχή έχουσα ως αντικείμενο τη 
μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
υπολογιστών, δηλαδή αλληλεπιδρώντων σε 
μεγάλο βαθμό με τους χρήστες τους συστημάτων 

30 



Σκοπός 

Η περιγραφή και η εφαρμογή των κυρίων 
πορισμάτων και της συσσωρευμένης 
εμπειρίας της γνωστικής αυτής περιοχής υπό 
την μορφή κανόνων και μεθόδων για τον 
σχεδιασμό εύχρηστων συστημάτων 
υπολογιστών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους 

31 



Στόχοι 

Μεθοδολογίες σχεδιασμού διεπαφών (π.χ. 
δοθείσης εργασίας και ομάδας χρηστών, 
σχεδιασμός της καλύτερης δυνατής διεπαφής) 
Μέθοδοι υλοποίησης διεπαφών (εργαλεία 
λογισμικού και βιβλιοθήκες, αποδοτικοί 
αλγόριθμοι) 
Τεχνικές σύγκρισης και αξιολόγησης διεπαφών 
Ανάπτυξη νέων διεπαφών και τεχνικών διάδρασης 
Ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών 
προτύπων καθώς και θεωριών διάδρασης 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 

34 



Εισαγωγή 

Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 
Επισκόπηση του πεδίου 
Η σημασία της διεπαφής του χρήστη 
Συστατικά στοιχεία του πεδίου 

35 



Διεπαφή 

Ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή μέσω μίας 
διεπαφής (ή «διεπιφάνειας», «διαπροσωπίας», κ.ά.) 
Η έννοια της διεπαφής γενικότερα δύναται να θεωρηθεί ως 
ο «τόπος όπου συμβαίνει η επαφή μεταξύ δύο οντοτήτων. 
Όσο λιγότερο όμοιες είναι αυτές οι οντότητες, τόσο 
μεγαλύτερη η ανάγκη για μία καλύτερα σχεδιασμένη 
διεπαφή μεταξύ τους» (Laurel 1991) 
Η διεπαφή αντανακλά τις φυσικές ιδιότητες των 
αλληλεπιδρώντων, τις εκτελούμενες λειτουργίες και την 
ισορροπία ισχύος και ελέγχου μεταξύ τους 
– Π.χ. το σύστημα διεπαφής μεταξύ ενός ανθρώπου και μίας θύρας 

είναι μία χειρολαβή 
36 



Παράδειγμα κακού σχεδιασμού 

Σε ποια από τις δύο στρόγγυλες υποδοχές 
συνδέουμε το ποντίκι; 

37 

λύσεις 



Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή 

Η Δ.Α.Υ. (αγγλ: HCI, γνωστή και ως αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-υπολογιστή ή ως αλληλεπίδραση ανθρώπου-
μηχανής) είναι το επιστημονικό πεδίο το οποίο μελετά την 
επίδραση αλλήλων των ανθρώπων (χρηστών) και των 
υπολογιστών 
Θεωρείται ως το σημείο τομής μεταξύ της πληροφορικής, 
της γνωστικής ψυχολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας, 
της γλωσσολογίας, του βιομηχανικού σχεδιασμού και 
ακόμη περισσοτέρων γνωστικών πεδίων 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και υπολογιστών 
γίνεται στο επίπεδο της διεπαφής χρήστη μέσω 
καταλλήλου λογισμικού και υλικού 
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Στόχοι 

Η βελτίωση της διάδρασης και της επικοινωνίας 
μεταξύ χρηστών και υπολογιστών μέσω της ορθής 
σχεδίασης εύχρηστων και εργονομικών 
υπολογιστών, προσανατολισμένων στις 
ανθρώπινες ανάγκες 
Παροχή κατανόησης των αναγκών των χρηστών, 
οδηγιών ορθού σχεδιασμού διεπαφών, μεθόδων 
αξιολόγησης χρηστικότητας συστημάτων 
υπολογιστών και μία βάση γνώσεων για τις 
διαθέσιμες τεχνολογίες διάδρασης 

39 



Εισαγωγή 

Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 
Επισκόπηση του πεδίου 
Η σημασία της διεπαφής του χρήστη 
Συστατικά στοιχεία του πεδίου 

40 



Επισκόπηση του πεδίου 

Ιστορική επισκόπηση 
Επιστημονικές περιοχές 
Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

41 



Γενικά 

Προ ετών οι υπολογιστές ήταν 
προορισμένοι να αλληλεπιδρούν μόνο με 
ειδικευμένους «χειριστές» 
Εκείνοι, ως γνώστες της κατασκευής και 
της δομής τους, ήταν έτοιμοι να 
συγχωρήσουν τις ιδιοσυγκρασίες των 
συστημάτων τα οποία χειρίζονταν 
Σήμερα χρήστες υπολογιστών δύνανται να 
είναι ευρεία στρώματα του πληθυσμού 
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ENIAC (1943) 

Ο Electronic Numerical 
Integrator and Computer, 
κατασκευασθείς για 
βαλλιστικούς 
υπολογισμούς, και  
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Colossus 
Mk1 (1943), Mk2 (1944) 

ο Colossus δεν είχαν  
δυνατότητα 
αποθήκευσης 
προγραμμάτων 
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Memex (1945) 

Yποθετικό σύστημα 
υπερκειμένου 
περιγραφέν από τον 
Vannevar Bush στο 
"The Atlantic 
Monthly" με επιγραφή 
«As we may think» 

45 

 
 
 
 
 
 
 

Vannevar Bush  



Sensorama (1962) 

Η πρώτη 
«πολυτροπική» 
διεπαφή χρήστη από 
τον Morton Heilig 
Εικονοσειρές, ήχος, 
αέρας, οσμή 
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Sketchpad (1963) 

Πρώτη γραφική διεπαφή χρήστη 
Επηρεασμένο από το Memex 
Χρησιμοποιούσε το τότε 
καινούργιο light pen για είσοδο 
δεδομένων 
Πρώτο πρόγραμμα γραφικής 
(πρόγονος των CAD) 
Πρώτη χρήση «αντικειμένων» 
και «στιγμιοτύπων», έννοιες του 
σύγχρονου 
αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού 
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ICT/ICL (1964) 

International 
Computers and 
Tabulator 1900 

International 
Computers Limited 
Αργότερα, όπως ο ICL 
1906, 
χρησιμοποιούσαν 
ταινίες αποθήκευσης 
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Ιστορική επισκόπηση 

Πανεπιστημιακή έρευνα, εταιρική έρευνα, 
εμπορικό προϊόν 
Άμεσος χειρισμός γραφικών αντικειμένων, 
ποντίκι, παράθυρα, επεξεργασία κειμένου, 
υπερκείμενο, αναγνώριση χειρονομιών κ.ά. 
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oNLine System (NLS, 1968) 

Σχεδιασθέν από τον Douglas Engelbart (1925 – 
2013) και υλοποιηθέν από την ομάδα του στο SRI 
Ενσωμάτωνε το ποντίκι ως συσκευή εισόδου 
Παράθυρα  
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Xerox Alto (1973) 

Ένας από τους πρώτους 
υπολογιστές σχεδιασμένος για 
ατομική χρήση (όχι οικιακός 
υπολογιστής) καθιστώντας τον 
αναμφισβήτητα έναν 
προσωπικό υπολογιστή 
Ήταν ο πρώτος υπολογιστής 
χρησιμοποιήσας την 
αλληγορία της επιφάνειας 
εργασίας και με 
καθοδηγούμενη γραφική 
διεπαφή χρήστη 
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Xerox Star (1981) 

Το πρώτο εμπορικό 
σύστημα περιείχον 
διεπαφή χρήστη με 
«παράθυρα», εικονίδια, 
δεικτική συσκευή (δύο 
κομβία), δίκτυο κ.ά. 
Δημιουργήθηκε στο 
ερευνητικό κέντρο 
Xerox Palo Alto 
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Apple Lisa (1983) 

Το λειτουργικό 
σύστημά του 
χαρακτηριζόταν από 
προστασία μνήμης και 
προτίμηση πολλαπλής 
εργασίας καθώς και 
από μία πιο 
εγγραφοστρεφή ροή 
εργασίας 
Ύπαρξη σκληρού 
δίσκου 53 

 



Atari (1985) 

Ο πρώτος προσωπικός 
(οικιακός) 
υπολογιστής με 
ψηφιοχαρτογραφική, 
έγχρωμη Γ.Δ.Χ. 
Ενσωματωμένο MIDI 

 
 
 
 
 
 
 

Atari 520ST 
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Η Δ.Α.Υ. στη σύγχρονη εποχή 

Τα τελευταία 20 έτη 
Αυξήθηκε η υπολογιστική ισχύς, 
προσωπικοί Η/Υ 
– και συναντώνται σε πολλά μέρη 

Αυξήθηκαν οι χρήστες υπολογιστών 
– και έχουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια 

Άρα μεγαλύτερη ανάγκη για φιλικότητα 
– Έμφαση στην Δ.Α.Υ. 
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Επισκόπηση του πεδίου 

Ιστορική επισκόπηση 
Επιστημονικές περιοχές 
Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

56 



Εμπλεκόμενες γνωστικές 
περιοχές 

Πληροφορική και Επιστήμη των Η/Υ 
Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία 
Εργονομία 
Άλλες επιστημονικές περιοχές 
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Πληροφορική και Επιστήμη των 
Η/Υ 

Παρέχει γνώση αφορούσα τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας (συσκευές 
διάδρασης),  
τεχνικές και εργαλεία για ανάπτυξη 
συστημάτων υπολογιστών (μηχανολογία 
λογισμικού), 
τεχνικές για ανάπτυξη ευφυών και 
προσαρμοζόμενων συστημάτων 
αλληλεπίδρασης (τεχνητή νοημοσύνη) κ.λπ. 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές 
περιοχές 

Πληροφορική και Επιστήμη των Η/Υ 
Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία 
Εργονομία 
Άλλες επιστημονικές περιοχές 
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Ψυχολογία 

Ειδικώς η Γνωστική ψυχολογία 
Μελετά τις γνωστικές λειτουργίες του 
ανθρώπου, όπως η οπτική αντίληψη, η 
μνήμη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
Προσπαθεί να κατανοήσει λειτουργίες, 
όπως η διαδικασία απόκτησης γνώσης και η 
επίτευξη τεθέντων στόχων από ένα άτομο 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές 
περιοχές 

Πληροφορική και Επιστήμη των Η/Υ 
Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία 
Εργονομία 
Άλλες επιστημονικές περιοχές 

61 



Κοινωνική ψυχολογία 

Μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά στα 
πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος 
Επιτρέπει τη μελέτη της επίδρασης της 
εισαγωγής τεχνολογίας σε οργανισμούς, 
δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες κ.λπ., στις οποίες η τεχνολογία 
τροποποιεί την αλληλεπίδραση των 
εργαζομένων 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές 
περιοχές 

Πληροφορική και Επιστήμη των Η/Υ 
Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία 
Εργονομία 
Άλλες επιστημονικές περιοχές 
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Εργονομία 

Ασχολείται με τον σχεδιασμό συσκευών και 
εργαλείων κατάλληλων για ανθρώπινη 
χρήση 
Μελετά συσκευές εισόδου–εξόδου 
Θέτει τις προϋποθέσεις ευχρηστίας του 
λογισμικού 
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Εργονομία 

Η επιστημονική περιοχή η οποία ασχολείται 
με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των ανθρώπων και των λοιπών στοιχείων 
ενός συστήματος 
Εξετάζει την Δ.Α.Υ. από τη σκοπιά των 
φυσικών χαρακτηριστικών των μηχανών 
και των συστημάτων και πως αυτά 
επηρεάζουν την απόδοση του χρήστη 
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Εμπλεκόμενες γνωστικές 
περιοχές 

Πληροφορική και Επιστήμη των Η/Υ 
Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία 
Εργονομία 
Άλλες επιστημονικές περιοχές 
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Άλλες επιστημονικές περιοχές 

Γλωσσολογία,  
Φιλοσοφία,  
Ανθρωπολογία,  
Βιομηχανικός σχεδιασμός 
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Διεπιστημονικότητα 

68 

Δ.Α.Υ. 

Πληροφορική 

Επιστήμη 
Υπολογιστών 

Γνωστική 
Ψυχολογία 

Κοινωνιολογία 

Ανθρωπολογία 

Φιλοσοφία 

Εργονομία 

Γλωσσολογία 



Άσκηση 

Ποιες από τις ακόλουθες επιστήμες συνεισφέρουν 
στην Διάδραση Ανθρώπου– Υπολογιστή; 
(α) εργονομία,  
(β) μαθηματικά,  
(γ) ψυχολογία,  
(δ) ηλεκτρονική,  
(ε) κοινωνιολογία,  
(στ) τεχνολογία λογισμικού,  
(ζ) γλωσσολογία 
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Απάντηση 

Η σωστή απάντηση είναι η (α), (γ), (ε), (στ) και (ζ).  
Η (β) δεν συνεισφέρει αμέσως, αν και εν μέρει η στατιστική 
επιστήμη χρησιμοποιείται στην ανάλυση αποτελεσμάτων 
μετρήσεων Ευχρηστίας.  
Η (δ), επίσης, δεν υπεισέρχεται αμέσως, αν και εδώ κανείς 
δύναται να κάνει ένσταση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών ως συσκευών εισόδου/εξόδου επικοινωνίας με 
υπολογιστές. 
Η (ε) συνεισφέρει ειδικά στον κλάδο της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας.  
Η (στ) είναι κλάδος της πληροφορικής.  
Η (ζ) είναι επιστήμη υποβοηθούσα τη μελέτη διαλόγου–
υπολογιστή και την Επικοινωνία Ανθρώπου–Υπολογιστή σε 
φυσική γλώσσα. 70 



Επισκόπηση του πεδίου 

Ιστορική επισκόπηση 
Επιστημονικές περιοχές 
Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 
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Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

Μηχανολογία ευχρηστίας 
Συστήματα για άτομα με ειδικές ικανότητες 
Εφαρμογές συνεργασίας με υπολογιστή 
Ενσωμάτωση μεθόδων χρηστοκεντρικού 
σχεδιασμού 
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Μηχανολογία ευχρηστίας 

Η σημασία της ευχρηστίας στον σχεδιασμό 
συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου–
υπολογιστή είναι μεγάλη 
Υπάρχει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα 
με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και 
εργαλείων για τη μέτρηση της ευχρηστίας 
και για εισαγωγή της στον κύκλο ζωής 
διαδραστικού λογισμικού 

73 



Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

Μηχανολογία ευχρηστίας 
Συστήματα για άτομα με ειδικές ικανότητες 
Εφαρμογές συνεργασίας με υπολογιστή 
Ενσωμάτωση μεθόδων χρηστοκεντρικού 
σχεδιασμού 
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Συστήματα για άτομα με ειδικές 
ικανότητες 

Η περιοχή αυτή έχει παραδοσιακώς 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας της Δ.Α.Υ.  
Ο σχεδιασμός και η προσαρμογή των 
συσκευών και του λογισμικού, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με 
ειδικές ανάγκες, ικανότητες ή από άτομα 
τρίτης ηλικίας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
για τις σύγχρονες κοινωνίες 
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Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

Μηχανολογία ευχρηστίας 
Συστήματα για άτομα με ειδικές ικανότητες 
Εφαρμογές συνεργασίας με υπολογιστή 
Ενσωμάτωση μεθόδων χρηστοκεντρικού 
σχεδιασμού 
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Εφαρμογές συνεργασίας με 
υπολογιστή 

Οι υπολογιστές εισάγονται σε περιβάλλοντα 
εργασίας και υποστηρίζουν τη συνεργασία 
απομακρυσμένων ατόμων και εικονικών ομάδων 
Τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε τα 
προσδοκώμενα 
Οι εφαρμογές συνεργασίας υποστηριζομένης από 
υπολογιστή αποτελούν αντικείμενο της Δ.Α.Υ., 
ώστε να μελετηθούν τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των ομάδων των χρηστών τους 
και να κατανοηθούν οι αιτίες αποτυχίας των 
εφαρμογών αυτών 77 



Θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

Μηχανολογία ευχρηστίας 
Συστήματα για άτομα με ειδικές ικανότητες 
Εφαρμογές συνεργασίας με υπολογιστή 
Ενσωμάτωση μεθόδων χρηστοκεντρικού 
σχεδιασμού 
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Ενσωμάτωση μεθόδων 
χρηστοκεντρικού σχεδιασμού 

Εντάσσεται στον κύκλο ζωής λογισμικού και είναι 
μέθοδοι πρεσβεύουσες την εμπλοκή των χρηστών 
κατά τη σχεδίαση λογισμικού 
Οι τεχνικές αυτές δεν έχουν ενσωματωθεί στην 
μηχανολογία λογισμικού, ενώ η μηχανολογία 
λογισμικού και η Δ.Α.Υ. συνυπάρχουν χωρίς να 
επηρεάζουν σημαντικώς η μία την άλλη 
Γίνεται προσπάθεια ώστε τα πορίσματα της 
Δ.Α.Υ. να λάβουν τέτοια μορφή, ώστε να 
ενσωματωθούν σε καθιερωμένες τεχνικές 
ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού 79 



Εισαγωγή 

Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 
Επισκόπηση του πεδίου 
Η σημασία της διεπαφής του χρήστη 
Συστατικά στοιχεία του πεδίου 
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Η σημασία της διεπαφής του 
χρήστη 

Κρίσιμες λειτουργίες 
Περιπτώσεις ατυχημάτων 
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Κρίσιμες λειτουργίες 

Ο σχεδιασμός της διεπαφής είναι 
δυσκολότερος στις περιπτώσεις όπου τα 
συστήματα  
– έχουν υψηλό βαθμό συνθετότητας και 
– αυτοματοποιούν μεγάλο πλήθος λειτουργιών 

Οι εύκολες, συνήθεις λειτουργίες 
αυτοματοποιούνται, ενώ οι δύσκολες 
παραμένουν στον άνθρωπο 
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Η σημασία της διεπαφής του 
χρήστη 

Κρίσιμες λειτουργίες 
Περιπτώσεις ατυχημάτων 
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Περιπτώσεις σφαλμάτων 

Πυρηνικό ατύχημα στο Three Mile Island 
Αεροπορικό ατύχημα των κινεζικών 
αερογραμμών 
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Αιτίες Three Mile Island (1979) 

Μία ενδεικτική λυχνία υπεδείκνυε 
εσφαλμένα ότι μία βαλβίδα είχε κλείσει 
Απόκρυψη σημαντικής ένδειξης από 
πινακίδα κρεμασμένη σε διπλανό 
χειριστήριο 
Περίπλοκο σύστημα 1.500 συναγερμών 
δίχως χωριστό έλεγχο για κάθε έναν 
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Αεροπορικό ατύχημα 

Ο πιλότος του αεροσκάφους έχασε τον έλεγχό του 
για δύο λεπτά με αποτέλεσμα αυτό να χάσει 
απότομα ύψος και να υποστεί σημαντικές βλάβες.  
Ενδιαφέρον έχουν τα σχόλια ενός βετεράνου 
πιλότου, του P. Garisson, ο οποίος ανέφερε ότι σε 
μεγάλο βαθμό το ατύχημα οφείλεται στον τρόπο  
κατά τον οποίο έχει σχεδιασθεί το λογισμικό 
ελέγχου του αεροπλάνου 
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Εισαγωγή 

Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 
Επισκόπηση του πεδίου 
Η σημασία της διεπαφής του χρήστη 
Συστατικά στοιχεία του πεδίου 
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Συστατικά στοιχεία του πεδίου 

Μεθοδολογικό περίγραμμα 
Ευχρηστία συστημάτων υπολογιστών 
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Οι γνωστικές περιοχές της 
Δ.Α.Υ. 

89 

Συσκευές Εισόδου 
και Εξόδου 

Τεχνικές 
Διαλόγων 

Είδος 
Διαλόγων 

Περιοχές εφαρμογών 

Εργονομία 

Τεχνικές 
Αξιολόγησης 

Προσεγγίσεις 
Σχεδιασμού 

Τεχνικές και Εργαλεία 
Υλοποίησης  

Συστήματα Παραδειγμάτων 
και Μελέτη Περιπτώσεων 

Άνθρωπος 

Γλώσσα, 
Επικοινωνία 
και Διάδραση 

Ανθρώπινη 
Επεξεργασία 
Πληροφοριών 

Χρήση και συμφραζόμενα 

Ταίριασμα και προσαρμογή Ανθρώπου-Μηχανής Κοινωνική οργάνωση και εργασία 

Υπολογιστής 
Γραφική 

Υπολογιστών  

Αρχιτεκτονική 
Διαλόγων 

Διεργασία Ανάπτυξης 

A a 



Συστατικά στοιχεία 

Ο άνθρωπος 
Ο υπολογιστής 
Η κοινωνική διάσταση 
Η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων 
Οι τεχνικές αξιολόγησης 
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Περιλαμβανόμενοι τομείς 

… ως επεξεργαστής πληροφοριών 
… παράγει ερεθίσματα 
… αφορά στη μελέτη της συνέπειας εισαγωγής 
υπολογιστών σε ομάδες συνυπαρχόντων και 
συνεργαζόμενων ανθρώπων 
… με τα οποία είναι δυνατή η σχεδίαση 
εύχρηστων διαδραστικών συστημάτων 
… ως μέτρηση της ευχρηστίας είτε κατά τη 
σχεδίαση (διαμορφωτική αξιολόγηση) είτε κατά 
τη φάση μέτρησης ευχρηστίας του τελικού 
πρωτοτύπου 91 



Συστατικά στοιχεία του πεδίου 

Μεθοδολογικό περίγραμμα 
Ευχρηστία συστημάτων υπολογιστών 
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Ευχρηστία συστημάτων 

Ο όρος «ευχρηστία» καθιερώνεται έναντι του 
«φιλικότητα προς τον χρήστη» 
Είναι η ικανότητά τους να λειτουργούν 
αποτελεσματικώς και αποδοτικώς, παρέχοντας 
υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες τους 
Παράμετροι 
– Ευκολία εκμάθησης, 
– υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου, 
– χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη,  
– ευκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του,  
– υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη 
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Παραδείγματα 

Σε διεπαφές λογισμικού εφαρμογών 
– Λάθος τοποθέτηση του DELETE δίπλα στο 

SAVE 
 Ο καταγραφέας εικονοσειρών είναι 
απλούστερη συσκευή από το αυτοκίνητο, 
αλλά 
– μόνο 10% των χρηστών του βίντεο ξέρουν να 

το προγραμματίζουν και να κάνουν ρυθμίσεις 
– το αυτοκίνητο έχει άμεση ανάδραση! 
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Εξέλιξη διεπαφών υπολογιστών 

Εισόδου 
– διακόπτες, κάρτες, ταινίες, πληκτρολόγια 
– εντολές, ποντίκι + Γ.Δ.Χ., φωνή, εικονοσειρές 

Εξόδου 
– χαρτί, γραμμή οθόνης, πλήρης οθόνη 
– Γ.Δ.Χ. 

Οι υπολογιστές γίνονται «μηχανές για όλους» 
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Μελλοντικές διεπαφές 

Είσοδος (Τεχνολογικά) 
– Φωνή: χροιά … εκπαίδευση, θόρυβο 
– Βίντεο: αναγνώριση αλλαγών 

Έξοδος … 
Η μεθοδολογία βελτίωσης είναι πάντοτε η 

ίδια, αλλά με άλλα μέσα. 
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Εξέλιξη υπολογιστών 

Παράλληλη εξέλιξη σε 
Υλικό, συσκευές και περιφερειακά, 
ταχύτητα 
Λειτουργικά Συστήματα (πολλοί σύγχρονοι 
χρήστες, προστασία μεταξύ τους) 
Εφαρμογές (με οδηγούς συσκευών) 
Γ.Δ.Χ., πολλαπλά μέσα 
Εξειδικευμένα συστήματα 
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Εξέλιξη επικοινωνίας - πρότυπα 

Βαδίζουμε προς έναν ομοιογενή χώρο 
Σε υλικό 
– π.χ. Δίκτυα 

• εξαίρεση οι ευρεσιτεχνίες 

Σε βιβλιοθήκες λογισμικού 
– π.χ. widgets 

Σε διεπαφές λογισμικού 
– Κοινές πρακτικές 
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Απλούστατο; 

Πόσο απλή μπορεί να γίνει τελικώς η επικοινωνία; 
Η περιπλοκότητα της λειτουργικότητας δεν θα 
εξαλειφθεί 
– Π.χ. Η περιπλοκότητα της περιγραφής των κριτηρίων 

μιας αναζήτησης 
Αλλά η περιπλοκότητα του χειρισμού της μπορεί 
να ελαττωθεί κατά πολύ. 
– Με έξυπνες και φιλικές διεπαφές 
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Νέες έννοιες και απαιτήσεις 

Συνεργασία – κοινωνική διάσταση  
Φορητότητα- διάχυτη υπολογιστικότητα  
Πληροφόρηση ως πρόσθετη απαίτηση 
στην κύρια δραστηριότητα  
Το πλαίσιο χρήσης (context)  
Οι δυνατότητες των μέσων  
Η σύγκλιση των τεχνολογιών (τα δίκτυα, 
ενσωματωμένα κυκλώματα, αισθητήρες)  
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Άσκηση 

Ένα σύστημα είναι εύχρηστο, αν πληροί έναν ή περισσότερους από 
τους κάτωθι όρους (επιλέξτε): 
(α) Είναι εύκολο να μάθει να το χειρίζεται ο χρήστης του. 
(β) Στη διεπιφάνειά του έχουν περιληφθεί πολλά γραφικά εικονίδια 
με τα οποία ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει. 
(γ) Δεν ξεχνιέται η χρήση του εύκολα με παρέλευση κάποιου 
χρόνου. 
(δ) Η εγκατάστασή του σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες είναι 
εύκολη και δεν απαιτεί πρόσθετη προγραμματιστική προσπάθεια. 
(ε) Είναι φιλικό προς τον χρήστη του. 
(στ) Εκτελεί γρήγορα και σωστά το έργο που είναι σχεδιασμένο να 
κάνει. 
(ζ) Παρέχει ικανοποίηση στον χρήστη του. 
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Απάντηση 

Η σωστή απάντηση είναι τα (α), (γ), (στ) και (ζ).  
Η απάντηση (β) περιέχει ένα χαρακτηριστικό της διεπιφάνειας, 
χρήστη συνηθισμένο στο ύφος αλληλεπίδρασης, το οποίο 
ονομάζεται «απευθείας χειρισμός» (βλ. Ενότητα 3). Η χρήση 
εικονιδίων, όμως, δεν είναι επαρκές χαρακτηριστικό 
Ευχρηστίας.  
Η απάντηση (δ) είναι ένα λειτουργικό χαρακτηριστικό που, αν 
έχει τεθεί σαν απαίτηση, εμπεριέχεται στην απάντηση (ζ).  
Η απάντηση (ε) είναι ένας μη σαφώς προσδιορισμένος όρος που 
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για διαφημιστικούς σκοπούς 
εταιρειών λογισμικού και έγινε συνώνυμο γραφικών 
διεπιφανειών χρήστη. Μια ένσταση προς τον όρο είναι ότι ο 
χρήστης δεν αναζητεί φίλους σε ένα σύστημα λογισμικού, αλλά 
απλώς θέλει να επιτελέσει επιτυχώς το έργο του. 102 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Θεωρητική θεμελίωση 

Γνωστικά πρότυπα 
Αισθητήρια αντίληψη 
Προσοχή και μνήμη 
Οργάνωση γνώσης και νοητικά πρότυπα 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 
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Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Γνωστικές διεργασίες 

Οι συνεπαγόμενες ή αφορούσες απόκτηση 
γνώσης, όπως η κατανόηση, ενθύμηση, ανάπτυξη 
συλλογισμών, απόκτηση ικανοτήτων, δημιουργία 
νέων ιδεών κ.λπ. 
Η μελέτη και κατανόηση των λειτουργιών του 
ανθρώπου, όταν αυτός αντιδρά σε ερεθίσματα που 
του προκαλούν γνωστικές διεργασίες και η 
διαδικασία μέσω της οποίας αυτός καταλήγει σε 
ενέργειες ώστε να επιτύχει τους στόχους του, 
υπήρξε αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας 
για πολλά έτη 107 



Πρότυπο ανθρωπίνου 
επεξεργαστή 

Η πιο γνωστή θεωρία ερμηνεύουσα την 
ανθρώπινη συμπεριφορά είναι το 
ανθρώπινο πρότυπο επεξεργασίας 
πληροφοριών 
Θεωρία των τεσσάρων σταδίων 
– Κωδικοποίηση 
– Σύγκριση 
– Επιλογή 
– Εκτέλεση 108 



Στάδια επεξεργασίας πληροφορίας από ανθρώπινο 
επεξεργαστή 

109 

ερεθίσματα 

Κωδικοποίηση  
ερεθισμάτων  
σε εσωτερική  
αναπαράσταση 

μνήμη 

Σύγκριση  
με εσωτερική  
αναπαράσταση  
ερεθισμάτων  
στη μνήμη 

Επιλογή και  
εκτέλεση  
κατάλληλης 
ενέργειας 

ενέργειες 



Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Επίπεδα μνήμης 

Αισθητήρια (εικονική ή οπτική, ηχητική, απτική) 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
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Αισθητήρια μνήμη 

Βραχυχρόνια μνήμη 

Μακροχρόνια μνήμη 

προσοχή 

πρακτική εξάσκηση 



Αισθητήρια μνήμη 

Διαφορετική για κάθε αισθητήριο αγωγό 
(εικονική ή οπτική, ηχητική, απτική) 
Συντηρεί την πληροφορία της για μερικά 
δέκατα του δευτερολέπτου 
Ο χρόνος εξασθένισης ερεθίσματος είναι 
200 ms για την οπτική αισθητήρια μνήμη 
και 1500 ms (δηλαδή 1,5 sec) για την 
ηχητική αισθητήρια μνήμη 
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Παραδείγματα 

Μνήμη οφθαλμών: Κινήστε το δάκτυλό σας 
έμπροσθεν των οφθαλμών σας και 
παρατηρήστε τα διαφορετικά είδωλά του 
χωρίς το πρόσφατο είδωλο 
Μνήμη ώτων: Η επανάληψη μιας ερώτησης 
όταν εκτελείτε κάποια εργασία 
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Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη 
εργασίας 

Η πληροφορία συντηρείται για 15–30 δευτερόλεπτα 
Σχετικά πειράματα έχουν δείξει ότι τα παραμένοντα 
διακριτά αντικείμενα είναι από 5-9, δηλ. 7 + ή –2 
αντικείμενα 
Χρησιμοποιείται για πληροφορίες απαραίτητες μόνο για 
σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. για «ενδιάμεσα 
αποτελέσματα», όπως ο υπολογισμός του 35 × 6 (νοητά 
5×6 και 30×6), που θα εύρω μία διεύθυνση, κ.ά. 
Ακολουθία αριθμών 3, 2, 1, 8, 7, 4, 0, 3, 8, 2 
Αύξηση με ομαδοποίηση: Επταψήφιους τηλεφωνικούς 
αριθμούς ως 3 + 2 + 2 ψηφία 
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Παράδειγμα 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μία απλή σειρά 
ένδεκα ψηφίων  

16082637764  
ή έναν αριθμό τηλεφώνου ο οποίος περιέχει τα 
ίδια ένδεκα ψηφία δοσμένα στη συνήθη μορφή  

+1 (608) 263-7764 
αλλά τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε κωδικό 
χώρας (1), κωδικό πόλης (608), κωδικό 
τηλεφωνικού κέντρου (263) και αριθμό εντός του 
τηλεφωνικού κέντρου (7764) 

116 



Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Μακροχρόνια μνήμη 

Είδη: Επισοδειακή και Σημασιολογική 
Η πληροφορία συντηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
Μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά πιο αργή πρόσβαση 
Οργάνωση: Σημασιολογικό δίκτυο, επεισοδιακή ή μέσω 
πλαισίων 
Περιλαμβάνει οτιδήποτε «γνωρίζουμε»: τόσο την 
κατάφαση όσο και την άρνηση 
Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ένα ερέθισμα, η χρήση ή 
η εξάσκηση έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά από τη 
βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μνήμη 
Η φύση της πληροφορίας: η οικεία πληροφορία 
ενσωματώνεται πιο εύκολα 118 



Διεργασίες 

Εισαγωγή πληροφοριών 
Διαγραφή πληροφοριών 
Ανάκτηση πληροφοριών 
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Εισαγωγή 

Η επανάληψη εκμάθησης μίας πληροφορίας, 
την μεταφέρει από την μνήμη εργασίας στην 
μακροχρόνια μνήμη 
Η αποθηκευμένη ποσότητα είναι ανάλογη του 
χρόνου ανάλωσης προς εκμάθηση 
Επηρεάζεται και από τον καταμερισμό χρόνου 
της εκμάθησης, καθ’ ότι κατανεμημένος 
χρόνος εκμάθησης επιφέρει καλύτερα 
αποτελέσματα σε σχέση με την 
συγκεντρωμένη χρονικώς εκμάθηση 120 



Εισαγωγή 

Η φύση των πληροφοριών επηρεάζει την 
εισαγωγή αυτών 
Είναι πιο δύσκολο να θυμηθούμε ένα σύνολο 
λέξεων αντιπροσωπεύουσες αρχές σε 
σύγκριση με λέξεις αντιπροσωπεύουσες 
αντικείμενα (επειδή μπορούμε να φέρουμε στο 
μυαλό μας τα αντικείμενα που 
αντιπροσωπεύουν) 
Οι κατάλογοι λέξεων που είναι οργανωμένες 
βάσει κατηγοριών ανακαλούνται ευκολότερα 121 



Παράδειγμα 

Δοκιμάστε σε μικρό χρονικό διάστημα, π.χ. 5 
δευτερολέπτων, να απομνημονεύσετε τις 
ακόλουθες λέξεις 

(σκέψη, ηλικία, κρύο, πονηριά, ησυχία, 
λογική, ιδέα, αξία, παρελθόν, μεγάλο) 

και αυτές 
(βάρκα, δένδρο, γάτα, παιδί, χαλί, πιάτο, 

εκκλησία, όπλο, φλόγα, κεφάλι) 
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Διεργασίες 

Εισαγωγή πληροφοριών 
Διαγραφή πληροφοριών 
Ανάκτηση πληροφοριών 
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Διαγραφή 

Αδιευκρίνιστο 
– Σβήσιμο πληροφορίας από μνήμη ή 
– Αύξηση του χρόνου προσπέλασής της 

Θεωρίες 
– Πλήρης απόσβεση ή αντικατάσταση, λ.χ. 

καινούργιο τηλέφωνο 
– Επιρροή από συναισθήματα, λ.χ. τάση για 

αναμνήσεις μόνο των καλών γεγονότων 
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Διεργασίες 

Εισαγωγή πληροφοριών 
Διαγραφή πληροφοριών 
Ανάκτηση πληροφοριών 
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Ανάκτηση 

Δύο μορφές ανάκτησης στην ανθρώπινη 
μνήμη 

Η ανάκληση, όπου η πληροφορία 
προσπελαύνεται στην μνήμη εξ αρχής και 
χωρίς καμία βοήθεια και  
Η αναγνώριση, όπου η πληροφορία μας 
δίνεται με κάποιον τρόπο, ίσως μεταξύ 
άλλων, και εμείς απλώς συνειδητοποιούμε 
τι είναι αυτό που αναζητούμε 126 



Σύγκριση των μορφών 

Αναγνώριση ευκολότερη από ανάκληση 
Δοκιμάστε να θυμηθείτε αριθμούς 
τηλεφώνων φίλων 
– Χωρίς βοήθεια (ανάκληση) 
– Ανώνυμος κατάλογος (αναγνώριση) 

Οι διεπαφές τείνουν προς αναγνώριση 
εντολών με εμφάνισή τους σε επιλογέα 
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Παράγοντες επιλογής εντολών 

Συμφραζόμενα 
Εργασία 
Παράσταση 
Αναπαριστάμενη έννοια 
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Ιερόγλυφα 
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Συμφραζόμενα 

Σκεφθείτε τους διαφορετικούς συνειρμούς 
που δημιουργούν εικονίδια με γυναικεία και 
ανδρικά υποδήματα όταν ευρίσκονται  
σε ένα εστιατόριο (όπου μάλλον υπονοούν 
αποχωρητήρια) ή  
σε ένα πολυκατάστημα (όπου μάλλον 
υπονοούν καταστήματα υποδημάτων) 
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Εργασία 

Τα εικονίδια είναι κατάλληλα για μη 
αλφαβητική πληροφορία, κυρίως όταν 
απαιτείται αναγνώριση 
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Παράσταση 

Πρέπει να είναι «μνημονική» 
Συνήθως, οι χρησιμοποιούμενες 
παραστάσεις συνδέονται με την 
αναπαριστάμενη έννοια ή ενέργεια 
– με άμεση ομοιότητα,  
– αποτελώντας παραδείγματά της,  
– καθαρώς συμβολικά, 
– τυχαίως 
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Ομοιότητα 

 
 
 
 
 

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην 
οδό 
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Παράδειγμα 

 
 
 
 
 
 

Μαχαιροπήρουνο ως ένδειξη εστιατορίου 
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Συμβολισμός 

 
 
 
 
 
 

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι 
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Τυχαίως 

 
 
 
 
 
 

Κίνδυνος ραδιενέργειας 
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Αναπαριστάμενη έννοια 

Είναι ευκολότερα τα αντικείμενα και 
δυσκολότερες οι αφηρημένες έννοιες και οι 
πράξεις (όπου επιστρατεύονται πολλές 
φορές έμμεσες αναλογίες, π.χ. ένας ελέφας 
για την ένδειξη «βαρύ», οι οποίες απαιτούν 
αρχική εκμάθηση) 
Καλός συνδυασμός είναι τα ζωογονημένα 
εικονίδια 
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Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Άλλα πρότυπα 

Οι Card, Moran και Newell και συνεργάτες 
ανέπτυξαν το Π.Α.Ε., το οποίο περιγράφει τον 
άνθρωπο ως τρία αλληλεπιδρώντα υποσυστήματα 
Το αισθητήριο, το γνωστικό και το κινητικό, 
αντιστοιχούν στις φάσεις της γνωστικής 
επεξεργασίας:  
(α) κωδικοποίησης ερεθισμάτων,  
(β) σύγκρισης/επιλογής απόκρισης και  
(γ) εκτέλεσης απόκρισης 
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Παράδειγμα 

«Σίγουρα να διαγραφεί το αρχείο;» 
Ο αισθητήριος επεξεργαστής 
ενεργοποιείται για την ανάγνωση του 
μηνύματος, ο γνωστικός επεξεργαστής για 
τη συσχέτισή του με τον στόχο του χρήστη 
που πιθανόν είναι ελευθέρωση χώρου στο 
δίσκο και ο κινητικός επεξεργαστής για να 
δώσει εντολές στους μυς για την κίνηση του 
ποντικιού προς το πλήκτρο «ΝΑΙ» 
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Επεκτάσεις 

Μία οικογένεια σχετικών προτύπων τα οποία 
στηρίζονται στο Π.Α.Ε., αλλά περιέχουν 
μετρήσιμα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 
Μας επιτρέπουν την πρόβλεψη της απόκρισης του 
χρήστη σε ερεθίσματα που παρέχονται κατά τη 
λειτουργία ενός υπό σχεδιασμό συστήματος 
GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection 
rules) 
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Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-
συστήματος κατά Norman 

Προσδιορισμός του στόχου 
Σχηματισμός της πρόθεσης για δράση 
Καθορισμός της ακολουθίας των δράσεων 
Εκτέλεση της δράσης 
Αντίληψη της κατάστασης του συστήματος 
Ερμηνεία της κατάστασης του συστήματος 
Εκτίμηση της κατάστασης ως προς τους 
στόχους και τις προθέσεις 
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Ο φυσικός κόσμος: ο 
υπολογιστής 

144 

Πρόθεση 

Προσδιορισμός 
στόχου 

Εκτίμηση 

Αντίληψη 
απόκρισης 

Ερμηνεία 
ερεθίσματος 

Καθορισμός 
ενέργειας 

Εκτέλεση 
ενέργειας 

Απόσταση μεταξύ προσδοκίας 
και πραγματικότητας 

Στάδια εκτέλεσης Στάδια εκτίμησης 



Πρότυπο Norman (7 σταδίων) 

Δράση 
– Προσδιορισμός του στόχου 
– Σχηματισμός της πρόθεσης 
– Καθορισμός της ακολουθίας των δράσεων 
– Εκτέλεση της δράσης 
Αντίδραση 
– Αντίληψη της κατάστασης του συστήματος 
– Ερμηνεία της κατάστασης του συστήματος 
– Εκτίμηση της κατάστασης ως προς τους 

στόχους και τις προθέσεις 145 



Κύκλος 

Επαναλαμβανόμενος με 
επαναπροσδιορισμό του στόχου 
Χάσμα  
– Εκτέλεσης: Απόσταση μεταξύ των στόχων του 

χρήστη και των μέσων που διαθέτει 
– Εκτίμησης: Διάσταση μεταξύ συμπεριφοράς 

του συστήματος και των προσδοκιών του 
χρήστη 
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Εργονομία 

Εργονομική ή ανθρώπινοι παράγοντες 
Η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών 
της αλληλεπίδρασης 
Εστιάζει κυρίως στην απόδοση των 
χρηστών και πώς η διεπαφή ενισχύεται ή 
μειώνεται από αυτήν 
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Είδη θεμάτων και προβλημάτων 

Διευθέτηση ελέγχων και επιδείξεων 
– Λειτουργική 
– Ακολουθιακή 
– Συχνή 
– Αλφαβητική 

Το φυσικό περιβάλλον της αλληλεπίδρασης 
– του χρήστη ή του μέσου χρήστη 
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Είδη θεμάτων και προβλημάτων 

Θέματα υγείας 
– Στάση του σώματος 
– Χώρος: φωτισμός, θερμοκρασία, ... 
– Χρόνος συνεχούς εργασίας 

Χρήση χρωμάτων 
– Π.χ. Ερυθρό, κίτρινο, πράσινο 
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Άσκηση 

Να περιγράψετε σύμφωνα με το πρότυπο διάδρασης 
επτά σταδίων του Norman το ακόλουθο σενάριο: 
Έστω ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή 
κειμένου και προσπαθεί να συντάξει ένα κείμενο 
που πρέπει να μην υπερβεί τις δύο σελίδες. 
Ανακαλύπτει ότι το κείμενο είναι μήκους δυόμισι 
σελίδων. Διαδοχικά επιλέγει προτάσεις από το 
κείμενο, τις οποίες επαναδιατυπώνει με λιγότερες 
λέξεις και εξετάζει κάθε φορά πόσο αυτό επηρεάζει 
το συνολικό μήκος του κειμένου. 
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Απάντηση 

Ο στόχος είναι «Το κείμενο να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές».  
Ο χρήστης σχηματίζει την πρόθεση «Να μικρύνει το κείμενο, ώστε να περιοριστεί στις 2 
σελίδες» που συνεπάγεται την πρόθεση «Να επαναδιατυπωθούν οι πιο μακριές 
προτάσεις», που έχει ως συνέπεια τον καθορισμό των εξής ενεργειών: «επιλογή φράσης 
προς επαναδιατύπωση – προσδιορισμός νέας διατύπωσης – αλλαγή και πληκτρολόγηση 
νέας φράσης».  
Ακολουθεί η εκτέλεση των ενεργειών αυτών για την επιλεγείσα πρόταση. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα στάδια εκτίμησης του αποτελέσματος των ενεργειών.  
Ο χρήστης αντιλαμβάνεται την απόκριση του συστήματος που «παρουσιάζει τη νέα 
μορφή του κειμένου» και εξηγεί το αποτέλεσμα: «Το κείμενο έχει μικρύνει κατά χ 
γραμμές».  
Η εκτίμηση του αποτελέσματος γίνεται με την παρατήρηση του νέου μήκους του 
κειμένου. Αν το κείμενο είναι πάνω από δύο σελίδες μακρύ, ο κύκλος εκτέλεσης 
επαναλαμβάνεται. Είναι δυνατόν το τμήμα του κύκλου που αφορά τον <προσδιορισμό 
νέας πρότασης – επαναδιατύπωση – πληκτρολόγηση> να επαναλαμβάνεται για έναν 
ορισμένο αριθμό φράσεων, πριν γίνει ο έλεγχος μήκους του νέου κειμένου, μέχρι να 
επαναδιατυπωθεί ένας επαρκής αριθμός προτάσεων που κατά την κρίση του χρήστη 
συνεπάγεται επίτευξη του στόχου. 151 



Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Διερευνητική μάθηση 

Φάση ορισμού στόχων σχετιζομένων με μία 
δεδομένη εργασία,  
φάση εξερεύνησης έχουσα ως στόχο την 
ανακάλυψη ενεργειών στη διεπιφάνεια που 
διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων, 
φάση επιλογής της πιο κατάλληλης ενέργειας με 
βάση τον στόχο και τις δυνατές ενέργειες,  
φάση εκτίμησης της επιτευχθείσης προόδου 
βάσει της απόκρισης του συστήματος, ώστε να 
προχωρήσει ο χρήστης προς την επόμενη ενέργεια 
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Γνωστικά πρότυπα 

Πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή 
Αισθητήρια μνήμη 
Βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας 
Μακροχρόνια μνήμη 
Άλλα πρότυπα 
Το πρότυπο διάδρασης χρήστη-συστήματος 
κατά Norman 
Διερευνητική μάθηση 
Κατανεμημένα γνωστικά πρότυπα 
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Κατανεμημένα γνωστικά 
πρότυπα 

Τα πρότυπα που έχουμε δει μέχρι τώρα 
αφορούν την αλληλεπίδραση ενός χρήστη 
με ένα υπολογιστικό σύστημα 
Τα τελευταία έτη τα παραδοσιακά αυτά 
πρότυπα της Γνωστικής Ψυχολογίας έχουν 
επεκταθεί, ώστε να περιλάβουν και στοιχεία 
από το περιβάλλον στο οποίο η 
αλληλεπίδραση αυτή λαμβάνει χώρα 
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Κατανεμημένα γνωστικά 
πρότυπα 

Περιλαμβάνουν τη ροή πληροφορίας στο 
ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας 
Δύναται να συνυπάρχουν πολλαπλοί 
συνεργαζόμενοι δρώντες και συστήματα 
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Παράδειγμα 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και 
συστημάτων κατά τη διαδικασία 
προσγείωσης ενός αεροπλάνου  
Συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχου καθώς 
και ο κυβερνήτης και χειριστής του 
αεροπλάνου, αλληλεπιδρώντες μεταξύ τους 
και με τα χειριστήριά τους 
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Θεωρητική θεμελίωση 

Γνωστικά πρότυπα 
Αισθητήρια αντίληψη 
Προσοχή και μνήμη 
Οργάνωση γνώσης και νοητικά πρότυπα 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 
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Αισθητήρια αντίληψη 

Οπτική αντίληψη 
Αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων 
Νόμοι οργάνωσης οπτικών ερεθισμάτων 
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Οπτική αντίληψη 

Το πιο συνηθισμένο μέσο επικοινωνίας μεταξύ 
χρήστη και υπολογιστή είναι η οθόνη 
Τα οπτικά ερεθίσματα παραμένουν το πιο 
διαδεδομένο μέσο 
Αναγνώριση εικόνων ως γραφική 
αναπαράσταση γνωστών εννοιών 
Πρόβλημα η αναπαράσταση τριδιάστατης 
πραγματικότητας με διδιάστατες εικόνες 
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Βοηθήματα οπτικής αντίληψης 

Το σχετικό μέγεθος των αντικειμένων, 
η σχετική τους θέση, δηλαδή η απόκρυψη των 
απόμακρων αντικειμένων από τα πλησιέστερα, 
η μεταβολή της αντίθεσης και της καθαρότητας με 
την απόσταση, 
το φαινόμενο της σκίασης, η μεταβολή στην ύφη 
των επιφανειών με την απόσταση,  
η κινητική παράλλαξη για κινούμενα αντικείμενα, 
δηλαδή το φαινόμενο ότι τα κοντινά αντικείμενα 
κινούνται ταχύτερα από τα απομακρυσμένα. 161 



Αισθητήρια αντίληψη 

Οπτική αντίληψη 
Αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων 
Νόμοι οργάνωσης οπτικών ερεθισμάτων 
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Αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων 

Βασίζεται στην λειτουργία του οπτικού 
αισθητηρίου και στην κατανόηση των 
ερεθισμάτων 
Θεωρία για τη λειτουργία της: «Εποικοδομητική» 
(εμπειρίες). 
Επηρεάζεται: προσδοκίες ή συμφραζόμενα 
– Εικόνες σταθερές και αναλλοίωτες 
– Μέγεθος αντικειμένων καθώς απομακρυνόμαστε 
– Υπάρχουν «οφθαλμαπάτες» 
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Οπτική αντίληψη 

Μέγεθος και βάθος 
– Επικάλυψη, μέγεθος, καθαρότητα, υφή 

Λαμπρότητα ή φωτεινότητα (τρέμουλο;) 
– Υποκειμενική η λαμπρότητα: η αντίθεση 

Χρώμα (αχρωματοψία;) 
– Μήκος κύματος, ένταση, κορεσμός 

Περιβάλλον 
Κίνηση (ενοχλητική;) 
– Προκαλεί ταχύτατες αντιδράσεις 
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Μέγεθος και βάθος 

Μέγεθος 
– Οπτική γωνία 
– Οπτική οξύτητα 

Βάθος 
– Επικάλυψη αντικειμένων: το καλυπτόμενο 

αντικείμενο θεωρείται όπισθεν (= σε 
μεγαλύτερο βάθος) του επικαλύπτοντος 

– Μικρό βάθος, εάν υπάρχει αντίθεση, 
καθαρότητα, λαμπρότητα, κοκκώδης υφή 

– Εξοικείωση 
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Λαμπρότητα ή φωτεινότητα 

Υποκειμενική αντίδραση στα διάφορα επίπεδα 
φωτισμού, δηλ. επηρεάζεται από την ποσότητα 
φωτός την οποία εκπέμπει ένα αντικείμενο 
Μετρείται με τη χρήση φωτόμετρου 
Η αντίθεση = συνάρτηση της φωτεινότητας ενός 
αντικειμένου και φωτεινότητας του βάθους του 
Αυξημένη φωτεινότητα = αυξημένη οπτική 
αντίληψη, όμως 
– Αυξημένη φωτεινότητα = Τρεμόπαιγμα (flicker) 
– (οθόνες < 50Hz, περιφερειακή όραση, μεγάλες οθόνες) 
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Χρώμα 

Τρία συστατικά: 
Απόχρωση: καθορίζεται από το φασματικό 
μήκος κύματος του φωτός 
– Γαλάζιο (Β) < Πράσινο (G) < Ερυθρό (R) 
– Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ~150 χροιές  

Ένταση: φωτεινότητα χρώματος 
Κορεσμός: πυκνότητα του χρώματος = 
πόσο αμιγές είναι = ποσότητα λευκού 
φωτός 
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Χρώμα 

Η αντίληψη του χρώματος είναι καλύτερη 
στο κέντρο του οφθαλμού (ωχρά κηλίδα) 
και μικρότερη στην περιφέρεια 
Συγκριτικά χαμηλότερη ικανότητα 
αντίληψης του γαλάζιου εξ αιτίας 
μικροτέρου μήκους κύματος 
Αχρωματοψία 
– 8% των ανδρών και 1% των γυναικών 
– κυρίως αδυναμία διάκρισης μεταξύ ερυθρού -

πρασίνου 168 



Παραδείγματα 
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Διαπιστώσεις 
Η χρήση του χρώματος σημαντική: 
– Για κατηγοριοποίηση, διαχωρισμό ή ομαδοποίηση 

περιοχών 
– Άπειροι παρά έμπειροι χρήστες 
– Εύκολη αναζήτηση 
– Διαισθητική αντίληψη: 

• Ερυθρό = κίνδυνος 
• Γαλάζιο = ψυχρό 
• Πορτοκαλί = θερμό 

Προσοχή στην κατάχρηση («χρωματική 
μόλυνση») 
Προσοχή στα χρώματα παρόμοιας έντασης 
(προσκήνιο-παρασκήνιο) 170 



Διαπιστώσεις 
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Διαπιστώσεις 
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Περιβάλλον 

Κείμενο, εικόνες, άλλα «αντικείμενα» γύρω από ένα οπτικό στοιχείο, 
δηλ. το «περιβάλλον» του, επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το 
αντικείμενο 

173 



Περιβάλλον 

Κείμενο, εικόνες, άλλα «αντικείμενα» γύρω από ένα οπτικό στοιχείο, 
δηλ. το «περιβάλλον» του, επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το 
αντικείμενο 
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Περιβάλλον 

Κείμενο, εικόνες, άλλα «αντικείμενα» γύρω από ένα οπτικό στοιχείο, 
δηλ. το «περιβάλλον» του, επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το 
αντικείμενο 
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Περιβάλλον 

Κείμενο, εικόνες, άλλα «αντικείμενα» γύρω από ένα οπτικό στοιχείο, 
δηλ. το «περιβάλλον» του, επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το 
αντικείμενο 
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Περιβάλλον 

Κείμενο, εικόνες, άλλα «αντικείμενα» γύρω από ένα οπτικό στοιχείο, 
δηλ. το «περιβάλλον» του, επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε το 
αντικείμενο 

177 



Ψευδαίσθηση των Müller-Lyer 
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Παραίσθηση του Ponzo 
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Αισθητήρια αντίληψη 

Οπτική αντίληψη 
Αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων 
Νόμοι οργάνωσης οπτικών ερεθισμάτων 

180 



Οργάνωση οπτικών ερεθισμάτων 

Οργανώνονται σε ομάδες ή σύνολα ώστε να 
αποκτήσουν νόημα 
Νόμοι του Gestalt: 
(α) Γειτνίαση 
(β) Ομοιότητα 
(γ) Ολοκλήρωση 
(δ) Συνέχεια 
(ε) Συμμετρία 

181 



(α) Γειτνίαση 

Κοντινά αντικείμενα ομαδοποιούνται 
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(β) Ομοιότητα 

Παρόμοια αντικείμενα ως προς το σχήμα ή 
το χρώμα τους παρουσιάζονται να ανήκουν 
στην ίδια ομάδα 

183 



(γ) Ολοκλήρωση 

Μη ολοκληρωμένα σχήματα 
ολοκληρώνονται νοητικώς από τον 
παρατηρητή 
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(δ) Συνέχεια 

Ακολουθίες από σχήματα γίνονται 
κατανοητές ως ομάδες. 
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(ε) Συμμετρία 

Περιοχές που περιέχονται μεταξύ 
συμμετρικών ορίων φαίνονται να 
δημιουργούν στερεά σχήματα. 
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Κωδικοποίηση 

Διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το μέσο 
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Κωδικοποίηση 
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Κωδικοποίηση 

 
 
 
 
 
 
Παρόμοια: τεχνική γραφικών 
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Θεωρητική θεμελίωση 

Γνωστικά πρότυπα 
Αισθητήρια αντίληψη 
Προσοχή και μνήμη 
Οργάνωση γνώσης και νοητικά πρότυπα 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 

190 



Προσοχή και μνήμη 

Εστίαση προσοχής 
Αυτόματες και ελεγχόμενες διεργασίες 
Περιορισμοί μνήμης 

191 



Εστίαση προσοχής 

Η έννοια της προσοχής υπεισέρχεται στην μελέτη 
μας ως ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που 
επηρεάζει την επικοινωνία του με το σύστημα 
υπολογιστών 
Αδιάλειπτος καταιγισμός ερεθισμάτων από όλες 
τις αισθήσεις, άρα συγκεντρώνουμε επιλεκτικώς 
την προσοχή μας σε κάποια 
Η προσοχή διηθεί την πληροφορία που θα 
περάσει στη βραχυχρόνια μνήμη 
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Προσοχή 

Η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα 
αντικείμενο (μεταξύ πολλών πιθανών συγχρόνως 
αντικειμένων ή γραμμών σκέψης) κατέχει 
ολοκληρωτικά τη σκέψη και την απασχολεί κατά 
ζωντανό και καθαρό τρόπο 
Εάν το αντικείμενο προσοχής είναι ένα ή πολλά 
αναφερόμαστε σε εστιασμένη ή μοιρασμένη 
προσοχή 
– Περιφερειακή όραση ή περιφερειακή ακοή για την 

δεύτερη περίπτωση 
193 



Κίνηση 

Η κίνηση του χεριού (ποντίκι) 
– Μικρότερος χρόνος επιλογής 

• Όσο πιο κοντά 
• Όσο πιο μεγάλος στόχος 

– Συνηθισμένες επιλογές πρώτες στα μενού 
– Επιλογείς κατακόρυφοι ή τύπου πίτας 
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Ακοή 

Ήχος: συχνότητα, ένταση, χροιά 
Επίδραση εσπερίδος ποτών 

Πειραματικά (κυρίως) συμπεράσματα 
Προσέλκυση προσοχής μόνο σε κρίσιμες 
στιγμές 
Συνεχής πληροφόρηση κατάστασης 
διαδικασίας 
Επιβεβαίωση ενέργειας χρήστη 
Καθοδήγηση στην εξερεύνηση 
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Επίδραση εσπερίδος ποτών 

Επιλεκτική προσοχή είναι το φαινόμενο 
εστίασης της ακουστικής προσοχής ενός 
ατόμου σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, ενώ 
διηθεί ένα εύρος άλλων ερεθισμάτων 
Με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο ένας 
θαμώνας μπορεί να επικεντρωθεί σε μία 
συνομιλία εντός ενός θορυβώδους 
δωματίου 

196 



Τεχνικές εστίασης της προσοχής 

Δομημένη παρουσίαση πληροφοριών 
Χωρικά, χρονικά και χρωματικά βοηθήματα 
Τεχνικές εγρήγορσης 
– Αντιστροφή οθόνης 
– Ακουστικά σήματα 

197 



Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Σημαντική πληροφορία σε εμφανή θέση 
Λιγότερο σημαντική πληροφορία πάντοτε 
σε σταθερή θέση 
Περιστασιακή πληροφορία εμφανίζεται 
όταν χρειάζεται (π.χ. επιλογή HELP) 
Χρήση γνωστικών βοηθημάτων (π.χ. 
μηνύματα υπενθύμισης) για παράλληλη 
εκτέλεση πολλών διεργασιών 
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Προσοχή και μνήμη 

Εστίαση προσοχής 
Αυτόματες και ελεγχόμενες διεργασίες 
Περιορισμοί μνήμης 

199 



Αυτόματες και ελεγχόμενες 
διεργασίες 

Παρατηρείται ότι υπάρχουν εργασίες που 
δεν απαιτούν την προσοχή μας κατά την 
εκτέλεσή τους.  
Αυτές είναι οι λεγόμενες αυτόματες 
γνωστικές διεργασίες 
Οι διεργασίες αυτές μαθαίνονται μετά από 
αρκετή εκπαίδευση και είναι αισθητηριο–
κινητικού χαρακτήρα, όπως 
δακτυλογράφηση, οδήγηση κ.λπ. 200 



Παραδείγματα 

Αλλαγή χρήσης του CTRL+B 
Επίδραση του Stroop: διαχωρισμός 
μελανού/φαιού 

  ΑΧΦΡΤ   ΦΑΙΟ 
  ΒΓΣΗΡ   ΜΕΛΑΝΟ 
  ΓΦΡΥΠ   ΜΕΛΑΝΟ 
  ΔΛΜΝΒ   ΦΑΙΟ 
  ΕΔΥΑΞ   ΜΕΛΑΝΟ 

– Ανάγνωση και αναγνώριση χρωμάτων 
201 



Δραστηριότητα 

Να χρονομετρήσετε την εξής διεργασία: Να 
περιγράψετε το χρώμα κάθε γραμμής 
(χρώματα μελανό, φαιό) της λίστας Α. Στη 
συνέχεια να επαναλάβετε το πείραμα για τη 
λίστα Β. Σημειώστε τα αποτελέσματα του 
πειράματος. Εξηγήστε τα αποτελέσματα με 
βάση τη θεωρία των αυτόματων γνωστικών 
διεργασιών (επίδραση του Stroop). 
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Δραστηριότητα 

      Λίστα Α             Λίστα Β 
     
      ΑΧΦΡΤ             ΦΑΙΟ 
      ΒΓΣΗΡ            ΜΕΛΑΝΟ 
      ΓΦΡΥΠ           ΜΕΛΑΝΟ 
      ΔΛΜΝΒ             ΦΑΙΟ 
      ΕΔΥΑΞ            ΜΕΛΑΝΟ 
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Προσοχή και μνήμη 

Εστίαση προσοχής 
Αυτόματες και ελεγχόμενες διεργασίες 
Περιορισμοί μνήμης 
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Περιορισμοί μνήμης 

Η ενθύμηση στηρίζεται στη μνήμη 
Έχουμε μεγαλύτερη ευκολία να 
ενθυμούμαστε μερικούς ανθρώπους, 
διαδικασίες ή γεγονότα από κάποιους 
άλλους 
Το ίδιο ισχύει και για διαδικασίες που 
αφορούν την επικοινωνία μας με 
υπολογιστές 
– Θυμόμαστε πιο εύκολα εντολές με το ποντίκι 

παρά το ειδικό πλήκτρο ενεργοποίησης 205 



Θεωρία βάθους επεξεργασίας 

Κάθε ερέθισμα που αντιλαμβανόμαστε μπορεί 
να το επεξεργαστούμε σε διαφορετικό βάθος 
Στο επίπεδο των αισθητήρων, όπως γίνεται 
όταν προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε έναν 
ήχο, μέχρι το πιο βαθύ σημασιολογικό επίπεδο, 
όπου προσπαθούμε να καταλάβουμε το νόημα 
που συνοδεύει το ερέθισμα 
Μεγαλύτερο βάθος επεξεργασίας ⇒ νόημα ⇒ 
μακροχρόνια ενθύμηση 
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Κατανόηση ερεθίσματος 

Έχουν μελετηθεί οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την κατανόηση ενός 
ερεθίσματος 
Αυτοί σχετίζονται με την εικονική δύναμη 
του ερεθίσματος και την οικειότητά μας με 
αυτό 
– Εντολές «kill», «grep», «biff» 

Ενθύμηση αντικαθίσταται από αναγνώριση 
– φωτογραφίες, αριθμοί τηλεφώνων, 

συμμαθητών 207 



Θεωρητική θεμελίωση 

Γνωστικά πρότυπα 
Αισθητήρια αντίληψη 
Προσοχή και μνήμη 
Οργάνωση γνώσης και νοητικά πρότυπα 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 
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Οργάνωση γνώσης και νοητικά 
πρότυπα 

Θεωρίες αναπαράστασης και οργάνωσης 
γνώσης 
Νοητικά πρότυπα 
Η χρήση μεταφορών στη διάδραση χρήστη-
συστήματος 
Εννοιολογικά πρότυπα 

209 



Οργάνωση γνώσης 

Θεωρίες αναπαράστασης γνώσης 
– Αναλογική μορφή (εικονικές έννοιες) 
– Προτασιακό χαρακτήρα (δηλώσεις) 
– Κατανεμημένη (διασυνδεδεμένοι κόμβοι) 

Η γνώση οργανώνεται υπό μορφή 
– σημασιολογικών δικτύων 
– σχημάτων 
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Σημασιολογικό δίκτυο 
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Παράδειγμα γραφής (script) 

Φάση 
Είσοδος 
 
 
Παραγγελία 
 
 
Φαγητό 

Συγκεκριμένες ενέργειες 
Εισερχόμαστε / 
αναζητάμε τραπέζι / 
απόφαση / μετακίνηση 
/ καθόμαστε 
Κοιτάζουμε τον 
κατάλογο / επιλέγουμε 
φαγητό / παραγγελία / 
αναμένουμε-συζητάμε 
/ μαγείρεμα 
… 212 



Σχήματα γνώσης 

Δομούνται σταδιακά με την επανάληψη 
Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις 
Οι γραφές (script) διευκολύνουν τη δράση 
μας 
– Χρήση συσκευής υπολογισμού 

• Για παρόμοιες διεργασίες ή εφαρμογές 
• Για διαφορετικά συστήματα 

– Χρήση αυτοκινήτου 
• Οδήγηση αγνώστου αυτοκινήτου 

213 



Επίλυση προβλημάτων 

Συμπερασματική σκέψη 
– Κανόνες και αίτια προς τα εμπρός 

Επαγωγική σκέψη 
– Γενικεύσεις από παραδείγματα 

Απαγωγική σκέψη 
– Κανόνες και αιτιατά προς τα πίσω 

Παραγωγική και αναπαραγωγική 
– Εμπειρίες 

Θεωρία του χώρου του προβλήματος 
– Εξαντλητική 

Κατ’ αναλογία 214 



Οργάνωση γνώσης και νοητικά 
πρότυπα 

Θεωρίες αναπαράστασης και οργάνωσης 
γνώσης 
Νοητικά πρότυπα 
Η χρήση μεταφορών στη διάδραση χρήστη-
συστήματος 
Εννοιολογικά πρότυπα 
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Νοητικά πρότυπα 

Μια ειδική κατηγορία δυναμικών σχημάτων 
γνώσης αφορούντα εις τη χρήση συσκευών 
ή τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων 
Τα αφορούντα εις τη χρήση συσκευών 
νοητικά πρότυπα διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες: 
– Δομημένα ή αντιπροσωπευτικά πρότυπα 
– Λειτουργικά πρότυπα 

216 



Δομημένο πρότυπο 

Το δομημένο πρότυπο μιας συσκευής 
περιγράφει λεπτομερώς την αρχή 
λειτουργίας της και την ακριβή δομή της 
Τα πρότυπα αυτά είναι χρήσιμα, όταν κάτι 
δεν λειτουργεί ικανοποιητικώς 
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Λειτουργικό πρότυπο 

Αφορά τη λειτουργία της συσκευής και δεν 
έχει αντιστοιχία με δομικά χαρακτηριστικά 
Για παράδειγμα, περιστοιχιζόμαστε από 
σύνθετες συσκευές των οποίων αγνοούμε 
τη δομή, αλλά γνωρίζουμε ικανοποιητικά 
τη λειτουργία 
Χρήση μεταφοράς εμπειρίας 
Πολλές φορές αυτή η μεταφορά γνώσης 
δημιουργεί εσφαλμένα πρότυπα 218 



Παραδείγματα 

Κατά το πρότυπο του θερμοστάτη χώρου 
τοποθετούμε την ένδειξη σε 40° μια πολύ 
κρύα ημέρα πιστεύοντας ότι έτσι το σπίτι 
θερμαίνεται ταχύτερα 
Το συνηθισμένο αυτό σφάλμα οφείλεται σε 
μεταφορά λειτουργικού προτύπου από 
συσκευές όπου υπάρχει τρόπος ρύθμισης 
της ροής καυσίμου και συνεπώς της 
ταχύτητας θέρμανσης του χώρου 

219 



Οργάνωση γνώσης και νοητικά 
πρότυπα 

Θεωρίες αναπαράστασης και οργάνωσης 
γνώσης 
Νοητικά πρότυπα 
Η χρήση μεταφορών στη διάδραση χρήστη-
συστήματος 
Εννοιολογικά πρότυπα 
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Η χρήση μεταφορών στη 
διάδραση χρήστη-συστήματος 
Στους υπολογιστές από ενωρίς έγινε 
κατανοητή η σημασία μεταφορικής χρήσης 
εννοιών και εικόνων από τον φυσικό 
κόσμο, ώστε να γίνει πιο εύκολη η 
εκμάθηση και χρήση τους 
Περιβάλλον γραφείου: Xerox Alto/Star, 
1973/1981 
– Γραφική οθόνη: έγγραφα, φάκελοι, ντουλάπια 
– Δεικτική συσκευή: ποντίκι 
– Επιτυχία: Macintosh 1984, Microsoft 1985 221 



Σχήμα 
Τµήµα της διεπιφάνειας εργασίας του περιβάλλοντος 
Windows95 της εταιρείας Microsoft ενός προσωπικού 
υπολογιστή 

222 



Ασάφειες 

H μεταφορά είναι ενίοτε ασαφής στους χρήστες ή 
στηρίζεται σε πολλαπλές, μη αλληλοσυνδεόμενες 
μεταφορές 
Τα παράθυρα (μεταφορά από κατοικία) σε 
συνδυασμό με την έννοια των μενού επιλογής 
(μεταφορά από εστιατόριο) είναι συνδυασμός που 
δεν αντιστοιχεί σε εμπειρία μας από το φυσικό 
κόσμο 
Ασαφής αναπαράσταση: Λωρίδα κύλισης 
(κύλινδροι παπύρου) 
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Οργάνωση γνώσης και νοητικά 
πρότυπα 

Θεωρίες αναπαράστασης και οργάνωσης 
γνώσης 
Νοητικά πρότυπα 
Η χρήση μεταφορών στη διάδραση χρήστη-
συστήματος 
Εννοιολογικά πρότυπα 

224 



Εννοιολογικά πρότυπα 

Τα νοητικά πρότυπα κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και 
λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλ. 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το 
σύστημα γίνεται αντιληπτό από τους σχεδιαστές 
και τους χρήστες του.  
Στόχος η προσέγγιση των προτύπων σχεδιαστή και 
χρήστη 
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Τα εννοιολογικά πρότυπα 

Τα πρότυπα σχεδιαστή (συστήματος) είναι τα νοητικά 
πρότυπα που οι σχεδιαστές αναπτύσσουν για το 
σύστημα και την αλληλεπίδραση του μελλοντικού 
χρήστη με αυτό (δομικά και λειτουργικά πρότυπα) 
Τα πρότυπα χρήστη είναι τα νοητικά πρότυπα που ο 
χρήστης τελικά αναπτύσσει κατά την εκμάθηση και 
χρήση του συστήματος (λειτουργικά πρότυπα) 
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Ιδανική περίπτωση 

Πρέπει να ευρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία 
μεταξύ τους 
– Διαφορές: οι χρήστες αδυνατούν να μάθουν το σύστημα 
– Αποφυγή χάσματος κατανόησης: Το πρότυπο του σχεδιαστή 

πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη 

Οι χρήστες ανακαλύπτουν και μαθαίνουν το νοητικό 
πρότυπο του συστήματος 
– Ανάγνωση εγχειριδίων, αλληλεπίδραση (διερευνητική 

μάθηση), εμπειρία χρήσης 

Τα ανωτέρω συνιστούν την εικόνα του συστήματος 
προς τον χρήστη 
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Άσκηση 

Αντιστοιχίσετε τα παρακάτω αντικείμενα με 
τα νοητικά πρότυπα στα οποία ανήκουν: 
(Α) Βιβλιοθήκη προγραμμάτων   (1) Πρότυπο σχεδιαστή 
(Β) Μενού επιλογής           (2) Πρότυπο χρήστη 
(Γ) Εγχειρίδιο χρήστη         (3) Εικόνα συστήματος 
(Δ) Εικονίδιο εκτυπωτή 
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Απάντηση 

Αντιστοιχίσεις: (Α) → (1), (Β) → (1, 2, 3), (Γ) → (3), (Δ) 
→ (1, 2, 3).  
Τα αντικείμενα Β και Δ ανήκουν στο πρότυπο του 
σχεδιαστή, γιατί πρέπει να τα σχεδιάσει και να τα 
προγραμματίσει, καθώς και στο πρότυπο του χρήστη, αφού 
με αυτά αλληλεπιδρά, αλλά αποτελούν και τμήματα της 
εικόνας του συστήματος, αφού ανήκουν στη διεπιφάνεια 
του χρήστη του.  
Το (Α) είναι αντικείμενο ανήκον στο πρότυπο του 
σχεδιαστή, ενώ το (Γ) ανήκει στην εικόνα του 
συστήματος. 
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Θεωρητική θεμελίωση 

Γνωστικά πρότυπα 
Αισθητήρια αντίληψη 
Προσοχή και μνήμη 
Οργάνωση γνώσης και νοητικά πρότυπα 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης 
συμπεριφοράς 
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Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
ανθρώπινης συμπεριφοράς 

Οι προαναπτυχθείσες θεωρίες πηγάζουν 
κυρίως από πορίσματα της Γνωστικής 
Ψυχολογίας που μελετά τον άνθρωπο και 
τις γνωστικές του λειτουργίες ως μονάδα. 
Αυτή η προσέγγιση δεν επαρκεί για τη 
μελέτη της επικοινωνίας ανθρώπου με 
υπολογιστικά συστήματα και συνεπώς για 
την αποτελεσματική σχεδίαση διεπιφανειών 
ανθρώπου και μηχανής. 
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Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
ανθρώπινης συμπεριφοράς 

Πρέπει στις περιπτώσεις συστημάτων τα οποία 
ενσωματώνονται σε ένα περιβάλλον που 
αλληλεπιδρούν πολλοί άνθρωποι να μελετηθούν  

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ομάδας 
ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με 
τους υπολογιστές καθώς και  
τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της ομάδας 
αυτής στα πλαίσια, για παράδειγμα, μιας 
επιχείρησης ή οργανισμού. 
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Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
ανθρώπινης συμπεριφοράς 

Πρότυπα συνομιλίας 
Μελέτες οργανωτικής συμπεριφοράς 
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Πρότυπα συνομιλίας 

Διαλογική συνομιλία 
Θεωρία των δια λόγου δράσεων 
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Διαλογική συνομιλία 

Δια ζώσης 
– Στάση, κινήσεις, βλέμμα, νεύματα, επιφωνήματα 
– Από τον δευτερεύοντα δίαυλο επικοινωνίας 
– Έχει εξαιρετική σημασία για την εξέλιξη της 

συζήτησης 
Έλλειψη ή περιορισμός του διαύλου δημιουργεί 
σύγχυση 
– Συνομιλία μέσω τηλεφώνου ή βίντεο 
– Επικοινωνία με η-ταχυδρομείο ή συνεργατικώς με 

υπολογιστή 
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Θεωρία των λεκτικών δράσεων 

Χαρακτηρίζουμε τους ομιλητές από την ενέργεια που 
προκαλεί ο λόγος του (π.χ. «πεινάω») 
Κατηγορίες (Συνομιλία για δράση) 
– Αίτημα, Αντιπρόταση, Υπόσχεση, Απόρριψη, Ακύρωση 
– Αναφορά ή Δήλωση ολοκλήρωσης 

Παράδειγμα 
– Α: Μου δίνεις το βιβλίο; (Αίτημα) 
– Β: Ναι, περίμενε ένα λεπτό … (Υπόσχεση) 
– Β: Ορίστε το βιβλίο σου (Αναφορά ολοκλήρωσης) 
– Α: Ευχαριστώ (Δήλωση ολοκλήρωσης) 

Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας: Coordinator, ένα 
είδος κατευθυνόμενου η-ταχυδρομείου 
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Σχήμα 2.9 

Συνομιλία για δράση, όπου Α ο πρώτος ομιλητής και 
Β ο δεύτερος ομιλητής 
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1 
Α: Αίτημα Β: Υπόσχεση 

Α: Απόρριψη 
αναφοράς Α: Δήλωση 

ολοκλήρωσης 

Β: Αναφορά 
ολοκλήρωσης 

B: Απόρριψη 
Α: Ακύρωση 6 

B: Ακύρωση 
Α: Ακύρωση 

Α: Ακύρωση 

B: Αντιπρόταση 
Α: Αντιπρόταση 

Α: Αποδοχή 
Β: Ακύρωση 

Α: Ακύρωση 



Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
ανθρώπινης συμπεριφοράς 

Πρότυπα συνομιλίας 
Μελέτες οργανωτικής συμπεριφοράς 
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Μελέτες οργανωτικής συμπεριφοράς 

Εισαγωγή της τεχνολογίας σε οργανισμούς 
– Υποκατάσταση δραστηριοτήτων, αύξηση ελέγχου 

εργαζομένων 
– Βελτίωση παραγωγικότητας και δημιουργικότητας 

Μέθοδοι μελέτης της επικείμενης επίδρασης 
– Επιστημονική διαχείριση 
– Κοινωνιοτεχνική προσέγγιση 
– Θεωρία δραστηριοτήτων 
– Διαχείριση ροής εργασιών 

Σημαντικά: Κατανομή εργασίας, ανάλυση 
κατανομής οφέλους σε ομάδες χρηστών, κλπ 
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Παράδειγμα σχεδιασμού 
συστήματος 

Αυτόνομες και ανεξάρτητες ομάδες εργαζομένων 
Περιγραφή υφιστάμενης οργανωτικής δομής και διάταξης 
πόρων 
Καταγραφή λειτουργικών ομάδων προς αυτονόμηση 
Παραλλαγές 
Κοινωνική ανάλυση υφιστάμενου συστήματος 
Καταγραφή αντίληψης των ρόλων τους 
Περιγραφή των ομάδων συντήρησης και επίδρασής τους 
Περιγραφή επίδρασης προμηθευτών και πελατών 
Περιγραφή κατάστασης επιχείρησης και των πλάνων ανάπτυξής 
της και επίδραση των παραμέτρων αυτών στην παραγωγική 
διαδικασία 
Συγκέντρωση προτάσεων βελτιώσεων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 241 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 242 



Συσκευές αλληλεπίδρασης 

Εισαγωγή 
Συσκευές εισόδου 
Συσκευές εξόδου 

243 



Εισαγωγή 

Συνοπτική επισκόπηση των σημαντικότερων 
φάσεων ανάπτυξης των διαδραστικών 
υπολογιστών καθώς και των κυρίαρχων 
προτύπων αλληλεπίδρασής τους με τους 
χρήστες τους 

Μηχανές υπολογισμών και αποθήκευσης 
Μηχανές υποστήριξης 
Μηχανές επικοινωνίας και συνεργασίας 
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Μηχανές υπολογισμών και 
αποθήκευσης 

Οι πρώτοι υπολογιστές (κυρίως μηχανές 
υπολογισμών και μηχανές αποθήκευσης 
πληροφορίας) είχαν ελάχιστη διάδραση 
Η επικοινωνία των χρηστών τους με αυτούς 
είχε χαρακτηριστικά που σήμερα αφορούν 
μόνο εξειδικευμένους και έμπειρους 
χρήστες 
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Μηχανές υποστήριξης 

Οι προσωπικοί υπολογιστές άλλαξαν την κυρίαρχη 
χρήση του υπολογιστή σε μηχανή υποστήριξης και 
αύξησης προσωπικής παραγωγικότητας, ενώ 
διεύρυναν την ομάδα των χρηστών τους με 
λιγότερο έμπειρους χρήστες 
Άρχισε η ανάπτυξη των γραφικών διεπιφανειών 
που ονομάζονται διεπιφάνειες WIMP από τα 
αρχικά των λέξεων: Windows, Icons, Menus, 
Pointers 
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Κυρίαρχα πρότυπα 

Προσπάθειες σταθμοί, όπως το σύστημα 
Dynabook, το περιβάλλον προγραμματισμού 
Smalltalk, το περιβάλλον εκπαίδευσης και 
προγραμματισμού LOGO, ο πρότυπος 
υπολογιστής Alto και η εμπορική του έκδοση Star 
Αναπτύχθηκε σταδιακώς ένας ριζικά νέος τρόπος 
αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα, 
αυτός που ονομάστηκε άμεσος χειρισμός (direct 
manipulation) 
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Μηχανές επικοινωνίας και 
συνεργασίας 

Πολλαπλοί δίαυλοι αλληλεπίδρασης και 
πολλαπλά μέσα 
Διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός 
– Μηχανή επικοινωνίας, συνεργασίας, 

αναζήτησης πληροφοριών 
Νέες περιοχές προτύπων αλληλεπίδρασης 
– Μεσάζοντες (πράκτορες) χρηστών 
– Συνθήκες πανταχού παρόντα υπολογιστή 
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Μεσάζοντες χρηστών 

Ευφυή συστήματα με σημαντικό βαθμό 
αυτονομίας που διευκολύνουν τον χρήστη 
στη διάδρασή του με το σύστημα και μέσω 
αυτού με άλλους χρήστες 
Τέτοιοι μεσάζοντες μπορεί να παίξουν το 
ρόλο του «άλλο εγώ» του χρήστη, 
λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και 
αντιπροσωπεύοντάς τον στο διαδίκτυο 
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Πανταχού παρών υπολογιστής 

Ο υπολογιστής μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα, 
αφού είναι εύκολο να τον μεταφέρουμε παντού 
Συνέπεια της μεγάλης διάδοσης των φορητών 
υπολογιστών μεγάλης ισχύος και μικρών 
διαστάσεων, της εισαγωγής υπολογιστών στις 
περισσότερες συσκευές που μας περιβάλλουν και 
της δυνατότητας των συσκευών αυτών να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
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Συσκευές αλληλεπίδρασης 

Εισαγωγή 
Συσκευές εισόδου 
Συσκευές εξόδου 
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Συσκευές εισόδου 

Συσκευές εισαγωγής κειμένου 
Συσκευές δεικτικές/επιλογής 
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Συσκευές εισόδου: Συσκευές 
εισαγωγής κειμένου 

Το πληκτρολόγιο 
Ειδικές κατηγορίες πληκτρολογίων 
Μελέτη μίας περίπτωσης: Πληκτρολόγιο 
για παιδιά σχολικής ηλικίας 
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Το πληκτρολόγιο 

Διατάξεις πλήκτρων 
– QWERTY 
– Dvorak (10% ταχύτερο) 
– Αλφαβητική ABCDEF 

Με ειδικά πλήκτρα και αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 
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Συσκευές εισόδου: Συσκευές 
εισαγωγής κειμένου 

Το πληκτρολόγιο 
Ειδικές κατηγορίες πληκτρολογίων 
Μελέτη μίας περίπτωσης: Πληκτρολόγιο 
για παιδιά σχολικής ηλικίας 
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Ειδικές κατηγορίες 
πληκτρολογίων 

Αναλόγως του χρήστη και της εργασίας 
Τμηματοποίησης των πλήκτρων 
Μίας χειρός 
– Χορδής (5-6 πλήκτρα και χορδή) 
– Πλήρη (ειδικές χρήσεις) 
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Τμηματοποίησης των πλήκτρων 

 
 
 
 

(α)           (β) 
Πληκτρολόγια δύο τμημάτων (α) της 
εταιρείας Ergoplus, (β) Gouldtouch της IBM 
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Μίας χειρός 

 
 
 
 

 
 
Πληκτρολόγιο χορδής 
μιας χειρός 

 
 
 
 
 
 

Πληκτρολόγιο ειδικού 
σκοπού μιας χειρός 
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Συσκευές εισόδου: Συσκευές 
εισαγωγής κειμένου 

Το πληκτρολόγιο 
Ειδικές κατηγορίες πληκτρολογίων 
Μελέτη μίας περίπτωσης: Πληκτρολόγιο 
για παιδιά σχολικής ηλικίας 

259 



Πληκτρολόγιο για σχολικές 
ηλικίες 

Δοκιμές σε παιδιά 6 και 8 ετών 
QWERTY ⇒ ABCDEF 
– Ταχύτητα 
– Ακρίβεια 
– Εύρος βραχυχρόνιας μνήμης 
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Συσκευές εισόδου 

Συσκευές εισαγωγής κειμένου 
Συσκευές δεικτικές/επιλογής 
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Συσκευές δεικτικές (επιλογής) 

Οθόνη αφής 
Φωτογραφίδα (light-pen) 
Πινάκιο ψηφιοποίησης 
Χειριστήριο (joystick) 
Ιχνόσφαιρα (trackball) 
Ποντίκι 
Άλλες δεικτικές συσκευές 
Παράδειγμα επιλογής δεικτικής συσκευής 
Ο νόμος του Fitts 
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Συσκευές δεικτικές (επιλογής) 

 
 
 
 
 
 
Φωτογραφίδα (της 
εταιρείας Inkwell) 

 
 
 
 
 
 

 
Πινάκιο ψηφιοποίησης 
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Χειριστήριο 

 
 
 
 
 

 
Βιοµηχανικό χειριστήριο 
µε τρία πλήκτρα της 
εταιρείας Penny & Gilles  

Συνήθως έχει τη µορφή 
ενός µικρού µοχλού, ο 
οποίος δύναται να κινηθεί 
προς κάθε κατεύθυνση.  
Η κίνηση του δροµέα στην 
οθόνη ελέγχεται µε τη 
µετακίνηση ή εξάσκηση 
πίεσης επί αυτού. 
Συνήθως συνοδεύεται από 
πλήκτρα µε διάφορες 
λειτουργίες, τα οποία 
βρίσκονται πλησίον ή επί 
του χειριστηρίου. 264 



Συσκευές δεικτικές (επιλογής) 

 
 
 
 

(α)            (β) 
∆ιάφορα είδη ιχνόσφαιρας (α) βιοµηχανικής χρήσης 
µε 4 πλήκτρα της εταιρείας Penny & Giles,  (β) 
γενικής χρήσης µε 2 πλήκτρα της εταιρείας Orbit. 

265 



Άλλες δεικτικές συσκευές 

Πλήκτρα κίνησης δρομέα 
Ποντίκι εδάφους 
Head mounted mouse 
Επιφάνεια αφής (touchpad) 
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Άλλες δεικτικές συσκευές 

 
 
 
 
 
∆εικτική συσκευή  
εδάφους (προϊόν  
No Hands Mouse  
της εταιρείας Curson) 

 
 
 
 

∆εικτική συσκευή τύπου 
joystick ενσωµατωµένη σε 
πληκτρολόγιο (συσκευή 
Scroll Point της εταιρείας 
IBM για φορητούς 
υπολογιστές Thinkpad).  
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Επιλογή δεικτικής συσκευής 

Παράδειγμα για εφαρμογή CAD (σχεδίων) 
– Χειριστήριο, Ποντίκι ή Ιχνόσφαιρα 
– Σχεδίαση ακριβείας 
– Συχνή μετακίνηση μεταξύ περιοχών 
– Εστίαση σε λεπτομέρειες, μεγέθυνση 
– Συνδυασμός μετακίνησης και εστίασης 

Ποιες κινήσεις απαιτούνται από κάθε 
συσκευή; 
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Ο νόμος του Fitts 

Η απόδοση μιας δεικτικής συσκευής, δηλαδή ο 
απαιτούμενος χρόνος Τ για να εστιάσει ένας χρήστης έναν 
δεδομένο στόχο πλάτους W ευρισκόμενος σε απόσταση D 
από την τρέχουσα θέση του δρομέα 
Ο εμπειρικός νόμος του Fitts υπολογίζει τον χρόνο αυτόν 
σε δευτερόλεπτα από την σχέση 

Τ = C1 + C2 log2(2D/W) 
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Άσκηση 

Έστω δεικτική συσκευή με σταθερές του νόμου του  
Fitts: C1 = 0,2 , C2 = 0,1. Να ευρεθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος για εστίαση του δρομέα σε στόχο διαμέτρου 
2 cm, ευρισκόμενος σε απόσταση 10 cm από την 
τρέχουσα θέση του δρομέα. 
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Συσκευές αλληλεπίδρασης 

Εισαγωγή 
Συσκευές εισόδου 
Συσκευές εξόδου 
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Συσκευές εξόδου 

Οθόνες καθοδικών σωλήνων 
Επίπεδες οθόνες 
Νέες συσκευές 
Αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες 
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Οθόνες καθοδικών σωλήνων 

Έγχρωμες: 3 δέσμες ηλεκτρονίων (RGB) 
Το πλήθος των εικονοστοιχείων κατά την 
οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση της 
οθόνης το οποίο ελέγχει το λογισμικό του 
υπολογιστικού συστήματος ονομάζεται 
ευκρίνεια 
Ρυθμός ανανέωσης: Συχνότητα οθόνης 
Μέγεθος: Μήκος διαγωνίου 
Απόδοση, κόστος / όγκος, ακτινοβολία 273 



Συσκευές εξόδου 

Οθόνες καθοδικών σωλήνων 
Επίπεδες οθόνες 
Νέες συσκευές 
Αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες 
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Επίπεδες οθόνες 

Υγρών κρυστάλλων (LCD) 
Κρυσταλλοτριόδων (κρυσταλλολυχνίων) 
λεπτής μεμβράνης (TFT) 
Με διάφορες τεχνικές ελέγχου της πόλωσης 
των κρυστάλλων (supertwisted crystals) 
γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της μειωμένης γωνίας όρασης 
του χρήστη 
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Συσκευές εξόδου 

Οθόνες καθοδικών σωλήνων 
Επίπεδες οθόνες 
Νέες συσκευές 
Αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες 
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Νέες συσκευές 

 
 
 
 
 
Φορητή συσκευή πρόσβασης 
στο διαδίκτυο (πρωτότυπο 
webpad της εταιρείας Cyrix) 
με οθόνη υγρών κρυστάλλων 

 
 
 
 
 
Προσωπικός υπολογιστής 
ενσωματωμένος σε συσκευή 
κινητού τηλεφώνου 
(συσκευή της εταιρείας 
NOKIA) 
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Νέες γενιές συσκευών 

Υπολογιστές παλάμης 
Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί 
Ο διατιθέμενος χώρος οθόνης για τη 
διάδραση είναι συνήθως μικρός, το 
πληκτρολόγιο έχει βοηθητικό μόνο 
χαρακτήρα 
Επανέρχονται στην επικαιρότητα η χρήση 
εντολών και μη γραφικών διεπιφανειών 
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Συσκευές εξόδου 

Οθόνες καθοδικών σωλήνων 
Επίπεδες οθόνες 
Νέες συσκευές 
Αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες 
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Αναγνωσιμότητα κειμένου σε 
οθόνες 

H συνήθης ταχύτητα ανάγνωσης από έντυπο υλικό είναι 
200-300 λέξεις ανά λεπτό 
Σύμφωνα με τον [Mon85] η ανάγνωση δεν προκύπτει από 
ομαλή κίνηση των οφθαλμών κατά μήκους του κειμένου, 
αλλά αντιθέτως παρατηρούνται φαινόμενα 
παλινδρόμησης, διαδοχικές εστιάσεις και επιταχύνσεις επί 
του κειμένου από τον αναγνώστη 
Από μελέτες του φαινομένου έχει προκύψει ότι η 
αναγνωσιμότητα κειμένου (ταχύτητα ανάγνωσης και 
αριθμός σφαλμάτων ανάγνωσης) από την οθόνη είναι κατά 
30% μειωμένη έναντι ανάγνωσης του ιδίου κειμένου από 
έντυπο 
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Αιτίες χαμηλής αναγνωσιμότητας 

• Η μειωμένη ποσότητα κειμένου στην οθόνη έναντι του 
εντύπου, 

• η γωνία ανάγνωσης περιορίζεται από τη σχετική θέση 
οθόνης-αναγνώστη, 

• η μειωμένη συγκέντρωση των χρηστών λόγω του νέου 
μέσου, 

• το πλήθος χαρακτήρων και λέξεων ανά γραμμή, 
• το χρώμα και η χρωματική αντίθεση, 
• τα διαστήματα μεταξύ χαρακτήρων και γραμμών, 
• το μήκος γραμμών, 
• η γραμματοσειρά 
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Οδηγίες αναγνωσιμότητας 

1. Λέξεις με κεφαλαία γράμματα είναι κατά 20% πιο 
δυσανάγνωστες από τις ίδιες λέξεις με μικρά  

2. Κανονικές γραμματοσειρές (χωρίς έντονους ή πλάγιους 
χαρακτήρες) με έμφαση στις προεξοχές των χαρακτήρων. 
(serif καλύτερο από sans serif) 

3. Η χρήση κενού χώρου σε μια σελίδα κειμένου είναι 
θετικός παράγων. Η απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων 
να είναι περίπου 10% της απόστασης μεταξύ των λέξεων. 
Η απόσταση μεταξύ γραμμών τουλάχιστον 50% του 
ύψους των γραμμάτων 

4. Πλήθος λέξεων ανά γραμμή: 8-15 λέξεις είναι ο βέλτιστος 
αριθμός για καλή αναγνωσιμότητα. Το κείμενο πρέπει να 
χωρίζεται σε παραγράφους μεγέθους 3-5 γραμμών 
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Σε γνωρίζω
από την όψη

11 mm

7,5 mm

1,8 mm   6,0 mm

          
      

Άσκηση 

Να ελέγξετε εάν ισχύουν τα κριτήρια αναγνωσιμότητας 
στο κείμενο 
 
 
 
 
 
 
Nα ελέγξετε αν οι αποστάσεις μεταξύ γραμμών, λέξεων 
και γραμμάτων είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 
αναγνωσιμότητας. 283 



Αυτόματη αναγνώριση 

Αναγνώριση κειμένου 
– OCR 

Αναγνώριση χειρογράφου 
– Χαρακτήρων, κίνησης, πίεσης γραφής, κλπ 

Αναγνώριση φωνής 
– Με 97% επιτυχία σε αναγνώριση φωνημάτων 
– Και ~5 φωνήματα ανά λέξη: λάθος 1/6 λέξεις 

284 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 285 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 286 



Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Ύφος διάδρασης 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρήθηκε μία 
βαθμιαία μεταστροφή από αλληλεπίδραση στηριγμένη σε 
εντολές προς αλληλεπίδραση βασισμένη σε χειρισμό 
αντικειμένων που απεικονίζονται στη διεπιφάνεια 
Μετακινηθήκαμε από ένα γλωσσικό πρότυπο 
αλληλεπίδρασης, στο οποίο ο χρήστης «λέει» στον 
υπολογιστή τι να κάνει, σε ένα πρότυπο άμεσης δράσης 
του χρήστη 
Ο διαφορετικός τρόπος κατά τον οποίο δύναται να 
αλληλεπιδράσει ο χρήστης με τον υπολογιστή 
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Ύφη διάδρασης 

Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Απευθείας χειρισμός 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Γραμμή εντολών 

Εμφανίζεται στην οθόνη συνήθως μία 
προτροπή, ένδειξη ότι ο υπολογιστής είναι 
έτοιμος 
Ο χρήστης ανταποκρίνεται με την 
πληκτρολόγηση μίας εντολής προς τον 
υπολογιστή 
Ο υπολογιστής ελέγχει τη συντακτική 
ορθότητα της εντολής και ανταποκρίνεται 
εμφανίζοντας την απόκρισή του 
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Δυσκολίες 

Ο χρήστης πρέπει να θυμάται τη σύνταξη των 
επιτρεπτών, σε κάθε περίπτωση, εντολών, 
αφού το σύστημα δεν έχει συνήθως άμεσο 
τρόπο να του τις  υπενθυμίσει 
Για παράδειγμα, με την κάτωθι εντολή 
κελύφους Unix, αλλάζει ο ιδιοκτήτης όλων 
των αρχείων που αρχίζουν από GR στον 
χρήστη nikos 

$ chown nikos GR* 
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Γραμμή εντολών 

Πλεονεκτήματα 
Οι έμπειροι χρήστες 
μπορούν να εκτελούν 
γρήγορα και 
αποτελεσματικά σύνθετες 
λειτουργίες 
Παραμετροποιείται 
Οι χρήστες έχουν την 
πρωτοβουλία ενεργειών 
Επικοινωνία από 
απομακρυσμένο περιβάλλον 

Μειονεκτήματα 
Δεν είναι κατάλληλη για 
άπειρους ή ευκαιριακούς 
χρήστες 
Απαιτεί συνήθως 
μακροχρόνια εκπαίδευση 
και ικανότητα ενθύμησης 
των εντολών 
Δεν είναι κατατοπιστική σε 
περιπτώσεις σφαλμάτων 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Απ’ ευθείας χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Είδη καταλόγων επιλογών 

Πτυσσόμενο (pull-down) 
Αναδυόμενο (pop-up) 
Κυκλικό (pie) 
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Αρχές σχεδιασμού καταλόγων 
επιλογών 

Το πλήθος των επιλογών σε κάθε μενού πρέπει να είναι 
μεταξύ 4 και 12 
Η ομαδοποίηση των επιλογών πρέπει να γίνεται με 
θεματικά κριτήρια 
Η επιλογή από μενού μπορεί να γίνει είτε δείχνοντας 
απευθείας με χρήση της δεικτικής συσκευής, είτε με 
πληκτρολόγηση από τον χρήστη του αριθμού του 
επιλεγέντος αντικειμένου ή κάποιας αντιπροσωπευτικής 
συντόμευσής του 
Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα πλοήγησης στην 
ιεραρχία των μενού, με πρόβλεψη για αναίρεση (undo), 
ακύρωση (abort) και υποχώρηση (backtrack) 
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Εικόνα 4.1 
 
 
 
 
 
 
Επιλογή από διαδοχικούς υποκαταλόγους στον 
επεξεργαστή κειμένου Word της εταιρείας Microsoft 
(κατάλογος πτυσσόμενου είδους). 
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Κατάλογοι επιλογών 

Πλεονεκτήματα 
Μικρό πλήθος απαιτούμενων 
πληκτρολογήσεων από τους 
χρήστες και συνεπώς μικρό 
πλήθος σφαλμάτων 
Οι μικρές απαιτήσεις 
μνημονικού φορτίου χρήστη 
Η παρεχόμενη δυνατότητα 
στον σχεδιαστή για καλή 
δόμηση των επιλογών και του 
διαλόγου του χρήστη 

Μειονεκτήματα 
Η καθυστέρηση που 
συνεπάγεται η επιλογή μέσω 
μενού 
Η κατανάλωση πολύτιμου 
χώρου οθόνης ιδίως σε 
περιπτώσεις σχοινοτενών 
υπομενού 
Η δυσκολία στην εισαγωγή 
δεδομένων από τον χρήστη 
Έλλειψη ευελιξίας 
Προβληματική η επανάληψη 
ενεργειών 
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Άσκηση 

Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται μια ακολουθία 
υποκαταλόγων επιλογών από εφαρμογή 
επεξεργασίας κειμένου. Να σχολιάσετε κατά 
πόσο οι σχεδιαστές της διεπιφάνειας έχουν 
ακολουθήσει τις αναφερθείσες αρχές δόμησης 
καταλόγων. 
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Οργάνωση επιλογών 

Συνήθως ιεραρχικά οργανωμένες και με 
συντομογραφία πληκτρολόγησης 
Διατεταγμένες 
– Αλφαβητικά 
– Νοηματικά (κατηγορίες) 
– Σειριακά 
– Συχνοτικά 

Παραδείγματα επιλογής διάταξης: 
– Οι χρήστες της βιβλιοθήκης 
– Τα εργαλεία του βιβλιοθηκονόμου 
– Τα διαστήματα δανεισμού των βιβλίων 
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Ερωταπαντήσεις 

Για ανταλλαγή πληροφορίας μικρού μεγέθους 
Πλεονεκτήματα 
– Ευκολία εκμάθησης 

• Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών. 
– Υψηλή εκφραστικότητα ερωτημάτων 

• Που εξαρτώνται από τις προηγούμενες απαντήσεις 
Μειονεκτήματα 
– Περιορισμένη εφαρμογή σε ειδικά 

περιβάλλοντα 
– Οι περίπλοκες επερωτήσεις (SQL) απαιτούν 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Συμπλήρωση φόρμας 

Το ύφος επιλογής µέσω καταλόγου παρουσιάζει 
δυσκολίες, όταν απαιτείται η εισαγωγή 
πληροφορίας από τον χρήστη στο σύστηµα 
Αντίθετα, η εργασία αυτή διευκολύνεται, όταν 
χρησιµοποιείται το ύφος αλληλεπίδρασης γνωστό 
ως συµπλήρωση φόρµας (form filling) 
Κατά το ύφος αυτό, ο χρήστης συµπληρώνει 
πεδία µιας φόρµας, εντός των οποίων εισάγει 
κείµενα ή αριθµούς σύµφωνα µε υποδείξεις 
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Εικόνα 4.2 
 
 
 
 
 
Συµπλήρωση φόρµας. Oθόνη εισαγωγής στοι- 
χείων µεγάλης βάσης δεδοµένων. Σε µερικά πεδία 
υπάρχουν λίστες επιλογών (σύστηµα Γραµµατείες 
εταιρείας Brainware).  
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Αρχές σχεδιασμού φορμών 

Ο τίτλος κάθε φόρμας πρέπει να είναι σαφής και 
κατατοπιστικός 
Η προτροπή προς τον χρήστη πρέπει να είναι λιτή 
και περιεκτική, ο προσωπικός τόνος πρέπει να 
αποφεύγεται 
Πληροφορίες για νέους και ευκαιριακούς χρήστες 
πρέπει να παρέχονται σε ξεχωριστές οθόνες με 
εύκολη πρόσβαση 
Λογική διάταξη πεδίων 
Κάλυψη οθόνης με ομοιόμορφη πυκνότητα 
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Αρχές σχεδιασμού φορμών 

Ομοιομορφία στη σύνταξη των βοηθητικών 
φράσεων και στην ορολογία όλων των οθονών 
Αποσαφήνιση του μεγέθους των πεδίων 
εισαγωγής στους χρήστες  
Δυνατότητα αλλαγών ή διόρθωσης σφαλμάτων 
Έγκαιρος έλεγχος εσφαλμένων τιμών. 
Σαφή και κατατοπιστικά μηνύματα σφάλματος 
Σαφής αναφορά των προαιρετικών πεδίων, αν 
αυτά υπάρχουν 
Σαφείς οδηγίες για την ολοκλήρωση της 
εισαγωγής στοιχείων σε μία οθόνη 306 



Χρήση φορμών 

Σε Βάσεις Δεδομένων, σε εφαρμογές διαδικτύου 
Με λίστες προκαθορισμένων κυλιόμενων 
επιλογών 
Με λίστες μεταβαλλόμενων επιλογών 
Με παροχή βοήθειας για ευκαιριακούς χρήστες 
Συνδυάζονται μενού επιλογής και συμπλήρωση 
φορμών 
Ειδική περίπτωση: Λογιστικά φύλλα 
– Πολλές κυψέλες τιμών ή συναρτήσεων 
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Συνδυασμός μενού επιλογής και 
συμπλήρωσης φορμών 

Στις σύγχρονες γραφικές διεπιφάνειες χρήστη 
είναι συχνό φαινόμενο να συναντώνται στα 
πλαίσια του ίδιου διαλόγου και τα δύο ύφη 
αλληλεπίδρασης, δηλαδή μενού και φόρμες 
Τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην Εικόνα 4.4, 
όπου πεδία (με επισυναπτόμενα list box και 
combo box) συνδυάζονται με μενού επιλογής 
εντολής (Save, cancel) κάτωθεν του πλαισίου 
διαλόγου 
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Εικόνα 4.4 
Πλαίσιο διαλόγου µε µεικτό 
ύφος αλληλεπίδρασης (από τον 
επεξεργαστή κειµένου 
Microsoft Word 2010). Tο 
όνοµα του αρχείου εισάγεται σε 
πεδίο φόρµας (πεδίο File 
Name), ενώ το είδος του 
αρχείου και ο φάκελος στον 
οποίο αποθηκεύεται 
επιλέγονται από λίστες. 
Oι εντολές αποθήκευσης ή 
αναίρεσης (Save, Cancel) 
επιλέγονται από µενού στο 
κάτω άκρο του πλαισίου.  
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Λογιστικά φύλλα 

Μια ειδική περίπτωση φόρμας είναι τα 
λογιστικά φύλλα τα οποία είναι φόρμες με 
μεγάλο αριθμό κυψελών διατεταγμένων σε 
μορφή διδιάστατου πίνακα 
VisiCalc (1979), Lotus 1-2-3 (1983), Excel 
(1985) 
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Εκτεταμένα φύλλα 
 
 
 
 
 
 
 
Λογιστικό φύλλο Excel της εταιρείας Microsoft.  
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Συμπλήρωση φόρμας 

Πλεονεκτήματα 
Μεταφορά διαδικασίας 
συμπλήρωσης έντυπης 
φόρμας: απευθύνεται σε όλες 
τις κατηγορίες χρηστών και 
απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση 
Δομημένη αλληλεπίδραση του 
χρήστη με τον Η/Υ  
Δεν απαιτεί μνημονικό φορτίο 
από τον χρήστη 
Ο χρήστης εποπτεύει μεγάλο 
τμήμα της φόρμας την οποία 
συμπληρώνει και αισθάνεται 
ότι ελέγχει την όλη διαδικασία 

Μειονεκτήματα 
Χαμηλή ταχύτητα 
απόκρισης 
Μεγάλη απαίτηση για χώρο 
οθόνης 
Μη καλή του προσαρμογή 
στην εκτέλεση εντολών  
Απαιτεί την ύπαρξη 
μηχανισμού ελέγχου δρομέα 
στην οθόνη, που δεν 
υφίσταται σε πολλές μη 
γραφικές διεπιφάνειες 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Φυσική γλώσσα 

Η είσοδος προς τον υπολογιστή γίνεται είτε μέσω 
κειμένου (πληκτρολόγηση) είτε μέσω ομιλίας 
Αντίστοιχα ισχύουν για την έξοδο του 
υπολογιστή, όπου η απόκριση μπορεί να 
παρουσιαστεί ως κείμενο ή να συντεθεί ως ομιλία 
Προβλήματα αμφισημίας 
– Κτύπησε το παιδί με το ξύλο 
– Time flies like an arrow 
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Εφαρμογές φυσικής γλώσσας 

Μία κατηγορία εφαρμογών είναι η αναζήτηση σε 
συστήματα βάσεων δεδομένων 
Οι συνήθεις γλώσσες αναζήτησης δεδομένων, 
όπως η SQL, έχουν σύνθετη δομή 
Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διεπιφάνειες 
χρήστη που επιτρέπουν την έκφραση των 
ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα 
Οι ερωτήσεις αυτές στη συνέχεια μεταφράζονται 
από το σύστημα σε αναζητήσεις προς τη βάση σε 
SQL 
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Εφαρμογές φυσικής γλώσσας 

Πειράματα με το σύστημα INTELLECT έδειξαν 
ότι οι άπειροι χρήστες της Β.Δ., μη έχοντες καλή 
αντίληψη του λογικού σχήματος των δεδομένων, 
δυσκολεύονταν να εκφράσουν ερωτήσεις έχουσες 
νόημα για το σύστημα σε φυσική γλώσσα 
Οι πιο έμπειροι χρήστες το χρησιμοποιούσαν με 
ευκολία, όμως και αυτοί κατέφευγαν, μετά από 
μικρή χρήση στην έκφραση ερωτήσεων, με 
σύνταξη προσομοιάζουσα στη γλώσσα 
αναζήτησης περιορίζοντας τη φυσική γλώσσα 
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Φυσική γλώσσα 

Πλεονεκτήματα 

Φυσικότητα 
Ευελιξία του διαλόγου  
Υποστήριξη μεικτής 
πρωτοβουλίας 

Μειονεκτήματα 
Η ασάφεια και η 
περιττολογία της φυσικής 
γλώσσας 
Τεχνικές δυσκολίες 
ανάπτυξης τέτοιων 
συστημάτων 
– Μικρό λεξιλόγιο, λίγες 

χρήσεις 
Ανθρωπομορφικό πρότυπο 
του υπολογιστή με συνέπεια 
εσφαλμένες προσδοκίες 
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Το σύστημα IDAS (Ο.Τ.Ε.: 131) 

Προβλήματα 
– Συνεχής ομιλία σε περιβάλλον θορύβου 
– Ανεξάρτητο ομιλητή 
– Αυθαίρετη ομιλία του χρήστη 
– Αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο 

Προσέγγιση 
– Ανάλυση πραγματικών διαλόγων συνδρομητών 

• Νέα, πιο προβλέψιμη, δομή διαλόγου 
– 65000 επώνυμα, 10000 τοπονύμια, … 
– Εκπαίδευση με ομιλίες από 5000 χρήστες 

Αποτέλεσμα: χειρισμός του 70% των κλήσεων 
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Άσκηση 

Σε ποια από τις παρακάτω εφαρμογές πιστεύετε ότι 
ταιριάζει καλύτερα το ύφος αλληλεπίδρασης φυσικής 
γλώσσας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
(α) Διεπιφάνεια λειτουργικού συστήματος 
(β) Λογισμικό αρχιτεκτονικής σχεδίασης 
(γ) Σύστημα παροχής πληροφοριών για δρομολόγια 
τραίνων 
(δ) Εκπαίδευση σε μαθηματικές έννοιες 
(ε) Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 
(στ) Βιβλιογραφική αναζήτηση σε μεγάλη βιβλιοθήκη 
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Απάντηση 

Καλύτερη επιλογή είναι τα (γ), (ε), (στ), 
τυπικές εφαρμογές βάσεων δεδομένων με 
περιορισμένα λεξιλόγια και μεγάλο εύρος 
χρηστών, ενώ αντιθέτως το (α) είναι σύνθετη 
διεπιφάνεια με ανάγκη αυστηρών εντολών και 
τα (β) και (δ) έχουν ανάγκη από 
αναπαραστάσεις γραφικού και 
διαγραμματικού τύπου, των οποίων ο 
χειρισμός είναι δύσκολος με φυσική γλώσσα. 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Άμεσος χειρισμός 

Ο όρος αυτός 
καθιερώθηκε από τον 
Ben Schneiderman το 
1983 
Οι διεπιφάνειες που 
εφαρμόζουν το ύφος 
αυτό είναι γραφικού 
τύπου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα τυπικό σύστηµα επεξεργασίας 
εικόνων (Photo Paint της  
εταιρείας Corel). Το σύστηµα 
χρησιµοποιεί απευθείας χειρισµό  
εργαλείων που απαιτούνται για την 
επεξεργασία της εικόνας. 322 



Ορισμός 

Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του χρήστη 
αναπαρίστανται στην οθόνη 
Οι ενέργειες του χρήστη επί των αντικειμένων 
αυτών έχουν άμεσο αποτέλεσμα, είναι αυξητικού 
χαρακτήρα, δηλ. κάθε νέα ενέργεια του χρήστη 
λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις προηγούμενες 
ενέργειες, και είναι αντιστρεπτές 
Αντί για εντολές ο χρήστης χειρίζεται απ’ ευθείας 
τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του 
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Γραφική διεπαφή χρηστών 

Το ύφος αυτό συνδυάζεται στις σύγχρονες 
διεπιφάνειες υπολογιστών με άλλα, μενού και 
φόρμες κατά κύριο λόγο 
Το μεικτό αυτό ύφος έχει γίνει ευρύτερα γνωστό 
ως ύφος WIMP (windows, icons, menus, pointer) 
Άλλος όρος που χρησιμοποιείται ως συνώνυμο 
είναι ο GUI (graphical user interface), που δίνει 
έμφαση στο γραφικό χαρακτήρα της διεπιφάνειας 
αυτού του ύφους 
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Απευθείας χειρισμός 

Η αποδοχή του απευθείας χειρισμού από τους 
χρήστες υπολογιστικών συστημάτων και η 
διάδοσή του υπήρξε μεγάλη και σήμερα είναι το 
κυρίαρχο ύφος αλληλεπίδρασης 
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Πλεονεκτήματα 

Η εκμάθηση γίνεται εύκολα, μέσω παραδειγμάτων χρήσης από πιο 
έμπειρους χρήστες, αφού ο χρήστης απαιτείται να αναγνωρίζει 
χειριστήρια αντί να θυμάται εντολές 
Παρέχεται η δυνατότητα στους έμπειρους χρήστες να ενεργούν 
γρήγορα εκτελώντας σύνθετες λειτουργίες 
Οι τυχόντες χρήστες μπορούν να θυμούνται τη χρήση του συστήματος 
Απαιτούνται ελάχιστα μηνύματα σφάλματος 
Το άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών, συνεπάγεται επιβεβαίωση της 
προόδου, ή έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων 
Η αντιστρεψιμότητα των ενεργειών περιορίζει το άγχος για τις 
συνέπειες εσφαλμένων χειρισμών 
Οι χρήστες έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα αφού αισθάνονται υπό 
έλεγχο και σε θέση να προβλέψουν τα αποτελέσματα των ενεργειών 
τους 
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Μειονεκτήματα 

Δυσκολία εικονικής αναπαράστασης αφηρημένων ή 
σύνθετων εννοιών 
Πολλά εικονικά σύμβολα δεν είναι εύκολο να γίνουν 
αμέσως κατανοητά, αφού η έννοια που συνεπάγεται 
μια εικόνα διαφέρει αναλόγως του πολιτισμικού και 
γνωστικού υποβάθρου του χρήστη, σε αντίθεση με 
μία λέξη που είναι πιο σαφής 
Δυσκολία αναπαράστασης σύνθετων εικόνων στον 
περιορισμένο χώρο της οθόνης του υπολογιστή 
Οι πιο έμπειροι χρήστες πολλές φορές επιτυγχάνουν 
μεγαλύτερες ταχύτητες μέσω εντολών που 
πληκτρολογούν παρά με χειρισμό εικονιδίων μέσω 
δεικτικών συσκευών 327 



Σχεδιασμός απευθείας χειρισμού 

Σαφής καθορισμός της χρησιμοποιούμενης 
μεταφοράς, ορισμός των αντικειμένων που θα 
αναπαρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή 
καθώς και των λειτουργιών και ιδιοτήτων των 
αντικειμένων αυτών 
Σχετικά ο D. Norman έχει προτείνει βασικές αρχές 
σχεδιασμού των συστημάτων αυτών που μπορούν 
να επεκταθούν σε σχεδιασμό αντικειμένων 
καθημερινής χρήσης 
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Βασικές αρχές 

Τα αντικείμενα πρέπει να υπαινίσσονται τη 
χρήση τους 
Να τηρούνται οι φυσικοί - σημασιολογικοί 
περιορισμοί που αφορούν τα αντικείμενα 
Να υπάρχει σαφής αντιστοιχία μεταξύ 
χειριστηρίων-λειτουργιών 
Να παρέχεται ανάδραση 
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Υπαινισσόμενη χρήση 

Αφορά την ιδιότητα 
πολλών συσκευών και 
χειριστηρίων να κάνουν 
σαφή τον χειρισμό τους 
στο χρήστη με το σχήμα 
και την κατασκευή τους 
Διακρίνονται σε οπτικούς 
υπαινιγμούς, ακουστικούς 
υπαινιγμούς 
(χαρακτηριστικοί ήχοι) 
και σε ακολουθίες 
υπαινιγμών 

 
 
 
 

 
∆ροµέας υπαινισσόµενος τη 
λειτουργία του ανάλογα µε τη 
θέση του σε σχέση µε τα άκρα ενός 
παράθυρου 
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Αρχή τήρησης των περιορισμών 

Τα αντικείμενα πρέπει να συμπεριφέρονται 
έτσι, ώστε να τηρούν τους φυσικούς, 
σημασιολογικούς, πολιτισμικούς και λογικούς 
περιορισμούς που καθορίζονται από τον 
ορισμό τους 
Μια λωρίδα ολίσθησης κινείται στο σχετικό 
πλαίσιο και όχι ελεύθερα, ένα καλάθι 
απορριμμάτων για να είναι χρήσιμο πρέπει να 
είναι τοποθετημένο στην οριζόντια θέση και 
όχι ανάποδα κ.λπ. 331 



Αρχή αντιστοιχίας χειριστηρίων-
λειτουργιών 

Πρέπει να είναι εύκολη η αντιστοίχιση κάθε 
χειριστηρίου με την αντίστοιχη λειτουργία του 
Συνηθισμένο παράδειγμα κακής αντιστοίχισης 
χειριστηρίων– λειτουργιών είναι η διάταξη 
των ηλεκτρικών διακοπτών σε ένα μεγάλο 
δωμάτιο 
Συνήθως οι διακόπτες τοποθετούνται ο ένας 
κάτω ή δίπλα από τον άλλον με κύρια μέριμνα 
την αισθητική του χώρου 
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Άσκηση 

Έστω η διάταξη των διακοπτών σε ένα δωµάτιο που 
υπάρχουν δύο πολύφωτα αναρτηµένα στο ταβάνι και 
δύο ακόµη φωτιστικά σώµατα εδάφους. 
Προτείνονται οι παραπάνω δύο εναλλακτικές 
διατάξεις διακοπτών στην είσοδο του δωματίου. 
Ζητείται να βρεθεί ποια από τις διατάξεις είναι πιο 
εύχρηστη και γιατί. 
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Αντιστοιχίσεις... 
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Αρχή της ανάδρασης 

Το αντικείμενο πρέπει να πληροφορεί σχετικά με 
ποια ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί και τι 
αποτελέσματα έχει επιφέρει 
Αν προκληθεί αλλαγή στην κατάσταση του 
αντικειμένου ως συνέπεια ενεργειών του χρήστη, 
πρέπει να γίνεται αμέσως φανερό 
Η ανάδραση μπορεί να είναι οπτική (αλλαγή 
εικονιδίου, αλλαγή θέσης, λεκτικό μήνυμα 
προόδου εργασίας, κινούμενα εικονίδια κ.λπ.) ή 
και ακουστική (ήχος διαγραφής, μεταφοράς 
αρχείου, εξέλιξης διαδικασίας κ.λπ.). 335 



Άσκηση 

Στο λειτουργικό σύστημα του προσωπικού σας 
υπολογιστή 

να περιγράψετε παραδείγματα από όλα τα ύφη 
αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται, 
να αναφέρετε παραδείγματα μεταφορικής χρήσης 
εννοιών και παραδείγματα απευθείας χειρισμού, 
να ανακαλύψετε λειτουργίες που μπορείτε να 
εκτελέσετε με τουλάχιστον δύο διαφορετικά ύφη 
αλληλεπίδρασης. 

Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα. 
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Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Συστήματα πολλαπλών μέσων 

Ορίζονται τα συστήματα έχοντα τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους όχι μόνο με 
πολλαπλούς αισθητήριους διαύλους (με έμφαση 
στον οπτικό και ηχητικό δίαυλο), αλλά και με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους οπτικής 
παρουσίασης της πληροφορίας ανάλογα με τις 
συνθήκες και το περιεχόμενο (κείμενο, γραφικές 
εικόνες, κινούμενες εικόνες, βίντεο, διαδραστικό 
βίντεο κ.λπ. 

338 



Πολυμέσα και εικονική 
πραγματικότητα 

Ο ήχος στη διεπιφάνεια χρήστη 
Εικονική πραγματικότητα 
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Ο ήχος στη διεπιφάνεια χρήστη 

Ενώ ο οπτικός δίαυλος έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στην 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με υπολογιστές, ο ηχητικός 
δίαυλος είναι σχετικώς παραμελημένος 
Τούτο οφείλεται εν μέρει σε τεχνικούς περιορισμούς, όπως 
οι μεγάλες απαιτήσεις χώρου για ηχητικές πληροφορίες 
και σε άλυτα ακόμη προβλήματα της τεχνολογίας 
σύνθεσης ομιλίας και αναγνώρισης ομιλίας 
Ο ηχητικός δίαυλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 
έξοδος του υπολογιστή (παραγωγή/απόκριση με φυσικούς 
ήχους/ομιλία) είτε ως είσοδος (αναγνώριση ήχων/ομιλίας) 
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Ακουστική είσοδος 

Η δυνατότητα να εισάγουμε πληροφορίες ή να 
δίνουμε εντολές σε υπολογιστές μέσω της 
ακουστικής οδού (ομιλία) είναι ένα όνειρο του 
ανθρώπου αποτυπωθέν σε ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας 
Μηχανή κατανοούσα την ανθρώπινη ομιλία: 
φυσική αλληλεπίδραση, διευκολύνει την 
επικοινωνία ατόμων με ειδικές ανάγκες (μυϊκές 
αναπηρίες, μειωμένη όραση) με τον υπολογιστή 
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Δυσκολία του εγχειρήματος 

Πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ομιλίας: 
μεταφορικός λόγος, επαναλαμβανόμενα 
νοήματα, μη δομημένος λόγος, δυσκολία 
αποτύπωσης παραλεκτικής πληροφορίας 
Ύπαρξη περιβαλλοντικού θορύβου, 
ιδιαιτερότητα στη χροιά της φωνής 
διαφορετικών ομιλούντων υποκειμένων κλπ 
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Κατηγορίες 

Ως προς τη μορφή ομιλίας 
– συστήματα αναγνώρισης διακριτών λέξεων 
– συστήματα αναγνώρισης συνεχούς λόγου 

Ως προς το πλήθος των ομιλητών 
συστήματα που εξαρτώνται από τον ομιλητή 
συστήματα ανεξάρτητα ομιλητή 
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Ακουστική έξοδος 

Παραγωγή ηχητικής εξόδου 
Σύνθεση ομιλίας 
Φυσικοί ήχοι 
Μουσικοί ήχοι 
Συνθετικοί ήχοι με κατάλληλη 
σημασιολογία 
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Περιοχές εφαρμογών 

Ηχοποίηση συμβάντων σε γραφικό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης 
Όταν ο χρήστης αδυνατεί να παρακολουθήσει την οθόνη 
αφού είναι απησχολημένος σε άλλη δραστηριότητα 
(οδηγοί, πιλότοι, χειρουργοί κλπ.) 
Περιπτώσεις συνεχούς παρακολούθησης διεργασιών, όπου 
ήχοι χρησιμοποιούνται για επισήμανση εξαιρετικών 
συμβάντων 
Εφαρμογές για χρήστες με δυσκολίες στην όραση ή άλλες 
ειδικές ανάγκες 
Ηχοποίηση δεδομένων ή αλγορίθμων 
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Άσκηση 

Να προτείνετε τρόπους ηχοποίησης μίας 
εφαρμογής σχεδίασης για τις λειτουργίες 

σχεδίαση ευθυγράμμου τμήματος 
διαγραφή τμήματος σχεδίου 
αντιγραφή τμήματος σχεδίου 
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Άσκηση 

Να προτείνετε τρόπους ηχοποίησης μίας 
εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αποστολή - άφιξη επιστολής - επείγον 
μήνυμα (μεγάλο γράμμα, άδειο 
γραμματοκιβώτιο κ.λπ.) 
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Φωνήματα 

Οι διακριτοί ήχοι που χρησιμοποιούνται σε μία 
γλώσσα 
Δεν αντιστοιχούν απαραιτήτως στα γράμματα της 
γλώσσας 
Για παράδειγμα το φώνημα i δύναται να παραχθεί 
από διαφορετικούς συνδυασμούς γραμμάτων και 
διφθόγγων, ενώ το γράμμα ψ αντιστοιχεί σε δύο 
φωνήματα <p, s> 
Υπάρχουν 33 φωνήματα στην ελληνική γλώσσα 
και 40 στην αγγλική 
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Σύνθεση ομιλίας 

Διασύνδεση προηχογραφημένων 
αποσπασμάτων ανθρώπινης ομιλίας 
(concatenated speech) 
– Δύναται να αφορούν είτε ολόκληρες προτάσεις, 

λέξεις ή στοιχειώδεις συλλαβές 
Σύνθεση ομιλίας από στοιχειώδη φωνήματα με 
βάση φωνητικούς κανόνες 
– Η ομιλία αυτή είναι ακόμη πιο συνθετική και πιο 

τεχνητή, το πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει 
περιορισμός στο πλήθος λέξεων που μπορούν να 
παραχθούν 349 



Πολυμέσα και εικονική 
πραγματικότητα 

Ο ήχος στη διεπιφάνεια χρήστη 
Εικονική πραγματικότητα 
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Δυνάμει πραγματικότητα 

Αναφέρεται στην δημιουργουμένη εκ του 
υπολογιστή προσομοίωση ενός κόσμου, ή 
υποσυνόλου του, εντός του οποίου 
βυθίζεται ο χρήστης 
Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της 
τεχνολογίας σε συστήματα πολλαπλών 
μέσων, αλλά επικεντρώνεται στις οπτικές 
αισθήσεις 
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Δυνάμει πραγματικότητα 

Όταν η πραγματικότητα είναι 
απροσπέλαστη (π.χ. εχθρική χώρα, 
μακρινός πλανήτης, περιβάλλον υψηλής 
ραδιενέργειας), 
επικίνδυνη για πειραματισμό και 
εκπαίδευση (προσομοιωτές πτήσης) ή 
διαφορετικών διαστάσεων για τις 
ανθρώπινες εμπειρίες (ατομικός και 
μοριακός κόσμος ή πλανητικό σύμπαν) 
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Εφαρμογές 

Διασκέδαση (αναπαράσταση φανταστικών 
κόσμων) 
Επηυξημένη πραγματικότης, όπως 
τηλεχειρουργική, εξ αποστάσεως διάγνωση 
και επισκευή κ.λπ. 
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Κατηγορίες 

Συστήματα 
εμβάπτισης του 
χρήστη με Head-
mounted display και 
χειρόκτιο δεδομένων ή 
φόρμα (datasuite)  
καταγράφοντα τις 
κινήσεις του 
Επιτραπέζια 
συστήματα (desktop 
VR systems) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Cyberglove, συσκευή χειρισμού 
αντικειμένων εικονικής 
πραγματικότητας (Virtual 
Technologies) 354 



Άσκηση 

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω είναι κατά τη 
γνώμη σας περιοχές εφαρμογών εικονικής 
πραγματικότητας και δώστε από ένα παράδειγμα.  
(α) εκπαίδευση,  
(β) τηλεεργασία,  
(γ) σχεδίαση,  
(δ) εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες,  
(ε) ιατρική,  
(στ) στρατιωτικές εφαρμογές. 
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Απάντηση 

Όλες οι προτεινόμενες είναι περιοχές εφαρμογών. 
Παραδείγματα είναι  
(α) εκπαίδευση πιλότων σε προσομοιωτές πτήσης 
(β) τηλεχειρουργική,  
(γ) μοντελοποίηση στερεών αντικειμένων,  
(δ) χρήση γαντιού δεδομένων για μετασχηματισμό 
γλώσσας κωφάλαλων σε ομιλία,  
(ε) μικροχειρουργική,  
(στ) εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού για 
δράση σε συνθήκες εχθρικής χώρας. 
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Τριδιάστατη γραφική 

Η δημιουργία και απεικόνιση ρεαλιστικών 
τριδιάστατων εικόνων μεγάλης ταχύτητας 
ανανέωσης είναι βασική προϋπόθεση 
δημιουργίας εικονικών κόσμων 
Η απαίτηση αυτή απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή 
υπολογιστική ισχύ 
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Απόκριση υπολογιστών 

Αν η απόκριση δεν είναι μικρή (~2 δεπτ) 
– Π.χ. Αργεί να κινηθεί ο δρομέας 

Ο χρήστης επαναλαμβάνει εντολές 
– Οι οποίες ίσως εκτελεστούν μετά όλες μαζί 

Οι καθυστερήσεις συχνά οφείλονται στην 
ιεράρχηση της μνήμης των υπολογιστών 
– Καταχωρητές, κρυφή γρήγορη μνήμη 
– Κύρια μνήμη 
– Δευτερεύουσα (δίσκοι) και τριτεύουσα (CD, ταινίες) 

Παράδειγμα άμεσης απόκρισης: το τηλέφωνο 
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Χρήση ήχου 

Διευκολύνει την αισθητήρια αντίληψη του 
χρήστη 
Χρήση κατευθυνόμενου ήχου παραγόμενου 
από πολλαπλά ηχεία διάσπαρτα στο χώρο και 
τα οποία αναπαράγουν την κατανομή του ήχου 
στον χώρο (ήχος 3Δ) 
Εντοπισμός κινουμένων αντικειμένων στον 
χώρο (π.χ. διερχόμενο όχημα), υποβοηθείται η 
πλοήγηση του χρήστη και γίνεται ευκολότερος 
ο προσδιορισμός της θέσης του 359 



Χρήση αφής 

Χρήση χειροκτίων περιέχοντα θύλακες αέρα 
– Ελέγχοντας την ποσότητα αέρα στους θύλακες αυτούς, 

είναι δυνατός ο έλεγχος της ασκούμενης  πίεσης στο 
σημείο της χειρός με το οποίο έρχονται σε επαφή 

Μεταλλικά ελάσματα προσαρμοσμένα σε ένα 
χειρόκτιο ή άλλη συσκευή, με την οποία έρχεται 
σε επαφή το ανθρώπινο χέρι (joystick), δέχονται 
μικρές ποσότητες ρεύματος 
– αλλάζει η αίσθηση στο ανθρώπινο χέρι 

Συστήματα προσομοίωσης δυνάμεων ανάδρασης 
– (π.χ. το βάρος που νιώθουμε όταν προσπαθούμε να 

σηκώσουμε ένα αντικείμενο) 360 



Μηχανολογία διάδρασης 

Ύφος αλληλεπίδρασης 
Γραμμή εντολών 
Μενού επιλογής 
Συμπλήρωση φόρμας 
Φυσική γλώσσα 
Άμεσος χειρισμός 
Πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα 
Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας 
Διεπιφάνειες για άτομα με ειδικές ανάγκες 
Οπτικοποίηση πληροφορίας 
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Συστήματα υποστήριξης 
συνλειτουργικών εργασιών 

Αναφέρθηκε το σύστημα Coordinator που 
βασίζεται στη θεωρία των δια λόγου 
ενεργειών για την υποβοήθηση 
διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο πλευρών 
Το σύστημα αυτό είναι ένα παράδειγμα 
συστήματος υπολογιστών υποστηρίζον τη 
συνεργασία μεταξύ ανθρώπων 
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Συνλειτουργική εργασία 
στηριζομένη επί υπολογιστών 

Συστήματα που έχουν τέτοια λειτουργία 
ονομάζονται επί Υπολογιστών Στηριζομένη 
Συνλειτουργική Εργασία (Computer-Supported 
Cooperative Work, CSCW) 
Τα συστήματα αυτά αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη χρήση σήμερα, αφού βασίζονται στη 
μεγάλη διάδοση του διαδικτύου είτε σε τοπική 
κλίμακα (intranet) είτε σε παγκόσμια (internet), 
καθώς και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής μεγάλης ισχύος που επιτρέπει τη 
γρήγορη μετάδοση εικόνας, ήχου και δεδομένων 363 



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Η διάδοσή του οφείλεται στην απλότητα 
και τη χρησιμότητά του 
Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
συνεργασίας με πολλαπλούς τρόπους: ένας–
προς έναν συνεργασία, ένας προς πολλούς, 
μέσω ομαδικών αποστολών μηνυμάτων 
(mailing lists), πολλοί προς πολλούς, μέσω 
ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων, 
bulletin boards κ.λπ. 
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Συστήματα υποστήριξης 
συνεργασίας 

Κατηγορίες και παραδείγματα συστημάτων 
συνεργασίας 
Σχεδιασμός συστημάτων συνεργασίας 
Κοινωνικές παράμετροι συστημάτων 
συνεργασίας 
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Κατανομή 

Ως προς τον χώρο (ίδιος χώρος ή 
απομακρυσμένη) 
Ως προς τον χρόνο (σύγχρονη ή ασύγχρονη) 
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Σύγχρονες τοπικές εφαρμογές 

Η μηχανή παίζει επικουρικό ρόλο σε αυτόν 
της ανθρώπινης επικοινωνίας που γίνεται 
και με άλλα μέσα 
Παραδείγματα είναι η ηλεκτρονική αίθουσα 
διδασκαλίας, τα συστήματα ηλεκτρονικού 
πίνακα για αίθουσες συσκέψεων (π.χ. 
liveboard), συστήματα συμμετοχής σε 
ψηφοφορίες σε μικρές ή μεγάλες ομάδες 
λήψης αποφάσεων (π.χ. κοινοβούλια) 

367 



Σύγχρονη κατανεμημένη 
συνεργασία 

Σύγχρονοι ομαδικοί επεξεργαστές κειμένου 
(π.χ. GROVE), συστήματα σύγχρονης 
επικοινωνίας μέσω κειμένου (internet relay 
chat IRC, talk κ.λπ.) συστήματα 
τηλεδιάσκεψης με χρήση video κ.λπ. 
Διαδεδομένα τέτοια συστήματα είναι το 
NetMeeting (Windows Live Messenger) της 
εταιρείας Microsoft, Skype κ. ά. 
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Ο μηχανισμός video tunnel 

Είναι δυνατόν ο ομιλητής να κοιτάζει κατευθείαν στη μηχανή λήψης, ενώ 
συγχρόνως βλέπει στα μάτια το συνομιλητή του, επιτρέποντας 
μεγαλύτερη φυσικότητα στη συνομιλία (υλοποίηση μηχανισμών αλλαγής 
ομιλητή, παραλεκτικής επιβεβαίωσης από τον ακροατή κ.λπ.). 
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Ασύγχρονη τοπική συνεργασία 

Συντονισμός ομάδων συμμετέχουσες σε ένα έργο 
(Project management), κοινά ημερολόγια, 
εργαλεία υποστήριξης επιχειρημάτων και 
αποφάσεων από ομάδες 
Σύστημα gIBIS, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη 
ζητημάτων, θέσεων, επιχειρημάτων, τα οποία 
συσχετίζονται (π.χ. <επιχείρημα> – υποστηρίζει– 
< θέση>), συνήθως από ομάδες σε ένα γραφείο ή 
τόπο εργασίας 
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Ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
συνεργασία 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι παραλλαγές 
του 
Η μη αυστηρή δομή του περιεχομένου των 
μηνυμάτων του η-ταχυδρομείου, στα οποία 
περιέχονται μόνο τα πεδία: to, from, cc, date, 
subject, είναι για πολλούς ερευνητές αιτία 
δυσλειτουργίας του 
Το Coordinator είναι ένα παράδειγμα αυστηρά 
δομημένου συστήματος ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας 371 



Συστήματα υποστήριξης 
συνεργασίας 

Κατηγορίες και παραδείγματα συστημάτων 
συνεργασίας 
Σχεδιασμός συστημάτων συνεργασίας 
Κοινωνικές παράμετροι συστημάτων 
συνεργασίας 
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Στόχοι και κίνητρα χρηστών  

Τα διαμοιρασμένα ημερολόγια που υποθετικώς 
διευκολύνουν πολλές λειτουργίες στο χώρο εργασίας, 
όπως τον καθορισμό κοινής ώρας συνάντησης των 
μελών μιας ομάδας μέσω της δυνατότητάς τους να 
κοιτάζουν ο ένας την ηλεκτρονική ατζέντα του άλλου, 
συνάντησαν σκεπτικισμό 
Μελέτη περίπτωσης: Εισαγωγή ολοκληρωμένου 
συστήματος σε παραγωγική επιχείρηση 
Αντικρουόμενοι στόχοι 
– Τμήματος Πωλήσεων  
– Τμήματος Παραγωγής  
– Τμήματος Αποθεμάτων 373 



Συστήματα υποστήριξης 
συνεργασίας 

Κατηγορίες και παραδείγματα συστημάτων 
συνεργασίας 
Σχεδιασμός συστημάτων συνεργασίας 
Κοινωνικές παράμετροι συστημάτων 
συνεργασίας 
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Κοινωνικές παράμετροι 

Το η-ταχυδρομείο και άλλα μέσα συνεργασίας 
μέσω υπολογιστή, σε αντικατάσταση της δια 
ζώσης συνεργασίας, επιφέρει διαταραχές στις 
διοικητικές λειτουργίες οργανισμών 
η-ταχυδρομείο συνεπάγεται επίπεδο πρότυπο 
συνεργασίας 
– Επιβολή καταγραφής μηνυμάτων: ατόνησε 

Κατάργηση άλλων ανεπίσημων διαύλων 
επικοινωνίας 
Φυσική παρουσία αυξάνει το ειδικό βάρος και τη 
νοούμενη αξία ενός ατόμου 375 



Άσκηση 

Αναφέρθηκε σε σχετική μελέτη ότι η 
εφαρμογή διαμοιρασμένων ημερολογίων 
(Δ.Η.) δεν έγινε θερμά αποδεκτή από το 
προσωπικό επιχειρήσεων. Αναφέρετε πιθανές 
αιτίες. Για να διευκολυνθείτε στην ανάλυσή 
σας, σκεφτείτε ένα μεγάλο οργανισμό και 
κάνετε υποθέσεις για διαφορετικές 
κατηγορίες προσωπικού (κατώτερο 
προσωπικό, στελέχη, διευθυντές κ.λπ.). 
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Λύση 

Προσωπικές πληροφορίες (ακόμα και 9-5) 
– Καθιέρωση «διαστήματος ελεύθερου χρόνου» 

Μη ενημέρωση σε επείγουσες καταστάσεις 
Εμπιστευτικότητα - ανταγωνισμός 
Αναγκαιότητα ανάλογα με το επίπεδο του 
στελέχους 
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Μηχανολογία διάδρασης 
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Διεπιφάνειες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Ως άτομα με ειδικές ανάγκες εννοούμε 
κυρίως άτομα με δυσκολίες όρασης, 
ακουστικές και κινητικές δυσκολίες, αλλά 
και άτομα της τρίτης ηλικίας που 
παρουσιάζουν συχνά σταδιακή επιδείνωση 
αυτών των λειτουργιών 
Όλοι οι χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως άτομα με ιδιαιτερότητες 
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Διεπιφάνειες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Συστήματα για άτομα με δυσκολίες όρασης 
Συστήματα για άτομα με ακουστικές 
δυσκολίες 
Συστήματα για άτομα με κινητικές 
δυσκολίες 

380 



Συστήματα για άτομα με 
δυσκολίες όρασης 

Η τάση κατά τον σχεδιασμό συστημάτων της 
κατηγορίας αυτής είναι η χρήση του ακουστικού 
διαύλου υποκαθιστώντας τον οπτικό, όσο αυτό 
είναι δυνατόν 
Χρήση συσκευών αναγνώρισης-σύνθεσης ομιλίας: 
φωνητική γραφομηχανή, VoiceType (IBM), 
Mathtalk, Soundtrack (ηχητική διεπιφάνεια σε 
επεξεργαστή κειμένου) 
Αφή: Συσκευές braille 
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Διεπιφάνειες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Συστήματα για άτομα με δυσκολίες όρασης 
Συστήματα για άτομα με ακουστικές 
δυσκολίες 
Συστήματα για άτομα με κινητικές 
δυσκολίες 
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Συσκευή 
ανίχνευσης 

χειρονοµιών και 
µετάφρασής τους 

σε κείµενο 

Συσκευή 
σύνθεσης 

ομιλίας από 
κείµενο 

Συστήματα για άτομα με 
ακουστικές δυσκολίες 

Ηχητικού χαρακτήρα πληροφορία μετασχηματίζεται σε 
ισοδύναμο εικονικό ερέθισμα 
Συστήματα συνθετικής ομιλίας και συστήματα 
επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης όπου οι ομιλητές 
εισάγουν κείμενο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
κατηγορίας αυτής χρηστών 
Συστήματα αναγνώρισης νευμάτων και γλώσσας 
κωφαλάλων που γίνονται από χρήστες που φέρουν 
dataglove, π.χ. Glove-talk 
Μετασχηματισμός της ομιλίας σε κίνηση γραφικών 
αναπαραστάσεων ομιλούντων κεφαλών (Avatars) 
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Διεπιφάνειες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Συστήματα για άτομα με δυσκολίες όρασης 
Συστήματα για άτομα με ακουστικές 
δυσκολίες 
Συστήματα για άτομα με κινητικές 
δυσκολίες 
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Συστήματα για άτομα με 
κινητικές δυσκολίες 

Ευαισθησία των συσκευών στις ικανότητες του 
χρήστη (π.χ. ευαισθησία δεικτικών συσκευών, 
μέγεθος χαρακτήρων και μενού) 
Συσκευές παρακολούθησης κίνησης της κεφαλής 
ή των οφθαλμών 
Έχουν κατασκευαστεί γραφομηχανές που 
επιτρέπουν την πληκτρολόγηση μέσω ελέγχου του 
δρομέα στην οθόνη, στην οποία εμφανίζονται 
χαρακτήρες και σύμβολα (eye typer) 
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Συστήματα της κατηγορίας 

Η συσκευή Equalizer συνδυάζει συνθέτη ομιλίας 
και επεξεργαστή κειμένου για άτομα με σοβαρές 
κινητικές δυσλειτουργίες συνδυασμένες με 
δυσκολίες στην ομιλία 
Ο επεξεργαστής κειμένου (EZkeys της εταιρείας 
Word+) χρησιμοποιείται είτε για τη συγγραφή 
κειμένων είτε σε συνδυασμό με το συνθέτη 
ομιλίας ως συσκευή ομιλίας, στηρίζεται στην 
ενεργοποίηση ενός μόνο πλήκτρου από τον 
χρήστη 
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Ισοσταθμιστής 

Το σύστημα προβλέπει 
την πιο πιθανή επόμενη 
επιλογή του χρήστη, ενώ 
φροντίζει να 
εμφανίζονται συχνά στην 
οθόνη οι πιο 
συνηθισμένες λέξεις ή 
εκφράσεις 

 
 
 
 
 
 
Συσκευή Hawking 
(Equalizer): τυπική οθόνη 
επιλογής για σύνθεση 
ομιλίας. 387 
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Αναπόληση της πληροφορίας 

Ανάγκη παρουσίασης μεγάλου όγκου 
πληροφοριών, δεδομένων των αυξημένων 
δυνατοτήτων αναζήτησης, αποθήκευσης και 
επεξεργασίας 
Πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλη 
παρουσίαση των πληροφοριών προς τον χρήστη: 
– συσχετίσεων 
– εξαρτήσεων 
– ομαδοποίησης χαρακτηριστικών 
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Απαιτήσεις αναπόλησης 

Ομάδες εμφανίζονται στην αναπόληση 
(συγκεκριμένων χαρακτηριστικών) 
Κατηγοριοποίηση ως προς την τεχνική 
αναπόλησης, παραμόρφωσης και διάδρασης 
Οι τεχνικές είναι εστιασμένες σε 
– Εικονοστοιχεία 
– Γεωμετρικές προβολές 
– Εικονίδια 
– Ιεραρχικές 
– Γραφήματα 
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Εικονοστοιχειοστρεφείς τεχνικές 

Η βασική ιδέα τους είναι να αναπαραστήσουν 
ταυτοχρόνως ει δυνατόν περισσότερα αντικείμενα 
δεδομένων επί της οθόνης απεικονίζοντας κάθε 
τιμή δεδομένων προς ένα εικονοστοιχείο της 
οθόνης και διευθετώντας επαρκώς τα 
εικονοστοιχεία 
Βασικές τεχνικές διευθέτησης είναι οι 
εξαρτώμενες και οι ανεξάρτητες επερωτήσεων 
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Morton (Z-Curve) 

Καμπύλες γεμίσματος του χώρου 

 
 
 
 
 
 
 

Peano-Hilbert 
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Τεχνικές γεωμετρικής προβολής 

Στοχεύουν στην εύρεση «ενδιαφερουσών» 
προβολών των πολυδιάστατων συνόλων 
δεδομένων 
Ανάλυση βασικών συστατικών, η ανάλυση 
παραγόντων και πολυδιάστατη 
τμηματοποίηση 
Παράλληλες συντεταγμένες: Αντιστοιχεί 
τον χώρο k διαστάσεων σε δύο διαστάσεις 
χρησιμοποιώντας k παράλληλους άξονες 393 



Τεχνικές βασιζόμενες σε 
εικονίδια 

Αντιστοίχιση κάθε πολυδιάστατου στοιχείου 
δεδομένων σε ένα εικονίδιο 
Πρόσωπα του Chernoff: Δύο χαρακτηριστικά 
αντιστοιχίζονται σε έναν διδιάστατο χώρο 
απεικόνισης, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχίζονται 
στις ιδιότητες ενός εικονιδίου σε σχήμα 
προσώπου 
Stick figure: Δύο χαρακτηριστικά 
αντιστοιχίζονται στις δύο διαστάσεις απεικόνισης, 
ενώ τα υπόλοιπα στις γωνίες και στα μήκη των 
τμημάτων του εικονιδίου 394 



Ιεραρχικές τεχνικές 

Διαιρούν τον χώρο k διαστάσεων και 
παρουσιάζουν τους υποχώρους κατά 
ιεραρχικό τρόπο 
Dimensional stacking: Ο χώρος των k 
διαστάσεων υποδιαιρείται σε διδιάστατους 
χώρους στοιβαγμένοι ο ένας εντός του 
άλλου 
Δένδρα κώνων: Τριδιάστατες απεικονίσεις 
ιεραρχικών δεδομένων 395 



Σχήμα 4.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνική δενδρών κώνων 
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Τεχνικές βασιζόμενες σε 
γραφήματα 

Αποτελεσματική παρουσίαση ενός μεγάλου 
γράφου, με χρήση ειδικών αλγορίθμων 
χωροθέτησης γράφων, γλωσσών 
ερωτήσεων και τεχνικών αφαίρεσης 
Ορθογώνιες, ευθείας γραμμής και 
συγκεκριμένες (π.χ. κατευθυνόμενοι, 
άκυκλοι) 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Σχεδίαση και ανάπτυξη 
διαδραστικών συστημάτων 

Φάσεις και ιδιαιτερότητες διαδραστικού 
λογισμικού 
Βασικές αρχές ανθρωποκεντρικού 
προτύπου ανάπτυξης λογισμικού 
Τα εφόδια του σχεδιαστή είναι τα γενικού 
χαρακτήρα θεωρητικά πρότυπα, οι αρχές 
σχεδιασμού και οι κατευθυντήριες 
γραμμές σχεδιασμού 
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Θεωρητικά πρότυπα 

Τα θεωρητικά πρότυπα περιγράφοντα ένα 
διαδραστικό σύστημα σε λειτουργία είναι είτε  

επεξηγηματικού χαρακτήρα (εκ των 
υστέρων περιγραφή της συμπεριφοράς 
χρήστη–συστήματος) είτε  
προβλεπτικού, μέσω των οποίων είναι 
δυνατή η σύγκριση προτεινόμενων 
εναλλακτικών σχεδίων με βάση την 
προβλεπόμενη απόδοση του συστήματος 402 



Πρότυπο διάδρασης τεσσάρων 
επιπέδων 

Θεωρητική περιγραφή της διάδρασης μεταξύ 
χρήστη και συστήματος 

Εννοιολογικό 
Σημασιολογικό 
Συντακτικό 
Λεκτικό 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Κύκλος ζωής διαδραστικού 
συστήματος 
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Πρότυπο καταρράκτη 

Η διαδικασία διέρχεται από διαδοχικά στάδια 
Κάθε στάδιο ολοκληρώνεται με έλεγχο κατά πόσο 
η αναπαράσταση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
των πελατών και εάν η αναπαράσταση είναι 
συνεπής με τις προδιαγραφές της προηγούμενης 
φάσης 
Παρατηρούμε τη διακριτότητα των φάσεων και 
την επικοινωνία μεταξύ τους μέσω επίσημων 
εγγράφων, τα οποία συνιστούν διαδοχικές 
αναπαραστάσεις αυξανόμενης λεπτομέρειας 
καταλήγουσες στο τελικό προϊόν 406 



Προβλήματα αυστηρής τήρησης 

Αδυναμία λεπτομερούς προδιαγραφής ενός 
προϊόντος πριν από το σχεδιασμό και υλοποίησής 
του με κάποιο σημαντικό βαθμό λεπτομέρειας 
Αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη πρωτοτύπων 
κατά τη φάση ανάλυσης και σχεδιασμού, δηλαδή 
πρόχειρων, μικρών σε κλίμακα εκδόσεων του 
προϊόντος, που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες του 
τελικού συστήματος 
Η χρήση πρωτοτύπων, συνεπάγεται, όμως, τον μη 
σαφή διαχωρισμό των φάσεων του προτύπου 
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Πρότυπο εξελικτικής ανάπτυξης 

408 

Σχεδιασμός 

Σύνταξη 
προδιαγραφών 
απαιτήσεων 
(ανάλυση) 

Ανάπτυξη 
πρωτοτύπων 

Αξιολόγηση και 
μέτρηση ευχρηστίας 



Αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες 
ανάλυσης και σχεδιασμού 

Κατά τη φάση της ανάπτυξης δημιουργούνται 
ιδεατά πρότυπα των χρηστών και των εργασιών 
τους με καταγραφή των συμπεριφορών και των 
σχέσεών τους 
Σχεδιάζονται τα αντικείμενα του συστήματος και 
της διεπιφάνειας με τα οποία αλληλεπιδρά ο 
χρήστης, αυτά ενσωματώνονται σε πρωτότυπα και 
αξιολογούνται 
Το πρότυπο αυτό ταιριάζει ιδιαιτέρως στα 
χαρακτηριστικά συστημάτων που αλληλεπιδρούν 
έντονα με τους χρήστες τους 
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Επαναληπτική διεργασία 
σχεδιασμού 

Εστιάζουμε στους χρήστες του συστήματος και 
τις εργασίες που επιτελούν με αυτό από τις 
αρχικές φάσεις σχεδιασμού 

Σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού μετράμε την 
αντίδραση των χρηστών με χρήση πρότυπων 
διεπιφανειών, εγχειριδίων, προσομοιωτών κλπ. 

Η συμβολή των χρηστών στη διαδικασία 
ανάπτυξης των συστημάτων αυτών είναι ένα θέμα 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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Αρχές χρηστοκεντρικού 
σχεδιασμού 

(α) Ο σχεδιασμός πρέπει να εστιασθεί στους χρήστες και στις 
εργασίες τους από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού, ούτως 
ώστε τα γνωστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά και η 
συμπεριφορά τους να γίνει κατανοητή από τους σχεδιαστές 
και να ληφθεί υπ’ όψιν 
(β) Να καταγραφεί και να μετρηθεί η αντίδραση των 
χρηστών με χρήση πρότυπων διεπιφανειών του συστήματος, 
εγχειριδίων και προσομοιωτών λειτουργίας του σε όλες τις 
φάσεις σχεδιασμού 
(γ) Η διαδικασία σχεδιασμού έχουσα τα χαρακτηριστικά 
αυτά πρέπει να είναι μια επαναληπτική διαδικασία που να 
επιτρέπει τη βαθμιαία βελτίωση των χαρακτηριστικών της 
διεπιφάνειας 411 



Ανθρωποκεντρικό πρότυπο 

Σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωποκεντρικού 
σχεδιασμού, οι χρήστες του συστήματος πρέπει να 
καταγραφούν και τα χαρακτηριστικά τους να 
αναλυθούν κατά τις φάσεις συγκέντρωσης 
απαιτήσεων 
Όμως, οι χρήστες πρέπει στη συνέχεια να 
εμπλακούν στην αξιολόγηση του συστήματος που 
σε μια εξελικτική διαδικασία είναι 
επαναλαμβανόμενη και συνεχής 
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Αστεροειδές πρότυπο 

413 

Καταγραφή 
απαιτήσεων 

Ανάλυση εργασιών/ 
λειτουργιών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Υλοποίηση 
συστήματος 

Ανάπτυξη 
πρωτοτύπου 

Σχεδίαση/Ανάπτυξη 
λεπτομερών προδιαγραφών 



Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης 
διαδραστικού συστήματος 

Περιγράφουμε λεπτομερώς μία χρηστοκεντρική 
διαδικασία ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία Logical User–
Centred Interactive Design (LUCID) 
Η μεθοδολογία αυτή υλοποιεί το εξελικτικό 
πρότυπο ανάπτυξης 
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρεί ακόμη 
κανείς στο διαδικτυακό τόπο www.cognetics.com 
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Μεθοδολογία LUCID 

Φάση Α: Ανάπτυξη της αρχικής ιδέας του 
προϊόντος 
Φάση Β: Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων 
Φάση Γ: Σχεδιασμός προϊόντος με πρότυπη 
βασική οθόνη 
Φάση Δ: Επαναληπτικός σχεδιασμός και 
βελτίωση του πρωτοτύπου 
Φάση Ε: Υλοποίηση συστήματος 
Φάση ΣΤ: Υποστήριξη αρχικής λειτουργίας 
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Φάση Α: Ανάπτυξη αρχικής 
ιδέας 

Δημιουργία αρχικής ιδέας του προϊόντος 
Ορισμός επιχειρησιακού στόχου 
Δημιουργία ομάδας σχεδιασμού ευχρηστίας 
Προσδιορισμός τυπικών χρηστών 
Προσδιορισμός τεχνικών και περιβαλλοντικών 
παραμέτρων 
Ορισμός του πλάνου ανάπτυξης, του προσωπικού, 
του χρονοπρογράμματος και του προϋπολογισμού 
του έργου 
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Φάση Β: Ανάλυση αναγκών και 
απαιτήσεων 

Χωρισμός χρηστών σε ομογενείς ομάδες και 
ανάλυση των χαρακτηριστικών τους 
Ανάλυση εργασιών σε ξεχωριστές ενότητες 
Ανάλυση των αναγκών μέσω δημιουργίας 
σεναρίων χρήσης με συμμετοχή των χρηστών 
Περιγραφή των εργασιών μέσω ροών στοιχειωδών 
εργασιών (task flow) 
Εντοπισμός των κυρίων αντικειμένων και δομών 
που θα χρησιμοποιηθούν στη διεπιφάνεια χρήστη 
Επίλυση τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών 
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Φάση Γ: Σχεδιασμός με πρότυπη 
βασική οθόνη 

Ορισμός ειδικών στόχων ευχρηστίας σύμφωνα με τις ανάγκες 
των χρηστών 
Δημιουργία οδηγιών σχεδιασμού και οδηγού ύφους 
αλληλεπίδρασης 
Ορισμός ενός προτύπου πλοήγησης και της κυρίαρχης 
μεταφοράς διεπιφάνειας 
Ορισμός της ομάδας των βασικών οθονών: Εισαγωγική οθόνη, 
κεντρική οθόνη (home screen), βασικές οθόνες κύριων 
διεργασιών 
Κατασκευή πρωτοτύπου των βασικών οθονών, 
χρησιμοποιώντας εργαλείο γρήγορης πρωτυποποίησης 
Ζητείται η γνώμη των χρηστών για το πρωτότυπο και γίνονται 
οι πρώτες μετρήσεις ευχρηστίας 419 



Φάση Δ: Επαναληπτικός σχεδιασμός 
και βελτίωση πρωτοτύπου 

(επαναληπτική διαδικασία των παρακάτω βημάτων) 
Επέκταση των βασικών οθονών σε πλήρες 
σύστημα 
Εμπειρική αξιολόγηση διεπιφάνειας από  
ειδικούς διαδραστικών συστημάτων   
Διενέργεια μετρήσεων ευχρηστίας ευρείας 
κλίμακας 
Παραγωγή πρωτοτύπου και λεπτομερών 
προδιαγραφών 
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Φάση Ε: Υλοποίηση συστήματος 

Υλοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που αναπτύξαμε 
Απόφαση για χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 
εργαλείων και πρακτικών 
Ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό των 
τροποποιήσεων που θα επιφέρουμε κατά την 
παρούσα φάση 
Προσοχή στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
βοηθημάτων (on-line help), εγχειριδίων χρήσης 
και εκπαιδευτικού υλικού (tutorials) 
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Φάση ΣΤ: Υποστήριξη αρχικής 
λειτουργίας 

Κατά την τελευταία αυτή φάση, η οποία αφορά την 
αρχική λειτουργία του προϊόντος, ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί  

στην υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών,  
στην καταγραφή και αξιολόγηση συμβάντων και  
στην συντήρηση του συστήματος 
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Μελέτη περίπτωσης 

Υποθέτουμε ότι στον σταθμό λεωφορείων μιας μεγάλης 
ελληνικής πόλης με πολλή κίνηση η επιχείρηση 
αποφασίζει να εγκαταστήσει αυτόματα εκδοτήρια 
εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 
Ο πρώτος σχεδιασμός αφορά στον χώρο του κεντρικού 
σταθμού της πόλης, αλλά μπορεί να προβλέψουμε 
επεκτάσεις του συστήματος για χρήση σε άλλα κεντρικά 
σημεία της πόλης και στάσεις καθώς και εναλλακτικά την 
έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου.  
Σχεδιάζουμε το εκδοτήριο σύμφωνα με τις αρχές του 
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. 
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Εκδοτήριο εισιτηρίων 

Έμφαση 
– Ανάλυση χρηστών και εργασιών 
– Προσδιορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας 

Μέτρηση ευχρηστίας και αξιολόγηση 
Αυτόματα εκδοτήρια εισιτηρίων κεντρικού 
σταθμού (και αλλού) λεωφορείων 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Επιχειρησιακός στόχος 

Η επιχείρηση επιδιώκει την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της 
Να κάνει πιο δημοφιλή την επιχείρηση στο 
επιβατικό κοινό, παρέχοντας ευκολότερη 
πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, δίνοντας 
πληροφορίες για τα δρομολόγια 
Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος είναι να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ως μέσο διαφήμισης 
των τουριστικών περιοχών που η επιχείρηση 
εξυπηρετεί 
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Ορισμός προβλήματος – 
καταγραφή κύριων εργασιών 

(α) Έκδοση εισιτηρίου (και επιστροφής) 
(β) Κράτηση θέσης (με αποδεικτικό στοιχείο) 
(γ) Παρουσίαση πληροφοριών 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Κατηγορίες χρηστών 

Πρωτεύοντες 
Δευτερεύοντες 
Τριτεύοντες 

429 



Πρωτεύοντες χρήστες 

Είναι οι αλληλεπιδρώντες απ’ ευθείας με το 
σύστημα συχνώς 
Οι χρήστες αυτοί πρόκειται να επηρεαστούν 
σημαντικώς από την εισαγωγή του νέου 
συστήματος 
Ίσως υποχρεωθούν να αλλάξουν σημαντικώς τον 
τρόπο που εκτελούσαν παλαιότερα την 
συγκεκριμένη εργασία 
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Δευτερεύοντες χρήστες 

Είναι οι χρησιμοποιούντες το σύστημα 
σπανιότερα ή μέσω ενός ενδιαμέσου 
Τυπική περίπτωση είναι τα διοικητικά στελέχη 
ενός οργανισμού 
Η εισαγωγή του συστήματος ίσως αυξήσει την 
εξάρτηση των χρηστών αυτών από το σύστημα 
υπολογιστών κατά την λήψη αποφάσεων 
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Τριτεύοντες χρήστες 

Οι χρήστες αυτοί δεν χρησιμοποιούν ποτέ απ’ 
ευθείας το σύστημα, αλλά επηρεάζονται από την 
εισαγωγή του, αφού είναι υποχρεωμένοι να 
μεταβάλουν κάποιες εργασίες τους, ώστε να 
προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά του 
Οι πελάτες μιας επιχείρησης μπορεί να 
επηρεάζονται από την εισαγωγή ενός νέου 
συστήματος μηχανοργάνωσης, αφού η έκδοση 
αποδείξεων και τιμολογίων απαιτεί εισαγωγή 
πρόσθετων στοιχείων και καθυστερήσεις στην 
έκδοση των παραστατικών αυτών 432 



Ενδιαφερόμενοι (stakeholders) 

1. Οι εμπλεκόμενοι στη σχεδίαση και ανάπτυξη του 
συστήματος, το τεχνικό προσωπικό, προγραμματιστές, 
αναλυτές, συγγραφείς εγχειριδίων κλπ. 

2. Οι έχοντες οικονομικά συμφέροντα συνδεόμενα με την 
κατασκευή ή αγορά του συστήματος, όπως ο υπεύθυνος 
πωλήσεων της εταιρίας που αναπτύσσει το προϊόν ή ο 
αγοραστής του 

3. Οι υπεύθυνοι για την εισαγωγή, εγκατάσταση και 
συντήρηση του, όπως οι υπεύθυνοι συντήρησης του 
εξοπλισμού, εκπαίδευσης του προσωπικού κλπ. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση του, δηλαδή η διοίκηση 
μίας επιχείρησης καθώς και οι τρεις κατηγορίες χρηστών 
που αναφέρθηκαν 433 



Τεχνικές προς συλλογή 
πληροφοριών 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή 
πληροφοριών και την ανάπτυξη του προτύπου των 
χρηστών είναι οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση 
των χρηστών (π.χ. με χρήση βίντεο), η σύνταξη 
και συμπλήρωση καταλλήλων ερωτηματολογίων, 
η παρατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας και η 
καταγραφή οργανωτικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών (εθνογραφική μελέτη) 
Τεχνικές ανάλυσης χρηστών: Έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες συστηματικές τεχνικές για την ανάλυση 
των χρηστών 434 



User Skills and Tasks Match 
(USTM) 

Τι πρέπει να επιτύχει ο ενδιαφερόμενος και πώς μετρείται η 
επιτυχία; 
Ποίες οι πηγές εργασιακής ικανοποίησης του 
ενδιαφερομένου; Ποίες οι πηγές δυσαρέσκειας και άγχους; 
Ποίες γνώσεις και δεξιότητες έχει ο ενδιαφερόμενος; 
Ποία η στάση του ενδιαφερομένου έναντι στην εργασία και 
στην τεχνολογία των υπολογιστών;  
Υπάρχουν χαρακτηριστικά της ομάδας εργασίας τα οποία θα 
επηρεάσουν την αποδοχή του προϊόντος από τον 
ενδιαφερόμενο; 
Πρόκειται ο ενδιαφερόμενος να λάβει υπ’ όψιν του θέματα 
ευθύνης, ασφάλειας ή εμπιστευτικότητας; 
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(α) Χαρακτηριστικά χρηστών 

Ατομικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φυσικές ικανότητες/ 
ιδιαιτερότητες, μαθησιακή ικανότητα, γνωστική 
ικανότητα, εμπειρία-δεξιότητες, κίνητρα και φιλοδοξίες, 
πολιτισμικό υπόβαθρο, φοβίες, προσωπικότητα κλπ. 
Χαρακτηριστικά σε σχέση με υπολογιστές: 
προηγούμενη εμπειρία σε λογισμικό και λειτουργικά 
συστήματα, εμπειρία σε χρήση συσκευών, προδιάθεση 
έναντι υπολογιστών και πληροφορικής κλπ. 
Ομαδικά χαρακτηριστικά: στόχοι και αποστολή ομάδας, 
συνοχή και ομοιογένεια μελών ομάδας, αυτονομία, 
εξάρτηση από άλλες ομάδες, δομή και δυναμικά 
χαρακτηριστικά,  κύρος, αυτόβουλη ή καταναγκαστική 
συμμετοχή 436 



(β) Περιβάλλον 

Περιβάλλον εργασίας: Συνθήκες θορύβου, κρύου, 
υγρασίας, καθαριότητα, χρήση επικίνδυνων τοξικών 
ουσιών 
Οργάνωση χώρου εργασίας: Δίαυλοι επικοινωνίας 
χρηστών, οργανωτική δομή, επίδραση αυτοματισμού στην 
πρακτική εργασίας και περιεχόμενο εργασίας, καταγραφή 
πιθανών απωλειών ικανοτήτων, απώλεια απασχόλησης, 
μεταβολές στη δομή εξουσίας, αποκέντρωση ή 
συγκέντρωση εξουσίας   
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(γ) Συνθήκες απασχόλησης των 
χρηστών 

Φύλλα περιγραφής μιας τυπικής ημέρας στη ζωή 
του εργαζόμενου με σχόλια για το πώς αυτή θα 
μεταβληθεί όταν εισαχθεί το προτεινόμενο 
σύστημα 
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Ανάλυση βασικών εργασιών 

Οργανωτική ανάλυση: σπουδαιότητα εργασίας, θέματα 
ασφαλείας, κίνητρα εκτέλεσής της, απαιτούμενο επίπεδο 
ικανότητας για την εκπόνησή της, εξάρτηση από άλλες 
εργασίες 
Ανάλυση χρονικών περιορισμών: συχνότητα εκτέλεσης 
της εργασίας, μέσος απαιτούμενος χρόνος περάτωσής της, 
χρόνος προετοιμασίας, τμηματοποίηση, δυνατότητα 
εκτέλεσής της κατά διακριτά τμήματα 
Ανάλυση ανθρώπινης εμπλοκής: υποχρεωτικός ή 
προαιρετικός χαρακτήρας, προκαλούμενο άγχος, κριτήρια 
απόδοσης 
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Παράδειγμα 

Φύλλο καταγραφής κοινωνικών και οργανωτικών 
χαρακτηριστικών ομάδας (πριν το νέο σύστημα) 
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Σύστημα: 
Ομάδα χρηστών: 
Τρέχουσα κατάσταση Μελλοντική κατάσταση 
• Αποστολή/Στόχοι 
• Αυτονομία 
• Συνοχή 
• Εξάρτηση από άλλες ομάδες 
• Δυναμική 
• Δομή 
• Κύρος 



Εκδοτήριο εισιτηρίων (2) 

Ανάλυση χρηστών 
Καταγραφή τυπικών διαλόγων 
Περιβάλλον 
Ορισμός ομάδων χρηστών 
– Συχνοί ταξιδιώτες 
– Ευκαιριακοί ταξιδιώτες 
– Νέοι ταξιδιώτες 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Θεωρητικά πρότυπα ανάλυσης 
εργασιών 

Οι εργασίες (tasks) για τη φάση αυτή της ανάλυσης είναι 
τμήματα του έργου που έχουν νόημα για τον χρήστη και 
προϋποθέτουν πρόθεση εκ μέρους του 
Βασική διαφοροποίηση από άλλες τεχνικές που βλέπουν 
το σύστημα σαν ένα σύνολο από λειτουργίες διεργασιών 
(process functions) 
Οι τεχνικές ανάλυσης εργασιών στοχεύουν στην 
ανακάλυψη και καταγραφή της γνωστικής ικανότητας που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του 
χρήστη, στην τρέχουσα πρακτική που ισχύει για την 
εκτέλεση εργασιών και στην ανακάλυψη τμημάτων 
εργασιών που είναι προσφορότερες, για να 
αυτοματοποιηθούν 443 



Τεχνικές ανάλυσης εργασιών 

Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (Hierarchical Task 
Analysis HTA): Δίνει έμφαση στον τρόπο διάσπασης 
μίας εργασίας και πραγματοποιείται με εκτέλεση επί 
μέρους εργασιών, μέχρι την περιγραφή στοιχειωδών 
μη περαιτέρω διασπώμενων ενεργειών του χρήστη ή 
του συστήματος 
Στόχοι-Τελεστές-Μέθοδοι-κανόνες Επιλογής (GOMS 
Goals-Operators-Methods-Selection Rules): δίνει 
έμφαση στην γνωστική διαδικασία επιλογής από τον 
χρήστη καταλλήλου τρόπου επίτευξης των στόχων 
που σχετίζονται με την πραγματοποίηση της 
συγκεκριμένης εργασίας 444 



Ιεραρχικά πρότυπα ανάλυσης 
εργασιών 

Η τεχνική ιεραρχικής ανάλυσης εργασιών είναι μια αναλυτική 
διαδικασία διαδοχικής διάσπασης των, εκτελουμένων από τον 
χρήστη σε συνδυασμό με το σύστημα, εργασιών σε 
υποεργασίες, μέχρι να καταλήξουμε σε ακολουθίες στοιχειωδών 
ενεργειών 
Η ανάλυση εργασιών αυτής της μορφής αποσκοπεί, όταν 
διενεργείται κατά τη φάση της ανάλυσης του προβλήματος και 
της σύνταξης απαιτήσεων, στην κατανόηση της υπάρχουσας 
κατάστασης και του υφιστάμενου τρόπου εκτέλεσης εργασιών, 
ενώ κατά τη φάση σχεδιασμού ενός νέου συστήματος έχει ως 
στόχο τη μελέτη της διάδρασης χρήστη–συστήματος και την 
καταγραφή των απαιτήσεων της διεπιφάνειας του νέου 
συστήματος 
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Ιεραρχική ανάλυση της εργασίας 
«σάρωση οικίας» 
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0. Σάρωση 
οικίας 

1. προετοιμασία 
ηλεκτρικού 
σαρώθρου 

2. σάρωση 
δωματίων 

2.1 καθαρισμός 
διαδρόμου 

2.2 καθαρισμός 
σαλονιού 

2.2.1 
καθαρισμός 
πατώματος 

2.2.2 
καθαρισμός 

ταπήτων 

2.3 καθαρισμός 
υπνοδωματίων 

3. άδειασμα 
σακούλας 

4. φύλαξη 
σαρώθρου 

Πλάνο 0: 1, 2, 4 όταν γεμίσει 
η σακούλα, τότε 3 



Ιεραρχική ανάλυση της εργασίας 
«αγορά εισιτηρίου» 
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0. Αγορά 
εισιτηρίου 

1. Προσδιορισμός 
χαρακτηριστικών ταξιδίου 

1.1 Καθορισμός 
προορισμού 

1.2 Καθορισμός 
απλού ή 

επιστροφής 

1.3 Καθορισμός 
ημέρας και ώρας 

ταξιδίου 
1.4 Γνωστοποίηση 

τιμής 

2. Έκδοση 
εισιτηρίου 

2.1. Πληρωμή εισιτηρίου 2.2 Παραλαβή εισιτηρίου 
και υπολοίπων 

Πλάνο: 1, αν συμφωνεί 
με χαρακτηριστικά 

ταξιδίου, τότε 2 



Ανάλυση εργασίας 1.3 
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1.3 Καθορισμός 
ημέρας και 

ώρας ταξιδίου 

1.3.1 
Παρουσίαση 
ημερολογίου 

1.3.2 Επιλογή 
ημέρας 

1.3.3 Παρουσίαση 
δρομολογίων 

επιλεγείσης ημέρας 
1.3.4 Επιλογή 
δρομολογίου 



Γνωστικά πρότυπα ανάλυσης 
εργασιών 

Μια εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά είναι η 
ακολουθία ενεργειών τις οποίες ο χρήστης πρέπει 
(ή πιστεύει ότι πρέπει) να εκτελέσει, ώστε να 
επιτύχει έναν στόχο χρησιμοποιώντας μία ή 
περισσότερες συσκευές 
Ο χρήστης κατανοεί τον κόσμο και δημιουργεί μια 
αναπαράστασή του στο μυαλό του, δηλαδή αυτό 
που ονομάζουμε «γνώση» 
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Παράδειγμα 

Αν το κλείσιμο ενός ανοικτού παραθύρου σε 
μια γραφική διεπιφάνεια μπορεί να γίνει με 
δύο εναλλακτικές μεθόδους, δηλαδή με 
επιλογή από το αντίστοιχο μενού της εντολής 
CLOSE WINDOW ή κατευθείαν με πάτημα 
του πλήκτρου F5, αυτό δηλώνεται σύμφωνα 
με το μοντέλο GOMS ως εξής: 
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Πρότυπο GOMS 

GOAL: ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

.   [select    GOAL: ΧΡΗΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΥ-ΜΕΝΟΥ-ΕΛΑΧΙΣTΟΠΟΙΗΣΗΣ 

.           .     ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ-ΠΟΝΤΙΚΙ-ΣΕ-ΜΠΑΡΑ-ΜΕΝΟΥ 

.           .     ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΕΝΟΥ-ΜΕ-ΔΕΞΙ-ΠΛΗΚΤΡΟ 

.           .     ΕΠΙΛΟΓΗ-ΕΛΑΧΙΣTΟΠΟΙΗΣΗΣ 

.           GOAL: ΧΡΗΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΥ-FUNCTION-KEY 

.           .     ΠΑΤΗΜΑ-ΠΛΗΚΤΡΟΥ-F5] 

 
Ο τελεστής Select δηλώνει την ύπαρξη επιλογής μεταξύ δύο μεθόδων. Ο κανόνας επιλογής 
δηλώνει ότι μόνο στην εφαρμογή Χ ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μέθοδο FUNCTION–KEY: 
 
Selection Rule 1: Χρησιμοποίησε τη μέθοδο ΜΕΝΟΥ-
ΕΛΑΧΙΣTΟΠΟΙΗΣΗΣ εκτός από την περίπτωση της εφαρμογής Χ που 
χρησιμοποιείται η μέθοδος FUNCTION-KEY 
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Δραστηριότητα 

Υποτιθέσθω ότι επιθυμούμε να αναλύσουμε 
την εργασία φωτοαντιγραφής ενός άρθρου 
από ένα βιβλίο. Υποθέτουμε ότι το άρθρο 
φωτοαντιγράφεται σελίδα προς σελίδα και ότι 
είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε το 
κάλυμμα του φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος κάθε φορά που βγάζουμε ένα 
φωτοαντίγραφο. Να περιγραφεί με την 
τεχνική GOMS η όλη διαδικασία. 
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Απάντηση 
GOAL: ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ-ΑΡΘΡΟΥ 
.     GOAL :ΕΥΡΕΣΗ-ΑΡΘΡΟΥ 
.      GOAL :ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΗ-ΣΕΛΙΔΑΣ επανάληψη μέχρι τέλους άρθρου 
.      . GOAL : ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 
.      . . ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
.      . . ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
.      . . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
.      . . ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
.      . GOAL : ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΗ 
.      . . ΠΑΤΗΜΑ-ΠΛΗΚΤΡΟΥ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΗΣ 
.      . GOAL : ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
.      . . ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΣΚΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 
.      . . ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΛΙΔΑΣ 
.     GOAL : ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ 
.      . ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΣΚΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 
.      . ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ->> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
.    GOAL : ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
.      . ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
.      . ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
.      . ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 453 



Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Προδιαγραφές ευχρηστίας 

Ενωρίς, κατά τη φάση σχεδιασμού, πρέπει να 
ορίσουμε προδιαγραφές (στόχους) ευχρηστίας 
H ευχρηστία { (η) ουσ. το γνώρισμα του 
εύχρηστου, η ευκολία στη χρήση } είναι βασική 
παράμετρος της ποιότητας ενός διαδραστικού 
συστήματος 
Ορισμούς ευχρηστίας περιέχουν διεθνή πρότυπα 
που αφορούν ποιότητα λογισμικού (ISO/IEC 
9126) και επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή 
(ISO/DIS 9241-11) 
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Ορισμοί: Η ευχρηστία… 

ISO/IEC 9126 : …αναλύεται στα εξής χαρακτηριστικά του 
συστήματος : δυνατότητα εκμάθησης (learnability), 
δυνατότητα κατανόησης (understandability) και 
δυνατότητα λειτουργίας του (operability). 

ISO/DIS 9241-11 : …είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος που 
χρησιμοποιείται από καθορισμένους χρήστες με 
καθορισμένους στόχους, υπό καθορισμένες συνθήκες 
χρήσης να είναι αποτελεσματικό (effectiveness), 
αποδοτικό (efficiency) και να παρέχει υποκειμενική 
ικανοποίηση (satisfaction) στους χρήστες του. 
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Ορισμός δεικτών ευχρηστίας κατά 
Nielsen 

Ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης  
Υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου 
Ευκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του  
Χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη και 
εύκολη ανάνηψη από αυτά 
Υποκειμενική ικανοποίηση χρήστη 

 
Ερώτηση: ποιόν από τους {Απ, Ευκ, Εμπ} χρήστες 

αφορούν οι παραπάνω παράμετροι; 
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Στόχοι ευχρηστίας 

Οι δείκτες δύνανται να ποσοτικοποιηθούν 
ώστε να μετασχηματισθούν σε στόχους 
Εξαρτώνται από το προφίλ των τυπικών 
χρηστών 
Μετρούνται 
– Με χρήστες που ανταποκρίνονται στο τυπικό 

προφίλ χρήστη 
– Σε πραγματικές ή προσομοιούμενες συνθήκες 
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Παράδειγμα προδιαγραφής 
ευχρηστίας 

παράμετρος: ευκολία εγκατάστασης προϊόντος σε 
τυπικό υπολογιστή 
μέθοδος μέτρησης: ο απαιτούμενος χρόνος για 
την εγκατάσταση του προϊόντος 
χειρότερη περίπτωση: μία ημέρα με χρήση 
εγχειριδίων 
συνήθης περίπτωση: μία ώρα χωρίς εγχειρίδια 
βέλτιστη περίπτωση: δέκα λεπτά με εγχειρίδια 
τρέχουσα κατάσταση: πολλοί χρήστες αδυνατούν 
να εγκαταστήσουν το προϊόν 459 



Μεγέθη μέτρησης ευχρηστίας 

Χρόνος συμπλήρωσης μιας καθορισμένης εργασίας 
Ποσοστό εργασίας που ολοκληρώνεται σε ορισμένο χρόνο 
Ποσοστό εργασίας που εκτελείται ανά μονάδα χρόνου 
(ταχύτητα) 
Λόγος επιτυχών προσπαθειών / αποτυχίες 
Χρόνος αναλισκόμενος στη διόρθωση σφαλμάτων 
Ποσοστό σφαλμάτων 
Πλήθος απαιτουμένων εντολών 
Συχνότητα χρήσης HELP και εγχειριδίων 
Ποσοστό θετικών και αρνητικών σχολίων χρηστών 
Πλήθος επαναλήψεως αποτυχημένων εντολών 
Πλήθος επιτυχημένων και αποτυχημένων προσπαθειών 
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Μεγέθη μέτρησης ευχρηστίας 

Πλήθος περιπτώσεων που η διεπιφάνεια ξεγελά τον 
χρήστη 
Πλήθος θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών που 
θυμάται ο χρήστης 
Πλήθος διαθέσιμων εντολών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν 
Πλήθος υποχωρήσεων του χρήστη 
Πλήθος χρηστών που προτιμούν το σύστημα 
Πλήθος προσπαθειών παράκαμψης προβλήματος 
Πλήθος προσπαθειών του χρήστη που διακόπηκαν 
Πλήθος περιπτώσεων που ο χρήστης χάνει τον έλεγχο 
Πλήθος περιπτώσεων που ο χρήστης εκφράζει 
απογοήτευση ή ευχαρίστηση 461 



Τιμές δεικτών ευχρηστίας 

Καθορίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
Προηγούμενη εμπειρία (σε παλαιότερη έκδοση 
αυτού ή σε άλλα συστήματα) 
Ανταγωνιστικά συστήματα 
Την απόδοση των αρχικών πρωτοτύπων 
Την μη αυτοματοποιημένη εκτέλεση της εργασίας 
Προγενέστερη απόδοση των ίδιων χρηστών 

Για κάθε τμήμα του συστήματος! 
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Παράδειγμα προδιαγραφών 
ευχρηστίας 

463 

Στόχος ευχρηστίας 
συστήματος 

Μέτρηση 
αποτελεσματικότητας 

Μέτρηση απόδοσης Μέτρηση  
ικανοποίησης 

 Καταλληλότητα του 
για εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου 

Ποσοστό στόχων που 
επετεύχθησαν 

Χρόνος για επίτευξη 
των στόχων 

Ικανοποίηση σύμφωνα με 
κλίμακα 

Καταλληλότητα του 
για έμπειρους χρήστες 

Πλήθος προχωρημένων 
λειτουργιών που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Σχετική απόδοση σε 
σύγκριση με 
έμπειρους χρήστες 

Ικανοποίηση που 
παρέχουν οι προηγμένες 
λειτουργίες 

Ευκολία εκμάθησης Ποσοστό λειτουργιών 
που έμαθε ο χρήστης 
να χρησιμοποιεί 

Χρόνος που 
απαιτείται για 
ικανοποιητική 
εκμάθηση 

Υποκειμενική εντύπωση 
από ευκολία εκμάθησης 

Αντιμετώπιση 
σφαλμάτων 

Ποσοστό σφαλμάτων 
που διορθώθηκαν 
αποτελεσματικά 

Χρόνος που 
απαιτήθηκε για την 
διόρθωση 
σφαλμάτων 

Υποκειμενική εντύπωση 
από διαχείριση 
σφαλμάτων 



Ευχρηστία εκδοτηρίου 
εισιτηρίων 

Στόχοι ευχρηστίας: 
Η ευκολία εκμάθησης από τον πρωτόπειρο 
χρήστη 
Ο ρυθμός (ταχύτητα) ολοκλήρωσης των 
ενεργειών 
Η ικανοποίηση που προκαλεί το σύστημα στον 
χρήστη 

Π.χ. Έκδοση εισιτηρίου σε 2min/5min 
Εκτίμηση στόχων: με δοκιμαστική χρήση του 
πρωτοτύπου 
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Σχεδιασμός διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Μεθοδολογίες σχεδιασμού 
Πρόταση μεθόδου ανάπτυξης διαδραστικού 
συστήματος 
Ανάλυση αρχικής ιδέας και επιχειρησιακού 
στόχου 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση χρηστών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Ανάλυση εργασιών 
Ανάλυση απαιτήσεων: Προδιαγραφές ευχρηστίας 
Σχεδιασμός διεπιφάνειας: Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
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Περιγραφή αντικειμένων και δομών 
της διεπιφάνειας του χρήστη 

Χειροπιαστά αντικείμενα, όπως τα λεωφορεία, 
οι προορισμοί που χωρίζονται σε τοπικούς 
περιορισμούς, συχνούς περιορισμούς κ.λπ., ο 
σταθμός, η θέση στο λεωφορείο, 
άνθρωποι υποκείμενα ή αντικείμενα ενεργειών 
του χρήστη: οι ταξιδιώτες, ο ταμίας και ο 
σταθμάρχης, ο οδηγός του λεωφορείου, 
φόρμες και άλλα έντυπα: το εισιτήριο είναι 
ταξιδιωτικό έγγραφο με συμπληρωμένα στοιχεία, 
αφηρημένα αντικείμενα: το ταξίδι, η ώρα 
αναχώρησης, η έκπτωση κ.λπ. 466 
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Σχεδιασμός πρωτοτύπων οθονών 

Πρώτα απόφαση: 
– Ύφος αλληλεπίδρασης 
– Συσκευές αλληλεπίδρασης 
– Επιλογή κύριας μεταφοράς 

Σχεδιασμός πρωτοτύπου: 
– Εικονικό περιεχόμενο και διάταξη των οθονών 
– Ροή του διαλόγου 
– Πρότυπο πλοήγησης 

467 
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Επιλογή κύριων παραμέτρων υπερ-
αστικών δρομολογίων 

468 

ΑΘΗΝΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 

5,800 ΔΡΧ 

ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΕΚΔΟΣΗ > <ΑΚΥΡΩΣΗ 

14 : 30 

Προορισμός  Ώρα αναχώρησης Τύπος 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ 

1 3 4 
5 



Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Κανόνες σχεδιασμού 

Εισαγωγή 
Γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
Σχεδιασμός εικονιδίων 
Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 
διαδικτύου 
Νόμοι και πρότυπα 
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Είδη κανόνων σχεδιασμού 

Θεωρούμε ένα πλήθος διαφορετικών ειδών 
κανόνων σχεδιασμού 
Αρχές είναι αφηρημένοι κανόνες σχεδιασμού, 
υψηλής γενικότητας και χαμηλού κύρους 
Τα πρότυπα είναι ειδικοί κανόνες σχεδιασμού, 
υψηλού κύρους και περιορισμένης εφαρμογής, 
ενώ 
οι κατευθυντήριες γραμμές τείνουν προς 
χαμηλότερου κύρους και είναι πιο γενικές 
κατά την εφαρμογή 
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Κατευθυντήριες γραμμές 

Αν επιθυμούμε να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά 
που το τελικό προϊόν πρέπει να έχει, υπάρχουν 
πολλές προσπάθειες σύνταξης γενικών και 
ειδικών κανόνων σχεδιασμού 
Οι πιο λεπτομερείς κανόνες σχεδιασμού συνήθως 
αναλύουν και εξειδικεύουν τις γενικού χαρακτήρα 
αρχές 
Ο πιο εκτεταμένος τέτοιος κατάλογος οδηγιών 
είναι οι κανόνες των Smith and Mosier [SM86] 
Πρόκειται για 944 κατευθυντήριες γραμμές 
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Λειτουργικές περιοχές 

1. Εισαγωγή δεδομένων 
2. Εμφάνιση δεδομένων 
3. Έλεγχος αλληλουχίας 
4. Καθοδήγηση χρήστη 
5. Μετάδοση δεδομένων 
6. Προστασία δεδομένων 
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Παράδειγμα κανόνα 

2.6 DATA DISPLAY: Coding  
2.6/26 Color Coding for Data Categories 
When a user must distinguish rapidly among several 
discrete categories of data, particularly when data 
items are dispersed on a display, consider using a 
unique color to display the data in each category.  
Example: Different colors might be used effectively in 
a situation display to distinguish friendly, unknown, 
and hostile aircraft tracks, or alternatively to 
distinguish among aircraft in different altitude zones.  
Comment: Color is a good auxiliary code, where a 
multicolor display capability is available. A color 
code can be overlaid directly on alphanumerics and 
other symbols without significantly obscuring them. 
Color coding permits rapid scanning and perception of 
patterns and relationships among dispersed data items. 
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Παράδειγμα 

Comment: Perhaps as many as 11 different colors might 
be reliably distinguished, or even more for trained 
observers. As a practical matter, however, it will 
prove safer to use no more than five different colors 
for category coding.  
Comment: With some display equipment now providing 
millions of different colors, designers may be tempted 
to exploit that capability by using many different 
colors for coding. The capability to display many 
colors may be useful for depicting complex objects, and 
for providing tonal codes to show the relative values 
of a single variable. However, such a capability is not 
useful for coding discrete categories, except that it 
may allow a designer to select more carefully the 
particular colors to be used as codes. 
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Κατάλογος NASA 

Γενικού σκοπού 
Ανεξάρτητος περιβάλλοντος 
αλληλεπίδρασης 
Σύγχρονος και περιορισμένος σε όγκο 
Οργανωμένος σε τρία μέρη 
– Βασικές οδηγίες 
– Σχεδιασμός στοιχείων γραφικών διεπαφών 
– Σχεδιασμός και διάταξη οθονών 
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Χαρακτηριστικά διεπιφανειών 

Να είναι διαφανής, δηλαδή να έχει αναμενόμενη 
και προφανή συμπεριφορά και να παρουσιάζει 
συνέπεια σε όλο το πλάτος της διεπιφάνειας 
Να παρουσιάζει προσαρμοστικότητα, δηλαδή να 
αποδέχεται παρεκκλίσεις στις εντολές του χρήστη 
και να έχει την ικανότητα να προβλέπει κατά το 
δυνατόν τις ενέργειές του 
Να υποβοηθά τον προσανατολισμό του χρήστη, 
δηλαδή να υποστηρίζει την πλοήγηση, να 
προσφέρει βοηθήματα προσανατολισμού και να 
έχει εξόδους προφανείς από όλα τα σημεία 478 



Χαρακτηριστικά διεπιφανειών 

Να υποβοηθά την καλή απόδοση του συστήματος μέσω 
απλότητας σχεδιασμού, καλής διάταξης των οθονών, 
παροχής έγκαιρης και συνεχούς ανάδρασης 
Να προστατεύει την ακεραιότητα του συστήματος μέσω 
παροχής βοήθειας στο χρήστη για αποφυγή λαθών, 
προστασίας από επικίνδυνες για το χρήστη και το σύστημα 
ενέργειές του, δυνατότητας αναίρεσης 
Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του συστήματος και 
διαλόγου από την πλευρά του χρήστη, δηλ. να δίνεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει την επόμενη ενέργεια 
και να μην υποχρεώνεται σε αυτήν, να χειρίζεται τους 
πόρους της οθόνης, να εκτελεί με εναλλακτικούς τρόπους 
εντολές, όπως συντομεύσεις κ.ά. 479 



Κανόνες σχεδιασμού 

Εισαγωγή 
Γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
Σχεδιασμός εικονιδίων 
Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 
διαδικτύου 
Νόμοι και πρότυπα 
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Κατευθυντήριες γραμμές 

Διαφανής διεπιφάνεια, δηλ. ανύπαρκτη 
Προφανείς και αναμενόμενες ιδιότητες 
διεπιφάνειας 
Συνέπεια σε όλην τη διεπιφάνεια 
Προσαρμοστικότητα της διεπιφάνειας 
Πρόβλεψη των ενεργειών του χρήστη 
Υποβοήθηση προσανατολισμού του χρήστη 
Απλότητα συστήματος 
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Κατευθυντήριες γραμμές 

Διάταξη περιεχομένου οθονών 
Ανάδραση 
Προστασία από επικίνδυνες ενέργειες του χρήστη 
Αναίρεση ενεργειών 
Παροχή βοηθείας 
Έλεγχος του συστήματος και του διαλόγου από 
τον χρήστη 
Εισαγωγή δεδομένων 
Μηνύματα σφάλματος 
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1. Διαφάνεια 

Ο διάλογος και η πληροφορία που θα 
παρουσιαστεί πρέπει να αφορά στην εργασία του 
χρήστη και να μην περιέχει όρους του λογισμικού  
Η διάταξη των αντικειμένων (σε μενού, πίνακες 
κλπ) πρέπει να αντικατοπτρίζει την λογική 
ακολουθία της εργασίας του χρήστη 
Οι δυνατότητες του συστήματος (χρήση 
πολυμέσων, πολλαπλών χρωμάτων κλπ) πρέπει να 
γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη διευκόλυνση του 
χρήστη και όχι την παρουσίαση των τεχνικών 
δυνατοτήτων του συστήματος 483 



2. Προφανείς και αναμενόμενες 
ιδιότητες διεπιφάνειας 

Οι κωδικοποιήσεις, τα ακρωνύμια, οι εντολές και οι εικονικές 
αναπαραστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνήθειες και την 
προηγούμενη εμπειρία των χρηστών και των εργασιών τους 
Η σχεδίαση να στηρίζεται σε γνωστές ήδη έννοιες και μεθόδους του 
χρήστη και να μειώνονται οι δυσκολίες εκμάθησης και συγκράτησης 
της γνώσης χρήσης του συστήματος 
Η υπάρχουσα γνώση μπορεί να προέρχεται από τον προηγούμενο 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας ή από το γενικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο του χρήστη, από εμπειρία χρήσης προηγούμενων 
εκδόσεων του συστήματος ή άλλων συστημάτων 
Η χρησιμοποιούμενη ορολογία, γλώσσα και εικονικές 
αναπαραστάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το πλαίσιο αναφοράς 
και τις προσδοκίες του χρήστη 
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3. Συνέπεια σε όλην την 
διεπιφάνεια 

Η διατήρηση συνέπειας, δηλαδή ομοιομορφίας στον 
τρόπο αναπαράστασης πληροφορίας καθώς και στις 
επιτρεπτές ενέργειες του χρήστη σε ολόκληρη τη 
διεπιφάνεια, αποτελούν παράγοντες επιτρέποντες στο 
σύστημα να έχει προβλέψιμη συμπεριφορά 
Η αναπαράσταση των παρακάτω στοιχείων πρέπει να 
γίνει κατά συνεπή τρόπο οπουδήποτε στην 
διεπιφάνεια: εικονίδια, θέση τίτλων, μενού, μηνύματα, 
σχήμα δρομέα, χρωματικοί κώδικες, ετικέτες, 
ακρωνύμια, συντομεύσεις, εντολές και πλήκτρα 
εντολών, μηνύματα σφάλματος 
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4. Προσαρμοστικότητα της 
διεπιφάνειας 

Το σύστημα πρέπει να αποδέχεται παρεκκλίσεις 
στις εντολές του χρήστη και να προβλέπει κατά 
το δυνατόν τις ενέργειες του χρήστη 
Η δυνατότητα εναλλακτικών εντολών ή 
συντομεύσεων. Οι εντολές exit, signoff, logoff, bye 
πρέπει όλες να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και να 
συνεπάγονται εκ μέρους του συστήματος την ίδια 
απόκριση. Π.χ την απόκριση «Επιβεβαιώστε 
έξοδο από το σύστημα [ΟΚ] [Άκυρο]» 
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5. Πρόβλεψη των ενεργειών του 
χρήστη 

Το σύστημα πρέπει να προβλέπει τις ενέργειες του 
χρήστη ώστε να επιτυγχάνεται λιγότερη επιβάρυνσή 
του 
Σε μία φόρμα ο δρομέας πρέπει να τοποθετείται στο 
πρώτο και πιο πιθανό πεδίο εισόδου. Όταν ένα πεδίο 
συμπληρωθεί, ο δρομέας πρέπει να προχωράει 
αυτόματα στο επόμενο πεδίο 
Αν σε κάποιο πεδίο υπάρχει μια συνήθης τιμή που ο 
χρήστης αναμένεται να εισάγει συχνά, αυτή πρέπει να 
τοποθετείται στο πεδίο ως προκαθορισμένη τιμή 
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6. Υποστήριξη πλοήγησης 

Πρέπει σε κάθε στιγμή το σύστημα να παρέχει πληροφορίες για το 
πού ευρίσκεται ο χρήστης, τι μπορεί να κάνει και πώς να 
προχωρήσει από το σημείο αυτό 
Ύπαρξη επεξηγηματικού τίτλου της οθόνης σε σταθερή θέση. 
Χρήση γενικού χάρτη της εφαρμογής (site map) με ένδειξη της 
σχετικής θέσης του χρήστη 
Η ύπαρξη γενικών επιλογών σε σταθερή θέση παρέχει αίσθηση 
σταθερής αναφοράς στον χρήστη 
Η παροχή βοήθειας σχετικής με την τρέχουσα δραστηριότητα και η 
προσφορά βοήθειας μετά από επαναλαμβανόμενα λάθη  
Η δυνατότητα διακοπής ή αναίρεσης της τρέχουσας ενέργειας πρέπει 
πάντοτε να είναι δυνατή 
Η έξοδος από το σύστημα ή από μια δραστηριότητα πρέπει να είναι 
εύκολη από οιοδήποτε σημείο 488 



7. Απλότητα συστήματος 

Η απλότητα της διεπιφάνειας επιτρέπει την αποδοτική 
εκτέλεση εργασιών 
Η ιεραρχία ενεργειών ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
3 επίπεδα 
Η χρήση συντομεύσεων και ακρωνυμίων πρέπει κατά το 
δυνατόν να αποφεύγεται 
Περιττολογίες και μακροσκελείς εκφράσεις δυσκολεύουν 
τον χρήστη 
Οι χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης πρέπει να είναι 
γνωστές στον χρήστη και να μην χρειάζονται μετατροπές  
Η ομαδοποίηση των εντολών πρέπει να γίνεται με βάση 
κάποιο σαφές χαρακτηριστικό γνώρισμα, όπως 
λειτουργικότητα 489 



8. Διάταξη οθονών 

Η μορφή και δομή των οθονών πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν 
σταθερή σε ολόκληρη την διεπιφάνεια 
Η χρήση τεχνικών για την εστίαση της προσοχής του χρήστη 
(αναστροφή χρωματική, υπογράμμιση, κλπ) να χρησιμοποιούνται με 
μέτρο 
Σε κρίσιμες εργασίες η πυκνότητα πληροφορίας στην οθόνη να είναι 
χαμηλή. Π.χ. σε οθόνες με μηνύματα για καταστάσεις ανάγκης 
πυκνότητα πληροφορίας < 25% 
Πρέπει να αποφεύγεται χρωματική ρύπανση από υπερβολική χρήση 
χρωμάτων. Πάνω από 4 χρώματα ανά οθόνη, κουράζουν τον χρήστη 
Πληροφορίες που αφορούν την ίδια εργασία: στην ίδια οθόνη 
Η διάταξη των πληροφοριών να είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη 
κίνηση του δρομέα και της ματιάς του χρήστη. Π.χ. εντολές ελέγχου 
πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης 490 



9. Ανάδραση 

Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες που του 
γνωστοποιούν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος  
Η καθυστέρηση μιας εκτύπωσης ή η αδυναμία εκτέλεσης αιτηθείσας 
εργασίας πρέπει να του γνωστοποιούνται αμέσως 
Αν επιλεγεί κάποιο αντικείμενο, αυτό πρέπει να τονίζεται  
Όταν ολοκληρωθεί μια εργασία και παραχθούν αποτελέσματα, αυτά 
πρέπει να γίνονται αμέσως γνωστά στον χρήστη 
Εσφαλμένες εντολές ή δεδομένα πρέπει να προκαλούν άμεσα 
κατατοπιστικά μηνύματα 
Σχετικός εμπειρικός κανόνας υποδεικνύει τη χρήση δείκτη προόδου 
εργασίας συστήματος για εργασίες που διαρκούν πάνω από 10" και τη 
χρήση ειδικού συμβόλου δρομέα για εργασίες που διαρκούν μεταξύ 1" 
και 10" [Nie93a] 
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10. Προστασία από επικίνδυνες 
ενέργειες του χρήστη 

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να 
προστατεύονται τα δεδομένα του συστήματος από 
επικίνδυνες (ηθελημένες ή εσφαλμένες) ενέργειες του 
χρήστη 
Δυνατότητα αναίρεσης εσφαλμένων ενεργειών (undo) και 
παροχή επεξηγήσεων και βοήθειας να παρέχονται συνεχώς 
Η προκαθορισμένη επιλογή δεν πρέπει να είναι ποτέ η 
επικίνδυνη επιλογή 
Εάν η διακοπή μίας διεργασίας συνεπάγεται απώλεια 
δεδομένων, τούτο πρέπει να γίνεται σαφές στον χρήστη 
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11. Αναίρεση ενεργειών 

Κάθε ενέργεια του χρήστη πρέπει να είναι 
αναστρέψιμη μέσω μίας επιλογής αναίρεσης 
Ακόμη και η αναίρεση πρέπει να είναι 
αναστρέψιμη 
Να μεταφέρεται σε σημαντικό πλήθος 
βημάτων 
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12. Παροχή βοηθείας 

Βοήθεια πρέπει να παρέχεται συνεχώς και να είναι πολλαπλών 
επιπέδων 
Στην αρχή να είναι συνοπτική και να υπεισέρχεται σε 
λεπτομέρειες μετά από απαίτηση του χρήστη 
Η προσφυγή του χρήστη στην παρεχόμενη βοήθεια πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα εύκολης, απλής και τυποποιημένης ενέργειας 
Η παρεχόμενη βοήθεια πρέπει να προσαρμόζεται στις 
τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες 
Υπό συνθήκες επαναλαμβανόμενων εσφαλμένων ενεργειών του 
χρήστη, να είναι δυνατή η αυτόματη επίκληση αντίστοιχης 
βοήθειας 
Η επιστροφή στο σύνηθες περιβάλλον διάδρασης πρέπει να 
είναι εύκολη και προφανής 
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13. Έλεγχος από τον χρήστη 

Ο χρήστης ενός συστήματος υπολογιστών επιθυμεί να 
αισθάνεται ότι η αλληλεπίδραση γίνεται υπό τον έλεγχό του 
Ο ρυθμός πρέπει να καθορίζεται από τον χρήστη και πρέπει 
να διατίθενται πολλαπλά μέσα για την επίτευξη των στόχων 
του 
Η χρήση εργαλείων αναζήτησης και η δυνατότητα 
διαχείρισης των πόρων της οθόνης είναι μέσα ελέγχου 
Η χρήση συντομεύσεων εντολών καθώς και ισχυρής γλώσσας 
εντολών παρέχει πρόσθετες δυνατότητες στον χρήστη 
Η χρήση συντομεύσεων (π.χ. function keys) πρέπει να 
καλύπτει συχνώς επαναλαμβανόμενες ακολουθίες εντολών  
Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει την 
επόμενη ενέργεια και όχι να υποχρεώνεται σ’ αυτήν 495 



14. Εισαγωγή δεδομένων 

Πρέπει να παρέχονται οδηγίες προς τον χρήστη για τον 
τύπο και τους περιορισμούς που αφορούν τα εισαγόμενα 
στοιχεία 
Προκαθορισμένες τιμές (default values) όταν είναι 
προβλέψιμη η πιο πιθανή τιμή ενός πεδίου 
Ποτέ ένα στοιχείο δεν πρέπει να ζητείται από τον χρήστη 
περισσότερες από μία φορές 
Η εισαγωγή στοιχείων πρέπει να γίνεται πάντοτε με τον 
ρυθμό που απαιτεί ο χρήστης  
Οι μέθοδοι εισαγωγής στοιχείων πρέπει να είναι σταθεροί 
σε όλη την εφαρμογή 
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15. Μηνύματα σφάλματος 

Πρέπει να έχουν πολλαπλά επίπεδα επεξήγησης, ώστε 
να είναι δυνατές περαιτέρω διευκρινίσεις 
Πρέπει να είναι σύντομα και διατυπωμένα κατά τρόπο 
ουδέτερο, χωρίς χρήση προσβλητικής ή σκωπτικής 
διάθεσης 
Η ορολογία των μηνυμάτων αυτών πρέπει να είναι 
σχετική με την εργασία του χρήστη και κατά το 
δυνατόν να μην χρησιμοποιεί ορολογία του 
συστήματος 
Πρέπει να είναι εποικοδομητικά, ώστε να παρέχουν 
οδηγίες για ανάνηψη από την κατάσταση σφάλματος 497 



Άσκηση 

α) Το κυλιόμενο παράθυρο του 
σχήματος χρησιμεύει για την 
επιλογή αρχείων προς διαγραφή. 
Να σχολιάσετε τον σχεδιασμό της 
διεπιφάνειας 
β) Στο περιβάλλον ενός 
προσωπικού υπολογιστή  
είναι δυνατή η εξαγωγή της 
δισκέτας από τη σχισµή  
του οδηγού δισκέτας µε τη 
μεταφορά της στον κάλαθο 
απορριμμάτων στην επιφάνεια 
εργασίας. Να σχολιαστεί η 
επιλογή. 
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Άσκηση 

Κρίνετε τη διεπιφάνεια 
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Άσκηση 

Έστω τα εξής δύο μηνύματα σφάλματος. Ποιο ακολουθεί 
κατά τη γνώμη σας τις αρχές ανθρωποκεντρικού 
σχεδιασμού και γιατί; 

(Α) Προσοχή!! Γεμάτη μνήμη, προτείνεται 
να σώσετε το αρχείο πριν προχωρήσετε 
[Ακύρωση] [ΟΚ-Σώσε αρχείο]. 
(Β) Προσοχή!! Γεμάτη μνήμη, το σύστημα θα 
σώσει το αρχείο σας [ΟΚ]. 

Έστω εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων. Να επιλέξετε και 
να σχολιάσετε μια από τις εξής δύο ερωτήσεις: 

(Α) «Να αποθηκευτεί το αρχείο "ΧΥΖ" στο 
δίσκο;» 
(Β) «Να αποθηκευτεί η εικόνα "ΧΥΖ";» 500 



Άλλοι κανόνες 

Αποφυγή ανθρωπομορφισμού 
Αποφυγή μονοτροπικών διαλόγων 
Χρήση χρωμάτων 
– το πολύ 4 διαφορετικά σε κάθε οθόνη 
– το πολύ 7 σε όλη την εφαρμογή 
– το μπλε δεν είναι κατάλληλο για λεπτομέρειες 
– να δημιουργείται μεγάλη χρωματική αντίθεση 
– μπορεί να τραβά την προσοχή του χρήστη 
– να κωδικοποιεί ομάδες δεδομένων 501 



Δραστηριότητα 

Κατά τον Shneiderman [Shn98], οι ακόλουθοι οκτώ γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
είναι οι χρυσοί κανόνες που ο σχεδιαστής διαδραστικών συστημάτων πρέπει να 
ακολουθεί σε κάθε περίπτωση: 

Προσπάθεια για συνέπεια στη διεπιφάνεια και αποφυγή απροσδόκητης 
συμπεριφοράς του συστήματος 
Σύντομοι χειρισμοί για τη διευκόλυνση των εμπείρων χρηστών 
Συνεχής ανάδραση της κατάστασης του συστήματος 
Οι υποδιάλογοι πρέπει να ολοκληρώνονται σε λίγα βήματα 
Προσφορά πρόληψης σφαλμάτων και χειρισμού απλών σφαλμάτων   
Δυνατότητα αναίρεσης μιας ή περισσότερων ενεργειών 
Υποστήριξη εσωτερικού έλεγχου της αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να είναι από 
την πλευρά του χρήστη και όχι του συστήματος 
Ο φόρτος βραχύχρονης μνήμης πρέπει να ελαττωθεί 

Ζητείται να σχολιάσετε τους χρυσούς αυτούς κανόνες και να τους συσχετίσετε με 
τις οδηγίες σχεδιασμού που αναφέρθηκαν στην υποενότητα 4.2.1. 
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Κανόνες σχεδιασμού 

Εισαγωγή 
Γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
Σχεδιασμός εικονιδίων 
Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 
διαδικτύου 
Νόμοι και πρότυπα 
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Σχεδιασμός εικονιδίων 

Εικονίδια–σύμβολα χρησιμοποιούνται, για 
παράδειγμα, από πολυεθνικές εταιρείες για 
διαφήμιση των προϊόντων τους χωρίς την 
ανάγκη χρήσης άλλης, λεκτικού χαρακτήρα, 
πληροφορίας 
Για παράδειγμα, τα ακόλουθα σύμβολα είναι 
αναγνωρίσιμα από μεγάλα τμήματα 
πληθυσμού των περισσότερων χωρών του 
κόσμου [And95] 
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Κανόνες 

Συνοχή 
Ευκρίνεια 
Νοηματικό περιεχόμενο εικονιδίου 
Εξάρτηση από συμφραζόμενα 
Χρήση χρώματος 
Ανεξαρτησία από πολιτισμικό υπόβαθρο 
χρήστη 
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Συνοχή 

Eργαλειοθήκη των 
εφαρµογών Paintbrush 
και MS Paint 
αντιστοίχως. 
Αν συγκριθούν οι δύο 
οµάδες εικονιδίων από 
πλευράς συνοχής, 
φαίνεται ότι τα 
εικονίδια της δεύτερης 
εφαρµογής έχουν 
µεγαλύτερη συνοχή. 

 
 
 
 
 
 
 
       α      β 
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Δραστηριότητα 

Να σχεδιάσετε ένα εικονίδιο για την έννοια 
«κείμενο» και ένα για την έννοια «αναίρεση». 
Ποιο είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητό 
από τον χρήστη και γιατί; 
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Ευκρίνεια 

Η χρήση μεγάλων αντικειμένων, έντονων 
γραμμών, έντονης αντίθεσης φόντου–εικόνας και 
απλών σχημάτων ενισχύει την ευκρίνεια των 
εικονιδίων. 
Η τυπική απόσταση του χρήστη και η τυπική 
ανάλυση της οθόνης πρέπει, επίσης, να ληφθούν 
υπόψη και είναι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ευκρίνεια.  
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι το περίγραμμα του 
εικονιδίου είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο 
του και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 508 



Νοηματικό περιεχόμενο 
εικονιδίου 

Είναι γνωστό ότι η αναγνώριση είναι 
ευκολότερη από την ενθύμηση.  
Συνεπώς είναι σημαντικό το εικονίδιο να 
αναπαριστά μια μεταφορική έννοια που 
είναι ήδη γνωστή στο χρήστη.  
Η αναπαράσταση συγκεκριμένων 
αντικειμένων είναι πολύ πιο εύκολη από 
την αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών. 
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Εξάρτηση από συμφραζόμενα 

Το νοηματικό περιεχόμενο ενός εικονιδίου εξαρτάται από 
τα συμφραζόμενα.  
Ένα κλασικό παράδειγμα αλλαγής σημασίας συμβόλου 
ανάλογα με τον περίγυρο είναι η περίπτωση χρήσης σε 
μερικές περιπτώσεις της εικόνας ενός αντρικού και 
γυναικείου παπουτσιού, για να υποδηλώσει ανδρικές και 
γυναικείες τουαλέτες αντίστοιχα.  
Ο συμβολισμός είναι σαφής σε πολλές περιπτώσεις, πλην 
της χρήσης του σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, όπου 
προκλήθηκε σύγχυση σε πολλούς πελάτες που 
ακολούθησαν τα σύμβολα, νομίζοντας ότι κατευθύνονται 
προς κατάστημα υποδημάτων. 510 



Η χρήση χρώματος 

Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στη χρήση χρωμάτων. 
Αυτή είναι μια παρατήρηση που αφορά γενικότερα τη 
διεπιφάνεια χρήστη. Μια καλή σχεδιαστική στρατηγική 
είναι να σχεδιάσουμε πρώτα για μονόχρωμη οθόνη και 
στη συνέχεια σταδιακά να εισάγουμε χρωματικούς 
κώδικες.  
Συνήθως είναι αρκετό να χρησιμοποιήσουμε τόνους του 
γκρίζου και ένα ή δύο πρόσθετα χρώματα.  
Μπορείτε σχετικά να πειραματιστείτε με την αρχή αυτή 
παρατηρώντας τα εικονίδια μιας εφαρμογής που 
χρησιμοποιείτε συχνά και μετρώντας τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται στα εικονίδια εντολών της εφαρμογής. 511 



Ανεξαρτησία από το πολιτισμικό 
υπόβαθρο του χρήστη 

Η χρήση γραπτού κειμένου ή χαρακτήρων μέσα στο 
εικονίδιο το κάνει να εξαρτάται από μια συγκεκριμένη 
γλώσσα 
Οι χειρονομίες και οι μορφασμοί είναι γνωστό ότι μπορεί 
να έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικά 
πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως, για παράδειγμα, το 
διαφορετικό νεύμα της άρνησης στην Ελλάδα απ’ ότι σε 
πολλές άλλες χώρες 
Η χρήση τέτοιων συμβολισμών σε εικονίδια μπορεί να 
αλλάξει τη σημασία τους σε διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.  
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Παράδειγμα άστοχου 
συμβολισμού 

Η χρήση του εικονιδίου της 
Εικόνας 6.7, για την 
αναπαράσταση του 
ταχυδρομείου σε αρκετά 
συστήματα Unix 
Επειδή το αντικείμενο αυτό δεν 
είναι τυπικό γραμματοκιβώτιο 
εκτός της περιοχής της Βορείου 
Αμερικής, ο χρήστης συναντάει 
δυσκολίες για να κατανοήσει 
την έννοια, αν δεν έχει 
παρόμοια προηγούμενη 
εμπειρία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.7 
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Κανόνες σχεδιασμού 

Εισαγωγή 
Γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
Σχεδιασμός εικονιδίων 
Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 
διαδικτύου 
Νόμοι και πρότυπα 
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Σχεδίαση διεπιφανειών 
διαδικτύου 

Μέριμνα για ελαχιστοποίηση της ταχύτητας 
φόρτωσης ιστοσελίδας 
Υποβοήθηση αναζήτησης πληροφορίας με 
τοπικές μηχανές αναζήτησης 
Υποστήριξη πλοήγησης 
Μικρό μέγεθος ιστοσελίδων 
Απλή διεπιφάνεια χρήστη 
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Σχεδίαση διεπιφανειών 
διαδικτύου 

Αποφυγή υπερχρησιμοποίησης πρόσφατης 
τεχνολογίας 
Απλή διεύθυνση και τίτλος ιστοσελίδας 
Αυθύπαρκτος χαρακτήρας της κάθε σελίδας 
Διατήρηση επικαιρότητας υλικού 
Ομοιομορφία και τήρηση συμβάσεων 
Τρόπος συγγραφής υπερκειμένων 
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Κανόνες σχεδιασμού 

Εισαγωγή 
Γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
Σχεδιασμός εικονιδίων 
Κανόνες ευχρηστίας διεπιφανειών 
διαδικτύου 
Νόμοι και πρότυπα 
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Νόμοι και πρότυπα 

Υπάρχουν νόμοι και διεθνή πρότυπα τα 
οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά 
τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
λογισμικού διεπιφανειών χρήστη 
Το πιο πλήρες κείμενο είναι το πρότυπο 
ISO 9241 
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Νομοθετικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει εκδώσει την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/270/EEC με αντικείμενο «Εργασία με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης» 
Έκδοση του Π.Δ.398 (Φ.Ε.Κ. 221/19-12-1994 τ. Α’) 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ» 
Ο νόμος αυτός περιέχει οδηγίες εργονομικού χαρακτήρα 
αφορούσες: 
– την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, 
– τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας, 
– τη διεπιφάνεια ανθρώπου-υπολογιστή 
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Οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο 

Έχουν αντιστοιχία ως προς: 
Ονόματα εντολών και πλήκτρων κατανοητά 
και ίδια με γνωστούς όρους 
Ορισμός της ευχρηστίας συνδέεται με τους 
χρήστες, στόχους και περιβάλλον χρήσης 
Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
προσαρμοσμένο στην εργασία, εύχρηστο, 
με υποδείξεις χειρισμού 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Ανάπτυξη διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Διαγράμματα καταστάσεων 
Συμβολισμός ενεργειών χρήστη 
Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών 
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Προδιαγραφές αλληλεπίδρασης 

Η πιο απλή επιλογή γλώσσας σύνταξης 
προδιαγραφών είναι η φυσική γλώσσα, η οποία, όμως, 
στερείται της ακρίβειας και της σαφήνειας που 
απαιτείται για την περιγραφή ενός σύνθετου 
συστήματος υπολογιστών 
Έχουν αναπτυχθεί τυπικές γλώσσες με αυστηρή 
σύνταξη για τον σκοπό αυτό, πρακτική που έχει 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο σχεδιασμό 
κυκλωμάτων, στην προδιαγραφή γλωσσών 
προγραμματισμού κ.ά. 
Οι γλώσσες αυτές χωρίζονται σε διαγραμματικές και 
κειμενοστρεφείς. 524 



Διαγραμματικές σημειογραφίες 

Δίκτυο καταστάσεων μετάβασης (state 
transition network, STN),  
τα διαγράμματα δομημένου σχεδιασμού 
Jackson (Jackson structured design, JSD),  
τα δίκτυα Petri κ.λπ. 
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Κειμενοστρεφείς τεχνικές 

Η σημειογραφία BNF (Backus-Naur Form), 
γνωστή από τη χρήση της για συντακτική 
περιγραφή γλωσσών προγραμματισμού,  
οι κανόνες παραγωγής,  
η σημειογραφία CSP (Communicating Sequential 
Process), η οποία επιτρέπει την περιγραφή 
συστημάτων με σειριακή και παράλληλη 
συμπεριφορά, χρησιμοποιείται δε στην περιγραφή 
τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και άλλων 
παρόμοιων συστημάτων 
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Σημειογραφία 

Έχει προταθεί η σημειογραφία UAN (user 
action notation) επιτρέπουσα τη λεπτομερή 
περιγραφή των ενεργειών του χρήστη και 
την ανάδραση της διεπιφάνειας στο επίπεδο 
των πληκτρολογήσεων. 

527 



Ανάπτυξη διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Διαγράμματα καταστάσεων 
Συμβολισμός ενεργειών χρήστη 
Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών 
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Διαγράμματα καταστάσεων 

Περιλαμβάνει ένα πλήθος κόμβων και 
κατευθυνόμενων τόξων που τους συνδέουν 
Χρήσιμα για ανακάλυψη σχεδιαστικών 
σφαλμάτων 
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Κατάσταση 
Α Κατάσταση 

Β 

Ενέργεια Χρήστη 

Απόκριση 
συστήματος 



Παράδειγμα: MY-DRAW εργαλείο 
σχεδίασης κύκλων 

Αν ο χρήστης θέλει να σχεδιάσει ένα κύκλο, επιλέγει το εικονίδιο 
κύκλος. Στη συνέχεια με τη δεικτική συσκευή επιλέγει ένα σημείο 
ως κέντρο του κύκλου και μετακινεί την δεικτική συσκευή προς 
ένα άλλο σημείο που ορίζει ένα σημείο της περιφέρειας του 
κύκλου. Ενώ κινείται, εμφανίζεται μια ελαστική αναπαράσταση 
ενός κύκλου (rubber band) που ακολουθεί τη δεικτική συσκευή. 
Όταν επιλέξει το σημείο της περιφέρειας που επιθυμεί, ο κύκλος 
σχεδιάζεται και επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση, 
εξερχόμενοι από τη λειτουργία <σχεδίαση κύκλος>. 
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Διάγραμμα καταστάσεων του MY-
DRAW 
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0 

1 2 

3 

4 

Επιλογή  κύκλος 

Έμφαση σε 
εικονίδιο κύκλου 

Κλίκ  σε  κέντρο 
κύκλου (Α) 

Ελαστικός κύκλος 
με κέντρο το Α 
ακολουθεί τη 

δεικτική συσκευή 

Κλίκ  σε  περιφέρεια 
κύκλου (σημείο Β) 

Σχεδιάζεται ο κύκλος και 
απενεργοποιείται το 

εικονίδιο κύκλου 

Κλίκ  σε  πρώτο 
σημείο πολυγώνου 

( σημείο Γ) 

Ελαστική γραμμή με 
αρχή το Γ ακολουθεί 
τη δεικτική συσκευή 

Κλίκ  σε  επόμενο σημείο 
πολυγώνου  (π.χ. Δ) 

Ζωγραφίζεται γραμμή μέχρι το 
Δ και ελαστική γραμμή 

ακολουθεί τη δεικτική συσκευή 

Διπλό  κλίκ  σε τελευταίο σημείο 
πολυγώνου  (π.χ. Ζ) 

Ζωγραφίζεται το τελευταίο 
τμήμα και απενεργοποιείται το 

εικονίδιο  γραμμή 

Επιλογή  γραμμή 

Έμφαση σε 
εικονίδιο 
γραμμής 

  



Άσκηση: Να εξηγήσετε το 
διάγραμμα 
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Επιλογή κύκλος 

 
Έμφαση σε 

εικονίδιο 
κύκλου 

Κλίκ σε κέντρο  
κύκλου (Α) 

 
Ελαστικός κύκλος  με 
κέντρο το Α ακολουθεί 
τη δεικτική συσκευή 

Κλίκ σε περιφέρεια 
κύκλου (σημείο Β) 

 
Σχεδιάζεται ο 

κύκλος  

Επιλογή κύκλος 
 

Άρση έμφασης 
στο εικονίδιο 

κύκλου 
 



Ανάπτυξη διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Διαγράμματα καταστάσεων 
Συμβολισμός ενεργειών χρήστη 
Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών 
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Συμβολισμός Δράσεων Χρήστη 

Συμβολική γλώσσα αναπαράστασης επιτρέπουσα 
την περιγραφή των ενεργειών του χρήστη και την 
ανάδραση της διεπιφάνειας, ενώ εκτελούν μαζί 
μια εργασία 
Περιέχει συμβολισμούς περιγραφής τυπικών 
ενεργειών του στυλ απευθείας χειρισμού 
αντικειμένων, όπως είναι το πάτημα του πλήκτρου 
δεικτικής συσκευής <κλικ>, η επιλογή και το 
σύρσιμο ενός αντικειμένου, η ελαστική σχεδίαση 
αντικειμένων από το σύστημα κ.λπ. 
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Ανάπτυξη διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Διαγράμματα καταστάσεων 
Συμβολισμός ενεργειών χρήστη 
Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών 
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Ανάπτυξη διαδραστικών 
εφαρμογών 

Γίνεται μέσω διαδοχικών πρωτοτύπων που μπορούν 
να λάβουν διαφορετικές μορφές και τελικά να 
μετεξελιχθούν στο τελικό σύστημα, σύμφωνα με την 
εξελικτική διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφηκε 
στην Ενότητα 5 

Πρωτότυπα βασισμένα επί χάρτου 
Πρωτότυπα τεχνικής «Μάγος του Οζ» 
Πρωτότυπα τύπου Storyboard 
Πλήρης ανάπτυξη πρωτοτύπων με εργαλεία 
UIMS (User Interface Management System, 
Σύστημα Διαχείρισης Διεπαφών Χρήστη) 536 



Ανάπτυξη διαδραστικών 
εφαρμογών 

Παράδειγμα γλώσσας γρήγορης 
πρωτυποποίησης 
Το πρωτότυπο του εκδοτηρίου εισιτηρίων 
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Παράδειγμα γλώσσας γρήγορης 
πρωτυποποίησης 

Το περιβάλλον VB παρέχει τη δυνατότητα, 
πέραν του προγραμματισμού μιας 
εφαρμογής, της γρήγορης ανάπτυξης της 
διεπιφάνειάς της 
Η διεπιφάνεια αποτελείται από φόρμες στις 
οποίες ενσωματώνουμε αντικείμενα με 
απευθείας χειρισμό τους 
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Εικόνα 7.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το περιβάλλον ανάπτυξης πρωτοτύπων Visual Basic 
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Εργαλειοθήκη 
Αντικειμένων 

φόρμας 

Ιδιότητες 
Αντικειμένου 

φόρμας 

Φόρμα από 
κατασκευαστή 



Ανάπτυξη διαδραστικών 
εφαρμογών 

Παράδειγμα γλώσσας γρήγορης 
πρωτυποποίησης 
Το πρωτότυπο του εκδοτηρίου εισιτηρίων 

540 



Το πρωτότυπο του εκδοτηρίου 
εισιτηρίων 

Κύρια οθόνη του συστήματος που περιέχει 
όλες τις βασικές λειτουργίες 
Η οθόνη επιλογής προορισμού 
Επιλογή της ημερομηνίας και της ώρας του 
δρομολογίου, ενώ άλλη βασική οθόνη είναι 
η οθόνη επιλογής θέσης 
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Εικόνα 7.6 

 
 
 
 

 
Οθόνη επιλογής προορισμού και επιλογής 
θέσης (μελανόλευκη αναπαράσταση 
εγχρώμων πρωτοτύπων) 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Διάδραση ανθρώπου και 
υπολογιστή 

Εισαγωγή 
Θεωρητική θεμελίωση 
Συσκευές αλληλεπίδρασης 
Μηχανολογία αλληλεπίδρασης 
Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων 
Κανόνες σχεδιασμού 
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων 
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 
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Αξιολόγηση διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Ανάλυση πληκτρολογήσεων 
Γνωστική περιδιάβαση 
Ευρετική αξιολόγηση 
Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες 
σχεδιασμού και πρότυπα 
Πειραματικές μέθοδοι 
Διερευνητικές μέθοδοι 
Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων 
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Αξιολόγηση ευχρηστίας 
διαδραστικών συστημάτων 

Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήματος 
αποτελεί βασική διαδικασία κατά τον σχεδιασμό και 
περιλαμβάνει: 
(α) Ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος 
σε σχέση με ένα ορισμένο πλαίσιο χρήσης. 
(β) Ανάλυση της διαδικασίας αλληλεπίδρασης. 
(γ) Ανάλυση της αποδοτικότητας, 
αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης του χρήστη. 
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Κατηγορίες αξιολόγησης 
ευχρηστίας 

Αναλόγως της φάσης ανάπτυξης του προϊόντος 
κατά την οποία γίνεται η αξιολόγηση διακρίνουμε 
είτε 
– Διαμορφωτική αξιολόγηση είτε 
– Συμπερασματική αξιολόγηση 

Οι τεχνικές χωρίζονται σε αναλυτικές και 
εμπειρικές 
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Τεχνικές αξιολόγησης 

Αναλυτικές μέθοδοι (στο εργαστήριο – χωρίς συμμετοχή 
χρηστών): (α) Ανάλυση πληκτρολογήσεων, (β) Γνωστική 
περιδιάβαση (γ) Ευρετική αξιολόγηση, (δ) Έλεγχος 
εφαρμογής κανόνων σχεδιασμού και προτύπων 
Πειραματικές μέθοδοι (στο εργαστήριο – µε συμμετοχή 
χρηστών): (α) Ελεγχόμενη ποσοτική εκτίμηση, (β) 
Πρωτόκολλα οµιλούντων υποκειμένων, (γ) Καταγραφή 
ενεργειών υποκειμένων 
Διερευνητικές μέθοδοι (εκτός εργαστηρίου – µε 
συμμετοχή χρηστών): (α) Συνεντεύξεις υποκειμένων, (β) 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, (γ) Ομαδική αξιολόγηση, 
(δ) Παρατήρηση πεδίου, δηλαδή παρατήρηση των 
χρηστών στον φυσικό τους χώρο 548 



Αξιολόγηση διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Ανάλυση πληκτρολογήσεων 
Γνωστική περιδιάβαση 
Ευρετική αξιολόγηση 
Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες 
σχεδιασμού και πρότυπα 
Πειραματικές μέθοδοι 
Διερευνητικές μέθοδοι 
Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων 
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Ανάλυση πληκτρολογήσεων 

Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης ενεργειών του χρήστη που 
επιτρέπει την πρόβλεψη της απόδοσης του συστήματος 
Στηρίζεται στο Πρότυπο Στάθμης Πληκτρολογήσεων 
(Keystroke Level Model, KLM) των [CMN83], το οποίο 
αποτελεί τμήμα του γνωστικού προτύπου GOMS 
Παραδοχή: μέσος έμπειρος αλάνθαστος χρήστης  
Είναι επίπονη η χρήση της, αλλά μπορεί να δώσει 
αποτελέσματα με ακρίβεια  
Ιδιαιτέρως χρήσιμη μέθοδος για συγκριτική μελέτη 
εναλλακτικών σχεδιασμών ή για λεπτομερή ανάλυση 
συχνώς επαναλαμβανόμενων εργασιών (π.χ. Σταθμοί 
εργασίας τηλεφωνητών) 550 



Πίναξ τελεστών του KLM 
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τελεστής περιγραφή τυπικός χρόνος 
ΤK Χρόνος πληκτρολόγησης 0,28 sec 
ΤP Χρόνος μετακίνησης της δεικτικής 

συσκευής σε σημείο της οθόνης 
1,1 sec 

ΤH Χρόνος μετακίνησης της χειρός του χρήστη 
προς τη συσκευή 

0,4 sec 

ΤD Χρόνος για σχεδίαση πολυγωνικής γραμμής 
μήκους L cm αποτελούμενης από Ν τμήματα 

0,9N + 0,16L sec 

ΤM Χρόνος νοητικής προετοιμασίας 1,35 sec 
ΤR Χρόνος απόκρισης συστήματος 
TS Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων 1,2 sec 



Παράδειγμα προτύπου 
πληκτρολόγησης 

Υποτιθέσθω ότι σε ένα σχεδιαστικό εργαλείο η εργασία 
Αποθήκευση σχεδίου σε νέο αρχείο αναλύεται στις εξής 
ενέργειες:  

Με τη δεικτική συσκευή, ο χρήστης ανοίγει το μενού File 
(μενού Pull–down) και επιλέγει την εντολή <Save as…>, 
η οποία έχει ως συνέπεια το άνοιγμα ενός παραθύρου 
υποδιαλόγου, στο οποίο πληκτρολογεί το όνομα του 
αρχείου (Eikona1).  
Όταν ολοκληρωθεί η πληκτρολόγηση, μετακινεί τον 
δρομέα και πιέζει στην εντολή < ΟΚ> (βλέπε Εικόνα 8.1) 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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Εικόνα 8.1 
 
 
 
 
 

 
 

Αποθήκευση του σχεδίου στο αρχείο «Eikona1» 
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File 
 
 
 

Save as… 
 

Give file name: 

Eikona1 

OK Cancel 

1 
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4 
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Εφαρμογή 

Ο χρήστης τοποθετεί το χέρι του στη δεικτική 
συσκευή (ΤΗ), προετοιμάζεται νοητικώς (ΤΜ), 
μεταφέρει τον δρομέα στην επιλογή File (TP) και 
ανοίγει την επιλογή (ΤΚ). 
Επιλέγει από τον κατάλογο (νοητική 
προετοιμασία, μετακίνηση στην επιλογή Save as, 
πίεση πλήκτρου ΤΜ + TP + TK) και πληκτρολογεί 
στο πεδίο του νέου παραθύρου το όνομα του 
αρχείου: 
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Εφαρμογή 

Απόκριση συστήματος ΤR, νοητική προετοιμασία (ΤΜ), 
μετακίνηση στο πληκτρολόγιο (ΤΗ), πληκτρολόγηση 
ονόματος αρχείου ΤΚ (Eikona1), μετακίνηση στη δεικτική 
συσκευή (ΤΗ), μεταφορά δρομέα στο εικονίδιο ΟΚ (TP) 
και πάτημα του πλήκτρου (ΤΚ).  
Αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος απόκρισης του συστήματος 
είναι αμελητέος (ΤR = 0), ο συνολικός χρόνος είναι Τ0 = 
ΤΗ + ΤΜ + TP + ΤΚ + (ΤΜ + TP+ TK) + ΤR + ΤΜ + ΤΗ + 
8*ΤΚ + ΤΗ + TP + ΤΚ = 0,40 + 1,35 + 1,10 + 0,28 + (1,35 + 
1,10 + 0,28) + 0 + 1,35 + 0,40 + 8*0,28 + 0,40 + 1,10 + 
0,28 sec = 11,36 sec. 
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Άσκηση 

Υποθέστε ότι στο παραπάνω παράδειγμα γίνεται η εξής 
τροποποίηση στον σχεδιασμό του διαλόγου: Όταν τελειώσει 
η πληκτρολόγηση του ονόματος του αρχείου, με πάτημα του 
πλήκτρου Enter ενεργοποιείται η επιλογή <ΟΚ> και 
ολοκληρώνεται ο διάλογος. Ζητείται να βρεθεί η επί τοις 
εκατό βελτίωση στην απόδοση του συστήματος που 
επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό. 
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Γνωστική περιδιάβαση (cognitive 
walkthrough) 

Τεχνική αφορούσα κυρίως ανάλυση διαδραστικών 
συστημάτων διερευνητικής αλληλεπίδρασης 
Η αξιολόγηση αφορά στη συσχέτιση στόχων του χρήστη 
- αποκρίσεων συστήματος στα πλαίσια συγκεκριμένων 
σεναρίων χρήσης 
Ο αξιολογητής 
1. προσδιορίζει τυπικούς χρήστες 
2. ορίζει τυπικές εργασίες χρηστών 
3. καθορίζει τυπικές σωστές ακολουθίες ενεργειών για κάθε εργασία 

χρήστη 
4. για κάθε βήμα της κάθε ακολουθίας αποφαίνεται, αν ο χρήστης 

μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία του με βάση τα εξής 
κριτήρια – ερωτήματα: 
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Κριτήρια ή ερωτήσεις 

Ε1: Η επόμενη σωστή ενέργεια γίνεται σαφής στον 
χρήστη; 
Ε2: Ο χρήστης μπορεί να συνδέσει την περιγραφή της 
σωστής ενέργειας με τον στόχο του; 
Ε3: Ο χρήστης κατανοεί σωστά την απόκριση του 
συστήματος, δηλαδή του είναι κατανοητό αν έχει κάνει 
σωστή ή λανθασμένη επιλογή; 
Το αποτέλεσμα της μεθόδου αυτής είναι η ανακάλυψη 
σχεδιαστικών ατελειών του υπό αξιολόγηση συστήματος, 
δηλαδή περιοχών του στις οποίες η απάντηση σε κάποια 
από τα παραπάνω Ε1, Ε2, Ε3 είναι αρνητική 
Σε μια τέτοια περίπτωση προτείνεται αντιμετώπιση της 
ατέλειας. 559 



Παράδειγμα εφαρμογής Γ.Π. 

Έστω τηλεφωνική συσκευή με δυνατότητα 
προώθησης κλήσεων 
Χρήση τηλεφώνου 
– με προώθηση κλήσης *21*7413# 
– με ακύρωση προώθησης κλήσης #21# 

Σχολιασμός της συμπεριφοράς του χρήστη που 
προσπαθεί να αλλάξει την προώθηση της κλήσης 
του 
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Δραστηριότητα 

Υποθέστε ότι αναλύετε με τη μέθοδο Γ.Π. τις οθόνες 
του εκδοτηρίου εισιτηρίων που σχεδιάσαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Υποθέστε ότι το σενάριο 
αφορά την «έκδοση εισιτηρίου με επιστροφή, με 
προορισμό την Αθήνα, για αύριο το πρωί γύρω στις 
10». Ο χρήστης επιλέγει από την αρχική οθόνη 
υπεραστικά δρομολόγια και εισέρχεται στην οθόνη 
της Εικόνας 7.6 (η οθόνη αυτή αφορά έκδοση 
εισιτηρίου για την ίδια μέρα). Να προτείνετε 
διορθώσεις στο σχεδιασμό, εάν ανακαλύψετε 
σφάλματα με το ΓΠ. 561 
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Ευρετική αξιολόγηση 

Υποκειμενική μέθοδος εξέτασης του συστήματος 
από ειδικούς ευχρηστίας που στηρίζονται στην 
εφαρμογή γνωστών εμπειρικών αρχών 
σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων 
5 – 8 ειδικοί ανακαλύπτουν τα περισσότερα 
προβλήματα. 
Η αξιολόγηση με τη μέθοδο αυτή εστιάζεται σε 
δύο βασικά σημεία: 

1. Τη γενική σχεδίαση των οθονών του συστήματος 
2. Τη ροή διαλόγων, μηνυμάτων και ενεργειών που 

απαιτούνται για να γίνει μια συγκεκριμένη διεργασία 
563 



Κανόνες ευρετικής αξιολόγησης 

1. Αποφυγή περιττών στοιχείων 
2. Χρήση κατανοητής προς τους χρήστες γλώσσας   
3. Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου   
4. Διατήρηση συνέπειας σε ολόκληρη την διεπιφάνεια  
5. Παροχή ανάδρασης 
6. Παροχή εύκολων και σαφών εξόδων διαφυγής  
7. Παροχή συντομεύσεων  
8. Παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους  
9. Σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη  
10. Επαρκής υποστήριξη – βοήθεια και Εγχειρίδια 
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Διαδικασία  

Προηγείται ένα γρήγορο πέρασμα 
Δίνεται έντυπο υλικό (ίσως για κάθε κανόνα) 
Συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται τα σχόλια 
Βαθμολογούν όλοι τα προβλήματα 0–4 (4: καταστροφικό 
πρόβλημα, 3: σοβαρό πρόβλημα, 2: δευτερεύον πρόβλημα, 
1: πρόβλημα αισθητικής, 0: πρόταση εναλλακτική/όχι 
πρόβλημα) 
Ο τελικός κατάλογος προβλημάτων βασίζεται σ’ έναν 
δείκτη κρισιμότητας  αποτελούμενος από τον ανωτέρω 
δείκτη σπουδαιότητας 
Συγκέντρωση αξιολογητών για ανταλλαγή απόψεων 
Το ποσοστό σφαλμάτων που εντοπίζονται 
– Είναι κατά μέσο όρο 70% για 5 αξιολογητές 565 



Άσκηση 

Κατά την αξιολόγηση ενός συστήματος τραπεζικών συναλλαγών από τηλεφώνου δίνεται στους 
αξιολογητές ο παρακάτω διάλογος (μετάφραση και προσαρμογή από την αγγλική). Να επισημάνετε 
τουλάχιστον πέντε σημαντικά προβλήματα ευχρηστίας του συστήματος. 
 
[Ο διάλογος αρχίζει με την εισαγωγή κωδικού αναγνώρισης και μυστικού κωδικού πρόσβασης, το τμήμα 
αυτό της αλληλεπίδρασης δεν υπόκειται σε αξιολόγηση και παραλείπεται. Το τερματικό σύμβολο (#) 
είναι γνωστό από τις οδηγίες ότι πρέπει να πληκτρολογηθεί στο τέλος κάθε απάντησης του χρήστη] 
ΣΎΣΤΗΜΑ: Να εισάγετε ΕΝΑ για πληροφορία σχετικά με τον λογαριασμό σας, ΤΡΙΑ για μεταφορά 
μεταξύ λογαριασμών σας …. 
ΧΡΉΣΤΗΣ:  3# (διακόπτει το σύστημα) 
ΣΎΣΤΗΜΑ: Να εισάγετε αριθμό λογαριασμού ανάληψης 
ΧΡΉΣΤΗΣ:  123456#  {αριθμός λογαριασμού ταμιευτηρίου}  
ΣΎΣΤΗΜΑ: Να εισάγετε αριθμό λογαριασμού κατάθεσης  
ΧΡΉΣΤΗΣ:  # {συντόμευση για τρεχούμενο λογαριασμό}  
ΣΎΣΤΗΜΑ: Να εισάγετε το ποσόν σε δραχμές 
ΧΡΉΣΤΗΣ:  100000#  
ΣΎΣΤΗΜΑ: Από τον λογαριασμό: ταμιευτηρίου δώδεκα τριάντα τέσσερα πενήντα έξι εβδομήντα οκτώ 
στον αριθμό λογαριασμού: τρεχούμενο λογαριασμό, ζητήθηκε μεταφορά εκατό-χιλιάδων δραχμών. 
Πληκτρολογήστε ΕΝΑ για επιβεβαίωση, ΜΗΔΕΝ για ακύρωση. 
ΧΡΉΣΤΗΣ:  1#  
ΣΎΣΤΗΜΑ: Δεν έχετε πρόσβαση στη λειτουργία που ζητήθηκε. 
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Έλεγχος συμβατότητας 

Παραλλαγή της ευρετικής αξιολόγησης 
Το μέσο αξιολόγησης είναι κατευθυντήριες 
γραμμές σχεδιασμού εύχρηστων συστημάτων που 
είναι γνωστές στους αξιολογητές 
Οι κανόνες είτε είναι γενικής φύσεως είτε είναι 
τοπικοί κανόνες σχεδιασμού και πρότυπα που 
έχουν επιλεγεί για τις συγκεκριμένες διεπαφές 
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Μειονεκτήματα 

Οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν δυσχέρειες 
στη χρήση τους 
Αφ’ ενός το μεγάλο πλήθος κανόνων κάνει 
τη διαδικασία επίπονη, αφετέρου έχει 
παρατηρηθεί ότι οι κανόνες, καθώς γίνονται 
πιο ειδικοί, μπορεί συχνά να βρίσκονται σε 
διάσταση ο ένας με τον άλλο, 
δυσχεραίνοντας τη χρήση τους από τον 
αξιολογητή 
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Πειραματικές μέθοδοι 

Απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των χρηστών του συστήματος στην 
αξιολόγηση σε συνθήκες εργαστηρίου 
Με τη χρήση των πειραματικών αυτών μεθόδων ελέγχεται αν 
ικανοποιούνται οι στόχοι που έχουν αρχικά τεθεί και αφορούν στην 
ευχρηστία του λογισµικού είτε µε πειραματικώς ελεγχόμενη χρήση 
του συστήματος και μέτρηση της απόδοσής του είτε µε πρωτόκολλα 
καταγραφής των σχολίων των χρηστών (π.χ. πρωτόκολλο οµιλούντων 
υποκειμένων) και εν γένει πρωτόκολλα καταγραφής της συμπεριφοράς 
τους 
Παραδοσιακώς, οι τεχνικές αυτές λόγω της απαίτησής  
τους για χρησιμοποίηση καταγραφικού εξοπλισμού γίνονται σε 
ειδικώς εξοπλισμένα εργαστήρια ευχρηστίας 
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Πειραματικές μέθοδοι 

Μέτρηση απόδοσης 
Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων 
Μέθοδοι καταγραφής ενεργειών 
υποκειμένων 
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Μέτρηση της απόδοσης 

Τεχνική αξιολόγησης λογισμικού παρέχουσα ποσοτικές 
μετρήσεις της απόδοσης του συστήματος, όταν οι χρήστες 
εκτελούν προκαθορισμένες εργασίες 
Δεν είναι απαραίτητη η ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ 
αξιολογητών και χρηστών 
Τα ποσοτικά δεδομένα είναι χρήσιμα, όταν ελέγχουμε 
απόδοση συστήματος συγκριτικά με κάποιο άλλο ή έναντι 
προκαθορισμένου στόχου απόδοσης 
Τα πειράματα δύνανται να συνδυάζονται με ποιοτικού 
χαρακτήρα μετρήσεις και παρατηρήσεις, όπως 
συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια 
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Μέτρηση της απόδοσης 

Οι μετρήσεις γίνονται σε 
εργαστήρια, υπό συνθήκες  
προσομοιάζουσες τις 
συνθήκες πραγματικής 
λειτουργίας⋅ βλ. Εικόνες 8.3 
και 8.4 

Εικόνα 8.3 
 
 
 
 
 
 
Διάταξη χώρων τυπικού 
εργαστηρίου ευχρηστίας 
λογισμικού 
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Α 

Β 

Καθρέπτης 
μίας όψεως 

Τμήμα 
υποκειμένου 

Κάμερα 
παρατήρησης 

Τμήμα 
παρατηρητών 

VCR & 
Camera 
Controls 



Εικόνα 8.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πείραμα σε εργαστήριο μέτρησης ευχρηστίας λογισμικού 575 

Παρατηρητής 

Λογισμικό 
καταγραφής 
συμβάντων 

Παράθυρο 
παρατήρησης 

Εξοπλισμός 
καταγραφής 



Διαδικασία 

Ορισμός των στόχων του πειράματος 
Διεξαγωγή του πειράματος 
– Προσοχή στους κανόνες δεοντολογίας 

• Π.χ. Στις μαγνητοσκοπήσεις 
– Επεξήγηση πριν το πείραμα 
– Δυνατότητα διακοπής του πειράματος 
– Αποφυγή διακοπών από εξωγενείς παράγοντες κατά το 

πείραμα 
– Μη αναγνώριση του υποκειμένου μετά το πείραμα 

Ανάλυση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

576 



Πειραματικές μέθοδοι 

Μέτρηση απόδοσης 
Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων 
Μέθοδοι καταγραφής ενεργειών 
υποκειμένων 
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Πρωτόκολλο ομιλούντων 
υποκειμένων 

Έμφαση στην ικανοποίηση του χρήστη όχι στην 
απόδοση του συστήματος 
Οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν μεγαλοφώνως 
τις σκέψεις, απόψεις και τα συναισθήματά τους καθώς 
αλληλεπιδρούν με το σύστημα 
Οι σκέψεις αυτές καταγράφονται, ώστε να αναλυθούν 
σε συνδυασμό με τις ενέργειες του χρήστη, οι οποίες 
πρέπει, επίσης, να καταγραφούν 
H μέθοδος απαιτεί σχετικά λίγους πόρους, έχει δε 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματική [JMWU91, 
Sav96] 
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Παραλλαγές 

1. Πρωτόκολλο κρίσιμης απόκρισης (critical 
response): Ο χρήστης εκφέρει άποψη 
μεγαλόφωνα μόνο κατά τη διάρκεια 
προκαθορισμένης εργασίας, τμήματος του όλου 
έργου 

2. Πρωτόκολλο περιοδικής καταγραφής (periodic 
report): Ο χρήστης περιγράφει μεγαλόφωνα τη 
σκέψη του μόνο αφού εκτελέσει ένα 
συγκεκριμένο έργο, ώστε να μην διαταράσσεται 
η ομαλή εκτέλεση του έργου 
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Διαδικασία  

1. Ορίζουμε στους χρήστες τις εργασίες που 
πρέπει να εκτελέσουν 

2. Τους ζητάμε να εκφράσουν μεγαλόφωνα 
τις σκέψεις τους ενώ εκτελούν την 
εργασία που τους έχει ανατεθεί 

3. Οι σκέψεις των χρηστών καταγράφονται 
συγχρόνως με τις ενέργειες τους. 

4. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση και 
σχολιασμός του υλικού 
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Πλεονεκτήματα 

Ο αξιολογητής συνάγει συμπεράσματα για το 
νοητικό πρότυπο του χρήστη 
Αν η ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι 
διαφορετική από την αναμενόμενη για την 
εκτέλεση του έργου, συνάγεται ότι το σύστημα 
δεν είναι αρκετά σαφές 
Γίνεται η καταγραφή της ορολογίας που 
χρησιμοποιεί ο χρήστης, ώστε να ελεγχθεί αν αυτή 
ευρίσκεται σε αντιστοιχία με αυτήν που έχει 
χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη 
διεπιφάνεια του συστήματος 
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Μειονεκτήματα 

Η μεγαλόφωνη έκφραση σκέψεων ίσως 
διαταράσσει τη συγκέντρωση του χρήστη, όπως 
π.χ. μαθητής μικρής ηλικίας που προσπαθεί να 
λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα 
Είναι δύσκολο σε πεπειραμένους χρήστες να 
εκφράσουν όλες τις σκέψεις τους αφού έχουν 
αυτοματοποιήσει πολλές εκ των ενεργειών τους 
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Πειραματικές μέθοδοι 

Μέτρηση απόδοσης 
Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων 
Μέθοδοι καταγραφής ενεργειών 
υποκειμένων 
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Καταγραφή ενεργειών υποκειμένων 

(1)  Σημειώσεις αξιολογητή. Η λιγότερο δαπανηρή μέθοδος   
(2)  Ηχογράφηση υποκειμένων. Χρήσιμη σε πρωτόκολλα της 

κατηγορίας «ομιλούντων υποκειμένων». Χαμηλή 
πληροφορία άλλης μορφής 

(3)  Μαγνητοσκόπηση υποκειμένων. Απώλεια λεπτομέρειας 
όπως εκφράσεις προσώπου κλπ. που καταγράφονται μόνο 
με κοντινότερη λήψη. Ανάγκη συγχρονισμού με εικόνα 
από την οθόνη 

(4)  Καταγραφή συμβάντων στον υπολογιστή (computer 
logging) καταγραφή σε επίπεδο πληκτρολόγησης, υλικό 
μεγάλου όγκου, οπότε η ανάλυση τους είναι ιδιαιτέρως 
επίπονη διαδικασία 

(5)  Καταγραφή συμβάντων από τους χρήστες (user logging) 
υποκειμενικού χαρακτήρα 584 



Άσκηση 

Να επιλέξετε την κατάλληλη πειραματική μέθοδο 
για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

Εκπαιδευτικό λογισμικό πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη φάση του τελικού πρωτοτύπου 
Μέτρηση συστήματος που είναι ήδη 
εγκατεστημένο στο χώρο εργασίας 
Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας 
νέου πληροφοριακού συστήματος λογιστηρίου 
βιοτεχνίας 
Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών από λειτουργικό 
σύστημα σε φάση πρωτοτυποποίησης 585 



Αξιολόγηση διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Ανάλυση πληκτρολογήσεων 
γνωστική περιδιάβαση 
Ευρετική αξιολόγηση 
Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες 
σχεδιασμού και πρότυπα 
Πειραματικές μέθοδοι 
Διερευνητικές μέθοδοι 
Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων 
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Διερευνητικές μέθοδοι 

Οι μέθοδοι αυτές αφορούν στη διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών ευχρηστίας ενός συστήματος 
μέσω καταγραφής των απόψεων του χρήστη 
Οι διαδικασίες αξιολόγησης της κατηγορίας αυτής 
συνήθως γίνονται εκτός του εργαστηρίου, στον 
φυσικό χώρο του χρήστη, και δεν απαιτούν 
ιδιαίτερο εξοπλισμό 
Χρησιμοποιούνται ως τεχνικές συμπερασματικής 
αξιολόγησης, αφού το προϊόν βρίσκεται ήδη σε 
λειτουργία ή σε προχωρημένη φάση 
πρωτοτυποποίησης 587 



Διερευνητικές μέθοδοι 

Συνεντεύξεις χρηστών 
Ομαδική αξιολόγηση 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
Παρατήρηση πεδίου 
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Συνεντεύξεις υποκειμένων 

Άμεση, δομημένη μέθοδος αξιολόγησης συστήματος 
Σε αντίθεση με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κατά 
τη μέθοδο αυτή, η επαφή του αξιολογητή με τον χρήστη 
είναι άμεση 
Οι ερωτήσεις μίας συνέντευξης είναι, συνήθως, δομημένες 
ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση ενός 
συστήματος σε σχέση με άλλα παρόμοια 
Η συνέντευξη είναι χρήσιμο να ακολουθεί μια ιεραρχική 
δομή, αρχίζοντας με καταγραφή της γενικής εντύπωσης 
του χρήστη για το σύστημα και να επικεντρώνεται στη 
συνέχεια σταδιακώς σε πιο ειδικά θέματα 
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Συνεντεύξεις χρηστών 

Πλεονεκτήματα 
Ευελιξία  
Δυνατότητα καταγραφής 
λεπτομερώς απόψεων 
χρηστών έναντι του 
συστήματος 

Μειονεκτήματα 
Εγγενής δυσκολία ανάλυσης 
και σύγκρισης του υλικού 
και η συναγωγή γενικών 
συμπερασμάτων 
Αδυναμία καταγραφής 
ποσοτικών 
χαρακτηριστικών και 
στοιχείων αφορούντα την 
απόδοση του συστήματος 
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Διερευνητικές μέθοδοι 

Συνεντεύξεις χρηστών 
Ομαδική αξιολόγηση 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
Παρατήρηση πεδίου 
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Ομαδική αξιολόγηση 

Παραλλαγή της προηγούμενης τεχνικής αποτελεί 
η σύσταση και λειτουργία ομάδας χρηστών με 
στόχο την αξιολόγηση του συστήματος 
Το πλήθος των χρηστών που συνήθως συμμετέχει 
σε μια ομάδα αυτής της μορφής είναι μεταξύ 5–10 
Η ομάδα συντονίζεται συνήθως από έναν ειδικό 
ευχρηστίας 
Ο συντονιστής έχει την αρμοδιότητα της 
προετοιμασίας των προς συζήτηση θεμάτων 
καθώς και της συναγωγής συμπερασμάτων στο 
τέλος της συζήτησης 592 



Διερευνητικές μέθοδοι 

Συνεντεύξεις χρηστών 
Ομαδική αξιολόγηση 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
Παρατήρηση πεδίου 
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Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Δοκιμασμένη μέθοδος καταγραφής της αντίδρασης 
των χρηστών στη χρήση ενός λογισμικού ή προϊόντος 
Σε αντίθεση με τη συνέντευξη, είναι λιγότερο 
ευέλικτη, αφού οι ερωτήσεις είναι καταγεγραμμένες 
και δεν δύνανται να αλλάξουν κατά περίπτωση 
Η διαχείριση ερωτηματολογίων και η συναγωγή 
συμπερασμάτων είναι πολύ πιο εύκολη 
Ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να διαχυθεί σε μεγάλο 
πλήθος υποκειμένων 
Η ευκρίνεια στη διατύπωση των ερωτήσεων είναι 
βασικό χαρακτηριστικό των ερωτηματολογίων 
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Μειονεκτήματα 

Υποκειμενική άποψη των χρηστών για το 
σύστημα 
Πολλές φορές οι χρήστες φαίνεται να 
εκφράζουν θετικές ή αρνητικές κρίσεις, 
επειδή αυτό κατά τη γνώμη τους πρέπει να 
ειπωθεί και όχι επειδή αυτό προκύπτει από 
την προσωπική τους εμπειρία 
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Διερευνητικές μέθοδοι 

Συνεντεύξεις χρηστών 
Ομαδική αξιολόγηση 
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
Παρατήρηση πεδίου 
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Παρατήρηση πεδίου 

Μία μέθοδος εμπίπτουσα στην κατηγορία των 
λεγόμενων εθνογραφικών μελετών 
Η μέθοδος αυτή αφορά στην παρατήρηση των 
χρηστών στο φυσικό χώρο στον οποίο 
επιτελούν το έργο τους, ενώ χρησιμοποιούν το 
σύστημα 
Δυνάμεθα να συνάγουμε πολλά νέα στοιχεία 
που δεν διαφαίνονται στο εργαστήριο 
αξιολόγησης 
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Παρατήρηση πεδίου 

Πλεονεκτήματα 
Το στοιχείο ελέγχου είναι 
λιγότερο έντονο 
Μεγαλύτερη φυσικότητα 
ενεργειών του χρήστη, 
εντονότερο ομαδικό πνεύμα 
στη δράση του, αφού 
ευρίσκεται σε γνωστό τόπο 
με γνωστά μέλη ομάδας 

Μειονεκτήματα 
Λιγότερη ποσοτική 
καταγραφή ενεργειών 
Πιθανόν οι συνθήκες 
καταγραφής να μην είναι 
απολύτως ικανοποιητικές 

598 



Συμπεράσματα 

Η χρησιμότητα των παρατηρήσεων πεδίου 
είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τα 
συμπεράσματα των εργαστηριακών 
μεθόδων 
Η μέθοδος προτείνεται ως συμπληρωματική 
των πειραματικών και των άλλων 
διερευνητικών μεθόδων 
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Αξιολόγηση διαδραστικών 
συστημάτων 

Εισαγωγή 
Ανάλυση πληκτρολογήσεων 
γνωστική περιδιάβαση 
Ευρετική αξιολόγηση 
Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες 
σχεδιασμού και πρότυπα 
Πειραματικές μέθοδοι 
Διερευνητικές μέθοδοι 
Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων 
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Αρχές κατασκευής 
ερωτηματολογίων 

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει [Nie94]: 
– 20 – 40 ερωτήσεις 
– Βάθος ερωτήσεων 
– Πληρότητα 
– Ανεξαρτησία (στις ερωτήσεις) 
– Ισορροπία 
– Απλό, κατανοητό, μη χρονοβόρο 

Το κυκλοφορούμε πρώτα σε ένα μικρό δείγμα 
χρηστών 
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Είδη ερωτηματολογίων 

ανοικτές ερωτήσεις 
 Κατά την γνώμη σας τα  μηνύματα λάθους είναι 

ευκολονόητα; ………… 
κλειστές ερωτήσεις 

  Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα λειτουργιών (function keys);  
 πάντοτε [  ], συχνώς [   ],  σπανίως [  ], ποτέ [   ] 

προκαθορισμένη κλίμακα πολλαπλών σημείων 
(multipoint scale) 

 Παρέχονται επεξηγήσεις κατά την εγκατάσταση του 
λογισμικού:   

 Δεν αφορά το παρόν σύστημα:   
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Είδη ερωτηματολογίων 

Πίνακες Σημασιολογικών Αποχρώσεων (Semantic Differentials)  
Κυκλώστε τον αριθμό που ταιριάζει καλύτερα στην άποψή σας για τη 
διεπιφάνεια: 

  Απλή            3    2    1    0    1    2    3         Σύνθετη   
 Αξιόπιστη        3    2    1    0    1    2    3         Αναξιόπιστη   
 Ελκυστική     3    2    1    0    1    2    3         Απωθητική   

Κλίμακας Likert: 
 Πιστεύω ότι οι υπολογιστές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση        
  
 
 

 
Κατάταξη αντικειμένων 
Κατατάξτε τις παρακάτω λειτουργίες με βάση τη χρησιμότητά τους: 
(κλίμακα από 1-4, με 1 την πιο χρήσιμη λειτουργία) 
PASTE [   ]    DUPLICATE [   ]   GROUP  [    ]   CLEAR [    ] 603 

Συμφωνώ 
εντόνως 

Συμφωνώ Συμφωνώ με 
επιφυλάξεις  

Ουδέτερος Διαφωνώ 
ελαφρώς 

Διαφωνώ Διαφωνώ 
εντόνως 
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