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Μεθοδολογία Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού 

– User Centered Design

▪ Φάση 1: Ανάπτυξη αρχικής ιδέας του συστήματος

▪ Φάση 2. Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων

▪ Φάση 3. Σχεδιασμός προϊόντος με πρότυπη βασική 

οθόνη

▪ Φάση 4. Επαναληπτικός σχεδιασμός και βελτίωση 

πρωτοτύπου

▪ Φάση 5. Ανάπτυξη συστήματος

▪ Φάση 6. Υποστήριξη αρχικής λειτουργίας
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Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε;

 Πρώτος Στόχος: να κατανοήσουμε όσο μπορούμε τους 

χρήστες, τις εργασίες τους, το περιβάλλον που 

εργάζονται ή λειτουργούν ώστε το σύστημα που θα 

δημιουργήσουμε να τους βοηθά να επιτεύξουν τους 

στόχους τους  - Προσδιορισμός Αναγκών

 Δεύτερος Στόχος: από τις ανάγκες που έχουμε 

προσδιορίσει να εξάγουμε τις απαιτήσεις που θα 

πρέπει να ενσωματώσουμε στη σχεδίαση –

Θέσπιση Απαιτήσεων
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Γιατί μας ενδιαφέρει ;

 Η μεγαλύτερες αποτυχίες έργων ανάπτυξης λογισμικού 
συστήματος οφείλονται στην μη επαρκή κατανόηση και 
θέσπιση αναγκών και απαιτήσεων.

 Ένας τρόπος να το αποφύγουμε αυτό είναι να 
αφήσουμε τον χρήστη να εμπλακεί και να ακουστεί
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Τι εννοούμε με τον όρο απαιτήσεις;

 Η απαίτηση είναι μια πρόταση που περιγράφει την 

συμπεριφορά ενός προϊόντος

 Μέρος της διαδικασίας είναι να αποσαφηνίσουμε 

τις απαιτήσεις και να τις κάνουμε όσο πιο 

ξεκάθαρες και ακριβής μπορούμε

 Επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε 

πότε μια απαίτηση έχει ικανοποιηθεί 
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Διάφορα είδη απαιτήσεων

 Λειτουργικά (Functional):

▪ Τι θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να κάνει 

▪ Ποιες λειτουργίες θα πρέπει να προστεθούν

▪ Συνήθως η διαδικασία θέσπισης απαιτήσεων επικεντρώνετε σε 

αυτό το είδος.

 Μη-Λειτουργικά (Non-Functional): 

▪ Περιορισμοί στο σύστημα και στην ανάπτυξη του

▪ Π.χ. περιορισμοί στην μνήμη, περιβαλλοντικοί περιορισμοί, 

περιορισμοί στην πλατφόρμα κτλ.

 Δεδομένα:

▪ Τι δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται στο σύστημα;

▪ Πώς/Πού θα αποθηκεύονται;
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Διάφορα είδη απαιτήσεων

 Περιβάλλον χρήσης:

▪ Φυσικό: ήχος, δονήσεις, φώς, υγρασία 

▪ Κοινωνικό: ανταλλαγή αρχείων, κοινή οθόνη

▪ Οργανισμού: ιεραρχία, κουλτούρα τμήματος IT, βοήθεια στους 

χρήστες

 Χρήστες: Ποιοι είναι;

▪ Χαρακτηριστικά: προηγούμενη γνώση, ικανότητες

▪ Χρήση Συστημάτων: αρχάριος, περιστασιακός, γνώστης
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Ποια στοιχεία συγκεντρώνουμε

 Πώς εκτελούν τις δραστηριότητες τους οι χρήστες

▪Δραστηριότητες

▪Αντικείμενα/τεχνουργήματα

▪Σχέσεις

 Μελετήστε αντικείμενα και το περιβάλλον

▪Συνθήκες γραφείου - έγγραφα, whiteboards, …

▪Τηλεφωνική κλήση – τηλεφωνικός κατάλογος, …
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Ανάλυση εργασιών

 Εστίαση σε παρατηρήσιμες συμπεριφορές

▪Ποιες είναι οι πρακτικές, μέθοδοι, αντικείμενα, 
διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται;

 Καταγράψτε τι, γιατί, πότε και πώς δρουν οι 
χρήστες και ποια εργαλεία χρησιμοποιούν.  

▪ Η νέα τεχνολογία πιθανόν θα αλλάξει κάποια 
από αυτά , κυρίως το πώς

▪ Η κατανόηση του πώς μπορεί να οδηγήσει και 
βαθύτερη γνώση της δραστηριότητας
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Δραστηριότητες

 Εργασίες και υποεργασίες

▪ Φυσικές εργασίες (δράσεις)

▪ Γνωστικές εργασίες

▪ Εργασίες επικοινωνίας

 Συνθήκες υπό τις οποίες οι εργασίες εκτελούνται

 Αποτελέσματα των εργασιών αυτών

 Συνθήκες υπό τις οποίες οι εργασίες λαμβάνουν χώρα

▪ Πληροφοριακές απαιτήσεις (τι πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει, τι 

πρέπει να υπάρχει προαιρετικά) 

▪ Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους

▪ Εξοπλισμός
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Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

▪ Δομημένες

▪ Αδόμητες

▪ Ήμιδομημένες
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Ημι-δομημένες συνεντεύξεις

 Προκαθόρισε τα δεδομένα που έχουν ενδιαφέρον να 
συλλεχθούν. 

 Κατανόησε γιατί κάνεις τις ερωτήσεις.

 Προγραμματισμός τυπικών ερωτήσεων
▪ How do you perform task x?
▪ Why do you perform task x?
▪ Under what conditions do you perform task x?
▪ What do you do before you perform…?
▪ What information do you need to…?
▪ Whom do you need to communicate with to …?
▪ What do you use to…?
▪ What happens after you…?
▪ What is the result or consequence of…?
▪ What is the result or consequence of NOT…?

Gordon & Gi l l ,  1992; Graesser, Lang, & Elofson, 1987
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Τυπικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Γιατί κάνεις ότι κάνεις ;

Πως επιτυγχάνεις τον σκοπό σου με τη 
χρήση του συστήματος;

Γιατί επιλέγεις να ακολουθήσεις το 
συγκεκριμένο τρόπο και όχι άλλο ;

Ποιες κατά τη γνώμη σου είναι οι 
προαπαιτήσεις για να πετύχεις τον στόχο 
σου;
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Τυπικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

(…)

 Παρακαλώ δείξτε μου τα αποτελέσματα από τις 

ενέργειας σας.

 Υπάρχουν πράγματα στην αλληλεπίδραση που 

πιστεύεται ότι μπορούν και πρέπει να διορθωθούν ;

▪ Αν ‘ναι,’ μάθε γιατί.

 Τι σας άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο κατά την 

αλληλεπίδραση σας ;

 Ρωτήστε τον χρήστη τι ξεχάσατε να τον ρωτήσετε ;
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Συνεντεύξεις ειδικών

 Οι ειδικοί συχνά περιγράφουν πώς πρέπει να γίνει κάτι 

όχι πώς γίνεται στην πραγματικότητα  

16



Ερωτηματολόγια – γενικές αρχές σχεδίασης

▪ Κάνε σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις

▪ Κάνε ερωτήσεις με προκαθορισμένες επιλογές 

απαντήσεων

▪Καλή ιδέα να παρέχεται η επιλογή «Δεν γνωρίζω» / 

ή « Άλλη απάντηση..»  

▪ Έλεγξε την ορθότητα του ερωτηματολόγιου με ένα -

δύο υποκείμενα  
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Evaluation Qu estionnaire

Please complete the followi ng q uestionnai re b y indicat in g how strongl y you  agr ee or di sagree w ith the
following s tateme nt s.  Your responses wi ll be k ep t confid ential and wil l be used on ly for im proving the
int er face that you  w orked with in this exp erim ent.

1.  I fel t t hat  the com put er agen t’s help w as worthw hile.      1-----2------3------4------5------6------7
Stro ngly                                                              Stro ngly
 Disa gree                                                              Agr ee

2.  I found the  co mputer a gen t to be intrusive.      1-----2------3------4------5------6------7
Stro ngly                                                              Stro ngly

 Disa gree                                                              Agr ee

3.  I found the  co mputer a gen t's help to be distracting.      1-----2------3------4------5------6------7
Stro ngly                                                              Stro ngly
 Disa gree                                                              Ag ree

Ερωτηματολόγια - Παραδείγματα

 Κλίμακα Likert 7 σημείων - παραλαγή 3 ή 5 σημείων 
(περιττός αριθμός #)

 Παραλλαγή : χρήση λέξεων που εκφράζουν βαθμό 
συμφωνίας..

▪ Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly 
disagree
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Ομάδες εστίασης (Focus Groups)

 Ομάδες 3 έως 10 ατόμων

▪ Use several different groups with different roles or 
perspectives

▪ And to separate the powerful from those who are 
not

▪ Careful about few people dominating discussion

 Use structured set of questions

▪ More specific at beginning, more open as 
progresses

▪ Allow digressions before coming back on track

 Relatively low cost, quick way to learn a lot

 Audio or video record, with permission
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Μελέτη ανταγωνιστικών λύσεων

 Αναζήτηση καλών και κακών 

υφιστάμενων υλοποιήσεων

Αναζήτηση καλών και κακών ιδεών

▪ Λειτουργικότητα - Functionality

▪ Στυλ αλληλεπίδρασης - UI style
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Εθνογραφία (Ethnography)

 Μελέτη με άμεση εμπλοκή του αναλυτή

 Απαιτεί την ένταξη του αναλυτή στο πρόβλημα 

που θέλει να αναλύσει (ρίζες στην ανθρωπολογία 

και κοινωνιολογία)

▪ Περιλαμβάνει παρατήρηση χωρίς παρέμβαση των 

υποκειμένων στο φυσικό τους χώρο (όχι στο εργαστήριο), 

σε συνθήκες που οι δράσεις τους έχουν νόημα.

 Μικρο-εθνογραφία= εθνογραφική μελέτη μικρής 

διάρκειας (πχ μερικές ώρες).
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Στόχοι εθνογραφίας

 Κατανόηση των χρηστών

▪Κατανόηση των στόχων τους και των αξιών που διέπουν 

τη δράση τους

▪Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

υποκειμένων και μεταξύ ομάδων τους

▪Η άρρητη γνώση του πεδίου να γίνει κατανοητή 

▪ Για την μελέτη ευχρηστίας ενός συστήματος που 

βρίσκεται σε λειτουργία, κατανόηση της φύσης των 

προβλημάτων που προκύπτουν σε αυθεντικές συνθήκες 

χρήσης
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Μέθοδοι και εργαλεία 

εθνογραφικών μελετών

 Προσωπική παρατήρηση και εμπλοκή του αναλυτή

 Καταγραφή σε Audio/video

 Συνεντεύξεις υποκειμένων

 Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η συλλογή μεγάλου 
πλήθους ετερογενών δεδομένων
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Παρατήρηση υποκειμένων

 Μέθοδος: Προσεκτική παρατήρηση κάθε δυνατής 
λεπτομέρειας σχετικά με τους χρήστες και το 
περιβάλλον τους

 Περιγραφή τους σε κάποιον που δεν έχει δει τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ποτέ πριν

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι δράσεις αλλά και οι 
λεκτικές ανταλλαγές των χρηστών 

▪ Δομή και γλώσσα που χρησιμοποιείται

▪ Ατομικές και ομαδικές εργασίες

▪ Η κουλτούρα του χώρου εργασίας

▪ Ρητοί και άρρητοι κανόνες και πρακτικές 
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Συνεντεύξεις στα πλαίσια 

εθνογραφικών μελετών

 Αναγκαία η ύπαρξη πλάνου συνέντευξης αλλά θα 

πρέπει να υπάρχει ευελιξία προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις

 Δημιουργία επεξηγήσεων με τη βοήθεια των ίδιων 

των χρηστών (χρήση της ίδιας ορολογίας που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες)

 Αναγκαία η καταγραφή των συνεντεύξεων
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Πλεονεκτήματα εθνογραφικής 

προσέγγισης

 Υποστηρίζει τον σχεδιαστή να αποκτήσει πλούσια καταγραφή των 
αναγκών του χρήστη  

▪ Υποστήριξη στην καταγραφή απαιτήσεων

 Αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα της εργασίας του 
χρήστη  

▪ Ανακαλύπτει θέματα που βρίσκονται έξω από την τυπική περιγραφή της 
εργασίας και τα κείμενα  

 Επιτρέπει στους αναλυτές να παίξουν το ρόλο του τελικού 
χρήστη καλύτερα  

▪ Ο αναλυτής μπορεί να κάνει υποθέσεις για τον τελικό χρήστη όταν 
αυτός δεν είναι παρών

 Ανοικτός χαρακτήρας της προσέγγισης και έλλειψη 
προκαταλήψεων επιτρέπει την κατανόηση προβλημάτων

▪ Εμπειρικές μελέτες και ανάλυση εργασιών μπορεί να είναι πιο τυπικές 
ενώ η εθνογραφία πιο ελεύθερη



Μειονεκτήματα εθνογραφικής μεθόδου

 Χρονικές απαιτήσεις

▪ Μια εθνογραφική μελέτη μπορεί να πάρει μεγάλη 
χρονική διάρκεια

 Κλίμακα

▪ Πολλοί εθνογράφοι επικεντρώνονται σε λίγους 
συμμετέχοντες για να διαχειριστούν καλύτερα την 
μελέτη  

 Αποτελέσματα

▪ Πολλές φορές παραμένουν κύρια ποιοτικά, δύσκολο 
να τα επεξεργαστεί κανείς

 Εκπαίδευση στην εθνογραφία είναι δυνατή 
μόνο με την επανάληψη

▪ Ιδιαίτερα δύσκολη δραστηριότητα
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Παρατήρηση χρηστών –

Πρωτόκολλο Think Aloud

 Καθίστε μαζί με τον χρήστη όταν εκτελεί κάποια 
δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει να αναλύσετε

 Ενθαρρύνετε τον χρήστη να περιγράφει τις σκέψεις 
του  

 Καταγράψτε σε βίντεο ή ηχογραφείστε (με την άδεια 
του χρήστη) τα σχόλιά του

 Προσέξτε ότι δεν έχουν όλοι οι χρήστες τις ίδιες 
ικανότητες έκφρασης 

 Είναι δύσκολο για τον χρήστη για πολύ ώρα να 
συγκεντρώνετε στην εργασία του/ καθήκον του και 
την ίδια ώρα να μιλάει, είναι απαραίτητα συχνά 
διαλλείματα 
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Personas

 Τεχνική που μας βοηθά να κατανοήσουμε τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών μας

 Δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι αλλά αντιπροσωπεύουν 

πραγματικούς ανθρώπους και έχουν πραγματικά 

χαρακτηριστικά

 Δεν πρέπει να ιδανικοποιούνται (idealised)

 Προσπαθήστε να τους κάνετε όσο το δυνατό πιο 

αληθινούς, δίνοντας τους όνομα, χαρακτηριστικά, 

στόχους, και προσωπικό παρελθόν

 Είναι καλό να δημιουργούμε τουλάχιστον ένα για κάθε 

κατηγορία χρήστη που έχουμε.
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Personas
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Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων

• Start soon after data gathering session

• Initial interpretation before deeper analysis

• Different approaches emphasize different elements e.g. 

class diagrams for object-oriented systems, entity-

relationship diagrams for data intensive systems
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Περιγραφή εργασιών

• Λεκτική περιγραφεί σεναρίων

― an informal narrative story, simple, ‘natural’, personal, 

not generalisable

• Δομημένη περιγραφή σεναρίων - Use cases

— assume interaction with a system

— assume detailed understanding of the interaction
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Αξιολόγηση 
Διαδραστικών 
Συστημάτων

Εισαγωγή στην 

Πληροφορική και την 

Πολιτισμική Τεχνολογία



Σχεδιασμός με πρότυπη βασική οθόνη

 Ορισμός ειδικών στόχων ευχρηστίας σύμφωνα με τις ανάγκες των 

χρηστών 

 Δημιουργία οδηγιών σχεδιασμού και οδηγού στυλ αλληλεπίδρασης

 Ορισμός ενός μοντέλου 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

εργαλεία γρήγορης πρωτοτυποποίησης

 Για το πρωτότυπο, ζητείται η γνώμη των χρηστών και γίνονται οι

πρώτες μετρήσεις ευχρηστίας
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Τι είναι αξιολόγηση;

 Είναι η διαδικασία ελέγχου και δοκιμής της σχεδίασης 

ενός συστήματος αλλά και του τελικού προϊόντος

 σκοπός 

▪ εξασφάλιση της αναμενόμενης από τον σχεδιαστή συμπεριφοράς 

του, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών.

 Δεν πρέπει να θεωρείται σαν φάση ανεξάρτητη της 

σχεδίασης.

 Δεν πρέπει να θεωρείται σαν μια δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται μόνο στο τέλος της διαδικασίας.
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Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων

Η αξιολόγηση του συστήματος είναι βασική διαδικασία κατά τις 

διάφορες φάσεις της σχεδίασης & ανάπτυξης

 Ανάλογα με τη φάση κατά την οποία εκτελείται η αξιολόγηση 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους:

▪ Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative evaluation)

▪ Η οποία έχει στόχο τη βελτίωση του συστήματος κατά τη φάση 

της σχεδίασης- ανάπτυξης

▪ Συμπερασματική αξιολόγηση (Summative evaluation)

▪ Αξιολογείται η ποιότητα του τελικού συστήματος / προϊόντος

 Είναι σαφές ότι στην σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων και 

διεπιφανειών χρήστη ειδικότερα μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη 

διαμορφωτική αξιολόγηση
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Στόχοι της αξιολόγησης

 Προσδιορισμός του εύρους της λειτουργικότητας του 

συστήματος

▪Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του χρήστη. 

▪Η λειτουργικότητα πρέπει όχι μόνο να υπάρχει, αλλά και 

να είναι εύκολα προσπελάσιμη από τον χρήστη.

 Προσδιορισμός της επίδρασης της διεπιφάνειας στον 

χρήστη

▪Πόσο εύκολη είναι η εκμάθηση του συστήματος;

▪Πώς είναι από άποψη ευχρηστίας;

▪Ποιά η στάση του χρήστη απέναντι στο σύστημα;

 Εντοπισμός προβλημάτων στο σύστημα.
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Τι αξιολογούμε και πότε;

 Η αξιολόγηση στην επαναληπτική σχεδίαση εξετάζει:

▪ Την αρχική ιδέα του συστήματος και το αντίστοιχο νοητικό μοντέλο που 

πρέπει να σχηματίσουν οι χρήστες

▪ Αρχικά πρωτότυπα του συστήματος (πιθανόν χαμηλής πιστότητας)

▪ Περισσότερο ολοκληρωμένα πρωτότυπα (το στάδιο αυτό επαναλαμβάνεται 

πολλές φορές)

 Από την πλευρά των σχεδιαστών του συστήματος η αξιολόγηση στοχεύει 

στον έλεγχο:

▪ Κατά πόσο οι απαιτήσεις των χρηστών έχουν καταγραφεί σωστά

▪ Αν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες  σχεδιασμού

▪ Αν ικανοποιούνται οι στόχοι ευχρηστίας

▪ Εναλλακτικών πρωτοτύπων

▪ Της υποκειμενικής ικανοποίησης 

χρήστη
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Γιατί χρειάζεται αξιολόγηση;

“Iterative design, with its repeating cycle of design and

testing, is the only validated methodology in existence

that will consistently produce successful results. If 

you don’t have user-testing as an integral part of your

design process you are going to throw buckets of 

money down the drain.” Bruce Tognazzini
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Στυλ αξιολόγησης

Αξιολόγηση σε συνθήκες εργαστηρίου

Αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες
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Αξιολόγηση σε συνθήκες εργαστηρίου

Συνήθως δεν περιλαμβάνει τελικούς χρήστες.

• Πραγματοποιείται από σχεδιαστές.

Πλεονεκτήματα:

• Περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό 

• εγγραφής βίντεο/ήχου

• ειδικά διαμορφωμένους υπολογιστές 

• Το περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από θόρυβο/ διακοπές.

Μειονεκτήματα:

• Αφύσικη κατάσταση

• Είναι η μόνη λύση όταν η εγκατάσταση είναι επικίνδυνη για τον 
άνθρωπο ή σε απομακρυσμένη θέση 
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Αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες

Ο σχεδιαστής έρχεται στο πραγματικό περιβάλλον του 
χρήστη και παρακολουθεί το σύστημα στην πράξη.

Πλεονεκτήματα:

• Δυνατότητα παρατήρησης φαινομένων διάδρασης μεταξύ συστημάτων 
και μεταξύ χρηστών.

• Δυνατότητα παρακολούθησης εργασιών που χρειάζονται πολύ χρόνο 
(π.χ. μήνες) για την ολοκλήρωσή τους.

• Αποκαλύπτονται συμπεριφορές που δεν φαίνονται σε εργαστηριακές 
συνθήκες.

Μειονεκτήματα:

• υψηλό επίπεδο θορύβου, κινητικότητας, διακοπών στο περιβάλλον
42



Κατηγορίες Μεθόδων Αξιολόγησης

• Αναλυτικές τεχνικές: στο εργαστήριο χωρίς συμμετοχή χρηστών –
αξιολόγηση από έμπειρους επιστήμονες του χώρου (exper t reviews)

▫ Γνωστικό περιδιάβασμα (Cognitive Walkthrough)

▫ Ανάλυση πληκτρολογήσεων (Keystroke Level Model)

▫ Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation)

• Πειραματικές τεχνικές: στο εργαστήριο με χρήστες

▫ Μέτρηση απόδοσης χρηστών (usability testing)

▫ Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (thinking aloud protocol)

▫ Καταγραφή ενεργειών υποκειμένων (user logging)

• Διερευνητικές τεχνικές: στο πεδίο με χρήστες

▫ Παρατήρηση χρηστών (user observation)

▫ Ομαδική αξιολόγηση (field studies – multiple users)

▫ Συνεντεύξεις με χρήστες (semi-structured interviews)

▫ Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (questionnaires)
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Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης

• Είναι γνωστές και ως προβλεπτικά μοντέλα

• Εκτελούνται κυρίως από έμπειρους επιστήμονες του 

χώρου (experts in usability engineering)

• Παρέχουν ένα αποτελεσματικό τρόπο για ποσοτική αλλά 

και ποιοτική αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων 

χωρίς την άμεση εμπλοκή χρηστών

• Διάφορα ψυχολογικά, νοητικά και κινητικά μοντέλα των 

χρηστών χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

σχεδίασης
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Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης

• Έχουν λιγότερο κόστος από την 

αξιολόγηση με τη συμμετοχή 

χρηστών

• Η χρησιμότητα τους αφορά 

κυρίως στην αξιολόγηση 

εναλλακτικών σχεδιάσεων

(πρωτοτύπων) ή συστημάτων των 

οποίων οι λειτουργίες και ο 

τρόπος που αυτές θα 

εκτελούνται από τους χρήστες 

είναι προβλέψιμες

The Palm Case Study -

Tab Counter45



Γνωστική περιήγηση 

(Cognitive Walkthrough)

 Εξετάζει την ευκολία εκμάθησης του συστήματος από 

νέους χρήστες.

▪Μπορεί να εφαρμοστεί είτε στην φάση σχεδιασμού του 

συστήματος, είτε στην ολοκλήρωση του προϊόντος.

▪Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. +

▪Είναι εύκολη στη χρήση. +

▪Είναι αποτελεσματική. +

 Ο αξιολογητής περιδιαβαίνει το σύστημα βήμα -βήμα 

και ελέγχει διερευνητικά αν αυτό υποστηρίζει 

αποτελεσματικά τον χρήστη.
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Διαδικασία Γνωστικής Περιήγησης

 Ορίζονται τυπικά σενάρια χρήσης του συστήματος. 

 Στη συνέχεια αναλύονται σε ακολουθίες ενεργειών για 

κάθε εργασία χρήστη.

 εξετάζεται αν ο άπειρος χρήστης μπορεί να 

ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία του με βάση τα εξής 

κριτήρια:

▪ Η επόμενη ενέργεια που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης γίνεται 

σαφής από το σύστημα;

▪ Μπορεί ο χρήστης να συνδέσει την επόμενη ενέργεια που του 

παρέχεται από το σύστημα με τον επόμενο στόχο του;

▪ Μετά την εκτέλεση της ενέργειας, είναι ο χρήστης σε θέση να 

καταλάβει την απόκριση του συστήματος (αν έκανε σωστή ή λάθος 

επιλογή;) 
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Παράδειγμα (συνεχ.)
Η σωστή ακολουθία ενεργειών του χρήστη είναι:

48

1. σηκώνει το ακουστικό - ακούει συνεχές σήμα (ένδειξη ότι υπάρχει ήδη 
ενεργοποιημένη εντολή προώθησης κλήσεων)

2.     πατάει #2 (ακύρωση προώθησης) - ακούει σύνηθες σήμα επιλογής

3      επανατοποθέτηση ακουστικού

4.     ξανασηκώνει το ακουστικό - ακούει σήμα επιλογής

5.      πατάει *2 (εντολή προώθησης) - ακούει σήμα επιλογής

6.      επιλέγει 212 - ακούει συνεχές σήμα  

7.       επανατοποθετεί το ακουστικό

18/11/2014 Τμήμα Πληροφορικής



Παράδειγμα (συνεχ.)
Η ανάλυση κατά βήματα έχει ως εξής:

Ο χρήστης σηκώνει το ακουστικό και ακούει το συνεχές σήμα.  
 Πώς ο χρήστης αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργοποιημένη 

προώθηση κλήσεων; Δεν είναι σαφές. Όμως η μη απόκριση της 
συσκευής με το σύνηθες σήμα μπορεί να τον οδηγήσει στο 
συμπέρασμα αυτό. 

 Πώς ο χρήστης γνωρίζει ότι μπορεί να ακυρώσει την 
προώθηση κλήσεων. Δεν είναι επίσης σαφές. Η λέξη Ακύρωση
στις οδηγίες επί της συσκευής μπορεί να τον οδηγήσει στην 
υπόθεση ότι μπορεί να ακυρώσει την προώθηση κλήσεων. 

 Αν κατανοήσει ότι η προώθηση κλήσεων είναι 
ενεργοποιημένη, πώς θα αναγνωρίσει τις σωστές ενέργειες 
για να την ακυρώσει; Με βάση τις οδηγίες στη συσκευή μπορεί 
να υποθέσουμε ότι η ακύρωση αναφέρεται στην ακύρωση 
προώθησης κλήσεων . 

 Δυνατές παρερμηνείες: Είναι δυνατόν να υποθέσει ότι πρέπει να 
πατήσει μόνο το 2 αντί για #2. Μπορεί επίσης να προσπαθήσει να 
πατήσει τα πλήκτρα # και 2 συγχρόνως . 
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Υποθέτουμε ότι πληκτρολογεί τον σωστό συνδυασμό #2, και ακούει 

σήμα επιλογής. 

 Ο χρήστης είναι σε θέση να κατανοήσει ότι πέτυχε 

απενεργοποίηση προώθησης κλήσης; 

Πιθανόν ναι,  γιατί το σήμα είναι το συνηθές σήμα συσκευής σε κανονική 

λειτουργία. 

 Πώς είναι δυνατόν να καταλάβει ότι η επόμενη σωστή 

ενέργεια είναι να κατεβάσει το ακουστικό; 

Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για κάτι τέτοιο. 

 Αν προσπαθήσει να πληκτρολογήσει προώθηση κλήσεως 

κατευθείαν *2, αριθμό, θα πάρει ένα συνεχές σήμα, πώς θα 

καταλάβει ότι είναι ένα μήνυμα σφάλματος και όχι η 

ένδειξη για αποδοχή προώθησης κλήσεων;

δεν είναι κάτι τέτοιο σαφές, ο χρήστης μπορεί να μείνει με την εντύπωση 

ότι εκτέλεσε σωστά την εργασία του και να μην αναγνωρίσει την 

εσφαλμένη του ενέργεια. 

Η ανάλυση μπορεί  να προχωρήσει μέχρι τέλους με τον ίδιο τρόπο. Όπως 
φαίνεται, ο αναλυτής με χρήση της μεθόδου, έχει διαγνώσει προβλήματα στην 
αλληλεπίδραση  τα οποία πρέπει να προτείνει να διορθωθούν.



Κατηγορίες Μεθόδων Αξιολόγησης

• Αναλυτικές τεχνικές: στο εργαστήριο χωρίς συμμετοχή χρηστών –
αξιολόγηση από έμπειρους επιστήμονες του χώρου (exper t reviews)

▫ Γνωστικό περιδιάβασμα (Cognitive Walkthrough)

▫ Ανάλυση πληκτρολογήσεων (Keystroke Level Model)

▫ Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation)

• Πειραματικές τεχνικές: στο εργαστήριο με χρήστες

▫ Μέτρηση απόδοσης χρηστών (usability testing)

▫ Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (thinking aloud protocol)

▫ Καταγραφή ενεργειών υποκειμένων (user logging)

• Διερευνητικές τεχνικές: στο πεδίο με χρήστες

▫ Παρατήρηση χρηστών (user observation)

▫ Ομαδική αξιολόγηση (field studies – multiple users)

▫ Συνεντεύξεις με χρήστες (semi-structured interviews)

▫ Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (questionnaires)
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Πειραματική Αξιολόγηση

 Το μέγεθος δείγματος πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλο 

για να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των 

χρηστών.

 Η πειραματική αξιολόγηση χειρίζεται και μετρά 

μεταβλητές:

▪Ανεξάρτητες (πλήθος επιλογών στα μενού, το στυλ της 

διεπιφάνειας, η σχεδίαση των εικονιδίων κλπ)

▪Εξαρτημένες (ταχύτητα επιλογής μιας εντολής, αριθμός 

σφαλμάτων κλπ)

 Υπόθεση: μια αλλαγή στην τιμή της ανεξάρτητης μεταβλ. 

θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αλλαγή στην 

εξαρτώμενη μεταβλητή.
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Μέθοδοι Πειραματικής Αξιολόγησης

Πειραματική ελεγχόμενη χρήση του συστήματος

• Κλασσική τεχνική αξιολόγησης λογισμικού που παρέχει ποσοτικές 
μετρήσεις της απόδοσης του συστήματος όταν οι χρήστες εκτελούν 
προκαθορισμένες εργασίες. 

Πρωτόκολλα καταγραφής των σχολίων και της συμπεριφοράς 
των χρηστών.

• Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (think aloud protocol)
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Πειραματική ελεγχόμενη χρήση του 

συστήματος

 Κλασσική τεχνική που παρέχει ποσοτικές μετρήσεις της 

απόδοσης του συστήματος όταν οι χρήστες εκτελούν 

προκαθορισμένες εργασίες. 

 Οι μετρήσεις γίνονται σε εργαστήρια, σε συνθήκες που 

προσομοιάζουν τις συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

 Τα ποσοτικά δεδομένα είναι χρήσιμα όταν ελέγχουμε 

απόδοση συστήματος συγκριτικά με κάποιο άλλο στόχο 

απόδοσης.

 Τα πειράματα μπορούν να συνδυάζονται με ποιοτικού 

χαρακτήρα μετρήσεις και παρατηρήσεις

▪ συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια.
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Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων

 Η έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότητα του 

συστήματος και την ικανοποίηση του χρήστη.

 Οι χρήστες εκφράζουν μεγαλόφωνα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους καθώς αλληλεπιδρούν με το 

σύστημα.

 Οι ενέργειες και οι σκέψεις του χρήστη καταγράφονται 

και στην συνέχεια αναλύονται.

 Η μέθοδος απαιτεί λίγους πόρους και έχει αποδειχθεί 

πολύ αποτελεσματική.
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Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων…

Πλεονεκτήματα:

•Ο αξιολογητής συνάγει συμπεράσματα για το νοητικό μοντέλο 
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 ο χρήστης 
χρησιμοποιεί, ώστε να ελεγχθεί αν αυτή είναι σε αντιστοιχία με 
αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί στα εγχειρίδια και στη 

διεπιφάνεια του συστήματος.
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Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων…

Μειονεκτήματα:

•Η μεγαλόφωνη έκφραση σκέψεων ίσως διαταράσσει τη 
συγκέντρωση του χρήστη, 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 
ενέργειες τους, 
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Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων -

Μέθοδοι καταγραφής ενεργειών

 Σημειώσεις αξιολογητή.

▪ Λιγότερο δαπανηρή μέθοδος 

 Ηχογράφηση υποκειμένων.

▪ Χρήσιμη σε πρωτόκολλα της κατηγορίας "ομιλούντων υποκειμένων". 

 Βιντεοσκόπηση υποκειμένων. 

▪ Απώλεια λεπτομέρειας, όπως εκφράσεις προσώπου κλπ, που 

καταγράφονται μόνο με κοντινότερη λήψη. Ανάγκη συγχρονισμού με 

εικόνα από την οθόνη.

 Καταγραφή συμβάντων στον υπολογιστή (computer

logging):

▪ Καταγραφή σε επίπεδο πληκτρολόγησης. Υλικό μεγάλου όγκου, οπότε η 

ανάλυση τους είναι ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία . 

 Καταγραφή συμβάντων από τους χρήστες (user logging)

▪ υποκειμενικού χαρακτήρα.
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Διερευνητικές μέθοδοι 

 Αποσκοπούν στην διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

ευχρηστίας του συστήματος μέσω καταγραφής των 

απόψεων του χρήστη.

 Γίνονται στον φυσικό χώρο.

 Δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό.

 Εφαρμόζονται σαν τεχνικές συμπερασματικής αξιολόγησης 

(το προϊόν είναι σε προχωρημένη φάση).

 Κυριότερες Μέθοδοι:

▪ Συνεντεύξεις χρηστών

▪ Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

▪ Παρατηρήσεις πεδίου
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Συνεντεύξεις χρηστών

Άμεση επαφή του χρήστη με τον αξιολογητή.

Πλεονεκτήματα: 

•ευελιξία (π.χ. το επίπεδο των ερωτήσεων μπορεί να αλλάζει 
ανάλογα με την περίπτωση) 

•δυνατότητα καταγραφής λεπτομερώς απόψεων χρηστών 
έναντι του συστήματος

Μειονεκτήματα: 

•εγγενής δυσκολία ανάλυσης και σύγκρισης του υλικού και η 
συνεπαγωγή γενικών συμπερασμάτων

•Αδυναμία να συνάγει κάποιος ποσοτικά συμπεράσματα.19/11/2014 Τμήμα Πληροφορικής 60



Ερωτηματολόγια

Η ευκρίνεια στη διατύπωση των ερωτήσεων είναι βασικό 

χαρακτηριστικό των ερωτηματολογίων. 

Πλεονεκτήματα: 

•η διαχείριση ερωτηματολογίων και η συναγωγή 
συμπερασμάτων είναι πολύ πιο εύκολη από ότι στις 
συνεντεύξεις. 

Μειονεκτήματα: 

•Σε αντίθεση με τη συνέντευξη, λιγότερο ευέλικτα, αφού οι 
ερωτήσεις είναι καταγραμμένες και δεν μπορούν να 
αλλάξουν κατά περίπτωση.

•Υποκειμενικότητα-αρνητική ψυχολογία αντίδρασης19/11/2014 Τμήμα Πληροφορικής 61



Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίων
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Τύποι ερωτηματολογίων

Ανοικτές ερωτήσεις

Κατά την γνώμη σας τα μηνύματα λάθους είναι ευκολονόητα; 

. . . . ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Κλειστές ερωτήσεις

Χρησιμοποιείτε τα Πλήκτρα λειτουργιών ( function keys) ; 

πάντα [ ], συχνά [ ], σπάνια [ ], ποτέ [ ].  

Προκαθορισμένη κλίμακα πολλαπλών σημείων (multipoint scale)

Παρέχονται επεξηγήσεις κατά την εγκατάσταση του λογισμικού;

Δεν αφορά το παρόν σύστημα:

καθόλου -2 -1 0 1 2 συνεχώς
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Τύποι ερωτηματολογίων…

Πίνακες Σημασιολογικών Αποχρώσεων (Semantic Dif ferentials)

Κυκλώστε τον αριθμό που ταιριάζει καλύτερα στην άποψη 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 Liker t:

Πιστεύω ότι οι υπολογιστές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση.

Συμφωνώ έντονα

Συμφωνώ

Συμφωνώ με επιφυλάξεις

Ουδέτερος

Διαφωνώ ελαφρά

Διαφωνώ

Διαφωνώ έντονα
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Τύποι ερωτηματολογίων…

κατάταξη αντικειμένων

Κατατάξτε τις παρακάτω λειτουργίες με βάση τη 

χρησιμότητα τους: (κλίμακα από 1 -4, με 1 την πιο 

χρήσιμη λειτουργία:

PASTE [ ] DUPLICATE [ ] GROUP [ ] CLEAR [ ]

γενικές ερωτήσεις

Βοηθούν στην εξακρίβωση του υποβάθρου του χρήστη. 

Ερωτήσεις για την ηλικία, το φύλο, τον τόπο διαμονής, 

την προηγούμενη εμπειρία σε υπολογιστές κλπ.
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Παρατήρηση πεδίου

 Παρατήρηση των χρηστών στο φυσικό χώρο στον οποίο 

επιτελούν το έργο τους.

 Πλεονεκτήματα: 

▪ μεγαλύτερη φυσικότητα ενεργειών του χρήστη, εντονότερο το 

ομαδικό πνεύμα στη δράση του, αφού βρίσκεται σε γνωστό τόπο με 

γνωστά μέλη ομάδας.

 Μειονεκτήματα:

▪ λιγότερη ποσοτική καταγραφή ενεργειών, πιθανόν οι συνθήκες 

καταγραφής να μην είναι απόλυτα ικανοποιητικές (θόρυβος). 
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Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης

 Εργαστηριακές/επιτόπου μελέτες

▪ Εργαστηριακές: Ελεγχόμενος πειραματισμός – χάνουν φυσικότητα

▪ Επιτόπου: Φυσικό περιβάλλον  - θόρυβος/ενοχλήσεις

 Υποκειμενική/αντικειμενική αξιολόγηση

▪ Υποκειμενικές: γνωστική περιήγηση, ομιλούντα υποκείμενα. Πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαθέσεις/προκαταλήψεις του 

αξιολογητή.

▪ Αντικειμενικές: ελεγχόμενα πειράματα. Δεν επηρεάζονται από 

προκαταλήψεις. Δεν δίνουν τόσο λεπτομερή πληροφορία.
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Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης…

 Ποιοτικές/ποσοτικές μετρήσεις

▪ Ποσοτικές: μπορούν να αναλυθούν εύκολα στατιστικά. 

▪ Ποιοτικές: δύσκολη ανάλυση. Παρέχουν λεπτομέρειες που δεν μπορούν 

να αναπαρασταθούν με αριθμούς.

 Παρεχόμενες πληροφορίες

▪ Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από χαμηλού 

επιπέδου (ποιά γραμματοσειρά είναι ευανάγνωστη;) μέχρι υψηλού 

επιπέδου (είναι εύχρηστο το σύστημα;).

▪ Χαμηλού επιπέδου: ελεγχόμενα πειράματα

▪ Υψηλού επιπέδου: ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις

 Παρεμβολές

▪ Πόσο παρεμβάλλεται η μέθοδος αξιολόγησης στην συμπεριφορά του 

χρήστη; Πρέπει η παρουσία του αξιολογητή να είναι διακριτική.19/11/2014 Τμήμα Πληροφορικής 68



Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης…

 Πόροι

▪ Εξοπλισμός, χρόνος, χρήματα, άνθρωποι

 Εμπειρία αξιολογητή

▪ Έμπειρος αξιολογητής: αναλυτικές μέθοδοι

▪ Πιο άπειρος αξιολογητής: ευρετικές μέθοδοι

 Περιβάλλον αξιολόγησης

69


