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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1.Περιγραφή εργασίας
Α) Περίληψη
Αναλάβαμε να στήσουμε μια διαδραστική εγκατάσταση στο χώρο του Δημαρχείου της
Ερμούπολης με θέμα την προβολή της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Νεοκλασικά
κτίρια) και ανάδειξή της τόσο στους ίδιους τους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του
νησιού. Επιθυμούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του χρήστη μέσω της χρήσης
σύγχρονων τεχνολογιών, έτσι ώστε με τρόπο ευχάριστο, πρωτότυπο και διαδραστικό να
συμβάλουμε στην διάδοση και κατανόηση της ιδιαίτερης Ιστορικής- Αρχιτεκτονικής αξίας των
Νεοκλασικών κτισμάτων και την διάσωση, διατήρηση και αξιοποίησής τους.

Β) Αναλυτική περιγραφή
Το σύστημα επικεντρώνεται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης
(νεοκλασικά κτίρια). Βασική του λειτουργία είναι να προσφέρει στο χρήστη, μέσω
αλληλεπίδρασης, πληροφορίες που αφορούν στην γενικότερη περίοδο του νεοκλασικισμού
στην Σύρο και ειδικότερα πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των
σημαντικότερων νεοκλασικών κτιρίων της Ερμούπολης. Η διαδραστική εγκατάσταση
προβλέπεται να συνδυάζει ιστορικές γνώσεις, ψυχαγωγία και επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά
με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον του χρήστη να αλληλεπιδράσει με την
εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα:
Προσφερόμενες πληροφορίες/ υπηρεσίες: ο χρήστης αλληλεπιδρώντας με την εφαρμογή θα
έχει τη δυνατότητα να:
•
•

•
•

Πληροφορείται σχετικά με την ιστορία της Ερμούπολης και ιδιαίτερα για την περίοδο
όπου δημιουργήθηκε ο τύπος κτιρίων που σήμερα ονομάζουμε Νεοκλασική
Αρχιτεκτονική της Ερμούπολης (1840-1860) [εκπαίδευση]
Πληροφορείται σχετικά με συγκεκριμένα νεοκλασικά κτίσματα (αρχιτεκτονικά σχέδια,
κατόψεις, φωτογραφίες εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες κ.τ.λ.),
να ενημερώνεται σχετικά με την τοποθεσία τους (και να λαμβάνει, αν επιθυμεί, στο
κινητό του τηλέφωνο την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει για να τα
παρατηρήσει από κοντά)
Πραγματοποιεί μια τρισδιάστατη πλοήγηση στο εσωτερικό των κλειστών προς το
κοινό Νεοκλασικών κτισμάτων
Συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία ενός σύγχρονου ‘ψηφιακού’ νεοκλασικού κτιρίου
(προσδιορισμός χαρακτηριστικών και λειτουργίας του) και τοποθέτησής του σε
εικονικό κόσμο της Ερμούπολης η οποία αρχικά παρατίθεται άδεια από κτίρια με
τοποθετημένο μόνο το Δημαρχείο στην πλατεία Μιαούλη [ψυχαγωγία]

•
•

Ενημερώνεται για ξενώνες που στεγάζονται σε νεοκλασικά κτίρια (τοποθεσία,
φωτογραφίες δωματίων, τιμές, διαθεσιμότητα δωματίων κ.τ.λ.) [επιχειρηματικότητα]
Ενημερώνεται για προτεινόμενα βιβλία σχετικά με την Νεοκλασική Αρχιτεκτονική της
Ερμούπολης (χώρους όπου μπορούν να τα προμηθευτούν, συγγραφείς, κόστος κ.τ.λ.)
[επιχειρηματικότητα]

Προσφερόμενες λειτουργίες:
• Δυνατότητα αλλαγής γλώσσας του συστήματος
• Δυνατότητα βοήθειας στο χρήστη (για αποφυγή λαθών και ανάκαμψη σε περίπτωση
που αυτά συμβούν)
• Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας από μενού, κειμένων ή και οπτικού υλικού
• Δυνατότητα ανάρτησης σχολίων από το χρήστη
• Δυνατότητα δημιουργίας ενός σύγχρονου ‘ψηφιακού’ νεοκλασικού κτιρίου και
τοποθέτησής του σε εικονικό κόσμο της Ερμούπολης (παιχνίδι)
• Δυνατότητα ψηφοφορίας του χρήστη για την ανάδειξη των δημοφιλέστερων
νεοκλασικών κτιρίων (στα πλαίσια του παιχνιδιού)

2. Καθορισμός Εμπλεκομένων & Απευθυνόμενου κοινού
Οι εμπλεκόμενοι με τη συγκεκριμένη διαδραστική εφαρμογή διακρίνονται σε πέντε σημαντικές
ομάδες/ κατηγορίες. Τα άτομα που ανήκουν σε κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές μοιράζονται
κοινά χαρακτηριστικά (δημογραφικά/ ψυχογραφικά στοιχεία, απαιτήσεις κ.α.):
•
•
•
•
•

Κάτοικοι του νησιού- Φοιτητές
Τουρίστες Εσωτερικού- Εξωτερικού
Εκπρόσωποι του δήμου Ερμούπολης (ο φορέας που έχει αναθέσει το project )
Επιχειρηματίες που επηρεάζονται από την επιτυχία/ αποτυχία της εφαρμογής
Αυτοί που προωθούν τη σχεδίαση του συστήματος (η ομάδα ανάπτυξης/ σχεδίασης)

Το απευθυνόμενο κοινό της εφαρμογής μας προσδιορίζεται τελικά ως εξής:
•

Κάτοικοι του νησιού
α. Ντόπιοι
β. Φοιτητές του ΤΜΣΠΣ
γ. Εκπαιδευτικοί & Μαθητές

•

Τουρίστες (μεμονωμένα ή πολυάριθμα group)
α. Εσωτερικού
β. Εξωτερικού

Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι για να λειτουργήσει οποιαδήποτε
διαδραστική εγκατάσταση, είναι απαραίτητη η παρουσία των ανθρώπων «επισκεπτών» της
εγκατάστασης. Οι κυριότερες κατηγορίες επισκεπτών που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε
είναι:
1. Οι Περαστικοί: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που θα
περάσουν δίπλα ή μέσα από το περιβάλλον της εγκατάστασης, αλλά δεν θα

αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Θα ρίξουν μια ματιά και θα συνεχίσουν την πορεία τους.
Επίσης είναι και όσοι στέκονται για ένα μικρό χρονικό διάστημα κοντά στην εγκατάσταση,
κοιτάζουν και αισθάνονται την ατμόσφαιρά της.
2. Οι Χρήστες: Εδώ περιλαμβάνονται οι επισκέπτες που θα μπουν στην εγκατάσταση, και για
κάποιο χρονικό διάστημα θα αλληλεπιδράσουν μαζί της και μεταξύ τους. Θα προσπαθήσουν
να καταλάβουν πως λειτουργεί το σύστημα και θα αναπτύξουν κάποια μορφή κοινωνικής
σχέσης με τους άλλους συμμετέχοντες.
3. Οι Performer: Σε αυτή την κατηγορία επισκεπτών, περιλαμβάνονται αυτοί που κατά τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το σύστημα, θα αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Η
συμπεριφορά τους και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν με το σύστημα, θα εμπνεύσει και άλλους
ανθρώπους και θα τους προσκαλέσει σε αλληλεπίδραση.
4. Οι Λειτουργικοί Επισκέπτες: Αυτοί οι επισκέπτες αναλαμβάνουν έναν πιο λειτουργικό ρόλο.
Βοηθούν άλλους ανθρώπους να βιώσουν την εμπειρία της εγκατάστασης, καθοδηγώντας τους
μέσα στο περιβάλλον της και δίνοντας τους συμβουλές για το πως να αλληλεπιδράσουν με
αυτήν.
5. Οι Βάνδαλοι: Εδώ ανήκουν οι επισκέπτες οι οποίοι θα κακομεταχειρισθούν τα στοιχεία της
εγκατάστασης και θα προκαλέσουν βανδαλισμούς.

3. Έρευνα Τεχνολογιών
Προκειμένου να επιλεχθεί η καταλληλότερη τεχνολογία η οποία θα υποστηρίζει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τις λειτουργίες της διαδραστικής εγκατάστασης που
είναι υπό έρευνα, προβήκαμε στην έρευνα και μελέτη των χαρακτηριστικών και των
δυνατοτήτων των τεχνολογιών που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου –
συστημάτων. Η τελική επιλογή μας κατέληξε να είναι ανάμεσα σε τρεις πιθανές λύσεις, τις
οποίες θα αναφέρουμε συνοπτικά στον πίνακα 1 που ακολουθεί, και θα περιγράψουμε
αναλυτικά στη συνέχεια.

Πίνακας 1. Σύγκριση Τριών Διαφορετικών Τρόπων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Συστήματος
[Βλέμμα – Χειρονομιών – Άγγιγμα]

Gaze Interaction

Gesture Interaction

Multi-touch Interaction

Δεν απαιτεί απαραιτήτως
εξωτερικό υλικό / επιπλέον
εξοπλισμό

Δεν απαιτεί απαραιτήτως
εξωτερικό υλικό / επιπλέον
εξοπλισμό

Δεν απαιτεί απαραιτήτως
εξωτερικό υλικό / επιπλέον
εξοπλισμό

Για πλοήγηση σε 3Δ εικονικό χώρο
Χρόνος vs Εναλλαγή Εικόνας

Για πλοήγηση σε 3Δ εικονικό χώρο
Χρόνος vs Εναλλαγή Εικόνας

Για πλοήγηση σε 3Δ εικονικό χώρο
Χρόνος vs Εναλλαγή Εικόνας

Μη ικανοποιητικό σύστημα

Ικανοποιητικό σύστημα

Ικανοποιητικό σύστημα

Έχει περιορισμένο αριθμό
συστημάτων όπου έχει
εφαρμοστεί μέχρι σήμερα

Έχει υλοποιηθεί σε αρκετό
αριθμό συστημάτων. Έγινε
ευρέως γνωστή με την εμφάνιση
του Wii και του Kinect

Έχει πολλές εφαρμογές και ο
κόσμος είναι εξοικειωμένος με
τη χρήση τέτοιων συστημάτων

Ταυτόχρονη Πλοήγηση
Περισσότερων Χρηστών

Ταυτόχρονη Πλοήγηση
Περισσότερων Χρηστών

Ταυτόχρονη Πλοήγηση
Περισσότερων Χρηστών

Βαθμός Δυσκολίας
Σχεδίασης και Εφαρμογής

Βαθμός Δυσκολίας
Σχεδίασης και Εφαρμογής

Βαθμός Δυσκολίας
Σχεδίασης και Εφαρμογής

Μεγάλος

Εφικτό

Εφικτό

Διευκολύνει χρήση από άτομα με
Κινητικά ή Μαθησιακά προβλήματα

Διευκολύνει χρήση από άτομα με
Κινητικά ή Μαθησιακά προβλήματα

Διευκολύνει χρήση από άτομα με
Κινητικά ή Μαθησιακά προβλήματα

Πολύ

Αρκετά

Λιγότερο

Α. Κιναισθητική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Συστήματος
Η είσοδος χειρονομιών στο σύστημα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τη χρήση
αισθητήρων κίνησης και με την χρήση της υπολογιστικής όρασης με τη χρήση κάμερας.

Οι υπάρχουσες συσκευές καταδίωξης της κίνησης του χρήστη, χρησιμοποιούν
ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες, μεθόδους υπολογιστικής όρασης ή στοιχεία
ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα βάσει των
κινήσεών του (κεφάλι και άκρα) μπορεί να υποστηριχθεί είτε με τεχνολογίες όπου είναι
αναγκαία η χρήση περιφερειακών μέσων (όπως καλώδια ή εξαρτήματα προσαρμοσμένα στο
σώμα του), είτε με τεχνολογίες ασύρματης παρατήρησής του. Η καταγραφή της κίνησης
γίνεται μέσω της καταδίωξης σημείων (π.χ. σε μέλη του σώματος του χρήστη), και δίνονται
αποτελέσματα που σχετίζονται με την απεικόνιση των σημείων αυτών.
Η πλέον ενδιαφέρουσα προοπτική της κιναισθητικής αλληλεπίδρασης αφορά τον έλεγχο των
εφαρμογών με ελάχιστα ή καθόλου χειριστήρια και χωρίς κάποιας μορφής φυσική σύνδεση με
τον υπολογιστή (accessory-free). Οι τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την
κιναισθητική αλληλεπίδραση μπορούν να διακριθούν σε Τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης,
Τεχνολογίες ασύρματων δικτύων και Τεχνολογίες αισθητήρων.
Όταν η χρήση χειριστηρίων ή άλλων φορητών συσκευών είναι απαραίτητη, τότε η
επικοινωνία με τον υπολογιστή θα πρέπει να υποστηρίζεται από ασύρματες συνδέσεις όπως
wi-fi, Bluetooth, RFID (Radio Frequency Identification), κλπ. Ο τύπος της ασύρματης σύνδεσης
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, π.χ. το εάν απαιτείται οπτική επαφή ή όχι (το
Bluetooth απαιτεί οπτική επαφή), την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη, το επίπεδο
ασφαλείας των δεδομένων που μεταδίδονται, κ.α.
Οι πιο συχνοί τύποι αισθητήρων για διεπαφές χειρονομιών ανιχνεύουν:
1. Πίεση – ανιχνεύουν ότι κάτι πιέστηκε/πατήθηκε (και ενδεχομένως να υπολογίζουν
δύναμη, κλίση, κίνηση, κλπ.), Π.χ. Κουμπιά και διακόπτες (μηχανικοί).
2. Φως – ανιχνεύουν την παρουσία πηγών φωτός (και ενδεχομένως και άλλα στοιχεία
όπως ένταση), π.χ. φωτοανιχνευτές, αλλά βεβαίως και κάμερες.
3. Εγγύτητα (proximity) – την παρουσία ενός αντικειμένου (ενδεχομένως να υπολογίζουν
την απόσταση, κίνηση, κλπ), π.χ. ηλεκτρικού πεδίου, κάμερες, αλλά ακόμα και
μικρόφωνα, κ.α.
4. Ήχο – ανιχνεύουν την παρουσία ήχων, - μικρόφωνα
5. Κίνηση – μπορεί να ανιχνεύουν και ταχύτητα, συνήθως με παλμούς μικροκυμάτων (οι
οποίοι αντανακλώνται στο αντικείμενο και από την επιστροφή τους υπολογίζεται η
κίνηση).
6. Προσανατολισμό, όπως συστήματα πλοήγησης, επίσης σημαντικό για χειριστήρια
(Wii)
Οι παραπάνω αισθητήρες, ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να βρίσκονται (α) στο
περιβάλλον και να ανιχνεύουν την παρουσία, κίνηση, κατεύθυνση, κλπ, του χρήστη, (β) πάνω

στο σώμα του χρήστη (π.χ. σε κάποιο γάντι ή ρούχο) ή/και (γ) σε χειριστήριο που κρατάει ο
χρήστης.

Β. Αλληλεπίδραση μέσω Βλέμματος
Τα πρώτα συστήματα ήταν αρκετά παρεμβατικά και απαιτούσαν άμεση μηχανική επαφή με το
μάτι. Οι τρέχουσες τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί σε πιο ακριβείς και μη παρεμβατικές,
χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο αντανάκλασης του φωτός από τον κερατοειδή χιτώνα. Ο
χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα βάσει της θέσης και της κατεύθυνσης του βλέμματός του.

Η γενική δομή μιας πλατφόρμας καταδίωξης βλέμματος αποτελείται από:
•
•
•

Μία ή περισσότερες κάμερες καταδίωξης βλέμματος
Λογισμικό υπολογιστικής όρασης που ανιχνεύει το μάτι και καταδιώκει το βλέμμα.,
Εφαρμογή

•

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιείται ενισχυτικός φωτισμός του ματιού.
Η εγκατάσταση της πλατφόρμας μπορεί να γίνεται ως εξής:
Κάμερα: (α) επικεφαλής ή (β) στο περιβάλλον.
Η/Υ: (α) Σε περιβάλλον γραφείου (desktop) ή (β) Σε μεγάλη επίπεδη επιφάνεια (συνήθως
προβαλλόμενη)

•
•

gaze-aware εφαρμογές: εντοπίζεται η κατεύθυνση του βλέμματος του χρήστη και η θέση
καθήλωσης του και με βάση τις πληροφορίες αυτές, η εφαρμογή μπορεί να εκτελέσει μια
λειτουργία. Τα παρατηρούμενα εκθέματα μπορεί να είναι έργα ζωγραφικής, μεγάλης κλίμακας
προβολές, οθόνες, ακόμη και γλυπτά. Το αποτέλεσμα των λειτουργιών αφορά, συνήθως, την
παροχή πρόσθετων πληροφοριών που είναι σχετικές με το σημείο που παρατηρεί ο θεατής
πάνω στο έκθεμα, όπως αυτό ορίζεται από την κατεύθυνση του βλέμματος.
gaze-controlled εφαρμογές: ο χρήστης μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στο περιεχόμενο που
παρατηρεί (απεικονιζόμενο σε μια οθόνη, ή σε προβολή) με τη χρήση των κινήσεων των
ματιών του. Συνηθέστερα, η προσέγγιση αυτή αφορά τη χρήση εφαρμογών στο Διαδίκτυο που
βασίζονται στο περιεχόμενο ενός μουσείου που έχει ψηφιοποιηθεί και παρουσιάζεται σε μια
οθόνη.

Γ. Πολυαπτική επιφάνεια
Η λειτουργία της πολυαπτικής επιφάνειας στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης με τον χρήστη,
έχει να κάνει με την εισαγωγή κίνησης, δηλαδή επαφής/αγγίγματος (η οποία αναγνωρίζεται
από αισθητήρα αφής) και των συντεταγμένων της στο περιβάλλον διεπαφής, δηλαδή στην
επιφάνεια. Ο χρήστης χρησιμοποιεί τις κινήσεις των χεριών, των δακτύλων του, έναντι άλλου
υλικού όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.α., για τον έλεγχο του περιεχομένου της εφαρμογής, την
εισαγωγή δεδομένων ή άλλες επιθυμητές ενέργειες. Ο στόχος είναι η φυσικότητα της
αλληλεπίδρασης.
Πρόκειται για συσκευές εισόδου που ανιχνεύουν παρουσία και θέση αγγίγματος μέσα στην
περιοχή της οθόνης με ένα δάχτυλο, με πολλά δάχτυλα ενός ή πολλών χρηστών και με το χέρι
Είναι δυνατή η ανίχνευση και παθητικών αντικειμένων, όπως μια γραφίδα. Ωστόσο, αν το
αντικείμενο που ανιχνεύεται είναι ενεργό/σε δραστηριότητα, όπως με ένα στυλό λέιζερ/φωτός,
ο όρος οθόνη αφής γενικά δεν ισχύει.
Στις πολυαπτικές επιφάνειες επιτρέπεται απευθείας αλληλεπίδραση με τα στοιχεία που
εμφανίζονται στην οθόνη, όπου και αν αυτά εμφανίζονται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
συσκευή ενδιάμεσα, όπως π.χ. μια γραφίδα που πρέπει να κρατείται με το χέρι ή ένα ποντίκι.
Μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή να τους ενσωματώσουν (all in one)
Πολυαπτικές Οθόνες και λειτουργία:
Το τζάμι της οθόνης συνδυάζεται με ένα διαφανές στρώμα αγώγιμου υλικού στο οποίο
αποθηκεύεται ηλεκτρικό φορτίο. Όταν ακουμπά το δάκτυλο παίρνει ένα κομμάτι του φορτίου
αυτού και τα δίκτυα που βρίσκονται στις γωνίες του υπολογιστή, μετρώντας τη μείωση
μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς το σημείο όπου ακουμπά το δάκτυλο.

Το Touch Wall
Παρουσία δεσμών υπέρυθρου lazer που σαρώνουν την επιφάνεια για αναζήτηση κίνησης
από τον χρήστη, υπέρυθρης κάμερας που βρίσκει τα σημεία που έχει επιδράσει ο χρήστης,
προβολέα στο πίσω μέρος που προβάλει τα δεδομένα καθώς και κατάλληλου λογισμικού που
διαχειρίζεται όλα τα προηγούμενα και είναι υπεύθυνο για το τι φαίνεται επί της επιφάνειας.

Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την πολυαπτική αλληλεπίδραση είναι ποικίλες και
παρακάτω γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις εξής:
Α. Resistive
Β.Capacitive
Γ.Surface Wave και
Δ. Infrared
Α. Αντιστασιακή: Μια επιφάνεια αντιστασιακής οθόνης αφής αποτελείται από πολλά
στρώματα. Τα πιο σημαντικά είναι δύο λεπτές μεταλλικές ηλεκτραγώγιμες και αντιστάσιμες
επιφάνειες, που χωρίζονται από λεπτό διάστημα. Όταν κάποιο αντικείμενο αγγίζει αυτό το
είδος της επιφάνειας αφής, τα στρώματα συνδέονται σε ένα ορισμένο σημείο, και στη
συνέχεια η επιφάνεια αντιδρά ηλεκτρικά παρόμοια με δύο διαιρέτες τάσης που συνδέονται με
τις εκροές τους. Αυτό προκαλεί μια αλλαγή στο ηλεκτρικό ρεύμα και έχει καταχωρηθεί ως νέο
γεγονός αφής και αποστέλλεται στον ελεγκτή για επεξεργασία
Β. Χωρητική: Μια επιφάνεια χωρητικής οθόνης αφής είναι καλυμμένη με ένα ειδικό υλικό
- στοιχείο - που οδηγεί ένα συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα στον αισθητήρα. Ο αισθητήρας,
παρουσιάζει ένα ελεγχόμενο πεδίο από αποθηκευμένα ηλεκτρόνια τόσο στον οριζόντιο όσο
και στον κατακόρυφο άξονα. Έτσι επιτυγχάνει χωρητικότητα. Οι αισθητήρες χωρητικότητας
ενεργοποιούνται όχι μόνο με την επαφή αλλά και πλησιάζοντας την οθόνη, και δεν χρειάζεται
να άμεση επαφή για να ενεργοποιηθούν.
Η χωρητική έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από την αντιστασιακή τεχνολογία, αλλά ανταποκρίνεται
μόνο σε επαφή με δάχτυλο και δεν θα λειτουργήσει με ένα χέρι καλυμμένο με γάντι, με στυλό
ή με γραφίδα.
Γ. Επιφανειακή: Η επιφανειακή τεχνολογία χρησιμοποιεί κύματα υπερήχων για την
επεξεργασία των εισροών από την οθόνη. Όταν αγγίξουμε σε συγκεκριμένο σημείο την οθόνη,
τα υπερηχητικά κύματα ροής, απορροφούνται αμέσως και αρχίζει η επεξεργασία από τον
υπολογιστή.
Δ. Υπέρυθρη: Δύο τύποι υπέρυθρων οθονών παρακολούθησης
•

Ο πρώτος τύπος αντιδρά στα υπέρυθρα κύματα ή στη θερμότητα. Απαιτεί
περισσότερο χρόνο και δεν λειτουργεί καλά με κρύα χέρια ή αντικείμενα.

Ο δεύτερος τύπος κάνει χρήση κάθετων και οριζόντιων περιμετρικά της οθόνης αφής.
Όταν η οθόνη αγγιχθεί, δημιουργείται ένα δίκτυο, το οποίο είναι σε θέση να εντοπίσει
την ακριβή τοποθεσία του. Χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα.

•

Με την πολυαπτική αλληλεπίδραση πετυχαίνουμε ταχύτερη πρόσβαση σε εφαρμογές,
ευκολότερη χρήση των συστημάτων από μικρής ηλικίας παιδιά, αλλά και από άτομα με ειδικές
ανάγκες και αύξηση αποτελεσματικότητας όταν πρόκειται για συνεργασία πολλών χρηστών.
Χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό σύστημα άρχισε ήδη να αγκαλιάσει σωστά σύγχρονες
τεχνολογίες για τους μαθητές.
Εφαρμογές συστημάτων πολυαπτικής αλληλεπίδρασης:
προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA), δορυφορικές συσκευές πλοήγησης, κινητά τηλέφωνα,
συστήματα σε τράπεζες (ΑΤΜ), επιτραπέζια παιχνίδια, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες,
οδηγοί πλοήγησης (GPS), μηχανήματα εκτύπωσης, συστήματα σε συνεργεία αυτοκινήτων
(π.χ. μηχάνημα ελέγχου του εγκεφάλου του αυτοκινήτου), συστήματα σε εμπορικά
καταστήματα, σε μουσεία, σε επιστημονικά κέντρα, σε εκθεσιακούς χώρους καθώς επίσης και
στον τομέα της ψυχαγωγίας ή της διαφήμισης.
Τελική επιλογή
Η τελική επιλογή του καταλληλότερου ή συνδυασμό των καταλληλότερων τεχνολογιών και
τρόπων αλληλεπίδρασης για την διαδραστική εφαρμογή που είναι υπό έρευνα, θα
πραγματοποιηθεί από τη σχεδιαστική ομάδα έπειτα από την εκτενή μελέτη του συνόλου των
δεδομένων που θα προκύψουν από την διαδικασία της έρευνας των απαιτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

το είδος της εφαρμογής που η σχεδιαστική ομάδα καλείται να σχεδιάσει και η
διαθέσιμη τεχνολογία

•
•

οι δυνητικοί χρήστες του συστήματος – πράγμα που συνεπάγεται τις απαιτήσεις τους
βάσει ηλικίας, ενδιαφερόντων, εξοικείωσης με αντίστοιχα συστήματα κ.τ.λ.
ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση

•

το κόστος που έχει προβλεφθεί από τον χρηματοδότη του έργου

Στο πρώτο σκέλος της εφαρμογής καλούμαστε να δώσουμε στον χρήστη
την παρούσα εικόνα των κτιρίων
την ευκαιρία για μία εικονική περιήγηση στο εσωτερικό των κτιρίων που είναι κλειστά
προς το κοινό

•
•

Στο δεύτερο σκέλος της εφαρμογής καλούμαστε να προσφέρουμε στον χρήστη
•
•

Ενημέρωση για την ιστορία της Ερμούπολης, τον Νεοκλασικισμό, την ακριβή
τοποθεσία των κτιρίων αυτών (σε πολιτισμικό πλαίσιο)
Ενημέρωση για ξενώνες της Ερμούπολης που στεγάζονται σε αντίστοιχα ιστορικής
αξίας κτίρια (σε επιχειρηματικό πλαίσιο)

•
•

Δυνατότητα σχολιασμού για την εφαρμογή, εντυπώσεις για το σύστημα και τη
χρήση του ούτως ώστε να υποστηρίζεται πιθανή προσπάθεια για επαναληπτική
αξιολόγησή του ή επανασχεδιασμό μέρους του
Διάδραση μέσω εικονικού κόσμου. Ο χρήστης θα μπορεί να κατασκευάσει το δικό
του σύγχρονο νεοκλασικό κτίριο και να το τοποθετήσει στο τρισδιάστατο εικονικό
περιβάλλον της Ερμούπολης, επιλέγοντας ο ίδιος τη θέση του στην πόλη, τη χρήση
του κτιρίου και τα χαρακτηριστικά του (σε ψυχαγωγικό πλαίσιο)

Εδώ ο χρήστης καλείται να χειριστεί το περιεχόμενο (επιλογή μενού, περιήγηση σε
κείμενα, εικόνες, χάρτες και πληροφορίες, επιστροφή, επιλογή στοιχείων για τη
διαμόρφωση του δικού του κτιρίου στα πλαίσια του παιχνιδιού, αποστολή στοιχείων στο
προσωπικό του τηλέφωνο - ενδεχομένως κ.α.) όπως επίσης και να εισάγει δεδομένα
(όπως σχόλια για το σύστημα, για την εμπειρία του, πιθανές προτάσεις βελτίωσης κ.α.)
Ο χώρος του αίθριου στο Δημαρχείο της Ερμούπολης έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει
εγκαταστάσεις, χωρίς να θέτει περιορισμούς διαστάσεων, κίνησης των επισκεπτών ή
ενδεχόμενου θορύβου από αυτούς.
Η πρώτη σκέψη που έγινε από τη σχεδιαστική ομάδα ήταν να μελετήσει τεχνολογίες που
υποστηρίζουν συστήματα αλληλεπίδρασης με το βλέμμα. Η τρισδιάστατη περιήγηση στον
χώρο όπου παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά στοιχεία, χρώματα, μοτίβα, τοιχογραφίες και τάσεις
της προβαλλόμενης εποχής είναι μία διαδικασία που στο αντίστοιχο πραγματικό περιβάλλον
ο άνθρωπος την πραγματοποιεί με τα μάτια του. Με την όραση. Είναι ο φυσικός τρόπος για να
δούμε έναν χώρο.
Συνοπτικά η πρόταση αφορούσε στην εγκατάσταση μίας μεγάλου μεγέθους οθόνης στο
σκιασμένο μέρος του αίθριου με αισθητήρες θέσης του χρήστη (απόσταση του σώματός του
από τον αισθητήρα) και αισθητήρες σημείου εστίασης και κατεύθυνσης του βλέμματος.
Το σύστημα θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με έναν μόνο χρήστη κάθε φορά, δίνοντας όμως
την ευκαιρία σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων να παρακολουθούν τις προβολές και τη
διαδικασία.
Ο τρόπος αλληλεπίδρασης θα ήταν εξίσου κατάλληλος για άτομα με κινητικά ή μαθησιακά
προβλήματα αφού δεν απαιτεί χειρισμό εξοπλισμού ή κατανόηση δύσκολων οδηγιών για τη
χρήση της εφαρμογής.
Με έρευνα όμως στις τεχνολογίες υποστήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος αλλά και μελετώντας
ήδη υλοποιημένα διαδραστικά συστήματα εντοπισμού θέσης και κατεύθυνσης του βλέμματος
προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
•

Ο χρόνος από τη στιγμή εισαγωγής δεδομένου-input- (δηλαδή από τη στιγμή που ο
χρήστης στρέφει το βλέμμα του στο σημείο που θα το αντιληφθεί ο αισθητήρας ή η
κάμερα – πάντα στις περιπτώσεις που δεν γίνεται χρήση εξωτερικού υλικού όπως
κράνος ή γυαλιά) έως τη στιγμή που το σύστημα θα δώσει την κατάλληλη ανάδραση –
output- δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας περιήγησης στον χώρο. Για το
ανθρώπινο μάτι ο χρόνος μετάβασης μπορεί να κυμαίνεται περίπου σε 1/300 του
δευτερολέπτου, αλλιώς παύει κανείς να βλέπει συνεχόμενη εικόνα.

•

Θα απαιτούσε (σχεδιαστικά) αρκετά σημεία εστίασης για να αλλάζει η εικόνα το
δυνατόν φυσικότερα όπως θα γινόταν στο πραγματικό περιβάλλον γεγονός που

έρχεται σε αντίθεση με το ότι απαιτούνται στόχοι μεγάλου μεγέθους με σαφή κενά
μεταξύ τους για πιο εύκολη εστίαση και επιλογή (τεχνολογικά).
Οι περιορισμοί αυτοί ήταν αρκετοί για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη πρόταση τελικά
ακατάλληλη για την επίτευξη των στόχων του εγχειρήματος.
Στο πρώτο σκέλος της εφαρμογής, στην τρισδιάστατη περιήγηση στα νεοκλασικά κτίρια της
Ερμούπολης, καλούμαστε να ‘εμβυθίσουμε’ εν μέρει τον χρήστη στο εσωτερικό περιβάλλον
των χώρων.
Γι’ αυτό τον σκοπό λοιπόν μελετάται η περίπτωση σχεδίασης συστήματος κιναισθητικής (πιο
συγκεκριμένα με χειρονομίες-gesture based) ή πολυαπτικής αλληλεπίδρασης όπου τίθεται ο
περιορισμός να μην απαιτείται χρήση εξωτερικού υλικού (χειριστήρια κ.τ.λ.) λόγω της
εγκατάστασης σε δημόσιο χώρο. Η ύπαρξη επιπλέον υλικού, εξοπλισμού θα δημιουργούσε
θέματα ασφάλειάς του από κλοπή ή καταστροφή.
Στο δεύτερο σκέλος της εφαρμογής όπου ο χρήστης καλείται να ελέγξει μεγαλύτερο όγκο
πληροφορίας – περιεχομένου και ενδεχομένως να εισάγει κείμενο αλλά και να μεταφέρει
κάποιες πληροφορίες (όπως διαδρομές, χάρτες κ.τ.λ.) μέσω ασύρματης σύνδεσης του
συστήματος με κινητό τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή μελετάται η περίπτωση της
πολυαπτικής επιφάνειας αλληλεπίδρασης ως η καταλληλότερη λύση για την επίτευξη του
στόχου. Από τη συλλογή δεδομένων, από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και παρατήρηση
μέσω του Online group, διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων γνώριζε την
αλληλεπίδραση touch-screen/surface και multitouch-screen/surface και είχε προηγούμενη
εμπειρία χρήσης αντίστοιχων συστημάτων. Λίγοι ήταν οι εμπλεκόμενοι που είχαν εμπειρία
από συστήματα κιναισθητικής αλληλεπίδρασης και σχεδόν κανένας δεν είχε αλληλεπιδράσει
με κάποιο σύστημα μέσω ανίχνευσης θέσης και κατεύθυνσης βλέμματος.
Έτσι μία πολυαπτική επιφάνεια (interactive surface ή interactive wall) θεωρήθηκε από τη
σχεδιαστική ομάδα κατάλληλη για την παρουσίαση του περιεχομένου και τον έλεγχό του από
τους χρήστες, μιας που η διαδικασία θα είναι για τους περισσότερους εύκολη, γρήγορη και
ευχάριστη, χωρίς να έχει ακόμη αποφασισθεί κατά πόσο θα επιτρέπει την παράλληλη
συμμετοχή πολλών χρηστών, ή θα αλληλεπιδρά με έναν χρήστη κάθε φορά.

4. Έρευνα Ανταγωνιστικών Συστημάτων
Σε μια διαδικασία ανάλυσης και τεκμηρίωσης των στόχων και των προδιαγραφών του προς
ανάπτυξη συστήματος, θεωρήθηκε αναγκαία η έρευνα και καταγραφή των πιο σημαντικών
ήδη υπαρχόντων «ανταγωνιστικών» συστημάτων.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από τα
ήδη υπάρχοντα διαδραστικά συστήματα (ώστε να επιτευχθεί αρτιότερη μελέτη και σχεδίαση
του δικού μας), και όχι με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής ανταγωνισμού προς άλλα
συστήματα. Αυτό προκύπτει κυρίως από την φύση της προς σχεδίαση εφαρμογής, η οποία
δεν έχει ως κύριο σκοπό την εμπορικότητα, αλλά στοχεύει στην προώθηση του πολιτισμού και
την ψυχαγωγία. Συνεπώς δεν επιζητείται να υπερτερεί έναντι άλλων εφαρμογών.
Επιπρόσθετα η εφαρμογή αυτή πρόκειται να εγκατασταθεί στο νησί της Σύρου όπου στο

παρόν χρονικό διάστημα δεν υφίσταται άλλη παρόμοιου τύπου διαδραστική εφαρμογή που
θα προκαλούσε και θα ανταγωνιζόταν την έλευση του κοινού. Ακόμα και στην περίπτωση που
δημιουργηθεί μια ή και περισσότερες αντίστοιχες εφαρμογές, λόγω του ότι ο πολιτισμός δεν
είναι κάτι μετρήσιμο και πεπερασμένο το κοινό που ενδιαφέρεται γι’ αυτόν δεν αρκείται σε μία
μόνο επίσκεψη, σε ένα μόνο πολιτιστικό μνημείο, μουσείο ή ορόσημο ούτε θα επέλεγε την
επίσκεψη του με βάση τα χαρακτηριστικά μιας υποστηρικτικής εφαρμογής. Ακόμα το θέμα το
οποίο θα πραγματεύεται η υπό σχεδίαση εφαρμογή είναι πολύ συγκεκριμένο (περίοδος
Νεοκλασικισμού στην Ελλάδα). Έτσι μόνο αν δημιουργείτο μια εφαρμογή με το ίδιο ή
παρόμοιο θέμα, θα προκαλούσε τον προβληματισμό στον πιθανό επισκέπτη για το ποια από
τις δύο θα επισκεπτόταν. Η έρευνα λοιπόν των «ανταγωνιστικών» συστημάτων (που θα
αναφέρονται στο κείμενο έτσι, για λόγους διαχωρισμού από το δικό μας) θα αποφέρει
αποτελέσματα τέτοια ώστε να ωφελήσει την μελέτη και σχεδίαση του δικού μας διαδραστικού
συστήματος.
Αναλυτικότερα σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθούν τα ανταγωνιστικά συστήματα
ώστε να γίνει φανερό πως αυτά έχουν εδραιωθεί στο χώρο και έχουν γίνει αποδεκτά από το
κοινό. Μέσα από αυτήν την έρευνα προσδοκούμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα των
συστημάτων ώστε να επωφεληθούμε από αυτά, αξιολογώντας την κρισιμότητα τους και
συμπεριλαμβάνοντας τα στη μελέτη και σχεδίαση του δικού μας συστήματος αφού έχουν
προσαρμοσθεί στις δικές του ανάγκες. Ακόμα μέσα από την μελέτη των ανταγωνιστικών
συστημάτων στοχεύουμε στην αναγνώριση των πιθανών προβληματικών σημείων τους, τα
οποία θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ή να αποφύγουμε στο δικό μας σύστημα.
Καταληκτικά θα προκύψει ένα μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν
δοκιμαστεί στο παρελθόν και όχι μόνο έχουν γίνει αποδεκτά και είναι αποτελεσματικά σε
τέτοιου είδους συστήματα, αλλά και έχουν δημιουργήσει στους χρήστες τις αντίστοιχες
βασικές προσδοκίες τις οποίες θα αναζητήσουν στα επόμενα συστήματα που θα κληθούν να
διαδράσουν. Επίσης το προς σχεδίαση σύστημα θα είναι απαλλαγμένο από ελλείψεις
προϋπαρχόντων συστημάτων που προκαλούσαν δυσκολίες στην διάδραση των χρηστών με
αυτά. Αφού λοιπόν προσδιοριστούν τα αρνητικά και θετικά στοιχεία από τα ανταγωνιστικά
συστήματα ο στόχος θα είναι να προκύψει μέσα από την μελέτη και τη σχεδίαση μια καλύτερη
εφαρμογή – υλοποίηση των δεδομένων που έχουν εξαχθεί από την έρευνα και αναζήτηση
στους άλλους τομείς. Έτσι θα καταλήξουμε σε ένα αξιόλογο σύστημα που θα κάνει την
εμπειρία του χρήστη ευχάριστη και μοναδική, μιας και πρόκειται για ένα σύστημα που
προάγει την ανάδειξη του πολιτισμού και την ψυχαγωγία.
Η εύρεση και ανάλυση ανταγωνιστών ακολούθησε μια αρκετά διαισθητική διαδικασία καθώς
δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν την λειτουργική
αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών και τις προηγμένες τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν.
Έτσι περιοριστήκαμε στην καταγραφή και κατηγοριοποίηση των βασικών ανταγωνιστικών
συστημάτων με βάση:

•
•

τον τρόπο διάδρασης
το περιεχόμενο και τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασής του

•
•

το απευθυνόμενο κοινό
το στόχο τους (παροχή πληροφοριών, ψυχαγωγία, επιχειρηματικότητα)

Αρχικά αφού καθορίσαμε τους στόχους και τις κατηγορίες απευθυνόμενων χρηστών του προς
ανάπτυξη συστήματος πραγματοποιήθηκε μια πρώτη έρευνα για την εύρεση ανταγωνιστών με
συναφείς προς εμάς στόχους. Συγκεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο υλικό, το οποίο μελετήθηκε
και ιεραρχήθηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριμένα διαδραστικά συστήματα που
θεωρούνται ανταγωνιστικά σε σχέση με την υπό σχεδίαση εφαρμογή:

1. Natural History Museum του Λονδίνου, κτίριο Darwin Centre
Περιγραφή συστήματος:

α) Διαδραστικό φιλμ για την εξέλιξη της ζωής που προβάλλεται σε μεγάλη οθόνη σε ένα
αμφιθέατρο.
Κατά την προβολή του οι θεατές κρατούν ένα διαδραστικό πινακάκι με το οποίο μπορούν να
αλληλεπιδρούν μέσω αφής για να παρατηρήσουν διάφορα κείμενα και φωτογραφίες, να
βγάλουν φωτογραφίες και να τις προβάλουν σε πίνακες μέσα στο αμφιθέατρο, αλλά και να
βλέπουν μέσα από αυτό προς τον κενό χώρο πάνω από τις θέσεις του αμφιθεάτρου ώστε
μέσω επαυξημένης πραγματικότητας να παρακολουθήσουν αντικείμενα, δεινόσαυρους,
θηλαστικά και τα πρώτα ανθρωποειδή να κινούνται μέσα σε αυτό.

εικ.1
β) Διαδραστικός τοίχος 12 μέτρων που αφορά την κλιματική αλλαγή.
Ο τοίχος προβάλει εικόνες και φιλμ που αφορούν την ομορφιά και ποικιλομορφία του φυσικού
κόσμου. Καθώς ο επισκέπτης πλησιάζει ή μετακινείται δίπλα στον τοίχο, αυτός αντιδρά στην
παρουσία του επισκέπτη με μια δραματική μεταμόρφωση στο χρώμα, το φως και τον ήχο
δείχνοντας πώς οι άνθρωποι επηρεάζουν το κλίμα.
Στον τοίχο υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να αγγίξει την οθόνη και να ενημερωθεί μέσω
αναδυόμενων πληροφοριών και εικόνων καθώς και να επηρεάσει την εξέλιξη της εμφάνισης
τους.

εικ.2

2. Museum of Science and Technology in Islam (MOSTI), στη
Σαουδική Αραβία
Περιγραφή συστήματος:
Διαδραστικό τραπέζι πάνω στο οποίο ανά τμήματα προβάλλονται 1500 χρόνια ιστορίας των
Μουσουλμάνων στην επιστήμη και την τεχνολογία. Στην οθόνη προβάλλεται ένα ιστορικό
χρονοδιάγραμμα. Όταν ο επισκέπτης αλληλεπιδράσει με την οθόνη αυτή αποκαλύπτει εικόνες,
κείμενα, βίντεο και animation που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη εποχή ή γεγονός.
Επιτρέπει στους επισκέπτες να περιηγηθούν ανάμεσα σε εποχές, πρόσωπα και γεγονότα
μέσα σε ένα τρισδιάστατο σχεδιαστικά περιβάλλον και να επιλέξουν τις πληροφορίες που
θέλουν να αντλήσουν από αυτό.

εικ.3

3. Διαδραστική Βιτρίνα- Interactive window | iWindow
Περιγραφή συστήματος:
Ένα διαφανές φιλμ είναι τοποθετημένο στην εσωτερική πλευρά της βιτρίνας. Η προβολή είναι
διαδραστική και η βιτρίνα αντιδρά στην επαφή του ανθρώπου που βρίσκεται εκτός του
καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό ένας περαστικός μπορεί να αναζητήσει ότι θέλει όποια ώρα
θέλει. Η προβολή έχει υψηλή ανάλυση και εκπληκτική ποιότητα εικόνας χρησιμοποιώντας είτε
κάποιον βιντεοπροβολέα είτε κάποιο LCD Monitor, μέσα από τη βιτρίνα.
Πλεονεκτήματα:
•

24 ώρες το εικοσιτετράωρο αλληλεπίδραση με πιθανούς πελάτες με την χρήση αφής

•

Το προϊόν είναι απλό στην εγκατάσταση, σε κάθε βιτρίνα ή τζάμι και δεν χρειάζεται
συχνά συντήρηση

•

Ευελιξία στο περιεχόμενο

•

Δεν είναι μόνο προς πώληση αλλά και προς ενοικίαση

•

Παράδοση με τυποποιημένο ή τροποποιημένο λογισμικό ανάλογα τις ανάγκες του
εκάστοτε χρήστη

Η πρώτη διαδραστική βιτρίνα στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στην Πάτρα από την "animalibri αχαϊκές εκδόσεις".

εικ.4

4. Καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας – ‘It happens when nobody is
watching’ by Jungvon Matt, Ανίχνευση βλέμματος.
Περιγραφή συστήματος:
Για την ευαισθητοποίηση ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για διαδραστικές
οθόνες εγκατεστημένες σε κάποια σημεία της πόλης του Βερολίνου. Ο χρήστης αλληλεπιδρά
με το βλέμμα μέσω μιας κάμερας παρακολούθησης (αισθητήρας) που αλλάζει το
περιεχόμενο της αφίσας όταν ένας θεατής κοιτάζει την εικόνα.

εικ.5

5. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Έκθεση διαδραστικών
συστημάτων «Μακεδονία: από τις ψηφίδες στα pixels».
Περιγραφή Συστήματος:
α) «Μια μέρα σε ένα αγρόκτημα»
Σύστημα που δείχνει στους επισκέπτες πώς ήταν κτισμένη μια αρχαία αγροικία που
αποτελείται από μία προθήκη με μία τρισδιάστατη μακέτα της αγροικίας και τετράγωνα
χαρτόνια. Ο κάθε επισκέπτης ακουμπά το χαρτόνι πάνω στην άνω γυάλινη επιφάνεια της
προθήκης και σε αυτό προβάλλεται το τμήμα της αγροικίας που βρίσκεται από κάτω. Αν το
χαρτόνι βρεθεί πάνω από ένα σημείο ενδιαφέροντος παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες

καθώς και φωτογραφία για την τωρινή κατάσταση του σημείου σήμερα, εικόνες και βίντεο. Ο
επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτές χρησιμοποιώντας εικονικά κουμπιά που
προβάλλονται πάνω στο χαρτόνι . Το χρώμα του πλαισίου κάθε χαρτονιού υποδηλώνει την
γλώσσα στην οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες.

εικ.6

β) «Το Κρυπτόλεξο»
Διαδραστικό παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με μια οθόνη αφής όπου εμφανίζεται ένα πλέγμα
από γράμματα. Σε αυτό κρύβονται λέξεις που οι επισκέπτες προσπαθούν να ανακαλύψουν
(πχ. ονόματα των 12 θεών του Ολύμπου, αρχαίοι ήρωες, άγνωστες θεότητες της
Θεσσαλονίκης των ρωμαϊκών χρόνων, κ.ά.). Μέσω της αφής ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει
την λέξη που διέκρινε. Μετά εμφανίζονται πληροφορίες και εικόνες σχετικά με την λέξη αυτή.
Συνδυάζει το παιχνίδι με την γνώση.

εικ.7

γ) «Η Μακρογραφία»
Σύστημα μιας μεγάλης οθόνης προβολής που παρουσιάζει εικόνες πολύ μεγάλου μεγέθους,
τις οποίες ένας ή περισσότεροι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν ταυτόχρονα
περιδιαβαίνοντας μέσα σε ένα δωμάτιο. Οι εικόνες παρουσιάζουν μια τοιχογραφία, ενώ
κατόπιν αναλύονται τμηματικά ανάλογα με τη θέση των επισκεπτών στον χώρο. Όταν ένας
επισκέπτης βρεθεί μπροστά σε ένα από αυτά τα τμήματα, εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες.
Ανάλογα με την απόσταση του επισκέπτη από την τοιχογραφία οι πληροφορίες αλλάζουν.
κάθε επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία θα βλέπει τις προβαλλόμενες
πληροφορίες μπαίνοντας στο χώρο από την αριστερή (για ελληνικά) ή τη δεξιά πλευρά (για
αγγλικά).

εικ.8

Συμπεράσματα

Μέσα από την ανάλυση των ανταγωνιστικών συστημάτων παρατηρήθηκαν κάποια γενικά
χαρακτηριστικά που τα διέπουν. Η διάδραση των χρηστών με αυτά γίνεται με τρόπο απλό και
αυθόρμητο, χωρίς την μεσολάβηση πληκτρολογίου ή ποντικιού. Με αυτόν τον τρόπο η
εμπειρία του χρήστη καθίσταται ευχάριστη και ξεκούραστη χωρίς να απαιτεί ακόμα και απλές
γνώσεις σχετικά με την χρήση πρόσθετων βοηθητικών συσκευών. Έτσι ακόμα και άνθρωποι
που δεν είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστικά περιβάλλοντα είναι δυνατόν να
αλληλεπιδράσουν με το σύστημα χωρίς κόπο.
Το περιεχόμενο σε αυτά τα συστήματα έχει σκοπό την ενημέρωση και παροχή σημαντικών
πληροφοριών σε σχέση με το αντικείμενο παρουσίασης του κάθε συστήματος χωρίς να
παρατίθεται μεγάλος όγκος από αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ο χρήστης να ενημερώνεται και
να αποκομίζει γνώσεις χωρίς να κουράζεται νοητικά ή οπτικά.
Ο τρόπος που παρουσιάζεται το περιεχόμενο είναι απλός και τμηματικός. Το σύστημα
παραθέτει μια αρχική πληροφορία ή εικόνα και αν κάτι κινήσει το ενδιαφέρον του χρήστη τότε
μέσα από το σύστημα του δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και άλλων στοιχείων. Το σύστημα

δηλαδή αφήνει την πρωτοβουλία στο χρήστη να επιλέξει τι θα αναζητήσει μέσα από τα
παρεχόμενα δεδομένα. Ο χρήστης συνήθως έχει την δυνατότητα να καλέσει στην οθόνη του
συστήματος βίντεο, εικόνες, κείμενα και να τα μεγεθύνει συνολικά ή τμηματικά. Ανάμεσα στα
δεδομένα υπάρχει μια απλή και λογική σύνδεση τέτοια ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει
ένα δεδομένο όταν είναι φυσική απόρροια του προηγούμενου δεδομένου που περιηγείτο.
Το απευθυνόμενο κοινό των ανταγωνιστικών συστημάτων διακρίνεται κυρίως σε ανθρώπους
που έχουν ως ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα το οποίο πραγματεύεται το σύστημα. Δεν
περιορίζει το κοινό του με βάση το φύλο, ηλικιακά ή με βάση την εμπειρία στα υπολογιστικά
συστήματα αφού ο τρόπος διάδρασης είναι απλός και αυθόρμητος. Επίσης οι πληροφορίες
που παρέχονται δεν απαιτούν από τους χρήστες προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το θέμα,
οπότε ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει και να καταλάβει την
παρουσίαση του θέματος από το σύστημα. Ωστόσο παρατηρείται πως αρκετά συστήματα δεν
δίνουν την δυνατότητα σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αναπηρίες να αλληλεπιδράσουν με
αυτά. Αρκετά συστήματα έχουν οθόνη αφής και σε ένα ποσοστό από αυτά η οθόνη εκτείνεται
σε μεγάλο ύψος αν είναι τοποθετημένη κάθετα ή είναι όλη η επιφάνεια σε μεγάλο ύψος αν
αυτή βρίσκεται σε κάποιο σύστημα στήριξης. Λίγα συστήματα είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν από κοινό με αναπηρίες κυρίως αυτά που η αλληλεπίδραση γίνεται είτε με
το βλέμμα, είτε έχει σχέση με την απόσταση που βρίσκεται ο χρήστης από την οθόνη.
Ο στόχος των ανταγωνιστικών συστημάτων δεν είναι κοινός. Αρκετά συστήματα αφορούν
στην πληροφόρηση - παρουσίαση και στην ψυχαγωγία και ένα μικρότερο ποσοστό έχει ως
στόχο την επιχειρηματικότητα. Ανάμεσα στα ανταγωνιστικά συστήματα που σκοπεύουν στην
πληροφόρηση – παρουσίαση και στην ψυχαγωγία περιλαμβάνεται και ένα ποσοστό που το
θέμα τους είναι η γνωστοποίηση και η έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και
περιβάλλοντος.

5. Έρευνα Απαιτήσεων
Α) Σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής

Στο σημείο αυτό καταγράφονται και παρατίθενται οι πηγές των πληροφοριών που
ανατρέξαμε, και το διαθέσιμο υλικό που χρησιμοποιούμε για την περαιτέρω έρευνά μας,
σχετικά με το αντικείμενο που επιλέχθηκε να πραγματεύεται η διαδραστική μας εφαρμογή:
1. Γραπτά κείμενα που αφορούν την γενικότερη ιστορία της πόλης της Ερμούπολης (έρευνα
για ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά στοιχεία).
πηγές: ιστορικό αρχείο, δημοτική βιβλιοθήκη, επιστημονικά συγγράμματα, διαδίκτυο.

2. Κείμενα που αφορούν μια γενικότερη έρευνα και μελέτη της ιστορικής περιόδου του
Νεοκλασικισμού σε Ευρώπη και Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσει η σχεδιαστική ομάδα μια
καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη γνώση επάνω στο θέμα σχεδίασης.
πηγές: δημοτική και πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, επιστημονικά συγγράμματα, διαδίκτυο.
3. Στοιχεία/ δεδομένα σχετικά με τα σημαντικότερα νεοκλασικά κτίσματα της Ερμούπολης
(τοποθεσία/ διαδρομές, ιδιοκτήτες, λειτουργία, αρχιτεκτονικά σχέδια, οπτικό υλικό).
πηγές: ιστορικό αρχείο, δημοτική βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, επίσκεψη στα κτίρια.
4. Πληροφορίες για ξενώνες/ επιχειρήσεις οι οποίες στεγάζονται σε Νεοκλασικά κτίρια της
Ερμούπολης. Προκειμένου να στηριχθεί η επιχειρηματική δράση/χρήση της διαδραστικής
εφαρμογής.
πηγές: διαδίκτυο, επίσκεψη στα κτίρια/ τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικοί οδηγοί Ερμούπολης.

Β) Μελέτη του πλαισίου

Η διαδραστική εφαρμογή που μελετάμε πρόκειται να εγκατασταθεί στον εσωτερικό χώρο του
Δημαρχείου της Ερμούπολης που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη. Σήμερα στεγάζει
τα γραφεία του Δήμου Ερμούπολης, Δικαστήρια και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε αυτήν
την περίπτωση είναι κρίσιμο η έρευνα απαιτήσεων να ανακαλύψει το πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας (context) του συγκεκριμένου συστήματος ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι αυτό το
λόγο προβήκαμε στην μελέτη και ανακάλυψη του brand identity του Δήμου Ερμούπολης.
Μιλώντας για brand identity αναφερόμαστε σε στοιχεία όπως το πώς εμφανίζεται/
παρουσιάζεται η “ταυτότητα“ του δήμου σε κείμενο και εικόνα:
•

•
•

Μελέτη επίσημης ιστοσελίδας του δήμου http://www.hermoupolis.gr [ τρόπος
οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, γραμματοσειρές, layout, τρόπος
παρουσίασης οπτικού υλικού (φωτογραφίες, χάρτες) κ.α ]
Μελέτη τουριστικών καταλόγων που έχουν εκδοθεί από το δήμο
Λογότυπο δήμου Ερμούπολης

Τα στοιχειά αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω moodboard:

εικ.9

Γ) Επιλογή χώρου εγκατάστασης

Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας διαδραστικής εγκατάστασης σε δημόσιο χώρο, επηρεάζεται
σημαντικά από τον χώρο στον οποίο θα υλοποιηθεί. Τα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και η
υπάρχουσα μορφή χρήσης του χώρου επηρεάζουν διαφορετικά τον τρόπο που θα στηθεί και
που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση καθώς και τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι άνθρωποι
που θα συμμετάσχουν. Στις εγκαταστάσεις που γίνονται σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να
προβλεφθεί ποιο κοινό θα συμμετάσχει, το ποιο θα είναι το μορφωτικό και πολιτισμικό του
υπόβαθρο, το αν θα έχει ή όχι παρόμοιες εμπειρίες, πόσο χρόνο θα σπαταλήσει στην
εγκατάσταση καθώς και ποιες άλλες δραστηριότητες θα συμβαίνουν στον γύρω χώρο (πχ.
δραστηριότητα γραφείων και υπηρεσιών του Δήμου). Συνεπώς η ικανότητα μιας διαδραστικής
δημόσιας εγκατάστασης να δημιουργήσει κοινωνική αλληλεπίδραση, εξαρτάται από την
κοινωνική ατμόσφαιρα όπου είναι τοποθετημένη η εγκατάσταση και τον τύπο του κοινού που
θα συμμετάσχει. Έπειτα από την επίσκεψη στο Δημαρχείο και διερεύνηση των πιθανών
χώρων για την εγκατάσταση της διαδραστικής εφαρμογής, καταλήξαμε στην περισσότερο
κατάλληλη λύση σύμφωνα με κριτήρια προσβασιμότητας, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το κτίριο του Δημαρχείου είναι
χαρακτηρισμένο "έργο τέχνης" με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/2359/68149/1411-80, ΦΕΚ 1226/Β/25-11-80 οπότε επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ο σεβασμός του χώρου
( όσο το δυνατό λιγότερη παρέμβαση).

Περιγραφή κτιρίου:
Το κτίριο κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο 1876-1891 και αποτελεί μελέτη του Ερνέστου
Τσίλλερ. Τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την πορεία της κατασκευής οδήγησαν
σε αλλαγές των αρχικών σχεδίων που, πάντως, έγιναν από τον ίδιο τον Τσίλλερ που κατάφερε
να δώσει στο Δημαρχείο ενιαία μορφή.
Η περίμετρός του είναι ορθογωνική, διαστάσεων 40 Χ 70μ. περίπου. Η κάτοψη είναι
συμμετρική ως προς τον κεντρικό άξονα και περιέχει δύο αίθρια. Το ισόγειο είναι
διαμορφωμένο σε καταστήματα. Μνημειώδης σκάλα οδηγεί από την πλατεία στον πρώτο
όροφο. Στην πρόσοψη προεξέχει και τονίζεται περισσότερο το κεντρικό τμήμα (με πρόπυλο
τοσκανικού και ιωνικού ρυθμού και με το αέτωμα) καθώς και ακραίοι πύργοι.
Περιγραφή επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης:
Επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της διαδραστικής εφαρμογής ο χώρος του αριστερού αίθριου
του ισογείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 10:

εικ10

Πρόκειται για έναν ορθογώνιας κάτοψης χώρο. Περιμετρικά περιστοιχίζεται από πεσσούς
(τρεις στην στενή πλευρά και έξι στην πλατιά) ο οποίοι ενώνονται μεταξύ τους τοξωτά
σχηματίζοντας καμάρες. Η οροφή είναι καλυμμένη από γυάλινη τριγωνική δίρριχτη στέγη. Στο
κέντρο του χώρου βρίσκεται ένα πηγάδι (εικ.11), ενώ το πάτωμα είναι καλυμμένο από
ασπρόμαυρο πλακάκι (εικ.12)

εικ.11

εικ.12

Περιμετρικά του αίθριου εκτείνονται διάδρομοι που οδηγούν στους χώρους των γραφείων των
διάφορων υπηρεσιών του δήμου.
Ο χώρος του αίθριου επιλέχθηκε κυρίως λόγω κριτηρίων προσβασιμότητας. Βρίσκεται
ακριβώς δίπλα στην αριστερή πλαϊνή είσοδο του κτιρίου και πολύ κοντά στον ανελκυστήρα
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (εικ.13-14-15)

εικ.13

εικ.14

εικ.15

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι ο συγκεκριμένος χώρος παραμένει ανεκμετάλλευτος, σε αντίθεση
με το αντίστοιχο αίθριο στη δεξιά πλευρά του κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κυλικείο.
Το πηγάδι που βρίσκεται στο κέντρο του χώρου θεωρήθηκε από τη σχεδιαστική ομάδα, ως
ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο και μελετάται η πιθανή αξιοποίηση του ως μέρος της
διαδραστικής εγκατάστασης.

Ακολουθεί moodboard για την καλύτερη κατανόηση του χώρου και των κριτηρίων επιλογής
του:

εικ.16

Δ) Δεδομένα έρευνας απαιτήσεων

Ακολουθούν τα δεδομένα της έρευνας απαιτήσεων ταξινομημένα σε πέντε κατηγορίες
(προβλήματα, απαιτήσεις, στόχοι, προδιαγραφές, περιορισμοί).

Πεδίο προβλημάτων
Καθορίζονται τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι επιλεγμένοι ως χρήστες του
συστήματος κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με αυτό. Επειδή το υπό μελέτη
σύστημα δεν έχει υλοποιηθεί για να υπόκειται σε παρατήρηση και κρίση με στόχο να
προκύψουν τα προβλήματα, τα ακόλουθα είναι υποθέσεις που προήλθαν από πλοήγηση σε
συστήματα με παρεμφερείς λειτουργίες και στόχους και εν μέρει από τα δεδομένα που
προέκυψαν από την καταγραφή των απαιτήσεων των δυνητικών χρηστών.
•

•
•
•
•

•

Είναι πιθανή η περίπτωση, ιδιαίτερα σε ομάδες χρηστών, μεγαλύτερης ή πολύ νεαρής
ηλικίας, να έχουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον για να αλληλεπιδράσουν με την
εγκατάσταση, αλλά να μην διαθέτουν το βασικό επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας για
να έρθουν σε επαφή με αυτήν.
Ενδεχομένως οι χρήστες να χρειαστεί να αφιερώσουν αρκετό χρόνο εξοικείωσης με
τις διαδικασίες που ακολουθεί η εφαρμογή ( πχ. για την κατανόηση της λειτουργίας
και χρήσης των νέων τεχνολογιών).
Ο χρήστης ίσως αποπροσανατολιστεί σε σχέση με τη χρήση της εγκατάστασης λόγω
της παρουσίας του οπτικοακουστικού υλικού.
Πιθανώς να υπάρξουν επισκέπτες οι οποίοι θα κακομεταχειρισθούν τα στοιχεία της
εγκατάστασης και θα προκαλέσουν βανδαλισμούς είτε σε αυτήν.
Ο χώρος που επιλέχθηκε υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να υποστηρίξει την
σωστή λειτουργία των τεχνολογικά εξελιγμένων στοιχείων της εφαρμογής, τα οποία
απαιτούν ιδιαίτερα διαμορφωμένο περιβάλλον (πχ ιδιαίτερο φωτισμό, ιδιαίτερες
επιφάνειες τοίχου και πατώματος κ.α.).
Ένας χρήστης του συστήματος με διαφορετική και γλώσσα μπορεί να δυσκολευτεί να
εντοπίσει τον τρόπο αλλαγής γλώσσας ή να μην έχει πρόσβαση στο σύστημα γιατί η
γλώσσα του δεν υποστηρίζεται από αυτό.

Μέθοδοι
Η καταγραφή των απαιτήσεων έχει ως στόχο να απαντήσει στη βασική ερώτηση «τι πρέπει να
κάνει η εγκατάσταση;». Είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πρέπει να
κατανοηθούν σε βάθος και στη συνέχεια να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των
χρηστών μας. Από τις διαθέσιμες μεθόδους έρευνας απαιτήσεων, χρησιμοποιήσαμε τα
ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις, το online group και την παρατήρηση. Οι παραπάνω μέθοδοι
μελετήθηκαν και επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ποικιλία και η
ποιότητα των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα:
α) Τα ερωτηματολόγια επιλέχθηκαν ως η καταλληλότερη μέθοδος άντλησης πληροφοριών από
μεγάλη ομάδα υποκειμένων, απαιτούν λιγότερο χρόνο διαχείρισης και τα δεδομένα που
συλλέγονται μπορούν να αναλυθούν διεξοδικά και να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και την εμπειρία των χρηστών. Πραγματοποιήθηκαν σε
επιλεγμένο δείγμα κάθε ομάδας του απευθυνόμενου κοινού, καθώς επίσης μεταφράστηκαν

στην αγγλική γλώσσα και στάλθηκαν μέσω του διαδικτύου σε δυνητικούς χρήστες της
εφαρμογής οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.
Στόχος ερωτηματολογίων  Ανακάλυψη ζητημάτων όπως:
•
•
•

κατά πόσο μια διαδραστική εγκατάσταση με το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να
προσελκύσει το κοινό και να του διεγείρει το ενδιαφέρον για συμμετοχή και
αλληλεπίδραση.
ποια στοιχεία-πληροφορίες επιθυμούν να λαμβάνουν οι χρήστες από μια τέτοιου
είδους εφαρμογή.
κατά πόσο οι δυνητικοί χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και αν όχι
αν θα τους προκαλούσε το ενδιαφέρον να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες μέσω μιας
διαδραστικής εγκατάστασης όπως αυτή που μελετάται.

Δομή ερωτηματολογίων :
•

•

•
•

•

•

•
•
•

Εισαγωγή η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τον στόχο του ερωτηματολογίου, το μέσο
απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσής του και μια σύντομη επεξήγηση της έννοιας του
διαδραστικού συστήματος.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτήσεων (οι 14 στις 15) είναι κλειστού τύπου, για πιο
άμεσα αποτελέσματα και αποφυγή κούρασης του συμμετέχοντα. Οι κλειστού τύπου
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν συμπεριέλαβαν και τους τρεις γενικούς τύπους
ερωτήσεων (απλές και σύνθετες ερωτήσεις γεγονότων, ερωτήσεις γνώμης και
διάθεσης).
Χρήση του μοντέλου check-list με σκοπό την πιο γρήγορη συμπλήρωση και καλύτερη
κατανόηση του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες.
Επειδή το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί (κατά κύριο λόγο) χωρίς την παρουσία
της σχεδιαστικής ομάδας, έχει δοθεί έμφαση στην τεχνική του αρτιότητα και στην
διευκρίνιση, μέσω επεξηγήσεων, των σημείων που θεωρήθηκε οτι είναι πιθανό να
παρερμηνευτούν από τους συμμετέχοντες.
Χρήση δικλείδας ασφαλείας, δηλαδή ερωτήσεις που έχουν πλήρη ταύτιση
απαντήσεων(ερωτήσεις 7/ 8). Αυτό θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε αν η
συμπλήρωση κάποιου ερωτηματολογίου έχει γίνει χωρίς να δοθεί η πρέπουσα
προσοχή, ώστε να μην ληφθεί υπ’ όψιν.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε έτσι ώστε το μέγεθος του ερωτηματολογίου και ο
απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης να είναι ο δυνατόν μικρότερος (μέγιστος χρόνος
20’), ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
Στην έναρξη των ερωταποκρίσεων ζητούνται πληροφορίες που προσφέρουν
δημογραφικά και ψυχογραφικά δεδομένα για τους συμμετέχοντες.
Ο κύριος κορμός του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν άμεση
σχέση με το προς διερεύνηση θέμα.
Τέλος παρατίθεται μια ερώτηση ανοιχτού τύπου ο σκοπός της οποίας είναι να
βοηθηθεί η σχεδιαστική ομάδα στην εξεύρεση των ανταγωνιστικών, σε σχέση με το
θέμα, εφαρμογών.

•

Το ερωτηματολόγιο κλείνει ευχαριστώντας τον συμμετέχοντα για το χρόνο του
προκειμένου να τονιστεί η σημασία της συμβολής του.

Οι απαντήσεις που λάβαμε, εκτός από την καταγραφή απαιτήσεων μας βοηθούν επίσης να
επιβεβαιώσουμε ότι οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν σωστά μέσω της μεθόδου της
παρατήρησης και ότι όντως ανήκουν στην ομάδα χρηστών που έχει καθοριστεί αρχικά.
Ακολουθεί περιγραφική παράθεση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την
μέθοδο των ερωτηματολογίων:
Στην πλειοψηφία του, το δείγμα των συμμετεχόντων:
•
•
•
•

•
•

αποτελείται από άτομα εξοικειωμένα με τη χρήση Η/Υ (για εργασία, ψυχαγωγία,
πληροφόρηση και κοινωνική δικτύωση)
επιλέγουν το κατάλυμα των διακοπών τους μέσω διαδικτύου πριν την άφιξή τους στον
προορισμό διακοπών τους
επισκέπτεται πολιτιστικά μνημεία/ μουσεία του προορισμού και ενημερώνονται για
αυτά κυρίως μέσω του διαδικτύου
έδειξε ενδιαφέρον για τη λήψη πληροφοριών μέσω διαδραστικής εφαρμογής και πιο
συγκεκριμένα οι πληροφορίες αυτές αφορούν φωτογραφίες, ιστορικά στοιχεία,
διαδρομές και γενικότερες πληροφορίες για την περιοχή
γνωρίζει κυρίως την τεχνολογία της πολυαπτικής αλληλεπίδρασης και λιγότερο, έως
καθόλου την κιναισθητική και την αλληλεπίδραση μέσω βλέμματος
δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία αλληλεπίδρασης με κάποιο σύστημα, ενώ για όσους
απάντησαν θετικά, η εμπειρία τους αυτή αποκτήθηκε μέσω της επίσκεψης σε κάποιο
μουσείο του εξωτερικού

β) Η μέθοδος των συνεντεύξεων επιλέχθηκε ως ο πιο άμεσος και δομημένος τρόπος συλλογής
πληροφοριών, με στόχο την κατανόηση και καταγραφή της οπτικής του συμμετέχοντα. Η
διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα δύο
κατηγοριών του απευθυνόμενου κοινού της διαδραστικής εγκατάστασης ( ιδιοκτήτες
νεοκλασικών κτιρίων και κατόχους νεοκλασικών Ξενώνων).
Κάτοχοι Ξενώνων (πλαίσιο συνέντευξης)
Εδώ επικεντρωθήκαμε στο θέμα της επιχειρηματικότητας και το πώς αυτή, σύμφωνα με τον
εκάστοτε επιχειρηματία, θα επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναλυτικότερα κινηθήκαμε
σε 4 βασικούς άξονες και η διαδικασία των ερωτήσεων υλοποιήθηκε ως εξής: :
•
•
•

Τι είδους προβολή περιμένουν από ένα τέτοιο σύστημα;
Θα τους ενδιέφερε η on-line κράτηση δωματίων από το σύστημα;
Τι άλλου είδους υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τους ωφελήσουν επιχειρηματικά,
θα πρότειναν να συμπεριληφθούν στο σύστημα;

•
•

•

Σε περίπτωση που το σύστημα προσέφερε απλώς πληροφόρηση – προβολή (και όχι
online κράτηση) θα τους ενδιέφερε να διαφημιστούν μέσω αυτής;
Για ποιο λόγο δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην προβολή της ιστορίας του κτιρίουξενώνα στα μέσα που χρησιμοποιούν για τη διαφήμισή του στο κοινό ( έντυπα,
ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα κ.α.);
Αναλογία τουριστών εσωτερικού- εξωτερικού;

Ιδιοκτήτες Νεοκλασικών κτιρίων (πλαίσιο συνέντευξης)
Εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα αυτόν της
ιδιωτικότητας χώρου και της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της
συνέντευξης ήταν να αντλήσουμε ένα σημαντικό ποσοστό πληροφορίας σε σχέση με το θέμα
και το περιεχόμενο της εφαρμογής. Για αυτό το λόγο η αποδοχή του εκάστοτε ιδιοκτήτη να
συμμετέχει στη διαδικασία θεωρήθηκε κρίσιμης σημασίας. Σε αυτή τη περίπτωση κινηθήκαμε
σε 3 βασικούς άξονες :
1. Θα επέτρεπαν την κατάδειξη και προβολή του σπιτιού τους μέσω του συστήματος;
2. Θα επέτρεπαν τη χρήση και προβολή στοιχείων όπως φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά
σχέδια του κτιρίου;
3. Θα είναι σε θέση να παραχωρήσουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το
συγκεκριμένο κτίριο (π.χ. ιστορία, παλαιότεροι ιδιοκτήτες κ.α.) προκειμένου να
εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του συστήματος;
Από την μέθοδο των συνεντεύξεων συλλέχθηκαν τα παρακάτω ποιοτικά δεδομένα που
αφορούν τις πληροφορίες που παρείχε το δείγμα των ερωτηθέντων καθώς επίσης και τις
απαιτήσεις που προέκυψαν μέσα από την διαδικασία της συνέντευξης και στις δύο κατηγορίες
των δυνητικών χρηστών:
1) θα ήθελαν το σύστημα να παρουσιάζει φωτογραφίες από το εξωτερικό και από το
εσωτερικό των ξενώνων, την ιστορία του κτιρίου, τις παροχές και την τιμή των
δωματίων
2) θα επιθυμούσαν το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα online κράτησης δωματίου
3) δεν έχουν πρόβλημα να παρέχουν, στη σχεδιαστική ομάδα, ιστορικά στοιχεία και
κατόψεις του κτιρίου
4) θα τους ενδιέφερε έστω και μια απλή προβολή- διαφήμιση του ξενώνα (εικόνα
πρόσοψης-διαδρομή-τηλέφωνο)
5) παρείχαν στην σχεδιαστική ομάδα χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την
επισκεψιμότητα του νησιού από τους τουρίστες. Συγκεκριμένα ανέφεραν οτι οι
περισσότεροι τουρίστες που έρχονται είναι Έλληνες αν και το τελευταίο χρόνο έχουν
αυξηθεί οι ξένοι, κυρίως Ιταλοί. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που γνωρίζει ήδη για την
Αρχιτεκτονική της Ερμούπολης και έρχεται επί τούτου, παρ’ όλα αυτά δείχνουν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενημέρωση και επίσκεψη στα νεοκλασικά κτίρια της
Ερμούπολης
Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Δημαρχείο της Ερμούπολης ήταν αρκετά δεκτικοί στο
ενδεχόμενο εγκατάστασης της διαδραστικής εφαρμογής στο χώρο του δυτικού αίθριου του
Δημαρχείου. Δήλωσαν πως δεν θα τους ενοχλούσε ο θόρυβος και ότι έχουν συνηθίσει την
επίσκεψη του χώρου από πολυάριθμα γκρουπ ατόμων.

γ) Η μέθοδος του online group προτιμήθηκε για συγκέντρωση πλήθους πληροφοριών από
μεγάλο αριθμό ατόμων που βρίσκονται εκτός Σύρου ή ακόμα και εκτός Ελλάδας, τους οποίους
δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε για παρατήρηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες σε on line
group είναι και χρήστες χώρων κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την
τεχνολογία ( έμπειροι χρήστες). Τα δεδομένα που συλλέγονται από το online group
θεωρούνται ιδιαίτερα βοηθητικά για την ανακάλυψη και κατανόηση των απαιτήσεων των
δυνητικών χρηστών της διαδραστικής μας εφαρμογής (οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε
απομακρυσμένα από τη Σύρο σημεία). Συγκεκριμένα το online group που οργανώσαμε
ονομάζεται “Νεοκλασικά κτίρια Ερμούπολης- Neoclassical buildings of Ermoupolis” και
βρίσκεται αναρτημένο ως group στο facebook από τις 7/03/2012. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 70
μέλη και έχουν συγκεντρωθεί ήδη αρκετά σχόλια και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το
θέμα της εφαρμογής που είναι υπό σχεδίαση, όπως φαίνεται και στο moodboard που
ακολουθεί:
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Στόχοι
• να προσελκύσει το κοινό, να το ενθαρρύνει να συμμετάσχει, αλλά και να του διατηρεί
το ενδιαφέρον για κάποιο χρονικό διάστημα
• σωστή πληροφόρηση για τον λόγο ύπαρξης της διαδραστικής εγκατάστασης έτσι
ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού (χρηστών) για αλληλεπίδραση με αυτήν
• προβολή της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Νεοκλασικά κτίρια) και ανάδειξή
της τόσο στους ίδιους τους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού
• να επιφέρει κέρδη, επαρκή για την συντήρησή του

Απαιτήσεις
• Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο χώρο της εγκατάστασης και άνετης κίνησης
γύρω από αυτή
• Τυχόν διαφημίσεις να μην εμπλέκονται με το περιεχόμενο
• Κατανοητός τρόπος χρήσης της εφαρμογής
• Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες
• Μικρός χρόνος αναμονής
• Πληροφορίες που δεν κουράζουν το χρήστη
• Έμφαση στις εικόνες
• Διασκεδαστική εμπειρία
• Εκτός από την Αγγλική, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και την Ιταλική γλώσσα
(λόγω πληθώρας ιταλόφωνων επισκεπτών)

Περιορισμοί
• Συνολικό κόστος εγκατάστασης, εντός προβλεπόμενου πλαισίου (από το Δήμο)
• Τήρηση ωραρίου λειτουργίας Δημαρχείου
• Σεβασμός φυσικού χώρου και περιβάλλοντος γύρω από την διαδραστική
εγκατάσταση
Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές του συστήματος που ακολουθούν, ορίστηκαν σύμφωνα με τους στόχους και
τις απαιτήσεις των απευθυνόμενων χρηστών και τους εξωτερικούς περιορισμούς (τους
οποίους ήταν αδύνατο να αγνοήσουμε), καθώς επίσης αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία που
οφείλουν να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη μελέτη σχεδίασης μιας διαδραστικής
εγκατάστασης σε δημόσιο χώρο.
•
•
•

•
•

κιναισθητική ή πολυαπτική αλληλεπίδραση
δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας (ελληνικά- αγγλικά- ιταλικά)
παροχή οδηγιών (πιθανώς σε μορφή εικόνων- storyboards ή graphic icons) οι οποίες
θα βοηθούν τους χρήστες να βιώσουν την εμπειρία της εγκατάστασης, καθοδηγώντας
τους μέσα στο περιβάλλον της και δίνοντας τους συμβουλές για το πως να
αλληλεπιδράσουν με αυτήν
σωστή ταξινόμηση περιεχομένου (κατηγοριοποίηση)
μικρά και περιεκτικά κείμενα

•
•
•
•
•
•
•

ποιότητα και ποσότητα οπτικού υλικού
χρήση εύστοχων συμβάσεων και μεταφορών (κατανοητές από χρήστες με
διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα)
διαδραστική εφαρμογή παιχνιδιού
επαρκής ελεύθερος χώρος στην περίμετρο της εγκατάστασης, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία και ο χρόνος στους επισκέπτες να καταλάβουν τι γίνεται και να
αποφασίσουν αν θα γίνουν παρατηρητές ή ενεργοί συμμετέχοντες.
προσβάσιμο από άτομα με κινητικά προβλήματα
άμεση ανάδραση του συστήματος στις πράξεις των χρηστών
προβολή ξενώνων και βιβλίων με το συγκεκριμένο θέμα

6) Μοντέλα, τεχνικές και παραδοτέα
A) Personas

Στο σημείο αυτό θεωρείται απαραίτητη η ομαδοποίηση των δυνητικών χρηστών της
εφαρμογής μας (όπως αυτοί καθορίστηκαν και παρουσιάστηκαν στην αρχή της διαδικασίας
της έρευνας και αναζήτησης) και η δημιουργία συγκεκριμένων personas για κάθε μια από τις
κατηγορίες αυτές καθώς και τις υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν. Πιο συγκεκριμένα
θυμίζουμε ότι οι χρήστες μας έχουν καθοριστεί ως εξής:
•

Κάτοικοι του νησιού
α. Ντόπιοι
β. Φοιτητές του ΤΜΣΠΣ
γ. Εκπαιδευτικοί & Μαθητές

•

Τουρίστες (μεμονωμένα ή πολυάριθμα group)
α. Εσωτερικού
β. Εξωτερικού

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πέντε αντιπροσωπευτικά personas των παραπάνω κατηγοριών:

1.α) “Κάτοικος του νησιού”
Όνομα: Μαρία Νέτου
Ηλικία: 37
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια,
μεταπτυχιακές σπουδές
Εργασία: υπάλληλος
Αρχαιολογικού Μουσείου
Ερμούπολης
Τεχνολογικό προφίλ:
ικανοποιητικό επίπεδο
τεχνολογικής γνώσης, διαθέτει
smartphone και προσωπικό
υπολογιστή
Ενδιαφέροντα: διάβασμα, ταξίδια,
μουσική

«Θεωρώ πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η πολιτιστική
κληρονομιά της Ερμούπολης και βρίσκω ιδιαίτερα
ενδιαφέρον να γίνει αυτό μέσω σύγχρονων
τεχνολογιών»
Προφίλ: Η Μαρία είναι ένα αρκετά δημιουργικό άτομο, ακολουθεί και ενημερώνεται για τα
πολιτιστικά δρώμενα στον τόπο της, είναι πολιτικά ενημερωμένη, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και ειδικότερα της Ερμούπολης όπου είναι ο
τόπος που γεννήθηκε, ζει και εργάζεται. Είναι γνώστης του περιεχομένου του υπό σχεδίαση
συστήματος (Νεοκλασικά κτίρια Ερμούπολης) λόγω σπουδών και λόγω καταγωγής. Είναι
ιδιαίτερα θετική στην ιδέα δημιουργίας της συγκεκριμένης διαδραστικής εγκατάστασης
παρόλο που δεν διαθέτει προηγούμενη εμπειρία αλληλεπίδρασης με παρόμοια συστήματα.

1.β) “Κάτοικος του νησιού”
Όνομα: Αλεξάνδρα Σερέτη
Ηλικία: 23
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια
Εργασία: φοιτήτρια του τμήματος
ΜΣΠΣ
Τεχνολογικό προφίλ: άνετη με την
τεχνολογία, έμπειρος χρήστης
υπολογιστών, διαθέτει
smartphone και προσωπικό
υπολογιστή, ιδιαίτερα
εξοικειωμένη με την έννοια του
διαδραστικού συστήματος
Ενδιαφέροντα: να περνάει χρόνο
με τους φίλους της
Στόχοι: ολοκλήρωση
προπτυχιακών σπουδών μέσα
στον επόμενο χρόνο και έναρξη
μεταπτυχιακών σπουδών

«Η δημιουργία μιας διαδραστικής
εγκατάστασης εδώ στο νησί, θα είναι πολύ
βοηθητική για μένα προκειμένου να
παρατηρήσω και να συλλέξω στοιχεία που
χρειάζομαι για την πτυχιακή μου εργασία»

Προφίλ: Η Αλεξάνδρα είναι ιδιαίτερα δραστήριο άτομο, χαρακτηρίζει η ίδια τον εαυτό της ως
ανήσυχη και δημιουργική φύση. Βρίσκει την ιδέα της δημιουργίας της διαδραστικής
εφαρμογής με θέμα τα νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης, ως μια πολλή καλή ευκαιρία να δει
σε πράξη όλα όσα μαθαίνει στη σχολή σχετικά με τα διαδραστικά συστήματα, αλλά και να
ενημερωθεί σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου στον οποίο σπουδάζει.

2.α) “Επισκέπτης”
Όνομα: Nils Van der Celen
Ηλικία: 30
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια,
μεταπτυχιακές σπουδές
Εργασία: Interior Architect στην
εταιρεία A2D Architects
Τεχνολογικό προφίλ: ιδιαίτερα
έμπειρος χρήστης υπολογιστών,
εξοικειωμένος με τη χρήση
διαδραστικών συστήματων
Ενδιαφέροντα: να σχεδιάζει και
να πραγματοποιεί ταξίδια
Στόχοι: να ταξιδέψει σε όλες τις
ηπείρους τουλάχιστον μια φορά,
μέχρι τα 35 του

« I think that tour guides are quite
out of date; finding information
through interactive systems is the
new, upcoming and most exciting
way»

Προφίλ: Ο Nils κατάγεται από το Βέλγιο. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ανήσυχο πνεύμα, του
αρέσει να ταξιδεύει και να γνωρίζει την κουλτούρα και τον πολιτισμό άλλων χωρών. Έχει
αποκτήσει πολλές εμπειρίες αλληλεπίδρασης με διαδραστικά συστήματα κυρίως με αυτά που
ήταν εγκατεστημένα σε χώρους μουσείων στις χώρες που επισκέφθηκε. Η πολιτιστική
κληρονομιά αποτελεί γι αυτόν βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού ταξιδιού.

2.β) “Επισκέπτης”
Όνομα: Δημήτρης Καρέλης
Ηλικία: 56
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια
Εργασία: συνταξιούχος ιδιωτικός
υπάλληλος
Τεχνολογικό προφίλ: όχι ιδιαίτερη
εξοικείωση με την τεχνολογία,
βασικές γνώσεις υπολογιστή,
άπειρος στη χρήση διαδραστικών
συστήματων
Ενδιαφέροντα: περπάτημα,
διάβασμα
Στόχοι: να επισκεφθεί όσα
περισσότερα μέρη της Ελλάδας
μπορεί

« Παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με την
τεχνολογία, θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να
ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε περιπτώσεις που
χρήζουν αλληλεπίδραση με κάποιο διαδραστικό
σύστημα»

Προφίλ: Ο Δημήτρης συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα, η δουλειά του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική
και τα ωράρια εργασίας του δεν του άφηναν πολλά περιθώρια ελεύθερου χρόνου. Έχει
αποφασίσει να αξιοποιήσει τον χρόνο του ταξιδεύοντας και γνωρίζοντας τους άγνωστους
προορισμούς της χώρας του. Του αρέσει να ενημερώνεται σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις
και καταβάλει προσπάθεια να συμβαδίζει όσο μπορεί με αυτές. Πρόσφατα απέκτησε
smartphone και παρ’ όλες τις αρχικές δυσκολίες τα πάει πολύ καλά με τη χρήση του.

3) “Πολυάριθμα group”
Ιδιότητα: εκπαιδευτικός & μαθητές
δημοτικού
Άτομα: 15 ίσως και περισσότερα
Τεχνολογικό προφίλ: όχι ιδιαίτερη
εξοικείωση με την τεχνολογία,
περιορισμένη εμπειρία στη χρήση
διαδραστικών συστήματων
(διαδραστικοί πίνακες σε
σχολεία)
Στόχοι: συνεχής βελτίωση και
εμπλουτισμός εκπαιδευτικής
διαδιαδικασίας
« Έχω μιλήσει στους μαθητές μου για τα νεοκλασικά κτίρια της
Ερμούπολης και μάλιστα έχουμε επισκεφθεί και κάποια από
κοντά, είμαι βέβαιη πως οι μαθητές μου θα ενθουσιαστούν με
την ιδέα της επίσκεψης σε μία διαδραστική εγκατάσταση με το
συγκεκριμένο θέμα και ιδιαίτερα αν υπάρχει δυνατότητα για
κάποιο διαδραστικό παιχνίδι στα πλαίσια αυτής»

Προφίλ: ΣΤ’ τάξη 1ου Δημοτικού σχολείου Ερμούπολης. Η δασκάλα του τμήματος οργανώνει και
πραγματοποιεί συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις τις οποίες θεωρεί σημαντικό κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αίθουσα διδασκαλίας τους διαθέτει εδώ και τρείς μήνες διαδραστικό
πίνακα ο οποίος εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για να αλληλεπιδράσουν με αυτόν.

Β) Μοντέλα Φυσικού Χώρου

Ακολουθούν δύο μοντέλα του δυτικού αίθριου του
Δημαρχείου, τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση του
χώρου που επιλέξαμε για την εγκατάσταση του συστήματός
μας. Το πρώτο παρέχει πληροφορίες για τις διαστάσεις του
και το δεύτερο παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του
χώρου:

1.

Α. πλαϊνή είσοδος κτιρίου και ανελκυστήρας
ατόμων με ειδικές ανάγκες
Β- Γ. πλευρικοί διάδρομοι, είσοδος και έξοδος
στο χώρο του αίθριου
Δ. πηγάδι στο κέντρο του αίθριου

2.

Γ) Moodboard Ανταγωνιστικών Συστημάτων

Τα ανταγωνιστικά συστήματα ερευνήθηκαν και παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο της
έρευνας των απαιτήσεων. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας διαθέσεων με υλικό από την
παρατήρηση ανταγωνιστικών αυτών συστημάτων με σκοπό να δοθούν τα κατάλληλα
ερεθίσματα δημιουργικότητας στην σχεδιαστική ομάδα, προκειμένου να προχωρήσει στη
διαδικασία της σχεδίασης.

Δ) Πίνακας Ενεργειών
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά όλη την διαδικασία που ακολουθήθηκε
προκειμένου να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο παραδοτέο κείμενο. Τα βήματα που
ακολουθήσαμε, την χρονική σειρά των βημάτων (στην πρώτη στήλη ο αριθμός που βρίσκεται
εντός της παρένθεσης αναφέρεται στη χρονική σειρά των βημάτων), τον τύπο του
περιεχομένου του κάθε βήματος καθώς επίσης και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

Επίπεδο

Τίτλος
Σύντομη περιγραφή
της εφαρμογής
Επιλογή
τοποθεσίας
Καθορισμός
χρηστών

content type

πηγή

plain text

~

plain text

έρευνα

text & pictures

έρευνα

text & pictures

βιβλία - άρθρα

plain text

βιβλία - άρθρα

Έρευνα (1)

Μελέτη τεχνολογιών
Επιλογή των πιο
πιθανών
τεχνολογιών
Περιεχόμενο
εφαρμογής

text & pictures

βιβλία - άρθρα

Έρευνα (3)

Ερωτηματολόγια

form

βιβλία - άρθρα

Έρευνα (3)

Συνεντεύξεις
Οn line group

notes

βιβλία - άρθρα

text & pictures

βιβλία - άρθρα

text & pictures

βιβλία - άρθρα

text & pictures

Δήμος Ερμούπολης

plain text

Ερωτηματολόγια - Συνεντεύξεις-Οn line group

plain text

Ερωτηματολόγια - Συνεντεύξεις-Οn line group

Brief (1)
Έρευνα (1)
Έρευνα (1)
Έρευνα (2)
Έρευνα (3)

Έρευνα (3)
Έρευνα (2)
Έρευνα (2)
Έρευνα (4)
Έρευνα (5)

Μελέτη
ανταγωνιστικών
συστημάτων
Εταιρική ταυτότητα
δήμου Ερμούπολης
Kαταγραφή
απαιτήσεων
Καταγραφή
προδιαγραφών

Ε) Ανάλυση SWOT
1. 3Δ περιήγηση σε κτίρια κλειστά προς το κοινό όπου δεν θα υπήρχε δυνατότητα
επίσκεψης αν δεν υπήρχε το σύστημα
Δυνάμεις
τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα του
εγχειρήματος

2. ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία για κάθε επισκέπτη πέραν των
προσφερόμενων υπηρεσιών που μπορεί να ενδιαφέρουν ειδικούς-μελετητέςαρχιτέκτονες-γλύπτες-σχολεία για ξεναγήσεις
3.Ισχυρό κομμάτι επιχειρηματικότητας - προβολή ξενώνων σε ιστορικά κτίρια και
προώθηση σχετικών βιβλίων διαφημίζοντας και σημεία πώλησής τους.

Αδυναμίες
τα γνωστά
μειονεκτήματα του
εγχειρήματος

1.Το ότι η σχεδιαστική ομάδα ασχολείται για πρώτη φορά με αντίστοιχο εγχείρημα.
ο τομέας των προσφερόμενων τεχνολογιών σε ότι αυτό αφορά εντάσσεται στα θέματα
προς αναζήτηση και μελέτη (learning issues)
2. Το έντονο φυσικό φώς που έχει το αίθριο λόγω της γυάλινης οροφής.
3.Το ωράριο του Δημαρχείου 8:00-16:00
4. Περιορισμένος χρόνος (4 μήνες για την παράδοση των πρωτοτύπων και την αξιολόγησή τους)

1.Το ότι το σύστημα θα εγκατασταθεί στο χώρο του Δημαρχείου - κεντρικό σημείο της
πόλης από όπου περνάνε οι κάτοικοι καθημερινά σημείο έλξης για όλους τους
επισκέπτες, ιστορικό κτίριο σχετιζόμενο με το περιεχόμενο της υπό μελέτης εφαρμογής

Ευκαιρίες
ποια στοιχεία/τάσεις
στο περιβάλλον
μπορούμε να
εκμεταλλευτούμε

2. Η τάση του κόσμου να εξερευνά και να εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με τις νέες
μορφές αλληλεπίδρασης ανθρώπου-συστήματος και να τα αναζητά σε θέματα
εξυπηρέτησης-ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
3. Λογικό επακόλουθο του 2. η τάση των επιχειρηματιών να προβάλλονται μέσω
αντίστοιχων συστημάτων και άρα να το στηρίζουν οικονομικά
4. Το ότι στη Σύρο όπως και στα νησιά των Κυκλάδων δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο
σύστημα και άρα πέραν των κατοίκων κάτι τέτοιο θα προσελκύσει κόσμο από κοντινά
νησιά και επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων
γεγονός που ωφελεί ποικιλία επιχειρήσεων στη Σύρο (διαμονή-διατροφή-διασκέδασηακτοπλοϊκά κτλ)

Απειλές
τα εξωτερικά εμπόδια
για την υλοποίηση

1. Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας που γρήγορα ενδέχεται να καταστήσει το
σύστημα μη ανταγωνιστικό
2. Οικονομικοί περιορισμοί από τον χρηματοδότη

S-O: Πώς τα δυνατά σημεία ανταπεξέρχονται στις ευκαιρίες;
W-O: Πώς αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες;
S-T: Πώς χρησιμοποιούνται τα δυνατά σημεία για να αντιμετωπιστούν οι απειλές;
W-T: Πώς περιορίζονται οι αδυναμίες για να αποτραπούν οι απειλές;

STRENGTHS

OPPORTUNITIES

Εκμεταλλευόμαστε το κτίριο του Δημαρχείου
(και την κεντρική του θέση)
για την προβολή των αντίστοιχων ιστορικής
αξίας κτιρίων της πόλης

Μελέτη ανταγωνιστικών συστημάτων, μελέτη νέων
τεχνολογιών, αντίστοιχης βιβλιογραφίας και
επιστημονικών άρθρων εξάγοντας και καταγράφοντας
χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχεδίασή μας

Εκμεταλλευόμαστε την τάση του κόσμου να
αναζητά προηγμένες τεχνολογίες
αλληλεπίδρασης και προωθούμε τον πολιτισμό
μέσω σύγχρονου και ψυχαγωγικού τρόπου

Επιλογή κατάλληλων τεχνικών και υλικών.
Ευπροσάρμοστο σύστημα όσον αφορά στην κλίση
οθόνης ανάλογα με τη θέση του ήλιου ή πρόβλεψη
σκίαστρου ή τοποθέτηση συστήματος σε κατάλληλο
σημείο του επιλεγμένου χώρου

Εκμεταλλευόμαστε την τάση των επιχειρηματιών
να προβάλλονται μέσω των συστημάτων
εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο έργο ( ελπίζοντας
και σε ενδεχόμενη απόσβεση)

THREATS

WEAKNESSES

Ανταγωνιστική & πρωτότυπη σχεδίαση /
προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης
Εκμετάλλευση διαθέσιμου χρηματικού ποσού
στο έπακρο, έξυπνη διαχείριση και
επιχειρηματικότητα
Εκμετάλλευση του διαθέσιμου χρόνου στο
έπακρο κατανέμοντας σωστά τον όγκο της
μελέτης στα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας και
οργανώνοντας τη δουλειά σε χρονοδιαγράμματα
και deadlines

Προβολή του συστήματος και προτροπή του κόσμου
να επισκέπτεται τον χώρο τις προβλεπόμενες ώρες
όπως συμβαίνει με τους εκθεσιακούς χώρους και τα
μουσεία

Εκμετάλλευση των δυνατών σημείων και αποφυγή
πιθανών μειονεκτημάτων των ανταγωνιστικών
συστημάτων και των προσφερόμενων τεχνολογιών.
Στόχος η βέλτιστη σχεδίαση τρόπου αλληλεπίδρασης,
λογισμικού, γραφικών και περιεχομένου ώστε το
σύστημα να παραμείνει ανταγωνιστικό και στο
μέλλον

ΣΤ) Δέντρο Στόχων- Απαιτήσεων- Προδιαγραφών

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Η φάση της προκαταρκτικής σχεδίασης (conceptual design) ή αλλιώς εννοιολογικής
σχεδίασης :
•
•

•
•

Εκφράζει τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις αρχικές φάσεις του κύκλου ζωής
και ενσωματώνουν τις απαιτήσεις σχεδίασης σε ιδέες για το νέο σύστημα.
Τα αποτελέσματά της είναι κρίσιμης σημασίας ιδιαίτερα στην περίπτωση της δικής
μας διαδραστικής εφαρμογής, όπου απαιτείται έμφαση στην καινοτομία και
χρησιμοποίηση ιδιαίτερα εξελιγμένων τεχνολογιών και τρόπων αλληλεπίδρασης.
Αποκαλύπτει τις βασικές παραδοχές και υποθέσεις που έχουμε για το διαδραστικό
σύστημα που πρόκειται να σχεδιάσουμε.
Θα πρέπει να συνδέεται και να εξηγείται με τα αποτελέσματα της έρευνας απαιτήσεων
και συγκεκριμένα με τις βασικές προδιαγραφές που προέκυψαν από αυτήν.

•
•

•

•

•

Αφορά την αποσαφήνιση των βασικών ιδεών επίλυσης συγκεκριμένων ζητημάτων
που αφορούν το διαδραστικό σύστημα που μελετάται.
Οι ιδέες αφορούν κυρίως το τι θα κάνει το σύστημα, ποιες δραστηριότητες θα
υποστηρίζει, σε ποιο πλαίσιο χρήσης, τι περιεχόμενο θα έχει και σε ποιες μορφές και
ποιες γενικές αλληλεπιδράσεις θα προσφέρονται στους χρήστες.
Περιλαμβάνει τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για ένα εύρος θεμάτων όπως:
συζήτηση ευρημάτων από την έρευνα απαιτήσεων και των προδιαγραφών,
δημιουργική έκφραση ιδεών, επισήμανση περιορισμών κόστους, χρόνου,
τεχνογνωσίας, ευχρηστίας, κλπ.
Γίνεται ερμηνεία των δεδομένων που έχουν προκύψει από την έρευνα απαιτήσεων,
από το σύνολο της ομάδας ανάπτυξης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
παρερμηνειών.
Κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για την οργάνωση της προκαταρκτικής σχεδίασης
περιλαμβάνει φάσεις ατομικής εργασίας, οι οποίες εναλλάσσονται με αυτές της
παρουσίασης στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και της ομαδικής έκθεσης των ιδεών.

Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε από
την σχεδιαστική μας ομάδα στα πλαίσια της προκαταρκτικής σχεδίασης.

Α) ΜΕΘΟΔΟΙ
1. Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)

Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο καταιγισμός ιδεών. Θεωρήθηκε ως η
καταλληλότερη μέθοδος για την ενίσχυση της δημιουργικότητας της σχεδιαστικής μας ομάδας.
Ο σκοπός της μεθόδου αυτής ήταν η δημιουργία μεγάλου αριθμού ιδεών για τη λύση του
σχεδιαστικού μας προβλήματος. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία όλων των
μελών της ομάδας ανάπτυξης ( 4 άτομα), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλουραλισμός των
ιδεών και να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη έχουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το
αντικείμενο που κλήθηκαν να σχεδιάσουν.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την αναλυτική μελέτη και ιεράρχηση των βασικών προδιαγραφών
που προέκυψαν από τη διαδικασία της έρευνας και αναζήτησης και την επισήμανση των
περιορισμών (κόστους, χρόνου, τεχνογνωσίας, ευχρηστίας, κλπ.) που έχουν εντοπιστεί. Με
σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρερμηνειών από την ομάδα και για να δημιουργηθεί
μια αρχική βάση πάνω στην οποία θα κινηθούν τα μέλη, προκειμένου να εκφράσουν
δημιουργικά τις ιδέες τους.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη διατύπωση των βασικών ερωτημάτων για τη σχεδίαση:
«Τι θα κάνει το σύστημα, που ακριβώς θα τοποθετηθεί, ποιες δραστηριότητες θα υποστηρίζει,
σε ποιο πλαίσιο χρήσης, τι περιεχόμενο θα έχει , ποιες γενικές αλληλεπιδράσεις θα
προσφέρονται στους χρήστες και σε ποιες μορφές;»

Προς απάντηση των ερωτημάτων, για μερικά λεπτά κάθε μέλος της ομάδας, μόνο του,
κατέγραφε συνοπτικά τις εναλλακτικές λύσεις σε χαρτάκια (τύπου post it) και τα τοποθετούσε
στο κέντρο του τραπεζιού.
Το επόμενο βήμα του καταιγισμού ιδεών ήταν το εξής: το κάθε μέλος της ομάδας διάβασε μιαμια τις ιδέες του στα άλλα μέλη, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους κριτική από αυτά, αφού ο
στόχος ήταν να λειτουργήσει το κάθε μέλος ελεύθερα. Στη συνέχεια δόθηκε λίγος χρόνος ώστε
τα μέλη να δουν το πώς οι ιδέες των υπολοίπων ταιριάζουν με τις δικές τους και να τις
εμπλουτίσουν. Τα παραπάνω βήματα ολοκληρώθηκαν περίπου σε χρονικό διάστημα της μίας
ώρας.
Το τρίτο βήμα στη διαδικασία αφορά την ταξινόμηση των ιδεών της ομάδας και
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ταξινόμησης καρτών (card sorting). Πρόκειται για μια
ομαδική διαδικασία σύνθεσης νοήματος από το σύνολο των δεδομένων και την παραγωγή
των πιο ικανοποιητικών λύσεων. Οι σημειώσεις, οι οποίες είχαν γραφτεί σε μορφή post-it,
μπορούσαν να διακινούνται / μετατοπίζονται εύκολα και να ομαδοποιούνται μεταξύ τους. Έτσι
φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η παραγωγή των περισσότερο ικανοποιητικών
και κατάλληλων ιδεών για την λύση του προβλήματος.
Οπτικοποίηση διαδικασίας card sorting :

εικ.1

εικ.2 ταξινόμηση ιδεών που ταιριάζουν μεταξύ τους

εικ.3 λεπτομέρεια

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κρισιμότερα ζητήματα που διασαφηνίστηκαν κατά τη
διαδικασία του brainstorming και οι σημαντικότερες ιδέες που προέκυψαν για τη λύση τους:
1) η εφαρμογή που πρόκειται να σχεδιάσουμε θα υποστηρίζει την τεχνολογία του
multitouch και συγκεκριμένα θα είναι ένας πολυαπτικός πίνακας
2) η εφαρμογή μας θα τοποθετηθεί σε τρία αντίγραφα στα τρία κενά διαστήματα που
ορίζουν οι τέσσερις κολόνες στη δυτική πλευρά του αίθριου
3) θα υποστηρίζει την ελληνική, την αγγλική και την ιταλική γλώσσα και η δυνατότητα
εναλλαγής γλώσσας θα βρίσκεται σε σταθερό σημείο κάθε στιγμή της διάδρασης
4) η εφαρμογή θα προσφέρει δυνατότητα βοήθειας στο χρήστη μέσω επεξηγηματικού
demo
5) η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ύψος και να προσαρμόζεται με τρόπο
τέτοιο, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη από άτομα με κινητικά προβλήματα και από
παιδιά
6) η εφαρμογή θα διατηρεί μια σταθερή ζώνη πλοήγησης, εύκολα κατανοητή από το
χρήστη και θα περιλαμβάνει πολλές αυτοεξηγούμενες μεταφορές που θα
διευκολύνουν τη διάδραση
7) σε σταθερό σημείο θα βρίσκονται επίσης οι διεπαφές για το εικονικό παιχνίδι και για
τους προτεινόμενους νεοκλασικούς ξενώνες και βιβλία

2. Σχεδίαση βασισμένη σε Σενάρια (Scenario-based design)

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας είναι η σχεδίαση
βασισμένη σε σενάρια. Στόχος της είναι να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι
προσφερόμενες λειτουργίες του συστήματος και να σκιαγραφηθεί η μελλοντική χρήση του
από τους δυνητικούς χρήστες.

Τα σενάρια που σχεδιάσαμε
•
•
•
•
•
•
•

δίνουν ένα πλούσιο σύνολο πληροφοριών και πλαισίου χρήσης χωρίς να είναι
αυστηρά δομημένο
σχεδιάστηκαν σε ένα αρκετά αφηρημένο επίπεδο, χωρίς να εμβαθύνουμε σε πολύ
μεγάλη λεπτομέρεια
κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα personas που παρουσιάστηκαν στην διαδικασία
της έρευνας και αναζήτησης
χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν τη σχεδιαστική μας ομάδα στη διαχείριση
των δεδομένων και στην διαδικασία της αναλυτικής σχεδίασης στη συνέχεια
διευκόλυναν την επικοινωνία όλων των συμμετεχόντων στη βάση της εργασίας, και
διατηρούν το ίδιο ύφος παρ’ όλο που σχεδιάστηκαν από διαφορετικά μέλη της ομάδας
αφηγούνται ιστορίες χρήσης του προς σχεδίαση διαδραστικού συστήματος
περιλαμβάνουν περσόνας που έχουν αναγνωριστεί στην έρευνα απαιτήσεων και
στόχους που θέλουν να πετύχουν οι δυνητικοί χρήστες με τη χρήση του συστήματος

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:
Βήμα 1ο : Κάθε μέλος της σχεδιαστικής ομάδας ανέλαβε να σχεδιάσει συνοπτικά ένα σενάριο
χρήσης.
Βήμα 2ο : Τα σενάρια στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υπόλοιπα μέλη της
σχεδιαστικής ομάδας, τα οποία εμπλούτισαν τα δικά τους σενάρια με πλοκή βασισμένη στις
ιδέες των άλλων μελών.
Βήμα 3ο : Έπειτα η σχεδιαστική ομάδα συγκεντρώθηκε και πάλι και συζήτησε ανοικτά το κάθε
ένα εμπλουτισμένο σενάριο. Ακούστηκαν οι γνώμες υπέρ ή κατά και αναζητήθηκαν
δυνατότητες παραπέρα εμπλουτισμού.
Βήμα 4ο : Τελικά σενάρια

Τα σενάρια χρήσης που θα παρουσιαστούν παρακάτω περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
1. Ρόλοι: χρησιμοποιήθηκαν τα περσόνας που έχουν σχεδιαστεί από την έρευνα απαιτήσεων,
με αναφορά των προσωπικών, δημογραφικών και ψυχογραφικών στοιχείων του προφίλ τους.
2. Σκηνικό (setting): Χώρος του Δημαρχείου Ερμούπολης, δυτικό αίθριο ισογείου.
3. Γενικότερη δραστηριότητα και επιμέρους στόχοι χρήσης: π.χ. φοιτήτρια που κάνει την
πτυχιακή της.
4. Σημαντικά στοιχεία της σχεδίασης του διαδραστικού συστήματος: π.χ. Αγγίζει ένα από τα
Νεοκλασικά κτίρια και επιλέγει την τρισδιάστατη πλοήγηση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σενάριο 1ο

Ο Nils έχει έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εκτός από την Αθήνα αποφάσισε να
επισκεφθεί και την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την Ερμούπολη.
 Φτάνοντας στο Δημαρχείο για μία τυπική επίσκεψη στα πλαίσια του sightseeing
βλέπει το διαδραστικό σύστημα παρουσίασης και του τραβάει το ενδιαφέρον.
Πλησιάζοντας στον multi – touch wall αγγίζει παρακολουθεί για λίγο
το επεξηγηματικό demo και αγγίζει την οθόνη. Ανοίγει ένα από τα νεοκλασικά κτίρια
που βλέπει και ξεκινάει να πλοηγείται τρισδιάστατα στο εσωτερικό του. Θέλοντας να
διαβάσει την ιστορία του κτιρίου καταλαβαίνει πως δεν έχει επιλέξει την αγγλική
γλώσσα αλλά βλέπει στην σταθερή ζώνη πλοήγησης τα εικονίδια που
αντιστοιχούν στην εναλλαγή γλώσσας. Αφού γυρίσει στην αρχική σελίδα θέλει να
ενημερωθεί για τους ξενώνες που στεγάζονται σε αντίστοιχα κτίρια και να περιηγηθεί
σε αυτούς. Επιλέγει την κατηγορία «ξενώνες» και βλέπει πως μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα σε αρκετούς. Βλέπει φωτογραφίες τους, ενημερώνεται για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και για τις τιμές τους και καταλήγει στον κατάλληλο για
αυτόν. Δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του αλλά σύροντας το «φίλτρο» του
χάρτη στην εικόνα του ξενώνα εμφανίζεται η ακριβής διαδρομή που πρέπει να
ακολουθήσει από το Δημαρχείο για να φτάσει σε αυτόν. Επιλέγει να στείλει μέσω
Bluetooth τον χάρτη με τη διαδρομή στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο και
φεύγει από το Δημαρχείο.

Σενάριο 2ο
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ _ ΜΟΝΤΕΛΑ _ PERSONAS

“Κάτοικος του νησιού”
Όνομα: Αλεξάνδρα Σερέτη
Ηλικία: 23
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια
Εργασία: φοιτήτρια του τμήματος
ΜΣΠΣ
Τεχνολογικό προφίλ: άνετη με την
τεχνολογία, έμπειρος χρήστης
υπολογιστών, διαθέτει smartphone και
προσωπικό υπολογιστή, ιδιαίτερα
εξοικειωμένη με την έννοια του
διαδραστικού συστήματος
Ενδιαφέροντα: να περνάει χρόνο με
τους φίλους της

«Η δημιουργία μιας διαδραστικής
εγκατάστασης εδώ στο νησί, θα είναι πολύ
βοηθητική για μένα προκειμένου να
παρατηρήσω και να συλλέξω στοιχεία που
χρειάζομαι για την πτυχιακή μου εργασία»

Στόχοι: ολοκλήρωση προπτυχιακών
σπουδών μέσα στον επόμενο χρόνο
και έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών

 Η Αλεξάνδρα είναι στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου, έχει αναλάβει ένα project
που περιλαμβάνει και την 3D περιήγηση. Ο καθηγητής την ενημερώνει για το σύστημα
που υπάρχει στο χώρο του Δημαρχείου και εκείνη αποφασίζει να πάει να το
επισκεφτεί. Φτάνοντας στο αίθριο πλησιάζει τον multi – touch wall και παρακολουθεί
με προσοχή το επεξηγηματικό demo. Αγγίζει ένα από τα Νεοκλασικά και επιλέγει
την τρισδιάστατη πλοήγηση . Καθώς πλοηγείται στο εσωτερικό του κτιρίου, θέλει να
καταγράψει τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης. Έτσι από την σταθερή
ζώνη πλοήγησης διαλέγει να ξαναδεί το επεξηγηματικό demo .Καταγράφει τις
παρατηρήσεις της, αλλά θέλοντας να έχει μια πιο γενική εικόνα για το τι έχει
συναισθήματα έχει προκαλέσει το σύστημα στους χρήστες διαλέγει να δει την
ενότητα Σχόλια. Κρατάει κάποιες τελευταίες σημειώσεις, φωτογραφίζει το σύστημα
και φεύγει.

Σενάριο 3ο
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ _ ΜΟΝΤΕΛΑ _ PERSONAS

“Κάτοικος του νησιού”
Όνομα: Μαρία Νέτου
Ηλικία: 37
Εκπαίδευση: τριτοβάθμια,
μεταπτυχιακές σπουδές
Εργασία: υπάλληλος Αρχαιολογικού
Μουσείου Ερμούπολης
Τεχνολογικό προφίλ: ικανοποιητικό
επίπεδο τεχνολογικής γνώσης, διαθέτει
smartphone και προσωπικό
υπολογιστή
Ενδιαφέροντα: διάβασμα, ταξίδια,
μουσική

«Θεωρώ πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η
πολιτιστική κληρονομιά της Ερμούπολης και βρίσκω
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να γίνει αυτό μέσω
σύγχρονων τεχνολογιών»

 Η Μαρία λαμβάνει e-mail από την παλιά της συμφοιτήτρια, την Άννα ότι δέχεται την
πρόσκλησή της και θα την επισκεφτεί στο τέλος της εβδομάδας. Η Άννα λόγω
κινητικών προβλημάτων μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι η Μαρία
αποφασίζει να κάνει μια μικρή έρευνα για τα μέρη στα οποία θα έχει άνετη πρόσβαση
η συμφοιτήτρια της. Φτάνοντας στο Δημαρχείο την ενημερώνουν για την ύπαρξη του
ανελκυστήρα στο πλάι του αίθριου. Την προσοχή της αποσπά ο multi – touch wall με
τον οποίο αρχίζει να αλληλεπιδρά. Μπαίνει στο παιχνίδι για να δει πόσους ψήφους
έχει λάβει το Ψηφιακό Νεοκλασικό της που είχε τοποθετήσει στην Ψηφιακή
Ερμούπολη πριν 3 εβδομάδες . Λίγο πριν φύγει θυμάται ότι στο multi – touch wall
μπορείς να ρυθμίσεις το ύψος. Από την σταθερή ζώνη πλοήγησης επιλέγει
το επεξηγηματικό demo με σκοπό να δει πως μπορεί να ρυθμιστεί το ύψος ώστε
να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και η συμφοιτήτρια της. Η Μαρία
κυκλώνει το Δημαρχείο στην πρόχειρη λίστα με τα αξιοθέατα που έχει φτιάξει και
φεύγει.

Σενάριο 4ο

 Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 11.00 πμ. Τα παιδιά της πέμπτης τάξης του 1ο Δημοτικού
σχολείου Ερμούπολης, συνοδευόμενα από την δασκάλα τους, φτάνουν στο
Δημαρχείο για να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίσκεψή τους στο
χώρο. Η δασκάλα, κυρία Μαρία, είναι ενήμερη για την διαδραστική εφαρμογή που
βρίσκεται εγκατεστημένη στο δυτικό αίθριο του Δημαρχείου ( σε προηγούμενη
επίσκεψή της έχει πλοηγηθεί σε αυτήν και έχει ανακαλύψει τις λειτουργίες της και
ποιες από αυτές θα ενδιέφεραν τα παιδιά της). Αφού τα παιδιά ξεναγήθηκαν λίγα
λεπτά στο χώρο του Δημαρχείου, έφτασαν στο χώρο του αίθριου και μετά από
προτροπή της δασκάλας τους κάθισαν στο δάπεδο. Η κυρία Μαρία ρύθμισε το ύψος
της εφαρμογής ώστε να την βλέπουν τα παιδιά και ξεκίνησε να τους παρουσιάζει το
περιεχόμενό της. Πρώτα πάτησε το φίλτρο «ιστορία» και εξήγησε στα παιδιά μερικά
πράγματα για την ιστορία του Νεοκλασικισμού στην Ελλάδα, τους έδειξε φωτογραφίες
και πραγματοποίησε 3D πλοήγηση σε ένα κτίριο, ενώ τα παιδιά κοίταζαν
ενθουσιασμένα. Στην συνέχεια επέλεξε το εικονικό παιχνίδι και με την βοήθεια των
παιδιών έφτιαξαν το δικό τους νεοκλασικό κτίριο, του πρόσθεσαν κίονες, κολόνες,
πόρτα, αέτωμα, το έβαψαν κίτρινο, του έδωσαν ιδιότητα σχολείου και το τοποθέτησαν
στον εικονικό χάρτη της Ερμούπολης ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο. Έπειτα η
δασκάλα άφησε τα παιδιά να περιεργαστούν για λίγα λεπτά μόνα τους την εφαρμογή.
Βλέποντας με πόσο μεγάλο ενδιαφέρον τα παιδιά επεξεργάζονταν τις πληροφορίες
και ανταπεξέρχονταν στον τρόπο αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή, η κυρία Μαρία

σκέφτηκε πως αυτή ήταν η καλύτερη εκπαιδευτική εκδρομή που είχε οργανώσει, «τα
παιδιά και έπαιξαν αλλά και έμαθαν».
Σενάριο 5ο

 Ο Δημήτρης Καρέλης αποφασίζει να πάει διακοπές τώρα που έχει ελεύθερο χρόνο
στον παλιό του φίλο στην Σύρο. Τα πρωινά που ο φίλος του δουλεύει, ο Δημήτρης
βγαίνει για περπάτημα για να έρθει σε επαφή με τη φύση και για να γνωρίσει το
μέρος. Βρίσκει αρκετά ενδιαφέρουσα την αρχιτεκτονική του νησιού και θα ήθελε να
βρει μερικές πληροφορίες για αυτά τα νεοκλασικά κτίρια που υπάρχουν παντού στο
νησί. Ο φίλος του τον ενημερώνει πως στο Δημαρχείο βρίσκεται μια διαδραστική
εφαρμογή με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Επισκέπτεται το χώρο λοιπόν και
αναρωτιέται αν θα τα καταφέρει με αυτήν την νέα τεχνολογία. Το επεξηγηματικό
demo στην αρχή του εξηγεί πως θα διαδράσει με την οθόνη και έτσι αρχίζει μια
ευχάριστη περιήγηση στον κόσμο των νεοκλασικών. Η ταμπελίτσα με την
λέξη ιστορία του τραβά το ενδιαφέρον. Πως θα μπορούσε όμως να διευρύνει τις
γνώσεις του για αυτό; Στο πάνω μέρος της οθόνης διακρίνει τη λέξη βιβλία. «Φυσικά
θα υπάρχουν βιβλία που θα αναφέρονται σε αυτό!» σκέφτεται. Επιλέγει, και
ενημερώνεται ποια είναι αυτά και ποια από αυτά πωλούνται στα βιβλιοπωλεία του
νησιού. Ικανοποιημένος από την εύκολη πλοήγηση του στην εφαρμογή, από την
«ζωντανή» εμπειρία του λόγω της μεγάλης οθόνης, φεύγει για το βιβλιοπωλείο.

Β) ΜΟΝΤΕΛΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1. Όραμα

Σκοπός της δημιουργίας του οράματος είναι να διατυπωθεί με κάποιο τρόπο το τι θα
μπορούσε να παρέχει ιδανικά το σύστημα, έτσι ώστε να φανεί το εύρος των δυνατοτήτων του
και να εξηγηθεί το γιατί το προτεινόμενο σύστημα δεν έχει τελικά κάποιες από αυτές τις
δυνατότητες. Επίσης, οι δυνατότητες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για
περαιτέρω έρευνα από άλλες σχεδιαστικές ομάδες ώστε να προβούν στην δημιουργία
κάποιου συμπληρωματικού του δικού μας έργου. Επιπλέον μπορούν να δειχθούν ευκολότερα
ποιες δράσεις είναι άμεσα υλοποιήσιμες και ποιες όχι, καθώς επίσης να συζητηθεί και να
επικοινωνηθεί καλύτερα η εφικτότητα και η σκοπιμότητα κάποιων ιδεών.
Η διατύπωση του οράματος του συστήματός μας έγινε υπό την μορφή συνοπτικών
περιγραφών για δυνητικές προδιαγραφές του . Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια να
απεικονιστεί και με κάποιο αφηρημένο εικονιδιακό τρόπο ο οποίος απεικονίζει ρόλους των
εμπλεκομένων, ανάγκες που πρόκειται να ικανοποιούνται ιδανικά, προχωρημένα τεχνολογικά
συστήματα που θα λειτουργούν και τέλος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που θα
υποστηρίζονται.

Το όραμα του διαδραστικού συστήματος «Νεοκλασικά κτίρια Ερμούπολης», αποτελείται από
τρία σκέλη:
1) Μεγαλύτερος βαθμός εμβύθισης για τον κάθε χρήστη, (όσον αφορά στην τρισδιάστατη
πλοήγηση στο εσωτερικό των νεοκλασικών κτιρίων), μέσω φυσικότερου τρόπου διάδρασης.
Μπορεί να επιτευχθεί με:
•

Αλληλεπίδραση με την ανίχνευση βλέμματος σε κατάλληλο χρόνο εναλλαγής, στόχου
– εικόνας – περιήγησης, και χωρίς τη χρήση εξωτερικού εξοπλισμού (γυαλιά ή άλλες
βοηθητικές συσκευές).
Η τρισδιάστατη περιήγηση στον χώρο, όπου παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά στοιχεία,
χρώματα, μοτίβα, τοιχογραφίες και τάσεις της προβαλλόμενης εποχής είναι μία
διαδικασία που στο αντίστοιχο πραγματικό περιβάλλον ο άνθρωπος την
πραγματοποιεί με την όραση ( φυσικός τρόπος που βλέπουμε ένα χώρο).
Είναι εξίσου κατάλληλος τρόπος αλληλεπίδρασης για άτομα με κινητικά ή μαθησιακά
προβλήματα γιατί δεν απαιτείται χειρισμός περιφερειακού εξοπλισμού ή κατανόηση
δύσκολων οδηγιών για τη χρήση της εφαρμογής.

2) Δυνατότητα παρουσίασης της εφαρμογής σε χρήστες με προβλήματα όρασης.
Μπορεί να επιτευχθεί με:
•

•

δυνατότητα του συστήματος για customization και της “οθόνης” να προβάλλει τα
κτίρια, το εσωτερικό τους, τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ως αληθινούς
όγκους που μπορεί ο χρήστης να ψηλαφίσει με τα χέρια του.
δυνατότητα ηχητικής αφήγησης και υποστήριξη συστήματος Braille για τα κείμενα και
τις πληροφορίες.

3) Στο σκέλος της επιχειρηματικότητας για τους ξενώνες:
Εφαρμογή όπου θα υποστηρίζει την συνομιλία του χρήστη με ψηφιακή μορφή υπεύθυνου
του εκάστοτε ξενώνα, ο οποίος θα τον ενημερώνει για το ξενοδοχείο, τις κρατήσεις θα τον
ξεναγεί στους χώρους κ.τ.λ. και γενικότερα θα μπορεί να συνομιλήσει μαζί του με φυσικό
τρόπο όπως θα έκανε και από κοντά.

2. Πίνακες Ιστοριών (Storyboards)
Στη φάση αυτή της προκαταρκτικής σχεδίασης, θα παρουσιαστούν δύο πίνακες ιστοριών.
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την συγκεκριμένη τεχνική των storyboards για να δείξουμε με
τρόπο εικονιδιακό και ευχάριστο τους τρόπους χρήσης του νέου διαδραστικού συστήματος,
σε λίγα καρέ. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο πίνακα ιστοριών βλέπουμε κάποιες από τις
προσφερόμενες λειτουργίες του συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης πλοηγείται
και αλληλεπιδρά με αυτό. Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τη δυνητική επισκεψιμότητα του
χώρου, όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η εφαρμογή, από ένα άτομο μεμονωμένα, από γκρουπ
μαθητών και από γκρουπ τουριστών. Αποτελείται από πέντε φάσεις: στην πρώτη φάση
παρουσιάζεται η διαδραστική εγκατάσταση στον άδειο χώρο του αίθριου και στις υπόλοιπες
τέσσερις φάσεις φαίνεται το πως ο χώρος που έχουμε επιλέξει υποστηρίζει την ταυτόχρονη
παρουσία πολλών χρηστών.
Τα storyboards μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να:
•
•
•

•
•
•

δείχνουν τις δυνητικές αλληλεπιδράσεις των χρηστών με την εφαρμογή, το πλαίσιο
χρήσης και το χρόνο
δίνουν έμφαση στην καταλληλότητα του χώρου στον οποίο θα είναι εγκατεστημένη η
εφαρμογή
συμπεριλαμβάνουν πρωταγωνιστές οι οποίοι ανήκουν στο απευθυνόμενο κοινό που
έχει οριστεί για την εφαρμογή μας και κάποια από τα περσόνας που έχουν
σχεδιαστεί στην έρευνα απαιτήσεων
προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τις λειτουργίες/ υπηρεσίες που θα
συμπεριλαμβάνει το σύστημα
προσφέρουν μια κοινή οπτική γλώσσα μέσα από την οποία μπορούν να
επικοινωνήσουν άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο και
διευκολύνουν την σχεδίαση

α.

β. Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται οι πιθανές καταστάσεις επισκεψιμότητας του

χώρου εγκατάστασης της εφαρμογής (μεμονωμένα άτομα, group μαθητών, group τουριστών)

3. Εννοιολογικά Μοντέλα
Το εννοιολογικό μοντέλο (concept model) που ακολουθεί, δείχνει με διαγραμματικό τρόπο τις
βασικές έννοιες και δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν το υπό σχεδίαση διαδραστικό
σύστημα. Η δομή του βασίζεται στην ένωση κόμβων με συνδέσεις. Οι βασικοί κόμβοι
(μεγαλύτερες ελλείψεις) είναι οι αναγνωρισμένες κατηγορίες εμπλεκομένων του συστήματος
(ουσιαστικά). Οι δευτερεύοντες κόμβοι (μικρότερες ελλείψεις) είναι αντικείμενα του
πραγματικού κόσμου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες ( π.χ. φωτογραφίες,
σχόλια, διαδρομές κ.τ.λ) και τέλος οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων (ρήματα), αντιπροσωπεύουν
σημαντικές δραστηριότητες/δράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των κόμβων. . Ο στόχος του
εννοιολογικού μοντέλου είναι να επικοινωνήσει τις βασικές λειτουργίες και τις σημαντικές
έννοιες του συστήματός μας και να αποτελέσει ένα γενικό και ουσιώδες μοντέλο αναφοράς για
το τι πρόκειται να κάνει αυτό, χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες που αφορούν την τεχνολογία
που θα το υποστηρίζει.

Η δομή του δεύτερου εννοιολογικού μοντέλου είναι αντικειμενοστρεφής (object-oriented ). Ο
κεντρικός κόμβος (τετράγωνο) είναι η υπό σχεδίαση εφαρμογή. Τους δευτερεύοντες κόμβους
(ελλείψεις) αποτελούν οι εμπλεκόμενες με το σύστημα ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ενώνονται
με τον κεντρικό κόμβο με συνδέσεις (ρήματα) που αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες
δραστηριότητες που συμβαίνουν μεταξύ των κόμβων. Ο στόχος του εννοιολογικού μοντέλου
είναι να επικοινωνήσει τις βασικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των
εμπλεκομένων και του συστήματος.

Έπειτα από τις δύο προσπάθειες που παρουσιάστηκαν παραπάνω καταλήξαμε στην
διαμόρφωση του τελικού εννοιολογικού μοντέλου το οποίο περιέχει στοιχεία του τελικού
συστήματος όπως εικονίδια και γραμματοσειρά. !Σημείωση: Το μοντέλο αυτό προστέθηκε στο
συγκεκριμένο σημείο του κειμένου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σχεδίασης

4. Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας
Η αρχιτεκτονική της πληροφορίας (information architecture) είναι πολύ σημαντική φάση της
προκαταρκτικής σχεδίασης. Αναφέρεται στην δομή, οργάνωση και ροή της πληροφορίας στο
υπό σχεδίαση σύστημα από την οπτική του χρήστη. Είναι μια μέθοδος που μας βοηθάει
ιδιαίτερα στο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η πληροφορία και
ποιος σύνδεσμος είναι σχετικός με κάποιον άλλο.
Τα κριτήρια με βάση τα οποία το περιεχόμενο ομαδοποιείται και ιεραρχείται πρέπει να
απηχούν τους στόχους και τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών του συστήματος. Από τις τρεις
μορφές οργάνωσης της πληροφορίας [ακολουθιακή, ιεραρχική και οργανική (σημασιολογική)],
επιλέξαμε την ιεραρχική, όπου οι γενικές έννοιες οδηγούν σε ειδικότερες. Η ιεραρχία
κατασκευάστηκε από ‘πάνω προς τα κάτω’ (top-down) λόγω του οτι η αρχιτεκτονική προέκυψε
μετά από την αναγνώριση της στρατηγικής και των αναγκών των χρηστών. Το διάγραμμα
αρχιτεκτονικής της πληροφορίας που θα παρατεθεί παρακάτω, περιγράφει σε ένα υψηλό
επίπεδο αφαίρεσης την δομή και/ή την ροή της εμπειρίας του χρήστη κατά τη διάρκεια της
αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή μας.

5. Χάρτης Περιεχομένου
Ο χάρτης περιεχομένου (site map) που παρατίθεται στη συνέχεια, περιλαμβάνει την ιεραρχική
παράθεση της δομής του περιεχομένου της εφαρμογής. Η χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου
στη φάση αυτή της προκαταρκτικής σχεδίασης επιλέχθηκε από τη σχεδιαστική ομάδα για να
αναπαρασταθεί ο τρόπος με τον οποίο θα είναι οργανωμένη η πληροφορία μέσα στην
εφαρμογή. Ο χάρτης περιεχομένου επηρεάζει καθοριστικά την οργάνωση, ορολογία,
κατανόηση και αναζήτηση της πληροφορίας από το χρήστη, καθώς επίσης είναι ένα ιδιαίτερα
βοηθητικό εργαλείο για την κατανόηση της πλοήγησης.

6. Διάγραμμα ροής της πληροφορίας
Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια απεικόνισης του τρόπου με τον οποίο θα αποκρίνεται
το νέο σύστημα σε ενδεικτικές δράσεις του χρήστη . Ειδικότερα παρουσιάζεται το πώς μια
πρόθεση του χρήστη μεταφράζεται σε συγκεκριμένη δράση και πως αυτή η δράση προκαλεί
μια συγκεκριμένη ανάδραση από το σύστημα.

Γ) ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ (GESTURES)
1. Έρευνα Χειρονομιών

Η υπό σχεδίαση διαδραστική εφαρμογή “Νεοκλασικά κτίρια Ερμούπολης” θα βασίζεται στην
τεχνολογία της πολλαπλής αφής. Δηλαδή ο χρήστης θα διαχειρίζεται την πληροφορία με
χειρονομίες (gestures). Η πολυαπτική αφή απαιτεί ένα σύνολο από τεχνικές αλληλεπίδρασης
(interaction techniques), η ανακάλυψη των οποίων αποτελεί βασικό κομμάτι της σχεδιαστικής
διαδικασίας.
Οι τεχνικές αλληλεπίδρασης αποτελούνται από:
 Χειρονομία (χρήστη)
 Αντιστοίχηση νοήματος σε ενέργεια (υπολογιστής)
 Ενέργεια / ανάδραση (υπολογιστής)
Στόχος μας λοιπόν είναι να ανακαλύψουμε τις διαθέσιμες χειρονομίες, να επιλέξουμε τις
καταλληλότερες και τέλος να τις αντιστοιχίσουμε με τις ενέργειες του συστήματος που
πρόκειται να σχεδιάσουμε.

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των χειρονομιών
είναι:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Το ζητούμενο είναι η φυσικότητα της αλληλεπίδρασης (όσο πιο πολύπλοκη η
χειρονομία, τόσο λιγότεροι θα μπορούν να την κάνουν)
Οι χρήστες πρέπει να μάθουν τις χειρονομίες (αν δεν είναι αυτονόητες)
Το σύστημα πρέπει να κατανοεί τις χειρονομίες, ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης
Αν χρησιμοποιηθεί έτοιμο λογισμικό αναγνώρισης χειρονομιών, τότε οι χειρονομίες
είναι δεδομένες
Θα πρέπει να συνδυαστεί η δραστηριότητα που κάνει ο χρήστης με κάτι άλλο που θα
ήθελε να συμβεί, π.χ. στην 3Δ πλοήγηση αν πλησιάσει προς την πόρτα, θα μπει σε
άλλο δωμάτιο
Αποφυγή χειρονομιών που απαιτούν έκταση των άκρων και τέντωμα του σώματος
Αποφυγή πολλών επαναλήψεων
Αποφυγή χειρονομιών που κουράζουν τους μύες
Αποφυγή χειρονομιών που απαιτούν μεγάλη δύναμη ή πίεση από το χρήστη

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας των διαθέσιμων χειρονομιών από τις οποίες
καλούμαστε να επιλέξουμε αυτές που εξυπηρετούν καλύτερα την αλληλεπίδραση του χρήστη
με την εφαρμογή μας:

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, και αφού εντοπίσαμε και καταγράψαμε τις λειτουργίες
του συστήματος και σε ποιες από αυτές θα έχει πρόσβαση ο χρήστης με χειρονομίες,
καταλήξαμε στην επιλογή των τελικών χειρονομιών που θα καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι
χρήστες ανάλογα με τη λειτουργία που θα επιλέξουν.

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν παρακάτω οι βασικές λειτουργίες του συστήματός μας
και πως αυτές θα εκτελούνται από το χρήστη:

Αφού καταλήξαμε στις βασικές χειρονομίες που θα χρησιμοποιήσουμε σειρά έχει τώρα να
μελετήσουμε τα τεχνικά θέματα που αφορούν:
•
•

•
•
•
•

Την παρουσία (presense) –πότε εμφανίζεται η χειρονομία;
Σε αντιστοίχιση με την ενέργεια του χρήστη
Διάρκεια (duration) –πόσο χρόνο διαρκεί;
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρήστη (κάποιοι μπορεί να είναι πιο αργοί στις
κινήσεις τους από άλλους), περίπου 1΄
Τοποθεσία –που (σε ποιο σημείο) γίνεται η χειρονομία;
Σε σχέση με κάποιο αντικείμενο, ή ακόμα και σε (x, y)
Μέγεθος χειρονομίας (size)
Προσανατολισμός (orientation)
Τρεις βαθμοί ελευθερίας
Αριθμός σημείων επαφής
Μέσα στα όρια μίας κυκλικής επιφάνειας διαμέτρου 8cm

2. Τεκμηρίωση Χειρονομιών
α.

Συνεχίζοντας περνάμε στη διαδικασία τεκμηρίωσης των χειρονομιών που έχουμε επιλέξει και
στην αναλυτική περιγραφή των εργασιών του χρήστη και του συστήματος (Task Analysis)
Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά σειριακά διαγράμματα που περιγράφουν τις ενέργειες του
χρήστη και την ανάδραση του συστήματος, καθώς επίσης συνοδεύονται από εικονιδιακή
απεικόνιση των χειρονομιών:

β.

Στο παρακάτω swim lane παρουσιάζεται σε τρεις οριζόντιες λωρίδες( εικονιδιακά,
περιγραφικά και λειτουργικά) ενδεικτικά μια πιθανή ενέργεια και οι χειρονομίες του χρήστη σε
συνδυασμό με την ανάδραση του συστήματος.

Δ) ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Προτού προβούμε στη σχεδίαση των wireframes, έγινε μία πρώτη προσέγγιση στις
διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος, στον χώρο που καταλαμβάνει η
παλάμη και οι αντίστοιχες χειρονομίες που έχουμε επιλέξει για τις
λειτουργίες της εφαρμογής, στο ύψος όπου κινεί άνετα τα χέρια του σε
όρθια και σε καθιστή στάση. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις
μετρήσεις της επιστήμης της εργονομίας, που χρησιμοποιείται σε μία
πληθώρα εφαρμογών και αφορά στη σχεδίαση τόσο του εξοπλισμού όσο
και των εργασιών, μας ενδιαφέρει η προσαρμογή της εργασίας στο
ανθρώπινο σώμα και όχι το αντίστροφο.

Παράλληλα για την καλύτερη κατανόηση από τη σχεδιαστική ομάδα έγιναν κάποιες δοκιμές
επιβεβαίωσης διαστάσεων και τρόπου χειρισμού του συστήματος μέσω χειρονομιών. Κάθε
χρήστης έχει συγκεκριμένες δυνατότητες ως προς την αισθητική αντίληψη, τη διατήρηση
προσοχής, την έκταση της μνήμης και τα σωματικά χαρακτηριστικά. Οι ανθρώπινες
δυνατότητες επηρεάζουν τις προδιαγραφές των διαδραστικών συστημάτων.

*Εργόσφαιρες είναι οι χώροι τους οποίους μπορούν να σαρώσουν τα ανθρώπινα μέλη.
Δηλαδή άνω και κάτω άκρα.

*Κινητόσφαιρες είναι οι επιμέρους περιοχές στο εσωτερικό των εργοσφαίρων τις οποίες τα
μέλη μπορούν να σαρώσουν όταν οι αρθρώσεις σχηματίζουν ορισμένες γωνίες. π.χ.
βραχίονας κολλημένος στον κορμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Α) ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
Η φάση της αναλυτικής σχεδίασης περιλαμβάνει τη διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπων και
την αξιολόγησή τους από τους εμπλεκόμενους του υπό σχεδίαση συστήματος. Μέσω των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, επιτυγχάνεται η επιθυμητή ανατροφοδότηση της
σχεδιαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή των πρωτοτύπων είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη
φάση του κύκλου ζωής των διαδραστικών συστημάτων καθώς βοηθάει στην ανακάλυψη και
πρόβλεψη τυχόν “λαθών” ή αστοχιών της μελλοντικής σχεδίασης καθώς επίσης δίνει και μια
εκ νέου ώθηση στην σχεδιαστική ομάδα να εμπλουτίσει ή ακόμα και να αναθεωρήσει τελείως
την αρχική της ιδέα. Μπορούν όμως να υπάρχουν και ιδιαίτεροι στόχοι στη διαδικασία, όπως
το να ελέγξουμε την οργάνωση της πληροφορίας, την πλοήγηση, την ορολογία, την
αποτελεσματική ολοκλήρωση εργασιών των χρηστών, κ.α. Ανάλογα με τους στόχους του
εκάστοτε πρωτοτύπου καλούμαστε να επιλέξουμε κάποια στρατηγική ανάπτυξης του. Η κάθε
στρατηγική επηρεάζει και το μέσο αναπαράστασης του συστήματος. Από τις βασικές
στρατηγικές κατασκευής πρωτοτύπων που είναι οι:
• γρήγορη
• επαναχρησιμοποιήσιμη
• τμηματική
• οριζόντια
• κάθετη
• χαμηλής πιστότητας
• υψηλής πιστότητας
η σχεδιαστική μας ομάδα επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον συνδυασμό της οριζόντιας και μίας
κάθετης γρήγορης κατασκευής πρωτοτύπων για να μπορέσουμε στη συνέχεια να
προχωρήσουμε στη σχεδίαση των τελικών οθονών υψηλής πιστότητας. Τους λόγους επιλογής
και την διαδικασία που ακολουθήθηκε θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

1. Κατασκευή Πρωτοτύπων
Στο πρώτο στάδιο της αναλυτικής σχεδίασης πραγματοποιήθηκε γρήγορη κατασκευή
πρωτοτύπων. Στόχος ήταν μέσω μιας γρήγορης και συνεχούς ανατροφοδότησης η οποία
προέκυπτε από την αξιολόγηση των πρωτοτύπων από τους εμπλεκομένους, η σχεδιαστική
ομάδα να καταλήξει στην τελική ιδέα της σχεδίασης του συστήματος. Τα πρωτότυπα
σχεδιάστηκαν σε χαρτί με τη μορφή σκίτσων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ταχύτητα
παραγωγής τους. Κάθε φορά τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα που προέκυπταν από την
αξιολόγηση ενός πρωτοτύπου οδηγούσαν στην γρήγορη κατασκευή του επόμενου.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο εύρος των λειτουργιών της εφαρμογής και τον περιορισμένο
χρόνο για την ολοκλήρωση και παράδοση της εργασίας επιλέξαμε να υλοποιήσουμε μία
κάθετη κατασκευή πρωτοτύπων σε ένα υποσύνολο του συστήματος. Βασική λειτουργία της

εφαρμογής θα είναι να προσφέρει στο χρήστη πληροφορίες που αφορούν στην γενικότερη
περίοδο του νεοκλασικισμού στην Σύρο και ειδικότερα πληροφορίες, αναλυτική περιγραφή και
παρουσίαση των σημαντικότερων νεοκλασικών κτιρίων της Ερμούπολης. Για το λόγο αυτό
επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η λειτουργία κατά την οποία ο χρήστης επιλέγει ένα
συγκεκριμένο νεοκλασικό κτίριο, ενημερώνεται για την ιστορία του, βλέπει φωτογραφίες του
και πραγματοποιεί 3Δ πλοήγηση μέσα σε αυτό.

Β) ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα πρωτότυπα που κατασκευάσαμε και θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια αφορούν στις
παραπάνω τεχνικές κατασκευής και φέρουν συγκεκριμένους περιορισμούς και δυνατότητες ως
προς την επίδειξη λειτουργικότητας και αλληλεπίδρασης, την πιστότητα, το χρόνο, το κόστος,
τα μέσα και τις τεχνολογίες κατασκευής. Βάση των περιορισμών αυτών και των
συγκεκριμένων κριτηρίων χρόνου και οφέλους, επιλέχθηκαν από τη σχεδιαστική ομάδα οι
καταλληλότερες λύσεις υλοποίησης πρωτοτύπων. Μερικά στοιχεία στα οποία δόθηκε
προσοχή είναι:
•

οι στόχοι κάθε πρωτοτύπου να είναι σαφείς και καθορισμένοι έτσι ώστε να
εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και να επιφέρουν την επιθυμητή
ανατροφοδότηση στην σχεδιαστική ομάδα

•

ελαχιστοποίηση πολλών επαναλήψεων, κούρασης και στοιχείων που μπορεί να
επιφέρουν σύγχυση

•

να μην θεωρήσουν οι εμπλεκόμενοι ότι είμαστε κοντά στο τελικό σύστημα

•

προσεκτική επιλογή των μέσων και των εργαλείων κατασκευής των πρωτοτύπων

1. Πρωτότυπα σε χαρτί (paper prototyping)

Η κατασκευή πρωτοτύπων σε χαρτί ήταν γρήγορος και ευχάριστος τρόπος αποτύπωσης των
βασικών ιδεών του υπό μελέτη συστήματος, αλλά και της διόρθωσης αυτών. Τα πρωτότυπα
σε χαρτί που σχεδιάσαμε είναι σκίτσα των βασικών οθονών της εφαρμογής μας και
περιγράφουν τον τρόπο που εναλλάσσονται οι οθόνες και τα σημεία εμφάνισης της
πληροφορίας ανάλογα με την λειτουργία που θα επιλέξει κάθε φορά ο χρήστης.
Χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση και αξιολόγηση των ιδεών τόσο από τους δυνητικούς
χρήστες όσο και μεταξύ της σχεδιαστικής ομάδας. Με το δείγμα των χρηστών, το οποίο ήταν
αρκετά δεκτικό στο να συμμετέχει στη διαδικασία, συζητήθηκαν κυρίως λειτουργικά και
σχεδιαστικά ζητήματα και διαφωνίες που απασχόλησαν την ομάδα σχεδίασης. Η όλη
διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερα ευχάριστη για τους χρήστες και εποικοδομητική για τη
σχεδιαστική ομάδα και προέκυψαν εποικοδομητικές αλλαγές και διορθώσεις. (Η όλη
διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε και τα σχετικά links βρίσκονται στο παράρτημα).

Η κατασκευή των πρωτοτύπων σε χαρτί δεν περιλαμβάνει μόνο σκίτσα οθονών, αλλά και
συνθέσεις από επιμέρους συστατικά του συστήματος. Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν σε χαρτί
πρωτότυπα που αφορούν την εύρεση του καταλληλότερου τρόπου απεικόνισης της διεπαφής
που θα χρησιμοποιηθεί για την 3D περιήγηση μέσα στα νεοκλασικά κτίρια. Στόχος μας ήταν
να προσομοιώσουμε την αλληλεπίδραση, να λάβουμε σχόλια (feedback) από τους χρήστες
για την επιλογή του πιο κατάλληλου και οικείου σε αυτούς, τρόπο αλληλεπίδρασης.
Προτάθηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι 3D περιήγησης :

1. Διπλό χειριστήριο :
αριστερά ο χειρισμός
περιστροφής γύρω από
τον άξονα x και y του
χρήστη, ενώ δεξιά έλεγχος
κίνησης κατά μήκος του
άξονα z
2. Μονό χειριστήριο :
περιστροφή και κίνηση με
χρήση του ενός χεριού
Τα συστατικά της διεπαφής, αφού σχεδιάστηκαν στο χαρτί κόπηκαν στο μέγεθος που θα
εμφανίζονται και στο μελλοντικό σύστημα (κατά προσέγγιση). Έπειτα ζητήθηκε από τους
χρήστες να αλληλεπιδράσουν με αυτή όπως θα το έπρατταν στην πραγματικότητα, ενώ
παράλληλα τους προτρέψαμε να εκφράζουν δυνατά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς
τους σχετικά με το θέμα (think aloud).

3. Απουσία Χειριστηρίου: Χρήση χειρονομιών του ενός χεριού. Δοκιμή με χρήστες για εύρεση
καταλληλότερων χειρονομιών και βιντεοσκόπηση της διαδικασίας.

2. Πρωτότυπα σε πλαίσια (Wireframes)
Έπειτα από την διαδικασία σχεδίασης πρωτοτύπων σε χαρτί περάσαμε στην κατασκευή
πρωτοτύπων σε πλαίσια (Wireframes). Τα πρωτότυπα σε πλαίσια αναπαριστούν την δομή
και το περιεχόμενο της διεπαφής κατά κύριο λόγο, και όχι τα οπτικά στοιχεία της σχεδίασης
όπως το χρώμα και το στυλ. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται λεπτές γραμμές για την σχεδίαση των
οθονών και όχι πιο σύνθετα στοιχεία. Για να ξεκινήσει η σχεδίαση τους, χρειάστηκε ενδελεχής
γνώση των απαιτήσεων και των βασικών εννοιών και δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζει η
διεπαφή, η οποία έχει αποκτηθεί σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης.
Η διαδικασία δημιουργίας των πρωτοτύπων σε πλαίσια ήταν κρίσιμης σημασίας προκειμένου
να ληφθούν οι κατάλληλες σχεδιαστικές αποφάσεις όπως για παράδειγμα η προτεραιότητα
του περιεχομένου από την οπτική του χρήστη. Δηλαδή, ποιο περιεχόμενο (και σε ποια μορφή)
είναι το πιο σημαντικό για το χρήστη. Γι’ αυτό ήταν απαραίτητο πριν προχωρήσει η
διαδικασία να έχουν ήδη προσδιοριστεί οι βασικές κατηγορίες του περιεχομένου και η τελική
ονομασία αυτών.
Τα πρωτότυπα σε πλαίσια που κατασκευάσαμε εκτός από τους δυνητικούς χρήστες,
απευθύνονταν και στα άλλα μέλη της ομάδας ανάπτυξης, προκειμένου να επικοινωνηθούν και
να συζητηθούν θέματα δομής και περιεχομένου της εφαρμογής. Με δεδομένη την γνώση που
αποκτήθηκε από προηγούμενες φάσεις της σχεδίασης, η κατασκευή των wireframes διήρκησε
λιγότερο από τον αρχικά εκτιμώμενο χρονικό διάστημα και κατασκευάστηκαν στο σχεδιαστικό
πρόγραμμα pidoco.

3. Πρωτότυπα οθονών (screen design)
Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής σχεδίασης προέκυψαν τα πρώτα δείγματα οθονών (screen
design) που βρίσκονται σε εξέλιξη. Περιλαμβάνουν τις βασικές οθόνες κάποιων
συγκεκριμένων λειτουργιών του συστήματος μαζί με πραγματικό περιεχόμενο το οποίο αφορά
κάθε τύπο περιεχομένου που έχει καταγραφεί, συλλεχθεί και σχεδιαστεί από τη σχεδιαστική
ομάδα. Περιλαμβάνουν επίσης και θέματα οπτικής σχεδίασης, όπως χρώματα, περιγράμματα,
εικόνες και εικονίδια, τυπογραφία, που θα υποστηρίζει η τελική εφαρμογή. Κατά τη διαδικασία
της κατασκευής των πρωτοτύπων θεωρήθηκε απαραίτητη η παρουσία ολόκληρης της
σχεδιαστικής ομάδας προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να τεκμηριωθούν κάποια
σημαντικά στοιχεία της σχεδίασης (τεχνικά, αισθητικά, λειτουργικά κ.α.). Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι προσεγγίσεις που έγιναν μέχρι να καταλήξουμε στις τελικές
οθόνες της εφαρμογής μας. Συγκεκριμένα οι οθόνες που σχεδιάστηκαν είναι οι εξής:
1) αρχική οθόνη εφαρμογής (homepage)
2) οθόνη επιλογής κατηγορίας «κτιρίων»
3) οθόνη επιλογής ενός συγκεκριμένου κτιρίου και το περιεχόμενο αυτής
(προεπιλεγμένο φίλτρο των φωτογραφιών του κτιρίου)
4) οθόνες τοποθέτησης όλων των δυνατών φίλτρων επάνω στο κτίριο επιλογής και το
περιεχόμενο αυτών (ιστορία, 3Δπλοήγηση, διαδρομές)
Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εύκολη και προφανής λειτουργία και πλοήγηση
Εξάλειψη περιττής πολυπλοκότητας
Σταθερές ζώνες πλοήγησης και λειτουργιών
Σταθερή ζώνη προσανατολισμού
Σταθερός χώρος παρουσίασης βοηθητικών gestures για την διευκόλυνση της
πλοήγησης
Κατανοητά και προφανή εικονίδια μενού
Σχεδίαση βασισμένη σε μεταφορές που να παραπέμπουν στην εποχή του
νεοκλασικισμού
Διαβαθμίσεις μεγέθους και χρωμάτων για το διαχωρισμό των ενοτήτων και των
κατηγοριών
Εύκολη και προφανής εναλλαγή γλώσσας και ρύθμισης του ύψους της εφαρμογής

Α) homepage, πρώτη προσέγγιση
1

Πρώτη προσέγγιση
background

2
Αλλαγή γλώσσας

Πιθανή θέση
φίλτρων
Κατηγορίες

Β) homepage, προσέγγιση δεύτερη- ζώνη πλοήγησης
1

Σταθερή ζώνη
πλοήγησης/ υφή
ξύλου

2

Σταθερή ζώνη
πλοήγησης/ άσπρο
πλαίσιο

3

Σταθερή ζώνη
πλοήγησης/ άσπρο
πλαίσιο-γκρι
γέμισμα
Γ) homepage, προσέγγιση τρίτη- βοηθητικά gestures
1

βοηθητικά gestures στον κενό
χώρο στο κάτω μέρος της οθόνης

2

3

βοηθητικά
gestures, κάθετη
τοποθέτηση στον
κενό χώρο στα
αριστερά της
οθόνης

βοηθητικά gestures,
οριζόντια
τοποθέτηση στον
κενό χώρο στο πάνω
μέρος της οθόνης

Δ) Κατηγορία «Κτίρια», πρώτη προσέγγιση
1

Πίνακας
φωτογραφιών
κτιρίου1

2
Εικονίδια
πλακιδίων για
αλλαγή γλώσσας,
πάνω δεξιά της
οθόνης
Πιο άτακτη
τοποθέτηση
φωτογραφιών
Σχόλια για κτίριο1
Πρώτη
προσέγγιση
εικονιδίων
home, help,
γενικών
εντυπώσεων
και
ρύθμισης
ύψους

3

Εμφάνιση
νεοκλασικών
πλακιδίων στη
θέση των
φωτογραφιών
που έχουν
απομακρυνθεί

Τοποθέτηση
φωτογραφιών που
έχει δει ο χρήστης,
άτακτα στον κενό
χώρο

4

Τελείως
διαφορετική
προσέγγιση σε
μαύρο φόντο

Ε) homepage, προσέγγιση τέταρτη
1

2

Προσθήκη
διακοσμητικού
πολυελαίου σε
λευκό χρώμα

Φιξάρονται τα
εικονίδια της
σταθερής ζώνης
πλοήγησης στο
κάτω μέρος της
οθόνης

Έχει προστεθεί
σκιά
Έχουν τονιστεί
τα εικονίδια

3

Πολυέλαιος σε
απόχρωση του μοβ

4
Πολυέλαιος σε
απόχρωση του γκρι

ΣΤ) Κατηγορία «Κτίρια», προσέγγιση δεύτερη

Εμφάνιση
υπόλοιπων
κατηγοριών στον
κενό χώρο στο
επάνω μέρος της
οθόνης
Προσέγγιση
για την
εμφάνιση των
φίλτρων

εμφάνιση
διακοσμητικού
πολυελαίου
δίπλα στο
όνομα του
κτιρίου

Δεύτερη
προσέγγιση
για την
εμφάνιση των
φίλτρων

Εμφάνιση
υπόλοιπων
κατηγοριών στον
κενό χώρο στο δεξί
μέρος της οθόνης

Εμφάνιση
υπόλοιπων
κατηγοριών, σε
κλίση, στον κενό
χώρο στο επάνω
μέρος της οθόνης

Τρίτη
προσέγγιση
για την
εμφάνιση των
φίλτρων

Γ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Αισθητικά θέματα
•
•
•
•

•
•

•

Μεταφορές από νεοκλασικά κτίρια όσον αφορά στο layout των οθονών
Background οθονών αποτελεί η απεικόνιση τοίχου παλαιού κτιρίου
Icons κατηγοριών σε επιτοίχια κάδρα της εποχής και πόστερ
Πλαίσια στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπου θα βρίσκονται τα ενεργά φίλτρα που
θα σύρει ο χρήστης προκειμένου να δει τις αντίστοιχες ιστορικές πληροφορίες και
φωτογραφίες, να πλοηγηθεί στους τρισδιάστατους χώρους κ.τ.λ.
Εικονίδια εναλλαγής γλώσσας σε μορφή κεραμικών πλακιδίων αντίστοιχων αυτών
των δαπέδων νεοκλασικών κτιρίων
Πίνακας φωτογραφιών του κάθε κτιρίου που θα συμπληρώνει νεοκλασικό πάτωμα με
πλακίδια της εποχής καθώς ο χρήστης θα απομακρύνει μια μια τις φωτογραφίες που
βλέπει
Πρόσθετο διακοσμητικό στοιχείο οθονών αποτελεί πολυέλαιος της εποχής

2. Λειτουργικά θέματα
•
•

•
•
•
•
•

Σταθερή ζώνη προσανατολισμού/χάρτης και πλοήγησης για home page, για όλες τις
κατηγορίες, για εναλλαγή γλώσσας, για ρύθμιση ύψους εφαρμογής και βοήθειας
Η ζώνη αυτή βρίσκεται στην ίδια πάντοτε θέση σε κάθε οθόνη προκειμένου ο
χρήστης να έχει πάντα οπτική επαφή με όλες τις επιλογές για την πλοήγησή του και
να μπορεί εύκολα να μεταβεί από τη μία κατηγορία στην άλλη
Σταθερό layout οθονών για να εξοικειώνεται ο χρήστης και να μην προκαλείται
σύγχυση
Βοηθητικά μηνύματα, μηνύματα λάθους και οδηγίες χειρονομιών σε μορφή pop ups
που θα εμφανίζονται στον πάνω αριστερά κενό χώρο κάθε οθόνης
Όταν ο χρήστης επιλέξει την κατηγορία «κτίρια» τότε εμφανίζονται τα κτίρια προς
επιλογή επάνω σε χάρτη της Ερμούπολης και η επιλογή να δει τα 5 δημοφιλέστερα
Δυνατότητα επιλογής «μου αρέσει» (αστεράκι) σε κάθε κτίριο, ανάρτησης σχολίων και
ανάγνωσης παλαιότερων σχολίων των χρηστών
Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει για να δει μια φωτογραφία ενός κτηρίου, αυτή
μεγεθύνεται στο κέντρο και οι υπόλοιπες θολώνουν, στη συνέχεια ο χρήστης σέρνει
και τοποθετεί τη φωτογραφία που είδε στον κενό χώρο και επιλέγει την επόμενη

3. Τεχνικά θέματα
•

•
•
•

Επιλέχθηκε ιεραρχική, κατά βάση, αρχιτεκτονική της πληροφορίας. Είναι κατάλληλη
για την εφαρμογή στην οποία ο χρήστης ψάχνει κάτι συγκεκριμένο και για το
περιεχόμενο όπου μπορούμε να ορίσουμε σαφείς ιεραρχίες.
Ενίσχυση με πρόσθετους συνδέσμους που βοηθούν στην πλοήγηση για να
ελαχιστοποιήσουμε τις κινήσεις που θα θέλει να κάνει ο κάθε χρήστης.
Τα πρωτότυπα σε πλαίσιο σχεδιάστηκαν στο σχεδιαστικό πρόγραμμα pidoco
Τα πρωτότυπα οθονών σχεδιάστηκαν στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Photoshop Cs2.

4. Ανάλυση Εικονιδίων
α) Κατηγορίες

• Κτίρια
• Ερμούπολη & Νεοκλασικισμός
• Βιβλία
• Φτιάξε το νεοκλασικό σου
• Νεοκλασικοί ξενώνες
• Βιβλίο εντυπώσεων
β) Φίλτρα
• Ιστορία
• Φωτογραφίες
• 3Δ πλοήγηση
• Διαδρομή
γ) Ζώνη πλοήγησης
•

Αρχική

•

Βοήθεια

•

Ρύθμιση ύψους

•

Εναλλαγή γλώσσας

Νεοκλασικές
κορνίζες και
poster

Πολύχρωμα
πλαίσια

δ) βοηθητικά εικονίδια χειρονομιών

ε) διακοσμητικά στοιχεία

στ) rate

5. 3Δ Πλοήγηση
•
•

•

•
•

θα πραγματοποιείται ελεύθερα, χωρίς κάποια παρουσία χειριστηρίου, με την χρήση
χειρονομιών του ενός χεριού του χρήστη
θα δίνονται στο χρήστη τρεις βαθμοί ελευθερίας
1) κίνηση στον z άξονα
2) περιστροφή γύρω από τον x άξονα
3) περιστροφή γύρω από τον y άξονα
Οι τελικές χειρονομίες που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή μας προκειμένου ο
χρήστης να πραγματοποιήσει 3Δ περιήγηση, αποφασίστηκαν έπειτα από
διαδικασίες δοκιμών με χρήστες και έρευνα σε αντίστοιχες εφαρμογές που
χρησιμοποιούν τρισδιάστατη πλοήγηση και είναι οι εξής:
1) Ο χρήστης κινείται σύροντας το δείκτη στο χώρο
2) Με την κύλιση του δείκτη ο χρήστης προσδιορίζει και την ταχύτητα της κίνησής
του
3) Ο χρήστης περιστρέφει το βλέμμα του γύρω από τον κάθετο άξονα του, με την
κύλιση δύο δακτύλων
α. «σπρώχνοντας» την εικόνα προς τα δεξιά, για να περιηγηθεί προς τα
αριστερά και
β. αντίστοιχα προς τα αριστερά, για να περιηγηθεί προς τα δεξιά
4) Ο χρήστης περιστρέφει το βλέμμα του γύρω από τον οριζόντιο άξονά του, με την
κύλιση δύο δακτύλων
α. σπρώχνοντας προς τα πάνω την εικόνα, για να κοιτάξει δάπεδο και
β. σπρώχνοντας προς τα κάτω για να κοιτάξει οροφή
Στην κάτοψη προσανατολισμού θα φαίνεται το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης κάθε
στιγμή καθώς επίσης θα διαγράφεται πάνω σε αυτήν και η διαδρομή που ακολουθεί
Πατώντας επάνω σε οποιονδήποτε χώρο στην κάτοψη προσανατολισμού, ο χρήστης
θα μεταφέρεται αυτομάτως εκεί

•

•

Ο χρήστης μπορεί να διακόψει την 3Δ πλοήγηση οποιαδήποτε στιγμή θελήσει,
πατώντας σε κάποια άλλη κατηγορία ή σέρνοντας στο κέντρο κάποια από τα
υπόλοιπα φίλτρα, τα οποία θα βρίσκονται συνεχώς διαθέσιμα και σε σταθερό σημείο
επάνω στην οθόνη
Ακολουθεί οπτική αναπαράσταση των χειρονομιών που απαιτούνται για τη 3Δ
πλοήγηση καθώς επίσης υπάρχει διαθέσιμο και σχετικό βίντεο που βοηθάει στην
καλύτερη κατανόηση τους.

Έρευνα για χειρονομίες που
χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες
εφαρμογές 3Δ πλοήγησης

Κάτοψη
προσανατολισμού

Τελική επιλογή
χειρονομιών 3Δ
πλοήγησης
Αξονική
αναπαράσταση

•

Ακολουθούν επεξηγηματικές σημειώσεις των στιγμιότυπων που αποτυπωθήκαν από
το βίντεο των δοκιμών με τους χρήστες, προκειμένου να γίνει σαφής ο τρόπος
περιήγησης στο εσωτερικό των νεοκλασικών κτιρίων:

a

b
c
d

e

i

f

g

h
Βοηθητική σημείωση
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Διακοσμητικό στοιχείο οθόνης
Επιλογή κατηγορίας- ζώνη πλοήγησης (το στοιχείο που βρίσκεται πιο κάτω από τα
υπόλοιπα είναι η κατηγορία που βρίσκεται ο χρήστης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
Ονομασία κτιρίου
Κεντρικός χώρος εμφάνισης εσωτερικού χώρου του κτιρίου1 για την πραγματοποίηση
της 3Δπλοήγησης (περίγραμμα στο χρώμα του φίλτρου 3Δ πλοήγηση)
Χώρος επιλογής φίλτρων (ενεργά φίλτρα ιστορία – φωτογραφίες -διαδρομή και
απενεργοποιημένο το ισχύον -3Δπλοηγηση)
Κάτοψη προσανατολισμού
Σταθερή ζώνη πλοήγησης (ρύθμιση ύψους-αρχική-βοήθεια)
Εναλλαγή γλώσσας
Κενός χώρος για την εμφάνιση των διαθέσιμων χειρονομιών για κάθε στιγμή της
πλοήγησης

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες της 3Δ πλοήγησης με αποσπάσματα των βίντεο από
τις δοκιμές με χρήστες :

Κάτοψη προσανατολισμού

Διαδρομή χρήστη

‘Έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης με τη μέθοδο της δοκιμής ευχρηστίας με χρήστες τα μέλη
της σχεδιαστικής ομάδας, καταλήξαμε στην βελτίωση της 3Δ περιήγησης μέσω της
προσθήκης μιας επιπλέον λειτουργίας σε μία χειρονομία. Αναφερόμαστε στην ταυτόχρονη
κίνηση και κατεύθυνση του χρήστη στο χώρο (διατηρώντας ταυτόχρονα τους τρεις βαθμούς
ελευθερίας) χρησιμοποιώντας τον δείκτη του χεριού του, πράγμα που αρχικά είχε μελετηθεί να
γίνεται με δύο διαφορετικές χειρονομίες. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μέσω της
προσομοίωσης της 3Δ πλοήγησης, χρησιμοποιώντας κάμερα την οποία κρατούσε ο χρήστης
με το ένα του χέρι και με το άλλο αλληλεπιδρούσε με χειρονομίες στο χώρο σαν να
πλοηγούνταν τρισδιάστατα σε αυτόν. (Τα links των σχετικών video είναι διαθέσιμα στο
παράρτημα)

6. Τελικα πρωτοτυπα οθονων
1) homepage

a

b

c

d
a.
b.
c.
d.

Διακοσμητικό στοιχείο οθόνης
Επιλογή κατηγορίας
Σταθερή ζώνη πλοήγησης (ρύθμιση ύψους-αρχική-βοήθεια)
Εναλλαγή γλώσσας

a

c

e

2) επιλογή κτιρίου

b

d

f
a. Διακοσμητικό στοιχείο οθόνης
b. Επιλογή κατηγορίας- ζώνη πλοήγησης (το στοιχείο που βρίσκεται πιο κάτω από τα
υπόλοιπα είναι η κατηγορία που βρίσκεται ο χρήστης τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή)
c. Χώρος επιλογής κτιρίου (τοποθέτηση όλων των διαθέσιμων κτιρίων επάνω σε χάρτη
της Ερμούπολης)
d. Επιλογή για εμφάνιση των πέντε δημοφιλέστερων κτιρίων
e. Σταθερή ζώνη πλοήγησης (ρύθμιση ύψους-αρχική-βοήθεια)
f. Εναλλαγή γλώσσας

a

3) Επιλογή «κτίριο 1»

b

h
c

d

f

e

g

a. Διακοσμητικό στοιχείο οθόνης
b. Επιλογή κατηγορίας- ζώνη πλοήγησης (το στοιχείο που βρίσκεται πιο κάτω από τα
υπόλοιπα είναι η κατηγορία που βρίσκεται ο χρήστης τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή)
c. Χώρος επιλογής φίλτρων (ενεργά φίλτρα ιστορία – 3Δπλοηγηση-διαδρομή και
απενεργοποιημένο το ισχύον -φωτογραφίες)
d. Κεντρικός χώρος εμφάνισης πίνακα φωτογραφιών κτιρίου1 (περίγραμμα στο χρώμα
του φίλτρου φωτογραφιών)
e. Σταθερή ζώνη πλοήγησης (ρύθμιση ύψους-αρχική-βοήθεια)
f. Επιλογή ανάγνωσης ή ανάρτησης σχολίων για το κτίριο1
g. Εναλλαγή γλώσσας
h. Ονομασία κτιρίου και likes

4) Επιλογή «κτίριο 1»/ προεπιλεγμένο φίλτρο φωτογραφιών

f

5) Επιλογή «κτίριο 1»/ προεπιλεγμένο φίλτρο φωτογραφιών

6) Επιλογή «κτίριο 1»/ προεπιλεγμένο φίλτρο φωτογραφιών/ σχόλια

7) Επιλογή φίλτρου ιστορία (κτίριο 1)

8) Επιλογή φίλτρου διαδρομές (κτίριο 1)

9) Επιλογή φίλτρου 3Δ περιήγηση (κτίριο 1)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των πρωτοτύπων υψηλής πιστότητας της διαδραστικής εφαρμογής
«Νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης» και την αναλυτική σχεδίαση των βασικών οθονών
συγκεκριμένων λειτουργιών της, περνάμε στο τελευταίο στάδιο σύμφωνα με το σπειροειδές
μοντέλο ανάπτυξης του κύκλου ζωής των διαδραστικών συστημάτων, που είναι η αξιολόγηση.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν
πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Εφαρμόστηκε και κατά τις ενδιάμεσες φάσεις του κύκλου
ζωής. Ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής σχεδίασης θεωρήθηκε απαραίτητη η
αξιολόγηση του συστήματος στην πρώιμη μορφή του από τους εμπλεκόμενους σε αυτό,
προκειμένου να προβλεφθούν σημαντικά σχεδιαστικά λάθη και προβλήματα ευχρηστίας και
να αντιμετωπιστούν πριν η εφαρμογή αναπτυχθεί πλήρως

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Μέθοδος Αξιολόγησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης στο στάδιο αυτό, όπου η εφαρμογή έχει φτάσει στον επιθυμητό
βαθμό ολοκλήρωσης, αφορά στην απόκτηση χρήσιμων συμπερασμάτων από τους δυνητικούς
χρήστες, σχετικά με κριτήρια λειτουργικότητας, ευχρηστίας, αισθητικής, τρόπου
αλληλεπίδρασης κ.α. Για το λόγο αυτό και με βάση το βαθμό ωριμότητας του δικού μας, υπό
αξιολόγηση συστήματος, από τις διαθέσιμες μεθόδους αξιολόγησης και διαδραστικών
συστημάτων επιλέξαμε τη μέθοδο των δοκιμών με χρήστες (user testing methods). Οι δοκιμές
πραγματοποιήθηκαν τόσο για την αλληλεπίδραση και την πλοήγηση στα πρωτότυπα των
οθονών όσο και για την 3Δ περιήγηση στο εσωτερικό των κτιρίων ( φάση που αποτέλεσε
ξεχωριστή διαδικασία με δοκιμές μέσω βιντεοσκόπησης, το συγκεκριμένο video είναι
διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.youtube.com/watch?v=pThcxmSitDw). Οι δοκιμές που
πραγματοποιήσαμε μας επέφεραν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνεπώς ανήκουν
στην κατηγορία της διαμορφωτικής αξιολόγησης (summative evaluation), κατά την ποία τα
αποτελέσματα δίνουν εκ νέου δεδομένα στην σχεδιαστική διαδικασία.

2. Στόχος

Στόχος των δοκιμών ευχρηστίας ήταν η παρατήρηση και καταγραφή των αντιδράσεων των
χρηστών κατά την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Δηλαδή πως ανταπεξήλθαν στις
απαιτούμενες χειρονομίες, κατά πόσον αυτές ήταν διαισθητικές για αυτούς, τι ανάδραση είχε
το σύστημα σε κάθε χειρονομία που γινόταν και κατά πόσο αυτή η ανάδραση ήταν η
αναμενόμενη από τους χρήστες. Στόχος ήταν επίσης και η καταγραφή των σχολίων που
έκαναν αναφορικά με οπτικά και αισθητικά στοιχεία της σχεδίασης. Συνεπώς, ο γενικότερος
σκοπός της διαδικασίας ήταν να συλλεχθούν και να καταγραφούν οι εντυπώσεις, τα
συναισθήματα, η αντιλήψεις και οι σκέψεις του χρήστη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης
με το σύστημα (ποιοτικά δεδομένα) καθώς επίσης και να προκύψουν κάποια συμπεράσματα
που αφορούν στην επιβεβαίωση ότι η σχεδίαση της εφαρμογής έχει μελετηθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να συμπεριλαμβάνει και να ικανοποιεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις δέκα αρχές
ευχρηστίας όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από τον Nielsen:
1. ορατότητα της κατάστασης του συστήματος  αν είναι ορατές οι δυνατότητες χρήσης
του συστήματος από το χρήστη
2. ταίριασμα μεταξύ συστήματος και πραγματικού κόσμου  αν ακολουθούνται
πρακτικές και συμβάσεις του πραγματικού κόσμου ώστε η πληροφορία να
εμφανίζεται σε φυσική και λογική μορφή και σειρά
3. κριτήρια αναγνώρισης αντί ανάκλησης  αν τα αντικείμενα, οι ενέργειες και οι
επιλογές του χρήστη είναι ορατές και ο χρήστης δε χρειάζεται να θυμάται συνέχεια
πληροφορία από προηγούμενα τμήματα του διαλόγου
4. ευελιξία και αποτελεσματικότητα χρήσης  αν η αλληλεπίδραση για τον έμπειρο
χρήστη μπορεί να επιταχυνθεί
5. έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία  αν έχει προφανείς επιλογές (πχ. επιστροφή
στην αρχική σελίδα) , ακύρωσης ενεργειών (μετάβαση σε προηγούμενα βήματα) και
λειτουργίες ανάκλησης ή επανάληψης πράξεων
6. συνέπεια και πρότυπα  αν ακολουθεί μια συνέπεια αναφορικά με την ορολογία, τη
μορφή, το σχεδιαστικό στυλ, τα χρώματα, και τις συμβάσεις χρήσης
7. πρόληψη σφάλματος  αν υπάρχει προσεκτική σχεδίαση ώστε να προστατεύει από
λάθη πριν αυτά συμβούν
8. αισθητική και μινιμαλιστική σχεδίαση  αν παρέχει τις βασικές πληροφορίες και όχι
ανούσιες πρόσθετες πληροφορίες που επιβαρύνουν τη χρήση
9. βοήθεια στους χρήστες για αναγνώριση, διάγνωση και επαναφορά από σφάλματα 
αν τα μηνύματα σφάλματος εκφράζονται με απλή γλώσσα και αν περιγράφεται με
ακρίβεια το σφάλμα και προτείνεται με εποικοδομητικό τρόπο η λύση του
10. βοήθεια και τεκμηρίωση  αν κάθε πληροφορία τεκμηρίωσης είναι εύκολα
αναζητήσιμη, εστιασμένη στη δουλειά του χρήστη και δεν είναι ογκώδης
Ειδικότερος στόχος ήταν η ανακάλυψη προβλημάτων (ευχρηστίας) και η διατύπωση
προτάσεων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση του συστήματος (σε σχέση τόσο με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες όσο και με την εμφάνιση, την οργάνωση της πληροφορίας, τον
τρόπο αλληλεπίδρασης και τις λειτουργίες του).

3. Συμμετέχοντες
Οι δοκιμές ευχρηστίας πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά σε έξι άτομα, τα οποίοι επιλέχθηκαν με
βάση το απευθυνόμενο κοινό του συστήματος, όπως αυτό είχε διακριθεί κατά τη διαδικασία
της έρευνας και αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα θυμίζουμε ότι οι χρήστες μας έχουν καθοριστεί
ως εξής:
6) Κάτοικοι του νησιού
α. Ντόπιοι
β. Φοιτητές του ΤΜΣΠΣ
γ. Εκπαιδευτικοί & Μαθητές
7) Τουρίστες (μεμονωμένα ή πολυάριθμα group)
α. Εσωτερικού
β. Εξωτερικού
Χρησιμοποιήθηκαν συμμετέχοντες αντρικού και γυναικείου φύλου, καθώς επίσης μεριμνήσαμε
έτσι ώστε να ανήκουν και να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες των personas που
είχαμε ορίσει εξ αρχής. Επιπλέον η αρχική σκέψη ήταν οι τρεις από τους συμμετέχοντες να
είναι έμπειροι χρήστες της τεχνολογίας και αρκετά εξοικειωμένοι στην αλληλεπίδραση με
πολυαπτικά συστήματα, και οι υπόλοιποι τρεις να είναι άπειροι, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ποικιλία και η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκε
κατά την διαδικασία των δοκιμών ότι οι έμπειροι χρήστες έδιναν περισσότερο ουσιαστικά και
εποικοδομητικά σχόλια οπότε η αναλογία μετατράπηκε σε 5 έμπειρους και έναν άπειρο
συμμετέχοντες. Σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι λόγω του ότι το πρωτότυπό μας έχει
σχεδιαστεί μόνο στην ελληνική γλώσσα δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε στις δοκιμές
συμμετέχοντες από την κατηγορία χρηστών «Τουρίστες εξωτερικού».

4. Ηθικά θέματα
Πριν από την εκτέλεση των δοκιμών ευχρηστίας θεωρήθηκε απαραίτητη η πληροφόρηση των
συμμετεχόντων για τους σκοπούς της έρευνας και κυρίως για το ότι δεν αξιολογούνται οι ίδιοι,
αλλά το σύστημα. Επίσης θεωρήθηκε απαραίτητο να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες ότι η
όλη διαδικασία θα μαγνητοφωνείται και ζητήθηκε η συναίνεσή τους για την βιντεοσκόπηση
του πειράματος. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τον τρόπο διαχείρισης των
δεδομένων που θα συλλεχθούν ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η διασφάλιση των
προσωπικών τους δεδομένων.

5. Η σχεδίαση του πειράματος
Κατά τη διαδικασία σχεδίασης του πειράματος προκύπτουν δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο
είναι ποιες μεταβλητές του πειράματος θα θεωρηθούν ανεξάρτητες και ποιες εξαρτώμενες από
το πείραμα και το δεύτερο θέμα είναι το πώς θα κατανεμηθούν οι συμμετέχοντες μεταξύ των
δοκιμών. Η ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable), είναι το σύστημα που αξιολογείται,
δηλαδή η εφαρμογή «Νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης». Ενώ συγχυτικές μεταβλητές
θεωρήθηκαν οι εργασίες που κλήθηκαν να κάνουν οι χρήστες, η προετοιμασία που τους έγινε,
οι ερωτήσεις που απάντησαν, κ.α. Οι περισσότερο σημαντικές συγχυτικές μεταβλητές είναι οι
ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων (individual differences) σε ηλικία, τεχνολογικό
υπόβαθρο, φύλο, εμπειρία, κ.α.

6. Υλικά
Η δοκιμή ευχρηστίας με χρήστες πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα του Microsoft PowerPoint.
Η λογική ήταν να μπορέσουμε να προσομοιώσουμε με κάποιο τρόπο την απτική
αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του “Μάγου του Οζ”
(wizard of Oz), έτσι σε πραγματικό χρόνο ο χρήστης αλληλεπιδρούσε με την αφή στην οθόνη
του υπολογιστή και μέλος της σχεδιαστικής ομάδας χειριζόταν το ποντίκι, προκαλώντας την
ανάδραση του συστήματος στις διάφορες ενέργειες του συμμετέχοντα. Η διαδικασία
περιελάμβανε την έμφαση στη ροή της πληροφορίας και την πλοήγηση σε αυτή.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των δοκιμών ευχρηστίας
αφορούν: το πρωτότυπο της εφαρμογής που εξετάζεται, οδηγίες προς τους συμμετέχοντες,
ερωτηματολόγιο μετά το τέλος της δοκιμής, κάμερες, κ.α. Όλα τα απαραίτητα υλικά ήταν
προετοιμασμένα πριν την εκκίνηση της δοκιμής για κάθε χρήστη..

7. Διαδικασία
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδια για κάθε συμμετέχοντα και μελετημένη με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα με τη δοκιμή και να
εκφράζουν ελεύθερα και ανοιχτά τη γνώμη τους. Επίσης, πριν την εκκίνηση της δοκιμής,
δίδονταν γραπτώς στον κάθε συμμετέχοντα ένα φύλλο οδηγιών που περιελάμβανε:
• την περιγραφή της διαδικασίας στην οποία συμμετέχει (δοκιμή ευχρηστίας με χρήστες)
και τα πλαίσια στα οποία αυτή αναπτύσσεται (εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών του
τμήματος Σχεδίασης βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου)
• την περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση και επίτευξη της
δοκιμής (ελεύθερη πλοήγηση στην εφαρμογή και ελεύθερη έκφραση οποιασδήποτε
σκέψης/ θετικού ή αρνητικού σχολίου/ προβλήματος κ.τ.λ.)
• την περιγραφή του αντικειμένου της εφαρμογής με την οποία κλίθηκε να
αλληλεπιδράσει, τις λειτουργίες που υποστηρίζει και τις προσφερόμενες υπηρεσίες
αυτής
• την ενημέρωση του απαιτούμενου τρόπου αλληλεπίδρασης (multitouch εφαρμογή)
• την ενημέρωση για τις διαθέσιμες κατηγορίες στις οποίες έχει τη δυνατότητα να
πλοηγηθεί

την σημείωση ότι δεν αξιολογείται ο συμμετέχοντας αλλά το σύστημα και ότι
οποιοδήποτε σχόλιο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και βοηθητικό στη σχεδιαστική ομάδα
για την βελτίωση της εφαρμογής
• την ενημέρωση και ζήτηση της συναίνεσης του συμμετέχοντα για την βιντεοσκόπηση
της διαδικασίας
Μετά το πέρας της δοκιμής οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο, χωρίς
περιορισμό χρόνου και καθοδήγηση από τους ερευνητές. Τέλος ακολουθούσε μια χαλαρή
συζήτηση, στα πλαίσια της ημιδομημένης συνέντευξης, μεταξύ ερευνητικής ομάδας και
συμμετέχοντα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο συμμετέχων εξέφραζε τους προβληματισμούς, τις
απόψεις ή και τις προτάσεις βελτίωσης για το σύστημα. Η όλη διαδικασία καταγραφόταν σε
video το οποίο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω ιστότοπο:
http://www.youtube.com/watch?v=0Gb2QND7T-U
•

8. Ανάλυση δεδομένων
Σκοπός της δοκιμής ευχρηστίας με χρήστες ήταν η συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Για το λόγο
αυτό προβήκαμε σε διαμορφωτική αξιολόγηση. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο
εξωτερίκευσης της σκέψης για τη δοκιμή ευχρηστίας και συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα από
τα σχόλια των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση με το σύστημα. Μετά το πέρας της κάθε
δοκιμής, ακολουθούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η συζήτηση με το
συμμετέχοντα για τα προβλήματα που υπέδειξε. Τέλος του ζητούνταν να τα χαρακτηρίσει στην
κλίμακα 3 επιπέδων (3: Κρίσιμο πρόβλημα ευχρηστίας, 2: Σημαντικό, 1: Κοσμητικό). Ενώ οι
απαντήσεις των ερωτηματολογίων μεταφράστηκαν σε ποσοτικά δεδομένα μέσω
διαγραμμάτων (βλ. παράρτημα).

Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν τα ποιοτικά δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από τους
συμμετέχοντες στους οποίους πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση, (βιντεοσκόπηση,
μοντέλο εξωτερίκευσης της σκέψης και συμπλήρωση ερωτηματολογίων). Τα δεδομένα αυτά
αφορούν τόσο τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν όσο και τα θετικά στοιχεία που
εντόπισαν κατά την αλληλεπίδρασή τους με την εφαρμογή.

1. Θετικά στοιχεία
Η εφαρμογή «Νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης» θεωρήθηκε κατά γενική ομολογία ως μια
απλή και ισορροπημένη εφαρμογή.
 Οι κατηγορίες στις οποίες ζητήθηκε να πλοηγηθούν οι χρήστες θεωρήθηκαν αρκετά
καλά δομημένες, χωρίς υπερβολικά μεγάλο όγκο πληροφορίας που δεν κούραζαν και
δεν αποσυντόνιζαν τον χρήστη.

 Η αρχική σελίδα θεωρήθηκε αρκετά ικανοποιητική με ξεκάθαρες πληροφορίες και
εύκολες κατηγοριοποιήσεις. Η πληροφορία βρέθηκε καλά οργανωμένη και ο τρόπος
πλοήγησης εύκολος και κατανοητός.
 Η περιγραφή των βιβλίων και των κτιρίων αναφέρθηκε ως αρκετά επεξηγηματική και
η δυνατότητα θέασης των πέντε δημοφιλέστερων κτιρίων αρκετά θετική.
 Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το οποίο επισημάνθηκε από όλους τους
συμμετέχοντες είναι τα πολύ ικανοποιητικά οπτικά στοιχεία της σχεδίασης, τα οποία
όπως σχολιάστηκε, παρέπεμπαν πολύ στο γενικότερο ύφος της περιόδου του
Νεοκλασικισμού και διευκόλυναν ιδιαίτερα τον συμμετέχοντα στην κατανόηση και
εισαγωγή στο αντικείμενο που πραγματεύεται η εφαρμογή.
 Τα λειτουργικά εικονίδια δεν δημιούργησαν πρόβλημα κατανόησης σε κανέναν από
τους συμμετέχοντες και η χρήση τους φάνηκε να γίνεται αρκετά διαισθητικά (πχ.
εικονίδιο της επιστροφής στη homepage).
 Ως άλλο θετικό στοιχείο σημειώθηκε η σταθερή ζώνη πλοήγησης και
προσανατολισμού του χρήστη, στον πάνω δεξιά χώρο της κάθε οθόνης, ιδιαίτερα
βοηθητικό στοιχείο στην πλοήγηση του χρήστη και κατανόηση του σημείου που
βρισκόταν κάθε στιγμή της πλοήγησης.
 Οι συμβολισμοί και τα metaphors που χρησιμοποιήθηκαν (πχ. Νεοκλασικές κορνίζες
και πλακίδια, διακοσμητικός πολυέλαιος), κρίθηκαν αρκετά θετικά και συγκεκριμένα
αναφέρθηκε ότι ταίριαζαν απόλυτα με το ύφος της εφαρμογής.
 Η 3D περιήγηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από όλους τους χρήστες. Καμία από
τις απαιτούμενες χειρονομίες δεν φάνηκε να τους δυσκολεύει στην κατανόηση (βλ.
παράρτημα : links των αντίστοιχων video)
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι όσον αφορά στην αισθητική, η εφαρμογή κρίθηκε αρκετά
ικανοποιητική και συνεπής στις προσδοκίες των χρηστών. Η αλληλεπίδραση θεωρήθηκε
αρκετά αναμενόμενη αλλά σημειώθηκαν κάποια προβληματικά στοιχεία τα οποία θα
αναλύσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια.

2. Προβληματικά σημεία

Τα προβλήματα που σημειώθηκαν από τους χρήστες αφορούν κυρίως στον τρόπο
αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή και συγκεκριμένα στην κατανόηση και χρήση κάποιων από
τις απαιτούμενες χειρονομίες (κρίσιμα προβλήματα). Προβλήματα σημειώθηκαν επίσης και
στην κατανόηση των βοηθητικών μηνυμάτων (σημαντικά προβλήματα) καθώς και στην
ορατότητα κάποιων στοιχείων της εφαρμογής (κοσμητικά προβλήματα). Η διάκριση των
προβλημάτων σε κρίσιμα- σημαντικά- κοσμητικά πραγματοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες
μετά το πέρας της διαδικασίας των δοκιμών. Ακολουθεί αναλυτική παράθεση των
προβλημάτων:
•

Δυσκολία στην κατανόηση και χρήση της χειρονομίας “drag to move” που απαιτείται
για τη θέαση πληροφοριών που περιέχονται στα διαθέσιμα φίλτρα της κάθε
κατηγορίας.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες μπερδεύονταν και προσπαθούσαν να επιλέξουν
το φίλτρο με “tap”
Το συγκεκριμένο πρόβλημα συνέχιζε να υφίσταται και μετά την εμφάνιση του
βοηθητικού μηνύματος στην οθόνη

Τις περισσότερες φορές χρειάστηκε η παρέμβαση της σχεδιαστικής ομάδας για
την περεταίρω επεξήγηση της απαιτούμενης χειρονομίας προκειμένου να
ολοκληρωθεί η εργασία του χρήστη
Ακόμα και μετά την πρώτη χρήση της χειρονομίας, σε περίπτωση που χρειάστηκε
η επανάληψή της, παρουσιάστηκε δυσκολία στην ανάκλησή της

•

Με την συγκεκριμένη χειρονομία αντιμετωπίστηκε πρόβλημα και κατά τη διαδικασία
θέασης των φωτογραφιών του επιλεχθέντος κτιρίου, όπου ο χρήστης έπρεπε να
σέρνει στον κενό χώρο τις φωτογραφίες που έχει δει.
Παρατηρήθηκε μια «ασυνέπεια» που αφορούσε στην αντίθεση που
παρουσιαζόταν μεταξύ των οργανωμένων στο κεντρικό παράθυρο
φωτογραφιών και στην άτακτη μετακίνηση τους στον κενό χώρο στη συνέχεια
Και σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες διαισθητικά έκαναν “tap” επάνω στη
φωτογραφία προκειμένου αυτή να γυρίσει στην αρχική της θέση και την
επιλογή της επόμενης φωτογραφίας
Επίσης δεν φάνηκε να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση των νεοκλασικών
πλακιδίων στην θέση των φωτογραφιών που είχαν απομακρύνει

•

Δυσκολία στην κατανόηση των βοηθητικών μηνυμάτων (pop ups) που εμφανίζονταν
ανά διαστήματα για την επεξήγηση των απαιτούμενων χειρονομιών.
Το πρόβλημα αυτό αναλύεται τόσο σε προβλήματα θέασης των
μηνυμάτων όσο και στην πιθανώς ατυχή επιλογή των εικονιδίων
Τα βοηθητικά μηνύματα δεν θεωρήθηκαν επεξηγηματικά και πολλές
φορές χρειάστηκε η επισήμανσή τους από την σχεδιαστική ομάδα
προκειμένου να παρατηρηθούν από τους χρήστες

•

Προβλήματα στην ορατότητα κάποιων στοιχείων στο παράθυρο με τα σχόλια μέσα
στο φίλτρο των φωτογραφιών.
Δυσκολία στην ανάγνωση των σχολίων και στην καταχώρηση ψήφου
στο κτίριο.
Δυσκολία στην ορατότητα και κατανόηση του εικονιδίου για τη
μεταφορά του πληκτρολογίου στο σημείο που επιθυμεί ο χρήστης

!Σημείωση: Αυτό το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός του ότι για τις συγκεκριμένες
δοκιμές η εφαρμογή δεν παρουσιάστηκε στο πραγματικό της μέγεθος (120x90) αλλά σε οθόνη
φορητού υπολογιστή.

•

Πρόβλημα στην κατανόηση του φίλτρου «Διαδρομή» στην κατηγορία των Βιβλίων
Οι χρήστες αντιμετώπισαν πρόβλημα στο να αντιληφθούν ότι το
συγκεκριμένο φίλτρο αναφέρεται στη διαδρομή των βιβλιοπωλείων, στα
οποία πωλείται, το βιβλίο που επέλεξαν να δουν

Γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Έπειτα από τη συγκέντρωση και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που
συλλέχθηκαν από την διαδικασία των δοκιμών ευχρηστίας με χρήστες και την
κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που καταγράφηκαν ανάλογα με τη σημαντικότητά τους
(σύμφωνα με τους χρήστες), προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις βελτίωσης:
1.Κατάργηση της χειρονομίας “drag and drop” και αντικατάστασή της σε “tap”
Περιγραφή: Η χειρονομία αυτή είχε μελετηθεί αρχικά ώστε να χρησιμοποιείται κατά την
εκτέλεση δύο λειτουργιών της εφαρμογής:
α) κατά την προσαρμογή των τεσσάρων φίλτρων στο κεντρικό παράθυρο της οθόνης
β) κατά την απομάκρυνση των φωτογραφιών στον κενό χώρο της οθόνης
Πρόβλημα: Κατά τη διαδικασία των δοκιμών με χρήστες, όμως σημειώθηκε με ποσοστό 83%
αποτυχία στην ολοκλήρωση της πρώτης εργασίας και αντίστοιχα με ποσοστό 70% περίπου
αποτυχία στη δεύτερη. Συνεπώς η ανάγκη για βελτίωση / αναθεώρηση της συγκεκριμένης
χειρονομίας θεωρήθηκε επιτακτική.
Λύση: Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στις δοκιμές (ακόμη και
εκείνων που ολοκλήρωσαν την εργασία με επιτυχία) επιλέχθηκε η αντικατάστασή της με τη
χειρονομία ‘’tap’’ η οποία φάνηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις προθέσεις τους στην εκάστοτε
περίπτωση.

2.Κατάργηση της εμφάνισης των βοηθητικών εικονιδίων (pop ups) για την καλύτερη
κατανόηση της χειρονομίας “drag and drop” από τους χρήστες
Περιγραφή: Έχοντας επίγνωση του βαθμού πολυπλοκότητας της χειρονομίας “drag to move”
που εντάξαμε στα πλαίσια της εφαρμογής, θεωρήθηκε απαραίτητη η παροχή βοήθειας μέσω
βοηθητικών μηνυμάτων τα οποία θα εμφανίζονταν στο επάνω αριστερά μέρος της οθόνης
κάθε φορά που ο χρήστης θα καλούνταν να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη χειρονομία.
Πρόβλημα: Κατά τη διαδικασία των δοκιμών παρατηρήθηκε αποτυχία επικοινώνησης της
βοήθειας που είχαμε στόχο να παρέχουμε στους χρήστες, πιθανώς λόγω “ατυχούς” επιλογής
των εικονιδίων των pop ups. Συνεπώς αναδύθηκε η απαίτηση επανασχεδίασης ή κατάργησής
τους.
Λύση: Εφόσον επιλέξαμε (έπειτα από τη γενική απαίτηση των χρηστών) να καταργήσουμε
τελείως την χειρονομία “drag to move” δεν παρουσιάζεται πλέον το ζήτημα της παροχής
βοηθητικών μηνυμάτων. Επίσης η χειρονομία αντικατάστασής της ( “tap”) είναι η πλέον
διαισθητική από τους χρήστες και δεν απαιτείται βοήθεια για την πραγματοποίησή της.

3.Στην κατηγορία “Βιβλία” : Αντικατάσταση της επιλογής “Διαδρομή” σε “Που θα το
βρω”
Περιγραφή: Σκοπός μας ήταν να επιτύχουμε μια συνέπεια μεταξύ των οθονών της εφαρμογής .
Ακολουθώντας λοιπόν το πρότυπο της επιλογής «Διαδρομή» που χρησιμοποιήθηκε στην
κατηγορία «Κτίρια» (για τη θέαση της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης
προκειμένου να φτάσει στο κτίριο της επιλογής του), χρησιμοποιήσαμε την επιλογή αυτή και
στην κατηγορία «Βιβλία» (για τη θέαση της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης
προκειμένου να φτάσει στα βιβλιοπωλεία στα οποία εντοπίστηκε το βιβλίο που επέλεξε).
Πρόβλημα: Κατά τη διαδικασία των δοκιμών παρατηρήθηκε δυσκολία στην κατανόηση της
παρεχόμενης πληροφορίας της επιλογής «Διαδρομή». Δηλαδή οι χρήστες δεν καταλάβαιναν
ότι αναφέρεται στον εντοπισμό των βιβλιοπωλείων.
Λύση: Χρησιμοποίηση της περισσότερο επεξηγηματικής φράσης “Που θα το βρω” η οποία δεν
αφήνει στο χρήστη περιθώριο αστοχίας στην κατανόηση.

Παράρτημα
Το ακόλουθο παράρτημα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του project,τα οποία μπορούν να
αναπαρασταθούν με την μορφή πίνακα και διαγραμμάτων καθώς επίσης και τα εργαλεία
συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων (ερωτηματολόγια-video).

Action plan
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27/2-5/3

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5/3-12/3

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12/3-19/3

Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής

Δημιουργία
ερωτηματολογίων

Μοίρασμα
ερωτηματολογίων

Καθορισμός χρηστών

Δημιουργία πλαισίου
συνεντεύξεων

Διεξαγωγή συνεντεύξεων

Επιλογή τοποθεσίας

Μοίρασμα
ερωτηματολογίων

Μελέτη ανταγωνιστικών
συστημάτων

Μελέτη τεχνολογιών

Διεξαγωγή συνεντεύξεων

Μελέτη επιλεγμένων
τεχνολογιών

Περιεχόμενο του συστήματος

Δημιουργία on line group

Εξαγωγή τελικών
απαιτήσεων

Αρχική καταγραφή
προδιαγραφών χρηστών

Δημιουργία τελικών
προδιαγραφών

Αρχική καταγραφή
απαιτήσεων

Δημιουργία τελικού
παραδοτέου κειμένου και
παρουσίασης

Μελέτη ανταγωνιστικών
συστημάτων
Μελέτη τεχνολογιών
Επιλογή τεχνολογιών
Εταιρική ταυτότητα δήμου
Ερμούπολης

28/2

4/3

9/3

14/3

19/3

24/3

Έρευνα τεχνολογιών
Καθορισμός χρηστών
Σύντομη περιγραφή
Ανταγωνιστικά συστήματα
Έρευνα απαιτήσεων
Προσδιορισμός προδιαγραφων
Επανεξέταση δεδομένων

Gantt chart εργασιών

28/2
Περιεχόμενο Εφαρμογής
Επιλογή χώρου Εγκατάστασης
Συνεντεύξεις
On line group
Ερωτηματολόγια

Gantt chart έρευνας και αναζήτησης

4/3

9/3

14/3

19/3

29/3

Φόρμα ερωτηματολογίου_Έρευνας και Αναζήτησης_(Ελληνικά)

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει γίνει στα πλαίσια μιας έρευνας για project με
στόχο τη δημιουργία μιας διαδραστικής – πολυμεσικής εφαρμογής (εφαρμογή
που λειτουργεί μέσω αλληλεπίδρασης με τον χρήστη) που θα διαθέτει
πληροφορίες για τα Νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης (ιστορία – φωτογραφίες
– διαδρομές). Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο μας βοηθάτε να δούμε
την ανταπόκρισή που θα είχε ένα τέτοιο σύστημα, το περιεχόμενο του αλλά και
τις απαιτήσεις των χρηστών από αυτό.
Ο χρόνος που θα χρειαστεί να αφιερώσετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν
ξεπερνά τα 10’

1.Φύλο

Άντρας

Γυναίκα

2. Ηλικία

18-23

23-35

35-50

50-60

3. Κάνετε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

60-άνω

4. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ επιλέξτε τους λόγους για τους οποίους κάνετε
χρήση Η/Υ;
Εργασία

Ψυχαγωγία

Πληροφόρηση

Άλλο

_________

5. Πώς γίνεται η επιλογή του καταλύματος των διακοπών σας;
Μέσω γνωστού

internet

τουριστικός οδηγός

6. Πότε κάνετε κράτηση του καταλύματος σας;
Πριν την άφιξη στο προορισμό

Κατά την άφιξη στο προορισμό

7. Επιλέγετε τον προορισμό των διακοπών σας με βάση τη πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου ;

ΠΑΝΤΑ

ΣΥΧΝΑ

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

8. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας επισκέπτεστε τα πολιτιστικά
μνημεία/μουσεία/τοπόσημα της περιοχής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9. Αν ΝΑΙ από πού λαμβάνετε πληροφορίες για τα μνημεία αυτά ;

Internet
_______________

Τουριστικούς οδηγούς

Ξεναγό

Άλλο

10. Θα ήσασταν διατεθειμένος να λαμβάνετε πληροφορίες για τα
πολιτιστικά μνημεία / τουριστικά αξιοθέατα μέσω μιας ηλεκτρονικής –
διαδραστικής εφαρμογής;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ επιλέξετε ποιές από τις παρακάτω βασικές
πληροφορίες θα θέλατε να περιέχει η ηλεκτρονική – διαδραστική
εφαρμογή (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα)
Φωτογραφίες
Διαδρομές
Ιστορικά στοιχεία
Αρχιτεκτονικά σχεδια
Άλλο…………………………

12. Γνωρίζετε κάποια από τις παρακάτω τεχνολογίες; (σημειώστε
αυτές που γνωρίζετε αλλιώς αφήστε κενό)
Κιναισθητική (αλληλεπίδραση με κινήσεις του σώματος)
Καταδίωξη με το βλέμμα (αλληλεπίδραση με το βλέμμα)
Πολυαπτική επιφάνεια (χειρισμός επιφάνειας με τα δάχτυλα)

13. Έχετε επισκεφθεί κάποιο χώρο που διέθετε διαδραστικό σύστημα
με το οποίο σας δόθηκε η ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε;
(συνοπτική περιγραφή του συστήματος και της εμπειρία σας)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας

Φόρμα ερωτηματολογίου_Έρευνας και Αναζήτησης_(Αγγλικά)
This questionnaire form was created as part of a project research aiming to the
creation of an interactive – multimedia application (physical interaction of the user to
the application). This application will include information regarding the neoclassical
buildings (history- photos - routes). By completing this questionnaire form, you will
help us explore and specify the response to such a system, its potential content as well
as the users’ requirements.
Filling out this questionnaire form should not take you more than 10 minutes.

1. Sex
Male

female

2. Age
16-22

23-35

36-50

51-60

60-…

3. Do you use a computer
yes

no

4. If you do, please define the purpose (you can tick more than one box)
Work

entertainment

informing

other reasons

5. How do you select the destination of your vacation? (you can tick more than
one box)
friend

internet

tourist guide

6. When do you make the reservation for your accommodation?

Before arrival

After arrival

7. Do you select the destination of your vacation based on the cultural heritage of
the place?
Always

often

rare

never

8. During your vacation, do you visit the cultural monuments/ museums/ sites of
the area?
Yes

no

9. If you do, what is the source of information regarding these monuments: (you
can tick more than one box)
internet

tourist guide

guide

other

10. Would you prefer the use of an electronic – interactive application for receipt
of such information?

Yes

no

11. If yes, please select the basic information you would prefer the electronic –
interactive application to include (you can tick more than one box)
Photos
Routes
Historic references/info
Architectural designs

Other

12. Have you ever interacted with any the technological applications below? (note
the one you know or leave it blank)
Kinesthetic
Gaze interaction
Multitouch

13. Have you ever visited any site where an interactive application was available?
(Please provide a short description with regard to the system and your experience)

Thank you very much for your time

Ποσοτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων
έρευνας:
Φύλο

Αντρας
47%

Γυναίκα
53%

Ηλικία
18-23

23-35

35-50

50-60

4%
11%

13%

22%
50%

60-ανω

Σχέση με τεχνολογία
Καλή

Αρκετά καλή

29%

71%

Πότε γίνεται η κράτηση δωματίου
πριν

μετα

8%

92%

Επιλογή προορισμού βάσει πολιτιστικής κληρονομιάς
πάντα

συχνά

10%

σπάνια

ποτέ

7%

32%
51%

Απο που λαμβάνουν πληροφορίες για τα αξιοθέατα
οδηγός

internet

7%

ξεναγό

ντόπιοι

5%
41%

47%

Αν θα έκαναν χρήση της εφαρμογής
ναι

όχι

13%

87%

Πληροφορίες που θα ήθελαν να λαμβάνουν
Φωτογραφίες

Διαδρομές

Ιστορικά στοιχεία

7%

Αρχιτεκτονικά σχέδια

34%

28%

31%

Γνώση σε τεχνολογίες
Κιναισθητική

Aλληλεπίδραση με το βλέμα

18%

Πολυαπτική

23%
8%

51%

καμία

Φύλλο προετοιμασίας δοκιμών ευχρηστίας
Σας καλωσορίζουμε στη διαδικασία της δοκιμής ευχρηστίας με χρήστες,
Πριν αποφασίσετε αν θα θέλατε να συμμετέχετε στην δοκιμή, παρακαλούμε να αφιερώσετε
λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια εργασίας του Μεταπτυχιακού
προγράμματος του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ; Αναλάβαμε να στήσουμε μια διαδραστική εγκατάσταση
στο χώρο του Δημαρχείου της Ερμούπολης με θέμα την προβολή της τοπικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς (Νεοκλασικά κτίρια) και ανάδειξή της τόσο στους ίδιους τους κατοίκους όσο και
στους επισκέπτες του νησιού. Βασική της λειτουργία είναι να προσφέρει στο χρήστη
πληροφορίες, μέσω αλληλεπίδρασης.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ; Μια εφαρμογή η οποία προωθεί την ενεργή
συμμετοχή του χρήστη και στηρίζεται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. Υποστηρίζει
ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνολογίες. Η εφαρμογή για την οποία συζητάμε εδώ υποστηρίζει την
πολυαπτική τεχνολογία (multitouch).
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ; Η δοκιμή ευχρηστίας με χρήστες είναι μια μέθοδος που
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μιας εφαρμογής με σκοπό να ανακαλυφθούν πιθανά
προβλήματα και αστοχίες και να διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης.
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; Καλείστε να πλοηγηθείτε ελεύθερα στις δυο ενεργές
κατηγορίες της εφαρμογής ( Κτίρια, Βιβλία) και να εκφράζετε δυνατά οποιαδήποτε σκέψη,
σχόλιο ή προβληματισμό σας σχετικά με αυτές. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι δεν
αξιολογείστε εσείς ,αλλά το σύστημα, επομένως οποιοδήποτε σχόλιό σας θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο και εποικοδομητικό για την σχεδιαστική ομάδα.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ; Σας βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι η
ανωνυμία και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διασφαλιστούν πλήρως. Η όλη διαδικασία θα
βιντεοσκοπείται αλλά δεσμευόμαστε ότι το οπτικό υλικό και οι απαντήσεις σας στα
ερωτηματολόγια, που θα κλιθείτε να συμπληρώσετε μετά το πέρας της δοκιμής, δεν θα
χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Η ομάδα σχεδίασης:
Αβραμίδου Ελένη
Δημητρίου Γεωργία
Πετκανοπούλου Στεφανία
Τομπέα Χαρίκλεια

Φόρμα ερωτηματολογίου_Αξιολόγησης

Ποσοτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων
αξιολόγησης:

Φύλλο
Γυναίκες

Άντρες

33%

67%

Εξοικείωση χρηστών με την
τεχνολογία
Αρκετά καλή

Όχι κάλη

17%

83%

Οι χειρονομίες που δυσκόλεψαν
περισσότερο
drag to move

two fingers to scroll

14%

86%

Επιλογή φίλτρων
tap

drag to move

17%

83%

Επιλογή Φωτογραφίας

33%

67%

tap
drag to move

Videos μεταφορτωμένα στο YouTube
Ενδιάμεση αξιολόγηση πρωτοτύπων σε χαρτί
http://www.youtube.com/watch?v=8DVTdBMZBsg&feature=relmfu

Επεξηγηματικό βίντεο για την 3Δ περιήγηση του χρήστη στο εσωτερικό των
κτιρίων
http://www.youtube.com/watch?v=BHX_cuxiDMY&feature=relmfu

Αξιολόγηση πλοήγησης / οθόνες & wall
http://www.youtube.com/watch?v=pThcxmSitDw

Αξιολόγηση των gestures της 3Δ περιήγησης
http://www.youtube.com/watch?v=0Gb2QND7T-U

Τελική παρουσίαση της εφαρμογής ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
http://www.youtube.com/watch?v=yxLgbuNW2gA&feature=youtu.be
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Browsing museum image collections on a multitouch table, 2011, Gianluigi Ciocca, Paolo Olivo,
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Children Designing Together on a Multi-Touch Tabletop: An Analysis of Spatial Orientation and User
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Yvonne Rogers
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TouchLight: An Imaging Touch Screen and Display for Gesture-Based Interaction, 2011, Andrew D.
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Stocklmayer
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Nash
Development of a Multi-touch Table for Natural User Interface, Zhi-Yang Ang, Chai Tong Yuen, Tze-Yu
Ng, and Yee-Long Ng
Hands-on Interactive Tabletop LEGO Application, Daniel Mendes, Pedro Lopes, Alfredo Ferreira,
Department of Information Systems and Computer Science, INESC-ID/IST/Technical University of
Lisbon
Designing User-, Hand-, and Handpart- Aware Tabletop Interactions with the TOUCHID Toolkit, Nicolai
Marquardt, Johannes Kiemer, David Ledo, Sebastian Boring, Saul Greenberg, Department of Computer
Science, University of Calgary
Evaluation and Analysis of Eye Gaze Interaction, Linda Sibert, James N. Templeman, July 31, 2001
ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ / ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1. http://www.touchmagix.com/products/interactive-floor
2. http://www.touchmagix.com/interactive-wall
3. http://techcrunch.com/2008/05/14/microsoft-touchwall-can-inexpensively-turn-any-flat-surfaceinto-a-multi-touch-display/
4. http://www.boxesandarrows.com/view/competitive_analysis_understanding_the_market_conte
xt
5. http://xylem.aegean.gr/~modestos/mo.blog/?p=2216
6. http://hci-dpsd.wikispaces.com/AUIs+-+Gaze+Interaction
7. http://www.nhm.ac.uk/visit-us/darwin-centre-visitors/attenborough-studio/interactivefilm/index.html
8. http://www.makedonopixels.org/

9. http://www.formula-d.co.za/blog/2010/02/22/cape-town-design-firms-develop-giant-interactivetouch-table-for-saudi-museum/
10. http://www.elmisystems.gr/services/it-solutions/interactive-media
11. http://www.prismaelectronics.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Ite
mid=524&lang=el
12. http://www.virtualguide.gr/Greek/index.html
13. http://www.cooper.com/journal/kim_goodwin/
14. http://www.cooper.com/#training:introduction
15. http://www.hermoupolis.gr
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