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Εισαγωγή
Αντικείµενο
Με αυτήν την εργασία θα ήθελα να περιγράψω την λειτουργία, να εξετάσω κατά πόσο ικανοποιούνται
αρχές σχεδίασης για όλους και εργονοµίας καθώς και να εντοπίσω πιθανά προβλήµατα για τα δυο
ξεχωριστά συστήµατα “self- service”. Το πρώτο είναι ο αυτόµατος πωλητής βενζίνης και το δεύτερο
το σύστηµα parking στην περιοχή νησάκι. Αντλώντας στοιχεία κυρίως από παρατήρηση κατά την
χρήση των συστηµάτων τελικά θα προτείνω λύσεις επανασχεδιασµού των συστηµάτων.

Αυτόµατος Πωλητής Βενζίνης
Περιγραφή Συστήµατος
Το σύστηµα αποτελείται από τον αυτόµατο πωλητή και το σύστηµα αντλιών βενζίνης.

Περιγραφή Αυτόµατου Πωλητή
Ο αυτόµατος πωλητής αποτελείται από:
A. Την οθόνη. Στην οποία αναγράφονται διάφορες φάσεις του συστήµατος (Αγγλικά µόνο)
B. Τα κουµπιά επιλογών
C. Το αριθµητικό πληκτρολόγιο
D. Το σηµείο παραλαβής της απόδειξης
E. Το σηµείο εισαγωγής χαρτονοµισµάτων
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Ενδείξεις
F. ΟΔ∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
1.

Βάλτε τα χαρτονοµίσµατα (ανώτατο ποσό 100.00 Euro)

2. Επιλέξτε την πλευρά ή το προϊόν που επιθυµείτε και
πατήστε το πλήκτρο για απόδειξη αν θέλετε
3. Βάλτε καύσιµο
4. Πάρτε την απόδειξη αν έχει ζητηθεί
G. ΠΡΟΕΙΔ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για οποιοδήποτε λάθος κατά την διάρκεια του
ανεφοδιασµού παρακαλούµε την “ΑΠΟΔ∆ΕΙΞΗ”.
Για επιστροφή χρηµάτων απευθυνθείτε στο πρατήριο
κατά τις ώρες λειτουργίας.
Χρήµατα δεν επιστρέφονται χωρίς την “ΑΠΟΔ∆ΕΙΞΗ”
H. ΑΠΟΔ∆ΕΙΞΗ
I. BANKNOTES (Αγγλικά µόνο)
IS POSSIBLE TO INSERT THE BANKNOTES IN
EVERY WAYS

Περιγραφή Συστήµατος Αντλιών
J. Οθόνη Καταγραφής ( Euro, Litters, Euro/Litter)
K. Αριθµός αντλίας
L. Λαµπτήρας ενεργοποιηµένης µάνικας
M. Λαµπτήρας ένδειξης διαθεσιµότητας
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Αναγνώριση Προσωρινών Λύσεων Στο Σύστηµα
Ποιες και Τι Εξυπηρετούν
Επάνω στον αυτόµατο πωλητή παρατηρήθηκε µια επιπρόσθετη “πινακίδα” µε οδηγίες/βήµατα
χρήσης καθώς και µια µε ένα τηλέφωνο ανάγκης. Από αυτές µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η
διαδικασία δεν είναι εύκολα κατανοητή καθώς και ότι οι ήδη υπάρχουσες οδηγίες δεν είναι αρκετές.
Φέρουν προειδοποιήσεις που δεν είναι άµεσα σχετικές µε την διαδικασία αλλά παίζουν καθοριστικό
ρόλο για την εκκίνηση (π.χ. “Τα χαρτονοµίσµατα να είναι σε καλή κατάσταση”) ή την ολοκλήρωση
της (π.χ. “Θυµηθείτε να πάρετε την απόδειξή σας”) και συµπληρώνουν µε πληροφορία που το
σύστηµα δεν παρέχει από τον σχεδιασµό του (ποιος αριθµός αντιστοιχεί σε ποια αντλία και αυτή µε
ποιο είδος βενζίνης). Κοιτώντας µε µια πιο κριτική µατιά θα διαπιστώσουµε οτι ακόµα και οι
επιπρόσθετες οδηγίες φέρουν βήµατα που δεν είναι απόλυτα κατανοητό γιατί πρέπει να γίνουν (π.χ.
“Βήµα 1. Ανοιχτέ την τάπα του ρεζερβουάρ του οχήµατος σας”).

Ανάλυση Έργου
Όταν ο χρήστης φτάσει µπροστά από την αντλία βενζίνης πρέπει να κατέβει από το όχηµα, να πάει
στον αυτόµατο πωλητή, να εισάγει το χρηµατικό πόσο βενζίνης που θέλει να βάλει, επιλέξει τον
αριθµό αντλίας που αντιστοιχεί στο καύσιµο που επιθυµεί, να δει την επιβεβαίωση του χρηµατικού
ποσού που εισήγαγε και να επιλέξει ότι επιθυµεί απόδειξη. Μετά θα πρέπει να κατευθυνθεί στην
αντλία µε τον αριθµό που έχει επιλέξει, να σηκώσει την µάνικα, να βάλει βενζίνη και εφόσον δεν έχει
όλο το αντίτιµο σε βενζίνη να επιστρέψει στο µηχάνηµα, να πάρει την απόδειξη για να επιστρέψει την
επόµενη µέρα (αν υποθέσουµε ότι το πρατήριο είναι κλειστό) για πάρει τα ρέστα του.

Ανάλυση Δ∆ραστηριότητας
Κατά τη παρατήρηση στο χώρο του βενζινάδικου εκτυλίχθηκε το παρακάτω σενάριο.
Ένας νεαρός µε µηχανάκι έρχεται στο χώρο. Παρκάρει µπροστά από την αντλία ένα (1) και
κατευθύνεται στο µηχάνηµα αυτόµατου πωλητή. Βγάζει τα χρήµατα από την τσέπη του (5 Ευρό) και
τα τοποθετεί στο σηµείο εισαγωγής χρηµάτων. Το µηχάνηµα δεν τα παίρνει αµέσως και ο νεαρός
προσπαθεί να τα τοποθετήσει ξανά σκύβοντας για µεγαλύτερη ακρίβεια. Όταν τα χρήµατα στο
µηχάνηµα επιλέγει την αντλία δυο (2) και ότι θέλει απόδειξη (λίγο πριν επιλέξει την απόδειξη φάνηκε
να αποτραβιέται από το µηχάνηµα). Κατευθύνεται προς το µηχανάκι του ανοίγει την τάπα του
δοχείου βενζίνης και τοποθετεί την µάνικα. Προσπαθεί να βάλει βενζίνη αλλά δεν τα καταφέρνει.
Μεταφέρει το µηχανάκι του µπροστά από την αντλία τέσσερα (4) ούτε εκεί τα καταφέρνει. Πιέζει
κάποια κουµπιά πάνω στην αντλία αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Έχει µπερδευτεί, δεν θυµάται το νούµερο
της αντλίας που είχε επιλέξει. Θυµάται όµως οτι έχει επιλέξει Αµόλυβδη βενζίνη. Εκείνη την ώρα
έρχεται στο βενζινάδικο ένας κύριος και αυτός µε το µηχανάκι του. Παρκάρει µπροστά από την
αντλία ένα (1) και κατευθύνεται προς τον αυτόµατο πωλητή. Επιλέγει την αντλία (1) όπου βρίσκεται
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µπροστά το µηχανάκι του και απόδειξη. Όσο αυτό συµβαίνει ο νεαρός µπερδεµένος πηγαίνει από
την αντλία τέσσερα (4) στην ένα (1) και ξανά παίρνει την µάνικα. Αυτή η κίνηση µπερδεύει το
σύστηµα το οποίο θεωρεί ότι εφόσον στην ένα (1) η µάνικα επανατοποθετήθηκε στην θέση της
µπορεί να ολοκληρώσει την διαδικασία, και σταµατάει την λειτουργία της αντλίας. Έτσι όταν ο κύριος
φτάνει µπροστά από την αντλία ένα (1) και το µηχανάκι του για να βάλει βενζίνη η αντλία εχει πάψει
να λειτουργεί. Μην γνωρίζοντας το τι έχει συµβεί ο κύριος προσπαθεί να βάλει βενζίνη χωρίς
αποτέλεσµα. Αναρωτιέται τι έχει συµβεί. Με ψυχραιµία βάζει πίσω στην αντλία την µάνικα και κινείται
προς τον αυτόµατο πωλητή. Ξανά πιέζει τον αριθµό ένα (ήταν ο τελευταίος που επέλεξε αντλία
βενζίνης) επιστρέφει πίσω στην αντλία (1) και ξεκινά να βάζει βενζίνη.
Ταυτόχρονα ο νεαρός έχει πάει στην αντλία τρία (3) µε την οποία προσπαθεί να βάλει βενζίνη και
αφού αποτυγχάνει και µε αυτή (όπως θα δούµε παρακάτω αυτό µάλλον προκάλεσε και άλλο ένα
µπέρδεµα) πηγαίνει στην δυο (2) (την οποία είχε επιλέξει εξαρχής) σηκώνει την µάνικα και την
επανατοποθετεί πίσω χωρίς να την χρησιµοποιήσει. Εµφανώς σαστισµένος δεν ξέρει τι να κάνει. Ο
κύριος του λέει να πάει και να πατήσει τον αριθµό της αντλίας που θέλει να ενεργοποιήσει
(πιστεύοντας οτι αφού λειτούργησε σε αυτόν µπορεί να λειτουργήσει και για το νεαρό). Ο νεαρός
πατάει την ένδειξη για την αντλία (2) ξανά. Τίποτα. Ο αυτόµατος πωλητής του βγάζει την απόδειξη
του. Έχει ρέστα 5 Ευρω (όλο το ποσό που είχε βάλει στο µηχάνηµα). Ο νεαρός φαίνεται εν µέρει
ανακουφισµένος αφού ξέρει οτι θα πάρει τα χρήµατά του πίσω, έστω και την επόµενη µέρα. Τώρα
όµως πρέπει να βάλει βενζίνη γιατί δεν έχει να κινηθεί. Βγάζει 20 Ευρώ από την τσέπη του και πάει
προς τον αυτόµατο πωλητή να ξαναπροσπαθήσει. Σκύβει έτσι ώστε να βάλει τα χρήµατα στην
σχισµή. Βάζει τα χρήµατα, επιλέγει την αντλία (2) όµως αυτή τη φορά δεν επιλέγει απόδειξη.
Για δεύτερη φορά κατευθύνεται στην αντλία (1) στην οποία βρίσκεται ένας άλλος µεγαλύτερος κύριος
(του οποίου την ιστορία θα αναφέρω µετά). Εµφανώς µπερδεµένος ο κύριος αυτός ρωτάει τον
νεαρό ποια αντλία έχει επιλέξει και εκείνος του απαντάει “την δυο”. “Αυτή είναι η ένα” του λέει ο
κύριος. Ο νεαρός πάει προς την δύο σηκώνει την µάνικα και η αντλία ενεργοποιείται! Επιτέλους ο
νεαρός είναι έτοιµος να βάλει βενζίνη. Μετά από κάποιες δυσκολίες σχετικά µε την θέση της
µηχανής του καταφέρνει να βάλει. Τοποθετεί την µάνικα πίσω στην θέση της και επιστρέφει στον
αυτόµατο πωλητή από όπου παίρνει την απόδειξή του (την οποία δεν είχε ζητήσει αυτήν την φορά!).
Τελειώνοντας µε την ανάλυση δραστηριότητας θα αναφέρω και µια ακόµα ιστορία την οποία δεν
µπόρεσα να παρακολουθήσω µε λεπτοµέρεια λόγο των ταυτόχρονων δράσεων. Πρωταγωνιστής είναι
ένα κύριος ο οποίος ήρθε στο βενζινάδικο µε το αυτοκίνητο του σχεδόν ταυτόχρονα µε τον νεαρό.
Πάρκαρε µπροστά στην αντλία (3) και ήρθε στον αυτόµατο πωλητή για να εισάγει το πόσο βενζίνης
που επιθυµούσε. Αφού έβαλε τα χρήµατα, επέλεξε την σωστή αντλία καυσίµου και µετακινήθηκε
προς αυτήν, εκεί όµως δεν µπόρεσε να βάλει βενζίνη. Ίσως γιατί ο νεαρός είχε σηκώσει την µάνικα
της αντλίας (3) κατά την διάρκεια των δοκιµών του. Αλλά αυτό δεν µπορώ να το επιβεβαιώσω. Το
σίγουρο είναι ότι ο κύριος αυτός δεν ζήτησε απόδειξη από τον αυτόµατο πωλητή και έτσι δεν είχε
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αποδεικτικό ότι πλήρωσε. Τελικά όταν όλοι έφυγαν από το βενζινάδικο τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη
µε τον οποίο δεν κατέληξε σε κάποιο συµπέρασµα. Απογοητευµένος µπήκε στο αυτοκίνητό του και
έφυγε.

Αναγνώριση Προβληµάτων
•

Οι οδηγίες χρήσης εναλλάσσονται από Ελληνικά σε Αγγλικά στις ήδη τοποθετηµένες ταµπέλες
του µηχανήµατος.

•

Επικαλύπτονται δε από extra πρόχειρα τοποθετηµένες ταµπέλες.

•

Η γλώσσα είναι προεπιλεγµένη στα Αγγλικά χωρίς δυνατότητα αλλαγής της σε Ελληνικά.

•

Τα γράµµατα στην οθόνη του µηχανήµατος είναι µικρά.

•

Οι φωτεινές ενδείξεις αν και υπάρχουν δεν είναι ξεκάθαρες προς το χρήστη (ως προς το τι
υποδεικνύουν).

•

Δ∆εν είναι ξεκάθαρο ποια αντλία έχει επιλέξει ο χρήστης.

•

Ηχητικές ενδείξεις υπάρχουν µόνο ως επαλήθευση επιλογής (hearing feedback).

•

Δ∆εν υπάρχει ειδοποίηση του συστήµατος προς το χρήστη οτι έκανε λάθος.

•

Δ∆εν υπάρχει undo.

•

Η επεξεργαστική λειτουργία του συστήµατος είναι αργή µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση της
ροής των βηµάτων.

•

Το σύστηµα δεν δίνει κανενός είδους ένδειξη ότι επεξεργάζεται το αίτηµα του χρήστη.

•

Απόδειξη δίνεται µόνο άµα ζητηθεί ή άµα ολοκληρωθεί η διαδικασία µε επιτυχία.

•

Σε περίπτωση αποτυχίας το σύστηµα δεν δίνει απόδειξη παρά µόνο άµα έχει εκ των προτέρων
ζητηθεί.

•

Το σύστηµα δεν δίνει ρέστα.

•

Οι σωλήνες που καταλήγουν στις µάνικες είναι σκορπισµένες µε αποτέλεσµα να δυσκολεύει την
πρόσβαση προς τις αντλίες σε ανθρώπους µε δυσκολία στην κίνηση.

•

Το υπερυψωµένο επίπεδο στο οποίο είναι τοποθετηµένες οι αντλίες δυσκολεύει την
προσέγγιση ανθρώπων µε κινητικές δυσκολίες.

•

Η σχισµή εισαγωγής χαρτονοµισµάτων του αυτόµατου πωλητή είναι αρκετά χαµηλά µε
αποτέλεσµα ο χρήστης να πρέπει να σκύψει για να βάλει τα χρήµατα.
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Το ύψος λαβής τις µάνικας είναι µεγάλο για να προσεγγιστεί από καθιστό χρήστη.

Αρχές και οδηγίες σχεδίασης για όλους που δεν έχουν ληφθεί υπόψη.
Ευελιξία στη χρήση
-διευκόλυνση της ορθότητας και της ακρίβειας χρήσης.
-παροχή προσαρµογής στους ρυθµούς του χρήστη
Απλή και διαισθητική χρήση
Η χρήση δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, ανεξάρτητα από την εµπειρία, τη γνώση, την ικανότητα
χρήσης της γλώσσας και το επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη.
Αντιληπτικότητα της πληροφορίας
- παροχή επαρκούς αντίθεσης µεταξύ της απαιτούµενης πληροφορίας και του περιβάλλοντος της.
- µεγιστοποίηση της ευαναγνωσιµότητας της απαιτούµενης πληροφορίας
Ανοχή στο λάθος
Η σχεδίαση ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις συνέπειες από ατυχήµατα ή ακούσιες πράξεις.
- Οργάνωση στοιχείων και αντικειµένων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και τα λάθη: τα
ευρέως χρησιµοποιούµενα να είναι πιο εύκολα στην πρόσβαση, τα επικίνδυνα να είναι περιορισµένα,
αποµονωµένα και ασφαλισµένα (ανά περίπτωση).
- Παροχή προειδοποιήσεων για ενδεχόµενους κινδύνους ή λάθη.
- Παροχή ασφαλών διεξόδων από λάθη.
Μέγεθος και χώρος για προσέγγιση και χρήση.
Δ∆εν παρέχεται ο κατάλληλος χώρος για προσέγγιση, χειρισµό και χρήση ανεξάρτητα από το
µέγεθος του σώµατος, στάση ή ευχέρεια κίνησης.
- Παροχή καθαρής οπτικής επαφής.
- Να είναι δυνατόν να φτάσουν µε άνεση οι καθιστοί και όρθιοι χρήστες κάθε στοιχείο ή αντικείµενο.
- Παροχή επαρκούς χώρου για την χρήση βοηθητικών συσκευών ή προσωπικής βοήθειας.
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Απαιτήσεις
Ευανάγνωστες γραµµατοσειρές.
Ευκρινής οδηγίες.
Δ∆υνατότητα επιλογής γλώσσας.
Ξεκάθαρες φωτεινές ενδείξεις σε κάθε ενεργοποιηµένη αντλία και ηχητικό feedback.
Το σύστηµα να δίνει feedback στο όταν επεξεργάζεται στοιχεία.
Δ∆υνατότητα ελέγχου της κατάστασης κάθε αντλίας από την οθόνη του πωλητή.
Δ∆υνατότητα επιλογής ακύρωσης στης διαδικασίας.
Αποτυχία ολοκλήρωσης της διαδικασίας να συνοδεύεται από απόδειξη.
Δ∆υνατότητα επιστροφής υπολοίπου χρηµάτων.
Δ∆υνατότητα να µαζεύονται οι σωλήνες από τις µάνικες.
Δ∆υνατότητα να µπορεί κάποιος µε βοήθηµα να πλησιάσει και να χειριστεί τον πωλητή και τις αντλίες.

Προδιαγραφές
Γραµµατοσειρά Arial µέγεθος 15pt µε 28pt.
Wizard menu (“βήµα/βήµα”) µε ξεκάθαρη ακολουθία βηµάτων.
Επιλογή άµεσης και εξυπηρέτησης
Κουµπί επιλογής γλώσσας.
Οι οθόνες “βήµα/βήµα” να συνοδεύονται από βοηθητικές εικόνες (ή animation)
Μεγάλες παλλόµενες φωτεινές ενδείξεις επάνω σε κάθε αντλία βενζίνης.
Μεγάλες φωτεινές ενδείξεις δίπλα σε κάθε µάνικα βενζίνης.
Επιλογή άµεσης εξυπηρέτησης.
Η ακύρωση επιστρέφει τα χρήµατα στον πελάτη.
Κουµπί ακύρωσης ολόκληρης της λειτουργίας.
Απόδειξη θα συνοδεύει τον πελάτη είτε στην ολοκλήρωση ή την ακύρωση της διαδικασίας.
Θύρα παραλαβής χρηµάτων.
Εισαγωγή συστήµατος αναδίπλωσης του σωλήνα κάθε µάνικας στο εσωτερικό κάθε αντλίας.
Τοποθέτηση των αντλιών σε χαµηλότερο επίπεδο.
Δ∆ηµιουργία σήµανσης θέσης παρκαρίσµατος που θα δίνει στον οδηγό τον απαραίτητο χώρο να
κινηθεί γύρω από το αυτοκίνητο του.
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Re-design Concepts
Concept 1

Τοποθέτηση µηχανήµατος πληρωµής σε κάθε αντλία ξεχωριστά.
Το µηχάνηµα αυτόµατης πληρωµής ανασχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε σε κάθε αντλία ξεχωριστά.
Τοποθετήθηκαν σε αυτό µια οθόνη αφής 13” καθώς και είσοδοι/έξοδοι για κέρµατα και αποδείξεις.
Η οθόνη έχει εφοδιαστεί µε σηµεία για καλύτερο πιάσιµο και έχει δυνατότητα περιορισµένης
περιστροφής στον οριζόντιο άξονα. Στις εικόνες βλέπουµε τις διαστάσεις του µηχανήµατος και την
περιοχή τοποθέτησης (πορτοκαλί χρώµα) για την επιλογή των διαστάσεων έχουν ληφθεί υπόψιν οι
πίνακες:
Α. Ανθρωποµετρικών δεδοµένων ενηλίκων Βρετανών (ύψος αγκώνα, ύψος γοφού).
Β. Δ∆ιαστάσεις ανθρώπου σε αναπηρικό καροτσάκι.
Προτείνω µια διάταξη που µπορεί να εξυπηρετήσει ένα µεγάλο εύρος χρηστών διατηρώντας µια
ουδέτερη στάση κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης.
Στο χώρο παρκαρίσµατος µπροστά από τις αντλίες προτείνω να τοποθετηθεί µια ένδειξη θέσης
παρκαρίσµατος η οποία θα απέχει 1120mm από την αντλία. Αυτή η σήµανση έχει σκοπό να δείχνει
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στους χρήστες µια θέση η οποία αφήνει αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από το αυτοκίνητο να
µετακινηθεί ο χρήστης (µε βοήθηµα ή χωρίς).
Οι αντλίες τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο µε το δρόµο και τοποθετήθηκαν µηχανισµοί
αναδίπλωσης του σωλήνα της µάνικας ώστε να µην υπάρχουν φυσικά εµπόδια κατά την προσέγγισή
της. Επίσης το ύψος της λαβής της µάνικας από 1500mm που είναι σήµερα κατέβηκε στα 1150mm
πράγµα που βοηθάει ανθρώπους σε ειδικό αµαξίδιο.

Σενάριο χρήσης
Ο χρήστης:
1. Παρκάρει µπροστά από την αντλία
2.Επιλέγει τύπο βενζίνης
3.Επιλέγει χρηµατικό πόσο ή λίτρα βενζίνης
a.Αν επιλέξει λίτρα το σύστηµα του εµφανίζει το πόσο που αντιστοιχεί σε ευρώ.
b.Το σύστηµα ζητάει από τον πελάτη να πληρώσει.
4. Πληρώνει το αντίστοιχο ποσό
a.Το σύστηµα του δίνει τα ρέστα και την απόδειξή του.
b.Τον ευχαριστεί και του λέει οτι η αντλία είναι ενεργοποιηµένη.
5.Ο χρήστης βάζει βενζίνη.
a.Το σύστηµα σταµατά την αντλία όταν ολοκληρωθεί η επιλογή του πελάτη.
b.Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει βάλει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντιστοιχεί σε
ποσότητα βενζίνης το σύστηµα τον ειδοποιεί (ηχητικά και µε µήνυµα στην οθόνη) και του
επιστρέφει το υπόλοιπο.
Όλες οι δράσεις του χρήστη γίνονται σε µια περιοχή, είναι συγκεντρωµένες και νοηµατικά
συνδεδεµένες. Η χρήση του συστήµατος έχει πλέον απλοποιηθεί µια και ο χρήστης πληρώνει και
εξυπηρετείται στο ίδιο σηµείο.
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Αρχές που καλύπτονται και γιατί.
Ισότιµη χρήση.
Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να προσφέρει υπηρεσίες µε την χρήση ίδιων µέσων για
όλους τους χρήστες. Αποφεύγει τους διαχωρισµούς και προσφέρει την ίδια φροντίδα και ασφάλεια
για όλους τους χρήστες.
Ευελιξία στη χρήση
-Δ∆ιευκόλυνση της ορθότητας και της ακρίβειας χρήσης. Τοποθετώντας την πληρωµή στο ίδιο σηµείο µε
την αντλία µειώνουµε λάθη που προέκυπταν όταν είχαµε την επιλογή και πληρωµή σε άλλο σηµείο από την
εξυπηρέτηση.
-παροχή προσαρµογής στους ρυθµούς του χρήστη. Με την επιλογή “Συνέχεια” το σύστηµα δίνει τον
απαραίτητο χρόνο στο χρήστη να περάσει στο επόµενο βήµα χωρίς να τον πιέζει να πάρει αποφάσεις που δεν
έχει σκεφτεί.
Απλή και διαισθητική χρήση
Η χρήση είναι εύκολο να κατανοηθεί, ανεξάρτητα από την εµπειρία, τη γνώση, την ικανότητα χρήσης
της γλώσσας και το επίπεδο συγκέντρωσης του χρήστη. Η εφαρµογή χρησιµοποιεί απλή και κατανοητή
γλώσσα. Εικόνες και ενδείξεις όπου είναι απαραίτητο και ηχητικές ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις λάθους.
Αντιληπτικότητα της πληροφορίας
- παροχή επαρκούς αντίθεσης µεταξύ της απαιτούµενης πληροφορίας και του περιβάλλοντος της.
Και το φυσικό αντικείµενο και το ψηφιακό αποτελούνται από χρώµατα µε ικανό επίπεδο αντίθεσης µεταξύ
τους (πχ. άσπρο-µαύρο, άσπρο-κόκκινο, κίτρινο-µαύρο κτλ)
- µεγιστοποίηση της ευαναγνωσιµότητας της απαιτούµενης πληροφορίας. Χρησιµοποιούνται µεγάλες
γραµµατοσειρές και το µέγεθος της οθόνης είναι ικανό να υποστηρίξει µεγάλες εικόνες.
Ανοχή στο λάθος
Η σχεδίαση ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις συνέπειες από ατυχήµατα ή ακούσιες πράξεις.
- Οργάνωση στοιχείων και αντικειµένων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και τα λάθη: τα
ευρέως χρησιµοποιούµενα να είναι πιο εύκολα στην πρόσβαση, τα επικίνδυνα να είναι περιορισµένα,
αποµονωµένα και ασφαλισµένα (ανά περίπτωση). Συγκέντρωση όλων των διαδικασιών σε µια περιοχή.
Σχεδίαση µε βάση ανθρωποµετρικά δεδοµένα και µηχανισµοί που υποστηρίζουν την πρόσβαση στην περιοχή.
- Παροχή προειδοποιήσεων για ενδεχόµενους κινδύνους ή λάθη. Ηχιτικά και µε µηνύµατα στην οθόνη.
- Παροχή ασφαλών διεξόδων από λάθη. Το σύστηµα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να εγκαταλείψει
κάθε στιγµή µε επιστροφή των χρηµάτων του εαν αυτά έχουν εισαχθεί.
Μέγεθος και χώρος για προσέγγιση και χρήση.
Παρέχεται ο κατάλληλος χώρος για προσέγγιση, χειρισµό και χρήση ανεξάρτητα από το µέγεθος
του σώµατος, στάση ή ευχέρεια κίνησης.
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- Παροχή καθαρής οπτικής επαφής. Όλα βρίσκονται µπροστά στο χρήστη.
- Να είναι δυνατόν να φτάσουν µε άνεση οι καθιστοί και όρθιοι χρήστες κάθε στοιχείο ή αντικείµενο.
- Παροχή επαρκούς χώρου για την χρήση βοηθητικών συσκευών ή προσωπικής βοήθειας. Δ∆ηµιουργία
χώρου για παρκάρισµα που επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση γύρω από το αυτοκίνητο. Μάζεµα των σωλήνων
από κάθε µάνικα.

Concept 2

Αναδιαµόρφωση του µηχανήµατος αυτόµατης πληρωµής και τοποθέτηση του κοντά στις αντλίες
βενζίνης.

Το µηχάνηµα αυτόµατης πληρωµής τοποθετήθηκε στην κολόνα ανάµεσα στις αντλίες βενζίνης.
Υπάρχει ένα τέτοιο µηχάνηµα και στις δυο πλευρές. Η περιοχή που θα τοποθετηθεί φαίνεται στην
εικόνα µε πράσινο χρώµα.
Η επιλογή της συγκεκριµένης πρότασης έγινε µε σκοπό ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει και να
πληρώσει οποιαδήποτε αντλία, από ένα σηµείο. Όπως και στην προηγούµενη πρόταση οι διαστάσεις
επιλέχθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού.
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Βασική διαφορά αυτής της πρότασης από την προηγούµενη είναι η αλληλεπίδραση του χρήστη µε το
σύστηµα.

Παραπάνω βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να πλοηγηθεί ο χρήστης στην εφαρµογή.
Η εξυπηρέτηση “βήµα/βήµα”:
•Βοήθα το χρήστη να πλοηγηθεί µε σταθερά βήµατα µειώνοντας έτσι την πιθανότητα λάθους
•Δ∆ίνει την δυνατότητα στο χρήστη να ξεκινήσει επιλέγοντας είτε αριθµό αντλίας είτε τύπο βενζίνης
•Περιµένει από το χρήστη να του πει πότε θα περάσει στο επόµενο βήµα
•Του δίνει την δυνατότητα να πλοηγηθεί εµπρός/πίσω ανάλογα µε τις απαιτήσεις του
•Σε κάθε βήµα ενηµερώνει το χρήστη για τις επιλογές που έχει κάνει και που πρόκειται να κάνει
•Ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυµάται την διαδικασία κάθε φορά που πηγαίνει να εξυπηρετηθεί, του
παρουσιάζεται.
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Η εξυπηρέτηση άµεσα:
•Βοήθα το χρήστη τον έµπειρο χρήστη να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα.
•Εµφανίζει όλες τις λειτουργίες σε µια οθόνη για άµεση και γρήγορη αλληλεπίδραση.
•Δ∆ίνει την δυνατότητα στο χρήστη να ξεκινήσει επιλέγοντας είτε αριθµό αντλίας είτε τύπο βενζίνης
•Κάθε επιλογή που κάνει εµφανίζεται στην περιοχή επιβεβαίωσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η οθόνη άµεσης εξυπηρέτησης.
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Σενάριο χρήσης
Ο χρήστης:
1.

Παρκάρει µπροστά από µια αντλία

2. Επιλέγει τύπο βενζίνης ή αντλία
Το σύστηµα του δίνει την επόµενη επιλογή (αντλία ή τύπο βενζίνης) αντίστοιχα.
3. Εισάγει χρηµατικό πόσο
Το σύστηµα του εµφανίζει το πόσο που αντιστοιχεί σε λίτρα.
Το σύστηµα ζητάει από τον πελάτη να πληρώσει.
4.

Πληρώνει το αντίστοιχο ποσό
Το σύστηµα του δίνει τα ρέστα και την απόδειξή του.
Τον ευχαριστεί και του λέει οτι η αντλία είναι ενεργοποιηµένη.
Ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις.

5. Ο χρήστης βάζει βενζίνη.
Το σύστηµα σταµατά την αντλία όταν ολοκληρωθεί η επιλογή του πελάτη.
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει βάλει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντιστοιχεί σε
ποσότητα βενζίνης το σύστηµα τον ειδοποιεί (ηχητικά και µε µήνυµα στην οθόνη) και του
επιστρέφει το υπόλοιπο.

Αρχές που καλύπτονται και γιατί.
Οι προδιαγραφές που διέπουν τα φυσικά αντικείµενα ισχύουν και σε αυτήν την πρόταση οπότε οι
αρχές που αναφέρθικαν στην προταση ένα ισχύουν και εδώ.
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Parking στην περιοχή Νησάκι
Περιγραφή Συστήµατος
Αποτελείται από το σύστηµα εισόδου, το σύστηµα εξόδου και το σηµείο αυτόµατης πληρωµής.

Περιγραφή Συστήµατος Εισόδου
A. Φανάρι ένδειξης διαθεσιµότητας χώρου
B. Μηχάνηµα έκδοσης κάρτας εισόδου/εξόδου
a. Κουµπί εκτύπωσης
b. Σηµείο παραλαβής κάρτας εισόδου/εξόδου
c. Οθόνη
d. Κουµπί επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης
e. Μεγάφωνο
f.

Μικρόφωνο

C. Μπάρα εισόδου
D. Μηχανή φωτογράφησης Αρ. Κυκλοφορίας

Περιγραφή Συστήµατος Εξόδου
E. Μηχάνηµα εισαγωγής κάρτας εισόδου/εξόδου
F. Μπάρα

Ενδείξεις
1.

Πιέστε για έκδοση εισιτηρίου. Press for Ticket

2. Εικόνα µαγνητικής κάρτας που εισέρχεται στην σχισµή
3. Βοήθεια, Help
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Περιγραφή Αυτόµατου Ταµείου
G. Οθόνη
H. Κουµπιά ελέγχου
I. Σηµείο εισαγωγής κάρτας εισόδου/εξόδου
J. Σηµείο εισαγωγής κερµάτων
K. Σηµείο εισαγωγής χαρτονοµισµάτων
L. Σηµείο παραλαβής

Ενδείξεις
Ιδιαιτερότητα Συστήµατος Parking
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σύστηµα κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας ήταν εκτός
λειτουργίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία σεναρίων χρήσης και όχι ανάλυση
δραστηριότητας.

Αναγνώριση Προσωρινών Λύσεων Στο Σύστηµα
Ποιες και Τι Εξυπηρετούν
Στο Μηχάνηµα έκδοσης της µαγνητικής κάρτας υπάρχουν επιπρόσθετα τοποθετηµένες οδηγίες/
βήµατα χρήσης και ο τιµοκατάλογος. Στις οδηγίες/βήµατα περιγράφεται όλη η διαδικασία
λειτουργίας το χώρου στάθµευσης. Αυτό δίνει µια εικόνα στο χρήστη για το τι πρέπει να κάνει τώρα
αλλά και στο µέλλον έτσι ώστε να ολοκληρώσει την διαδικασία µε επιτυχία. Επίσης υπάρχει και ο
τιµοκατάλογος για να δίνει στο χρήστη µια αντιστοιχία χρόνου χρήµατος, έτσι ώστε να µην βρεθεί
προ εκπλήξεως αν αργήσει να επιστρέψει.

Ανάλυση Έργου
Ο χρήστης πρέπει να προσεγγίσει το σηµείο εισόδου µε το όχηµά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µπορεί να φτάσει για να παραλάβει την µαγνητική κάρτα εισόδου/εξόδου (ιδανικά αυτό πρέπει να
συµβεί χωρίς ο οδηγός να εγκαταλείψει το όχηµα του). Αφού παραλάβει την µαγνητική κάρτα
αναζητεί χώρο στάθµευσης µέσα στο parking και παρκάρει. Φεύγει από το parking. Επιστρέφοντας
πρέπει πριν πάει στο όχηµα του να περάσει πρώτα από το αυτόµατο ταµείο να πληρώσει το αντίτιµο
και έπειτα να πάρει το όχηµα του και να κατευθυνθεί προς την έξοδο. Εκεί θα εισάγει την κάρτα στο
µηχάνηµα εξόδου και θα ολοκληρώσει την διαδικασία.

Σενάριο Χρήσης
Η χρήστης µας προσεγγίζει µε το αυτοκίνητο της την είσοδο του parking πιέζει το πλήκτρο έκδοσης
της µαγνητικής κάρτας. Η κάρτα βγαίνει από το µηχάνηµα, την παίρνει και µπαίνει στο parking
παρκάρει το αυτοκίνητο στης στο σηµείο Α. Πηγαίνει την αγορά για να κάνει τα ψώνια της ηµέρας.
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Ολοκληρώνοντας τις αγορές αντιλαµβάνεται οτι τα πράγµατα που έχει αγοράσει είναι περισσότερα
από όσα υπολόγιζε και ζητά την βοήθεια του υπαλλήλου να µεταφέρουν µαζί τα πράγµατα στο
αυτοκίνητο. Λόγο του βάρους των πραγµάτων αποφασίζει να µην σταµατήσει στο αυτόµατο ταµείο
τώρα αλλά να επιστρέψει µόλις τοποθετήσει τα πράγµατα στο αυτοκίνητο. Φτάνει στο αυτοκίνητο και
βάζει τα πράγµατά τις στο χώρο αποσκευών. Ευχαριστεί τον υπάλληλο που την βοήθησε και βγάζει
από την τσάντας της το πορτοφόλι για πάει να πληρώσει στο αυτόµατο ταµείο. Φτάνοντας µπροστά
στο µηχάνηµα πληρωµής συννειδητοποιεί οτι έχει αφήσει την κάρτα στην τσάντα που είναι στο
αµάξι. Φανερά δυσανασχετησµένη επιστρέφει στο αυτοκίνητο παίρνει την κάρτα και επιστρέφει για
την πληρωµή. Πληρώνει, παίρνει το αµάξι της και φεύγει.
Περιέγραψα αυτό το σενάριο για να δώσω έµφαση σε ένα δοµικό κατά την γνώµη µου σφάλµα του
συστήµατος. Σε κάθε µοντέλο Εισόδου-Πληρωµής-Εξόδου τα σηµεία Πληρωµή και Έξοδος είναι
ταυτόσηµα ή πάρα πολύ κοντά σε φυσικό επίπεδο. Για παράδειγµα το Σούπερ Μάρκετ µπαίνω για να
ψωνίσω (Είσοδος) και ένα βήµα πριν την έξοδο, πληρώνω (Πληρωµή) και φεύγω (Έξοδος). Αυτό δεν
συµβαίνει στο σύστηµα parking που εξετάζουµε. Εδώ ενώ το µοντέλο Είσοδος - Πληρωµή - ‘Έξοδος
αναγνωρίζεται αλλά τα σηµεία Πληρωµή και Έξοδος είναι τελείως αποκοµµένα µεταξύ τους. Αυτό
αναγκάζει το χρήστη να επιστρέψει στο σηµείο πληρωµής πριν φτάσει στο σηµείο εξόδου.

Αναγνώριση Προβληµάτων
Μεγάλη απόσταση µεταξύ σηµείου πληρωµής και σηµείου εξόδου.
Η οθόνης είναι πολύ ψηλά.
Η ανακλάσεις του ήλιου προκαλούν προβλήµατα θάµβωσης.
Δ∆εν είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε τι αντιστοιχεί το κάθε κουµπί δίπλα στην οθόνη.
Δ∆εν είναι ξεκάθαρη η ακολουθία βηµάτων µπροστά από στο µηχάνηµα αυτόµατης πληρωµής.
Η θύρα εισαγωγής χαρτονοµισµάτων είναι πολύ χαµηλά.
Η θύρα εισαγωγής κερµάτων είναι πολύ ψηλά.
Πάρα πολλά αυτοκόλλητα και πρόσθετες πινακίδες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν το χρήστη µε
αποτέλεσµα να τον αποπροσανατολίζουν.

Απαιτήσεις
Τα µηχανήµατα εξυπηρέτησης να είναι όσο το δυνατόν συγκεντρωµένα µεταξύ τους.
Να µπορεί ο χρήστης να διαβάσει µε άνεση την οθόνη.
Αντιστοιχίες κουµπιών λειτουργιών.
Ξεκάθαρη ακολουθία βηµάτων πληρωµής.
Να φτάνουν όλοι να εξυπηρετηθούν.
Δ∆ηµιουργία και τοποθέτηση ξεκάθαρων ενδείξεων.
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Προδιαγραφές
Όσο το δυνατόν µικρότερη απόσταση ανάµεσα στο σηµείο πληρωµής και το σηµείο εξόδου.
Αντιθαµβωτικές επιφάνειες στην οθόνη.
Σηµατοδότηση των βηµάτων.
Τοποθέτηση της οθόνης και θυρών εισαγωγής και εξαγωγής σύµφωνα µε ανθρωποµετρικά στοιχεία
έτσι ώστε να εξυπηρετείται το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του πληθυσµού.

Re-design Concepts
Concept 1
Βελτιστοποίηση του µηχανισµού αυτόµατης πληρωµής και τοποθέτηση του κοντά στο σηµείο
εξόδου.
Το µηχάνηµα αυτόµατης πληρωµής επανασχεδιάστηκε από την αρχή. Τοποθετήθηκαν σε αυτό όλα
τα απαραίτητα σηµεία διάδρασης και ενδείξεις µαζεµένα µε αποτέλεσµα να µειωθεί κατά πολύ ο
χώρος που καταλάµβανε. Σκοπός αυτού είναι να τοποθετηθεί το µηχάνηµα κοντά (η ταυτόσηµα) στο
σηµείο εξόδου και σε βέλτιστη περίπτωση να µπορεί ο χρήστης να εξυπηρετηθεί µέσα από το
αυτοκίνητο.
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Στο µηχάνηµα αυτόµατης πληρωµής τοποθετήθηκαν:
Οθόνη αφής που θα εµφανίζει:
οδηγίες χρήσης µε εικόνες και κείµενο
στοιχεία αυτοκινήτου, χρόνο παραµονής στο Parking και αντίτιµο.
Θύρα εισαγωγής χαρτονοµισµάτων.
Θύρα συλλογής κερµάτων για εύκολη τοποθέτηση του ακριβούς αντιτίµου.
Θύρα παραλαβής υπολοίπου και απόδειξης.
Θύρα τοποθέτησης µαγνητικής κάρτας Parking.

Σενάριο Χρήσης
Ο χρήστης:
1. Παίρνει την µαγνητική κάρτα εισόδου και µπαίνει στο Parking.
2. Παρκάρει.
3.Φεύγει πεζός και επιστρέφει.
4. Παίρνει το αυτοκίνητο
5. Φτάνει στην έξοδο,
a.βάζει την κάρτα στην σχισµή
b. βλέπει το χρόνο παραµονής του, την χρέωση και το αντίτιµο που οφείλει
c. ρίχνει τα κέρµατα στον κερµατοδέκτη
d.το σύστηµα του δίνει την απόδειξη και ανοίγει την µπάρα
e. ο οδηγός φεύγει.
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