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Περίληψη 
 
 
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της 
βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι 
οποίες επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο εργασίας, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, 
συναλλαγών, κλπ., δηµιουργώντας νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες. Είναι σηµαντικό οι 
νέες εφαρµογές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται βασισµένες στις τεχνολογίες αυτές να 
είναι προσβάσιµες από πολίτες µε διαφορετικές απαιτήσεις και προτιµήσεις 
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε αναπηρία οι 
νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης σε σηµαντικούς τοµείς της 
καθηµερινής ζωής, όπως υγεία, εκπαίδευση, εργασία, ψυχαγωγία, κλπ. 
 
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση µιας 
διεπαφής διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα 
«Έξυπνο Σπίτι» από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα. Παράλληλα, στα 
πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε µια εφαρµογή προσοµοίωσης των συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης του «Έξυπνου Σπιτιού», η οποία 
επικοινωνεί µε τη διεπαφή διαχείρισης µε συγχρονισµό µεταξύ της παρουσίασης και της 
κατάστασης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης. 
 
Η χρήση της ιεραρχικής σάρωσης αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο αλληλεπίδρασης 
για τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες στα άνω άκρα, κυρίως λόγω της αυξηµένης 

 i



 
 

ταχύτητας αλληλεπίδρασης που εξασφαλίζει, συγκριτικά µε παραδοσιακές µεθόδους, 
όπως το εικονικό ποντίκι. Για την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη διεπαφή διαχείρισης 
των συσκευών χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο FastScanner, που έχει αναπτυχθεί στο 
Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας.  
 
Η µελέτη των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το συγκεκριµένο σύστηµα συνιστά µια χρήσιµη 
και εύχρηστη διεπαφή για την διαχείριση των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης σε Έξυπνα Σπίτια. 
 
 
 

Επόπτης: Καθ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης 
Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Abstract 
 
 
In the threshold of the 21st century, the Information Society creates new opportunities for 
the development and the improvement of various aspects of everyday life. The 
emergence of the Information Society is based on the rapid evolution of the Information 
and Communications Technologies, which, together with the new opportunities that 
emerge, radically affect the working environment, entertainment, communication, 
transactions, etc. It is important that all applications and services are accessible to citizens 
with different needs and preferences, including people with disabilities. For people with 
disabilities in particular, the new technologies provide the potential for implementing the 
quality of life, in domains such as health, education, work, entertainment, etc.  
 
This dissertation presents the designing, implementation and evaluation of a user 
interface for the management of appliances, sensors and actuators of a “Smart Home” to 
be used by people with motor impairments of the upper extremities. Moreover, in the 
context of this dissertation, a simulation of appliances and actuators of the "Smart Home" 
was developed, which interacts with the user interface for management with the 
synchronization of the presentation and the state of the appliances, sensors and actuators.  
 
The use of hierarchical scanning constitutes an effective method of interaction for people 
with motor impairments of the upper extremities, mainly because of the increased speed 
of interaction that it provides in comparison to more traditional approaches, e.g. the 

 iii



 
 

virtual mouse. For the interaction of the user interface for the management of appliances 
and actuators, the tool FastScanner was used, which has been developed by the Human-
Computer Interaction Laboratory of the Institute of Computer Science of the Foundation 
for Research and Technology – Hellas.  
 
The analysis of the results indicated that the system could constitute a useful tool for the 
management of appliances, sensors and actuators in “Smart Homes”.  
 
 
 

Supervisor:  Prof. Constantine Stephanidis 
Computer Science Department 
University of Crete  
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Κεφάλαιο 1  
Εισαγωγή 
 
 
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της 
βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Οι 
τεχνολογίες αυτές µεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο εργασίας, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, 
και συναλλαγών. 
 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισβάλει σε όλα τα επίπεδα της ζωής και οι 
άνθρωποι γίνονται όλο και πιο εξαρτηµένοι από αυτούς. Το υλικό (software) και 
λογισµικό (hardware) των υπολογιστών έχει βελτιωθεί, ενώ παράλληλα νέες τεχνολογίες 
έχουν εµφανιστεί σε όλους τους τοµείς της ζωής του ανθρώπου, στο σπίτι, εργασία και 
ψυχαγωγία. 
 
Με τον όρο «Τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών» αναφερόµαστε σε συστήµατα τα οποία 
έχουν αισθητήρες (sensors) και µηχανισµούς ενεργοποίησης (actuators) που 
επικοινωνούν µεταξύ τους µε σκοπό την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών.  
 
Η Τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών επιτρέπει στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να 
εξασφαλίσουν την ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις 
θα ήταν αδύνατο χωρίς την ύπαρξή της. Απλές καθηµερινές ενέργειες όπως το άνοιγµα 
του παραθύρου και της πόρτας, οι οποίες φαίνονται πολύ απλές, είναι ακατόρθωτες για 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  
 
Σκοπός των Έξυπνων Σπιτιών είναι να διευκολύνουν το χρήστη. Ο σχεδιασµός των 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης έχει ως στόχο την ανεξαρτησία 
του χρήστη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να δοθεί βάση στον τρόπο ζωής 
του ανθρώπου, στις δραστηριότητές του καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
χρήστη και τις ανάγκες του. Το ιδανικό σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει και να 
ενισχύει το χρήστη σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητά του [1]. 
 
Η έννοια των Έξυπνων Σπιτιών δεν είναι νέα. Για περισσότερο από µια δεκαετία, τα 
συστήµατα ελέγχου στα κτίρια έχουν εφαρµοστεί στο περιβάλλον γραφείου. Αντίθετα 
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από τις τεχνολογίες που λειτουργούν ανεξάρτητα, όπως το fax ή ο προσωπικός 
υπολογιστής, που επίσης αρχικά εφαρµόστηκαν στα περιβάλλοντα γραφείων, η 
τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί στα ιδιωτικά σπίτια. ∆ιάφοροι 
λόγοι έχουν αναφερθεί για αυτό το φαινόµενο. Εντούτοις, έχουν κατασκευαστεί 
ορισµένα Έξυπνα Σπίτια στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
 
Τα πρώτα Έξυπνα Σπίτια έχουν χτιστεί για ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Αυτό πιθανώς να έχει συµβεί επειδή οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
φαίνονται να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τις λειτουργίες της εφαρµοσµένης 
τεχνολογίας. Εντούτοις, αυτή η κατάσταση φέρνει τις δυσκολίες της, που οφείλονται 
ειδικότερα στα πολυάριθµα συµβαλλόµενα µέρη που συµµετέχουν στην πραγµατική 
οικοδόµηση των Έξυπνων Σπιτιών, πολλά από τα οποία δεν µπορεί ποτέ να είχαν 
ακούσει για την έννοια ή µπορούν να µην καταλάβουν τις πρόσθετες απαιτήσεις που 
έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες [2]. 
 
 

1.1 Από τον αυτοµατισµό οικιακών συσκευών στα Έξυπνα 
Σπίτια 
Τα Έξυπνα Σπίτια υπάρχουν περισσότερο από µια δεκαετία αλλά η τεχνολογία αυτή δεν 
µπόρεσε να καταλάβει ένα µεγάλο µέρος της αγοράς. Μονοµερή πρόοδο σηµειώθηκε 
στα συστήµατα ασφάλειας των σπιτιών και συστήµατα ψυχαγωγίας εξαιτίας της 
έλλειψης προτύπων και λειτουργικότητας αλλά και εξαιτίας του υψηλού κόστους. 
 
Καθώς στα προϊόντα τεχνολογίας έχουµε ολοένα και χαµηλότερες τιµές αλλά και η 
λειτουργικότητα τους αυξάνει, αναµένεται να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η αγορά των 
Έξυπνων Σπιτιών, που αποτελείται από το δικτυακό εξοπλισµό και το λογισµικό, 
residential gateways, προϊόντα ελέγχου και αυτοµατισµού. Έτσι από 1.4 δισεκατοµµύρια 
δολάρια το 2001, αναµένεται να αυξηθεί η αγορά στα 9.2 δισεκατοµµύρια δολάρια το 
2006 σύµφωνα µε τη InStat/MDR. Επιπλέον οι πληροφοριακές οικιακές συσκευές 
(information appliances) έχουν µεγάλη επίδραση σε πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών 
προϊόντων όπως η τηλεόραση, προσωπικοί υπολογιστές, παιχνιδοµηχανές, οικιακές 
συσκευές και κινητές συσκευές. Η εταιρία eTForecasts προβλέπει ότι οι πωλήσεις των  
πληροφοριακών οικιακών συσκευών (information appliances) όπως κινητά τηλέφωνα, 
που δίδουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, και υπολογιστές παλάµης θα 
φτάσουν στις 830 εκατοµµύρια συσκευές το 2007 µε κόστος 167 δισεκατοµµύρια 
δολάρια. 
 
Παρόµοιες, προβλέψεις είχαν γίνει και στο παρελθόν αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν 
υπεραισιόδοξες. Το πρόβληµα µε ερευνητικά έργα ήταν ότι δινόταν βάση στην 
τεχνολογία και όχι στις ανάγκες των χρηστών. Ένα τυπικό παράδειγµα αυτής της 
προσέγγισης είναι πλήρως ολοκληρωµένο σπίτι του µέλλοντος όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 1, που περιγράφει πως διαφορετικά υποσυστήµατα από λειτουργικά τµήµατα 
(functional components) µπορούν να συνδυαστούν ώστε να παρέχουν νέες υπηρεσίες σε 
ένα σπίτι. Πολλά ερευνητικά έργα ακολουθούν αυτό το µοντέλο και έχουν επενδυθεί 
µεγάλα χρηµατικά ποσά για να παρουσιάσουν µια ουτοπική θέαση του «Σπιτιού του 
µέλλοντος». Παρόλο που το «Σπίτι του Μέλλοντος» προκάλεσε το ενδιαφέρον, δεν 
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προωθήθηκε στους καταναλωτές µε ένα ρεαλιστικό µοντέλο ώστε να µπορέσει να 
πραγµατοποιηθεί µέσα σε οικονοµικά ανεκτά πλαίσια. Η ολοκληρωµένη φύση των 
συστηµάτων και προϊόντων απαιτεί ώριµες τεχνολογίες και πρότυπα, όπως επίσης 
εξειδικευµένη γνώση και εκπαίδευση στους χρήστες πριν εγκατάσταση και χρήση τους. 
Ακόµα, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την υπόσχεση των σχεδιαστών των Έξυπνων 
Σπιτιών για τον περιορισµό της επίπονης και κουραστικής δουλειάς στο σπίτι. Οι υψηλές 
δαπάνες, η έλλειψη τυποποίησης και πληροφοριών στον τελικό χρήστη έχουν αναφερθεί 
ως µερικοί από τους βασικούς παράγοντες στο παρελθόν. Εντούτοις, οι δαπάνες έχουν 
µειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και η τυποποίηση είναι εν εξελίξει.  
 

 

Εικόνα 1 Ολοκλήρωση Έξυπνου Σπιτιού 

Πηγή IPTS 2001: 123 

 
Παρόλο που οι δυνητικοί χρήστες των Έξυπνων Σπιτιών έχουν περίπου ίδιες ανάγκες για 
τα σπίτια τους εντούτοις το περιβάλλον (context) στο οποίο εκφράζονται διαφέρει σε 
µεγάλο βαθµό. Οι καταναλωτές έχουν συγκεκριµένες ανάγκες όπως περιορισµός και 

 3



Κεφάλαιο 1 
 

απλοποίηση της εργασίας, ευκολία στη λειτουργία, αποµακρυσµένος έλεγχος, 
διασκέδαση και µείωση κόστους.  
 
Αλλά τώρα η δυναµικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών των Έξυπνων Σπιτιών 
διαφαίνεται περισσότερο ελπιδοφόρα από κάθε άλλη φορά δεν παύει όµως να είναι 
αβέβαιη. Θα διαµορφωθεί από δηµογραφικές και κοινωνικό-οικονοµικές τάσεις ειδικά 
στα ηλικιωµένα άτοµα και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες [3]. 
 
 

1.2 Περιγραφή αυτών που θα επακολουθήσουν 
Στην παρούσα εργασία δίδεται µια συνοπτική επισκόπηση διάφορων πτυχών της 
τεχνολογίας Έξυπνων Σπιτιών, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζεται στους ανθρώπους µε ειδικές 
ανάγκες. Αυτό είναι µια πολύ δύσκολη στοιχειώδης εργασία, δεδοµένου ότι δεν µιλάµε 
για την τεχνολογία που καθιερώνεται µεταξύ των µέσων καταναλωτών [2]. 
 
Αρχικά εξετάζονται οι οµάδες χρηστών όπου θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν την 
τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών και θα επικεντρωθούµε στα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες 
στα άνω άκρα.  
 
Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστεί το εργαλείου FastScanner από το 
Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής στο 
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το εργαλείο αυτό 
χρησιµοποιεί την τεχνική της ιεραρχικής σάρωσης για την αλληλεπίδραση µε τα 
αντικείµενα µιας εφαρµογής. Αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης βοηθά τα άτοµα µε 
κινητικές δυσκολίες στα άνω άκρα, κυρίως λόγω της αυξηµένης ταχύτητας 
αλληλεπίδρασης που εξασφαλίζει, συγκριτικά µε παραδοσιακές µεθόδους. Η δυναµική 
ανάκτηση της ιεραρχικής δοµής άλλωστε, εξασφαλίζει τη λειτουργία του εργαλείου 
σάρωσης ανεξάρτητα από την εφαρµογή µε την οποία χρησιµοποιείται.  
 
Έπειτα γίνεται µια εκτενής περιγραφή των εφαρµογών που αναπτύξαµε: της διεπαφής 
διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης των Έξυπνων 
Σπιτιών όπως επίσης και της εφαρµογής που προσοµοιώνει τις λειτουργίες των 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης. 
 
Η επόµενη ενότητα, αφορά στην αξιολόγηση ευχρηστίας της αλληλεπίδρασης του 
χρήστη. Στα πλαίσια της παρουσίασης της αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε, θα 
µελετήσουµε αναλυτικά τη διαδικασία προετοιµασίας της αξιολόγησης καθώς και τα 
τελικά αποτελέσµατα αυτής.  
 
Στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζεται µια σύνοψη της εργασίας, τα συµπεράσµατα 
καθώς και τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία από τη διαδικασία της ανάπτυξης της 
εφαρµογής διαχείρισης συσκευών της εφαρµογής προσοµοίωσης συσκευών και του 
εργαλείου FastScanner. Επιπλέον, περιλαµβάνονται σκέψεις και προτάσεις σχετικά µε τη 
βελτίωση και επέκταση της υπάρχουσας εργασίας.  

 4 
 



Εισαγωγή 
 

1.3 Περιγραφή των οµάδων-στόχου  
Συνέπεια της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, είναι η ανάγκη για άµεση εφαρµογή της 
αρχής της καθολικής πρόσβασης στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η καθολική πρόσβαση 
δεν είναι ένα πρόβληµα που αφορά λίγους, αλλά ένα θέµα που καλείται η τεχνολογία και 
η κοινωνία να επιλύσει, προκειµένου να παρέχεται σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα 
πρόσβασης στην πληροφορία, στις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες. Άλλωστε, 
δεδοµένης της γήρανσης του πληθυσµού, το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα προσβασιµότητας αυξάνεται διαρκώς.  
 
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί [5], υπάρχουν 
σήµερα περισσότερα από ογδόντα εκατοµµύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 
οποίων η ηλικία ξεπερνά τα εξήντα έτη και µέχρι το 2020 ο πληθυσµός αυτός θα αγγίζει 
τα εκατό εκατοµµύρια. Φυσικά, όλοι αυτοί θα είναι πολίτες στην κοινωνία της 
πληροφορίας και πρέπει να εξασφαλιστεί η ισότιµη συµµετοχή τους σε αυτή. 
Υπολογίζοντας σε ποσοστά, το πλήθος των ατόµων µε αναπηρίες αγγίζει περίπου το 
20% του πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναµένεται να αυξηθεί, δεδοµένης και 
της γήρανσης του πληθυσµού, στο 25%, µέχρι το 2030 [5].  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζονται τα ποσοστά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Country 
Disabled 

Population 
(Millions) 

Disabled 
people in 
Receipt 
of State 
Benefits 

(Millions) 

Elderly 
Population 
60+ years 
(Millions) 

Elderly 
People 

who are 
Not 

Disabled 
(Millions) 

Elderly 
Disabled 
People 

(Millions) 

Younger 
Disabled 
People 

(Millions) 

All 
Elderly 

Disabled 
People 

(Millions) 

Elderly 
and 

Disabled 
People 
as % 

Belgium 1.1 0.56 2.1 1.3 0.76 0.34 2.4 24.5 
Denmark 0.6 0.29 1.1 0.63 0.41 0.19 1.23 24.2 
Germany 8 5.14 16.3 10.74 5.51 2.49 18.74 30.7 
Greece 1 0.45 2.1 1.36 0.69 0.31 2.36 23.7 
Spain 3.9 1.76 7.4 4.67 2.69 1.21 8.57 22.2 
France 5.6 3.65 10.9 7.09 3.86 1.74 12.69 23.3 
Ireland 0.4 0.12 0.5 0.25 0.28 0.13 0.66 19 
Italy 6.9 7.10 11.9 7.13 4.75 2.15 14.03 24.5 
Luxembourg 0.04 0.03 0.1 0.04 0.03 0.01 0.08 23.1 
Netherlands 1.8 1.06 2.6 1.37 1.24 0.56 3.17 21.4 
Portugal 1.2 0.58 1.8 0.97 0.83 0.37 2.17 21.3 
UK 6.6 1.87 11.9 7.38 4.55 2.05 13.98 24.6 
Total 37.14 22.61 68.7 42.93 25.6 11.55 80.08 24.9 

Πίνακας 1 Κατ' εκτίµηση αριθµός µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένων ανθρώπων που 
ζουν στην Ευρωπαïκή Ένωση. Οι ηλικιωµένοι αναφέρονται στους ανθρώπους ηλικίας 60 

και άνω. (Τάσεις στις τεχνολογίες για τους µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένους 
ανθρώπους. COST 219)[7] 

 
Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων µε αναπηρίες είναι τα άτοµα µε 
κινητικά προβλήµατα έναντι των ατόµων µε προβλήµατα όρασης, ακοής, διανοητικά και 
µαθησιακά προβλήµατα. Γενικά, τα άτοµα µε αναπηρίες κατέχουν αρκετά µεγάλο 
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ποσοστό σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ένας σηµαντικός αριθµός 
ατόµων έχουν πολλαπλές αναπηρίες, δηλαδή συνδυασµό προβληµάτων.  
 

Type of Handicap % of Population N=(10^6) % of Disabled 
Population 

Physical: 
- Lower limps 
- Upper limps 

 
5.8 
1.9 

 
18.7 
6.1 

 
51 
17 

Visual 2 6.5 17.8 
Hearing 2.7 8.7 23.9 
Mental 2.3 7.4 20.3 
Verbal 
Communication 1.1 3.6 10 

Πίνακας 2 Πληθυσµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες των ευρωπαϊκών κρατών µελών ανά 
κατηγορία ανικανότητας[7] 

 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων µε 
αναπηρίες αλλά και ένα σηµαντικό τµήµα του αγοραστικού κοινού γενικότερα, συχνά τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που τους προσφέρονται δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ο 
κυριότερος λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι παροχείς υπηρεσιών και οι κατασκευαστές 
προϊόντων, συχνά θεωρούν ότι τα εµπόδια που παρουσιάζονται στην προσπάθεια να 
εξυπηρετηθεί το συγκεκριµένο αγοραστικό κοινό είναι αξεπέραστα, όχι τόσο λόγω 
έλλειψης τεχνογνωσίας, αλλά λόγω του αυξηµένου κόστους που απαιτεί η κατασκευή 
ειδικών προϊόντων. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι οποιοδήποτε άτοµο µπορεί να 
βρεθεί προσωρινά σε µια κατάσταση αναπηρίας και η σχεδίαση για τα άτοµα µε 
αναπηρίες και τα ηλικιωµένα άτοµα µπορεί να ωφελήσει όλους. Για τους παραπάνω 
λόγους, θεωρήσαµε ότι ο συγκεκριµένος τοµέας παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αφού οι πρακτικές εφαρµογές του µπορούν να επιλύσουν 
σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι µε κινητικές δυσκολίες, κατά 
τη χρήση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας 
επιλέξαµε ως οµάδα στόχου τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα. 
 
Στην επόµενη παράγραφο θα αναλύσουµε το όρο «Έξυπνα Σπίτια» και θα εξηγήσουµε 
πως µπορούν να ωφεληθούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, χρησιµοποιώντας την 
τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών. 
 
 

1.4 Έξυπνα Σπίτια 
«Ένα σπίτι δεν µπορεί να είναι έξυπνο, αν και ορισµένα προϊόντα και λύσεις µπορούν να 
είναι». Αυτή η δήλωση έγινε από τους Clatworthy και Bjorneby, οι οποίοι διηύθυναν το 
έργο BESTA στη Νορβηγία. Μιλούν µάλλον για τη νοηµοσύνη που µπορεί να επιτευχθεί 
όταν οι συσκευές επικοινωνούν µεταξύ τους [5].  
 
Έξυπνα Σπίτια (αυτοµατοποιηµένα σπίτια, δικτυωµένα σπίτια, ευφυή σπίτια) είναι σπίτια 
που περιέχουν συσκευές, αισθητήρες και ενεργοποιητές και µπορούν να φέρουν εις 
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πέρας πολύπλοκες διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές είναι προγραµµατισµένες εκ των 
προτέρων είτε από τις ίδιες τις συσκευές είτε από ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης [1]. 
 
Τα Έξυπνα Σπίτια είναι ένα περιβάλλον, µέσα στα οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται 
και µαθαίνουν. Μπορεί να απεικονιστεί ως «δίαυλος» όπου συνδέονται οι συσκευές, 
αισθητήρες και οι µηχανισµοί ενεργοποίησης του Έξυπνου Σπιτιού. Κάθε συσκευή ή 
σύστηµα χρειάζεται µια διεπαφή (interface) για να συνδεθεί στο δίαυλο. Κάποια 
συστήµατα επιτρέπουν να µεταδοθούν απλές εντολές όπως Άνοιγµα/Κλείσιµο διακόπτη 
κάποια άλλα επιτρέπουν πιο πολύπλοκες εντολές, όπως για παράδειγµα η τηλεόραση και 
το ηχοσύστηµα, και ως εκ τούτου απαιτούν πιο σύνθετες διεπαφές [2]. 
 
Ένα Έξυπνο Σπίτι περιλαµβάνει την τεχνολογία που επιτρέπει στις συσκευές και τα 
συστήµατα να ελέγχονται αυτόµατα. Ο βαθµός που ασκείται αυτός ο έλεγχος είναι 
µεταβλητός και εξαρτάται από τις επιθυµίες του προσώπου, και του τύπου του κτιρίου 
όπου η τεχνολογία πρόκειται να εγκατασταθεί. Στα Έξυπνα Σπίτια όπου µπορούν 
αυτόµατα να ρυθµιστούν η θερµοκρασία, το επίπεδο ασφάλειας η επικοινωνία µε τον 
εξωτερικό κόσµο, είναι προφανής ωφέλειας, υπό τον όρο ότι δεν έχουν επιπτώσεις στην 
ελευθερία της επιλογής του ατόµου. 
 
Σκοπός των Έξυπνων Συσκευών είναι να προάγουν την: 

 ασφάλεια  
 άνεση 
 επικοινωνία 
 διαχείριση του σπιτιού 

 
Οι συσκευές και οι υπηρεσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανεξάρτητη 
διαβίωση σε ένα Έξυπνο Σπίτι είναι:  

 το τηλέφωνο, συναγερµός, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τηλεόραση, ευφυές πλυντήριο 
ρούχων, ψυγείο, φούρνος µικροκυµάτων, αυτόµατη µηχανή καφέ, 
απορροφητήρας, ηχοσύστηµα, συναγερµός 
 ανιχνευτές για διάρρηξη, πυρκαγιά, διαρροή ύδατος, καπνού, κίνησης, υγρασίας 
 αισθητήρες για το άνοιγµα κλείσιµο των φώτων, πόρτων , παράθυρων 
 θέρµανση, κλιµατισµός 
 λύσεις υποστήριξης µνήµης για π.χ. τα τρόφιµα, ιατρική, ενδυµασία, πληροφορίες 
οικιακής φροντίδας και πληροφορίες υποστήριξης,  
 διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κοινωνικό σύστηµα 
πληροφοριών εργαζοµένων, πληροφορίες για τα χρονοδιαγράµµατα λεωφορείων, 
tele-banking, τηλεαγορά, τηλεεκπαίδευση.  

 
 

1.4.1 Μπορεί ένα Έξυπνο Σπίτι να βοηθήσει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Μέσα σε ένα παραδοσιακό οικογενειακό περιβάλλον, η αυτοµατοποίηση µπορεί να 
βοηθήσει ένα άτοµο να ελέγξει µια συσκευή, ένα αισθητήρα, ενεργοποιητή, την 
κατάσταση του σπιτιού π.χ. είναι κλειστή η ηλεκτρική κουζίνα; είναι η µπροστινή πόρτα 
ανοικτή ή κλειστή; µπορεί να διευκολύνει τις επικοινωνίες και να ενισχύσει και την 
προσωπική και ασφάλεια οικήµατος; Σε άλλες καταστάσεις, η κεντρική µονάδα ελέγχου 
µπορεί να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες, π.χ. δεν θα έπρεπε να χαµηλώσετε την 
ένταση στην ηλεκτρική κουζίνα; Γιατί δεν κλείνετε την µπροστινή πόρτα;  
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Σε ένα άτοµο που πάσχει από κινητικά προβλήµατα, οι καθηµερινές εργασίες του σπιτιού 
αποτελούν ένα µεγάλο εµπόδιο. Ακόµη και οι προφανώς απλές στοιχειώδεις εργασίες 
όπως η αλλαγή του καναλιού της τηλεόρασης µπορούν να είναι δύσκολες εάν η 
επιδεξιότητα χεριών είναι εξασθενισµένες. Η καθηµερινότητά του θα είναι πολύ 
καλύτερη εάν η τεχνολογία µπορεί να ελαττώσει τα εµπόδια που συναντά στην 
καθηµερινότητά του. Οι τεχνολογίες επικοινωνιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
επικοινωνήσουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µε τους φροντιστές και τους αγαπηµένους 
τους, καθώς επίσης παρέχουν τα µέσα ώστε να µειωθεί ο αριθµός επισκέψεων στα 
καταστήµατα ή την τράπεζα.  
 
 

1.4.2 Ανάλυση της οµάδας-στόχου σε σχέση µε τις κατευθύνσεις 
(guidelines) για τα Έξυπνα Σπίτια 
Στην εργασία αυτή δίδεται µεγάλη προσοχή προς τις ευκαιρίες που τα «Έξυπνα Σπίτια» 
µπορούν να δώσουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και στην υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων τους. Η τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών αναπτύσσεται γρήγορα. Εάν 
θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτήν την τεχνολογία ως βοηθητική τεχνολογία στους 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες, πρέπει να γίνει µια λειτουργική (functional) ανάλυση των 
διαφορετικών οµάδων χρηστών. Αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει όχι µόνο σε σχέση µε 
τους φυσικούς, διανοητικούς, συναισθηµατικούς περιορισµούς ή τις ανικανότητες που 
µπορούν να ανιχνευθούν µέσα στις διαφορετικές οµάδες χρηστών, αλλά και σε σχέση µε 
µια λειτουργική ανάλυση της ενασχόλησης του ανθρώπου. Αυτή η ανάλυση µπορεί να 
ανιχνεύσει ποιο είδος υποστήριξης απαιτείται από αυτές τις οµάδες χρηστών και δίνει 
στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη τις βασικές πληροφορίες για τις νέες εφαρµογές της 
έξυπνης τεχνολογίας που µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα τέτοιου είδους περιβάλλον[7]. 
 
Μέσα στην οµάδα-στόχου (target group) γίνεται µια διάκριση µεταξύ των λειτουργικών 
ικανοτήτων (functional capacity) όπως οι φυσικές, αισθητηριακές και γνωστικές 
δεξιότητες και από την άλλη οι ανάγκες όσον αφορά διάφορες δραστηριότητες όπως ένα 
επιθυµητό πρότυπο δραστηριότητας, ευκαιρίες εργασίας, επιθυµητές συνήθειες ζωής, 
επιθυµητοί όροι ασφάλειας (activities, life style, safety). Οποιαδήποτε περιγραφή των 
οµάδων-στόχου πρέπει τουλάχιστον να καλύψει αυτά τα δύο στοιχεία, λαµβάνοντας µια 
καλή ισορροπία µεταξύ των προσωπικών επιθυµιών και των χαρακτηριστικών της 
οµάδας, µε σκοπό την ικανοποίηση των προσωπικών επιθυµιών όπως ανεξάρτητη 
διαβίωση, εργασία και άνεση, ανεξάρτητη συµµετοχή στην κοινωνία και ευηµερία. Για 
την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιµοποιείται η τεχνολογική υποδοµή (general 
technological infrastructure), η οποία έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τη ζωή των 
ατόµων. Από την άλλη πλευρά οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες που 
απαιτούνται για να επιτρέψουν την πλήρη συµµετοχή θέτουν τους περιορισµούς στις 
λειτουργικές ικανότητες (functional capacities). Οι τεχνολογικές πρόοδοι µπορούν 
εποµένως να οδηγήσουν επίσης στη δηµιουργία των νέων εµποδίων στους ανθρώπους µε 
ειδικές ανάγκες µε την αύξηση του επιπέδου λειτουργιών και της πολυπλοκότητας των 
συστηµάτων. 
 
Στην Εικόνα 2 δίδεται µια σχηµατική αντιπροσώπευση της σχέσης µεταξύ της οµάδας 
χρηστών, της γενικής τεχνικής υποδοµής και των επιθυµητών δυνατοτήτων.  
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Εικόνα 2 Πλαίσιο εργασίας (Framework) για την ανάλυση των οµάδων-στόχων και των 
συγκεκριµένων σχεδιαστικών απαιτήσεων σε σχέση µε την εφαρµογή της τεχνολογίας 

Έξυπνων Σπιτιών[7] 

 
Στη γενική τεχνολογική υποδοµή τρία στοιχεία προστίθενται που απαιτούν την πρόσθετη 
προσοχή:  

 Η παροχή πρόνοιας (care provision), αν και παρέχεται από τους επαγγελµατίες, 
µπορεί να θεωρηθεί ως τεχνολογία επιτρέποντας σε ένα πρόσωπο να ασκήσει 
ορισµένες στοιχειώδεις εργασίες, όπως στην προσωπική φροντίδα, και µε αυτόν 
τον τρόπο υποστήριξη επαγγελµατικές δραστηριότητες. Η παροχή πρόνοιας 
µπορεί να υποστηριχθεί µέσω της τεχνολογίας Έξυπνων Σπιτιών (π.χ. στην 
παροχή της υποστήριξης για τον έλεγχο των ζωτικής σηµασίας λειτουργιών ή την 
υποστήριξη των συστηµάτων συναγερµών). Επίσης µπορεί να ενεργήσει ως 
βοηθητική τεχνολογία (assistive technology) που χρησιµοποιεί τη αναγνώριση 
φωνής για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο για τους ανθρώπους µε τη δυσλειτουργία 
άνω άκρων ή µπορεί να υποστηρίξει προσαρµογή των σπιτιών (home adaptation). 
 Ενισχυτική Τεχνολογία (assistive technology): τεχνικές βοηθήµατα που 
χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των 
ανθρώπων µε λειτουργικούς περιορισµούς. 
 Προσαρµογή των σπιτιών (home adaptation): (πρότυπες) προσαρµογές του 
οικιακού περιβάλλοντος (που περιλαµβάνει από ειδικές µπάρες, τα 
προσαρµοσµένα καθίσµατα τουαλετών µέχρι την πλήρη ανακατασκευή των 
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σπιτιών) επιτρέπουν στους ανθρώπους µε τους λειτουργικούς περιορισµούς για 
να ζήσουν ανεξάρτητα.  

 
Τα Έξυπνα Σπίτια ανήκουν στην γενική τεχνολογική υποδοµή και µπορούν να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του ατόµου, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες 
τεχνολογίες.  
 
Από την οπτική γωνία της έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι σηµαντικό ότι 
παίρνουµε µια σαφή όψη σχετικά µε τις εξελίξεις στις διαφορετικές περιοχές. Για αυτόν 
τον λόγο, µια ένδειξη των µεθόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν δίνεται στο 
κατώτατο σηµείο της Εικόνα 2 και είναι  

 Needs assessment 
 Technology Survey Market Analysis 
 Handicap Creation Process 
 Satisfaction Analysis 

 
Μια περιγραφή των λειτουργικών ικανοτήτων στο άτοµο ή στο επίπεδο οµάδας µπορεί 
να επιτευχθεί µε την χρήση της διεθνούς ταξινόµησης των ικανοτήτων και των 
αναπηριών όπως διατυπώνεται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας [14]. 
Χρησιµοποιώντας αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατό να ληφθεί µια λειτουργική 
ανάλυση αυτού που ένα άτοµο µπορεί ή δεν µπορεί να κάνει ανεξάρτητα από την αιτία. 
Μια προτιµητέα στρατηγική για τον σχηµατισµό µιας πιο λεπτοµερούς άποψης στις 
απαιτήσεις των συγκεκριµένων οµάδων είναι η αξιολόγηση των αναγκών (needs 
assessment) µέσω των συνεντεύξεων, τα εργαστήρια και τις επιτροπές. 
 
Οι αξιολογήσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης γενικά και της τεχνολογίας Έξυπνων 
Σπιτιών µπορούν να γίνουν από τις τεχνολογικές έρευνες και την ανάλυση αγοράς 
(technological surveys and market analysis). Για να αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου 
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συνήθως χρησιµοποιούνται εργαλεία για να 
καθοδηγήσουν τη διαδικασία αποκατάστασης ενός ατόµου (handicap creation process). 
Επίσης αξιολογείται η ικανοποίηση των ατόµων από την τεχνολογία Έξυπνων Σπιτιών 
(satisfaction analysis) [7]. 
 
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των 
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια διεπαφή 
διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε Έξυπνα 
Σπίτια µε σκοπό να βοηθήσει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόµων και την βελτίωση 
των συνθηκών ζωής. 
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Σχετικές Εργασίες 

 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε ορισµένα έργα που πραγµατοποιήθηκαν από ερευνητικές 
οµάδες και αφορούν τα Έξυπνα Σπίτια, αλλά κανένα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
 

2.1 Custodian 
Αποτελεί ένα υπολογιστικό σύστηµα που επιτρέπει την απεικόνιση των διαφορετικών 
τεχνικών επιλογών για να διευκολύνει τη διαδικασία του ορισµού ενός σπιτικού δικτύου 
για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της εφαρµογής είναι ότι 
µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα τα δωµάτια και οι συσκευές ώστε να 
προσοµοιώνουν το σπίτι το οποίο θα διαχειρίζεται η εφαρµογή. 
 
Στην Εικόνα 3 έχουµε το στιγµιότυπο της εφαρµογής κατά την εισαγωγή συσκευών και 
αισθητήρων σε ένα δωµάτιο. Στην αριστερή πλευρά της εφαρµογής εµφανίζονται όλες οι 
διαθέσιµες συσκευές και αισθητήρες τις οποίες σύρουµε µε το ποντίκι στο δωµάτιο που 
επιθυµούµε. 
 
Η διαχείριση των συσκευών ή των δωµατίων γίνεται µε δεξί κλικ στη συσκευή ή στο 
δωµάτιο. Με αυτόν τον τρόπο εµφανίζονται οι ενέργειες που µπορούν να επιτευχθούν σε 
µία συσκευή όπως Άνοιγµα / Κλείσιµο, Αντιγραφή, Επικόλληση, ∆ιαγραφή, Ιδιότητες 
και Λειτουργικότητα. Αντίστοιχες λειτουργίες έχουµε για το δωµάτιο όπως Εισαγωγή / 
∆ιαγραφή ∆ωµατίου, Εισαγωγή / ∆ιαγραφή Συσκευής στο συγκεκριµένο δωµάτιο. Όπως 
διαπιστώνουµε από τα παραπάνω οι ενέργειες που απαιτούνται για την διαχείριση ενός 
δωµατίου ή µιας συσκευές είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν από άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα στα άνω άκρα µε τη χρήση του ποντικιού ως συσκευή εισόδου. 
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Εικόνα 3 Custodian: Εισαγωγή των συσκευών και αισθητήρων σε κάθε δωµάτιο [36]. 

 

 
Εικόνα 4 Custodian: Άνοιγµα / Κλείσιµο ∆ιακόπτη 
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2.2 ihome 
Το ihome είναι µια διεπαφή η οποία δηµιουργήθηκε από τη Cisco για τη διαχείριση των 
συσκευών και αισθητήρων σε ένα Έξυπνο Σπίτι. Χαρακτηριστικό της εφαρµογής αυτής 
είναι ότι δίδεται η δυνατότητα διαχείρισης των συσκευών ενός Έξυπνου Σπιτιού µέσω 
του διαδικτύου.  
 
Στην Εικόνα 5 έχουµε ένα στιγµιότυπο της εφαρµογής. Βλέπουµε ότι στην διεπαφή αυτή 
χρησιµοποιούνται αντικείµενα όπως αναδιπλούµενες λίστες και απλό κείµενο τα οποία 
είναι δύσκολο να τα χειριστεί ένα άτοµο µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα µε τις 
παραδοσιακές συσκευές εισόδου είτε µε συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας. 
 

 
Εικόνα 5 Στιγµιότυπο της εφαρµογής ihome [37] 

 
 

2.3 The Adaptive House Boulder, Colorado  
Σε αντίθεση µε τα τυποποιηµένα αυτοµατοποιηµένα σπίτια που µπορούν να 
προγραµµατιστούν για να εκτελέσουν τις διάφορες λειτουργίες, το επίκεντρο του 
προγράµµατός αυτού είναι να αναπτυχθεί ένα σπίτι που ουσιαστικά 
αυτοπρογραµµατίζεται µε την παρατήρηση του τρόπου ζωής και των επιθυµιών των 
ενοίκων και την εκµάθηση έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες των ενοίκων.  
 
Το σπίτι είναι εξοπλισµένο µε µια σειρά πάνω από 75 αισθητήρων που παρέχουν τις 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ελέγχει όπως θερµοκρασία, 
περιβαλλοντικά επίπεδα φωτός, ενάρξεις ήχου, κινήσεων, πόρτων και παραθύρων - και 
µηχανισµούς ενεργοποίησης για να ελέγχουν συσκευές όπως ο φούρνος, θερµάστρες, 
θερµοσίφωνας και ανεµιστήρες.  
 
Τα συστήµατα ελέγχου στην κατοικία είναι βασισµένα σε νευρωνικά δίκτυα εκµάθησης 
και πρόβλεψης. Μερικά παραδείγµατα αυτού που το σύστηµα µπορεί ή τελικά θα κάνει 
περιλαµβάνουν: πρόβλεψη αν και πότε οι ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν το σπίτι έτσι ώστε 
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να έχει µια άνετη θερµοκρασία. Στατιστική ανάλυση του πόσο συχνά χρειάζονται ζεστό 
νερό ή πότε ανάβουν τα φώτα και µε ποια ένταση.  
 

 
Εικόνα 6 Adaptive House Boulder: Κατάσταση του σπιτιού σε µια δεδοµένη χρονική 

στιγµή [16] 

 
Στην Εικόνα 6 έχουµε το στιγµιότυπο της εφαρµογής διαχείρισης του Adaptive House 
Boulder. Εµφανίζεται η κατανοµή των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης σε κάθε δωµάτιο. Όπως διαπιστώνουµε, υπάρχει σχηµατική 
αναπαράσταση των συσκευών και για να µεταβάλλουµε την κατάστασή τους θα πρέπει 
µε το ποντίκι να κάνουµε κλικ στο συγκεκριµένο σχήµα. Αυτή η διαδικασία είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα τα οποία δε 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι για την αλληλεπίδραση µε την εφαρµογή 
διαχείρισης των συσκευών στο Έξυπνο Σπίτι. 
 
 

2.4 HAL Homenet 
Το HAL Homenet είναι µια εφαρµογή όπου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
διαχειριστεί τις συσκευές σε ένα Έξυπνο Σπίτι µε τη βοήθεια ενός πλοηγού. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ένα PDA ή ένα Tablet PC για την πρόσβαση στην εφαρµογή αυτή. Η 
αλληλεπίδραση µπορεί να γίνει είτε µε το ποντίκι είτε φωνητικά. 
 
Οι λειτουργίες του Hal Homenet είναι  

 ∆ιαχείριση συσκευών 
 Ηχητικά µηνύµατα 
 Προγραµµατισµό ενεργειών 
 Προφίλ σπιτιού 
 Οµαδοποιηµένες ενέργειες 
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Οι διαθέσιµες λειτουργίες της εφαρµογής βρίσκονται στο αριστερό τµήµα της 
εφαρµογής. Παρακάτω βλέπουµε στιγµιότυπα της εφαρµογής αυτής [33]. Στην Εικόνα 7 
εµφανίζεται η γενική κατάσταση του σπιτιού ενώ στην Εικόνα 8 οι συσκευές και η 
κατάστασή τους. 
 

 
Εικόνα 7 HAL Homenet: Συνοπτική οθόνη 

 

 
Εικόνα 8 HAL Homenet: Προβολή Συσκευών 
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2.5 Συµπεράσµατα 
Οι παραπάνω είναι κάποιες αντιπροσωπευτικές διαπαφές διαχείρισης των συσκευών και 
αισθητήρων σε ένα Έξυπνο Σπίτι. Υπάρχουν και άλλες στις [38], [39], [40]. Για την 
αλληλεπίδραση του χρήστη µε τις εφαρµογές αυτές απαιτούνται ενέργειες όπως να 
σύρουµε ένα αντικείµενο από µια περιοχή σε µία άλλη, εισαγωγή κειµένου, κατάδειξη σε 
µικρές περιοχές της εφαρµογής. Επίσης, χρησιµοποιούνται αντικείµενα όπως 
αναδιπλούµενες λίστες, απλό κείµενο και εικόνες που σε συνδυασµό µε τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την διαχείριση της εφαρµογής καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως 
αδύνατη η χρησιµοποίηση των εφαρµογών αυτών από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 
στα άνω άκρα. Επιπλέον, είναι δύσκολη και πρακτικά µη εφαρµόσιµη η χρήση της 
υπάρχουσας υποστηρικτικής τεχνολογίας. 
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Κεφάλαιο 3  
Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
 
 
Πραγµατοποιώντας την έρευνα για τις σχετικές εργασίες, συµπεράναµε ότι δεν υπάρχει 
µέχρι σήµερα εµπορικά ή ερευνητικά διαθέσιµο κάποιο πρότυπο εφαρµογής ή υπηρεσίας 
που να υποστηρίζει τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα και να µπορεί να 
επιλύσει µέσω µιας συστηµατικής αντιµετώπισης τις ανάγκες τους. Έτσι, στόχος της 
εργασίας αυτής ήταν να αναπτυχθεί µια διεπαφή διαχείρισης των συσκευών σε Έξυπνα 
Σπίτια την η οποία θα είναι προσβάσιµη από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω 
άκρα.  
 
 

3.1 Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης 
Σε αυτήν την παράγραφο θα εξετάσουµε την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη ως προς 
την πρόσβαση σε µια εφαρµογή. Θα εξετάσουµε τις λύσεις που υπάρχουν και ποια 
τελικά επιλέχθηκε για την εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι. 
 
 

3.1.1 Υποστηρικτική Τεχνολογία 
Η υποστηρικτική τεχνολογία την οποία θα µελετήσουµε αφορά κυρίως συσκευές 
εισόδου, αφού η εισαγωγή δεδοµένων είναι το κυριότερο πρόβληµα στη χρήση 
υπολογιστών για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Προϊόντα υποστηρικτικής 
τεχνολογίας που απευθύνονται σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα είναι τα ακόλουθα:  
 

 Βοηθήµατα εισόδου φωνής. Ονοµάζονται επίσης και προγράµµατα 
αναγνώρισης φωνής και καθιστούν δυνατό τον έλεγχο του υπολογιστή µέσω 
της φωνής, αντικαθιστώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.  
 Εικονικά πληκτρολόγια (virtual keyboards) Χρησιµοποιούνται από άτοµα 
που δεν µπορούν να εργαστούν µε ένα συµβατικό πληκτρολόγιο. Ένα 
πληκτρολόγιο οθόνης επιτρέπει την επιλογή πλήκτρων µέσω συσκευών 
κατάδειξης (pointing devices), διακοπτών ή συστηµάτων εισόδου κώδικα 
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Mors. Για πιο αποδοτική χρήση τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν και 
πρόβλεψη λέξεων.  
 Εναλλακτικές συσκευές εισόδου  
 Παραδείγµατα τέτοιων συσκευών είναι:  
o Καλύµµατα πληκτρολογίου (keyboard covers): πρόκειται για πλαστικά 

καλύµµατα τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε 
πληκτρολόγιο. Είναι σχεδιασµένα για χρήση µε προγράµµατα υπολογιστή 
που χρειάζονται το πάτηµα µόνο ενός ή λίγων κουµπιών. Όταν ο χρήστης 
«χτυπάει» το κάλυµµα, πατιούνται τα επιλεγµένα πλήκτρα. 

o Εκτεταµένα πληκτρολόγια (extended keyboards): η µεγάλη επιφάνειά 
τους βοηθά στη µείωση των λαθών κατά την πληκτρολόγηση, αφού 
περιλαµβάνουν µεγάλους ξεκάθαρους χαρακτήρες και ετικέτες στα 
κουµπιά.  

o Πληκτρολόγια για ένα χέρι (one-handed keyboard): για άτοµα τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο το ένα χέρι τους, έχουν δηµιουργηθεί 
ειδικά πληκτρολόγια ειδικά µελετηµένα, ώστε να βελτιώνεται η ταχύτητα 
και η ευκολία πληκτρολόγησης.  

o Εναλλακτικές διατάξεις (alternative keyboard layouts): η πιο 
συνηθισµένη διάταξη πληκτρολογίου είναι η QWERTY. Άλλες 
διαρρυθµίσεις πληκτρολογίων είναι η Dvorak για χρήστες µε δύο χέρια, η 
Dvorak για αριστερούς µονόχειρες, η Dvorak για δεξιούς µονόχειρες.  

o Ράβδοι (sticks): χρησιµοποιούνται από άτοµα µε σοβαρά κινητικά 
προβλήµατα, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή. Οι πιο 
συνήθεις τύποι ράβδων είναι στόµατος ή κεφαλής. 

o Συσκευές κατάδειξης ποδιών (foot-controlled pointing devices): 
πρόκειται για εναλλακτικές συσκευές κατάδειξης. Συνήθως αποτελούνται 
από δύο ξεχωριστά πετάλια ποδιού: ένα που ελέγχει την κίνηση του 
δείκτη και ένα που ελέγχει την αριστερή και δεξιά κρότηση (click).  

o Συσκευές κατάδειξης µέσω του µατιού (eye-controlled pointing 
devices): µέσω της ανίχνευσης της κατεύθυνσης του βλέµµατος, 
προσδιορίζεται το σηµείο στο οποίο κοιτάζει ο χρήστης. Η πιο 
συνηθισµένη µέθοδος για την πραγµατοποίηση µιας επιλογής είναι µε 
ανοιγοκλείσιµο του µατιού. 

o ∆ιακόπτες (switches) και συστήµατα που ελέγχονται µέσω της 
αναπνοής (breath operated pointing devices): ο δείκτης του ποντικιού 
ελέγχεται µέσω της κίνησης του κεφαλιού, ενώ εκπνέοντας σε ένα ειδικό 
σωληνάριο, ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει µια επιλογή.  

 
 

3.1.2 Υποστηρικτικό λογισµικό  
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούµε σε εφαρµογές λογισµικού που διευκολύνουν την 
αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον υπολογιστή. Όπως και στην προηγούµενη παράγραφο 
δε θα µελετήσουµε συγκεκριµένα προϊόντα, αλλά κατηγορίες εφαρµογών.  
 
Προϊόντα υποστηρικτικού λογισµικού που απευθύνονται σε άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα είναι τα ακόλουθα: 
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 Φωνητικοί επεξεργαστές κειµένου. Πρόκειται για ειδικό λογισµικό που παρέχει 
στο χρήστη τις σηµαντικότερες δυνατότητες ενός επεξεργαστή κειµένου, µέσα 
από ένα περιβάλλον οµιλίας.  
 Προγράµµατα πρόβλεψης λέξεων. Τα προγράµµατα αυτά καθιστούν το 
γράψιµο πιο αποδοτικό για τα άτοµα µε φυσικές αναπηρίες, που έχουν όµως τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιούν πληκτρολόγιο για να γράφουν. Ο χρήστης 
πληκτρολογεί τα πρώτα γράµµατα της λέξης που επιθυµεί και το λογισµικό του 
προτείνει πιθανές λέξεις από τις οποίες µπορεί να επιλέξει.  
 Πλοηγοί. Μια από τις συχνότερες διαδικασίες που πραγµατοποιεί ένας χρήστης 
υπολογιστικών συστηµάτων είναι η πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό. Τις ανάγκες 
των χρηστών µε κινητικές δυσκολίες, επιλύουν ειδικά σχεδιασµένοι πλοηγοί. Ο 
τρόπος προσέγγισης της επίλυσης των δυσκολιών του χρήστη ποικίλλει από τον 
ένα πλοηγό στον άλλο. Οι δύο πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις είναι οι πλοηγοί 
φωνής και οι πλοηγοί που χρησιµοποιούν τεχνικές σάρωσης[11].  

o Πλοηγοί φωνής. Οι εφαρµογές πλοήγησης φωνής επιτρέπουν την 
πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό µε αποκλειστική χρήση της αναγνώρισης 
φωνής ως τεχνικής εισόδου.  

o Πλοηγοί µε χρήση σάρωσης. Οι πλοηγοί αυτοί απευθύνονται σε άτοµα 
µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα. Η µόνη απαίτηση του συστήµατος από 
άποψη αλληλεπίδρασης µε το χρήστη είναι να µπορεί ο τελευταίος να 
χειριστεί ένα δυαδικό διακόπτη[15].  

 
 

3.1.3 Συµπεράσµατα  
Πραγµατοποιήσαµε µια έρευνα σχετικά µε τις λύσεις που προσφέρονται για την επίλυση 
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. Οι συσκευές 
εισόδου που επιλέξαµε τελικά είναι οι δυαδικοί διακόπτες. Για την αλληλεπίδραση του 
χρήστη µε την εφαρµογή διαχείρισης επιλέχθηκε η τεχνική της σάρωσης και 
χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο FastScanner, που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο 
Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας.  
 
 

3.2 Αρχιτεκτονική 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αναπτύξαµε τη διεπαφή διαχείρισης των συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε Έξυπνα Σπίτια. Παράλληλα, 
αναπτύχθηκε και µια εφαρµογή προσοµοίωσης των συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης του «Έξυπνου Σπιτιού», η οποία επικοινωνεί µε τη διεπαφή 
διαχείρισης µε συγχρονισµό µεταξύ της παρουσίασης και της κατάστασης των 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης. Οι δύο αυτές εφαρµογές 
επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω µηνυµάτων και ενηµερώνουν η µία την άλλη για τις 
αλλαγές που γίνονται στην κατάσταση των συσκευών. Για την επικοινωνία των 
εφαρµογών αυτών χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή (client - server). 
Για την υλοποίηση αυτού του µοντέλου χρησιµοποιήσαµε τα TCP sockets.  
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Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ένας υπολογιστής και για τις δύο εφαρµογές, 
αλλά υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές και να 
επικοινωνούν µέσω δικτύου. Η ανάπτυξη των εφαρµογών έγινε σε περιβάλλον Visual 
Studio 6 [17]. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε µια συνολική εικόνα της 
αρχιτεκτονικής του συστήµατος το οποίο υλοποιήσαµε και απεικονίζεται στην Εικόνα 9. 
 
Για την επικοινωνία µεταξύ της εφαρµογής προσοµοίωσης συσκευών και της εφαρµογής 
διαχείρισης συσκευών υλοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η 
απαραίτητη υποδοµή για τη µεταφορά των µεταξύ τους µηνυµάτων. Υλοποιήσαµε ένα 
δικό µας string-based πρωτόκολλο, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες µας. Επιπρόσθετα 
ένα καλά ορισµένο και δοµηµένο πρωτόκολλο θα επέφερε λιγότερη κίνηση στο δίκτυο ή 
στον υπολογιστή, οπότε έχουµε καλύτερες επιδόσεις. Έτσι µεταδίδεται η πληροφορία και 
οι απαιτούµενες εντολές, από την εφαρµογή διαχείρισης προς την εφαρµογή 
προσοµοίωσης και αντίστροφα, µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Όταν αλλάζει η 
κατάσταση µιας συσκευής από την εφαρµογή προσοµοίωσης (πελάτης), γίνεται µια 
αίτηση σύνδεσης στον εξυπηρετητή και αφού συνδεθεί τότε στέλνεται ένα µήνυµα 
ακολουθίας χαρακτήρων. Ανάλογα το είδος της ακολουθίας αυτής καλείται και 
διαφορετική ρουτίνα της εφαρµογής διαχείρισης συσκευών µε αποτέλεσµα να 
εµφανίζεται η νέα πληροφορία στην εφαρµογή διαχείρισης. Για παράδειγµα, ανάλογα µε 
την επικεφαλίδα του πρωτοκόλλου καλείται η ρουτίνα για την εµφάνιση των Μηνυµάτων 
είτε των Τελευταίων Ενεργειών είτε των ιδιοτήτων των συσκευών, ενώ παράλληλα 
ενηµερώνεται η βάση για τις αλλαγές που έχουν συµβεί. 
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3.3 Η Τεχνική της Σάρωσης 
Τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες όσον αφορά 
την αλληλεπίδρασή τους µε ένα υπολογιστικό σύστηµα σε παραθυρικό περιβάλλον. Για 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών που υποστηρίζουν 
την αλληλεπίδραση µέσω ειδικών περιφερειακών συσκευών. Σε αυτές τις τεχνικές 
κατατάσσεται και η τεχνική της σάρωσης. 
 
Η σάρωση είναι η µέθοδος αλληλεπίδρασης κατά την οποία γίνεται προσπέλαση στα 
αντικείµενα του συστήµατος αλληλεπίδρασης βάσει µιας προκαθορισµένης σειράς. 
Στηρίζεται στη διαδοχική προβολή επιλογών αλληλεπίδρασης, από τις οποίες ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει µια σε κάθε βήµα του διαλόγου, χρησιµοποιώντας ένα δυαδικό 
διακόπτη επιλογής. Υπάρχει δηλαδή ένας δείκτης ο οποίος σαρώνει τις επιλογές µε µια 
προκαθορισµένη σειρά. Ο χρήστης µπορεί κάθε χρονική στιγµή να ενεργοποιήσει την 
επιλογή στην οποία βρίσκεται ο δείκτης. Η κίνηση του δείκτη µπορεί να ελέγχεται από 
το χρήστη µέσω ενός δεύτερου δυαδικού διακόπτη. Όπως θα εξηγήσουµε αναλυτικότερα 
και στη συνέχεια, οι ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση 
διαλόγου µε το χρήστη είναι δύο, άρα µε ένα ζευγάρι από διακόπτες ο χρήστης µπορεί να 
έχει πλήρη αλληλεπίδραση µε το σύστηµα.  
 
Η ακόλουθη παρουσίαση της τεχνικής ξεκινά µε την επεξήγηση των βασικών 
χαρακτηριστικών της, από την οπτική γωνία του χρήστη. Αναλύεται δηλαδή, πώς ο 
χρήστης λαµβάνει πληροφορία από το σύστηµα για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, αλλά και πώς εισάγει ο ίδιος πληροφορία για την αλληλεπίδραση που επιθυµεί 
να έχει µε το σύστηµα.  
 
 

Χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης  
Η αλληλεπίδραση ενός χρήστη µε ένα σύστηµα ή µια εφαρµογή, µπορεί να περιγραφεί 
ως µια συνισταµένη δύο παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας αφορά την πληροφορία που 
παρέχει το σύστηµα στο χρήστη, ενώ ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στο 
αντίστροφο, δηλαδή στην πληροφορία που παρέχει ο χρήστης στο σύστηµα. Έτσι, θα 
µπορούσαµε να ορίσουµε την αλληλεπίδραση ενός χρήστη µε ένα σύστηµα ως 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αυτών των δύο παραγόντων.  
 
 

Κατηγορίες αντικειµένων 
Πριν εξηγήσουµε αναλυτικότερα τη διαδικασία της σάρωσης και τον τρόπο λειτουργίας 
της εφαρµογής, θα πρέπει να εξηγήσουµε µια ακόµα σηµαντική για την εφαρµογή µας 
έννοια. Έτσι, στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τις κατηγορίες των αντικειµένων και 
πώς αυτές οµαδοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριµένης εφαρµογής. 
 
Για τους σκοπούς της εφαρµογής της σάρωσης, κατατάξαµε τα αντικείµενα των 
Microsoft Windows σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση ήταν 
απαραίτητη, αφού κάθε µια από τις κατηγορίες παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και απαιτεί 
διαφορετικό είδος διαλόγου από τις υπόλοιπες.  
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Οι κατηγορίες αυτές είναι: 
 Αντικείµενα εισαγωγής κειµένου. Πρόκειται για αντικείµενα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή κειµένου.  
 Απλά αντικείµενα. Πρόκειται για αντικείµενα τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα 

µε µια ενέργεια. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αντικειµένων που ανήκουν σε 
αυτή την κατηγορία είναι τα κουµπιά. Συνήθως η αλληλεπίδραση µε αυτά τα 
αντικείµενα, πραγµατοποιείται µε απλό κλικ του ποντικιού. 
 Σύνθετα αντικείµενα. Πρόκειται  για αντικείµενα τα οποία µπορεί ο χρήστης να 
επιλέξει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων αντικειµένων είναι τα περιεχόµενα 
µιας λίστας. 
 Αντικείµενα περιέκτες. Ο ρόλος αυτών των αντικειµένων περιορίζεται στην 
οµαδοποίηση άλλων αντικειµένων, ενώ µε τις κλασικές συσκευές εισόδου, 
συνήθως δεν υποστηρίζεται αλληλεπίδραση.  

 
 

Κατάσταση του συστήµατος  
Στο παραθυρικό περιβάλλον που µελετάµε, το παράθυρο µπορεί να περιγραφεί ως ένα 
παραλληλόγραµµο πλαίσιο στην οθόνη, επιφορτισµένο µε κάποιο ρόλο. Μελετώντας το 
ρόλο αυτό, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο όρος παράθυρο έχει µια διττή έννοια. 
Μπορεί να θέτει τα όρια µιας εφαρµογής, αλλά µπορεί να υπάρχει και ως βοηθητικό 
παράθυρο, το οποίο να αποτελεί τµήµα της εφαρµογής. Σηµαντικό χαρακτηριστικό στο 
παραθυρικό περιβάλλον των Windows, είναι ότι όλα τα αντικείµενα αλληλεπίδρασης στο 
περιβάλλον εργασίας είναι εξ’ ορισµού παράθυρα, ή συνδυασµοί παραθύρων.  
 
Το παράθυρο που θέτει τα όρια µιας εφαρµογής είναι το κύριο παράθυρο της εφαρµογής 
(application window) και αποτελεί το αρχικό αντικείµενο από το οποίο ξεκινά η σάρωση 
της εφαρµογής. Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί από αυτό στα υπόλοιπα 
αντικείµενα της συγκεκριµένης εφαρµογής. Το εκάστοτε αντικείµενο στο οποίο 
βρίσκεται ο διάλογος της σάρωσης είναι το αντικείµενο που αλληλεπιδρά ο χρήστης και 
περικλείεται από ένα κατάλληλα χρωµατιζόµενο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, το 
πλαίσιο εστίασης.  
 
Μια σηµαντική πληροφορία που πρέπει το σύστηµα να παρέχει στο χρήστη είναι η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διάλογος µε ένα αντικείµενο. Οι καταστάσεις που 
υποστηρίζονται είναι δύο: η κατάσταση εισόδου και η κατάσταση εξόδου. Η κατάσταση 
εισόδου σηµατοδοτείται µε το πράσινο χρώµα του πλαισίου εστίασης, ενώ η κατάσταση 
εξόδου µε το κόκκινο χρώµα. Στη συνέχεια θα εξηγήσουµε τι ακριβώς σηµαίνει η κάθε 
κατάσταση και γιατί επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα χρώµατα για το πλαίσιο εστίασης.  
 
Η κατάσταση εισόδου, όπως υποδηλώνει και η ονοµασία της, σηµατοδοτεί την είσοδο 
του διαλόγου στο αντικείµενο αυτό. Έτσι, αν ο χρήστης επιλέξει να συνεχίσει µε αυτή 
την κατάσταση, θα αλληλεπιδράσει µε το αντικείµενο. Η ερµηνεία του όρου 
αλληλεπίδραση µε ένα αντικείµενο διαφέρει ανάλογα µε το είδος του αντικειµένου. 
Έτσι, αν αναφερόµαστε για παράδειγµα σε ένα κουµπί, η αλληλεπίδραση ορίζεται ως η 
πραγµατοποίηση της ενέργειας που σχετίζεται µε το κουµπί. Αντίστοιχα, σε ένα κουµπί 
επιλογής (check box) ως αλληλεπίδραση εννοείται η επιλογή ή αναίρεση επιλογής του 
κουµπιού. Εκτός όµως από τα αντικείµενα τα οποία σχετίζονται άµεσα µε κάποια 
ενέργεια, υπάρχουν και αυτά των οποίων ο ρόλος είναι να περιλαµβάνουν και να 
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οµαδοποιούν άλλα αντικείµενα. Στην περίπτωση αυτή επιλογή της κατάστασης εισόδου 
ερµηνεύεται ως η µετάβαση του διαλόγου στα περιεχόµενα αντικείµενα.  
 
Κατ’ αναλογία, η κατάσταση εξόδου σηµατοδοτεί την έξοδο του διαλόγου από το 
αντικείµενο στο οποίο βρίσκεται. Συνεπώς, αν ο χρήστης επιλέξει να συνεχίσει µε την 
κατάσταση αυτή ο διάλογος θα µεταβεί στο επόµενο αντικείµενο.  
 
Εν συντοµία, µπορούµε να πούµε ότι η κατάσταση εισόδου αντιπροσωπεύει τη συνέχεια 
του διαλόγου µε ένα αντικείµενο, ενώ η κατάσταση εξόδου τη διακοπή του. Στην 
καθηµερινή ζωή, οι έννοιες αυτές είναι συνδεδεµένες µε τα χρώµατα πράσινο και 
κόκκινο αντίστοιχα[15].  
 
 

Είσοδος από το χρήστη  
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί είτε αλληλεπίδραση µε ένα αντικείµενο είτε µετάβαση 
του διαλόγου σε κάποιο άλλο, απαιτείται η εισαγωγή δεδοµένων από το χρήστη. Η 
είσοδος πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ενός δυαδικού διακόπτη (πρόκειται για ένα 
διακόπτη δύο καταστάσεων).Οι δυνατές είσοδοι που µπορεί ο χρήστης να στείλει είναι οι 
ακόλουθες δύο: «Επιλογή» ή «Επόµενο».  
 
Η ενέργεια «Επιλογή» σηµαίνει ότι ο χρήστης επιλέγει να συνεχίσει µε την κατάσταση 
που βρίσκεται το αντικείµενο στο οποίο είναι εστιασµένος ο διάλογος της σάρωσης. 
Έτσι, αν ο διάλογος βρίσκεται σε κατάσταση εισόδου, η «Επιλογή» σηµατοδοτεί την 
αλληλεπίδραση του χρήστη µε το αντικείµενο (όπως αυτή έχει οριστεί παραπάνω). Στην 
περίπτωση που ο διάλογος βρίσκεται σε κατάσταση εξόδου, η «Επιλογή» εκφράζει την 
επιθυµία του χρήστη να σταµατήσει το διάλογο µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και να 
µεταβεί στο επόµενο.  
 
Η ενέργεια «Επόµενο» σηµαίνει ότι ο χρήστης επιλέγει να µεταβεί στην επόµενη δυνατή 
κατάσταση διαλόγου για το συγκεκριµένο αντικείµενο. Έτσι, αν ο διάλογος βρίσκεται σε 
κατάσταση εισόδου, µεταβαίνει σε κατάσταση εξόδου και το αντίστροφο.  
 
Οι δυνατές είσοδοι µπορούν να προκύψουν µε δύο τρόπους , καθένας από τους οποίους 
προσδιορίζει µια παραλλαγή της σάρωσης[12].  
Οι τρόποι αυτοί είναι:  

 Αυτόµατη Σάρωση. Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι ένας χρονοδιακόπτης, 
που παράγει σήµατα αλλαγής κατάστασης. Έτσι ο χρήστης πραγµατοποιεί µόνο 
την ενέργεια «Επιλογή», ενώ κάθε φορά που ο χρονοµετρητής υπολογίζει ότι 
παρήλθε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ενεργοποιεί µια ενέργεια «Επόµενο».  
 Χειροκίνητη Σάρωση Σε αυτή τη διαδικασία κάθε εισαγωγή δεδοµένων 
πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του χρήστη. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του 
ένα διακόπτη, µε το πάτηµα του οποίου ενεργοποιείται η είσοδος «Επιλογή» και 
έναν µε τον οποίο ενεργοποιείται η «Επόµενο».  

 

Είσοδος  
Η είσοδος πραγµατοποιείται από το χρήστη µε τη βοήθεια ενός ζεύγους διακοπτών. Οι 
διακόπτες είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή φυσική 
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προσπάθεια για την πίεσή τους. Στην Εικόνα 10, παρουσιάζεται η συσκευή που 
χρησιµοποιήθηκε για την παροχή εισόδου στην εφαρµογή της σάρωσης και 
απεικονίζονται διάφορες συσκευές διακοπτών, οι οποίες πωλούνται σε καταστήµατα.  
 

       
Εικόνα 10 Συσκευή δυαδικών διακοπτών[15] 

 
Για την επικοινωνία της εφαρµογής µας µε τη συσκευή των διακοπτών χρησιµοποιήθηκε 
µια προγραµµατιστική βιβλιοθήκη, η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Επικοινωνίας 
Ανθρώπου – Μηχανής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας. Με το πάτηµα ενός διακόπτη στέλνεται ένα µήνυµα στην εφαρµογή, 
προσδιορίζοντας ποιος από τους δύο διακόπτες πατήθηκε.  
 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι δυνατές ενέργειες που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο 
χρήστης είναι δύο: «Επιλογή» και «Επόµενο». Η ενέργεια «Επιλογή» σηµατοδοτεί την 
επιθυµία του χρήστη να συνεχίσει την αλληλεπίδραση µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ένα αντικείµενο. Αντίστοιχα, η ενέργεια «Επόµενο» σηµαίνει ότι ο χρήστης 
επιθυµεί να µεταβεί στην επόµενη δυνατή κατάσταση, ή στο επόµενο αντικείµενο της 
σάρωσης (σε ορισµένες περιπτώσεις του «γρήγορου» διαλόγου).  
 
Είναι προφανές ότι ένας τρόπος για την εισαγωγή δεδοµένων είναι να χρησιµοποιείται 
ένας διακόπτης για κάθε δυνατή ενέργεια του χρήστη, δηλαδή να χρησιµοποιείται ο ένας 
για την ενέργεια «Επιλογή» και ο άλλος για την «Επόµενο». Ωστόσο, όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει στόχος µας είναι η ελάχιστη δυνατή προσπάθεια εκ µέρους του χρήστη. Για το 
λόγο αυτό, υλοποιήθηκε και ένας εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής δεδοµένων. Σε αυτό 
τον τρόπο λειτουργίας της σάρωσης, η ενέργεια «Επόµενο» πραγµατοποιείται αυτόµατα 
µετά τη διέλευση συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Το διάστηµα αυτό αρχικά 
ορίστηκε να είναι το ένα δευτερόλεπτο, ωστόσο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το 
τροποποιήσει σε περίπτωση που θεωρεί ότι είναι πολύ σύντοµο. Έτσι, αν ο διάλογος µε 
ένα αντικείµενο βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση και για ένα δευτερόλεπτο ο 
χρήστης δεν εισάγει δεδοµένα, ενεργοποιείται αυτόµατα η ενέργεια «Επόµενο». Οπότε ο 
διάλογος είτε παραµένει στο ίδιο αντικείµενο αλλάζοντας κατάσταση, είτε µεταβαίνει 
στο επόµενο προς σάρωση αντικείµενο. Με τον αυτόµατο τρόπο λειτουργίας της 
σάρωσης, η αλληλεπίδραση που απαιτείται εκ µέρους του χρήστη µειώνεται αρκετά. 
Επιπλέον, ο ένας από τους δύο διακόπτες αποδεσµεύεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
διαφορετικά, όπως θα δούµε στη συνέχεια.  
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Στα αντικείµενα εισαγωγής κειµένου, η είσοδος δεδοµένων αφορά το κείµενο που 
επιθυµεί ο χρήστης να γράψει. Εφόσον όµως η χρήση συµβατικού πληκτρολογίου δεν 
ήταν δυνατή χρησιµοποιήθηκε ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Έτσι, αφού εκφράσει ο 
χρήστης την επιθυµία του να αλληλεπιδράσει µε ένα αντικείµενο εισαγωγής κειµένου, 
εµφανίζεται στην οθόνη το εικονικό πληκτρολόγιο και η σάρωση µεταφέρεται σε αυτό. 
Με τη βοήθεια του πληκτρολογίου ο χρήστης εισάγει το κείµενο που επιθυµεί και αφού 
το κλείσει η σάρωση επανέρχεται στο αρχικό παράθυρο. Περισσότερες λεπτοµέρειες για 
το πληκτρολόγιο και τη χρήση του υπάρχει στο Παράρτηµα III, όπου θα παρουσιάσουµε 
όλες τις γραφικές διεπαφές που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή της σάρωσης.  
 
Τέλος, στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε µια τεχνική λεπτοµέρεια που αφορά τον τρόπο 
µε τον οποίο πραγµατοποιείται η αλληλεπίδραση µε ένα αντικείµενο. Για τα αντικείµενα 
εισαγωγής κειµένου έχουµε ήδη εξηγήσει τη διαδικασία, ενώ για τα αντικείµενα 
περιέκτες η αλληλεπίδραση ερµηνεύεται ως µετάβαση του διαλόγου στα περιεχόµενα 
αντικείµενα. Οι κατηγορίες µε τις οποίες θα ασχοληθούµε ιδιαιτέρως είναι τα απλά 
αντικείµενα και τα αντικείµενα επιλογής.  
 
Στα απλά αντικείµενα, η αλληλεπίδραση ερµηνεύεται ως η πραγµατοποίηση της 
ενέργειας που είναι συνδεδεµένη µε το αντικείµενο και η οποία, χρησιµοποιώντας ως 
συσκευή κατάδειξης το ποντίκι, πραγµατοποιείται µε απλή κρότηση.  
 
Από όσα έχουµε δει µέχρι στιγµής η διεπαφή της σάρωσης αποτελείται µόνο από το 
πλαίσιο εστίασης. Ωστόσο, για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε τη βοήθεια του ποντικιού, όπως η αλλαγή θέσης 
ενός παραθύρου, ήταν αναγκαία η χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος. Έτσι στην 
παράγραφο που ακολουθεί θα παρουσιάσουµε τις γραφικές διεπαφές που ανήκουν στη 
σάρωση, τις λειτουργίες που πραγµατοποιούν και τον τρόπο χρήσης τους[15].  
 
 

Βοηθητική διαχείριση παραθύρων  
Το παράθυρο αυτό περιλαµβάνει λειτουργίες διαχείρισης του παραθύρου της σάρωσης, 
όπως η µετακίνηση και η αλλαγή µεγέθους του. Επιπλέον, περιλαµβάνει λειτουργίες που 
επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει κάποια χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης, όπως 
το χρώµα και το µέγεθος του πλαισίου εστίασης. Τέλος παρέχονται οι λειτουργίες 
προσωρινής και οριστικής παύσης της εφαρµογής σάρωσης. Το παράθυρο, του οποίου 
τις λειτουργίες θα παρουσιάσουµε αναλυτικότερα στη συνέχεια, φαίνεται στην Εικόνα 
11.  
 
Η ανάλυση των λειτουργιών που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο χρήστης µέσω του 
συγκεκριµένου παραθύρου θα πραγµατοποιηθεί από πάνω προς τα κάτω και από 
αριστερά προς τα δεξιά. Αρχικά η απόσταση κατά την οποία µετακινείται ένα παράθυρο 
(προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) ορίζεται να είναι δέκα εικονοστοιχεία (pixels). Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη συγκεκριµένη ρύθµιση ώστε να 
εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες του, τροποποιώντας την παράµετρο «Βήµα 
µετακίνησης». Αντίστοιχα µπορεί να τροποποιήσει την παράµετρο «Βήµα µεγέθους», 
της οποίας η τιµή εκφράζει κατά πόσα εικονοστοιχεία θα µεταβληθεί το µέγεθος του 
παραθύρου (όταν πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη ενέργεια εκ µέρους του χρήστη).  
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Εικόνα 11 Παράθυρο διαχείρισης [15] 

 
Με την ενεργοποίηση του πλαισίου επιλογής «∆ιαχείριση του παρόντος παραθύρου» 
καθίσταται δυνατή η αλλαγή της θέσης του ίδιου του παραθύρου διαχείρισης.  
 
Συνεχίζοντας την περιγραφή των λειτουργιών του συγκεκριµένου παραθύρου, συναντάµε 
δύο κουµπιά που ανήκουν στην κατηγορία «Ρυθµίσεις» και πραγµατοποιούν ρυθµίσεις 
σχετικά µε τη σάρωση και ειδικότερα για το πλαίσιο εστίασης και για τις συσκευές 
εισόδου. Τις σχετικές γραφικές διεπαφές και τη λειτουργικότητα τους θα µελετήσουµε 
στις αµέσως ακόλουθες ενότητες.  
 
Η τελευταία κατηγορία λειτουργιών αφορά την εφαρµογή της σάρωσης και 
συγκεκριµένα την προσωρινή αλλά και οριστική παύση της. Το κουµπί που 
πραγµατοποιεί την προσωρινή παύση είναι το αριστερό και αφού πατηθεί, ο ρόλος του 
αλλάζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλέον για την επανεκκίνηση της εφαρµογής. 
Παράλληλα µε το ρόλο του, τροποποιείται και το εικονίδιο που περιγράφει τη λειτουργία 
του, ώστε να γίνεται άµεσα κατανοητή και στο χρήστη η αλλαγή αυτή. Έτσι, το κουµπί 
φαίνεται όπως στην εικόνα που ακολουθεί:  

 

 
Εικόνα 12 Κουµπί επανεκκίνησης της σάρωσης[15] 

 
Με την προσωρινή παύση της εφαρµογής της σάρωσης, ο δείκτης του ποντικιού γίνεται 
και πάλι ορατός ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση της.  
 
Τέλος, για την υποβοήθηση των χρηστών ώστε να κατανοούν ευκολότερα τη λειτουργία 
κάθε κουµπιού, κάθε φορά που το πλαίσιο εστίασης βρίσκεται σε ένα κουµπί, στο 
πλαίσιο που βρίσκεται στο κατώτερο σηµείο του παραθύρου  
διαχείρισης, αναγράφεται µια σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας του κουµπιού στο 
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οποίο βρίσκεται ο διάλογος.  
 
Ο τρόπος ενεργοποίησης του παραθύρου διαχείρισης διαφέρει ανάλογα µε το είδος της 
σάρωσης που χρησιµοποιείται. Έτσι, για την αυτόµατη σάρωση µε χρήση χρόνου, το 
παράθυρο ενεργοποιείται µε τη χρήση του δεύτερου διακόπτη. Στην περίπτωση όµως της 
χειροκίνητης σάρωσης και στους δύο διακόπτες έχει ανατεθεί µία ενέργεια. Οπότε, το 
παράθυρο εµφανίζεται µε το συνεχές πάτηµα του διακόπτη που πραγµατοποιεί την 
ενέργεια «Επιλογή». Ο περιορισµός αυτός τίθεται µόνο στην παρούσα έκδοση της 
εφαρµογής, όπου ως συσκευή εισόδου χρησιµοποιείται ένα ζεύγος διακοπτών. Σε 
περίπτωση που διαθέταµε µια συσκευή µε περισσότερους διακόπτες, θα µπορούσε η 
ενεργοποίηση του παραθύρου να συνδεθεί αποκλειστικά µε ένα ξεχωριστό διακόπτη[15].  
 
 

Ρυθµίσεις σάρωσης  
Με την επιλογή του κουµπιού ρυθµίσεων σάρωσης από το παράθυρο διαχείρισης, 
εµφανίζεται το παράθυρο µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει τις 
σχετικές λειτουργίες.  
 

 
Εικόνα 13 Κουµπί ρυθµίσεων σάρωσης[15] 

 
Το παράθυρο αυτό έχει τίτλο «Ρυθµίσεις σάρωσης» και φαίνεται στην Εικόνα 14.  
 

 
Εικόνα 14 Παράθυρο ρυθµίσεων σάρωσης 

 
Μέσω των τριών πρώτων κουµπιών ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει το χρώµα του 
πλαισίου εστίασης για κάθε µία από τις καταστάσεις ετοιµότητας, εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα. Αρχικά το κουµπί δείχνει το χρώµα το οποίο χρησιµοποιείται την τρέχουσα 
στιγµή. Αν ο χρήστης το πατήσει, εµφανίζεται µια παλέτα σαράντα οκτώ χρωµάτων,  
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Η σάρωση µεταφέρεται αυτόµατα στον κατάλογο των χρωµάτων. Ο κατάλογος αυτός 
κλείνει είτε αφού επιλέξει ο χρήστης ένα χρώµα, είτε αφού µεταβεί µε τη σάρωση στο 
πλαίσιο του παραθύρου της παλέτας και σε κατάσταση εξόδου πατήσει το διακόπτη που 
αντιστοιχεί στην ενέργεια «Επιλογή», δηλαδή ο κατάλογος των χρωµάτων 
συµπεριφέρεται στη σάρωση ακριβώς όπως µια πτυσσόµενη λίστα.  
 
Τέλος, µέσω του παραθύρου ρυθµίσεων της σάρωσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει το πλάτος του πλαισίου εστίασης.  
 
Η κατηγορία ρυθµίσεων την οποία µόλις αναλύσαµε, διευκολύνει τους χρήστες να 
ορίζουν τις προτιµήσεις τους, σε σχέση µε την εµφάνιση της εφαρµογής. Με τον τρόπο 
αυτό εξυπηρετούνται ανάγκες τους οι οποίες αν και δεν αποτελούν άµεσο στόχο της 
εφαρµογής αντιµετωπίζονται. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χρηστών που καλύπτονται 
µε τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις είναι χρήστες µε αχρωµατοψία, ή µε δυσκολίες 
στην όραση[15].  
 
 

Ρυθµίσεις συσκευών εισόδου  
∆ιπλά από το κουµπί ρυθµίσεων σάρωσης, βρίσκεται το κουµπί ρυθµίσεων των 
συσκευών εισόδου.  
 
Με την επιλογή του, εµφανίζεται το σχετικό παράθυρο, που έχει τίτλο «Ρυθµίσεις 
συσκευών εισόδου». Οι ρυθµίσεις που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο χρήστης µέσω 
αυτής της διεπαφής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τον τρόπο 
λειτουργίας της σάρωσης, ο οποίος αρχικά έχει επιλεχθεί να είναι αυτόµατος, ενώ το 
χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης της ενέργειας «Επόµενο» είναι το ένα 
δευτερόλεπτο, το οποίο είναι και το κάτω όριο. Επιλέγοντας τη χειροκίνητη σάρωση, 
µπορεί όπως έχουµε προαναφέρει να επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης πότε πραγµατοποιείται η 
ενέργεια «Επόµενο». Η σηµαντικότερη δυνατότητα όµως που παρέχεται στο χρήστη 
είναι ο προσδιορισµός του χρόνου στον οποίο πραγµατοποιείται η ενέργεια «Επόµενο» 
κατά την αυτόµατη σάρωση. Έτσι, ένα άτοµο µε σηµαντικότερα προβλήµατα κίνησης θα 
µπορεί να αυξήσει το συγκεκριµένο χρόνο κατάλληλα ώστε να προλαβαίνει χωρίς 
δυσκολία να πατά το διακόπτη που αντιστοιχεί στην ενέργεια «Επιλογή».  
 
Η δεύτερη επιλογή που µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει µέσω της διεπαφής που 
µελετάµε, είναι αν θα φαίνεται ή όχι ο δείκτης του ποντικιού. Η αρχική επιλογή έχει 
οριστεί από την εφαρµογή και είναι να µην είναι ορατός[15].  
 
 

Οπτικό πληκτρολόγιο  
Το οπτικό πληκτρολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της σάρωσης, 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας κατά την ανάπτυξη 
µιας εφαρµογής κειµενογράφου. Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται µια αναπαράσταση του 
οπτικού πληκτρολογίου.  
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Εικόνα 15 Οπτικό πληκτρολόγιο 

 
Όπως βλέπουµε πρόκειται για ένα πληκτρολόγιο διάταξης “qwerty”, χωρίς το τµήµα του 
αριθµητικού πληκτρολογίου. Η πρώτη σειρά κουµπιών αφορά λειτουργίες διαχείρισης 
του ίδιου του παραθύρου. Πιο συγκεκριµένα, τα τέσσερα πρώτα κουµπιά 
πραγµατοποιούν µετακίνηση του παραθύρου προς αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Τα 
τέσσερα επόµενα, όπως τα συναντάµε από αριστερά προς τα δεξιά, πραγµατοποιούν 
αύξηση και µείωση του πλάτους καθώς και αύξηση και µείωση του ύψους του 
παραθύρου. Το τελευταίο από τα κουµπιά πραγµατοποιεί το κλείσιµο του παραθύρου του 
πληκτρολογίου.  
 
Για να είναι πιο αποτελεσµατική η σάρωση έχουν υπάρχουν οµάδες κουµπιών, ώστε να 
µην περνά το πλαίσιο εστίασης από κάθε ένα κουµπί ξεχωριστά. Έτσι, µία οµάδα 
αποτελούν τα κουµπιά διαχείρισης, µία το αλφαριθµητικό τµήµα του πληκτρολογίου 
(που βρίσκεται αριστερά) και µία το τµήµα µε πλήκτρα αλλαγής της θέσης του δείκτη 
(που βρίσκεται δεξιά). Στο αλφαριθµητικό τµήµα του πληκτρολογίου κάθε σειρά 
αποτελεί µια ξεχωριστή οµάδα κουµπιών, ενώ το τµήµα µε τα πλήκτρα αλλαγής θέσης 
του δείκτη χωρίζεται σε δύο υποοµάδες (όπως φαίνεται και οπτικά). 
 
 

3.4 Περιγραφή εφαρµογών 
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούµε στις λειτουργίες της εφαρµογής διαχείρισης 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης και στην εφαρµογή 
προσοµοίωσης. 
 
 

3.4.1 Εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης – Εξυπηρετητής. 
Η εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης έχει 
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για να χρησιµοποιείται από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 
στα άνω άκρα. 
 
Έχουµε αναφέρει σε προηγούµενες ενότητες ότι στην εφαρµογή αυτή το άτοµο µε 
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κινητικές δυσκολίες στα άνω άκρα χρησιµοποιεί την τεχνική της σάρωσης. Έτσι, κατά τη 
φάση της σχεδίασης λάβαµε υπόψη την παράµετρο αυτή και δεν χρησιµοποιήσαµε 
αντικείµενα που δεν µπορούν να σαρωθούν είτε ο χρήστης δυσκολεύεται στη 
χρησιµοποίηση του εργαλείου της σάρωσης, το οποίο αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο 
Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας. 
 
Να αναφέρουµε ακόµη ότι η εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης έχει το ρόλο του εξυπηρετητή, δηλαδή όταν ξεκινά η 
εφαρµογή ο εξυπηρετητής (server) είναι σε λειτουργία ορίζει µια θύρα, όπου περιµένει 
µηνύµατα (port) και περιµένει κάποιον πελάτη (client) και να δηµιουργηθεί το socket. 
Αφού αρχίσει η επικοινωνία µεταξύ των δύο εφαρµογών ανταλλάσσονται µηνύµατα και 
ανάλογα µε τη φύση του µηνύµατος γίνονται ενηµέρωση είτε στην µια εφαρµογή είτε 
στην άλλη.  
 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 16 η εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης νοητικά χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, που στην εικόνα 
διαχωρίζονται µε διακεκοµµένες γραµµές. Αυτές που έχουµε πράσινο χρώµα σηµαίνει 
ότι µπορεί να αλληλεπιδράσει ο χρήστης ενώ αυτές που είναι µε κόκκινο σηµαίνει ότι 
δεν µπορεί να αλληλεπιδράσει ο χρήστης και υπάρχουν µόνο για να εµφανίζονται κάποια 
µηνύµατα πληροφοριών ή κινδύνου. 
 
Η πρώτη περιοχή αποτελείται από τα κουµπιά πλοήγησης. Πρόκειται για σταθερά 
κουµπιά και µε αυτά µπορεί ο χρήστης να πλοηγηθεί σε όλη την εφαρµογή. Οι επιλογές 
είναι στη Κατάσταση Σπιτιού, Γενικός Έλεγχος, ∆ωµάτια, Προφίλ, Ρυθµίσεις, Βοήθεια 
και Έξοδος.  
 
Η δεύτερη περιοχή αποτελείται από τα Μηνύµατα συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο 
εµφανίζονται οι ενδείξεις προβληµάτων που εµφανίζονται από συγκεκριµένες συσκευές. 
Όταν δηλαδή εµφανιστεί πρόβληµα σε µια συσκευή εµφανίζεται σε αυτό το πλαίσιο. 
 
Στην τρίτη περιοχή εµφανίζονται οι τελευταίες ενέργειες του χρήστη. Ο ρόλος του 
πλαισίου αυτού είναι ο χρήστης να µπορεί να δει ανά πάσα στιγµή τι αλλαγές έχουν γίνει 
στο σύστηµα. 
 
Στην τέταρτη περιοχή έχουµε την εµφάνιση όλων των πληροφοριών για το Έξυπνο Σπίτι. 
Ο χρήστης µπορεί να αλλάζει την κατάσταση των συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται σε βάθος ενός, δύο ή τριών 
βηµάτων. 
 
Στην Εικόνα 16 έχουµε ξεκινήσει την εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης. Πρέπει ο χρήστης να δώσει τον κωδικό πρόσβασης έτσι 
ώστε να εισέλθει στο σύστηµα. Επίσης µπορεί να αλλάξει των κωδικό πρόσβασης σε 
περίπτωση που το επιθυµεί. 
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2: Μηνύµατα 1: Κουµπιά 
Πλοήγησης 

4: Εµφάνιση και 
τροποποίηση 
ιδιοτήτων 
συσκευών 3: Τελευταίες 

Ενέργειες 

Εικόνα 16 Εφαρµογή διαχείρισης συσκευών αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης. 

 

Κατάσταση Σπιτιού 
Αφού ο χρήστης δώσει τον κωδικό πρόσβασης και εισέρθει στο σύστηµα, γίνεται η 
µετάβαση στην Κατάσταση Συσκευών. Εδώ πληροφορείται για τις συσκευές που 
βρίσκονται σε λειτουργία κατηγοριοποιηµένες ανά δωµάτιο. Εµφανίζονται τα τυχόν 
προβλήµατα που υπάρχουν στις συσκευές στο πεδίο «Μηνύµατα» όπως επίσης και το 
Προφίλ (Εικόνα 26). 
 
Έπειτα ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κουµπιά πλοήγησης είτε να επιλέξει το 
δωµάτιο ή την συσκευή που επιθυµεί για να πληροφορηθεί ή να αλλάξει την κατάσταση 
της συσκευής. 
 
Εάν επιλέξουµε ένα δωµάτιο θα εµφανιστούν οι συσκευές, ο γενικός διακόπτης και η 
βλάβη της κάθε συσκευής. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µια συγκεκριµένη συσκευή και 
να µάθει κάποιες περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή όπως επίσης µπορεί να Ανοίξει ή 
Κλείσει τον γενικό διακόπτη της συσκευής αυτής. 
 
Από την Κατάσταση Σπιτιού όπου βρίσκεται, ο χρήστης αφού δώσει τον κωδικό 
πρόσβασης, µπορεί να µεταβεί υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρµογής όπως φαίνονται στο 
παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ΩΜΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΈΞΟ∆ΟΣ

Το Σπίτι µου 

 

Γενικός Έλεγχος 
Στον Γενικό Έλεγχο (Εικόνα 17) εµφανίζονται οι συσκευές και οι αισθητήρες που 
βρίσκονται σ’ όλο το Σπίτι. ∆ίπλα φαίνεται η κατάσταση της συσκευής και ο χρήστης 
µπορεί να την αλλάξει δηλαδή αν είναι Ανοικτός ο διακόπτης να τον κλείσει και 
αντίστροφα. 
 
Αν επιθυµεί να µάθει περισσότερες πληροφορίες είτε να αλλάξει και τις υπόλοιπες 
λειτουργίες συσκευών όπως ο κλιµατισµός, τηλεόραση, ηχοσύστηµα θα πρέπει να 
µεταβεί στα δωµάτια / σπίτι και να επιλέξει την συσκευή που επιθυµεί. Στο Γενικό 
Έλεγχο επιθυµούµε να έχουµε µια γενική εποπτεία τον συσκευών και αισθητήρων που 
υπάρχουν στο σπίτι και να µπορούµε εύκολα να βρούµε την πληροφορία αυτή. 
 

 
Εικόνα 17 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Γενικός Έλεγχος 
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∆ωµάτια 
Αν από τα κουµπιά πλοήγησης επιλέξουµε τα ∆ωµάτια τότε εµφανίζονται τα δωµάτια 
που υπάρχουν στο Σπίτι. Στο συγκεκριµένο στιγµιότυπο της εφαρµογής έχουµε τα 
δωµάτια και τις συσκευές σε κάθε δωµάτιο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Στα 
δωµάτια που έχουν µόνο την Πόρτα και Φωτισµό µπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα 
δύο και να Ανοίξουµε ή Κλείσουµε το Γενικό ∆ιακόπτη και να δούµε κάποιες 
πληροφορίες γι’ αυτά. Για τις υπόλοιπες συσκευές που είναι πιο σύνθετες παρακάτω 
υπάρχουν αναλυτικά οι ενέργειες. 

ΠΟΡΤΑ ΦΩΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΡΤΑ ΦΩΤΑ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΦΩΤΑ ΨΥΓΕΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΠΟΡΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΠΑΝΙΟ

ΠΟΡΤΑ ΦΩΤΑ

ΣΑΛΟΝΙ

ΕΞ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΣΠΙΤΙ

ΠΟΡΤΑ ΦΩΤΑ

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ 1

∆ΩΜΑΤΙΑ

 

Κουζίνα 
Για κάθε συσκευή της Κουζίνας µπορούµε να δούµε αν είναι Κλειστός ή Ανοικτός ο 
Γενικός ∆ιακόπτης και αν υπάρχει βλάβη ή όχι. Επιπλέον, αν επιλέξουµε τον 
Απορροφητήρα µπορούµε να αυξήσουµε ή να µειώσουµε την έντασή του. Στην 
Ηλεκτρική Κουζίνα µπορούµε να αυξήσουµε ή να µειώσουµε το επίπεδο λειτουργίας των 
τεσσάρων εστιών ή τη θερµοκρασία του φούρνου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 18.  
 
Στο Ψυγείο στην Εικόνα 19 βλέπουµε τα τρόφιµα, που έχουν λήξει και αυτά που έχουν 
τελειώσει και επιπλέον µπορούµε να ανοίξουµε ή να κλείσουµε τον διακόπτη της 
συντήρησης ή της κατάψυξης και να αυξοµειώσουµε την θερµοκρασία τους. Η διεπαφή 
διαχείρισης αντλεί τα δεδοµένα αυτά από τη βάση δεδοµένων, είτε από την εφαρµογή 
διαχείρισης, αν προκύψει κάποια αλλαγή στην κατάσταση του ψυγείου. Σε πραγµατικές 
συνθήκες το ψυγείο θα είναι αυτό το οποίο θα µεταδίδει τις πληροφορίες αυτές στο 
κεντρικό σύστηµα διαχείρισης. Οπότε θα µπορούσε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 
Κατά την εισαγωγή των τροφίµων µε τη βοήθεια ενός barcode reader να γινόταν 
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αποθήκευση πληροφοριών σχετικά µε την ποσότητα και την ηµεροµηνία λήξης των 
προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο το ψυγείο θα παρέχει την κατάλληλη πληροφορία 
σχετικά µε την κατάσταση των τροφίµων, η οποία θα παρέχεται στο κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης. 
 

 
Εικόνα 18 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Ηλεκτρική Κουζίνα 

 
Εικόνα 19 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Ψυγείο 
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Σπίτι 
Στο Σπίτι, όπως έχουµε αναφέρει, υπάρχουν ο Εξωτερικός Φωτισµός, το Ηχοσύστηµα, ο 
Κλιµατισµός και η Τηλεόραση.  
 
Στο Ηχοσύστηµα µπορεί ο χρήστης να επιλέξει από κατηγορίες τραγουδιών το τραγούδι 
που επιθυµεί να ακούσει, να δηµιουργήσει λίστα τραγουδιών και να την διαµορφώσει 
κατάλληλα. Επίσης να αυξήσει ή να µειώσει την ένταση του ήχου (Εικόνα 23). 
 
Στον Κλιµατισµό ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αυξήσει ή να µειώσει το επίπεδο, να 
πληροφορηθεί αν είναι ο Γενικός ∆ιακόπτης κλειστός ή ανοιχτός και αν υπάρχει κάποια 
βλάβη. 
 
Στην Τηλεόραση, εµφανίζεται αν υπάρχει ένδειξη βλάβης και ο χρήστης µπορεί να 
αλλάξει το κανάλι, να κλείσει και ανοίξει τον Γενικό ∆ιακόπτη όπως επίσης να αυξήσει 
και να µειώσει την ένταση ήχου (Εικόνα 20). 
 

 
Εικόνα 20 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Τηλεόραση 

 

Προφίλ 
Εάν από τα κουµπιά πλοήγησης επιλέξουµε το Προφίλ τότε έχουµε το στιγµιότυπο της 
εφαρµογής όπως φαίνεται στην Εικόνα 21. Ο χρήστης µπορεί να πληροφορηθεί για τις 
ρυθµίσεις των συσκευών και αισθητήρων που βρίσκονται στο Σπίτι. Επιπλέον, µπορεί να 
αλλάξει τις ρυθµίσεις και να επιλέξει κάποιο άλλο προφίλ. 
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Ρυθµίσεις 
Στην επιλογή Ρυθµίσεις από τα κουµπιά πλοήγησης µπορούµε να προσθέσουµε και να 
αφαιρέσουµε τα δωµάτια που υπάρχουν στο Σπίτι αλλά και τις συσκευές που υπάρχουν 
σε κάθε δωµάτιο και σε όλο το Σπίτι. 
 
Για την προσθήκη ή αφαίρεση δωµατίων, υπάρχουν δύο λίστες. Η πρώτη ονοµάζεται 
Επιλεγµένα ∆ωµάτια και η άλλη ονοµάζεται Μη Επιλεγµένα ∆ωµάτια. Ο χρήστης 
επιλέγει το δωµάτιο που επιθυµεί και το µεταφέρει από τη µια λίστα στην άλλη και το 
αντίστροφο Εικόνα 22. Με παρόµοιο τρόπο, για να προσθέσουµε ή αφαιρέσουµε τις 
συσκευές από ένα συγκεκριµένο δωµάτιο ή από το Σπίτι, εµφανίζονται οι επιλεγµένες 
και οι µη συσκευές. Επιλέγουµε την συσκευή ή αισθητήρα που θέλουµε και µε τα 
κατάλληλα κουµπιά τις µεταφέρουµε από τη µια λίστα στην άλλη όπως εµείς 
επιθυµούµε.  
 

 
Εικόνα 21 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Προφίλ 
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Εικόνα 22 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Προσθήκη / Αφαίρεση ∆ωµατίων 

 

Η τεχνική της σάρωσης στην διεπαφή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης. 
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα για να κατανοηθεί η 
λειτουργία της τεχνικής της σάρωσης στην διεπαφή διαχείρισης των συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενες ενότητες µε το εργαλείο Fastscanner έχουµε 
ιεραρχική σάρωση των αντικειµένων σε µια εφαρµογή. Χρησιµοποιώντας δύο διακόπτες 
«Επιλογή» και «Επόµενο»  

 αν βρισκόµαστε σε κατάσταση εισόδου (πράσινο χρώµα πλαισίου εστίασης) και 
πατήσουµε το διακόπτη «Επιλογή» αλληλεπιδρούµε µε το αντικείµενο ή µε τα 
αντικείµενα που περιέχει.  
 αν βρισκόµαστε σε κατάσταση εισόδου (πράσινο χρώµα πλαισίου εστίασης) και 
πατήσουµε το διακόπτη «Επόµενο» αλλάζει η κατάσταση και έτσι βρισκόµαστε 
σε κατάσταση εξόδου.  
 αν βρισκόµαστε σε κατάσταση εξόδου (κόκκινο χρώµα πλαισίου εστίασης) και 
πατήσουµε το διακόπτη «Επόµενο» µεταβαίνουµε στο αµέσως επόµενο 
αντικείµενο 
 αν βρισκόµαστε σε κατάσταση εξόδου (κόκκινο χρώµα πλαισίου εστίασης) και 
πατήσουµε το διακόπτη «Επιλογή» αλλάζουµε κατάσταση και έτσι βρισκόµαστε 
στην κατάσταση εισόδου. 

 
Όπως φαίνεται Εικόνα 23, στο συγκεκριµένο στιγµιότυπο, βρισκόµαστε σε κατάσταση 
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εισόδου στο αντικείµενο περιέκτη, που περιλαµβάνει όλα τα αντικείµενα του 
ηχοσυστήµατος. Αν πατήσουµε το διακόπτη «Επόµενο» θα αλλάξει η κατάσταση και θα 
έχουµε κόκκινο χρώµα του πλαισίου εστίασης, ενώ αν πατήσουµε το διακόπτη 
«Επιλογή» θα µεταβούµε στα αντικείµενα που περιέχει. Στο παράδειγµά µας, επιλέγουµε 
το διακόπτη «Επιλογή» οπότε µεταβαίνουµε στο αντικείµενο Κατηγορίες Τραγουδιών 
που περιέχεται στο αρχικό αντικείµενο περιέκτη. Αν πατήσουµε «Επιλογή» θα 
εισέρθουµε στις Κατηγορίες ενώ αν πατήσουµε «Επόµενο» (Εικόνα 24) θα αλλάξει η 
κατάσταση και θα έχουµε κόκκινο πλαίσιο εστίασης. Στη συνέχεια αν πατήσουµε 
«Επόµενο» θα βρεθούµε στο αντικείµενο που περιέχει τα τραγούδια όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 25. 
 
Αντίστοιχα, µπορούµε να µεταφερθούµε στις Λίστες Τραγουδιών και στην Ένταση 
Ήχου. Αν βρισκόµαστε σε ένα αντικείµενο το οποίο δεν περιέχει άλλα αντικείµενα όπως 
για παράδειγµα ένα κουµπί αν πατήσουµε το διακόπτη «Επιλογή» ενεργοποιείται το 
συγκεκριµένο κουµπί, ενώ αν πατήσουµε το διακόπτη «Επόµενο» µεταβαίνουµε στο 
επόµενο αντικείµενο που στην περίπτωσή µας είναι το κουµπί αύξησης της έντασης 
ήχου. 
 

 
Εικόνα 23 Ηχοσύστηµα – Κατάσταση Εισόδου 
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Εικόνα 24 Ηχοσύστηµα – Κατηγορίες Τραγουδιών – Κατάσταση Εξόδου 

 

 
Εικόνα 25 Ηχοσύστηµα – Τραγούδια – Κατάσταση Εισόδου 
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Οµαδοποίηση αντικειµένων της διεπαφής διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων 
και µηχανισµών ενεργοποίησης 
Η διεπαφή διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης 
σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν εφαρµόσουµε την τεχνική της σάρωσης η 
λειτουργία να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και αποτελεσµατική. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενη παράγραφο η εφαρµογή διαχείρισης αποτελείται 
από τέσσερις περιοχές. Από αυτές, τα Μηνύµατα και οι Τελευταίες Ενέργειες 
εµφανίζουν κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις βλάβες των συσκευών και τις τελευταίες 
ενέργειες του χρήστη οπότε ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά σε αυτές τις περιοχές και κατά 
συνέπεια δεν σαρώνονται.  
 
Οι περιοχές όπου χρησιµοποιείται η τεχνική της σάρωσης είναι τα κουµπιά πλοήγησης 
και η περιοχή εµφάνισης και τροποποίησης ιδιοτήτων των συσκευών. Ο αριθµός των 
κουµπιών πλοήγησης είναι σταθερός ενώ στην περιοχή εµφάνισης και τροποποίησης 
ιδιοτήτων των συσκευών δεν έχουµε σταθερό αριθµό κουµπιών ή λιστών κειµένου.  
 
Θα εξετάσουµε δύο περιπτώσεις για την τεχνική της σάρωσης. Στο πρώτο παράδειγµα 
για τα κουµπιά πλοήγησης θα έχουµε µια οµαδοποίηση που θα περιλαµβάνει και τα επτά 
κουµπιά. Η άλλη παραλλαγή είναι να το χωρίσουµε σε δύο υποοµάδες αλλά επειδή ο 
αριθµός των κουµπιών είναι περιττός η µία οµάδα, έστω η πρώτη, θα αποτελείται από 
τρία κουµπιά ενώ η δεύτερη από τέσσερα κουµπιά. Έτσι έχουµε για το πρώτο 
παράδειγµα την εφαρµογή µας όπως φαίνεται στην Εικόνα 26 και Εικόνα 27. 
 
Στην συνέχεια θα διερευνήσουµε ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι η πιο γρήγορη κατά 
την εφαρµογή της τεχνικής της σάρωσης. 
 
Οι τύποι και τα παραδείγµατα που ακολουθούν αφορούν την περίπτωση της µη 
αυτόµατης σάρωσης, θα θεωρήσουµε ότι το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης της 
ενέργειας «Επόµενο» το ένα δευτερόλεπτο. Επίσης θεωρήσαµε ότι ο χρόνος που 
χρειάζεται για την ενέργεια «Επιλογή» και για την «Αλλαγή Κατάστασης» είναι 
σταθερός και ίσος µε ένα δευτερόλεπτο.  
 
 
Πρώτο παράδειγµα: Οµαδοποίηση κουµπιών πλοήγησης 
Σε αυτό το παράδειγµα θα εξετάσουµε την περίπτωση να έχουµε µια οµαδοποίηση των 
κουµπιών πλοήγησης ή δύο οµαδοποιήσεις. 
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Εικόνα 26 Πρώτο παράδειγµα: Μία οµαδοποίηση των κουµπιών πλοήγησης. 

(Κατάσταση Σπιτιού) 

 

 
Εικόνα 27 Πρώτο παράδειγµα: ∆ύο οµαδοποιήσεις των κουµπιών πλοήγησης. 

(Κατάσταση Σπιτιού) 
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Αριθµός ενεργειών  
Με την πρώτη διάταξη, το πλήθος των ενεργειών που απαιτούνται για να επιλέξει ο 
χρήστης ένα κουµπί δίνεται από τη σχέση όπου j είναι η θέση όπου βρίσκεται το κουµπί 
που θέλουµε να επιλέξουµε και i είναι οι γραµµές αντικειµένων στην εφαρµογή. 

Ν = 2*i +j-1 
Όπου 2*i –1 είναι οι ενέργειες που απαιτούνται για την µετάβαση στην γραµµή i της 
εφαρµογής. 
 
Αντίστοιχα, το πλήθος των ενεργειών που απαιτούνται µε τη δεύτερη διάταξη, δίνεται 
από τη σχέση αν το κουµπί βρίσκεται στην πρώτη οµάδα κουµπιών:  

Ν = 2*i +j  
 
Η µία παραπάνω ενέργεια που απαιτείται στην περίπτωση αυτή είναι για να επιλέξει ο 
χρήστης να µεταβεί η σάρωση στα περιεχόµενα της πρώτης υποοµάδας.  
 
Αν το κουµπί ανήκει στη δεύτερη οµάδα κουµπιών της γραµµής, το πλήθος των 
ενεργειών είναι:  

Ν = 2*i +j +2-na    
na : το πλήθος το κουµπιών της πρώτης υποοµάδας 

 
όπου αφού επιλεχθεί η γραµµή χρειάζεται µία ενέργεια για να µεταβεί στο πλαίσιο των 
κουµπιών πλοήγησης, µια ενέργεια για να βρεθεί στην πρώτη υποοµάδα, µια ενέργεια 
για να αλλάξει κατάσταση και µια ενέργεια για να βρεθεί στην δεύτερη υποοµάδα. 
Έτσι αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το κουµπί Κατάσταση Σπιτιού µε την πρώτη διάταξη 
θα έχουµε δύο ενέργειες ενώ µε τη δεύτερη τρεις. Αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το 
κουµπί Προφίλ µε την πρώτη διάταξη θα έχουµε πέντε ενέργειες όπως επίσης και µε τη 
δεύτερη διάταξη. 
 
 
Χρόνος διεκπεραίωσης  
Η παράµετρος αυτή µας ενδιαφέρει περισσότερο µιας και είναι αυτή που καθορίζει την 
απόδοση του χρήστη. Επειδή χρησιµοποιήσαµε την µη αυτόµατη σάρωση ο αριθµός των 
βηµάτων είναι ο ίδιος µε το χρόνο διεκπεραίωσης. Έτσι αν ο χρήστης θέλει να πατήσει 
το κουµπί Κατάσταση Σπιτιού µε την πρώτη διάταξη θα έχουµε δύο δευτερόλεπτα ενώ 
µε τη δεύτερη τρία. Αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το κουµπί Προφίλ µε την πρώτη 
διάταξη θα έχουµε πέντε δευτερόλεπτα όπως επίσης και µε τη δεύτερη διάταξη. 
 
 
∆εύτερο παράδειγµα: Οµαδοποίηση των κουµπιών στον Γενικό Έλεγχο 
Σε αυτό το παράδειγµα θα εξετάσουµε την περίπτωση να έχουµε µια οµαδοποίηση των 
κουµπιών στον Γενικό Έλεγχο ή δύο οµαδοποιήσεις. 
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Εικόνα 28 ∆εύτερο παράδειγµα: Μία οµαδοποίηση των κουµπιών στον Γενικό Έλεγχο. 

 

 
Εικόνα 29 ∆εύτερο παράδειγµα: ∆ύο οµαδοποιήσεις των κουµπιών στον Γενικό Έλεγχο. 
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Στην πρώτη περίπτωση Εικόνα 28 έχουµε µία οµαδοποίηση για όλα τα κουµπιά στον 
Γενικό Έλεγχο. Στην δεύτερη περίπτωση χωρίζουµε τα κουµπιά σε δύο οµάδες όπως 
φαίνονται στην Εικόνα 29. 
 
Έτσι αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το κουµπί Εξωτερικός Φωτισµός µε την πρώτη 
διάταξη θα έχουµε δύο ενέργειες ενώ µε τη δεύτερη τρεις. Αν ο χρήστης θέλει να 
πατήσει το κουµπί Αισθητήρας Θερµοκρασίας µε την πρώτη διάταξη θα έχουµε δέκα 
ενέργειες ενώ µε τη δεύτερη διάταξη πέντε. Αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το κουµπί 
Φωτισµός Ασφαλείας µε την πρώτη διάταξη θα έχουµε οκτώ ενέργειες ενώ µε τη 
δεύτερη διάταξη εννιά. Αν ο χρήστης θέλει να πατήσει το κουµπί Αισθητήρας Υγρασίας 
µε την πρώτη διάταξη θα έχουµε δέκα τέσσερις ενέργειες ενώ µε τη δεύτερη διάταξη θα 
έχουµε εννιά. 
 
 

3.4.2 Εφαρµογή προσοµοίωσης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης 
Η εφαρµογή αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχε 
η δυνατότητα στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας να βρεθούν οι συσκευές, 
αισθητήρες και οι µηχανισµοί ενεργοποίησης έτσι ώστε να µπορούµε να αξιολογήσουµε 
την εφαρµογή διαχείρισης. 
 
Προσοµοιώνει την λειτουργία των συσκευών, αισθητήρων και των µηχανισµών 
ενεργοποίησης. ∆εν έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα οπότε δεν εφαρµόζουµε σε αυτήν την εφαρµογή την τεχνική της σάρωσης.  
Στην εφαρµογή προσοµοίωσης εµφανίζονται οι συσκευές, αισθητήρες και οι µηχανισµοί 
ενεργοποίησης. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την κατάστασή τους και αυτή η αλλαγή να 
εµφανιστεί και στην εφαρµογή διαχείρισης του Έξυπνου Σπιτιού. 
 
Οι συσκευές, αισθητήρες και µηχανισµοί ενεργοποίησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε 
το δωµάτιο ή αν βρίσκονται σε όλο το σπίτι. Οι ιδιότητες τους είναι: 

 Κατάσταση 
 Βλάβη 
 Γενικός ∆ιακόπτης 

 
Οι παραπάνω ιδιότητες αφορούν τις απλές συσκευές και αισθητήρες. Υπάρχουν όµως και 
πιο σύνθετες συσκευές όπως ο Απορροφητήρας, Ηλεκτρική Κουζίνα, Ηχοσύστηµα, 
Κλιµατισµός, Τηλεόραση και Ψυγείο. Γι’ αυτές έχουµε επιπλέον πληροφορίες και γι’ 
αυτόν τον λόγο έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστά. 
 
Αφού εκκινήσουµε την εφαρµογή προσοµοίωσης ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να 
εµφανιστούν οι απλές συσκευές οι αισθητήρες ανά δωµάτιο ή οι σύνθετες συσκευές. Για 
παράδειγµα, αν επιλέξω το δωµάτιο Αποθήκη θα εµφανιστούν οι συσκευές ή οι 
αισθητήρες που υπάρχουν σε αυτό το δωµάτιο. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 
την Κατάσταση από Ενεργή σε Ανενεργή, την Βλάβη και τον Γενικό ∆ιακόπτη.  
 
Όταν αποθηκευτούν οι αλλαγές τότε στέλνεται ένα µήνυµα µέσω του socket στον 
εξυπηρετητή. Αν έχει γίνει αλλαγή στο πεδίο βλάβη τότε εµφανίζεται στα µηνύµατα η 
βλάβη που παρουσιάστηκε στη συγκεκριµένη αλλαγή. Αν η αλλαγή είχε γίνει στην 

 44 
 



Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
 

κατάσταση της συσκευής (για παράδειγµα ανενεργή) τότε διαγράφεται από τον 
εξυπηρετητή η συγκεκριµένη συσκευή ή αισθητήρας. Τέλος, αν τροποποιήσουµε τον 
Γενικό ∆ιακόπτη θα ενηµερωθεί ο εξυπηρετητής και θα γίνει η αλλαγή και σε αυτόν. 
 
Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στις Τελευταίες Ενέργειες ότι παρουσιάστηκε αλλαγή 
από το σύστηµα. 
 
Για τις ειδικές συσκευές πρέπει να επιλέξουµε το αντίστοιχο combobox. Για παράδειγµα 
στον Απορροφητήρα έχουµε επιπλέον την επιλογή για το επίπεδο λειτουργίας. Μόλις 
γίνει κάποια αλλαγή ενηµερώνεται ο εξυπηρετητής και παρουσιάζεται η αλλαγή.  
 
Αντίστοιχες µετατροπές γίνονται όταν αλλάξουµε κάποιες από τις ιδιότητες της 
Ηλεκτρικής Κουζίνας. Σε αυτή τη συσκευή εκτός από την Κατάσταση, τη Βλάβη και τον 
Γενικό ∆ιακόπτη µπορούµε να αλλάξουµε και την Κατάσταση των Εστιών και το 
Επίπεδο στην ένταση της κάθε εστίας. Οι µετατροπές αυτές γίνονται ορατές και στην 
εφαρµογή διαχείρισης των συσκευών. 
 
Αρχικά έχουµε τον Γενικό ∆ιακόπτη ανοιχτό και όλες τις εστίες και τον φούρνο κλειστό 
στο επίπεδο µηδέν. Αν αλλάξουµε στην εφαρµογή προσοµοίωσης την κατάσταση της 
Εστίας 1 και του Φούρνου από Κλειστός σε Ανοιχτός και αυξήσω το επίπεδο σε 0 σε 200 
αντίστοιχα, οι µετατροπές αυτές θα πραγµατοποιηθούν και στην εφαρµογή διαχείρισης. 
Επιπλέον, εµφανίζεται το µήνυµα στις τελευταίες ενέργειες ότι έχουν γίνει αλλαγές από 
το σύστηµα για να ενηµερωθεί ο χρήστης. 
 

 
Εικόνα 30 Εφαρµογή Προσοµοίωσης: Ηλεκτρική Κουζίνα 

 
Στο Ηχοσύστηµα µπορούµε να τροποποιήσουµε επιπλέον την ένταση του ήχου αλλά και 
το τραγούδι που παίζει εκείνη την στιγµή. Αλλάζουµε το τραγούδι που παίζει εκείνη τη 
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στιγµή από την Εφαρµογή Προσοµοίωσης και έχουµε τις αντίστοιχες αλλαγές στην 
Εφαρµογή ∆ιαχείρισης. Επιπλέον, αναφέρεται στις Τελευταίες Ενέργειες ότι έχει γίνει 
αλλαγή από το σύστηµα. 
 

 
Εικόνα 31 Εφαρµογή Προσοµοίωσης – Ηχοσύστηµα 

 
Στον Κλιµατισµό έχουµε την δυνατότητα να τροποποιήσουµε την Κατάσταση, την 
Βλάβη, τον Γενικό ∆ιακόπτη και το Επίπεδο. Αν αλλάξουµε τα πεδία Βλάβη, Γενικός 
∆ιακόπτης και Επίπεδο και έχουµε τα στιγµιότυπα των εφαρµογών στην εφαρµογή 
διαχείρισης εµφανίζονται στα Μηνύµατα ότι ο Κλιµατισµός παρουσιάζει βλάβη και στις 
τελευταίες ενέργειες ότι έχουν γίνει αλλαγές από το σύστηµα. 
 
Στην τηλεόραση οι επιπλέον αλλαγές που µπορούν να εφαρµοστούν είναι η Ένταση του 
Ήχου και το Κανάλι. Στην Εικόνα 32 και φαίνονται τα στιγµιότυπα των εφαρµογών 
προσοµοίωσης και διαχείρισης για την τηλεόραση. Αλλάζουµε το κανάλι και µειώνουµε 
την ένταση της φωνής και έχουµε τo στιγµιότυπο της εφαρµογής διαχείρισης στην 
Εικόνα 20. Επιπλέον, εµφανίζεται το µήνυµα αλλαγής κατάστασης από το σύστηµα στις 
Τελευταίες Ενέργειες.  
 
Τέλος στο Ψυγείο έχουµε την δυνατότητα, εκτός από την Κατάσταση, Βλάβη, Γενικός 
∆ιακόπτης για όλο το ψυγείο,  να αλλάξουµε την Κατάσταση και το Επίπεδο της ψύξης 
για τη Συντήρηση και την Κατάψυξη. Επιπλέον, µπορούµε να µεταθέσουµε τα τρόφιµα 
που υπάρχουν στο ψυγείο σε αυτά που έχουν τελειώσει ή σε αυτά που έχουν λήξει ή 
αντίστροφα και να εµφανιστούν οι µεταβολές αυτές στην εφαρµογή διαχείρισης Εικόνα 
19. Μειώνουµε το επίπεδο ψύξης στην συντήρηση και κατάψυξη σε 2 oC και –20 oC 
αντίστοιχα. Επιπλέον, αλλάζουµε τα τρόφιµα που έχουν λήξει, τελειώσει και αυτά που 
υπάρχουν στο ψυγείο.  
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Εικόνα 32 Εφαρµογή Προσοµοίωσης - Τηλεόραση 

 
 

 
Εικόνα 33 Αρχική Κατάσταση: Εφαρµογή Προσοµοίωσης – Ψυγείο 
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Κεφάλαιο 4  
Αξιολόγηση Ευχρηστίας 
 
 
Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι µία από τις βασικές έννοιες της επικοινωνίας ανθρώπου 
µηχανής και αποτελεί απαραίτητο τµήµα της ανάπτυξης οποιασδήποτε εφαρµογής. Σε 
ιδανικές καταστάσεις, δεν αποτελεί µια και µοναδική φάση, αλλά µια δραστηριότητα που 
πραγµατοποιείται σε διάφορα στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός προϊόντος. Στόχοι της 
αξιολόγησης είναι να διαπιστωθούν τα τυχόν προβλήµατα ευχρηστίας, αλλά και κατά 
πόσο το σύστηµα είναι αποδεκτό από τους χρήστες. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι 
αρχικές αποφάσεις της σχεδίασης επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται, ενώ 
αποκαλύπτονται νέες απαιτήσεις και πιθανά προβλήµατα στην αλληλεπίδραση. 
 
Ο Shackel (1991) [34] αναφέρεται σε τέσσερις πτυχές ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση 
ευχρηστίας: δυνατότητα εκµάθησης, πληρότητα, ευελιξία και συµπεριφορά. Ο Rubin 
(1994) [35] δέχεται ότι η ευχρηστία περιλαµβάνει το ένα ή περισσότερα των τεσσάρων 
παραγόντων που περιγράφονται από τον Booth (1989) [36]: χρησιµότητα, 
αποτελεσµατικότητα (ευκολία της χρήσης), δυνατότητα εκµάθησης και συµπεριφορά. Οι 
Smith και Mayes (1996) εστίασαν σε τρεις πτυχές: ευκολία στην εκµάθηση, ευχρηστία 
και ικανοποίηση χρηστών στην χρησιµοποίηση του συστήµατος [26]. 
 
Γενικά, η ευχρηστία ενός προϊόντος µπορεί να καθοριστεί, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
ISO 9241-11: 1998 [23]. Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό ένα προϊόν λογισµικού είναι 
εύχρηστο όταν ο χρήστης µπορεί να το χρησιµοποιήσει, να είναι αποτελεσµατικό, 
αποδοτικό και ικανοποιητικό (για τους ορισµούς των όρων αυτών βλέπε Krömker το 
1999: 23) [24]. Αναφέρεται σε διάφορα είδη εργονοµικών απαιτήσεων εποµένως 
αντιπροσωπεύει περισσότερο ένα ιδανικό από έναν συγκεκριµένο κατάλογο απαιτήσεων. 
Το τµήµα 11, του ISO 9241[20] καθορίζει ένα πλαίσιο εργασίας για τον προσδιορισµό 
και τη µέτρηση ευχρηστίας ενός συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτό, η ευχρηστία µετράται 
από το κατά πόσο οι στόχοι των χρηστών επιτυγχάνονται (αποτελεσµατικότητα), από 
τους πόρους που δαπανούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών (αποδοτικότητα), 
καθώς και από το κατά πόσο οι χρήστες θεωρούν το σύστηµα αυτό αποδεκτό 
(ικανοποίηση). Συνεπώς, η ευχρηστία µπορεί να οριστεί ως η συνισταµένη τριών 
παραγόντων: της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης των 
χρηστών. 
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Για την αξιολόγηση ευχρηστίας της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη µε τη διεπαφή 
διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου 
Σπιτιού, πραγµατοποιήθηκαν δυο φάσεις αξιολόγησης. Η πρώτη φάση 
πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης της διεπαφής. Κατά την 
πρώτη αυτή αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ευρετικής αξιολόγησης 
(Heuristic Evaluation), όπου την αξιολόγηση της διεπαφής ανέλαβαν ειδικοί της 
σχεδίασης διεπαφών. Μετά την υλοποίηση της τελικής διεπαφής, και στα πλαίσια της 
δεύτερης φάσης της αξιολόγησης, επιλέχθηκε η µέθοδος αξιολόγησης µε πραγµατικούς 
χρήστες. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυο µέθοδοι, καθώς και 
τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της αξιολόγησης.  
 
 

4.1 Ευρετική Αξιολόγηση 
Η ευρετική αξιολόγηση ανήκει στις µεθόδους επιθεώρησης της ευχρηστίας (usability 
inspection). Η επιθεώρηση  ευχρηστίας, σύµφωνα µε τον Jakob Nielsen[21] είναι «το 
γενικό όνοµα για ένα σύνολο µεθόδων, οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη αξιολογητών 
για την εξέταση ή την επιθεώρηση µιας διεπαφής ως προς θέµατα που σχετίζονται µε την 
ευχρηστία». Από τις οκτώ µεθόδους αυτής της κατηγορίας, που αναφέρει ο Nielsen, η 
ευρετική αξιολόγηση είναι η λιγότερο τυπική και περιλαµβάνει ένα µικρό σύνολο 
αξιολογητών που ελέγχουν τη διεπαφή και την κρίνουν ως προς τη συµµόρφωσή της ως 
προς κάποιες αναγνωρισµένες αρχές ευχρηστίας (heuristics). Για τον λόγο αυτό 
επιλέχθηκε και για την αξιολόγηση της σχεδίασης της διεπαφής διαχείρισης συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού. Στόχος της µεθόδου 
είναι η εύρεση προβληµάτων ευχρηστίας σε µια διεπαφή, ώστε τα προβλήµατα αυτά να 
διορθωθούν, κατά την επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης.  
 
Η ευρετική αξιολόγηση, και οι άλλες µέθοδοι της ίδιας κατηγορίας, διαφέρουν από τις 
µεθόδους εµπειρικού ελέγχου ευχρηστίας (empirical usability testing) σε αρκετούς 
τοµείς: οι αξιολογητές δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από το πεδίο των τελικών 
χρηστών, οι αξιολογήσεις διαρκούν λιγότερο χρονικό διάστηµα, είναι πιο εύκολο να 
πραγµατοποιηθούν και κοστίζουν λιγότερο.  
 
Σύµφωνα µε τον Nielsen, η µέθοδος της ευρετικής αξιολόγησης «είναι εύκολη (µπορεί 
να διδαχθεί σε ένα σεµινάριο µισής ηµέρας), είναι γρήγορη (συνήθως διαρκεί µια µέρα) 
και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ελάχιστο κόστος». «Η ευρετική αξιολόγηση είναι 
ένας τρόπος να ανακαλυφθούν τα προβλήµατα ευχρηστίας µε την χρησιµοποίηση ενός 
καταλόγου καθιερωµένων αρχών ευχρηστίας». Στη διαδικασία αξιολόγησης, οι 
εµπειρογνώµονες συγκρίνουν το προϊόν µε αυτές τις οδηγίες και κρίνουν την 
συµµόρφωση της διεπαφής µε τα αναγνωρισµένα προβλήµατα ευχρηστίας.  
 
Το πλεονέκτηµα της αξιολόγησης που είναι βασισµένη σε ειδικούς είναι ότι είναι µια 
σχετικά απλή και γρήγορη διαδικασία. Γενικά, η ευρετική αξιολόγηση είναι δύσκολο να 
πραγµατοποιηθεί από έναν µόνο αξιολογητή, επειδή ένα άτοµο δεν είναι εύκολο να 
εντοπίσει όλα τα προβλήµατα ευχρηστίας µιας διεπαφής. Η εµπειρία δείχνει ότι 
διαφορετικά άτοµα εντοπίζουν διαφορετικά προβλήµατα ευχρηστίας. Μερικά 
προβλήµατα ευχρηστίας είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν, οπότε αναφέρονται από 
σχεδόν όλους τους αξιολογητές. Από την άλλη όµως, υπάρχουν προβλήµατα τα οποία 
εντοπίζονται µόνο από λίγους αξιολογητές. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί 
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ένας χρήστης σαν ο καλύτερος και να στηρίζονται οι αξιολογήσεις µόνο στα δικά του 
αποτελέσµατα, αφού από τη µια µεριά δεν είναι απαραίτητο ότι ο ίδιος θα είναι ο 
καλύτερος χρήστης σε κάθε περίπτωση, ενώ από την άλλη, µερικά από τα πιο δύσκολα 
προβλήµατα ευχρηστίας εντοπίζονται από αξιολογητές οι οποίοι δεν παρατηρούν πολλά 
προβλήµατα ευχρηστίας. Εποµένως, για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 
µεθόδου συνίσταται να χρησιµοποιούνται διάφοροι αξιολογητές. Ένας συγκριτικά 
µικρός αριθµός από πέντε εκτιµητές µπορεί να βρει περίπου 75 τοις εκατό των 
προβληµάτων ευχρηστίας. Σύµφωνα µε τους Nielsen και Landauer[22], συνίσταται να 
λαµβάνουν µέρος στην ευρετική αξιολόγηση από τρεις έως πέντε αξιολογητές, 
δεδοµένου ότι τα οφέλη σε σχέση µε το κόστος δεν είναι σηµαντικά µε τη χρήση 
περισσοτέρων αξιολογητών. Στην εφαρµογή της µεθόδου ευρετικής αξιολόγησης για την 
περίπτωση της διεπαφής του διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού χρησιµοποιήθηκαν τρεις αξιολογητές.  
 
Η ευρετική αξιολόγηση πραγµατοποιείται έχοντας τον κάθε αξιολογητή να εξετάζει, 
αποµονωµένος από τους υπόλοιπους, τη διεπαφή. Μόνο µετά την ολοκλήρωση όλων των 
ατοµικών συνεδριών, οι αξιολογητές µπορούν να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν 
απόψεις για την διεπαφή. Η παραπάνω διαδικασία είναι σηµαντική για να εξασφαλιστεί 
η ανεξαρτησία και η αντικειµενικότητα της αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου 
µπορούν να καταγραφούν είτε από τον κάθε αξιολογητή ξεχωριστά είτε από έναν 
παρατηρητή στον οποίον αναφέρουν προφορικά τα σχόλια τους κατά τη διάρκεια 
επιθεώρησης της διεπαφής. 
 
Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι οι εµπειρογνώµονες πρέπει να κάνουν την 
αξιολόγηση και δεν µπορεί να αγνοήσουν τη γνώση τους, δηλαδή δεν µπορούν «να 
περπατήσουν πίσω από αυτό που ξέρουν ήδη». Έτσι πάντα θα λειτουργούν ως 
αναπληρωµατικοί χρήστες (ειδικοί εκτιµητές που µιµούνται τους χρήστες) όπως τους 
αποκαλεί ο Kantner & Rosenbaum [25].  
 
 

4.1.1 Ευρετική αξιολόγηση της διεπαφής διαχείρισης συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού 
Οι τρεις αξιολογητές που επιλέχθηκαν για την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης είναι 
µέλη του εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 
και Έρευνας, ειδικοί στη σχεδίαση διεπαφών.  
 
Σε συνάντηση που προηγήθηκε της αξιολόγησης, και η οποία διήρκεσε δύο ώρες 
περίπου, παρουσιάστηκαν στους αξιολογητές οι στόχοι των συνεδριών, έγινε ανάλυση 
της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και παρουσιάστηκαν οι στόχοι της εφαρµογής. 
Επίσης τους δόθηκαν οι αρχές ευχρηστίας οι οποίες συνοδεύονταν και από λίστες 
ελέγχου. Οι λίστες ελέγχου είχαν σαν στόχο να αναλύσουν τις βασικές αρχές ευχρηστίας 
και να τους επιστήσουν την προσοχή σε κάποια σηµεία τα οποία θα έπρεπε να εστιάσουν 
τη µελέτη τους ώστε να αποφανθούν αν η διεπαφή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων 
και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού εφαρµόζει τις αρχές ευχρηστίας. 
Οι βασικές αρχές ευχρηστίας και οι αντίστοιχες λίστες ελέγχου παρατίθενται στο 
Παράρτηµα I. Με τη σύµφωνη γνώµη των αξιολογητών και για να µη δηµιουργηθούν 
προβλήµατα από τη µετάφραση τεχνικών όρων, το έγγραφο µε τις βασικές αρχές 
ευχρηστίας και οι αντίστοιχες λίστες ελέγχου δόθηκαν στα αγγλικά.  
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Οι ατοµικές συνεδρίες του κάθε αξιολογητή είχαν διάρκεια περίπου δυο ώρες η κάθε µία. 
Από τους αξιολογητές ζητήθηκε να πλοηγηθούν στο πρωτότυπο που τους δόθηκε, 
αναγνωρίζοντας πιθανά προβλήµατα ευχρηστίας τα οποία έπρεπε να συνδέσουν µε 
κάποια αρχή ευχρηστίας. Κατά την κρίση τους, ένα πρόβληµα µπορούσαν να το 
κατατάξουν σε περισσότερες από µια αρχές. Η καταγραφή των αποτελεσµάτων 
πραγµατοποιήθηκε από τους ίδιους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, µε βάση µια φόρµα 
που τους είχε δοθεί και η οποία παρατίθεται στο Παράρτηµα I. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας καταγραφής των προβληµάτων ευχρηστίας, ο κάθε χρήστης απέστειλε 
µε e-mail τις συµπληρωµένες φόρµες στο συντονιστή της αξιολόγησης. 
 
Στους αξιολογητές δεν δόθηκαν συγκεκριµένα σενάρια. Τους ζητήθηκε όµως, να 
πλοηγηθούν και στις δύο διεπαφές και να εξετάσουν παράλληλα την διεπαφή διαχείρισης 
και διεπαφή προσοµοίωσης.  
 
Με την ολοκλήρωση όλων των ατοµικών συνεδριών, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε 
τη συµµετοχή των αξιολογητών. Στη συνάντηση αυτή, η οποία διήρκεσε δύο περίπου 
ώρες, ο συντονιστής παρουσίασε τα προβλήµατα ευχρηστίας που του είχε αποστείλει ο 
κάθε χρήστης, όπως επίσης και τις αρχές ευχρηστίας οι οποίες παραβιάζονταν από το 
κάθε πρόβληµα.  
 
Από όλους τους αξιολογητές ζητήθηκε να βαθµολογήσουν όλα τα προβλήµατα 
ευχρηστίας που παρατηρήθηκαν ως προς διάφορες κλίµακες: αρχικά κάθε πρόβληµα 
βαθµολογήθηκε ως προς τη συχνότητα εµφάνισής (frequency) του µε βάση την κλίµακα:  

Πολύ συχνά 
Συχνά 
Μέτρια 
Αραιά 
Πολύ αραιά.  

 
Στη συνέχεια, ως προς τον αντίκτυπο (impact). Ο αντίκτυπος αφορά στο πόσο εύκολο 
είναι για έναν χρήστη να αντιµετωπίσει το πρόβληµα ευχρηστίας. Η βαθµολόγηση έγινε 
µε χρήση της κλίµακας: 

1 = Πολύ εύκολα 
2 = Εύκολα 
3 = Μέτρια 
4 = ∆ύσκολα 
5 = Πολύ ∆ύσκολα.  

 
Στη συνέχεια τα προβλήµατα βαθµολογήθηκαν ως προς την επιµονή (persistence), 
δηλαδή αν ένα πρόβληµα ευχρηστίας µπορεί να αντιµετωπιστεί από έναν χρήστη αν το 
αντιµετωπίσει µια φορά και γνωρίζει τη λύση του ή αν θα ενοχλείται συνεχώς από αυτό. 
Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε είναι η εξής:  

0 = δεν θα ενοχληθούν καθόλου 
1 = είναι ένα πρόβληµα που οι χρήστες µπορούν να το αντιµετωπίσουν αν 

γνωρίζουν ότι υπάρχει 
2 = οι χρήστες θα ενοχλούνται συνεχώς από το πρόβληµα.  
 

Τέλος, και σε συνδυασµό όλων των παραπάνω,  βαθµολογήθηκαν τα προβλήµατα ως 
προς τη σοβαρότητά(severity) µε βάση την κλίµακα: 
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0 = ∆εν νοµίζω να είναι πρόβληµα ευχρηστίας 
1 = Είναι αισθητικό πρόβληµα µόνο: πρέπει να διορθωθεί µόνο αν υπάρχει 

χρόνος µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής 
2 = Είναι ένα µικρό πρόβληµα ευχρηστίας: η διόρθωσή του είναι θέµα χαµηλής 

προτεραιότητας 
3 = Είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα ευχρηστίας: είναι σηµαντικό να διορθωθεί, 

άρα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα  
4 = Είναι καταστροφικό πρόβληµα ευχρηστίας: επιβάλλεται η διόρθωσή του 

 
Μετά την πραγµατοποίηση της ανωτέρω συνάντησης, δηµιουργήθηκε µια λίστα από τα 
προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν, ταξινοµηµένη ως προς τη σοβαρότητά τους. 
Τα προβλήµατα αυτά παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο.  
 
 

4.1.2 Προβλήµατα ευχρηστίας της εφαρµογής διαχείρισης συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού. 
Σκοπός της ευρετικής αξιολόγησης για την εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης είναι να εντοπιστούν τα προβλήµατα 
ευχρηστίας. Όπως έχουµε αναφέρει προηγουµένως η ευρετική αξιολόγηση 
πραγµατοποιήθηκε κατά την φάση της σχεδίασης έτσι ώστε να διορθωθούν τα σηµαντικά 
προβλήµατα ευχρηστίας εξ αρχής και έπειτα µε την αξιολόγηση µε τη βοήθεια χρηστών 
οι αλλαγές να µην είναι σηµαντικές. 
 
Ποιο συγκεκριµένα εντοπίστηκαν  λάθη, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Στα διάφορα επίπεδα της εφαρµογής θα πρέπει να έχουµε οµοιοµορφία στο 
µέγεθος και στο φόντο των κουµπιών µε την ίδια λειτουργικότητα. Το πρόβληµα 
αυτό είναι αρκετά σηµαντικό διότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια στη σχεδίαση της 
εφαρµογής. 

2) Χρησιµοποίηση µεταφορών (metaphors) όπου είναι δυνατό. Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι πρέπει να χρησιµοποιούµε κουµπιά για να σαρώνονται από το 
λογισµικό σάρωσης, είναι πιο αντιληπτό από τον χρήστη να βλέπει εικόνες που 
παραπέµπουν στην ενέργεια που µπορεί να πραγµατοποιήσει.  

3) Όταν ο χρήστης βρίσκεται στη Προβολή Προφίλ Έξυπνου Σπιτιού θα πρέπει να 
είναι «πατηµένο» το κουµπί του Προφίλ που εµφανίζονται οι ρυθµίσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο χρήστης βρίσκεται σε σύγχυση αφού µπορεί να εµφανίσει 
τις ρυθµίσεις ενός Προφίλ που δεν είναι ενεργοποιηµένο εκείνη τη στιγµή. 

4) Πριν επιλέξει, ή αλλάξει τις ρυθµίσεις του Προφίλ πρέπει να εµφανιστούν στον 
χρήστη οι ρυθµίσεις του κάθε Προφίλ. Έπειτα θα µπορεί να επιλέξει αν θα 
αποθηκεύσει τις αλλαγές, θα ακυρώσει τις αλλαγές ή να επιλέξει το Προφίλ. 

5) Εµφάνιση – επιβεβαίωση µιας ενέργειας που έγινε από το χρήστη. Για 
παράδειγµα αν ο χρήστης αλλάξει κάποιες ρυθµίσεις στο Προφίλ Έξυπνου 
Σπιτιού θα πρέπει να εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα επιβεβαιώνει την αλλαγή 
αυτή. 

6) Στο πλαίσιο που εµφανίζονται οι τελευταίες ενέργειες και τα µηνύµατα θα πρέπει 
να µην εµφανίζονται µπάρες κύλισης διότι είναι δύσκολο να µετακινηθούν µε τη 
σάρωση και χρειάζονται αρκετές ενέργειες. Οπότε πάντα θα εµφανίζονται οι 
τελευταίες ενέργειες και µηνύµατα. 

 52 
 



Αξιολόγηση Ευχρηστίας  
 

7) Τα µηνύµατα λάθους δεν ήταν πάντα περιγραφικά µε αποτέλεσµα ο χρήστης να 
µην κατανοεί το λόγο που παρουσιάστηκε το λάθος. Από τους αξιολογητές 
προτάθηκε τα µηνύµατα λάθους να είναι περισσότερο περιγραφικά και όπου κι αν 
βρίσκεται ο χρήστης να έχει πρόσβαση στη βοήθεια. 

8) Αρχικά στην Κατάσταση Σπιτιού εµφανίζονταν όλες οι συσκευές, αισθητήρες και 
µηχανισµοί ενεργοποίησης ανά δωµάτιο. Για να διαπιστώσει ο χρηστής τι 
ακριβώς συµβαίνει έπρεπε να κάνει περισσότερα από ένα βήµατα. Προτάθηκε 
από τους αξιολογητές στην Κατάσταση Σπιτιού να εµφανίζονται µόνο οι 
συσκευές που είναι σε λειτουργία εκείνη τη στιγµή έτσι ώστε µε µια µατιά να 
µπορεί ο χρήστης να διαπιστώσει τι ακριβώς συµβαίνει εκείνη τη στιγµή στο 
σπίτι.  

9) Στην Κατάσταση Σπιτιού τα δωµάτια και οι συσκευές παρουσιαζόταν µε κουµπιά 
ίδιας µορφής. Η πρόταση από τους αξιολογητές ήταν επειδή είναι δύσκολη η 
χρήση µεταφορών για τα δωµάτια και τις συσκευές να χρησιµοποιηθούν 
διαφορετικής µορφής κουµπιά. 

10) Στον Γενικό Έλεγχο υπήρχαν µαζί όλες οι συσκευές, αισθητήρες και µηχανισµοί 
ενεργοποίησης. ∆εν υπήρχε κατηγοριοποίηση µε αποτέλεσµα ο χρήστης να 
δυσκολεύεται στη χρήση. Οι αξιολογητές εισηγήθηκαν να γίνει οι 
κατηγοριοποίηση µε βάση αν είναι συσκευές ή αισθητήρες και µε αυτόν τον 
τρόπο η σάρωση να είναι πιο εύκολη. 

11) Απαλείφθηκε η εισαγωγή κειµένου όπου ήταν δυνατό διότι είναι αργή η 
διαδικασία εισαγωγής κειµένου µε σάρωση σε εικονικό πληκτρολόγιο. 

12) Απαλείφθηκε η επιλογή από αναδιπλούµενες λίστες επειδή είναι δύσχρηστη η 
διαδικασία επιλογής κειµένου µε τη σάρωση σε αναδιπλούµενες λίστες. 

13) Προτάθηκε η εµφάνιση βασικών πληροφοριών για κάθε συσκευή έτσι ώστε να 
ενηµερώνεται ο χρήστης για τις βασικές λειτουργίες. 

14) Στις συσκευές όπου έχουµε αυξοµείωση µιας ποσότητας αυτή να εµφανίζεται µε 
οµοιόµορφο τρόπο έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα συνέπειας. 

15) Στο Ηχοσύστηµα να χρησιµοποιηθούν τα σύµβολα που υπάρχουν σε ένα 
πραγµατικό ηχοσύστηµα έτσι ώστε να υπάρχει µια αντιστοιχία της συσκευής µε 
την εµφάνιση στη διεπαφή. 

 
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η βαθµολογία των τριών αξιολογητών στα παραπάνω 
προβλήµατα ως προς τον αντίκτυπό τους (impact), έπειτα εµφανίζεται η βαθµολογία των 
αξιολογητών ως προς την επιµονή (persistence) των προβληµάτων και τέλος 
εµφανίζονται η βαθµολογία των προβληµάτων ευχρηστίας ως προς τη σηµαντικότητά 
τους (severity). 
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Προβλήµατα ως προς τον  Aντίκτυπο
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Εικόνα 34 Προβλήµατα ευχρηστίας ως προς τον αντίκτυπο 

Προβλήµατα Ευχρηστίας ως προς την Επιµονή
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Εικόνα 35 Προβλήµατα ευχρηστίας ως προς την Επιµονή 

Προβλήµατα ευχρηστίας ως προς τη Σηµαντικότητα
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Εικόνα 36 Βαθµολογία προβληµάτων ευχρηστίας ως προς τη Σηµαντικότητα 
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4.1.3 Συµπεράσµατα Ευρετικής Αξιολόγησης 
Μετά την ολοκλήρωση της ευρετικής αξιολόγησης της εφαρµογής διαχείρισης 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού 
επεξεργάστηκαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους πίνακες που προηγήθηκαν. 
Στόχος της αξιολόγησης από ειδικούς ήταν η εκ των προτέρων εύρεση των λαθών έτσι 
ώστε η εφαρµογή να είναι φιλική προς το χρήστη. Τα συνολικά προβλήµατα ευχρηστίας 
που εντοπίστηκαν ήταν δέκα πέντε. 
 
Η µέση τιµή του αντίκτυπου των προβληµάτων ευχρηστίας είναι 2,3 (κάτι που σηµαίνει 
ότι τα περισσότερα προβλήµατα µπορούν εύκολα να αντιµετωπιστούν από τους 
χρήστες). Η µέση τιµή της επιµονής των προβληµάτων ευχρηστίας είναι 1,8. ∆ηλαδή τα 
προβλήµατα µπορούν αν αντιµετωπιστούν εύκολα από τους χρήστες. Η µέση 
σοβαρότητα των προβληµάτων ήταν 2.13, η µεσαία τιµή 2.33 και η τυπική απόκλιση 
0.81 κάτι που σηµαίνει ότι η πλειοψηφία των προβληµάτων που εντοπίστηκαν δεν ήταν 
σηµαντικά. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν τέσσερα προβλήµατα που ανήκουν την κατηγορία 
των προβληµάτων ευχρηστίας που πρέπει να διορθωθούν µε υψηλό βαθµό 
προτεραιότητας (δηλ. ο βαθµός τους κυµαίνεται πάνω από 2.4 και κάτω από 3.4) και 
άλλα δύο τα οποία χαρακτηρίζονται σαν καταστροφικά προβλήµατα ευχρηστίας (βαθµός 
από 3.4 έως 4.5). Τα λάθη αυτά διορθώθηκαν πριν αρχίσει η φάση της υλοποίησης, 
ξεκινώντας από τα πιο σηµαντικά.  
 
Σε αντίθεση µε τις µεθόδους αξιολόγησης που βασίζονται στους ειδικούς οι µέθοδοι που 
βασίζονται στους χρήστες χρησιµοποιούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα χρηστών για να 
δοκιµάσουν την ευχρηστία ενός προϊόντος. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται «user testing» 
και σύµφωνα µε τον Nielsen είναι το πιο θεµελιώδης µέθοδος ευχρηστίας και είναι υπό 
κάποια έννοια αναντικατάστατη, δεδοµένου ότι παρέχει τις άµεσες πληροφορίες για το 
πώς οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και τα ακριβή προβλήµατά τους µε τη 
συγκεκριµένη διεπαφή. 
 
 

4.2 Αξιολόγηση ευχρηστίας µε πραγµατικούς χρήστες 
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της ευρετικής αξιολόγησης της διεπαφής διαχείρισης 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι, τα 
σηµαντικότερα από τα προβλήµατα ευχρηστίας διορθώθηκαν και άρχισε η υλοποίηση 
της διεπαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διεπαφής πραγµατοποιήθηκε αξιολόγησή της 
µε πραγµατικούς χρήστες. Πρόκειται για µια εµπειρική µέθοδο, για την οποία απαιτείται 
τουλάχιστον ένα πρωτότυπο του τελικού συστήµατος. Σηµαντική παράµετρος για µια 
τέτοια µέθοδο είναι η επιλογή των χρηστών, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν 
αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των ατόµων στα οποία απευθύνεται η 
εφαρµογή. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε πραγµατικούς χρήστες µπορούµε 
να έχουµε πληροφορίες για το για το πώς οι πραγµατικοί χρήστες αλληλεπιδρούν µε το 
σύστηµα και ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατά τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι ευρέως 
αναγνωρισµένη και η πιο συνηθισµένη στη βιοµηχανία λογισµικού. Τα µειονεκτήµατα 
της µεθόδου είναι ότι απαιτείται σχεδίαση και διεξαγωγή της διαδικασίας από ειδικούς, 
απαιτεί αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωσή της και είναι απαιτητική σε πόρους. Για τους 
λόγους αυτούς συνήθως πραγµατοποιείται κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης ενός 
προϊόντος και όχι στα διάφορα στάδια του κύκλου ανάπτυξης. 
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Για µια εµπειρική αξιολόγηση µε χρήστες οι τεχνικές που υπάρχουν είναι αξιολόγηση µε 
[27]:  

 συνεργασία  
 παρατήρηση  
 µέτρηση επίδοσης  
 τη µέθοδο εκφραζόµενων σκέψεων ή ερωτήσεων 
 συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια  

 
Στα πλαίσια της παρούσας αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της πειραµατικής 
αξιολόγησης µε κύρια εργαλεία την παρατήρηση, αλλά και την καταγραφή της 
αλληλεπίδρασης µε τεχνικά µέσα. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο για τη 
µέτρηση της ευχρηστίας τους συστήµατος, όπως την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι χρήστες, 
και της ικανοποίησής τους από αυτό.  
 
 

4.2.1 Εργαστήριο αξιολόγησης ευχρηστίας 
Ένας σηµαντικός παράγοντας στη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο χώρος στον οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί. Είναι σηµαντικό ο χώρος που πρόκειται να γίνει η αξιολόγηση να είναι 
αντίστοιχος µε αυτόν που θα χρησιµοποιείται το προϊόν λογισµικού. 
 
Ο ρόλος ενός εργαστηρίου ευχρηστίας είναι να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον στον 
χρήστη αλλά και στον αξιολογητή έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες 
µελέτες και να συλλεχθούν οι πληροφορίες της αλληλεπίδρασης µεταξύ χρήστη και 
συστήµατος. Οι αξιολόγηση ευχρηστίας ενός προϊόντος µπορεί να γίνει σε όλες της 
φάσης δηµιουργίας από τη σχεδίαση έως τη τελική υλοποίηση του συστήµατος. 
 
Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος σε ένα εργαστήριο ευχρηστίας θα πρέπει να 
υποστηρίζονται οι λειτουργίες [29]: 

 η δυνατότητα να παρουσιαστεί το σύστηµα στον χρήστη σε ένα ελεγχόµενο 
περιβάλλον 
 η δυνατότητα να παρακολουθείται / παρατηρείται και να ερµηνεύεται η 
συµπεριφορά του χρήστη (π.χ. εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις και λεκτικές 
περιγραφές) 
 η δυνατότητα να καταγράφονται οι δραστηριότητες του χρήστη, καθώς και του 
συστήµατος και  
 η δυνατότητα να διαχειρίζονται και να αναλύονται τα παραπάνω δεδοµένα µε τα 
κατάλληλα εργαλεία  

 
Ένα εργαστήριο ευχρηστίας αποτελείται από δύο δωµάτια: το δωµάτιο δοκιµής, το οποίο 
ελέγχεται και παρακολουθείται και το δωµάτιο παρατήρησης / ελέγχου. Στο χώρο 
δοκιµής πραγµατοποιείται και καταγράφεται η αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη και 
του συστήµατος που αξιολογείται. Ο χώρος παρατήρησης διαχωρίζεται από το χώρο 
δοκιµής µε έναν καθρέπτη µιας όψης, ώστε να µην ενοχλείται ο χρήστης. Στο χώρο αυτό 
πραγµατοποιείται η παρατήρηση και ελέγχεται και ο τεχνικός εξοπλισµός που βοηθά στη 
συλλογή πληροφοριών. Τέλος, κατά τη διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων, 
πραγµατοποιείται στον ίδιο χώρο η ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων. 
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Στο δωµάτιο δοκιµής, τα έπιπλα και η τεχνολογία δοκιµής σχεδιάζονται για να µιµηθούν 
ένα χαρακτηριστικό περιβάλλον γραφείων (ή το ισοδύναµο περιβάλλον ενδιαφέροντος). 
Εδώ ο χρήστης θα αλληλεπιδράσει µε την τεχνολογία υπό αξιολόγηση. Οι τοποθετηµένες 
στον τοίχο κάµερες καταγράφουν τις µετακινήσεις χεριών τους στους δυαδικούς 
διακόπτες, και οποιαδήποτε σχετική τεκµηρίωση, καθώς επίσης και τις εκφράσεις του 
προσώπου τους. Ένα ενεργοποιηµένο φωνητικά µικρόφωνο καταγράφει οποιαδήποτε 
σχόλια που κάνουν. Η συγχρονισµένη συλλογή δεδοµένων της οθόνης (που χρησιµοποιεί 
έναν µετατροπέα ανίχνευσης) ανεπαίσθητα καταγράφει τη δράση στην οθόνη. Όλα αυτά 
τα στοιχεία τροφοδοτούνται το δωµάτιο ελέγχου, όπου οι εκτιµητές ελέγχουν όλες τις 
πηγές στις ανεξάρτητες οθόνες. Εδώ ο εκτιµητής µπορεί να ελέγξει τη γωνία των κάµερα 
και το ζουµ, που επιτρέπει την εξασφάλιση όλων των στοιχείων ενδιαφέροντος. 
Ταυτόχρονα, ο χρήστης µπορεί να παρατηρηθεί µέσω ενός µονόδροµου παραθύρου έτσι 
ώστε άλλοι παρατηρητές ή ελεγκτές µπορούν να δουν τα πρακτικά στον πραγµατικό 
χρόνο. Οι εκτιµητές µπορούν επίσης να επικοινωνήσουν µε τους χρήστες από το δωµάτιο 
ελέγχου µέσω ενός επιτραπέζιου µικροφώνου που συνδέεται µε έναν µονόδροµο οµιλητή 
στο δωµάτιο δοκιµής.   
 
Μόλις συλλεχθούν τα στοιχεία ενδιαφέροντος, µπορούν να επεξεργαστούν για να 
υπογραµµίσουν τα συγκεκριµένα σηµεία και να παρουσιάσουν τις προβληµατικές 
περιοχές ή συγκεκριµένα ζητήµατα ευχρηστίας. Οι εκτιµητές µπορούν να επαναλάβουν 
τα συγκεκριµένα µέρη της αλληλεπίδρασης για να προσδιορίσουν τα σχέδια των λαθών. 
∆εδοµένου ότι τα στοιχεία είναι χρονοµετρηµένα, οι ερευνητές και οι εκτιµητές µπορούν 
να σχηµατίσουν µια ιδιαίτερα λεπτοµερή εικόνα της αλληλεπίδρασης για να 
εξασφαλίσουν οι ερµηνείες προβληµάτων ότι τους είναι ακριβείς. Η τηλεοπτική έκδοση 
επιτρέπει επίσης τη σύνθεση του video έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί για τις 
παρουσιάσεις στις οµάδες σχεδίου ή τους αγοραστές λογισµικού.  
 

 
Εικόνα 37 Κάτοψη του εργαστηρίου ευχρηστίας του Ινστιτούτου Πληροφορικής 
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Στην Εικόνα 37 φαίνεται µια κάτοψη του εργαστηρίου ευχρηστίας στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση. Στο χώρο δοκιµής υπάρχουν δυο κάµερες, 
τοποθετηµένες έτσι ώστε να λαµβάνουν εικόνα η µία από το πρόσωπο και το χέρι του 
χρήστη, και η άλλη από την πλάτη του χρήστη και την οθόνη. Για την αξιολόγηση που 
πραγµατοποιήθηκε, χρησιµοποιήθηκε µόνο η πρώτη κάµερα. Η εικόνα από την οθόνη 
του υπολογιστή που εργάζεται ο χρήστης, καταγράφεται σε βίντεο µε τη βοήθεια ενός 
µετατροπέα εικόνας (scan converter). Έτσι, µε τη βοήθεια συσκευών VCR (Video 
Cassette Recorder) καταγράφονται δυο ξεχωριστές ταινίες, οι οποίες µε τη χρήση µιας 
κονσόλας µίξης, µπορούν να συνδυαστούν σε µια ταινία. Η µελέτη της ταινίας αυτής, 
είναι πολύ σηµαντική για να διεξαχθούν οι απαραίτητες µετρήσεις και τα αποτελέσµατα 
σχετικά µε το προϊόν που αξιολογείται. 
 
 

4.2.2 Επιλογή χρηστών 
Όπως αναφέρθηκε, για τη διεξαγωγή µιας έγκυρης διαδικασίας αξιολόγησης, είναι 
απαραίτητη η συµµετοχή χρηστών, οι οποίοι να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα 
των τελικών χρηστών στους οποίους απευθύνεται η εφαρµογή. Η εφαρµογή διαχείρισης 
συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι 
απευθύνεται σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα. Ένα επιπλέον 
χαρακτηριστικό των χρηστών που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επιλογή των χρηστών 
είναι η γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,  και αν έχουν 
ξαναχρησιµοποιήσει δυαδικούς διακόπτες. Το γνωστικό επίπεδο, το επάγγελµα, η ηλικία 
ή το φύλο, χαρακτηριστικά που συνήθως µας ενδιαφέρει να προσδιορίσουµε για τον 
καθορισµό των τελικών χρηστών, εδώ δεν παίζουν κανένα ρόλο. 
 
Σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση είναι επίσης το πλήθος των χρηστών που θα 
συµµετάσχουν. Οι Nielsen και Landauer [30], υπολόγισαν ένα µαθηµατικό τύπο, βάσει 
του οποίου υπολογίζονται τα προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίζονται ανάλογα µε τον 
αριθµό των χρηστών που χρησιµοποιούνται: 
 

Προβλήµατα Ευχρηστίας(i) = N(1-(1-λ)i) 
 
Όπου i είναι το πλήθος των χρηστών που συµµετέχουν στην αξιολόγηση, Ν είναι ο 
συνολικός αριθµός των προβληµάτων ευχρηστίας που υπάρχουν στην εφαρµογή και λ 
είναι η πιθανότητα εύρεσης ενός µοναδικού προβλήµατος µε έναν µοναδικό χρήστη. 
Έπειτα από πολλές πειραµατικές µελέτες, διαπιστώθηκε ότι η συνήθης τιµή του λ είναι 
το 31%. Έτσι προκύπτει η γραφική παράσταση (Εικόνα 38), που αναπαριστά τη σχέση 
των προβληµάτων που τελικά εντοπίζονται, µε τους χρήστες που συµµετέχουν στην 
αξιολόγηση. 
 
Μελετώντας την καµπύλη, παρατηρούµε ότι µε την προσθήκη ενός νέου χρήστη, κάθε 
φορά ανακαλύπτονται λιγότερα προβλήµατα από ότι µε τον προηγούµενο χρήστη. Έτσι, 
µελετώντας και το κόστος που αυξάνεται µε την προσθήκη ενός νέου χρήστη στη 
διαδικασία αξιολόγησης, έχει προκύψει ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή πέντε 
τουλάχιστον χρηστών. Το άνω όριο µπορεί κάθε φορά να ορίζεται ανάλογα µε τους 
διαθέσιµους πόρους. Ωστόσο, η συµµετοχή οκτώ χρηστών θεωρείται απολύτως 
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ικανοποιητική, αφού ανακαλύπτει το 95% των προβληµάτων ευχρηστίας σε µια 
εφαρµογή.  
 
 

 
Εικόνα 38 Προβλήµατα που εντοπίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των χρηστών 

 
Βασιζόµενοι στα προηγούµενα συµπεράσµατα και µε δεδοµένο ότι µετά την 
ολοκλήρωση της φάσης της σχεδίασης είχε πραγµατοποιηθεί ευρετική αξιολόγηση από 
ειδικούς, αποφασίστηκε για την αξιολόγηση της διεπαφής διαχείρισης συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι, να συµµετέχουν οκτώ 
χρήστες.  
 
Για να εξασφαλιστεί ότι το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν αντιπροσωπευτικό των 
πραγµατικών χρηστών, τρεις ήταν έµπειροι χρήστες υπολογιστών, τρεις αρχάριοι και δυο 
ήταν µέσοι χρήστες. Οι χρήστες που είχαν κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα ήταν δύο 
από τους οποίους ο ένας ήταν έµπειρος χρήστης και ο άλλος µέσος χρήστης. 
 
Πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν ένα 
ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα II. Στο 
ερωτηµατολόγιο αυτό, εκτός από τις ερωτήσεις για το επίπεδο γνώσης στη χρήση 
προσωπικών υπολογιστών, περιλαµβάνονται ερωτήσεις στατιστικών στοιχείων, όπως η 
ηλικία, το φύλο και η βαθµίδα εκπαίδευσης του συµµετέχοντος.  
 
Τα σηµαντικότερα στατιστικά αποτελέσµατα, όπως προέκυψαν από τη µελέτη των 
συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων δηµογραφικών στοιχείων, παρατίθενται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
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Αριθ 
Χρ. Ηλικία Φύλο 

Προβλήµατα 
αναπηρίας 

στα άνω άκρα 
Εκπαίδευση 

Εµπειρία 
χρήσης 

υπολογιστών 

∆ιάθεση 
προς τους 
υπολογιστές 

1 27 Άνδρας ΝΑΙ ΑΕΙ Έµπειρος 1 
2 25 Άνδρας ΟΧΙ ΑΕΙ Έµπειρος 1 
3 22 Άνδρας ΟΧΙ ΤΕΙ Αρχάριος 4,33 
4 28 Γυναίκα ΝΑΙ ΑΕΙ Μέσος 2,66 
5 21 Άνδρας ΟΧΙ Λύκειο Αρχάριος 1,33 
6 25 Άνδρας ΟΧΙ ΑΕΙ Έµπειρος 1,33 
7 24 Γυναίκα ΟΧΙ ΤΕΙ Μέσος 1,66 
8 30 Γυναίκα ΟΧΙ Λύκειο Αρχάριος 2,66 

Πίνακας 3 ∆ηµογραφικά στοιχεία χρηστών 

 
 

4.2.3 Σενάρια Χρήσης 
Ένα σενάριο περιγράφει τη διαδικασία µιας αλληλουχίας πράξεων και είναι η περιγραφή 
µιας δραστηριότητας σε αφηγηµατική µορφή. Ο Nielsen ορίζει το σενάριο ως την 
περιγραφή ενός χρήστη ο οποίος αλληλεπιδρά µε ένα συγκεκριµένο σύστηµα (ή σύνολο 
συστηµάτων), για να επιτύχει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα κάτω από προκαθορισµένες 
περιστάσεις και σε ορισµένο χρονικό διάστηµα [31]. 
 
Τα σενάρια, που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγησης, περιγράφουν πιθανές χρήσεις του 
συστήµατος από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
χρήσης. Σηµαντικό είναι να επιλεχθούν ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αντιπροσωπευτικά για αυτούς που πραγµατικά θα χρησιµοποιούν την εφαρµογή και να 
καλύπτουν το σηµαντικότερο τµήµα της διεπαφής της εφαρµογής.  
 
Έτσι το πρώτο σενάριο, αφορά τη διαµόρφωση του Προφίλ Έξυπνου Σπιτιού. Συνοπτικά 
θα αναφέρουµε εδώ τις βασικές ενέργειες και το στόχο του σεναρίου, ενώ µε 
λεπτοµέρεια το σενάριο όπως δόθηκε στους χρήστες βρίσκεται στο Παράρτηµα II , στην 
ενότητα «2. Σενάρια χρήσης». Συνοπτικά, οι ενέργειες που έπρεπε να πραγµατοποιήσει 
ήταν να: 

 µεταβεί στην Προβολή Προφίλ 
 µετατρέψει τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος Προφίλ 
 το αποθηκεύσει  
 προβάλει ένα άλλο Προφίλ 
 µετατρέψει τα χαρακτηριστικά του νέου Προφίλ 
 το αποθηκεύσει  
 το επιλέξει ως Προφίλ 

 
Στο δεύτερο σενάριο, αξιολογήθηκαν οι λειτουργίες του ψυγείου. Στα πλαίσια αυτού του 
σεναρίου, ο χρήστης έπρεπε να: 
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 µεταβεί στο ψυγείο από την Κατάσταση Σπιτιού και από τα ∆ωµάτια - Κουζίνα 
 τροποποιήσει κάποιες προτιµήσεις σε σχέση µε την λειτουργία του ψυγείου, 
 αποθηκεύσει τις αλλαγές 
 χρησιµοποιήσει την εφαρµογή προσοµοίωσης συσκευών, αισθητήρων και 

µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι και να µεταβεί στις 
πληροφορίες για το ψυγείο. 
 τροποποιήσει τα τρόφιµα που υπάρχουν στο ψυγείο 
 διαπιστώσει τις αλλαγές και στην εφαρµογή διαχείρισης 

 
Κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών εκτελέσεων τους, µετρήσαµε το χρόνο που απαιτείται 
για έναν έµπειρο χρήστη τόσο στη σάρωση όσο και στις εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. Συµπεράναµε έτσι ότι για ένα χρήστη µε 
κινητικά προβλήµατα η εκτέλεση των παραπάνω σεναρίων θα ήταν εξαιρετικά 
χρονοβόρα, δεδοµένου ότι για την αυτόµατη αξιολόγηση στους οκτώ χρήστες ο χρόνος 
εναλλαγής ήταν ένα δευτερόλεπτο, ενώ για τους δύο χρήστες ο χρόνος αυτός ήταν ο 
διπλάσιος.  
 
 

4.2.4 Κριτήρια Αξιολόγησης 
Όπως αναφέρθηκε για τον καθορισµό της ευχρηστίας ενός συστήµατος είναι 
απαραίτητος ο καθορισµός τριών παραµέτρων: της αποτελεσµατικότητας, της 
αποδοτικότητας και της ικανοποίησης του αξιολογητή από τη χρήση του συστήµατος. 
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για κάθε κατηγορία 
αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες µετρήσεις. 
 

Αποτελεσµατικότητα 
Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων στην κατηγορία αυτή, χρησιµοποιήθηκαν οι 
βιντεοσκοπηµένες συνεδρίες αξιολόγησης. Με τη βοήθεια των ταινιών, για κάθε χρήστη 
και για κάθε σενάριο καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά που ήταν απαραίτητα, ώστε στη 
συνέχεια να εξαχθούν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα. 
 
Τα χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν είναι: 

 Ποσοστό Επίτευξης στόχου. Το ποσοστό στο οποίο ένα σενάριο χρήσης 
επιτεύχθηκε πλήρως και µε ορθότητα. Για κάθε µία από τις ενέργειες που δεν 
κατάφερε να διεκπεραιώσει ο χρήστης, αφαιρείται ένα ποσοστό. Το ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε κάθε ενέργεια έχει καθοριστεί ανάλογα µε το σενάριο, τη 
σηµαντικότητα της ενέργειας στο σενάριο αυτό καθώς και την πολυπλοκότητα 
της ενέργειας. 
 Λάθη. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στον αριθµό των λαθών που 
πραγµατοποίησε ένας χρήστης. Προκειµένου να εξαχθούν περισσότερο αξιόπιστα 
συµπεράσµατα, για κάθε χρήστη εκτός από το πλήθος των λαθών, καταγράφηκαν 
το είδος του και ο χρόνος ανάκαµψης από κάθε λάθος. 
 Ποσοστό ∆ιόρθωσης Λαθών. Αναφέρεται στα λάθη που διορθώθηκαν από τους 
χρήστες, εκφρασµένα σε ποσοστό επί της εκατό (%). 
 Βοήθειες. Μετράται ο αριθµός των φορών που χρειάστηκε να επέµβει ο 
παρατηρητής για να βοηθήσει τον χρήστη να συνεχίζει τη διαδικασία.  
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Αποδοτικότητα 
Η Αποδοτικότητα του συστήµατος µετρήθηκε µε τη βοήθεια των βιντεοσκοπηµένων 
συνεδριών αξιολόγησης. Οι παράµετροι που µετρήθηκαν στην κατηγορία αυτή είναι: 

 Χρόνος διεκπεραίωσης. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί ένα 
σενάριο από τον χρήστη 
 Αποδοτικότητα επίτευξης στόχου. Υπολογίζεται από τον χρόνο της µέσης 
επίτευξης στόχου προς το µέσο χρόνο διεκπεραίωσης 

 
 

Ικανοποίηση 
Για τη µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τη χρησιµοποίηση της εφαρµογής 
διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης χρησιµοποιήθηκαν 
δυο είδη ερωτηµατολογίων: ένα µετά από κάθε σενάριο και ένα συνολικό για την 
αξιολόγηση ευχρηστίας της διεπαφής.  
 
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα “IBM After – Scenario 
Questionnaire (ASQ)” και το “IBM Computer System Usability Satisfaction 
Questionnaire (CSUQ)”, τα οποία παραδόθηκαν µεταφρασµένα στους αξιολογητές. Τα 
µεταφρασµένα ερωτηµατολόγια παρατίθενται στο Παράρτηµα II .  
 
Οι λόγοι που επέβαλλαν την χρήση των παραπάνω ερωτηµατολογίων είναι: 

 τα ερωτηµατολόγια διατίθενται για δηµόσια χρήση 
 έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστα (βαθµός αξιοπιστίας 0.94%) [32] 
 δεν απαιτούν κάποιο ειδικό λογισµικό για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. 

 
Το ASQ είναι ένα ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από τρεις ερωτήσεις και 
χρησιµοποιείται για να µετρηθεί η ικανοποίηση του χρήστη µετά την ολοκλήρωση ενός 
σεναρίου.  
 
Οι ερωτήσεις του καλύπτουν τρεις παραµέτρους που αφορούν στην ικανοποίηση ενός 
χρήστη σε σχέση µε την ευχρηστία ενός συστήµατος:  

 την ευκολία ολοκλήρωσης των ενεργειών ενός σεναρίου 
 το χρόνο για την ολοκλήρωση µιας ενέργειας  
 επάρκεια της πληροφορίας υποστήριξης.  

 
Λόγω του ότι αποτελείται από τρεις µόνο ερωτήσεις, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται 
εύκολα και γρήγορα από τους χρήστες, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος. Για τον 
υπολογισµό των αποτελεσµάτων, υπολογίζεται ο µέσος όρος των βαθµών κάθε 
ερώτησης. 
 
Το CSUQ είναι ένα ερωτηµατολόγιο, που αποτελείται από δεκαεννέα ερωτήσεις, και 
αφορά στην ικανοποίηση ενός χρήστης από την ευχρηστία του συστήµατος. Για τη 
συµπλήρωση του απαιτείται περισσότερος χρόνος σε σχέση µε το ASQ (περίπου δέκα 
λεπτά), αλλά η συµπλήρωση του πραγµατοποιείται µια µόνο φορά µετά το τέλος της 
διαδικασίας. Με τη µελέτη των αποτελεσµάτων εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα για 
τη συνολική ευχρηστία του συστήµατος.  
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Οι δείκτες ευχρηστίας που υπολογίζονται για συγκεκριµένες οµάδες ερωτήσεων είναι: 
 Συνολική ευχρηστία: ονοµάζεται OVERALL και υπολογίζεται ως ο µέσος 
βαθµός όλων των απαντήσεων. 
 Χρήση του συστήµατος: ονοµάζεται SYUSE και υπολογίζεται ως ο µέσος όρος 
των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 έως 8. 
 Ποιότητα της πληροφορίας: ονοµάζεται INFOQUAL και είναι ο µέσος όρος των 
βαθµών στις απαντήσεις 9 έως 15 
 Ποιότητα της διεπαφής: Είναι ο µέσος όρος των απαντήσεων 16 έως 18 και 
ονοµάζεται INTERQUAL. 

 
Και στα δυο ερωτηµατολόγια (ASQ και CSUQ), αν ο χρήστης δεν απαντήσει σε µια 
ερώτηση τότε η ερώτηση αυτή δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του µέσου όρου.  
 
 

4.2.5 ∆ιαδικασία αξιολόγησης 
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε ως εξής: Αρχικά προσήλθαν οι χρήστες 
ξεχωριστά και πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση της εφαρµογής διαχείρισης των συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι, έγιναν κάποιες 
εισαγωγικές παρατηρήσεις εκ µέρους του παρατηρητή της διαδικασίας. Ενηµερώθηκε ο 
χρήστης για τον σκοπό της συνεδρίας, τους στόχους της αξιολόγησης καθώς και ότι η 
συνεδρία βιντεοσκοπείται και ενηµερώθηκε για τους λόγους που γίνεται η 
βιντεοσκόπηση. Όλοι οι χρήστες αποδεχόταν την καταγραφή της διαδικασίας και 
υπέγραψαν µια σχετική δήλωση. Στη συνέχεια, έγινε συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
που αφορούσε τα δηµογραφικά στοιχεία. Έπειτα, έγινε η εκτέλεση του πρώτου σεναρίου 
και συµπληρώθηκε το ASQ ερωτηµατολόγιο. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και 
για το δεύτερο σενάριο. Τέλος, µετά την ολοκλήρωση και των δύο σεναρίων 
συµπληρώθηκε αξιολόγησης ευχρηστίας (CSUQ). Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε σύντοµη ανεπίσηµη συζήτηση (debriefing), ώστε να 
διευκρινιστούν τυχόν απορίες που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και 
να συγκεντρωθούν επιπλέον σχόλια. 
 
 

4.2.6 Αποτελέσµατα 
Στην παράγραφο αυτή θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν τόσο από τις 
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των βιντεοσκοπηµένων συνεδριών, όσο και 
από τα ερωτηµατολόγια στα οποία απάντησαν οι αξιολογητές. Επίσης στο τέλος, θα 
αναφέρουµε συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη συζήτηση µε τους αξιολογητές, στο 
τέλος κάθε συνεδρίας. Έτσι, θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα σε σχέση µε την 
αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και τέλος την ικανοποίηση των αξιολογητών 
από τη χρήση της εφαρµογής. 
 
 

Αποτελεσµατικότητα 
Στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής διαχείρισης αξιολογήθηκε το ποσοστό 
επίτευξης στόχου, τα λάθη των αξιολογητών, το ποσοστό των λαθών που διορθώθηκε 
καθώς και το πλήθος βοηθειών που χρειάστηκε να λάβει ο χρήστης από τον παρατηρητή, 
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προκειµένου να συνεχίσει µε ένα σενάριο. Επιπλέον, µετρήθηκε ο χρόνος που 
χρειάστηκε ένας χρήστης για να επανέλθει από ένα λάθος. Λάθη εκ µέρους των χρηστών 
θεωρούνται και τυχόν παραλείψεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 
σεναρίου.  
 
Ο στόχος του σεναρίου επιτεύχθηκε κατά µέσο όρο κατά 95,6% περίπου, έχοντας 
απόκλιση 3,71%. Ο µέσος όρος των σφαλµάτων που πραγµατοποιήθηκαν είναι 5,3 ενώ 
από αυτά το 91,5% διορθώθηκαν, δηλαδή 4,8 (επειδή αναφερόµαστε σε µέσους όρους, 
αν και δεν έχει πρακτική ερµηνεία, είναι αναγκαία η χρήση δεκαδικών για τη µέτρηση 
των σφαλµάτων). 
 

Χρήστης Επίτευξη 
Στόχου(%) Λάθη Λάθη που 

διορθώθηκαν (%) 
Πλήθος 
Βοηθειών 

1 90 7 100 2 
2 95 5 90 1 
3 92 11 81 1 
4 100 4 100 0 
5 93 5 82 2 
6 100 1 100 0 
7 95 7 85 1 
8 100 3 94 2 

Μέσος Όρος 95,625 5,3 91,5 1,125 
Τυπική 
Απόκλιση 3,71 1,98 7,65 0,78 

Σφάλµα 0,46 0,25 0,96 0,10 
Ελάχιστη τιµή 90 1 81 0 
Μέγιστη τιµή 100 11 100 2 

Πίνακας 4 ∆είκτες αποτελεσµατικότητας (1ο σενάριο) 

 
Στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου, παρατηρούµε ότι το ποσοστό επίτευξης του 
στόχου είναι λίγο χαµηλότερο και η απόκλιση αρκετά µεγαλύτερη. Έτσι η µέση τιµή 
είναι 89,87%. Η µέση τιµή των σφαλµάτων που πραγµατοποιήθηκαν είναι 8,8. Έχουµε 
δηλαδή εδώ 8 σφάλµατα κατά µέσο όρο. 
 
Στον Πίνακας 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την εκτέλεση του δεύτερου 
σεναρίου ενώ Στον Πίνακας 6 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα, που 
προκύπτουν από το συνδυασµό των αποτελεσµάτων των επιµέρους σεναρίων και 
εκφράζουν την αποτελεσµατικότητα των χρηστών γενικά σε σχέση µε την εφαρµογή. 
Μελετώντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του Πίνακας 6, κατ’ αρχήν παρατηρούµε 
ότι κατά κανόνα οι τυπικές αποκλίσεις είναι µικρές. Το παραπάνω γεγονός, σε 
συνδυασµό µε ξεχωριστές µελέτες που πραγµατοποιήσαµε συγκριτικά για τα 
χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικότητας σε έµπειρους, µέσους και αρχάριους χρήστες 
µας υποδεικνύει ότι η αποτελεσµατικότητα ενός χρήστη στην εφαρµογή την τεχνική της 
σάρωσης είναι ανεξάρτητη της εµπειρίας του. Μια πιθανή αιτία γι’ αυτό είναι ότι 
πρόκειται για ένα νέο είδος εφαρµογής, στο οποίο κανένας από τους χρήστες δεν είχε 
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εµπειρία. Ο µόνος παράγοντας ο οποίος θα µπορούσε να συντελέσει σε διαφορετικά 
αποτελέσµατα για τις τρεις κατηγορίες χρηστών, ήταν η εµπειρία στη χρήση 
υπολογιστών που θα χρησίµευαν στη χρήση της εφαρµογής διαχείρισης και η εµπειρία 
στη χρήση διακοπτών. Έτσι υπήρχε η πιθανότητα οι αρχάριοι χρήστες να αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες λόγω της απειρίας τους στη χρήση της εφαρµογής διαχείρισης. 
 

Χρήστης Επίτευξη 
Στόχου(%) Λάθη 

Λάθη που 
διορθώθηκαν 

(%) 

Πλήθος 
Βοηθειών 

1 95 5 90 2 
2 92 5 87 3 
3 80 16 78 4 
4 92 6 100 0 
5 87 8 82 2 
6 100 4 100 0 
7 91 11 85 1 
8 82 16 92 2 

Μέσος Όρος 89,875 8,8 89,25 1,75 
Τυπική 
Απόκλιση 6,19 3,30 7,43 1,30 

Σφάλµα 0,77 0,41 0,93 0,16 
Ελάχιστη τιµή 80 4 78 0 
Μέγιστη τιµή 100 16 100 4 

Πίνακας 5 ∆είκτες αποτελεσµατικότητας (2ο σενάριο) 

Χρήστης Επίτευξη 
Στόχου(%) Λάθη 

Λάθη που 
διορθώθηκαν 

(%) 

Πλήθος 
Βοηθειών 

1 92,5 3,5 95 2 
2 93,5 3 88,5 2 
3 86 8,5 79,5 2,5 
4 96 2 100 0 
5 90 5,5 82 2 
6 100 1 100 0 
7 93 6,5 85 1 
8 91 5,5 93 2 

Μέσος Όρος 92,75 7 90,375 1,4375 
Τυπική Απόκλιση 3,87 2,34 7,37 0,92 

Σφάλµα 0,48 0,29 0,92 0,11 
Ελάχιστη τιµή 86 1 79,5 0 
Μέγιστη τιµή 100 8,5 100 2,5 

Πίνακας 6 Συνολικοί δείκτες αποτελεσµατικότητας 
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Αποδοτικότητα 
Για τη µέτρηση της αποδοτικότητας, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, καταγράψαµε τις τιµές 
κάποιων δεικτών, όπως προέκυψαν από τη µελέτη των βιντεοσκοπηµένων ταινιών. Έτσι 
καταγράψαµε το χρόνο που χρειάστηκε κάθε αξιολογητής για την ολοκλήρωση ενός 
σεναρίου, τις αναφορές που πραγµατοποίησε στις οδηγίες, καθώς και την αποδοτικότητα 
επίτευξης στόχου. Η ένδειξη αυτή υπολογίζεται από το λόγο της επίτευξης στόχου (που 
υπολογίσαµε στην προηγούµενη παράγραφο) προς το χρόνο που χρειάστηκε. 
Υπολογίζουµε δηλαδή το ποσοστό της επίτευξης του στόχου στη µονάδα του χρόνου. 
Στον Πίνακας 7 παρουσιάζονται οι µετρήσεις όπως προέκυψαν από την εκτέλεση του 
πρώτου σεναρίου. Πιο συγκεκριµένα ο µέσος χρόνος για την ολοκλήρωση του σεναρίου 
ήταν 14,46 λεπτά, µε απόκλιση 1,85 λεπτά. Η απόκλιση στην περίπτωση αυτή είναι 
µεγάλη και είναι αναµενόµενο αυτό, αφού η διάρκεια εξαρτάται από τα σφάλµατα που 
πραγµατοποιεί κάθε χρήστης, από την εµπειρία του στη χρήση της εφαρµογής, αλλά και 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγµα η αντίληψη (του ζητούµενου 
από το σενάριο κάθε φορά). 
 

Χρήστης 
Χρόνος διεκπεραίωσης 

σεναρίου (min) 
Αποδοτικότητα επίτευξης 
στόχου (επίτευξη/χρόνος) 

1 15,7 5,73 
2 15,1 6,29 
3 17,5 5,26 
4 12,2 8,20 
5 15 6,20 
6 11,2 8,93 
7 14,3 6,64 
8 14,7 6,80 

Μέσος Όρος 14,46 6,61 
Τυπική Απόκλιση 1,85 2,01 

Σφάλµα 0,23 2,01 
Ελάχιστη Τιµή 11,2 8,04 
Μέγιστη Τιµή 17,5 5,71 

Πίνακας 7 ∆είκτες αποδοτικότητας για το 1ο σενάριο 

Στο δεύτερο σενάριο όπως φαίνεται στον Πίνακας 8 παρατηρούµε ότι ο µέσος χρόνος 
ολοκλήρωσης του σεναρίου είναι 23,41 λεπτά. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι ενέργειες 
που περιλαµβάνει το δεύτερο σενάριο είναι περισσότερες από αυτές που περιλάµβανε το 
πρώτο, άρα θα περιµέναµε ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του δεύτερου 
σεναρίου να είναι, κατά πολύ µεγαλύτερος. Ωστόσο, διαπιστώνουµε ότι αυτό δεν ισχύει. 
Επιπλέον, στο δεύτερο σενάριο ο χρήστης χρησιµοποιεί ταυτόχρονα και τις δύο 
εφαρµογές όπου στην εφαρµογή διαχείρισης χρησιµοποιείται η τεχνική της σάρωσης 
οπότε ο χρόνος είναι πολύ µεγαλύτερος. Παρατηρώντας και την απόκλιση βλέπουµε ότι 
είναι πιο µικρή αυτή τη φορά. Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν το 
συµπέρασµα που προέκυψε από τη µελέτη των µετρήσεων αποτελεσµατικότητας, ότι 
δηλαδή οι χρήστες εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα µε την εφαρµογή.  
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Χρήστης 
Χρόνος διεκπεραίωσης 

σεναρίου (min) 
Αποδοτικότητα επίτευξης 
στόχου (επίτευξη/χρόνος) 

1 22 4,32 
2 22,2 4,14 
3 24,8 3,23 
4 23,5 3,91 
5 25,3 3,44 
6 21,3 4,69 
7 23,5 3,87 
8 24,7 3,32 

Μέσος Όρος 23,41 3,84 
Τυπική Απόκλιση 1,37 4,51 

Σφάλµα 0,17 4,51 
Ελάχιστη Τιµή 21,3 3,76 
Μέγιστη Τιµή 25,3 3,95 

Πίνακας 8 ∆είκτες αποδοτικότητας για το 2ο σενάριο 

 
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν συνολικά για 
τη χρήση της εφαρµογής, από το συνδυασµό των επιµέρους αποτελεσµάτων των δύο 
σεναρίων. Παρατηρούµε ότι ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης των δύο σεναρίων είναι 37,88 
λεπτά, ενώ η τυπική απόκλιση είναι 2,78.  
 

Χρήστης 
Χρόνος διεκπεραίωσης 

σεναρίου (min) 
Αποδοτικότητα επίτευξης 
στόχου (επίτευξη/χρόνος) 

1 37,7 2,45 
2 37,3 2,51 
3 42,3 2,03 
4 35,7 2,69 
5 40,3 2,23 
6 32,5 3,08 
7 37,8 2,46 
8 39,4 2,31 

Μέσος Όρος 37,88 2,47 
Τυπική Απόκλιση 2,78 0,29 

Σφάλµα 0,35 0,04 
Ελάχιστη Τιµή 32,5 2,03 
Μέγιστη Τιµή 42,3 3,08 

Πίνακας 9 Συνολικοί ∆είκτες αποδοτικότητας για το 1ο και 2ο σενάριο 
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Ικανοποίηση 
Στην παράγραφο αυτή, θα µελετήσουµε τις παραµέτρους που αφορούν στην ικανοποίηση 
των χρηστών σε σχέση µε την εφαρµογή που αξιολόγησαν. Οι παράµετροι αυτές 
καθορίζονται από τις απαντήσεις που παρείχαν στα ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν 
(ένα για κάθε σενάριο και ένα συνολικό). Έτσι στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζουµε τα συνολικά αποτελέσµατα των οκτώ χρηστών της πρώτης οµάδας. 
 

Αξιολογητής 
ASQ 

(Σενάριο 1) 
ASQ 

(Σενάριο 2)
OVERALL SYUSE INFOQUAL INTERQUAL

1 1,35 1,2 1,32 1,28 1,12 1,66 
2 3,2 2,5 1,85 2,15 1,38 1,64 
3 2,1 1,34 2,25 2,17 2,45 2,1 
4 2,76 2,32 2,64 2,71 2,47 3,1 
6 1,34 1,35 1,04 1,22 1,2 1 
7 2,1 3,3 3,27 2,45 4,1 4,32 
8 2,2 2,2 2,87 2,64 3,7 2,1 

Μέση τιµή 2,15 2,03 2,18 2,09 2,35 2,27 
Απόκλιση 0,63 0,71 0,76 0,26 0,29 0,28 
Σφάλµα 0,08 0,09 0,09 0,58 1,16 1,06 
Ελάχιστη 
τιµή 1,34 1,20 1,04 1,13 1,00 1,00 

Μέγιστη 
τιµή 3,20 3,30 3,27 2,62 4,00 4,30 

Πίνακας 10 ∆είκτες ικανοποίησης 

 
Όπως αναφέραµε κατά την παρουσίαση των ερωτηµατολογίων, το καλύτερο δυνατό 
σκορ είναι το 1, ενώ το χειρότερο το 7. Όπως παρατηρούµε από τους µέσους όρους των 
δεικτών του Πίνακας 10, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι χρήστες είναι αρκετά 
ικανοποιηµένα από τη χρήση της εφαρµογής. Ο ισχυρισµός αυτός ενισχύεται από το 
γεγονός ότι οι τυπικές αποκλίσεις είναι αρκετά µικρές, υποδεικνύοντας έτσι ότι δεν 
υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια στο δείγµα µας. 
 
Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα από τα ASQ ερωτηµατολόγια, συµπεράναµε ότι οι 
χρήστες ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη χρήση της σάρωσης στο δεύτερο 
σενάριο. 
 
Με τη βοήθεια της σύγκρισης, των σχολίων που έγραψαν οι χρήστες στα 
ερωτηµατολόγια και συζήτησης που ακολούθησε τη διαδικασία αξιολόγησης, 
συµπεράναµε ότι οι χρήστες δεν ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα από την αποδοτικότητά τους 
χρησιµοποιώντας τη σάρωση για την είσοδο κειµένου όπου χρειάστηκε. Ωστόσο, τα 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα, έχοντας συνηθίσει η διαδικασία 
εισαγωγής κειµένου να είναι αργή δεν εξέφρασαν κάποιο σχετικό σχόλιο. Ωστόσο, 
εφόσον απευθυνόµαστε σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, θα πρέπει να λάβουµε την 
αρνητική στάση των αξιολογητών ως προς το πληκτρολόγιο σοβαρά υπ’ όψιν µας και σε 
επόµενες εκδόσεις να βελτιώσουµε την ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής κειµένου. 
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Μελετώντας τις απαντήσεις της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά, παρατηρήσαµε µια τάση οι 
έµπειροι και αρχάριοι χρήστες να είναι πιο ευχαριστηµένοι από τη χρήση της εφαρµογής, 
σε σχέση µε τους µέσους χρήστες.  
 
 

4.2.7 Ανεπίσηµη Συζήτηση  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ακολούθησε σύντοµη συζήτηση µε τους 
αξιολογητές. Σκοπός της συζήτησης ήταν να τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν 
παρατηρήσεις τις οποίες δεν µπόρεσαν να εκφράσουν µέσω των ερωτηµατολογίων, 
καθώς και να εκφράσουν πιο ελεύθερα την άποψή τους για την εφαρµογή που 
αξιολόγησαν. 
 
Από τη συζήτηση αυτή προέκυψαν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Ένα από αυτά έχει 
ήδη αναφερθεί και αφορά τη χρήση του οπτικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή 
κειµένου. Κάποιοι από τους χρήστες αντιµετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία στην επαναφορά 
από ένα λάθος. Μία λύση σε αυτό θα ήταν να υπάρχει ένας πιο άµεσος τρόπος για τη 
διαγραφή ενός γράµµατος, χωρίς να πρέπει να πλοηγούνται µέσω της σάρωσης έως το 
κουµπί “Back space” του οπτικού πληκτρολογίου. 
 
Επιπλέον, οι χρήστες ήταν δυσαρεστηµένοι που έπρεπε να χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα 
την εφαρµογή διαχείρισης και την εφαρµογή προσοµοίωσης διότι υπήρχε µια σχετική 
δυσκολία στην χρησιµοποίηση της τεχνικής της σάρωσης στην εφαρµογή διαχείρισης και 
του ποντικιού στην εφαρµογή προσοµοίωσης. 
 
Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους οι χρήστες θεώρησαν ότι η 
σάρωση δεν τους βοήθησε να γίνουν αποδοτικοί κατά την εκτέλεση των ενεργειών των 
σεναρίων ήταν η αναγκαστική σάρωση των αντικειµένων ενός περιέκτη, εφόσον 
επέλεγαν να αλληλεπιδράσουν µε αυτόν. Έτσι, θα προτιµούσαν να έχουν τη δυνατότητα 
να «βγαίνουν» από το αντικείµενο περιέκτη όποτε οι ίδιοι το επιθυµούσαν. 
 
Ορισµένοι αξιολογητές εξηγώντας γιατί η σάρωση δεν έχει όλες τις λειτουργίες που 
περίµεναν να έχει, παρατήρησαν ότι µε το ποντίκι µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
ορισµένες ενέργειες , οι οποίες δεν ήταν δυνατές µέσω της σάρωσης. Ως παράδειγµα 
τέτοιων λειτουργιών όρισαν τα σύντοµα µενού που εµφανίζονται µε δεξιά κρότηση του 
ποντικιού, στα οποία µέσω της σάρωσης δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. 
 
Κατά την εκτέλεση των δύο σεναρίων παρατηρείται ότι το ποσοστό επίτευξης στόχου 
ήταν υψηλότερο κατά την εκτέλεση του πρώτου σεναρίου διότι στο δεύτερο είχαµε την 
ταυτόχρονη χρήση και των δύο εφαρµογών. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο µέσος όρος λαθών 
και επίσης αυξήθηκε και το ποσοστό διόρθωσης των λαθών. Το γεγονός αυτό δηλώνει 
ότι µε την επαναλαµβανόµενη χρήση της εφαρµογής οι χρήστες µπορούν να 
επιτυγχάνουν το στόχο τους πραγµατοποιώντας λιγότερα λάθη, κάτι που παρατηρείται 
και για όλες τις κατηγορίες χρηστών.  
 
Όσον αφορά στον χρόνο εκτέλεσης των σεναρίων τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 
ήταν τα αναµενόµενα. Έτσι η εκτέλεση του πρώτου σεναρίου πραγµατοποιήθηκε πιο 
γρήγορα από αυτή του δεύτερου διότι οι ενέργειες που απαιτούνταν στο δεύτερο σενάριο 
ήταν πάρα πολλές σε σχέση µε το δεύτερο.  
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5.1 Ανασκόπηση και Συµπεράσµατα 
Στην εργασία αυτή, ασχοληθήκαµε µε τα προβλήµατα αλληλεπίδρασης των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα, µόνιµα, προσωρινά ή περιστασιακά, µε ένα 
παραθυρικό υπολογιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, µελετήσαµε τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες των ατόµων αυτών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές αντιµετωπίζονται. Βάσει 
της µελέτης αυτής, εντοπίσαµε ανεπίλυτα προβλήµατα και προτείναµε µια µέθοδο για να 
καλύψουµε όσο καλύτερα γινόταν τις ανάγκες αλληλεπίδρασης αυτών των ατόµων. Ως 
τελικό βήµα της εργασίας, αξιολογήσαµε τη µέθοδο που προτείναµε και καταγράψαµε τα 
προβλήµατα και τις απαραίτητες βελτιώσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στη 
συνέχεια της εργασίας αυτής. 
 
Η επόµενη ενότητα της εργασίας αυτής ήταν η ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών 
στους οποίους απευθυνόµαστε. Πριν όµως αναλύσουµε τις απαιτήσεις τους, εξηγήσαµε 
ποιες είναι οι σηµαντικότερες κινητικές δυσλειτουργίες που αντιµετωπίζουν και που 
οφείλονται αυτές, προσπαθώντας να εµβαθύνουµε στον τοµέα µόνο όσο ήταν 
απαραίτητο για να κατανοήσουµε καλύτερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στη 
χρήση ενός υπολογιστικού συστήµατος.  
 
Με την ανάπτυξη των Έξυπνων Σπιτιών πολλά από τα προβλήµατα των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα µπορούν να λυθούν. Μελετήσαµε την τεχνολογία Έξυπνων 
Σπιτιών και πως πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να είναι προσβάσιµα από άτοµα µε 
κινητικά προβλήµατα. 
 
Στόχος της εργασίας µας είναι να κατασκευάσουµε µια διεπαφή µε την οποία τα άτοµα 
µε κινητικά προβλήµατα θα διαχειρίζονται τις συσκευές, αισθητήρες και µηχανισµούς 
ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι. Τέθηκε το ερώτηµα του τρόπου αλληλεπίδρασης 

 70 
 



Συµπεράσµατα  
 

του χρήστη µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα και της εφαρµογής αυτής. 
Μελετώντας τους τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων των ατόµων µε κινητικές 
δυσκολίες στα άνω άκρα, τους κατατάξαµε σε τρεις κατηγορίες: τις εκ των υστέρων 
προσεγγίσεις, τις προσεγγίσεις εκ των προτέρων καθώς και τις προσεγγίσεις βάσει 
πολιτικής. Οι εκ των υστέρων προσεγγίσεις δρουν εκ των υστέρων και προσπαθούν να 
προσαρµόσουν ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες στις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. Αντίθετα, στις εκ των προτέρων προσεγγίσεις από τη διαδικασία σχεδίασης του 
προϊόντος λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι ένα τµήµα του αγοραστικού κοινού αντιµετωπίζει 
ειδικές ανάγκες. Η τρίτη προσέγγιση, που στηρίζεται στη δηµιουργία πολιτικών, 
αποτελεί την πιο γενική αντιµετώπιση. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παρουσίαση της 
τεχνικής της σάρωσης, οι οποία τελικά χρησιµοποιήθηκε για στην παρούσα εργασία. 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω µελέτης, συµπεράναµε ότι δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που να 
αντιµετωπίζει καθολικά τα προβλήµατα των χρηστών στη χρήση ενός υπολογιστικού 
περιβάλλοντος. ∆εν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος να γίνει προσβάσιµη σε ένα άτοµο 
µε κινητικά προβλήµατα µια εφαρµογή που δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το λόγο 
αυτό. Το αποτέλεσµα είναι να µην µπορούν να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά και 
αποδοτικά έναν υπολογιστή. Έτσι προτείναµε την κατασκευή µιας διεπαφής, η οποία 
χρησιµοποιώντας τη σάρωση θα καθιστά δυνατή την διαχείριση των συσκευών, 
αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε Έξυπνα Σπίτια.  
 
Στην επόµενη ενότητα παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική της εφαρµογής διαχείρισης 
συσκευών αλλά και της εφαρµογής προσοµοίωσης συσκευών η οποία δηµιουργήθηκε 
επειδή δεν µπορούσαµε στα πλαίσια αυτής της εργασίας να διαθέσουµε ένα Έξυπνο 
Σπίτι όπου θα εγκαταστήσουµε την εφαρµογή διαχείρισης και να αξιολογήσουµε τα 
αποτελέσµατα. 
 
Σηµαντικό τµήµα της παρούσας εργασίας, αποτέλεσε η διαδικασία αξιολόγησης. Έτσι, 
περιγράψαµε όλη την προετοιµασία που προηγήθηκε της αξιολόγησης, από την επιλογή 
της µεθόδου, του χώρου της αξιολόγησης, χρηστών, την κατασκευή κατάλληλων 
σεναρίων χρήσης καθώς και τη µελέτη και επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων 
ευχρηστίας. Στη συνέχεια αναφέραµε ορισµένα σηµαντικά σηµεία για τη διαδικασία 
αξιολόγησης και τέλος, παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που 
προέκυψαν από την αξιολόγηση. 
 
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης, ήταν πολύ 
σηµαντικά για την παρούσα εργασία. Από τις µετρήσεις και τα ερωτηµατολόγια 
ικανοποίησης των αξιολογητών προέκυψε ότι η εφαρµογή που αναπτύχθηκε είναι 
εύχρηστη και κρίνεται ικανοποιητική από τους χρήστες. Ωστόσο, η σηµαντικότερη 
συµβολή της διαδικασία αξιολόγησης, ήταν στον εντοπισµό των µειονεκτηµάτων της 
εφαρµογής ως τελικό προϊόν. Τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα εντοπίστηκαν κυρίως 
στον τοµέα της αποδοτικότητας, ιδιαίτερα για χρήστες οι οποίοι διαθέτουν πλήρη 
λειτουργικότητα των άνω άκρων και έχουν συνηθίσει σε µια ταχύτερη διαδικασία 
αλληλεπίδρασης. Τον εντοπισµό των µειονεκτηµάτων, ακολούθησε µελέτη για την 
αντιµετώπισή τους, η οποία παρουσιάζεται στην παράγραφο της µελλοντικής εργασίας. 
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5.2 Μελλοντικές εργασίες 
Η υλοποίηση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, δε θα 
µπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή ενός ολοκληρωµένου προϊόντος. Όπως έχουµε 
ήδη αναφέρει ακολουθήσαµε µια ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης. Μια τέτοια 
διαδικασία χαρακτηρίζεται από τα επαναληπτικά βήµατα της αξιολόγησης και βελτίωσης 
του προϊόντος, ώστε τελικά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών στους οποίους 
απευθύνεται. Έτσι, βελτίωση της εφαρµογής και πιθανές επεκτάσεις της περιλαµβάνουν 
λειτουργίες που θα µπορούσαν να προστεθούν για τη βελτίωση της εφαρµογής είναι:  

1. Η σάρωση αντίστροφης φοράς καθώς και η δυνατότητα εξόδου από ένα 
αντικείµενο περιέκτη οποιαδήποτε στιγµή. Για την πραγµατοποίηση των 
παραπάνω λειτουργιών είναι απαραίτητη η προσθήκη περισσότερων διακοπτών 
και πιθανόν η αύξηση της πολυπλοκότητας της εφαρµογής. 

2. Αξιολόγηση µε περισσότερες συσκευές, αισθητήρες και µηχανισµούς 
ενεργοποίησης, των οποίων οι λειτουργίες αυτών να είναι πιο πλούσιες. 

3. Λεπτοµερή αξιολόγηση σε ένα πραγµατικό Έξυπνο Σπίτι, όπου θα είχε µεγάλο 
ενδιαφέρον ο τρόπος που συνδέουµε τις συσκευές και ο τρόπος επικοινωνίας 
µεταξύ τους.  

4. Εφαρµογές διαχείρισης των συσκευών σε Έξυπνα Σπίτια για υπολογιστές 
παλάµης και για κινητά τηλέφωνα.  

5. Υπηρεσίες αποστολής και λήψη µηνυµάτων από τον προσωπικό ιατρό, 
νοσοκοµείο και την εταιρία ασφάλειας. 

 
Τέλος πιστεύουµε ότι η προσθήκη των παραπάνω χαρακτηριστικών, έχει µεγάλο 
ενδιαφέρον όµως είναι αρκετά δύσκολη να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια µιας 
µεταπτυχιακής εργασίας. Ωστόσο, η υλοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών και η 
δηµιουργία ενός τελικού προϊόντος, µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη κυρίως για τα 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα, για τα οποία η χρήση του υπολογιστή 
συχνά είναι απαγορευτική και θα καλυτερεύσει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα ζωής 
τους.  
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Παράρτηµα Ι.  
Αρχές Ευχρηστίας – Λίστες Ελέγχου 
 
 
The objective of the checklist that follows below is to elaborate the basic heuristic rules 
and analyze them to checkpoints that should be studied in order to determine whether the 
shopping cart design is well suited to them. The list of checkpoints is only suggestive and 
not exhaustive, meaning that it was constructed in order to indicate some major 
checkpoints and help the evaluator understand the gist of the heuristic rule and not to 
provide her/him with a complete list of issues that s/he should study. The first section of 
this document cites the heuristic rules for the web, by Keith Instone and briefly explains 
their meaning. 
 
Visibility of system status  
The system should always keep users informed about what is going on, through 
appropriate feedback within reasonable time. Probably the two most important things that 
users need to know at your site are "Where am I?" and "Where can I go next?"  

 Make sure each page is branded and that you indicate which section it belongs to.  
 Links to other pages should be clearly marked.  

Since users could be jumping to any part of your site from somewhere else, you need to 
include this status on every page. 
 
Match between system and the real world  
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar 
to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making 
information appear in a natural and logical order. On the Web, you have to be aware that 
users will probably be coming from diverse backgrounds, so figuring out their "language" 
can be a challenge. 
 
User control and freedom  
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked 
"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended 
dialogue. Support “undo” and “redo” actions. Many of the "emergency exits" are 
provided by the browser, but there is still plenty of room on your site to support user 
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control and freedom. Or, there are many ways authors can take away user control that is 
built into the Web.  

 A "home" button on every page is a simple way to let users feel in control of your 
site.  
 Be careful when forcing users into certain fonts, colours, screen widths or 

browser versions. 
 And watch out for some of those "advanced technologies":  
 ▫ Usually user control is not added until the technology has matured. One 

example is animated Gives. Until browsers let users stop and restart the 
animations, they can do more harm than good. 

 
Consistency and standards  
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the 
same thing. Follow platform conventions. Within your site, use wording in your content 
and buttons consistently. One of the most common cases of inconsistent wording deals 
with links, page titles and page headers.  
 
Help users recognize, diagnose, and recover from errors 
Errors will happen, despite all your efforts to prevent them. Every error message should 
offer a solution (or a link to a solution) on the error page. For example, if a user's search 
yields no hits, do not just tell him to broaden his search. Provide a link that will broaden 
the search for him. 
 
Error prevention  
Even better than good error messages is a careful design that prevents a problem from 
occurring in the first place.  
 
Recognition rather than recall  
Make objects, actions, and options visible. The user should not have to remember 
information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system 
should be visible or easily retrievable whenever appropriate. For the Web, this heuristic is 
closely related to system status. If users can recognize where they are by looking at the 
current page, without having to recall their path from the home page, they are less likely 
to get lost. Good labels and descriptive links are also crucial for recognition. 
 
Flexibility and efficiency of use  
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the 
expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. 
Allow users to tailor frequent actions.  
 
Aesthetic and minimalist design  
Dialogues should not contain information that is irrelevant or rarely needed. Every extra 
unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and 
diminishes their relative visibility. 
Extraneous information on a page is a distraction and a slow-down.  

 Rarely needed information should be accessible via a link so that the details are 
there when needed but do not interfere much with the more relevant content.  
 The more general information should be higher up in your hierarchy and users can 

drill down deeper if they want the details.  
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 Information should be broken into chunks and links should be used to connect the 
relevant chunks.  

 
Help and documentation  
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be 
necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to 
search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too 
large.  
 
 
1. Visibility of system status 

Question Y N N/A

1 Does every display begin with a title or header that describes screen 
contents? 

   

2 Is there a consistent icon design scheme and stylistic treatment across 
the system? 

   

3 Do instructions, prompts and error messages appear consistently 
throughout the web site? 

   

4 In multi-page data entry screens, is each page labeled to show its 
relation to others? 

   

5 If pop-up windows are used to display error messages, do they allow 
the user to see the field in error? 

   

6 
After the user completes an action (or group of actions), does the 
feedback indicate that the next group of actions can be started (e.g., in 
registration / profile change sequences)? 

   

7 Are portal / Showcase response times generally appropriate to the 
user’s cognitive processing of portal tasks? 

   

8 Is the naming terminology consistent with the user's domain 
background? 

   

9 
Does the system provide visibility: that is, by looking, can the user tell 
the state of the system (where s/he is) and the alternatives for action 
(where can s/he go next)? 

   

2. Match between the system and the real world 

Question Y N N/A
1 Are graphics concrete and familiar?    

2 Are menu choices ordered in the most logical way, given the user, the 
item names, and the task variables?    

3 If there is a natural sequence to menu choices, has it been used?    

4 Do the selected colors correspond to common expectations about 
color codes?    

5 On data entry screens, are tasks described in terminology familiar to 
users?    
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6 Do GUI menus offer activation: that is, do they prompt the user for 
direct action?    

7 Has the system been designed so that screen elements with similar 
names do not perform opposite (and potentially dangerous) actions?    

8 Are function keys labeled clearly and distinctively?    

9 Is the use of metaphors easily understandable by the user?    

3. User control and freedom 

Question Y N N/A 

1 Is it easy for users to switch between tasks?    

2 If the system has multi-page screens, can users move backward and 
forward among all the pages in the set? 

   

3 Can users easily reverse their actions, where appropriate?    

4. Consistency and standards 

Question Y N N/A 

1 Does each page have a title?    

2 Do choices (links) appear consistently (location & color)?    

3 Are attention-getting techniques used only where appropriate?    

4 Are there no more than four to seven colors, and are they far apart 
along the visible spectrum?    

5 Have pairings of high chroma (color vividness), spectrally extreme 
colors been avoided?    

6 Are saturated (intense) blues avoided for text or other small, thin line 
symbols?    

7 Is the most important information placed at the beginning of each 
page?    

8 Are user actions named consistently across all pages in the site?    

9 If the system has multi-page screens, do all pages have the same title?    

10 If the system has multi-page screens, does each page have a sequential 
page number?    

5. Help users recognize, diagnose and recover from errors 

Question Y N N/A 

1 Is sound omitted from signaling specific types of errors?    

2 Are prompts stated constructively, without overt or implied criticism 
of the user? 

   

3 Are prompts brief and unambiguous?    

4 Are error messages worded so that the system, not the user, takes the 
blame? 
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5 If humorous error messages are used, are they appropriate and 
inoffensive to the user population? 

   

6 Are error messages grammatically correct?    

7 Do error messages avoid the use of exclamation points?    

8 Do error messages avoid the use of violent or hostile words?    

9 Do all error messages in the system use consistent grammatical style, 
form, terminology, and abbreviations? 

   

10 If an error is detected in a data entry field, does the system place the 
cursor in that field or highlight the error? 

   

11 Do error messages inform the user of the error's severity?    

12 Do error messages suggest the cause of the problem?    

13 Do error messages provide appropriate semantic information?    

14 Do error messages indicate what action the user needs to take to 
correct the error? 

   

6. Error prevention 

Question Y N N/A 

1 Are choices logical and distinctive?    

   
2 Are data inputs case-blind whenever possible? 

Is the user warned wherever input is case-sensitive?    

3 Does the system prevent users from making errors whenever possible? 
   

4 Do data entry screens and dialog boxes indicate the number of 
character spaces available in a field? 

   

5 Do fields in data entry screens and dialog boxes contain default values 
when appropriate? 

   

7. Recognition rather than recall 

Question Y N N/A 

1 Are prompts, cues, and messages placed where the eye is likely to be 
looking on the screen?    

2 Have prompts been formatted using white space, justification, and 
visual cues for easy scanning?    

3 Do text areas have "breathing space" around them?    

4 Are currently inactive elements greyed out or omitted?    

5 Is white space used to create symmetry and lead the eye in the 
appropriate direction?    

6 Are field labels close to fields, but separated by at least one space?    

7 Are optional data entry fields clearly marked?    
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8 Are size, boldface, underlining, color, shading, or typography used to 
show relative quantity or importance of different screen items?    

9 Are borders used to identify meaningful groups?    

10 Has the same color been used to group related elements?    

11 Is color-coding consistent throughout the system?    

12 Is there good color and brightness contrast between image and 
background colors? 

   

13 
Have light, bright, saturated colors been used to emphasize data and 
have darker, duller, and desaturated (pale) colors been used to de-
emphasize data? 

   

14 Does the system provide mapping: that is, are the relationships 
between controls and actions apparent to the user? 

   

15 Do GUI elements offer affordance: that is, make obvious where 
selection is possible? 

   

16 Do data entry screens and dialog boxes indicate when fields are 
optional? 

   

8. Flexibility and efficiency of use 
Question Y N N/A 

1 Does the system provide function keys (e.g. shortcuts) for high-
frequency commands? 

   

2 Does the system offer "find next" and "find previous" shortcuts for 
database searches? 

   

3 On data entry screens, do users have the option of either clicking 
directly on a field or using a keyboard shortcut? 

   

4 Can a visitor receive a minimum of information about the portal 
without going through the registration procedure? 

   

9. Aesthetic and minimalist design 
Question Y N N/A 

1 Is only (and all) information essential to decision making displayed on 
the screen? 

   

2 Are all graphic icons in a set visually and conceptually distinct?    

3 Are meaningful groups of items separated by white space?    

4 Does each page have a short, simple, clear, distinctive title?    

5 Are field labels brief, familiar, and descriptive?    

6 Is the more general information higher up in the hierarchy?    

7 Is information broken into meaningful chunks?    

10. Help and documentation 

Question Y N N/A 

1 Are on-line instructions visually distinct?    

2 Do the instructions fit the sequence of user actions?    
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3 If menu choices are ambiguous, does the system provide additional 
explanatory information when an item is selected?    

4 Are data entry screens and dialog boxes supported by navigation and 
completion instructions?    

5 Is the help function visible?    

6 
Is the help system interface (navigation, presentation, and 
conversation) consistent with the navigation, presentation, and 
conversation interfaces of the application it supports? 

   

7 Navigation: Is information easy to find?    

8 Presentation: Is the visual layout well designed?    

9 Conversation: Is the information accurate, complete, and 
understandable?    

10 Is there context-sensitive help?    

11 Is the help information relevant?    

12 Is the help information goal-oriented? (What can I do with this 
program?)    

13 Is the help information descriptive? (What is this thing for?)    

14 Is the help information procedural? (How do I do this task?    

15 Is the help information interpretive? (Why did that happen?)    

16 Is the help information navigational? (Where am I?)    

17 Can the user change the level of detail available?    

18 Can users easily switch between help and their work?    

19 Can users resume work where they left off after accessing help?    
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Παράρτηµα ΙΙ.  
Αξιολόγηση: Ερωτηµατολόγια και Σενάρια χρήσης 
 
 

1. Ερωτηµατολόγιο ∆ηµογραφικών Στοιχείων   
 
Σχετικά µε το παρόν ερωτηµατολόγιο 
Ο στόχος του παρόντος ερωτηµατολογίου είναι για να µας βοηθήσετε να καταγράψουµε 
τις απόψεις των χρηστών της εφαρµογής της σάρωσης. Το ερωτηµατολόγιο είναι 
ανώνυµο και οι πληροφορίες που θα παρέχετε θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για να 
εξασφαλίσουµε ότι η εφαρµογή διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών 
ενεργοποίησης ενός Έξυπνου Σπιτιού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών. 
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Αριθµός αξιολογητή: …….. 
 
 

1. Ηλικία 
Παρακαλούµε συµπληρώστε την ηλικία σας:     ετών 
 
 
2. Φύλο 
Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: 
 

 Άνδρας 
 Γυναίκα 

 
 
3. Εκπαίδευση 
Παρακαλούµε επιλέξτε τη βαθµίδα εκπαίδευσης, την οποία έχετε ολοκληρώσει: 
 

 ∆ηµοτικό 
 Γυµνάσιο 
 Λύκειο 
 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) 
 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ) 
 Άλλο:  

 
 
4. Συχνότητα χρήσης υπολογιστή 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε υπολογιστή; Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα 
παρακάτω:  
 

 Λιγότερο από δύο φορές το µήνα 
 ∆ύο φορές το µήνα 
 Μια ή δύο φορές την εβδοµάδα 
 Τρεις ή τέσσερις φορές την εβδοµάδα 
 Πέντε ή έξι φορές την εβδοµάδα 
 Καθηµερινά 

 
 
5. Σκοπός χρήσης υπολογιστή 
Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε συνήθως τον υπολογιστή; Επιλέξτε όσα από τα 
παρακάτω ισχύουν: 
 

 Συγγραφή κειµένων 
 Ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) 
 Πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό (Internet) 
 Άλλο:  
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6. Λειτουργία υπολογιστή 
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε έναν υπολογιστή; Παρακαλούµε επιλέξτε ένα 
από τα παρακάτω: 
 

 Πολύ καλά 
 Καλά 
 Λίγο 
 Σχεδόν καθόλου 

 
 
7. Συχνότητα χρήσης δυαδικών διακοπτών εισόδου 
Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τους δυαδικούς διακόπτες εισόδου; Παρακαλούµε 
επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
 

 Λιγότερο από δύο φορές το µήνα 
 ∆ύο φορές το µήνα 
 Μια ή δύο φορές την εβδοµάδα 
 Τρεις ή τέσσερις φορές την εβδοµάδα 
 Πέντε ή έξι φορές την εβδοµάδα 
 Καθηµερινά 

 
 
8. Λειτουργία δυαδικών διακοπτών εισόδου 
Πόσο καλά µπορείτε να χειριστείτε τους δυαδικούς διακόπτες εισόδου; 
Παρακαλούµε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: 
 

 Πολύ καλά 
 Καλά 
 Λίγο 
 Σχεδόν καθόλου 

 
 
9. Εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε 
ένα Έξυπνο Σπίτι.  
Για κάθε ζευγάρι από επίθετα, παρακαλούµε επιλέξτε ένα βαθµό από το 1 έως το 7,  
ο οποίος εκφράζει την άποψή σας, σε σχέση µε τη διεπαφή διαχείρισης. 
 
Κατά τη γνώµη σας, η εφαρµογή διαχείρισης είναι: 

Αναξιόπιστη                    Αξιόπιστη   
7 6 5 4 3 2 1 

      
Ανασφαλή                    Ασφαλή 

7 6 5 4 3 2 1 
 

∆ύσχρηστη                    Εύχρηστη 
7 6 5 4 3 2 1 
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2. Σενάρια Χρήσης 
Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται τα σενάρια χρήσης, όπως δόθηκαν και στους 
αξιολογητές. Και τα δυο σενάρια δόθηκαν σε όλους τους αξιολογητές είτε έµπειρους είτε 
αρχάριους. Επίσης ζητήθηκε από όλους να τα εκτελέσουν στον προσωπικό υπολογιστή.  
 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 
Στόχος του σεναρίου είναι να κατανοήσετε τις βασικές λειτουργίες της εφαρµογής 
διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο 
Σπίτι. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Ανοίξτε την εφαρµογή ControlSmartHome και εισάγετε τον Κωδικό Πρόσβασης 
12345678 

2. Πηγαίνετε στο Προφίλ 
3. Ανοίξτε τον διακόπτη του Συναγερµού και Φωτισµού Ασφαλείας 
4. Κλείστε τον διακόπτη του Αισθητήρα Πληµµύρας και Καπνού 
5. Αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο υπάρχον Προφίλ 
6. Αλλάξτε τον Προφίλ σε Απουσιάζω 
7. Ανοίξτε τον διακόπτη του Αισθητήρα Κίνησης και Υγρασίας 
8. Κλείστε τον διακόπτη του Κλιµατισµού και Τηλεόρασης 
9. Αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο Προφίλ Απουσιάζω 
10. Επιλέξτε το Προφίλ Απουσιάζω ως ενεργό Προφίλ 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2 
Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να χρησιµοποιήσετε την τεχνική της σάρωσης ώστε 
να αλληλεπιδράσετε µε την εφαρµογή διαχείρισης των συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης. Παράλληλα να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή 
προσοµοίωσης των συσκευών και οι αλλαγές που εφαρµόζονται στην εφαρµογή 
προσοµοίωσης να διαπιστωθούν και στην εφαρµογή διαχείρισης. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Ανοίξτε την εφαρµογή ControlSmartHome και FilterOSM  
2. Εισάγετε τον Κωδικό Πρόσβασης 12345678 (βλέπε οδηγίες Παράρτηµα III) 
3. Μεταβείτε στο Ψυγείο από την Κατάσταση Σπιτιού  
4. Επιστρέψτε στην Κατάσταση Σπιτιού και από εκεί στα ∆ωµάτια έπειτα Κουζίνα 

και Ψυγείο 
5. Ελαττώστε τη θερµοκρασία Συντήρησης στους 2 oC και της Κατάψυξης στους –

20 oC 
6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές 
7. Χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή προσοµοίωσης συσκευών, αισθητήρων και 

µηχανισµών και πηγαίνετε στο Ψυγείο 
8. Μεταφέρετε τα κάποια τρόφιµα που έχουν λήξει σε αυτά που υπάρχουν στο 

ψυγείο και κάποια που υπάρχουν στο ψυγείο σε αυτά που έχουν τελειώσει 
9. Αποθηκεύστε και ελέγξτε στην εφαρµογή διαχείρισης συσκευών αν έχουν γίνει οι 

αλλαγές που έχετε κάνει 
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3 ASQ Ερωτηµατολόγιο 
      Αριθµός αξιολογητή: …….. 

 
Οδηγίες συµπλήρωσης 
Για κάθε έναν από τους ακόλουθους ισχυρισµούς, κυκλώστε το βαθµολογικό δείκτη της 
επιλογής σας. Η κλίµακα των βαθµών είναι από το 1 έως το 7, όπου 1 υποδεικνύει ότι 
συµφωνείτε απόλυτα, ενώ το 7 ότι διαφωνείτε απόλυτα. Αν πιστεύετε ότι ένας 
ισχυρισµός δεν έχει σχέση µε το σύστηµα που αξιολογήσατε, κυκλώστε το δείκτη Μ/Ε, 
που σηµαίνει «Μη Εφαρµόσιµο». 
 
1. Γενικά είµαι ικανοποιηµένος /η µε την ευκολία ολοκλήρωσης των επιµέρους 
εργασιών αυτού του σεναρίου. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    Μ/Ε 
 
ΣΧΟΛΙΑ 
 
 
 
 
 
2. Γενικά είµαι ικανοποιηµένος /η µε το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρώσω τις 
επιµέρους εργασίες αυτού του σεναρίου. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    Μ/Ε 
 
ΣΧΟΛΙΑ 
 
 
 
 
 
3. Γενικά, είµαι ικανοποιηµένος / η µε την πληροφορία υποστήριξης (µηνύµατα, 
τεκµηρίωση) για τη συµπλήρωση των επιµέρους εργασιών αυτού του σεναρίου. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    Μ/Ε 
 
ΣΧΟΛΙΑ  
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4 CSUQ Ερωτηµατολόγιο 
 

 
Οδηγίες συµπλήρωσης 
Το ερωτηµατολόγιο (που ξεκινά στην επόµενη σελίδα) σας δίνει την ευκαιρία να 
εκφράσετε κατά πόσο είστε ικανοποιηµένος / η από την ευχρηστία της διεπαφής 
διαχείρισης συσκευών αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης. Οι απαντήσεις σας 
θα µας βοηθήσουν να εντοπίσουµε ποιες πλευρές της εφαρµογής σας ικανοποιούν 
περισσότερο αλλά και ποιες σας δυσκολεύουν. 
 
Παρακαλούµε διαβάστε κάθε ισχυρισµό και δείξτε κατά πόσο συµφωνείτε, κυκλώνοντας 
το βαθµολογικό δείκτη της επιλογής σας. Η κλίµακα των βαθµών είναι από το 1 έως το 
7, όπου το 1 υποδεικνύει ότι συµφωνείτε απόλυτα, ενώ το 7 ότι διαφωνείτε απόλυτα. Αν 
πιστεύετε ότι ένας ισχυρισµός δεν έχει σχέση µε το σύστηµα που αξιολογήσατε, 
κυκλώστε το δείκτη Μ/Ε, που σηµαίνει «Μη Εφαρµόσιµο». 
 
Όποτε είναι δυνατό, παρακαλούµε γράψτε σχόλια για να εξηγήσετε τις απαντήσεις σας. 
 
 
Ευχαριστούµε! 
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Αξιολόγηση: Ερωτηµατολόγια και Σενάρια χρήσης 
 

Αριθµός αξιολογητή: …….. 
 
1. Γενικά είµαι ικανοποιηµένος /η µε την ευκολία χρήσης της εφαρµογής διαχείρισης 
των συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ        ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
2. Ήταν απλό να χρησιµοποιήσω την εφαρµογή διαχείρισης . 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
3. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή διαχείρισης µπορώ να διαχειριστώ τις συσκευές, 
αισθητήρες και τους µηχανισµούς ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι  αποτελεσµατικά. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
4. Μπορώ να διαχειριστώ τις συσκευές, αισθητήρες και τους µηχανισµούς 
ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι γρήγορα µε την εφαρµογή διαχείρισης. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
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Παράρτηµα ΙΙ 
 

5. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή διαχείρισης µπορώ να διαχειριστώ τις συσκευές, 
αισθητήρες και τους µηχανισµούς ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι αποδοτικά. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
6. Νοιώθω άνετα χρησιµοποιώντας την εφαρµογή διαχείρισης. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
7. Ήταν εύκολο να µάθω να χρησιµοποιώ την εφαρµογή διαχείρισης. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
8. Πιστεύω ότι έγινα γρήγορα παραγωγικός /η χρησιµοποιώντας την εφαρµογή 
διαχείρισης. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
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9. Το σύστηµα παρέχει µηνύµατα λαθών που µου εξηγούν ξεκάθαρα πώς να διορθώνω 
τα προβλήµατα 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
10. Οποτεδήποτε κάνω ένα λάθος χρησιµοποιώντας την εφαρµογή διαχείρισης , 
επανέρχοµαι  εύκολα και γρήγορα 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
11. Η πληροφορία που παρέχεται από την εφαρµογή διαχείρισης (όπως βοήθεια, 
µηνύµατα στην οθόνη και άλλα κείµενα) είναι ξεκάθαρη. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
12. Είναι εύκολο να βρω την πληροφορία που χρειάζοµαι. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
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13. Η πληροφορία που παρέχεται µε την εφαρµογή διαχείρισης είναι εύκολα κατανοητή. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
14. Η πληροφορία είναι αποτελεσµατική στο να µε βοηθήσει να ολοκληρώσω τις 
επιµέρους εργασίες και τα σενάρια. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
15. Η οργάνωση της πληροφορίας σε σελίδες είναι ξεκάθαρη. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
16. Η διεπαφή της εφαρµογής διαχείρισης είναι ευχάριστη.  
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
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Μου αρέσει να χρησιµοποιώ τη διεπαφή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και 
µηχανισµών ενεργοποίησης σε ένα Έξυπνο Σπίτι. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
17. Η εφαρµογή διαχείρισης συσκευών, αισθητήρων και µηχανισµών ενεργοποίησης σε 
ένα Έξυπνο Σπίτι έχει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες που περιµένω να έχει. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
18. Γενικά, είµαι ικανοποιηµένος /η µε την εφαρµογή διαχείρισης. 
 
ΣΥΜΦΩΝΩ         ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 ΑΠΟΛΥΤΑ    M/E 
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
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