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Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός

! Θεωρίες σχεδιασμού
! Τα χαρακτηριστικά του 

ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού
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Αξιολόγηση 
ευχρηστίας

Εργαλεία 
ανάπτυξης

Οδηγίες και 
μέθοδοι
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Θεωρητικό 
πλαίσιο 

ανθρωποκεντρική σχεδίαση



Σχεδίαση (design)
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Σχεδίαση (Design): η προδιαγραφή ενός αντικειμένου, όπως 
εκφράζεται από μια ενδιάμεση αναπαράσταση, το οποίο έχει 
σκοπό να ικανοποιήσει ένα σκοπό, σε ένα ορισμένο πλαίσιο, 
που αποτελείται από στοιχειώδη επί μέρους τμήματα, 
ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις και υπόκειται σε 
περιορισμούς. Από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κλπ.  

H.Simon, The Sciences of the Artificial,[4] 1969 όρισε την επιστήμη του 
σχεδιασμού, τις αρχές που τη διέπουν έναντι των φυσικών επιστημών

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_science
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H.Simon, The Sciences of the Artificial,[4] 1969 όρισε την επιστήμη του 
σχεδιασμού, τις αρχές που τη διέπουν έναντι των φυσικών επιστημών

«ένα σώμα από συγκεκριμένες, αναλυτικές, μερικώς 
προτυποποιημένες οδηγίες, μερικώς εμπειρικές, ικανές να 
διδαχθούν, για τη σχεδιαστική διαδικασία (design process)» 
(Simon, 1969). 

Υπάρχει ένας ιδιαίτερος σχεδιαστικός τρόπος σκέψης, ο οποίος 
διαφέρει τόσο από τον επιστημονικό όσο και από το λογικό 
τρόπο σκέψης, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο ισχυρός όσο οι 
επιστημονικές και λογικές μέθοδοι όταν εφαρμόζονται στα δικά 
τους είδη προβλημάτων (Archer, 1979).

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_science
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Διαφορετικές προσεγγίσεις 
στο σχεδιασμό

σχεδιασμός μηχανικού 
σχετίζεται με επιστημονικές 
αρχές και προδιαγραφές οι 
οποίες οδηγούν σε τυπικά 
μοντέλα

καλλιτεχνικός σχεδιασμός
απαιτεί καινοτομία, 
φαντασία, και αφηρημένη 
σκέψη.

Πού βρίσκεται ο σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων;



Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων
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Άνθρωπος:
Μοντέλα-
γνωστικές 
λειτουργίες

Υπολογιστής: 
τεχνολογίες και 
τρόποι 
αλληλεπί-
δρασης.  

Η διαδικασία σχεδίασης διαδραστικών
συστημάτων, μια διαδικασία που παράγει όχι μόνο 
την ενδιάμεση αναπαράσταση (σχέδιο) αλλά και το 
ίδιο το διαδραστικό μέσο. 
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Η σχεδίαση αφορά στο «πως τα πράγματα θα πρέπει να 
είναι», σε αντιδιαστολή με τις φυσικές επιστήμες που 
μελετούν το «πως τα πράγματα είναι». 

Τα προβλήματα σχεδίασης είναι ασθενώς δομημένα 
καθώς δεν υπάρχει μία και μοναδική σωστή λύση· 

είναι επίσης ιδιαίτερα απαιτητικά καθώς ο σχεδιαστής 
καλείται να πάρει αποφάσεις χωρίς να έχει στη διάθεση 
του το σύνολο της πληροφορίας και ενώ υπάρχουν 
αντικρουόμενες ανάγκες και επιλογές που απαιτούν 
συμβιβασμούς (trade-offs)

Σχεδίαση
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Παραδοσιακός Κύκλος ζωής σχεδίασης



Μοντέλο καταρράκτη
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• Διακριτότητα των φάσεων
• Επικοινωνία μέσω τεχνικών εγγράφων

• Κάθε στάδιο ολοκληρώνεται με έλεγχο
• Διαδοχικές αναπαραστάσεις αυξανόμενης 

λεπτομέρειας
• Περιγράφει με σαφήνεια τις φάσεις 

ανάπτυξης ενός προϊόντος
• Αδυναμία λεπτομερούς περιγραφής πριν το 

σχεδιασμό – υλοποίηση
• Μπορεί να αντιμετωπιστεί με χρήση 

πρωτοτύπων αλλά είναι πλέον ασαφής ο 
διαχωρισμός φάσεων
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Επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης

	



Ελικοειδές μοντέλο
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Ανάπτυξη προϊόντος σαν μια εξελικτική διαδικασία 
διαδοχικών βελτιώσεων ενός αρχικού πρωτοτύπου

Κάθε φάση είναι μια μικρογραφία του κύκλου ζωής του 
λογισμικού με:

Ανάλυση και συγγραφή ή βελτίωση απαιτήσεων
Σχεδιασμός
Υλοποίηση πρωτοτύπου ή τελικού προϊόντος
Αξιολόγηση/Έλεγχος πρωτοτύπου ή τελικού προϊόντος 

Ταιριάζει στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών 
συστημάτων

Η ύπαρξη των πρωτοτύπων επιτρέπει την εμπλοκή των χρηστών 
από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού
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Αστεροειδές μοντέλο Hix-Hartson (93)  
	



Αστεροειδές μοντέλο

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 15

Η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης με το 
σύστημα ανάγεται σε κεντρική δραστηριότητα

Κάθε φάση (π.χ. ανάλυση, σχεδιασμός, 
υλοποίηση) συνοδεύεται από μία φάση 
αξιολόγησης με τη συμμετοχή είτε χρηστών είτε 
ειδικών

Δεν υπάρχει αυστηρή ακολουθία φάσεων, ούτε 
ορίζεται μονοσήμαντο το  σημείο έναρξης 
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Ανθρωπο-κεντρική διαδικασία σχεδίασης 
(UCD, user-centered design)

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

- Σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού μετράμε την 
αντίδραση των χρηστών με χρήση πρότυπων 
διεπιφανειών, εγχειριδίων, προσομοιωτών κλπ.
- Ακολουθούμε επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης

Gould, J., and Lewis, C. (1985) “Designing for usability: Key 
principles and what designers think,” Communications of the 
ACM, 28(3), 300-311

http://www.hcirn.com/atoz/atozu/ucd.php
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Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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Ο κύκλος ζωής ανθρωπο-κεντρικής σχεδίασης

1.Stake-
holder 
meeting

2. Context 
of use

3.Scenarios

4. Usability 
requirements

5. Evaluate 
existing 
system

6. Prototyping

7. Style guide

8.Evaluation

9. Usability 
testing

10. 
Collect 
feedback

feasibility requirements design implement release

System lifecycle

Plan
Process

Specify
Context of 

Use

Design
Solutions

Specify
Requirements

Evaluate against 
Requirements

www.usabilitynet.org/trump/ucdmethods



19

Περιγραφή της διαδικασίας Ανθρωπο-
κεντρικής σχεδίασης (HCD)

HCD.1 Ensure HCD content in system strategy
HCD.2 Plan and manage the HCD process
HCD.3 Specify the user and organisational

requirements
HCD.4 Understand and specify the context of 

use
HCD.5 Produce design solutions
HCD.6 Evaluate designs against requirements
HCD.7 Introduce and operate the system
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1. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε μια σαφή 
κατανόηση των χρηστών, των εργασιών
και του περιβάλλοντος χρήσης. Η καλή 
εμπειρία χρήσης για κάποιον μπορεί να 
μην είναι αποδεκτή για κάποιον άλλον, και 
αυτό πρέπει να το αποδέχεται η ομάδα 
σχεδιασμού.

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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2. Οι χρήστες εμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Η αρχή αυτή
τονίζει ότι είναι σημαντικό να εμπλέκονται οι
χρήστες σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, όχι
μόνο στην αρχή ή στο τέλος. …να εμπλέκει
ενεργά τους χρήστες στο σχεδιασμό, δηλαδή να
μην τους παρουσιάζει μία έτοιμη σχεδιαστική
λύση αλλά να τους εμπλέκει στη διαδικασία
δημιουργίας της. (participatory design ή
cooperative design).

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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3. Ο σχεδιασμός οδηγείται και βελτιώνεται βάσει
ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση
πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της
ανάπτυξης και όχι μόνο στο τέλος της. Ως εκ
τούτου, αξιολογούνται τόσο αρχικά πρωτότυπα
και ιδέες όσο και ολοκληρωμένες εκδόσεις του
συστήματος.

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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4. Η διαδικασία είναι επαναληπτική. Σύμφωνα
με το πρότυπο, ο πλέον κατάλληλος σχεδιασμός
ενός διαδραστικού συστήματος δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς να ακολουθηθεί μία
επαναληπτική διαδικασία. Πίσω από αυτή την
αρχή υπάρχει η άποψη ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τους χρήστες να
εξηγήσουν τι θέλουν από ένα σύστημα.

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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5. Ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο της εμπειρίας του
χρήστη. Η αρχή αυτή αποτελεί νέα προσθήκη ως
προς το ISO 13407:1999.
Το πρότυπο υπογραμμίζει ότι η έννοια της
ευχρηστίας είναι ευρύτερη από αυτήν της ευκολίας
χρήσης ενός συστήματος και περιλαμβάνει όλες τις
αντιληπτικές και συναισθηματικές πτυχές που τυπικά
σχετίζονται με την εμπειρία του χρήστη (user
experience, UX).

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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6. Η ομάδα σχεδιασμού περιλαμβάνει
διεπιστημονικές δεξιότητες και οπτικές.
Δεν αποτελεί καλή πρακτική η δημιουργία μίας
ομάδας που αποτελείται από άτομα με ίδιους
ή παρόμοιους ρόλους, γνωστικά αντικείμενα, ή
δεξιότητες (π.χ. κυρίως γραφίστες, κυρίως
προγραμματιστές κ.λπ.).

Human centred design process for 
interactive systems: ISO 9241-210:2010
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Πώς βλέπουμε τον άνθρωπο/ την μηχανή 
ανάλογα με την προσέγγιση …



Μερικά κρίσιμα ζητήματα

• Πώς ορίζουμε τους τυπικούς χρήστες;

• Από πού αρχίζει η σχεδίαση σύμφωνα με το 
ανθρωποκεντρική διαδικασία, από τις απαιτήσεις 
για αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας ή από 
τεχνολογική εξέλιξη/ καινοτόμο ιδέα;

• Πόσο οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των χρηστών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις παραπάνω δύο 
περιπτώσεις, γιατί;

• Οι χρήστες είναι πάντα ικανοί να αντιληφθούν 
καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες;
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To αντικείμενο της σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

• Τα διαδραστικά συστήματα αφορούν εξαρτήματα, 
συσκευές, προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα λογισμικού
που εμπλέκονται στην επεξεργασία πληροφορίας με 
διαδραστικό τρόπο. 

• Τα διαδραστικά συστήματα ασχολούνται με τη μετάδοση,
εμφάνιση, αποθήκευση ή μετατροπή περιεχομένου που
οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν και να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις ενέργειες των ανθρώπων.

• Το «περιεχόμενο» περιλαμβάνει όλους τους τρόπους
παρουσίασης πληροφορίας συμπεριλαμβανομένων
κειμένων, γραφικών, βίντεο, ήχου, 2D ή 3D κινουμένων
αντικειμένων.



Σχεδιασμός στο web (Garrett J., 2002)

Οπτική απεικόνιση κειμένου, 
αντικειμένων σελίδας και 
πλοήγησης

Hypertext system

“look and feel” (διάταξη 
αντικειμένων, φυσικός 
σχεδιασμός)

Software interface

Σχεδίαση αντικειμένων για 
υποβοήθηση της αλληλεπίδρασης 
με τις λειτουργίες

Σχεδίαση αντικειμένων για 
διευκόλυνση της πλοήγησης 
στο πληροφοριακό χώρο

Σχεδίαση ροής εφαρμογής 
σύμφωνα με ανάλυση εργασιών

Καταγραφή απαιτούμενων 
λειτουργιών για την υποστήριξη 
του χρήστη

Ανάγκες χρήστη (εξωτερικές): 
Μέσω εθνογραφίας, έρευνες 
χρήσης κλπ

Δόμηση πληροφορίας για 
εύρεσή της με απρόσκοπτο 
τρόπο

Καταγραφή απαιτήσεων 
περιεχομένου

Στόχοι δικτυακού τόπου 
(εσωτερικοί): Επιχειρηματικοί, 
επικοινωνιακοί κλπ.

InformationTask



Σχεδιασμός όχι προϊόντος αλλά εμπειρίας 
χρήσης (User Experience)

Σχεδιάζουμε για αξίες :
ü Ευχρηστία
ü Ευρεσιμότητα
ü Προσβασιμότητα 
ü Αξιοπιστία
ü Καλή αισθητική
ü Χρησιμότητα

Usable

Findable

Accessible

Credible

Desirable

Useful

Valuable

The UX Honeycomb (Morville, 2004)



Τα εργαλεία μας: Μέθοδοι και τεχνικές 
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού

! Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης χρηστών
! Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης εργασιών
! Αναπαραστάσεις διάδρασης
! Ανάπτυξη πρωτοτύπων
! Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων
! Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης
! Παραδείγματα – ασκήσεις

31
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η διαδικασία 
σχεδιασμού



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστήhttps://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-
double-diamond

Framework for 
innovation

- discover
- define
- develop
- deliver
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The double diamond approach has four phases 
which are iterated:
• Discover: Designers try to gather insights about
the problem (analysis/requirements).
• Define: Designers develop a clear brief that 
frames the design challenge (problem definition).
• Develop: Solutions or concepts are created,
prototyped, tested, and iterated (desribe and 
test the design solution).
• Deliver: The resulting project is finalized,
produced, and launched (deployment/).
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design activities: 1. discover (requirements), 2. design 
(conceptual and physical), 3. envision (create 
representations ), and 4. evaluation.

– Evaluation is central to designing interactive systems. 
Everything gets evaluated at every step of the process.
– The process can start at any point – sometimes there is 
a conceptual design in place, sometimes we start with a 
prototype and sometimes we start with requirements.
– The activities can happen in any order, for example 
requirements might be evaluated, a prototype might be 
built and evaluated and some aspect of a physical design 
might then be identified.
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• There are both functional (what to do) and non-functional
requirements (how to do it) to consider.

• Functional requirements are concerned with what the
system should be able to do and its constraints.

• It is important for the designer to think about the whole
interaction experience in an abstract way and be as
independent of current practice as possible.

• However, there are always functional constraints – technical, 
logical and organizational, which render certain ordering, 
sequencing and allocation of functions inevitable.

Requirements
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• Requirements are generated through discussions and
interactions with people who will use or be affected by the
proposed system, the stakeholders.
• Requirements are also generated through observations of
existing systems, research into similar systems, what people
do now and what they would like to do.
• Requirements can be generated through working with 
people in focus groups, design workshops and so on, where 
different scenarios can be considered.
• The aim is to collect and analyse the stories people have to 
tell. 
Requirements are essentially about understanding.

Defining requirements
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• Stakeholders is a term that refers to all the people who will be 
affected by any systems that results from the process of 
interactive systems design.
• This includes the people who will be using the new system (the 
‘users’) but it also includes many other people.
• For example, the organization that the system is being 
designed for will probably have many people in it that will not be 
using the system but will be affected by it as it might change 
their job.
• There may be stakeholders outside the organization such as 
government authorities that need to verify some procedures.
• An important part of the understanding process is to consider 
all the different stakeholders and how they might be affected 
and to decide who should be involved in discussions about the 
design.

Stakeholders
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• Design activities concern both conceptual and 
physical design.
• Conceptual design includes:
– what information and functions are needed 
for the system to achieve its purpose.
– what someone will have to know to use the 
system.
– finding a clear idea of the design solution and 
how this will be communicated to people (so 
that people will quickly develop a clear mental 
model).

Conceptual design
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• Software engineers prefer modelling possible 
solutions with objects, relationships and ‘use cases’ 
(a semi-formal scenario representation).
• Flow can be represented using dataflow diagrams 
and structure can be shown with structure charts.
• The conceptual design of a website, for example, 
will include a site map and a navigation structure.
• Many different conceptual models are used in the 
contextual inquiry method.

Techniques for conceptual design
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• A rich picture captures the main conceptual relationships 
amongst the main conceptual entities in a system – a model of 
the structure of a situation. Soft systems approach, (Checkland
2001), emphasizes focusing on the key transformation of a 
system.
• The principal stakeholders – customers, actors and system 
owners – should be identified.
• Most importantly, the rich picture identifies the issues or 
concerns of the stakeholders, thus helping to focus attention 
on problems or potential design solutions.

Rich Pictures
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Rich Picture: the pub
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Rich Picture: the web developers
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Physical design
Physical design is concerned with taking the abstract
representation of conceptual design and translating 
it into concrete designs.

• operational design
• representational (visual) design
• design of interactions
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• Operational design is concerned with specifying how
everything works and how content is structured and
stored.
• Taking a functional view of an activity means focusing on
processes and on the movement, or flow, of things
through a system.
• Events are occurrences that cause, or trigger, some other
functions to be undertaken arisen from outside the system
or as a result of doing something else.
• For example, some activity might be triggered on a
particular day or at a particular time or by the arrival of a
person or document.

Οperational design
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• Representational (visual) design is 
concerned with deciding colours, shapes, 
sizes and information layout.
• It is concerned with style and aesthetics 
and is particularly important for issues such 
as the attitudes and feelings of people but 
also for the efficient retrieval of information.
• Style concerns the overall ‘look and feel’ of 
the system.

Visual design
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• Interaction design, is concerned with the 
allocation of functions to human agency or to 
technology and with the structuring and sequencing 
of the interactions.
• Designers create tasks for people by the way they 
allocate functions.
• For example, consider the activity of making a 
phone call. Conceptually speaking, certain functions 
are necessary: indicate a desire to make a phone 
call, connect to the network, enter the phone 
number and make connection.

Interaction design



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Designs need to be visualized both to help designers 
clarify their own ideas and to enable people to 
evaluate them.
Envisionment is concerned with finding appropriate 
media to render design ideas.
examples:
– sketches,
– fully functioning prototypes
– cardboard mock-ups,
– scenarios, (sometimes represented as 
storyboards).

Envisionment of design
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• Any design activity will involve evaluation.
• Evaluation is tightly coupled with envisionment
because the nature of the representation used will
affect what can be evaluated.
• The evaluation criteria will also depend on who is
able to use the representation.
• It could be a list of requirements or a high-level
design brief that is sent to a client, an abstract
conceptual model that is discussed with a colleague
or a formal evaluation of a functional prototype by 
the future system users.

Evaluation in design


