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Double diamond design model: 
discover (understand) design (develop)



• It is rarely possible to acquire a 
thorough understanding of 
requirements until some design 
work has been completed and 
evaluated.
• Requirements work 
(understanding), the design process, 
representations of design 
(envisionment) and evaluation are 
tightly interwoven.

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

The process of 
understanding
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The process of understanding

• Before creative design can start, the designer 
needs to develop a clear and thorough 
understanding of the People who will be involved 
with the product, the Activities that are the focus of 
the design, the Contexts in which activities take 
place and the implications for the design of 
Technologies: ‘PACT framework’.

• From this understanding, designers generate the 
requirements for the system that is to be designed.
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The focus of understanding

• The focus of the understanding process is 
on what people do, or might want to do, how 
and why they want to do things and on any 
problems, they are having with any system 
currently in use.
• It is also about understanding how the 
domain of investigation fits in with other 
things that people are doing.
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The focus of understanding

• UX designers need to do research, also 
called user research, in order to inform their 
understanding of the sphere of activity (the 
domain) that is the focus of investigation.

• In software engineering or information 
systems projects, this is a formal step which is 
usually termed ‘requirements analysis’.
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Requirements analysis
Volere: a framework for 
requirements engineering

https://www.volere.org/templates/volere-requirements-
specification-template/

Mastering the Requirements Process—Second Edition by 
Suzanne Robertson and James Robertson, Addison-Wesley, 
2006. ISBN 0-321-41949-9



Requirements template1. The Purpose of the Project

Project Drivers
1. The Purpose of the Project 
2. The Stakeholders

Project Constraints
3. Mandated Constraints
4. Terminology 
5. External Facts and 
Assumptions

Functional Requirements
6. The Scope of the Work
7. Business Data Model & Data 
Dictionary
8. The Scope of the Product

9. Functional Requirements 

Non-functional Requirements
10. Look and Feel Requirements 
11. Usability and Humanity 
Requirements
12. Performance Requirements
13. Operational and 
Environmental Requirements
14. Maintainability and Support 
Requirements
15. Security Requirements
16. Cultural Requirements
17. Legal Requirements
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Classes of Requirements /1
Chapter 9. Functional Requirements

– list of required functions

Chapter 10. Look and Feel Requirements

– 10a. Appearance Requirements 10b. Style Requirements

Chapter 11. Usability and Humanity Requirements

– 11a usability, 11b personalization and internationalization, 11c 
learning, 11d understandability, 11e accessibility,

Chapter 12. Performance Requirements

– 12a. Speed and Latency Requirements, 12b. Safety-Critical 
Requirements, 12c. Precision or Accuracy Requirements, 12d. Reliability and 
Availability Requirements, 12e. Robustness or Fault-Tolerance 
Requirements, 12f. Capacity Requirements, 12g. Scalability or Extensibility 
Requirements, 12h. Longevity Requirements



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Classes of Requirements/ 2
Chapter 13. Operational and Environmental Requirements

– 13a. Expected Physical Environment 13.b. Wider Environment, Requirements 
13c. Requirements for Interfacing with Adjacent Systems, 13d. Productization 
Requirements, 13e. Release Requirements

Chapter 14. Maintainability and Support Requirements

– 14a. Maintenance Requirements 14b. Supportability Requirements 14c. 
Adaptability Requirements

Chapter 15. Security Requirements

– 15a. Access Requirements 15b. Integrity Requirements 15c. Privacy

Requirements 15d. Audit Requirements 15e. Immunity Requirements

Chapter 16. Cultural Requirements

Chapter 17. Compliance Requirements

– 17a. Legal Compliance Requirements. 17b. Standards Compliance 
Requirements
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Example: usability requirements

• The product shall be easy for 11-year-old 
children to use.

• The product shall help the user to avoid 
making mistakes.

• The product shall make the users want to 
use it.
• The product shall be used by people with 
no training, and possibly no understanding 
of English.
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Prioritizing requirements
‒ Must have – fundamental requirements without 
which the system will be unworkable and useless, 
effectively the minimum usable subset - minimum 
viable product (MVP)

‒ Should have – would be essential if more time were 
available but the system will be useful and usable 
without them

‒ Could have – of lesser importance, therefore can 
more easily be left out of the current development

‒ Want to have but Won’t have this time round – can 
wait till a later development.
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Requirements template
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Example
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PACT: people, 
activities, contexts, 

technologies



PACT: a framework for design

Human-centred design is based on a framework for 
thinking about the design problem that considers 
People, Activities, Contexts, and Technologies

Designers need to understand the people who will use
their systems and products.
• They need to understand the activities that people 

want to undertake and the contexts in which those 
activities take place.

• Designers also need to know about the features of 
interactive technologies and how to approach 
designing interactive systems.
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ανάλυση 
χρηστών



Ανάλυση χρηστών: Ποιοι είναι οι χρήστες?
! Η απάντηση δεν είναι τόσο προφανής όσο φαίνεται:

! Αυτοί που αλληλεπιδρούν άμεσα με το σύστημα

! Αυτοί που ελέγχουν ή διαχειρίζονται τους άμεσους χρήστες

! Αυτοί που παραλαμβάνουν/επηρεάζονται από τα αποτελέσματα 
(έξοδο) του συστήματος

! Αυτοί που λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις σε σχέση με το 
σύστημα

! Αυτοί που χρησιμοποιούν ανταγωνιστικά συστήματα

! Τυπικά διακρίνουμε τρεις κατηγορίες :   
! Πρωτεύοντες: πολύ τακτικοί άμεσοι χρήστες

! Δευτερεύοντες: περιστασιακοί ή έμμεσοι (μέσω τρίτων) χρήστες

! Τριτεύοντες: επηρεαζόμενοι από την εισαγωγή του συστήματος ή 
αυτοί που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς ή εγκατάστασής του



Ανάλυση Χρηστών: Κατηγορίες
! Πρωτεύοντες χρήστες, είναι αυτοί που αλληλεπιδρούν απευθείας 

με το σύστημα συχνά.
! Οι χρήστες αυτοί πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά από την 

εισαγωγή του νέου συστήματος. Ίσως υποχρεωθούν να αλλάξουν 
σημαντικά τον τρόπο που εκτελούσαν παλαιότερα την συγκεκριμένη 
εργασία. 

! Δευτερεύοντες χρήστες, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το 
σύστημα σπανιότερα ή μέσω ενός ενδιαμέσου. 
! Τυπική περίπτωση είναι τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού. Η 

εισαγωγή του συστήματος ίσως αυξήσει την εξάρτηση των χρηστών 
αυτών από το υπολογιστικό σύστημα στη λήψη αποφάσεων. 

! Τριτεύοντες χρήστες. Οι χρήστες αυτοί δεν χρησιμοποιούν ποτέ 
απευθείας το σύστημα, αλλά επηρεάζονται από την εισαγωγή του. 
! Π.χ. Οι πελάτες μιας επιχείρησης



Παράδειγμα

Ποιοι είναι οι χρήστες του 
πληροφοριακού συστήματος ενός 
σούπερμαρκετ;



Κατηγορίες χρηστών

Πελάτες

μάνατζερ - προμηθευτές

Λογιστήριο -
Ταμίες

Σύστημα 
Σούπερ 
Μάρκετ



Άλλες κατηγορίες ενδιαφερόμενων 
(Stakeholders)

! Οι εμπλεκόμενοι στη σχεδίαση και ανάπτυξη του 
συστήματος, το τεχνικό προσωπικό, προγραμματιστές, 
αναλυτές, συγγραφείς εγχειριδίων κλπ.

! Οι έχοντες οικονομικά συμφέροντα συνδεόμενα με την 
κατασκευή ή αγορά του συστήματος, όπως ο υπεύθυνος 
πωλήσεων της εταιρίας που αναπτύσσει το προϊόν ή ο 
αγοραστής του.

! Οι υπεύθυνοι για την εισαγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση 
του, όπως οι υπεύθυνοι συντήρησης του εξοπλισμού, 
εκπαίδευσης του προσωπικού κλπ.

! Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση του, δηλαδή η διοίκηση 
μιας επιχείρησης καθώς και οι τρεις κατηγορίες χρηστών που 
αναφέρθηκαν.



Χαρακτηριστικά Χρηστών

! Ατομικά χαρακτηριστικά: Ηλικία, φυσικές ικανότητες/ 
ιδιαιτερότητες, μαθησιακή ικανότητα, γνωστική ικανότητα, 
εμπειρία-δεξιότητες, κίνητρα και φιλοδοξίες, πολιτισμικό 
υπόβαθρο, φοβίες, προσωπικότητα κλπ.

! Χαρακτηριστικά σε σχέση με υπολογιστές: προηγούμενη 
εμπειρία σε λογισμικό και λειτουργικά συστήματα, εμπειρία σε 
χρήση συσκευών, προδιάθεση έναντι υπολογιστών και 
πληροφορικής κλπ.

! Ομαδικά χαρακτηριστικά: Στόχοι και αποστολή ομάδας, 
συνοχή και ομοιογένεια μελών ομάδας, αυτονομία, εξάρτηση 
από άλλες ομάδες, δομή και δυναμικά χαρακτηριστικά,  κύρος, 
αυτόβουλη ή καταναγκαστική συμμετοχή.



Προβλήματα με τις απαιτήσεις 
χρηστών (user requirements)

! Οι χρήστες σπάνια γνωρίζουν τι είναι εφικτό
! Οι χρήστες δεν μπορούν να εξηγήσουν τι χρειάζονται για να επιτύχουν 

τους στόχους τους:
! Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν καν να διατυπώσουν τους στόχους τους

! Επομένως παρατηρούμε τον τρόπο αντιμετώπισης υφιστάμενων 
εργασιών:
! Ποιο είναι το πλαίσιο της εργασίας;
! Τι πληροφορίες χρειάζονται;
! Με ποιους συνεργάζονται για να αποπερατώσουν τις εργασίες τους;
! Γιατί η συγκεκριμένη εργασία διεκπεραιώνεται με τον συγκεκριμένο τρόπο;

! Ή ελέγχουμε τον τρόπο αντιμετώπισης εργασιών τις οποίες εμείς 
διαβλέπουμε:
! Στηριζόμενοι στη τρέχουσα πρακτική των χρηστών
! Βασιζόμενοι σε πιθανά μελλοντικά σενάρια



Stakeholder map: the librarian system

The product

The world

The library

The librarian’s desk

The team



User participation in design

• To each category of user attach a statement of the 
participation that you think will be necessary for 
those users to provide to the requirements. 

• Describe the contribution that you expect these 
users to provide—for example, business knowledge, 
interface prototyping, or usability requirements. 

• If possible, assess the minimum amount of time 
that these users must spend for you to be able to 
determine the complete requirements. 
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personas
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• Personas are concrete representations of the 
different types of people that the system or service is 
being designed for.
• Personas undertake meaningful activities using the 
system or service that the designer will produce.
• Alan Cooper (1999, 2014) introduced the idea of 
personas and linked them very closely with the ideas 
of goal-directed design.
• Personas have gained rapid acceptance as a way of 
capturing knowledge about the people the system or 
service is targeted at.

Developing personas
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Ορισμός personas 
εικονικών χαρακτήρων

! Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 
χρηστών μπορούν να μετασχηματιστούν 
σε personas

! Τα Personas είναι συγκεκριμένες 
αναπαραστάσεις των διαφορετικών 
τύπων ανθρώπων για τους οποίους 
σχεδιάζεται το σύστημα ή η υπηρεσία.
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Ορισμός 
personas

Goals

Quote

Portrait
Name:
Description
Age
Role
Sex
Income
Hometown

Skills/Knowledge

Experiences

Family/contacts

Likes

Dislikes

Habits

Background
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σενάρια
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Scenarios
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a story   making an appointment
I needed to make an appointment for Kirsty, my little 
daughter.
It wasn’t urgent – she had been having a lot of bad earache 
every time she had a cold – but I did want to see Dr Fox since 
she’s so good with the children.
And of course ideally it had to be when Kirsty was out of 
school and I could take time off work.
I rang the surgery and the receptionist told me that the next 
appointment for Dr Fox was the next Tuesday afternoon.
That was no good since Tuesday is one of my really busy days 
so I asked when the next one was.
The receptionist said Thursday morning. That meant making 
Kirsty late for school but I agreed because they sounded very 
busy – the other phone kept ringing in the background – and 
I was in a hurry myself.
It was difficult to suggest a better time without knowing 
which appointments were still free.



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Product interfaces map with key actors/systems

actors/roles and 
other systems

Tuck depot

The product of 
scheduling the 
de-icing of roads
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Use case representation of interactions
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Use cases summary table

No Use Case Name Actor/s Input & Output

6 Identify Faulty 
Weather Stations

Truck Depot 
Engineer

Failed Weather 
Station Alert (out)

7 Record Truck 
Changes

Truck Depot 
Engineer Truck Change (in)

8 Produce De-icing 
Schedule

Truck Depot 
Engineer
Thermal Mapping 
Database

De-icing Schedule 
(out) 
Thermal Maps (in)

9 Record Treated 
Roads

Truck Depot 
Engineer Treated Road (in)
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ανάλυση 
εργασιών



Χαρακτηριστικά Εργασιών (1/2)

" Περιβάλλον:
! Περιβάλλον εργασίας: Συνθήκες θορύβου, κρύου, υγρασίας, σκόνη 

καθαριότητα, χρήση επικίνδυνων τοξικών ουσιών
! Οργάνωση χώρου εργασίας: Κανάλια επικοινωνίας χρηστών, οργανωτική 

δομή, επίδραση αυτοματισμού στην πρακτική εργασίας και περιεχόμενο 
εργασίας, καταγραφή πιθανών απωλειών ικανοτήτων, απώλεια 
απασχόλησης, μεταβολές στη δομή εξουσίας, αποκέντρωση/ συγκέντρωση 
εξουσίας.  

" Συνθήκες απασχόλησης των χρηστών:
! Φύλλα περιγραφής μιας τυπικής ημέρας στη ζωή του εργαζόμενου με 

σχόλια για το πώς αυτή θα μεταβληθεί όταν εισαχθεί το προτεινόμενο 
σύστημα.



Χαρακτηριστικά Εργασιών (2/2)

! Ανάλυση βασικών εργασιών  
! Οργανωτική ανάλυση: σπουδαιότητα εργασίας, θέματα 

ασφάλειας, κίνητρα εκτέλεσης της, απαιτούμενο επίπεδο 
ικανότητας για την εκπόνηση της, εξάρτηση από άλλες 
εργασίες, 

! Ανάλυση χρονικών περιορισμών: συχνότητα εκτέλεσης της 
εργασίας, μέσος απαιτούμενος χρόνος περάτωσης της, 
χρόνος προετοιμασίας, τμηματοποίηση, δυνατότητα 
εκτέλεσης της κατά διακριτά τμήματα

! Ανάλυση ανθρώπινης εμπλοκής: υποχρεωτικός/ 
προαιρετικός χαρακτήρας, προκαλούμενη πίεση, κριτήρια 
απόδοσης.
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Work context 
model
The work context model defines the connections between 
the part of the world that is under investigation and other 
people, organizations, hardware and software (referred to as 
adjacent systems). 

Other people, 
organizations, 
hardware, 
software

The work of 
predicting and 
scheduling the 
de-icing of 
roads



Ανάλυση εργασιών (Task Analysis)
! Οι εργασίες (tasks) έχουν νόημα για τον χρήστη και προϋποθέτουν 

πρόθεση εκ μέρους του. Βασική διαφοροποίηση από άλλες τεχνικές που 
βλέπουν το σύστημα σαν ένα σύνολο από λειτουργίες (process functions). 

! Κατά την ανάλυση εργασιών είναι σημαντικό να μην επικεντρωνόμαστε σε 
επιφανειακές αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες του χρήστη:

! Τι προσπαθεί ο χρήστης να επιτύχει με αυτή την εργασία?

! Για ποιο λόγο προσπαθεί να το επιτύχει (ποιος είναι ο απώτερος στόχος)?

! Πως προσπαθεί ο χρήστης να διεκπεραιώσει την εργασία?

! Οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης εργασιών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 
οι οποίες επικεντρώνονται αντίστοιχα σε:

! Τι ενέργειες κάνει ο χρήστης

! Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο χρήστης

! Με ποια αντικείμενα / άλλους χρήστες έρχεται σε επαφή για τη διεκπεραίωση 
των εργασιών



Μεθοδολογίες ανάλυσης εργασιών

! Τρόποι ανάλυσης:
! Ανάλυση εργασιών σε υποεργασίες με καθορισμένη σειρά εκτέλεσης
! Έμφαση στις επιτελούμενες ενέργειες και στη σειρά διαδοχής τους
! Π.χ.: ΗΤΑ (Hierarchical Task Analysis) GOMS (βλ. προηγούμενες διαλέξεις)

! Ανάλυση με βάση τη γνώση:
! Τι γνωρίζει ο χρήστης για την επιτελούμενη εργασία και πως αυτή η γνώση 

είναι οργανωμένη
! Έμφαση στα αντικείμενα και στις ομαδοποιήσεις τους
! Παράδειγμα: TAKD (Task Analysis for Knowledge Description)

! Ανάλυση με βάση τις δραστηριότητες
! Κοινωνικά μοντέλα



Κανονισμοί
ΡόλοιΚοινωνικό & 

Πολιτισμικό 
πλαίσιο 48

Θεωρία δραστηριότητας Activity Theory

Χρήστες 

Εργαλεία 
(διαμεσολαβούν 
στόχους)

Στόχοι 
Δραστη-
ριότητας

Αποτε-
λέσματα



Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA -
Hierarchical Task Analysis)

Δίνει έμφαση πως μια εργασία διασπάται και πραγματοποιείται τελικά με εκτέλεση 
επιμέρους υπο-εργασιών, μέχρι την περιγραφή στοιχειωδών μη-περαιτέρω 
διασπώμενων  ενεργειών του χρήστη ή του συστήματος.

! Στόχοι (Goals)
! Τι θέλει να επιτύχει ο χρήστης?
! Π.χ. να αγοράσει μία τηλεόραση

! Εργασίες (Tasks)
! Τι ακολουθίες ενεργειών πρέπει να κάνει για να πετύχει το στόχο?
! Μπορεί να χωρίζονται σε υπο-εργασίες (subtasks) ή να επαναλαμβάνονται
! Π.χ. αναζήτηση σε e-shop, προσθήκη στο καλάθι, εισαγωγή πιστωτικής κ.α

! Πλάνα (Plans)
! Υπό ποιες συνθήκες πρέπει να ακολουθήσει ένα σύνολο εργασιών? 
! Π.χ. εισαγωγή στοιχείων πιστωτικής κάρτας μόνο όταν η τηλεόραση συμφωνεί 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέλω



Στόχος: Ιεραρχική ανάλυση της 
εργασίας: Σκούπισμα σπιτιού

	



Στόχος: Αγορά Εισιτηρίου από μηχανή

ΣτόχοςΕργασίες για 
επίτευξη του στόχου

Υπο-εργασίες
για την εργασία 1

Πλάνο



Στόχος: Παρασκευή ενός φλιτζανιού 
τσαγιού



Κατηγορίες πλάνων δράσης

! Προκαθορισμένης ακολουθίας
! 1.1 μετά 1.2 μετά 1.3

! Προαιρετικές εργασίες
! Αν η τσαγιέρα είναι γεμάτη κάνε 2 (άδειασμα τσαγιέρας)

! Αναμονή συμβάντων
! Όταν βράσει το νερό κάνε το 1.5

! Παραλληλισμός
! Κάνε το 1.1 και παράλληλα κάνε το 2.1

! Επαναλήψεις
! Γέμισε τσάι μέχρι να μην υπάρχουν άδεια φλιτζάνια 

! Επιλογές
! Ξεκίνα το σκούπισμα από όποιο δωμάτιο θες

! Συνδυασμός των ανωτέρω



Πότε σταματάμε την 
ανάλυση εργασίων?

! Κανόνες:
! Ανάλυση υποεργασιών που έχουν νόημα για το 

χρήστη
! Ανάλυση υποεργασιών που έχουν νόημα για το 

σύστημα
! Ανάλυση υποεργασιών που μας ενδιαφέρουν στο 

τρέχον στάδιο 

! π.χ. 
! Είναι το «άδειασμα σακούλας» αυτόνομη εργασία;
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Ανάλυση εργασιών

! Χρήσεις: 
! Βελτιώσεις στη διεπιφάνεια χρήσης
! Υποκαθιστά σε σημαντικό βαθμό λεκτικές 

περιγραφές
! Επιδεικνύεται στη διοίκηση, στο μάρκετιγκ, 

στους πελάτες αποτελεσματικότερα τη ροή 
της διαδικασίας

! Βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας
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Αποτελέσματα της ανάλυσης εργασιών 

1. Σενάρια που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό
2. Αποσαφήνισης των στόχων (goals) χρηστών
3. Πληροφοριακές ανάγκες για την υλοποίηση των 

στόχων
4. Βήματα που απαιτούνται και αλληλεξαρτήσεις
5. Το ίδιο το αποτέλεσμα της διαδικασίας ως αναφορά
6. Κριτήρια ελέγχου της ποιότητας των αποτελεσμάτων
7. Εργαλείο συζήτησης και επικοινωνίας με τους χρήστες



Ανάλυση εργασιών: Σενάρια
! Σενάρια (ιστορίες) τυπικών χρήσεων: 

! Συσχετίζονται με ‘use cases’ της μηχανικής λογισμικού
! Συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς ένας χρήστης χρησιμοποιεί 

το σύστημα. 
! Ένα σενάρια για κάθε ‘κλάση’ χρηστών και τις αντιπροσωπευτικές 

εργασίες
! Στόχος να γίνουν οι εργασίες όσο γίνεται περισσότερο απλές και 

αποδοτικές
! Τι θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε?
! Επηρεάζει σημαντικά το σχεδιασμό
! Προσπαθήστε να βρείτε συνθήκες που παραβιάζουν την εκτέλεση 

της εργασίας
! Δείχνει πως πρέπει να εκτελείται μια εργασία



Υπάρχουν δραστηριότητες χωρίς σαφείς στόχους;

- Παραδείγματα

- Πώς αναλύονται;



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

τεχνικές 
ανάλυσης



! Μελετήστε αναλυτικά τους χρήστες και τις 
εργασίες (στόχους) που θα υποστηριχτούν με το 
σύστημα/ προϊόν που σχεδιάζετε – μοντέλο PACT.

! Κάποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται και στην 
αξιολόγηση των συστημάτων που αναπτύσσουμε

! Συχνά υπάρχουν δυσκολίες: χρονικοί-οικονομικοί 
περιορισμοί, απροθυμία χρηστών, απροθυμία 
ομάδας σχεδίασης/ομάδας μάρκετιγκ κλπ

Discover: Τεχνικές ανάλυσης



Τεχνικές ανάλυσης

1.Μελέτες πεδίου  
2.Παρατήρηση του χρήστη: εξωτερίκευση της

σκέψης (think aloud)
3.Συνεργατική ανακάλυψη
4.Συνεντεύξεις
5.Ερωτηματολόγια
6.Ομάδες εστίασης (Focus groups)
7.Μελέτη εγγράφων και βιβλιογραφίας
8.Μελέτη ανταγωνιστικών προϊόντων
9.Οργάνωση πληροφορίας



1. Μελέτες πεδίου  

! Μελέτη με άμεση εμπλοκή του αναλυτή

! Απαιτεί την ένταξη του αναλυτή στο πρόβλημα που θέλει 
να αναλύσει (ρίζες στην εθνογραφία)

! Περιλαμβάνει παρατήρηση χωρίς παρέμβαση των 
χρηστών στο φυσικό τους χώρο (όχι στο εργαστήριο), σε 
συνθήκες που οι δράσεις τους έχουν νόημα.

! Συλλογή μεγάλου πλήθους ετερογενών δεδομένων

! Μικρο-εθνογραφία= μελέτη πεδίου μικρής διάρκειας (πχ 
μερικές ώρες).



Χαρακτηριστικά μελετών πεδίου
! Πλεονεκτήματα

" Υποστηρίζει τον σχεδιαστή να αποκτήσει πλούσια καταγραφή των αναγκών του 
χρήστη

" Αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα της εργασίας του χρήστη
" Επιτρέπει στους αναλυτές να παίξουν το ρόλο του τελικού χρήστη καλύτερα
" Ανοικτός χαρακτήρας της προσέγγισης και έλλειψη προκαταλήψεων επιτρέπει την 

κατανόηση προβλημάτων

! Μειονεκτήματα
" Χρονικές απαιτήσεις (μπορεί να πάρει μεγάλη χρονική διάρκεια)
" Κλίμακα (πολλοί εθνογράφοι επικεντρώνονται σε λίγους συμμετέχοντες)
" Αποτελέσματα (κύρια ποιοτικά, δύσκολο να τα επεξεργαστεί κανείς)
" Εκπαίδευση στην εθνογραφία είναι δυνατή μόνο με την επανάληψη (Ιδιαίτερα 

δύσκολη δραστηριότητα)



2. Παρατήρηση χρηστών – Πρωτόκολλο 
έκφρασης σκέψης  Think Aloud

(Ericsson, Simon, 1985)
Καθίστε μαζί με τον χρήστη όταν εκτελεί κάποια δραστηριότητα 

που σας ενδιαφέρει να αναλύσετε
Ενθαρρύνετε τον χρήστη να περιγράφει τις σκέψεις του
Καταγράψτε σε βίντεο ή ηχογραφείστε (με την άδεια του 

χρήστη) τα σχόλιά του

Δεν έχουν όλοι οι χρήστες τις ίδιες ικανότητες έκφρασης

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



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Contextual 
inquiry

Contextual inquiry is a firststage design method by
Beyer & Holtzblatt, (1998); Holtzblatt, (2012).

Principles:
‒ Go where the customer works, observe the
customer as he/she works and talk to them about
the work.
‒ Contextual Inquiry includes artefact collection and
observation under one unifying theme or philosophy.



3. Συνεργατική αξιολόγηση
(Participative evaluation)

! Παραλλαγή του πρωτοκόλλου think aloud

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

! Συζητήστε με τον χρήστη ενώ εκτελεί τη δραστηριότητα του
" Κάνετε ερωτήσεις

v Γιατί το κάνεις αυτό;
v Πώς υπέθεσες ότι θα πάρεις το αποτέλεσμα που ήθελες;
v Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να κάνεις το ίδιο πράγμα;
v Πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτή την διαδικασία;

" Ο παρατηρητής και ο χρήστης μπορούν να συζητούν τη 
δραστηριότητα



4. Συνεντεύξεις
! Δομημένες – «Εστίαση στα δεδομένα»

! Αποδοτική μέθοδος
! Απαιτείται εκπαίδευση

! Αδόμητες – συζήτηση
! Μη αποδοτική
! Δεν απαιτείται εκπαίδευση

! Ήμιδομημένες– Αρχή με ερωτήσεις 
εστίασης, στη συνέχεια συζήτηση με 
ανοικτές ερωτήσεις
! Ισορροπημένη προσέγγιση
! Συχνά κατάλληλη



Stories, Scenarios, Early 
prototypes in interviews



Ημι-δομημένες συνεντεύξεις

! Καθορίστε τα δεδομένα που έχουν ενδιαφέρον να συλλέγουν.
! Προγραμματισμός τυπικών ερωτήσεων

! Πώς εκτελείτε την εργασία x?
! Γιατί εκτελείτε την εργασία x?
! Υπό ποιες συνθήκες εκτελείτε την εργασία x?
! Τι κάνετε πριν εκτελέσετε την εργασία …?
! Τι πληροφορίες χρειάζεστε για να εκτελέσετε…?
! Με ποιόν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε για να εκτελέσετε …?
! Τι χρησιμοποιείτε για να εκτελέσετε…?
! Τι συμβαίνει αφού ολοκληρώσετε την εργασία…?
! Ποιο είναι το αποτέλεσμα ή οι συνέπειες …?
! Ποιο το αποτέλεσμα ή οι συνέπειες αν δεν ολοκληρωθεί…?



Τυπικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (1/2)

Γιατί κάνετε αυτό (την εργασία που εκτελείτε)?
Πώς εκτελείτε αυτό?

– Μελετήστε τη δομή εργασιών-υποεργασιών
– Ρωτήστε για κάθε εργασία-υποεργασία

! Γιατί το κάνετε με αυτόν τον τρόπο ή με κάποιο άλλο?
– Προσπαθήστε να κάνετε τον χρήστη να εξηγήσει τη μέθοδο, 

ώστε να εκτιμήσετε την σημασία αυτού του τρόπου εκτέλεσης 
της εργασίας

! Τι πρέπει να γίνει πριν εκτελεστεί η εργασία ?
! Κατανόηση προϋποθέσεων



Τυπικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (2/2)

! Παρακαλώ δείξτε μας τα αποτελέσματα [αυτής] της 
εργασίας …

! Γίνονται ποτέ σφάλματα, όταν κάνετε αυτή την 
εργασία;
! Σε περίπτωση θετικής απάντησης, διερευνήστε το

! Πώς ανακαλύπτονται τα σφάλματα, πώς 
διορθώνονται;
! Να ενθαρρύνονται αποκλίσεις και διευκρινήσεις από την 

τρέχουσα πρακτική
! Τι άλλο θα έπρεπε να σας ρωτήσω;



Συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους 
(stakeholders)

! Προκαταρτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οραμάτων 
των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης

! Προϋπολογισμός και χρονοπρογραμματισμός

! Τεχνικοί περιορισμοί και ευκαιρίες

! Στόχοι επιχειρηματικότητας

! Η προοπτική των ενδιαφερόμενων για τους χρήστες



Συνεντεύξεις με ειδικούς του αντικειμένου 
(domain experts)

! Συχνά είναι έμπειροι χρήστες

! Γνωρίζουν πολλά αλλά δεν είναι σχεδιαστές

! Είναι εξαιρετικά σημαντικοί σε σύνθετα ή 
εξειδικευμένα πεδία

! Συνήθως θέλουμε πρόσβαση σε ειδικούς σε 
όλη τη διάρκεια της σχεδιαστικής διεργασίας



Συνεντεύξεις με πελάτες

! Πελάτες είναι αυτοί που λαμβάνουν την απόφαση για 
την αγορά

! Οι στόχοι τους από την αγορά του προϊόντος

! Αδυναμίες υπαρχόντων λύσεων

! Τη διαδικασία λήψης απόφασης για την αγορά ενός 
προϊόντος

! Ο ρόλος τους στην εγκατάσταση, συντήρηση και 
διαχείριση του προϊόντος

! Θέματα σχετικά με το πεδίο της σχεδίασης και το λεξικό 
τους



5. Ερωτηματολόγια:
γενικές αρχές σχεδίασης

" Να διατυπώνετε σαφείς και 
συγκεκριμένες ερωτήσεις

" Κάνετε ερωτήσεις με προκαθορισμένες 
επιλογές απαντήσεων

" Να ελέγξετε την ορθότητα του 
ερωτηματολόγιου με ένα-δύο 
συμμετέχοντες



Ερωτηματολόγια: Τυπικές ερωτήσεις 
για συλλογή απαιτήσεων

n Να ιεραρχήσετε τη σημασία καθεμιάς από αυτές τις εργασίες 
(δώστε έναν κατάλογο εργασιών ή καθηκόντων)

n Καταγράψτε τις τέσσερις πιο σημαντικές εργασίες που θα 
εκτελέσετε (αυτό είναι ένα ανοικτό ερώτημα)

n Καταγράψτε τα κομμάτια των πληροφοριών που πρέπει να έχετε 
πριν από τη λήψη μιας απόφασης Χ, κατά σειρά σπουδαιότητας

n Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις που θα θέλατε να κάνετε; (ανοιχτή 
ερώτηση γνώμης, καλός τρόπος για τον τερματισμό του 
ερωτηματολογίου)

n Ίδια ερωτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνέντευξη και 
ερωτηματολόγιο. Η διαφορά έγκειται στη δυνατότητα επέκτασης 
μετά τη συνέντευξη.



κλίμακα Likert (Likert, 1932)



6. Ομάδες εστίασης (Focus Groups)

! Δομή- Μέγεθος Ομάδας: Ομάδες 3 έως 10 ατόμων
" Χρησιμοποιήστε πολλές διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς 

ρόλους και προοπτικές
" Να διαχωριστούν οι ισχυρές προσωπικότητες μεταξύ των 

συμμετεχόντων από τις λιγότερο ισχυρές
" Ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί λίγοι άνθρωποι να 

μονοπωλήσουν τη συζήτηση
! Οργάνωση συζήτησης: Χρήση δομημένου σύνολου

ερωτήσεων
! Πιο συγκεκριμένα στην αρχή, πιο ανοιχτή και προχωρά
! Επιτρέψτε παρεκκλίσεις πριν να επαν-εστιάσει η συζήτηση

! Καταγραφή ήχου ή βίντεο, με την άδειά των συμμετεχόντων

! Πλεονεκτήματα: Σχετικά χαμηλό κόστος, γρήγορος τρόπος να 
συγκεντρώσετε πληροφορίες



7. Μελέτη εγγράφων/κανόνων

! Παρόμοια στοιχεία με την συνέντευξη 
εμπειρογνωμόνων (η επίσημη άποψη)

! Συχνά καταγράφεται ο τρόπος που θα 
έπρεπε να γίνονται οι εργασίες παρά πώς 
πραγματικά γίνονται
! Προσπαθήστε να καταλάβετε τους λόγους για 

τους οποίους οι εργασίες δεν γίνονται σύμφωνα 
με τους κανόνες



8. Μελέτη ανταγωνιστικών λύσεων

! Μελετήστε τις καλές και τις κακές ιδέες
! Λειτουργικότητα
! Στυλ διεπαφής χρήσης

! Εφαρμόστε μετρικές απόδοσης για να 
διαμορφώστε τους στόχους/ όρια του δικού 
σας συστήματος



9. Οργάνωση πληροφορίας
Ταξινόμηση καρτών (card sorting)

n Βασική Ιδέα: Μια ομάδα από αντιπροσωπευτικούς χρήστες δομεί έννοιες, ή 
αντικείμενα ώστε να τα εντάξει σε κατηγορίες (ανοικτού/κλειστού τύπου), 
ώστε να καταλήξει σε ομαδοποίηση και δημιουργία μιας οντολογίας

n Με τεχνικές μαθηματικής ομαδοποίησης παράγεται η συνισταμένη 
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Οργάνωση Πληροφορίας



Οργάνωση Πληροφορίας

Πολλές εφαρμογές είναι 
πλούσιες σε πληροφορία, πχ 
ιστότοποι με πληροφοριακό 
περιεχόμενο, ή υπάρχει 
ανάγκη οργάνωσης 
λειτουργιών τους. Τμήμα 
της σχεδίασης τους είναι η 
πληροφοριακή 
αρχιτεκτονική και 
πληροφοριακή σχεδίαση
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Οργάνωση πληροφορίας:
Ταξινόμηση καρτών (card sorting)

n Βασική Ιδέα: Δόμηση ενός συνόλου 
πληροφοριών με βάση το νοητικό 
μοντέλο αντιπροσωπευτικών χρηστών 
και στατιστική σύνθεση των 
προτάσεων τους.

n Συλλογή δεδομένων για:
v Σχήμα οργάνωσης
v Λεξιλόγιο χρηστών => δημιουργία 

κατάλληλων ετικετών
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Ταξινόμηση καρτών: Διαδικασία

-Κάθε συμμετέχων παίρνει μια 
ομάδα καρτών με τίτλους ή μικρές 
περιγραφές από τις προς 
ομαδοποίηση έννοιες

-Ομαδοποιεί τις έννοιες σε 
κατηγορίες που τους δίνει 
ονομασίες (ανοιχτού-τύπου)

Στη συνέχεια συγκεντρώνονται οι προτάσεις όλων των 
χρηστών και γίνεται στατιστική επεξεργασία ώστε να 
δημιουργηθεί μια ιεραρχία ομαδοποίησης

85



Παράδειγμα: Επανασχεδίαση της φοιτητικής 
πύλης του τμήματος ΗΜΤΥ

n Ποιες σελίδες πρέπει να ομαδοποιηθούν μαζί; 
n Τι όνομα θα δίνατε σε κάθε κατηγορία;
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Ταξινόμηση καρτών – Ανάλυση 
Αποτελεσμάτων

Στόχοι 
Δημιουργία μοντέλου πλοήγησης
Δημιουργία εναλλακτικών μονοπατιών σε σελίδες για τις οποίες 

υπάρχει ασυμφωνία ομαδοποίησης
Εντοπισμός ακατάληπτου για τους χρήστες περιεχομένου 
Χρήση λεξιλογίου χρηστών για τις ονομασίες των κατηγοριών

Τρόποι ανάλυσης:
Επισκόπηση Αποτελεσμάτων (“Eyeballing the data”)
Στατιστική ανάλυση (Clustering, Multidimensional scaling) 
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Επισκόπηση Δεδομένων
(Eyeballing the data)
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q Συχνότητα εμφάνισης καρτών μαζί (Κάρτες x Κάρτες)
v Δείκτης συμφωνίας ομαδοποίησης  καρτών

q Ποσοστό εμφάνισης καρτών  σε διαφορετικές κατηγορίες (Κάρτες 
x Κατηγορίες)
v Δείκτης συμφωνίας ονομασίας ομάδος

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P1 0,00 0,25 0,50 0,95 0,10 0,80

P2 0,25 0,00 0,55 0,40 0,85 0,75

P3 0,50 0,55 0,00 0,30 1,00 0,70

P4 0,95 0,40 0,30 0,00 0,60 0,65

P5 0,10 0,85 1,00 0,60 0,00 0,85

P6 0,80 0,75 0,70 0.36 0,85 0,00

70%  των 
συμμετεχόντων 
ομαδοποίησαν μαζί τις  
2 κάρτες



Στατιστική Ανάλυση 
Αλγόριθμοι Clustering

89

q Στατιστικός τρόπος 
εύρεσης ομογενών 
ομάδων (clusters).

q Που «κόβω» το 
δενδρόγραμμα?
v Υποκειμενική κρίση
v Ανάλυση Παραγόντων  

Νέα & 
Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες
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q Δενδρόγραμμα = οπτική 
αναπαράσταση 



(Tullis & Wood, 2004)

Ταξινόμηση Καρτών: 
Πόσοι συμμετέχοντες?

q Ομαδοποιήσεις 15~30 χρηστών  ≈  90~95% ομαδοποιήσεις 
168 χρηστών (Tullis & Wood, 2004)
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q >100 κάνουν εξαιρετικά πολύπλοκη την φάση της εκτέλεσης 
αλλά και την ανάλυσης (Mauer & Warfel, 2004)

q Λύσεις:
1) Επιλογή πιο «σημαντικών» σελίδων
2) Τυχαία ανάθεση 60% των καρτών σε 30~40 χρήστες ≈ 

90~95% συμφωνία με ομαδοποιήσεις όλων των καρτών 
από 15~30 χρήστες (Tullis & Wood, 2005)

Ταξινόμηση Καρτών: Πόσες 
Ιστοσελίδες προς ομαδοποίηση?
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Ταξινόμηση Καρτών: Χαρακτηριστικά 
Χρηστών

Ομάδες Συμμετεχόντων
Χρήστες που τους αφορά ή 
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 
για τις κάρτες

Αν υπάρχουν διακριτές ομάδες 
μπορεί να γίνει διεξαγωγή 
πολλαπλών ασκήσεων 
ταξινόμησης

Πλοήγηση Θεματικής 
Κατηγορίας

Πλοήγηση Ομάδας 
Χρήστη 9292



Ταξινόμηση σε προϋπάρχουσες 
κατηγορίες 

v Ταξινόμηση Ανοιχτού Τύπου: Οι χρήστες ταξινομούν τις 
κάρτες σε κατηγορίες που δημιουργούν και ονοματίζουν οι 
ίδιοι.
Ø Αρχικός σχεδιασμός

v Ταξινόμηση Κλειστού Τύπου: Οι χρήστες ταξινομούν τις 
κάρτες σε κατηγορίες που παρέχει ο σχεδιαστής. 
Ø Εγκυροποίηση ανοιχτού-τύπου, Προσθήκη/Επέκταση 
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Παραλλαγές Ταξινόμησης Καρτών

q «Ομαδική Ταξινόμηση: Οι χρήστες ταξινομούν τις κάρτες σε 
μικρές ομάδες (3~5 άτομα)

q Ταξινόμηση καρτών με ομάδες εστίασης: 8~15 χρήστες 
ταξινομούν αρχικά τις κάρτες ο καθένας μόνος του και 
έπειτα συμμετέχουν σε μία ομάδα εστίασης.

q Delphi Ταξινόμηση καρτών: Ένας χρήστης αρχικά σε μία 
ανοιχτού-τύπου ταξινόμηση και έπειτα δίνεται διαδοχικά 
στον επόμενο χρήστη ως σημείο έναρξης.
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affinity diagrams
χρήση card sorting για οργάνωση 
σημειώσεων εθνογραφικής μελέτης



παράδειγμα

καλείστε να συμμετέχετε σε μια άσκηση 
ανοιχτής ταξινόμησης καρτών (open 
card sorting) με στόχο τη δομή του 
μενού ενός ιστοτόπου ταξιδιωτικού 
περιεχομένου. Σας δίνονται πακέτα με 
κάρτες τα οποία ταξινομήσατε σε 
ομάδες που ορίσατε εσείς.



παράδειγμα

ΤΕΧΝΕΣ

(Τέχνες, Πολιτισμός, 

Καλλιτέχνες, Μόδα)

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Διασκέδαση και νυχτερινή 

ζωή, Εκδηλώσεις, 

Εστιατόρια, Δραστηριότητες

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ενοικιάστε αυτοκίνητο, 

μετακινήστε μέσα στη χώρα



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Δραστηριότητα 
Σχεδιάστε τα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος ρούχων. 
Φανταστείτε όλες τις πιθανές καινοτομίες που μπορείτε. 
Επανασχεδιάστε τις δραστηριότητες των χρηστών με 
βάση το νέο σχεδιασμό σας.


