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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής, στόχος της
οποίας είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ατόμων που πάσχουν από την νόσο
Αλτσχάιμερ με τη βοήθεια των ανθρώπων που φροντίζουν τα άτομα αυτά. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους φροντιστές των ασθενών και στην εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους χωρίς να είναι απαραίτητο να επενδύσουν πολύ χρόνο και προσπαθώντας να μην προστεθούν νέες υποχρεώσεις στους χρήστες, αλλά να προσφερθεί βοήθεια για την εκπλήρωση αυτών που ήδη υπάρχουν. Η
έρευνα στηρίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία ακολουθώντας τέσσερα βασικά στάδια για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Αυτά είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η παραγωγή
και η αξιολόγηση. Καθορίζονται οι ανάγκες των τελικών χρηστών, προσδιορίζονται τα
ιδιαίτερα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και καταγράφονται οι απαιτήσεις του τελικού
εργαλείου αναλύοντάς τες από πλευράς τεχνολογίας. Επίσης, παρουσιάζονται ο ρόλος
της διάδρασης στον ευρύτερο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, οι βασικές λειτουργίες των συστημάτων που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και η ανάγκη αξιολόγησής
τους. Επιπλέον, καταγράφονται και παρατίθενται το γενικό σενάριο της εφαρμογής και
πέντε πιο συγκεκριμένα σενάρια με σκοπό την συγκεκριμενοποίηση των δυνατοτήτων
της, καθώς επίσης και η περιγραφή αυτών των σεναρίων μέσω σκαριφημάτων και η καταγραφή τους υπό μορφή αριθμημένης ακολουθίας. Δίνεται η σχεδιαστική απεικόνιση
των κατηγοριών των οθονών και καθορίζονται οι σχεδιαστικές προδιαγραφές. Η εργασία
αυτή περιέχει επίσης το πρωτότυπο εργαλείο τελικών χρηστών, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν βάσει των αναλύσεων. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση του εργαλείου και καταγράφονται τα συμπεράσματα τόσο των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης όσο και και της ευρύτερης έρευνας.
Λέξεις κλειδιά: ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, αξιολόγηση, διεπαφή χρήστη, διαμορφωτική αξιολόγηση, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, εργαλεία τελικών χρηστών, ευρετική αξιολόγηση, ιεραρχία σεναρίων, πρωτότυπο, πρωτότυπο διεπαφής σε
χαρτί, πρωτότυπο διεπαφής χαμηλής πιστότητας, πρωτότυπο διεπαφής υψηλής πιστότητας, σενάριο, στιλ διάδρασης, σχεδιασμός βάσει σεναρίων, ταξινόμηση των καρτών, τελικός χρήστης

Abstract
This paper presents the development of a multimedia application, whose main goal is
the improvement of the living conditions of people who suffer from the Alzheimer’s
disease, using the help of those who take care of them. This project focuses on the
caregivers, by trying to find an efficient way to organize their activities without them
having to invest more time. It also tries not to add extra work for them but to assist them in
performing the existing tasks. The research methodology is based on the following four
basic steps which define the application development. Those are the analysis, the design,
the production and the evaluation. The final result is accomplished by determining the
needs of end users, by identifying their particular social characteristics, by recognizing
the demands of the final user tool and by analyzing the technology terms and conditions.
This project also includes the role of interaction media in the wider health care system, the
basic functionality of the different systems that are developed, as well as the need of
evaluating them. Furthermore the general scenario of the application is recorded together
with five more specific scenarios in order to define their capabilities. The description of
these scenarios through sketches is presented and also their placement in a numbered
sequence is shown. The design standards are defined and the chart outline is formed,
displaying the screen categories. This work also contains the prototype of the end-user
tool, as modified in accordance with the standards set under the analysis. At last, the
application is evaluated and the findings of both the evaluation results and the wider
research is presented.
Keywords: user-centered design, evaluation, user interface, formative evaluation,
human-computer interaction HCI, end user tool, heuristic evaluation, prototype, paper
prototype, low-fidelity prototype, high-fidelity prototype, card sorting, scenario,
interaction style, scenario-based design, end user
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1. Εισαγωγή
Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στις αναπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες έχει σαν
αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων της τρίτης ηλικίας,όπως η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και οι άνοιες.
Σήμερα, οι άνοιες με συχνότερη τη νόσο Αλτσχάιμερ (50-60% του συνόλου) αποτελούν
μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Στο μέλλον, ο αριθμός και το κόστος της φροντίδας των ατόμων της μεγάλης αυτής πληθυσμιακής ομάδας θα αυξηθούν
σημαντικά και γι’ αυτό γίνονται συντονισμένες προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας
όλων των μορφών της άνοιας. Σήμερα, η πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι εφικτή
και η ριζική θεραπεία φαίνεται ως μια πολύ κοντινή προοπτική. (Alzheimers Disease
International, n.d)
Παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει και από πολλούς πιστεύεται πως οι άνθρωποι που
έχουν διαγνωστεί με την νόσο είναι ‘χαμένοι’ τόσο από τον εαυτό τους όσο και από τους
γύρω τους και πως δεν έχουν μέλλον. Αυτό έρχεται να το διαψεύσει ο γιατρός John Zeisel
μέσω μη φαρμακευτικών προσεγγίσεων. Η ασθένεια κρατά συνήθως δέκα με δεκαπέντε
χρόνια, χρόνος που θεωρείται μέλλον για τον ασθενή. Οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ εξακολουθούν να έχουν ικανότητες που δε σχετίζονται με τον χρόνο, όπως η κατανόηση της
μουσικής, της τέχνης και διαφόρων εκφράσεων του προσώπου καθιστώντας τους συναισθηματικά ευφυείς. (John Zeisel 2009) Την ενθάρρυνση αυτών των ικανοτήτων καλούνται να ενισχύσουν οι φροντιστές αυτών των ασθενών σχηματίζοντας συγκεκριμένες
δομές στον περιβάλλοντα χώρο, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με τους ασθενείς και
προτρέποντας την ανεξαρτησία των κινήσεών τους. Οι φροντιστές είναι μια αρκετά βεβαρημένη ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την συναισθηματική φόρτιση του εαυτού τους και των ασθενών αλλά και με την σωματική κόπωση και πίεση που μπορεί να δημιουργήσει η ολοκληρωτική και υπεύθυνη περιποίηση ενός ασθενή που πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ. Ο τύπος της νόσου και οι δυσκολίες που δημιουργεί βαραίνουν την κοινωνικοποίηση των φροντιστών και πολλές φορές ευθύνονται
για την κοινωνική απομόνωση αυτών των ανθρώπων.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του πανταχού παρόντα υπολογιστή
(Ubiquitous Computing – Ubicomp) υποστηρίζουν την ανάγκη των φροντιστών για κοινωνική συνοχή ενώ μπορούν να συνεισφέρουν στην αποφυγή του μεγάλου κινδύνου
απομόνωσής τους και των επακόλουθων προβλημάτων που μπορεί το γεγονός αυτό να
δημιουργήσει. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής, με την οποία θα μπορέσουν να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ατόμων που πάσχουν από την νόσο με την βοήθεια πάντα ανθρώπων που φροντίζουν τα
άτομα αυτά. Ο Mark Weiser εισήγαγε τον τομέα του πανταχού παρόντα υπολογιστή με
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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στόχο την απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο του επιτραπέζιου υπολογιστή και
την μεταφορά της υπολογιστικής ισχύος στο καθημερινό περιβάλλον του ανθρώπου,
όπου η παρουσία του υπολογιστή θα περνά πλέον απαρατήρητη. (Weiser 1991) Με βάση
αυτό στοχεύεται η υποστήριξη σύνδεσης ατόμων ή ομάδων, ώστε να έχουν μια εξ’ αποστάσεως επίγνωση των δραστηριοτήτων και της κατάστασης των συμμετεχόντων σε μια
επικοινωνία. Υποστηρίζεται έτσι και αυξάνεται τόσο η επικοινωνία ανθρώπουυπολογιστή (Human-Computer Interaction HCI) όσο και η επικοινωνία διαφόρων ατόμων μεταξύ τους τοποθετώντας αυτή τη δραστηριότητα μέσα σε ένα καθημερινό χωρικό
πλαίσιο. Η εφαρμογή που αναπτύσσεται και δημιουργείται μέσω της έρευνας αυτής της
εργασία έχει προσαρμοστεί στις ιδιοσυγκρασιακές ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με
τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους, την κουλτούρα και την ανάγκη τους για επικοινωνία. Έχει
ληφθεί υπόψη η βεβαρημένη τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά καθημερινότητα των
χρηστών καθώς και η ανάγκη τους για υποστήριξη των κοινωνικών τους σχέσεων. Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση του εργαλείου τελικού χρήστη (end user tool). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευχρηστία της εφαρμογής
και η χρήση της χωρίς να απαιτείται επένδυση πολύ χρόνου ή ιδιαίτερες γνωστικές ικανότητες γύρω από θέματα τεχνολογίας από την μεριά των χρηστών.

1.1 Μεθοδολογία της Εργασίας
Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας
βασίζεται στην προσέγγιση του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού (user-centered design).
Το κύριο σημείο του είναι ο σχεδιασμός που στηρίζεται στην σκέψη από την πλευρά του
χρήστη. Τον τοποθετεί στο κέντρο της σχεδιαστικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη
τις ικανότητες και τις ανάγκες του, καταγράφει το περιβάλλον που χρησιμοποιεί το σύστημα και εστιάζει στην εργασία που καλείται να διεκπεραιώσει καθώς και στα καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει με το σύστημα. (Ακουμιανάκης 2006)
Ο σχεδιασμός της πολυμεσικής εφαρμογής έγινε με βάση τέσσερα σημαντικά βήματα. Ξεκινώντας από την ανάλυση έγινε η συλλογή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών, τέθηκαν περιορισμοί ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής καθώς επίσης καθορίστηκαν οι στόχοι της και προσδιορίστηκε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ο καθορισμός των παραπάνω έγινε βάσει των κοινωνικών αναγκών των χρηστών
και του περιβάλλοντος χρήσης της εφαρμογής. Λήφθηκε υπόψη η σπουδαιότητα της ευχρηστίας για την σχεδίαση καθώς και οι ιδιαίτερες ικανότητες των χρηστών. Μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των φροντιστών των ασθενών
(τελικοί χρήστες) βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για το σχεδιασμό
του γραφικού περιβάλλοντος του εργαλείου τελικών χρηστών και του στιλ της διάδρασης. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με την χρήση μεθόδων και τεχνικών, όπως οι
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συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια και οι επισκέψεις σε περιβάλλοντα που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή. Βάσει όλων των παραπάνω προσδιορίστηκαν τελικά και οι
απαιτήσεις για το εργαλείο τελικών χρηστών.
Το επόμενο βήμα που ακολουθήθηκε είναι αυτό του σχεδιασμού, κατά τον οποίο έγινε
χρήση των δεδομένων από την ανάλυση, ώστε να αποφασιστούν οι τελικοί στόχοι της
εφαρμογής και να δημιουργηθούν τα πρώτα σενάρια. Ο σχεδιασμός βάσει σεναρίων
(scenario-based design) είναι η κύρια μέθοδος που εφαρμόστηκε, ώστε να δημιουργηθούν δομές που είναι κατανοητές και καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη με στόχο την
μέγιστη χρηστικότητα, που είναι και ο κύριος σκοπός των πολυμεσικών εφαρμογών. Η
διαδικασία αυτή έγινε πιο ειδική με την επιλογή πέντε πιο συγκεκριμένων σεναρίων, τα
οποία αποτέλεσαν και την βάση για την ανάπτυξη της εφαρμογής, παρουσιάζοντας την
διάδραση του χρήστη με το σύστημα. Αυτά τα σενάρια διάδρασης καταγράφηκαν με τη
μορφή πρωτοτύπου διεπαφής χαμηλής πιστότητας (low-fidelity prototype), όπου πλέον τα
καθήκοντα των χρηστών εξειδικεύτηκαν και έγινε αντιστοίχισή τους με συγκεκριμένα
διαδραστικά καθήκοντα. Η κατασκευή του πρωτοτύπου αυτού έγινε με την χρήση απλής
σχεδίασης στο χαρτί και ακολούθησε η σχεδίασή του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με
την βοήθεια προγραμμάτων όπως το Illustrator και το Photoshop της Adobe. Όλες οι επιλογές σχετικά με την διάδραση και τον σχεδιασμό έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που καθορίστηκαν στη φάση της ανάλυσης. Στη συνέχεια έγινε ιεραρχική καταγραφή
των λειτουργιών της εφαρμογής δείχνοντας τα επίπεδα ανάλυσής της ως μία ακολουθία
γεγονότων, τα οποία και παρουσιάστηκαν υπό μορφή διαγράμματος.
Το επόμενο στάδιο που ακολουθήθηκε είναι αυτό της παραγωγής. Σε αυτή τη φάση
πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση των σχεδιαστικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί στα
παραπάνω βήματα. Τέλος, με την αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε ο έλεγχος της χρηστικότητας και λειτουργικότητάς της, διαπιστώθηκε αν οι αρχικοί στόχοι που έχουν τεθεί
κατά την ανάλυση έχουν επιτευχθεί καθώς επίσης έγινε και η κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων. Για την αξιολόγηση εφαρμόστηκε η ευρετική μέθοδος
(Heuristic Evaluation), κατά την οποία έγινε σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων
και με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν σε μια σειρά ερωτηματολογίων έγινε η ανάλυση
των αποτελεσμάτων και σχηματίστηκαν τα ανάλογα συμπεράσματα.
Η μεθοδολογία για την εκπόνηση της εργασίας στηρίχτηκε στην έρευνα και αξιολόγηση πληροφοριών που προέρχονται κυρίως από ξενόγλωσση βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, απ’ όπου συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις εξελίξεις και για την παρούσα κατάσταση. Έγινε ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων από βιβλιογραφία σχετική με τον
σχεδιασμό, την σχέση ανθρώπου και πολυμέσων, καθώς επίσης από βιβλιογραφία και
άρθρα σχετικά με την νόσο του Αλτσχάιμερ και των ανθρώπων που πάσχουν από αυτή.
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Επιπλέον, αναζητήθηκε υλικό σχετικά με την κατάσταση των διαδραστικών μέσων στον
ευρύτερο χώρο της υγείας. Τέλος, με την δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της νοητικής υγείας σε Ελλάδα και Ολλανδία, ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολυμεσικό σχεδιασμό για ειδικές ομάδες ανθρώπων, ανθρώπων που πάσχουν και μέλη των οικογενειών τους αποκοιμίστηκαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με την ζωή τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

1.2 Δομή εργασίας
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι δομημένη σε οκτώ κεφάλαια. Στο (πρώτο) εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της έρευνας, επιγραμματικά ο
σκοπός της μελέτης, οι λόγοι για τους οποίους έγινε επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, η μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα καθώς επίσης και δομή της
εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο καθορίζονται οι ανάγκες των τελικών χρηστών και
προσδιορίζονται εκείνα τα ιδιαίτερα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Περιγράφεται το
πεδίο εφαρμογής του εργαλείου, οι ακριβείς στόχοι του καθώς επίσης καταγράφονται οι
απαιτήσεις του, αναλύοντας τες από πλευράς τεχνολογίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ρόλος της διάδρασης στον ευρύτερο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, οι βασικές λειτουργίες των συστημάτων που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και η ανάγκη
αξιολόγησής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά στο γενικό σενάριο της
εφαρμογής και στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη πέντε συγκεκριμένων σεναρίων με σκοπό την συγκεκριμενοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Ακολουθεί η περιγραφή
αυτών των σεναρίων μέσω σκαριφημάτων καθώς και η καταγραφή των σεναρίων υπό
μορφή αριθμημένης ακολουθίας, δίνοντας μια ακριβέστερη εικόνα των βημάτων εκτέλεσης των ενεργειών. Στη συνέχεια, μετά από ομαδοποίηση των οθονών, ορίζονται οι διάφορες κατηγορίες και παρουσιάζεται η σχεδιαστική απεικόνιση των κατηγοριών των
οθονών (ιεραρχία σεναρίων), όπου δηλώνεται και η λειτουργία της εφαρμογής. Τέλος,
καθορίζονται οι σχεδιαστικές προδιαγραφές , παρουσιάζονται τα γενικά σχεδιαστικά
κριτήρια και εκτίθενται τα αισθητικά στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος. Στο πέμπτο
κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρωτότυπο εργαλείο τελικών χρηστών, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηστών. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στην έννοια της αξιολόγησης, τους στόχους, τα κριτήρια, τη μεθοδολογία και τη διαδικασία με την οποία αυτή
έγινε. Ακολουθούν η ανάλυση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους εμπειρογνώμονες, καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής. Στο έβδομο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το σύνολο της έρευνας, καθώς
επίσης σκέψεις και προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν με σκοπό τη βελτίωση και την
περαιτέρω εξέλιξή της . Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι βιβλιογραφικές και
διαδικτυακές αναφορές ενώ στα παραρτήματα παρουσιάζεται υποστηρικτικό υλικό, που
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κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο κυρίως σώμα της διπλωματικής εργασίας.
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2. Ανάλυση απαιτήσεων
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που συμβάλλουν
τόσο στην περιγραφή του πεδίου εφαρμογής όσο και στον καθορισμό των απαιτήσεων
των χρηστών. Βασικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία σαφούς εικόνας
της εφαρμογής καθώς και ο προσδιορισμός των λειτουργιών και των περιορισμών της.
(Ακουμιανάκης 2006) Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δημιουργία μιας πολυμεσικής
εφαρμογής κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς υποστηρίζει μια ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα
και την σχέση των μελών της μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα σύστημα επικοινωνίας με
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer mediated communication – CMC), όπου
τα συνδεδεμένα άτομα ή ομάδες ατόμων αποκτούν εξ’ αποστάσεως επίγνωση των δραστηριοτήτων και της κατάστασης των συμμετεχόντων στην επικοινωνία. (van Baren
2003)

2.1 Στόχοι της εφαρμογής
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι της πολυμεσικής εφαρμογής. Έχει καταγραφεί πως το Αλτσχάιμερ είναι η πιο συνηθισμένη ανάμεσα από 100 διαφορετικούς
τύπους άνοιας. Μάλιστα, έχουν καταμετρηθεί 160.000 ασθενείς στην Ελλάδα, 7.300.000
ασθενείς στην Ευρώπη και 36.000.000 ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νόσος Αλτσχάιμερ εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, σπανιότερα σε ηλικίες των 50 με 60 ετών και πολύ σπάνια σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 50 ετών. Πρόκειται για ασθένεια όπου οι εγκεφαλικές λειτουργίες προοδευτικά παρακμάζουν και το
άτομο σταδιακά χάνει τις διανοητικές του ικανότητες με συνήθη συμπτώματα την απώλεια της μνήμης, της κρίσης, του λόγου και της καθημερινής λειτουργικότητας. Σε προχωρημένα στάδια της ασθένειας τα άτομα αυτά δεν μπορούν πλέον να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται την βοήθεια τρίτων, οι οποίοι καλούνται φροντιστές.
Ο φροντιστής - περιθάλποντας ορίζεται ως ένα άτομο εκτός επαγγελματικού ή επίσημου πλαισίου, το οποίο παρέχει δωρεάν φροντίδα σε κάποιον με χρόνια ασθένεια, αναπηρία ή άλλη μακροχρόνια ανάγκη υγείας ή φροντίδας (Alzheimer Nederland 2012). Οι
φροντιστές είναι συνήθως μέλη της οικογένειας, συγγενείς ή φίλοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συμπορευτούν με τον ασθενή καθόλη την διάρκεια της ασθένειας φροντίζοντας
να έχει τις ανάλογες παροχές, ρυθμίζουν θέματα σε καθημερινή βάση, παρακολουθούν
την εξέλιξη του ασθενή και στέκονται συνεχώς στο πλευρό του παρέχοντας όσο δυνατόν
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Λόγω του μεγάλου φορτίου, ψυχολογικού αλλά και σωματικού, κυρίως όταν πρόκειται για κάποιον φροντιστή, μέλος της οικογένειας του ασθενή, το αίσθημα απόγνωσης
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εμφανίζεται σε τριπλάσια συχνότητα συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Οι άνθρωποι
αυτοί βιώνουν μοναξιά, κοινωνική απομόνωση, ματαίωση, θυμό, σωματική εξασθένηση
και χάνουν εύκολα την υπομονή τους. Πολλές φορές μάλιστα αναφέρουν αϋπνία και μειωμένη ενεργητικότητα. Εξαιτίας των παραπάνω και λόγω του περιορισμένου χρόνου και
των ταμπού που ακόμη διέπουν την κοινωνία περιορίζουν επιλεκτικά τις κοινωνικές συναναστροφές και επικεντρώνονται στην αναζήτηση βοήθειας μέσω του συγγενικού – φιλικού περιβάλλοντος, των ειδικών της υγείας και ομάδων υποστήριξης, ώστε να μπορέσει να χτίσουν και να ενισχύσουν κανείς φιλικές και συγγενικές σχέσεις νωρίς στην
ασθένεια. (Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών n.d)
Πολλές φορές για την εξασφάλιση της καλής ποιότητας ζωής ενός ασθενή φροντίζουν περισσότερα από ένα άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα στις διαφορετικές στιγμές τις ζωής του να ‘παρακολουθείται’ και από διαφορετικούς
φροντιστές. Όμως όλοι αυτοί που νοιάζονται καλούνται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους,
να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με την εξέλιξη του ασθενή, να ενημερώσουν ο ένας
τον άλλο για τα ραντεβού του με τον γιατρό, τις αντιδράσεις του σε διάφορα ερεθίσματα
και γενικά θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά του.
Σκοπός της παρούσας εφαρμογής είναι η ενίσχυση τόσο της σύγχρονης όσο και της
ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας του πάσχοντος καθώς και
με το νοσηλευτικό προσωπικό. Η παρούσα μελέτη στοχεύει σε μια εφαρμογή η οποία θα
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εύκολης χρήσης χωρίς ο ίδιος να έχει ιδιαίτερες
γνώσεις σχετικά με το διαδίκτυο και τον προγραμματισμό και χωρίς να είναι απαραίτητο
να επενδύσει πολύ χρόνο. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής που θα βοηθήσει στην οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών της ομάδας φροντίδας και
κατ’ επέκταση του ασθενή. Είναι σημαντικό η εφαρμογή αυτή να μην προσθέσει νέες
υποχρεώσεις στους χρήστες αλλά να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω του σχεδιασμού, με τις κατάλληλες σχεδιαστικές επιλογές για την δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος, με την χρήση κατάλληλου οπτικό-ακουστικύ υλικού και τον καθορισμό του σεναρίου που θα οδηγήσουν στην εύκολη πλοήγηση, τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα του τελικού
εργαλείου. Με γνώμονα τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και το άθροισμα των παραπάνω ενεργειών αποσκοπείται η δημιουργία εφαρμογής απλής μεν σε χρήση, που θα παρέχει ωστόσο ποιοτική εμπειρία πλοήγησης και θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις
των χρηστών.

2.2 Ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών
Για την ανάλυση των δραστηριοτήτων που περιγράφουν την εφαρμογή δηλαδή την
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ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών αρχικά έγινε συλλογή των αναγκών μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων των μελλοντικών χρηστών καθώς επίσης και μέσω επισκέψεων σε χώρους εργασίας και δραστηριοτήτων των ομάδων φροντιστών. Έγιναν συναντήσεις με μέλη οικογενειών ασθενών καθώς και τους ίδιους τους ασθενείς στο Αλτσχάιμερ Καφέ, που οργανώνεται μία φορά τον μήνα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας,
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με γιατρούς από τον τομέα της νοητικής υγείας, Dawi
van der Stap και Anna-Eva Prick, καθώς επίσης έγινε συλλογή πληροφοριών από διάφορες ομιλίες σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ και την φροντίδα των ασθενών. Έτσι λοιπόν
με βάση την παραπάνω μελέτη προσδιορίστηκαν οι ανάγκες των τελικών χρηστών.
Λόγω της ανάγκης των φροντιστών για βοήθεια στην καθημερινότητά τους αλλά και
για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, οι πιθανοί χρήστες του συστήματος μπορεί να
ποικίλουν από την άποψη του φύλου, των τεχνικών ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και
των αναγκών. Έχει διαπιστωθεί πως ακριβά προϊόντα και προϊόντα που προβάλλουν τις
αδυναμίες των χρηστών είναι δύσκολο να υιοθετηθούν από το κοινό (Heiskanen et al.
2005). Θα πρέπει λοιπόν ο σχεδιασμός να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει
αποδεκτό από ένα ευρύτερο κοινό και να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του χρήστη και
όχι στις αδυναμίες του. Επίσης, η ανάγκη των φροντιστών για επικοινωνία με το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον υποδεικνύει ότι το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία (bi- directional communication). Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάσσουν πληροφορίες και όχι να περιορίζονται ο ένας στην
δραστηριότητα του άλλου. (Morris et al. 2004). Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η διατήρηση της ιδιωτικότητας των χρηστών. Θα πρέπει το σύστημα να τους παρέχει τη δυνατότητα να μοιράζονται μόνο όσες πληροφορίες οι ίδιοι επιθυμούν. Σε περίπτωση δε που ο
χρήστης θέλει να αποφύγει την επικοινωνία ή τη διάδραση με κάποιον άλλο χρήστη η
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να του παρέχεται. Ένας χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να
δημιουργεί την προσωπική του ταυτότητά και να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιες
πληροφορίες θα αποκαλύψει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χρόνου οι προτιμήσεις και
οι ανάγκες ενός χρήστη αλλάζουν και έτσι πέρα από τη δυνατότητα δημιουργίας της
ταυτότητάς του θα πρέπει να του δίνεται και η δυνατότητα τροποποίησης ή και διαγραφής της. Τέλος, είναι σημαντικό ο χρήστης να μπορεί πάντα να αποσυνδεθεί εύκολα από
την εφαρμογή και ανά πάσα στιγμή ακόμη και να διαγραφεί.

2.3 Ηλικιακή ομάδα τελικών χρηστών (end users)
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ελλάδα και Ολλανδία, διαπιστώθηκε ότι ο
μεγαλύτερος αριθμός χρηστών ανήκει στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 31 και 50 ετών ενώ
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει εκπληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό είναι και
προφανές αν λάβει κανείς υπόψη την ηλικία του ασθενή, που όπως προαναφέρθηκε είναι
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συνήθως άνω των 65 ετών καθώς και την ηλικία των νεότερων επαγγελματιών φροντιστών. Η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι αρκετά έμπειρη με την τεχνολογία και όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο της έρευνας ένα μεγάλο ποσοστό αυτής, που αγγίζει το
97,5% των χρηστών, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και μάλιστα το 87,1% αυτών σε καθημερινή βάση. Η προαναφερθείσα διαπίστωση συνδέεται άμεσα με την ερώτηση σχετικά με
τον τρόπο που ενημερώνονται οι χρήστες για θέματα που αφορούν στην νόσο, στην
οποία το 92,5% του συνόλου απάντησε πως ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου και ένα
αρκετά υψηλό ποσοστό μέσω του γιατρού. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο φύλα, του
ίδιου πάντα ηλικιακού γκρουπ, εκτός του ότι ενημερώνονται κυρίως μέσω του διαδικτύου, διαπιστώνεται επιπλέον πως κανείς τους δεν το χρησιμοποιεί λιγότερο από μια φορά
τον μήνα. Πρόκειται λοιπόν για μία ηλικιακή ομάδα έμπειρη ως προς την χρήση τόσο
του ίδιου του υπολογιστή όσο και του διαδικτύου. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι λόγω της ηλικίας των φροντιστών η εφαρμογή απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται και γι’ αυτό ο χρόνος τους σε συνδυασμό με την φροντίδα του ασθενή είναι πολύ
περιορισμένος.

2.4 Ιδιαίτερα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των χρηστών
Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από ασθενείς που πάσχουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ, γιατρούς και κυρίως από συγγενείς ασθενών και επαγγελματίες φροντιστές.
Οι τελευταίες δύο ομάδες χρηστών είναι και αυτές άλλωστε στις οποίες απευθύνεται
άμεσα η εφαρμογή.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συνδέεται μέσω επιτραπέζιου προσωπικού υπολογιστή, κάτι που καθιστά το σπίτι ή έναν οικείο χώρο ως το κύριο περιβάλλον χρήσης της
εφαρμογής. Ένα μικρό ποσοστό συνδέεται μέσω κινητού τηλεφώνου ενώ ένα ελάχιστο
ποσοστό μέσω κάποιας ταμπλέτας. Τα αποτελέσματα αυτά θα καθορίσουν στην πορεία
και τις σχεδιαστικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Δεν επισκέπτονται πολύ συχνά
επιστημονικές ιστοσελίδες και προτιμούν κυρίως να ενημερωθούν είτε μέσω της ιστοσελίδας κάποιου κέντρου περίθαλψης είτε μέσω άλλων ενημερωτικών ιστοσελίδων Στην
ερώτηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον γηρίατρο Dawi van der Stap του Γηριατρικού Νοσοκομείου του Den Bosch της Ολλανδίας, κατά πόσο θα βοηθούσε μια εφαρμογή γραμμένη σε επιστημονική γλώσσα και αν ήδη χρησιμοποιούν τέτοιου είδους
εφαρμογές, η απάντησή του ήταν αρνητική καθώς πιστεύει πως οι φροντιστές χρειάζεται να έχουν ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιεί απλή καθημερινή γλώσσα και όχι
επιστημονική, όπως ήδη χρησιμοποιούν σε διάφορες εφαρμογές οι γιατροί μεταξύ τους
και η κατανόησή της είναι δύσκολη από άτομα πέραν του ιατρικού κύκλου.
Οι φροντιστές αποτελούν μια ομάδα αρκετά ευαίσθητη που καλείται όχι μόνο να
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αναλάβει την περιποίηση του ασθενή αλλά και να επικοινωνήσει την εξέλιξη της ασθένειας και της καθημερινότητας του με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σε συζήτηση
που έλαβε μέρος στο Αλτσχάιμερ Καφέ (Ουτρέχτη), επισημάνθηκε από τους φροντιστές
των ασθενών πως πολλές φορές αυτή η επικοινωνία είναι δύσκολη δεδομένου πως ο καθένας αντιλαμβάνεται και φιλτράρει με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα ερεθίσματα με
αποτέλεσμα τόσο να δημιουργούνται επιπλέον εντάσεις όσο και να μην παρέχεται η ανάλογη ενημέρωση μεταξύ τους και προς όφελος του ασθενή. Επίσης, διατύπωσαν την
ανάγκη επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σε στιγμές που οι ίδιοι είναι
αποφορτισμένοι και πως οι ίδιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο της χρονικής στιγμής της
επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις τα διάφορα μέλη της οικογένειας δεν ζουν στον
ίδιο τόπο κάτι που καθιστά την ενημέρωσή τους από τον φροντιστή ακόμη πιο δύσκολη.
Για τον κύριο φροντιστή του ασθενή ο όγκος της εργασίας είναι πολύ μεγάλος, που αναπόφευκτα και ο ίδιος αδυνατεί να ενημερώσει άμεσα τα υπόλοιπα μέλη για όλες τις εξελίξεις. Σε περιπτώσεις ασθενών που οι φροντιστές τους είναι περισσότεροι του ενός, έχει
διαπιστωθεί πως η σωστή ενημέρωση του γιατρού απουσιάζει καθώς παρατηρείται ασυνεννοησία και μεταφορά λάθος πληροφοριών ακόμη και στο ιατρικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η βοήθεια που αρμόζει στον κάθε ασθενή, αναφέρει στην ίδια
συζήτηση η ψυχίατρος Anna-Eva Prick. Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει η δημιουργία της παρούσας πολυμεσικής εφαρμογής και κατόπιν της διαπίστωσης που προέκυψε
από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την σημαντικότητα ύπαρξης μια εφαρμογής με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της
ομάδας φροντίδας, των συγγενών και του γιατρού.

2.5 Απαιτήσεις εργαλείου τελικών χρηστών
Τα εργαλεία τελικών χρηστών (End User Tools) αναφέρονται σε συστήματα όπου οι
χρήστες χωρίς να γνωρίζουν προγραμματισμό μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές
διαφόρων εργασιών. Είναι δηλαδή ένα σύνολο μηχανισμών που υποστηρίζουν τους τελικούς χρήστες στη δημιουργία, τροποποίηση και παρακολούθηση εφαρμογών μέσω του
υπολογιστή, με στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. (McBride n.d)
Σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής, έχοντας σαν βάση τις απαντήσεις που
έδωσαν οι ερωτηθέντες καθώς και την ανάλυσή του ερωτηματολογίου, προκύπτει πως
στο τελικό εργαλείο χρήσης επιθυμούν αρχικά τον συνδυασμό εφαρμογών, όπως το ημερολόγιο σε ποσοστό 65%, e-mail σε ποσοστό 60%, ασκήσεις μνήμης σε ποσοστό 45%,
υπενθυμίσεις και άλμπουμ φωτογραφιών σε ποσοστό 42,5% και ακολουθούν τηλεφωνικός κατάλογος, ηλεκτρονικά περιοδικά και χώρος σύγχρονης επικοινωνίας (chat). Απάντησαν επίσης πως θα επιθυμούσαν ο συνδυασμός των παραπάνω εφαρμογών να συνοδεύεται από πολυμεσικά στοιχεία, όπως ηχητική ειδοποίηση, φωνητική ειδοποίηση, ειΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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δοποιήσεις για εκδηλώσεις, κινούμενες εικόνες, μουσική και διαγράμματα. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες διατύπωσαν πως η ύπαρξη των πολυμεσικών αυτών στοιχείων είναι από σημαντική έως πολύ σημαντική καθιστώντας την εφαρμογή πιο λειτουργική και ελκυστική. Η ανάγκη για πληροφόρηση και χρηστικότητα καταλαμβάνουν πολύ
σημαντική θέση καθώς επίσης και ο συγχρονισμός αυτής της εφαρμογής με τις ήδη χρησιμοποιούμενες από τους χρήστες. Το πρόγραμμα των φροντιστών είναι αρκετά βεβαρημένο και δεδομένου πως ήδη κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, όπως προκύπτει και από το ερωτηματολόγιο, ένα πολύ υψηλό ποσοστό των
ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ήδη εφαρμογές που τον βοηθούν στην καθημερινότητά του,
η οποία και σχετίζεται με την νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ όλοι όσοι τις χρησιμοποιούν θα επιθυμούσαν να τους παρέχονται συνδυασμένες σε ένα ενιαίο, λιτό και χρηστικό σύστημα.
Βάσει των δέκα τυπικών ευρετικών κανόνων ευχρηστίας, που προτείνει ο Jakob
Nielsen, το εργαλείο τελικών χρηστών στοχεύει στην παροχή κατάλληλης ανάδρασης σε
εύλογο χρόνο, στην χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας καθώς επίσης σε εικονικές
και συμβολικές αναπαραστάσεις προσαρμοσμένες στο νοητικό επίπεδο του χρήστη. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παροχή δυνατότητας ελέγχου και ελευθερίας κίνησης στον χρήστη δίνοντάς του τη δυνατότητα αναίρεσης μιας εσφαλμένης ενέργειας.
Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ύπαρξη συνέπειας στην χρήση της ορολογίας καθόλη
την διεπιφάνεια χρήστη καθώς επίσης και η προστασία του χρήστη από πιθανά σφάλματα. Η ελαχιστοποίηση του μνημονικού του φορτίου, περιορίζοντας στο ελάχιστο όσα ο
χρήστης πρέπει να θυμάται, καθώς επίσης και η ύπαρξη σχεδιαστικής καλαισθησίας και
μινιμαλισμού στην παρεχόμενη πληροφορία, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση του χρήστη, αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία που πρέπει να συνυπολογιστούν. Σπουδαίο
ρόλο διαδραματίζει η δημιουργία μηνυμάτων σε περίπτωση σφάλματος, που να είναι
σαφή και κατανοητά και να προτείνουν διέξοδο από το σφάλμα, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας και εγχειριδίων χρήσης, τα οποία πρέπει να είναι σύντομα, περιεκτικά και
να εστιάζουν σε εργασίες του χρήστη αντί των λειτουργιών του συστήματος. Τέλος, για
λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μοιραστεί δεδομένα μόνο με όσους ο ίδιος επιθυμεί. (Nielsen 1994)
Για την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου και την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Programme for
Social Sience). Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ερωτηματολογίων παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα 1 (σ. 73) στο τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

19

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

2.6. Ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής από πλευράς τεχνολογίας
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παράμετροι που
θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της στο στάδιο της υλοποίησης. Μελετώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας ολοένα και περισσότεροι χρήστες προτιμούν ευέλικτα συστήματα με δυνατότητες, όπως λογιστικά φύλλα, εφαρμογές γραφείου,
κειμενογράφους κτλ. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και ως βοηθοί σε καθημερινές λειτουργίες του χρήστη. .
Υπάρχουν διάφορα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, όπως το Windows της
Microsoft, το mac os της Apple και το Linux. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών οι κινητές συσκευές, οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζονται από λειτουργικά συστήματα όπως το Android (Google), i os (Αpple) και το Windows
Mobile (Microsoft).
Στατιστικές αναφέρουν πως ο μέσος χρήστης του διαδικτύου χρησιμοποιεί πλέον
οθόνες άνω των 1024 x 768 px ενώ το βάθος χρώματος στους σύγχρονους υπολογιστές
είναι 24 ή 32 bit, απεικονίζουν δηλαδή 16.777.216 διαφορετικά χρώματα. Αναφέρεται επίσης πως το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών για την πλοήγησή του ανατρέχει στους
browsers Firefox και Chrome, ενώ οι κύριες μονάδες εισόδου παραμένουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, καθώς οι οθόνες αφής δεν έχουν εισαχθεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό
στη ζωή των χρηστών, πέρα από εκείνους μου χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές και κινητά τηλέφωνα εξοπλισμένα με οθόνες αφής. (w3schools.com n.d.) Συνήθως, για την
ανάπτυξη εφαρμογών προτιμώνται αντικεινοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού όπως
η C++ ή η Java λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν για την σχεδίαση γραφικών.
Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη υλοποίηση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Flash της
Adobe για τη δημιουργία demo προς παρουσίαση στα τελευταία στάδια της έρευνας,
μιας και παρέχει δυνατότητα παράλληλης αντιμετώπισης των γραφικών και του προγραμματισμού.
Συνοπτικά λοιπόν στο σύνολό τους οι απαιτήσεις τόσο των χρηστών όσο και του συστήματος, σύμφωνα και πάντα με την έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο,
ορίζουν την ανάγκη δημιουργίας μιας εφαρμογής που θα είναι εύκολη στην εκμάθηση
χωρίς να απαιτείται ανάγνωση κάποιου πολύπλοκου οδηγού λειτουργίας αλλά ο χρήστης
θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τη λειτουργικότητα της από το γραφικό περιβάλλον της
εκάστοτε οθόνης. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας φροντιστών, οι οποίοι αποτελούν
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και τους τελικούς χρήστες. Η ανάγκη επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κυρίως σε στιγμές που οι ίδιοι είναι αποφορτισμένοι από τα διάφορα καθήκοντα της ημέρας καθιστά το σπίτι ή έναν οικείο χώρο ως περιβάλλον χρήσης
της εφαρμογής. Οι άνθρωποι αυτοί περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι και κινούνται περισσότερο στις κοντινές σε αυτούς περιοχές λόγω των αναγκών του ασθενή
και των πολλαπλών υποχρεώσεων, γεγονός που τους οδηγεί στην απομόνωση και την
μοναξιά. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων που έχουν ανάγκη από έναν εναλλακτικό τρόπο
επικοινωνίας και στην πλειοψηφία τους είναι συχνοί χρήστες του διαδικτύου και έχουν
αρκετή εμπειρία σχετικά με την τεχνολογία. Επίσης, δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν την
ύπαρξη μιας εφαρμογής που να συνδυάζει έναν ευρύτερο αριθμό εφαρμογών και που να
συνοδεύεται από πολυμεσικά στοιχεία, όπως ηχητική ειδοποίηση, φωνητική ειδοποίηση,
ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις, μουσική και φωτογραφίες. Είναι σημαντικό ο προγραμματισμός της εφαρμογής να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύει τον χρήστη από
ηλεκτρονικούς ιούς και διαρροή των προσωπικών του στοιχείων. Τέλος λόγω του κόστους και της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει η εφαρμογή από
άποψη λειτουργικότητας και γραφικών να ανταποκρίνεται στην επένδυση του χρήστη,
πολύ περισσότερο μάλιστα αν αυτή δεν του παρέχεται δωρεάν (Smith 2011).
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στις διαδραστικές εφαρμογές και τον
ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της υγείας, καθώς επίσης και η
ανάγκη αξιολόγησής τους.
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3. Διάδραση και τεχνολογία στον χώρο της υγείας
Η πληροφορική στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνει την παραγωγή, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τον έλεγχο των πληροφοριών και τις αρχές που διέπουν την επικοινωνία. Επίσης, εμπεριέχει τις τεχνικές, τις θεωρίες και τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
με επίκεντρο τον καταναλωτή. Παρά το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιείται και συνεχώς
αναπτύσσεται ένας μεγάλος αριθμός από πλατφόρμες, τεχνολογίες και συστήματα, το
ίδιο το πεδίο εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικά στάδια. Αυτό ίσως να
οφείλεται στο γεγονός πως τα σημερινά συστήματα έχουν σχεδιαστεί, ώστε να βρουν μια
θέση στο πλαίσιο του υπάρχοντος καθεστώτος της υγειονομικής περίθαλψης και θα μπορούσε να πει κανείς πως έχουν περιορισμούς που επηρεάζουν τον τρόπο παροχής βοήθειας. Με την εμπειρία και την δυναμική που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο
στον τομέα της πληροφορικής τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν και να μετασχηματίσουν ριζικά τον τρόπο διανομής αυτών των παροχών.
Πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία των καταναλωτών έχουν οριστεί ως κάθε
είδος πληροφορίας, που επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν την υγεία τους και να παίρνουν αποφάσεις που σχετίζονται με την υγεία των ίδιων ή των μελών της οικογένειάς
τους (Harris, 1995). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη διάδοση των πληροφοριών, όπως
ανεπίσημα κανάλια στο διαδίκτυο, μετάδοση από διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, dial-up
υπηρεσίες (τηλέφωνο) κ.ά.. Όλες αυτές οι πηγές και η εύκολη διάδοση των πληροφοριών
δημιουργεί μια σειρά από προβληματισμούς, συμπεριλαμβανομένου του πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αντικρουόμενες ή διαφορετικές πληροφορίες, πώς κρίνεται η αξιοπιστία, πώς μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές λύσεις και εν τέλει πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ποσότητες πληροφοριών.
Η New York Times, σε άρθρο που δημοσίευσε, αναφέρει πως οι φροντιστές των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές κοινότητες για πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την κοινωνική υποστήριξη. Τα
ήδη υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook ή το twitter, δεν μπορούν να τους βοηθήσουν στις ανάγκες που παρουσιάζονται καθημερινά και γι’ αυτό αναζητούν εργαλεία
πιο εξειδικευμένα (New York Times 2012). Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μετασχηματισμού Υγείας στις Η.Π.Α. (Institute for Health Technology Transformation - iHT2), με έκθεση που δημοσίευσε, περιγράφει τις βέλτιστες στρατηγικές για την υγεία χρησιμοποιώντας πληροφορικά συστήματα, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι οι ασθενείς. Η έκθεση επικαλείται στοιχεία από τους ειδικούς της υγείας και καταλήγει πως οι
δέκα κορυφαίες στρατηγικές για την εμπλοκή του ασθενή στην φροντίδα της υγείας του
είναι:
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• Παροχή διαδικτυακών εργαλείων για την υγεία που προσφέρουν υπενθυμίσεις και
πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και τις θεραπείες του ασθενή
• Σύνδεση με τους ασθενείς μέσω ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
• Προσέγγιση σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μέσω διαδικτυακών καναλιών
• Παροχή φροντιστών με πρόσβαση σε εργαλεία, όπως τα μητρώα υγείας
• Προσφορά εργαλείων οργάνωσης που συντηρούνται από γιατρούς ή νοσοκομεία
• Παροχή δεδομένων μέσω των smart phones και άλλων φορητών συσκευών
• Αναζήτηση της τεχνολογίας που μπορεί να βελτιώσει την προστασία της ιδιωτικής
ζωής και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας
• Αξιοποίηση ανέξοδων χώρων επικοινωνίας, όπως τα blogs, το Facebook, το Twitter
και το YouTube
• Η πρόληψη των χρηματοοικονομικών πτυχών που εμποδίζουν τις δημιουργικές προσπάθειες να εμπλακούν οι ασθενείς στον τομέα της πληροφορικής υγείας (Scott et al
2011)
Φαίνεται λοιπόν πως η διάδραση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αρχίζει να
ωριμάζει αναδεικνύοντας πως η ροή των πληροφοριών από τον υπολογιστή στον ασθενή ή φροντιστή δεν είναι πλέον μονόδρομος αλλά έχει ενταχθεί στην πραγματικότητα
της κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες δημιουργούν δεσμούς με άλλους ασθενείς ή φροντιστές ακόμη και με τους ίδιους τους γιατρούς. Αυτή η τάση προσφέρει την ευκαιρία για
τους παρόχους βοήθειας να διακρίνουν οι ίδιοι την ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους, βελτιώνοντας τόσο την εμπειρία των ασθενών όσο και πιθανότατα την κατάσταση της υγείας τους.

3.1 Διαδραστική επικοινωνία στον χώρο της υγείας
Τα έντυπα και τηλεοπτικά μέσα διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με την υγεία είναι μεν ενημερωτικά, υστερούν δε σε ορισμένα θέματα όπως η χρονική στιγμή που παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με την ανάγκη, η μονοδιάστατη κατεύθυνση που παρέχουν (πολλές φορές δυσκολία στην παρακολούθηση, ανάγκη για διασαφήνιση και ορθή
κατανόηση του περιεχομένου), η αμφιβολία επικαιρότητας, καθώς και η έλλειψη εξατομίκευσης για τον κάθε ενδιαφερόμενο. (Patrick et al. 1995). Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα μέσα οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης για την υγεία έχουν τη δυνατότητα
να είναι πιο έγκαιρες και πλήρεις και γίνονται πιο προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό. Ως εκ
τούτου, η χρήση της διαδραστικής επικοινωνίας έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής. Δυστυχώς, τα πλεονεκτήματα της δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Η επιστημονική κοινότητα ορίζει ως διαδραστική επικοινωνία στον χώρο της υγείας την αλληλεπίδραση ενός
ατόμου - ασθενή, φροντιστή ή επαγγελματία- με ή μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής ή
τεχνολογίας, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή να διαβιβάσει πληροφορίες ή για
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να λάβει καθοδήγηση και υποστήριξη που σχετίζονται με θέματα υγείας. (Robinson et
al.1998). Έχει επίσης εντοπίσει έξι πιθανές λειτουργίες των διαδραστικών εφαρμογών
επικοινωνίας:
• εφαρμογές που μεταδίδουν πληροφορίες
• εφαρμογές που βοηθούν ώστε να γίνονται συνειδητές λήψεις αποφάσεων
• εφαρμογές για την προώθηση υγειών συμπεριφορών
• εφαρμογές για την προώθηση πληροφοριών από ομότιμους και ανταλλαγή συναισθηματικής υποστήριξης
• εφαρμογές για την προώθηση φροντίδας και ειδικότερα αυτοφροντίδας
• εφαρμογές για τη διαχείριση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας
Από τους ερευνητές που εμπλέκονται στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται αναφορά σε δύο τύπους καταναλωτών πληροφοριών, τους κοινούς καταναλωτές και
τους καταναλωτές της κλινικής. Οι κοινοί καταναλωτές χρησιμοποιούν πηγές, όπως τα
online δίκτυα, φόρουμ, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, όπου μπορεί ο καθένας με έναν
υπολογιστή στο σπίτι να έχει πρόσβαση. Στους καταναλωτές της κλινικής παρέχονται
πηγές, όπως τα προγράμματα ή συστήματα που αναπτύσσονται από τους κλινικούς γιατρούς, προγραμματιστές του συστήματος και παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες ομάδες
των ασθενών ή των μελών της ιατρικής κοινότητας. Όσον αφορά τον μέσο καταναλωτή,
υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι τα εμπόδια στη χρήση των διαδικτυακών πηγών
για την υγεία είναι παρόμοια με εκείνα των πραγματικών υπηρεσιών υγείας. Αυτά τα
εμπόδια περιλαμβάνουν το κόστος, την γεωγραφία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την αναπηρία και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κατάλληλα και αποτελεσματικά (Robinson et al. 1998). Δημιουργείται έτσι η ανάγκη για την ενίσχυση της τεχνολογίας διάδοσης της πληροφορίας,
παρέχοντας ευρύτερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και αναπτύσσοντας εφαρμογές για την αυξανόμενη ποικιλομορφία των χρηστών με υψηλή ποιότητα και υποστήριξη.
Σε μελέτη που παρουσιάζεται από το ‘ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ’, θεσμοθετημένος φορέας
παρακολούθησης για την Ψηφιακή Σύγκλιση στην Ελλάδα, αναφέρονται οι βέλτιστες
πρακτικές που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες διεθνώς και εν μέρη και στην Ελλάδα.
Συνοπτικά, επισημαίνονται ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (Electronic Healthcare
Records), η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, το διασυνοριακό δίκτυο παροχής ιατρικών υπηρεσιών (Cross boarder healthcare networks), το ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού
(e-Booking), η ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης, τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, οι ηλεκτρονικές προμήθειες καθώς και η τηλεϊατρική. Όλες αυτές οι θεματικές
ενότητες αναφέρονται στις νέες τάσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και στοχεύουν
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στην καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ασθενή όσο και των ατόμων του οικογενειακού ή
φιλικού του περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2007).
Παρατηρείται λοιπόν πως με την βοήθεια ιδιωτικών και κρατικών οργανισμών και
φορέων, τα πληροφοριακά συστήματα που κυκλοφορούν επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων με εφαρμογή στον τομέα της πληροφορικής ιατρικής. Πολλά από αυτά, όπως οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας, που παρέχουν πρόσβαση
στον μακροχρόνιο φάκελο του κάθε ασθενή, τα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία ενός κέντρου περίθαλψης και τα συστήματα διαχείρισης ραντεβού χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στον χώρο της περίθαλψης (τους καταναλωτές της κλινικής), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και εργαλεία
με τελικό χρήστη τον κοινό πολίτη (κοινό καταναλωτή), τα οποία επιτρέπουν την παροχή
συμβουλών από ειδικούς εξ’ αποστάσεως, όπως το δίκτυο παροχής ιατρικών υπηρεσιών
και προσφέρουν βοήθεια . Αυτά επιτυγχάνουν επικοινωνία σύγχρονη ή ασύγχρονη ανάλογα με τον τύπο του περιστατικού ( ΙΠ-ΙΤΕ n.d.).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί, καθώς αποτελεί και το κυρίως θέμα της παρούσας εργασίας, η ύπαρξη εφαρμογών που δεν απευθύνονται άμεσα στον ασθενή αλλά στους ανθρώπους εκείνους του περιβάλλοντός του, που του παρέχουν φροντίδα. Πολλοί φροντιστές που χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για να βοηθήσουν στη φροντίδα ενός
από τα μέλη της οικογένειας ή φίλους, πιστεύουν ότι τεχνολογίες, όπως φορητές συσκευές για την υγεία, προσωπικά αρχεία υγείας καθώς και συστήματα επικοινωνίας,
ωφελούν σημαντικά τόσο τους ίδιους όσο και τους ασθενείς σύμφωνα με μελέτη από
την National Alliance for Caregiving και την UnitedHealthcare (NAC 2011). Η ίδια έρευνα επισημαίνει πως στην ερώτηση σχετικά με τα πιθανά οφέλη τέτοιων εφαρμογών οι
συμμετέχοντες δήλωσαν κατά υψηλά ποσοστά πως θα μπορούσε να εξοικονομηθεί χρόνος, πως η φροντίδα θα γινόταν με ευκολότερο τρόπο, πως οι ασθενείς θα ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια, πως θα αυξάνονταν το αίσθημα της αποτελεσματικότητας και πως θα
μειώνονταν το στρες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.

3.2 Βασικές λειτουργίες διαδραστικών συστημάτων στον χώρο της
υγείας
Όλα τα συστήματα και οι εφαρμογές, που σχεδιάζονται με σκοπό την βελτίωση της
καθημερινότητας τόσο του ασθενή όσο και των φροντιστών του και που αναπτύσσονται
έτσι ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα που
αφορούν στην υγεία του χρήστη ή κάποιου μέλους του περιβάλλοντός του, οφείλουν να
παρέχουν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες:
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• Εκπαίδευση του χρήστη: Παροχή όλων εκείνων των πληροφοριών σχετικά με τις
εναλλακτικές θεραπείες και τα αποτελέσματα τους υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τους
κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με κάθε θεραπεία ή εναλλακτική λύση.
• Εξατομίκευση πληροφορίας: Το περιεχόμενο των πληροφοριών και η παρουσίαση να
γίνονται με βάση όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη, όπως την
υγεία του, την εκπαίδευσή του και τον τόπο διαμονής του.
• Αξιολόγηση προτιμήσεων: Να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εκμαίευσης των προτιμήσεων του χρήστη και να παρέχονται τα πιθανά επιθυμητά αποτελέσματα.
• Βελτιστοποίηση απόφασης: Να βελτιστοποιείται η έκβαση του αποτελέσματος βασισμένη στο περιεχόμενο, στις πιθανότητες των αποτελεσμάτων και σε αλγορίθμους.
Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής μπορούν να πληρούνται όλες οι παραπάνω λειτουργίες ή μέρος αυτών. Αυτό καθορίζεται κάθε φορά από το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τον τρόπο χρήσης τους. Λόγω των διαφορετικών αναγκών μεταξύ των χρηστών
στην εύρεση πληροφοριών και των διαφορετικών αναγκών για υποστήριξη και λήψη
αποφάσεων ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών είναι πρόκληση. Συνεπώς, γίνεται επιτακτικό οι σχεδιαστές να μοντελοποιούν τις
ανάγκες του πληθυσμού, ώστε να τους παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη όσο βέβαια οι σχεδιαστικές τους επιλογές στηρίζονται σε ορισμένες βασικές λειτουργίες
(Sainfort et al 2008).
Τόσο οι ασθενείς όσο και οι φροντιστές αυτών θέλουν να κατανοούν τις επιλογές που
τους παρέχονται σχετικά με την υγεία τους, ώστε να οδηγηθούν στην λήψη ορθών αποφάσεων και να είναι βέβαιοι πως το προσωπικό που τους παρακολουθεί, έχει την απαραίτητη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των
διαφόρων παροχών. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι γιατροί αναζητούν όλες εκείνες τις
πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή είτε αυτός είναι τακτικός είτε επισκέπτεται τον συγκεκριμένο γιατρό για πρώτη φορά. Αναμένεται λοιπόν από το κοινό πως οι επαγγελματίες υγείας έχουν πρόσβαση σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή καλύτερης βοήθειας. Υπάρχει όμως ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών, που υπολείπονται ουσίας και γνώσης. Η ανάγκη αυτή για αναζήτηση κατάλληλων πηγών, απαιτεί την δημιουργία συστημάτων σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να προφυλάσσουν
τον χρήστη από άσκοπες πληροφορίες και να διανέμουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ορθή φροντίδα ενός ασθενούς. Σκοπός όλων των συστημάτων
θα πρέπει να είναι η βελτίωση της εμπειρίας των εμπλεκομένων καθώς και η βελτίωση
της ποιότητας της φροντίδας (NHS - Department of health 2008).
Οι σχεδιαστές αυτών των εφαρμογών λοιπόν πέρα από τις σχεδιαστικές λειτουργίες
που προαναφέρθηκαν χρειάζεται να στηρίξουν τον σχεδιασμό τους σε μια σειρά από
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ερωτήματα όπως:
• ποιες πληροφορίες είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν;
• Από ποιον θα χρησιμοποιηθούν;
• Με ποιον τρόπο και μορφή;
• Που και πότε;
• Σε ποιο περιβάλλον και για ποιον σκοπό;
Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποφευχθούν άσκοπα στοιχεία που αντί να βοηθήσουν στην επίλυση ενός προβλήματος τείνουν να δημιουργήσουν νέα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως οι εφαρμογές αυτές ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται μόνο από επαγγελματίες, αυτοί μπορεί να είναι άτομα που ανήκουν σε διαφορετικά πεδία, όπως γιατροί,
νοσοκόμες, βοηθητικό προσωπικό, γραμματείς, τεχνικοί και άλλοι καθώς επίσης η διάδραση μπορεί να αξιοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια εργασίας όπως στα μητρώα των
ασθενών, σε εργαστηριακές έρευνες και εκθέσεις, στην διοίκηση, σε μονάδες φροντίδας,
στην φροντίδα στο σπιτιού, στην επικοινωνία και άλλα. (Sandblad n.d.) Κρίνεται έτσι
αναγκαίο να γίνει ανάλυση όλων εκείνων των απαιτήσεων που με την ορθή αξιοποίησή
τους μπορούν να συντελέσουν στην όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική δημιουργία διεπαφών προς όφελος του καταναλωτή.

3.3 Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων στον χώρο της υγείας
Ενώ υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των εφαρμογών που αφορούν στον χώρο της
υγείας στο διαδίκτυο, προσβάσιμες μάλιστα με μεγάλη ευκολία από τους χρήστες, το ζήτημα της αξιολόγησης των απαιτήσεων και καθοδήγησης των χρηστών στην επιλογή της
καλύτερης για αυτούς εφαρμογής έχει γίνει εξαιρετικά σημαντικό.
Εκφράζοντας την ανησυχία ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει οδηγήσει στην προώθηση πάρα πολλών πληροφοριών σχετικά με την υγεία, μεγάλο μέρος των οποίων είναι
ελλιπείς, παραπλανητικές ή και ανακριβείς, οι Silberg, Lundberg, και Musacchio (1997)
προτείνουν ορισμένα κριτήρια για δικτυακούς τόπους, όπως για παράδειγμα οι συγγραφείς και οι συνεργάτες να παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, οι αναφορές και οι πηγές για
όλο το περιεχόμενο να αναφέρονται με σαφήνεια, ο κάτοχος να είναι ευδιάκριτα τοποθετημένος καθώς επίσης να αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης και ενημέρωσης.
Έχουν δημιουργηθεί διάφορα όργανα μέτρησης της εγκυρότητας και ποιότητας, τα
οποία όμως από πολλούς έχουν αμφισβητηθεί, καθώς δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο κάθε
φορά με βάση ποια κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση και τελικά τί είναι αυτό που αξιολογείται. Η αποτελεσματικότητα, η ικανότητα μάθησης, η ευελιξία και η ικανοποίηση είναι
τέσσερα από εκείνα τα βασικά στοιχεία, τα οποία κατά τον Shackel (1991) καθιστούν ένα
σύστημα λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη.
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Συμπερασματικά, τα συστήματα παροχής πληροφοριών στον χώρο της υγείας μπορούν να παρέχουν πολλά οφέλη συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της φροντίδας,
της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας προώθησης των πληροφοριών καθώς και της
μείωσης του κόστους. Ανάμεσα σ’ αυτά τα υπολογιστικά συστήματα ανήκουν και τα συστήματα διαχείρισης χρόνιων παθήσεων (άνοια, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις κ.ά.) καθώς και τα ηλεκτρονικά ιατρικά μητρώα, όπως προαναφέρθηκε στο παρόν κεφάλαιο. Η
συγκριτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για την καταλληλότητα και την ποιότητα
του καθενός, αναλογικά με τον όγκο διάθεσης αυτών τον συστημάτων στην αγορά, είναι
μικρή (Jantos et al 2006). Έτσι γεννώνται ερωτήματα σχετικά με το αν είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, ποιο είναι το πιο κατάλληλο για κάθε περίπτωση, ποια η αξιοπιστία
του καθενός και λοιπά. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι αναγκαία η αξιολόγησή τους προς όφελος τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.
Με βάση όσα έχουν προαναφερθεί, στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα γίνει
προσπάθεια ανάπτυξης μίας εφαρμογής βασισμένη στις ανάγκες του χρήστη και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο σχεδιασμός
της εφαρμογής, ο οποίος περιλαμβάνει τα σενάρια χρήσης της, ορίζονται οι βασικές οθόνες με τα δομικά τους στοιχεία καθώς επίσης η σχεδιαστική απεικόνιση των κατηγοριών
των οθονών.
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4. Σχεδιασμός
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται σχεδιαστική προσέγγιση που στηρίζεται σε σενάρια χρήσης βάσει των οποίων στοχεύεται η επεξήγηση των διαδραστικών στοιχείων της εφαρμογής. Αρχικά, παρουσιάζονται το γενικό σενάριο και πέντε πιο συγκεκριμένα, όπου
δηλώνονται οι διάφοροι στόχοι της εφαρμογής και τα οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς για τον περαιτέρω σχεδιασμό. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην καταγραφή αυτών των σεναρίων με την βοήθεια της μεθόδου της αριθμημένης ακολουθίας και τη σχεδιαστική απεικόνιση των κατηγοριών των οθονών, όπου παρουσιάζεται η συνολική δομή
της εφαρμογής. Τέλος, περιγράφεται η λειτουργικότητα του εργαλείου των τελικών χρηστών και η αισθητική του γραφικού του περιβάλλοντος.

4.1 Σενάρια χρήσης
Το κύριο χαρακτηριστικό των σεναρίων είναι πως μπορούν να παρουσιάσουν μια αρκετά αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων που καλείται να εκτελέσει ο χρήστης καθώς επίσης βοηθούν την ομάδα σχεδίασης σε επόμενα στάδια να παραμείνει σταθερή στις αρχές βάσει των οποίων σχεδίασε την εφαρμογή. Τα σενάρια χρήσης
θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς ως μια γλώσσα που γεφυρώνει τις προσεγγίσεις
διαμόρφωσης μοντέλων, ως μέσο λύσης προβλημάτων με τις αμιγώς εμπειρικές προσεγγίσεις που με δυσκολία εξηγούνται, ελέγχονται και τεκμηριώνονται επαρκώς (Carrol,
2001). Τα σενάρια περιγράφουν βασικές καταστάσεις χρήσης, συνήθως υπό μορφή κειμένου, και στοχεύουν στην δημιουργία ενός σχεδίου που θα περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που περιγράφουν την εφαρμογή (Δημητριάδης et al. 2004). Ένα καλό σενάριο είναι
αυτό που βάσει του περιεχομένου του καταδεικνύει μια λογική ακολουθία γεγονότων,
μέσω της οποίας δηλώνεται με σαφήνεια ο σκοπός που εξυπηρετεί, έχει κύκλο ζωής που
το καθιστά εξελίξιμο και εκφράζεται με την κατάλληλη αναπαράσταση (Εικόνα 1).
έχει
Σενάριο

εξυπηρετεί

Περιεχόμενο
Σκοπό

εξελίσσεται με βάση
διατυπώνεται με

Κύκλο ζωής

Αναπαράσταση

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά ποιοτικών σεναρίων (Ακουμιανάκης 2006)

Τα σενάρια στηρίζουν τον σχεδιασμό στην χρήση, υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν
την εξέλιξη ενός συστήματος ενώ ταυτόχρονα αποτελούν το ιδανικό μέσο επικοινωνίας
μεταξύ των μελών της σχεδιαστικής ομάδας.
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4.1.1 Εισαγωγή στο σενάριο
Το σενάριο της παρούσας εφαρμογής προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τόσο οι φροντιστές των ασθενών με Αλτσχάιμερ όσο και οι ίδιοι οι
ασθενείς, Μέσω αυτής ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες που επιθυμεί, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φροντίδας, κρατώντας σημειώσεις για την εξέλιξη του ασθενή και εκτελώντας διαφόρων άλλων ειδών εργασίες, που όχι μόνο του είναι χρήσιμες αλλά ταυτόχρονα δεν του προσθέτουν επιπλέον κούραση στην ήδη φορτισμένη καθημερινότητα του. Ο χρήστης έχει την αίσθηση όχι μόνο ότι δεν σπαταλάει τον
χρόνο του αλλά πως προσφέρει και πως κάνει κάτι δημιουργικό για τον συνάνθρωπό του.
Το target group που έχει επιλεγεί αποτελείται από άτομα που αναζητούν ηρεμία, σεβασμό και ευγενή συναισθήματα κατά τον χρόνο χαλάρωσής τους. Ο βαθύτερος σκοπός
της εφαρμογής είναι η εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση του χρήστη καθώς επίσης και η
ικανοποίησή του μέσω της προσφοράς και της ολοκλήρωσης που αισθάνεται βοηθώντας
κάποιον άλλο ενώ δεν λείπει και η ανάγκη του για επικοινωνία. Ακολουθούν το γενικό
σενάριο και η περιγραφή πέντε πιο συγκεκριμένων σενάριων υπό μορφή αφήγησης
μέσω σκαριφημάτων, που προσδιορίστηκαν βάσει των απαιτήσεων των χρηστών που καταγράφηκαν στην ενότητα 2.2.
4.1.2 Περιγραφή του σεναρίου υπό μορφή αφήγησης από σκαρίφημα
Τα σενάρια αποτελούν ένα σταθερό και πρόχειρο τρόπο απεικόνισης της πληροφορίας (Rosson et al.2008). Το πρωτότυπο μπορεί να είναι είτε σε απλό χαρτί ή ακόμη και ένα
πολύ απλό σκαρίφημα στον υπολογιστή. Χρησιμοποιείται για τον σχολιασμό μιας λύσης, τη βελτίωσή της και εν συνεχεία την παραγωγή ενός λεπτομερούς σεναρίου. Θα
μπορούσε να πει κανείς πως το σενάριο αποτελεί έναν αρχικό και γενικό οδηγό πλοήγησης. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται το γενικό σενάριο της διεπαφής καθώς και πέντε πιθανά σενάρια πλοήγησης με την βοήθεια σκαριφημάτων σχεδιασμένα στον υπολογιστή.
Γενικό Σενάριο:
Η ‘ασθενής 1’, πάσχει από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο ‘φροντιστής 1’ είναι ο κύριος
φροντιστής, ο οποίος και κανονίζει τα ραντεβού της ‘ασθενούς 1’ με τον γιατρό, παρακολουθεί την εξέλιξη της ασθένειας, την συμπεριφορά της και γενικά ασχολείται με όλα
όσα περιλαμβάνει η καθημερινότητά της. Η ‘φροντιστής 2’ ζει σε άλλη πόλη αλλά και η
ίδια θέλει να ενημερώνεται αναλυτικά για όσα αφορούν την ασθένεια της ‘ασθενούς 1’.
Μάλιστα, μερικές φορές η ίδια αναλαμβάνει να φιλοξενήσει την ‘ασθενή 1’ και να την
συνοδεύσει στο κέντρο φροντίδας και παρακολούθησης που βρίσκεται στην πόλη της,
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δίνοντας μια ‘ανάσα’ στον ‘φροντιστή 1’. Με το τέλος της φιλοξενίας και την επιστροφή
της ‘ασθενούς 1’ στο σπίτι της, ο ‘φροντιστής 1’ και οι γιατροί που την παρακολουθούν
χρειάζεται να έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις κατά το διάστημα που η ‘ασθενής 1’,
βρίσκονταν υπό την φροντίδα της ‘φροντιστού 2’.
Σενάριο 1: Ο ‘φροντιστής 1’ θέλει να δημιουργήσει νέο λογαριασμό στο σύστημα
Με την εμφάνιση της αρχικής οθόνης της εφαρμογής καλείται να επιλέξει άν θέλει να
συνδεθεί με υπάρχοντα λογαριασμό ή αν θέλει να δημιουργήσει έναν νέο (Εικόνα 2).
1. οθόνη εισόδου

όνομα χρήστη
κωδικός
είσοδος

νέος λογ.

Μικρό περιγραφικό κείμενο όχι μεγαλύτερο από τρεις αράδες
σχετικά με την εφαρμογή. Θα μπορούσε να είναι και
εναλλασσόμενο κείμενο με σύντομα νέα σχετικά με το Αλτχάιμερ.
Συδεδεμένο με κάποιο μπλογκ που να ανανεόνεται, τουίτερ...?

Εικόνα 2. Σκαρίφημα 1

Θα επιλέξει λοιπόν ‘νέος λογαριασμός’ και θα οδηγηθεί στην επόμενη σελίδα, όπου
καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του (Εικόνα 3).
1.2.1 οθόνη στοιχείων

LOGO

Welcome

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................
ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

E-MAIL................................................................
ΚΩΔΙΚΟΣ ...............................................................

εγγραφή

ακύρωση

Εικόνα 3. Σκαρίφημα 2
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Μόλις εκτελέσει την δραστηριότητα, με την επιλογή του κουμπιού ‘εγγραφή’ έχει
ολοκληρώσει την δημιουργία ενός νέου λογαριασμού και οδηγείται αυτόματα στην αρχική οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 4). Ταυτόχρονα δημιουργείται και η προσωπική του
σελίδα (Εικόνα 5).

1.2.1.2.1 αρχική οθόνη χρήστη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

Account connections

links

Log out

καρτέλα χρήστη + προσθήκη ασθενή

extra

Overview of the user’ s latest activities.

σχόλια από social media
tweeter
facebook

σχόλια από social media
tweeter
facebook

Εικόνα 4. Σκαρίφημα 3

1.2.1.2.1.6 καρτέλα χρήστη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

extra

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
(σελίδα με καρτούλα
στοιχείων του καθένα)
ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εικόνα 5. Σκαρίφημα 4

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

32

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

Σενάριο 2: Ο ‘φροντιστής 1’ θέλει να διαμορφώσει την καρτέλα της ‘ασθενούς 1’.
Όταν αυτή είναι η πρώτη φορά που ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή από την
οθόνη της εικόνας 4 δεν έχει και πολλές επιλογές παρά να δημιουργήσει την καρτέλα
του ασθενή. Με την επιλογή “προσθήκη ασθενή” εμφανίζεται μία φόρμα (Εικόνα 6)
στην οποία ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της ασθενούς και επιλέγοντας “αποθήκευση λογαριασμού” δημιουργεί την βασική της καρτέλα (Εικόνα 7).
1.2.1.2.1.7 προσθήκη ασθενή

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη + προσθήκη ασθενή

Account connections links

Log out

extra

ΟΝΟΜΑ: ΑΣΘΕΝΗΣ 1
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ..............................................
ΑΛΛΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ...........................................
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ...........................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εικόνα 6. Σκαρίφημα 5
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1.2.1.2.1.7.3.1 καρτέλα ασθενή 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

Log out

extra

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

αυξομειώνει ανάλογα με το μέγεθος των σημειώσεων

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

VIDEO ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (CHAT)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όνομα Χρήστη

ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ - ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όνομα Φροντιστή 1 ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ

- ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όνομα Φροντιστή 2 ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ

- ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Εικόνα 7. Σκαρίφημα 6

Σενάριο 3: Ο ‘φροντιστής 1’ θέλει να επικοινωνήσει με την ‘φροντιστή 2’ σχετικά με την
ανερχόμενη επίσκεψη της ‘ασθενούς 1’ στο κέντρο παρακολούθησης.
Οι δύο χρήστες πρέπει να συνδεθούν μέσω του διαδικτύου στην εφαρμογή με την διαδικασία που αναφέρθηκε στο σενάριο 1. Ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο καλούνται να
βρεθούν στην καρτέλα του ασθενή (Εικόνα 7). Μέσω της οθόνης αυτής παρέχονται τρεις
δυνατοί τρόποι επικοινωνίας. Ειδικότερα:
1. Ασύγχρονα μέσω των σημειώσεων που κατά καιρούς έχουν παρατεθεί.
2. Σύγχρονα μέσω βιντεοκλήσης.
3. Σύγχρονα μέσω γραπτής συνομιλίας (chat).

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

34

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

Σενάριο 4: Ο ‘φροντιστής 1’ θέλει να εισάγει ένα ραντεβού που αφορά στην ‘ασθενή 1’ , το
οποίο θα είναι σε θέση να δει και η ‘φροντιστής 2’.
Ο ‘φροντιστής 1’ λοιπόν καλείται να επιλέξει την καρτέλα χρήστη από το μενού των
επιλογών και στη συνέχεια ‘προσθήκη ραντεβού’. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο πεδίο, στο οποίο μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του ραντεβού και να
το καταχωρήσει. Το ραντεβού αυτό θα εμφανιστεί αυτόματα στο ημερολόγιο τόσο το
δικό του όσο και της ασθενούς. Έτσι, όταν η ‘φροντιστής 2’ επισκεφτεί την σελίδα της
ασθενούς θα μπορέσει να ενημερωθεί γι’ αυτό το ραντεβού. (Εικόνα 8)
1.2.1.2.1.6.5 προσθήκη ραντεβού

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ...............................................
ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
ΤΙΤΛΟΣ:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
: .....................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ
................................................................
ΕΝΑΡΞΗ:

10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

30

ΑΣΘΕΝΗΣ:

ΑΣΘΕΝΗΣ 1

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

ΚΑΜΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Account connections questionaire Log out

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4

15

ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εικόνα 8. Σκαρίφημα 7

Αξίζει να σημειωθεί πως στο αναδυόμενο πεδίο του παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει, εάν θέλει να δεχτεί κάποια υπενθύμιση σχετικά με το ραντεβού και ποια ακριβώς
χρονική στιγμή θα δεχτεί αυτή την υπενθύμιση. Μέσα από την οθόνη του σκαριφήματος
7, μπορεί επίσης να αλλάξει τα στοιχεία του προφίλ του, να επιλέξει και να δει το προφίλ
των άλλων φροντιστών καθώς και να προσθέσει τα στοιχεία και άλλων φροντιστών,
Σενάριο 5: Ο ‘φροντιστής 1’ θέλει να περάσει λίγη ώρα παρέα με την ‘ασθενή 1’ και να
της δείξει φωτογραφίες που έχει αναρτήσει η ‘φροντιστής 2’.
Από την επιλογή ‘extra’ η οποία βρίσκεται σε όλες τις οθόνες της εφαρμογής ο ‘φροντιστής 1’ αντικρίζει τρία διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, το άλμπουμ φωτογραφιών, την μουσική και τις βοηθητικές ασκήσεις (Εικόνα 9). Επιλέγοντας λοιπόν μία φωτογραφία από το άλμπουμ αυτή μεγεθύνεται και εμφανίζεται με περισσότερα στοιχεία (Εικόνα 10). Έχει επίσης την δυνατότητα να προσθέσει επί τόπου σχόλια, όπως για παράδειγμα την αντίδραση της ‘ασθενούς 1’, τα οποία μπορεί να δει αργότερα και η ‘φροντιστής 2’. Επιπλέον, με τις επιλογές “προηγούμενη” και “επόμενη” του παρέχεται πρόσβαΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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ση και στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έχει αποθηκεύσει χωρίς να χρειάζεται κάθε
φορά να γυρίζει στο άλμπουμ φωτογραφιών (Εικόνα 9).
1.2.1.2.1.8 έξτρα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

+ προσθήκη ασθενή

extra

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ταχύτητα
μνήμη
προσοχή
ευελιξία
επίλυση προβλημάτων

ΜΟΥΣΙΚΗ

τίτλος

τίτλος

άλμπουν

άλμπουν

συντελεστές

συντελεστές

Εικόνα 9. Σκαρίφημα 8

1.2.1.2.1.8.1.2 zoom φωτογραφία 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής
PHOTO 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections

links

Περιγραφή

Log out

extra

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Σχόλια

ROLL OVER

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ:____________ ΗΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:_ΧΧ-ΧΧ-XX__

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.

Εικόνα 10. Σκαρίφημα 9

Τα πέντε σενάρια που προαναφέρθηκαν αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα για την
περιγραφή της εφαρμογής. Παρουσίαση όλων των σκαριφημάτων της διεπαφής βρίσκεται στο παράρτημα 2 (σ. 102).
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4.1.3 Αριθμημένη ακολουθία
Σενάρια μπορούν να παραχθούν με πολλές και διαφορετικές μεθόδους. Μία από αυτές και πιο βελτιωμένη από την απλή αφήγηση είναι αυτή της αριθμημένης ακολουθίας.
Μία αριθμημένη ακολουθία αποτυπώνει τα βήματα που ακολουθούνται, ώστε ο χρήστης
να μπορέσει να ολοκληρώσει τον στόχο του. Έχει πάντα αρχή (έναρξη ενεργειών) και τέλος (τερματισμός ενεργειών) ενώ τα ενδιάμεσα βήματα είναι αριθμημένα (Ακουμιανάκης
2006). Ακολουθεί παρουσίαση των βημάτων που ακολουθεί ο χρήστης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του στα πέντε σενάρια που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.1.2.
Σενάριο 1
1. νέος λογαριασμός -------- > έναρξη
2. στοιχεία
3. εγγραφή ----------------- > τερματισμός
Σενάριο 2
1. στοιχεία ---------------------- ---- > έναρξη
2. είσοδος
3. προσθήκη ασθενή
4. στοιχεία
5. αποθήκευση λογαριασμού - ---- > τερματισμός
Σενάριο 3
Περίπτωση Α:
1. στοιχεία ------------ > έναρξη
2. είσοδος
3. καρτέλα ασθενή
4. σημειώσεις
5. έξοδος -------------- > τερματισμός

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Περίπτωση Β:
στοιχεία ------------ > έναρξη
είσοδος
καρτέλα ασθενή
αναπαραγωγή
κλείσιμο
έξοδος ------------------ > τερματισμός
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Περίπτωση Γ:
στοιχεία ------------ > έναρξη
είσοδος
καρτέλα ασθενή
εισαγωγή κειμένου
καταχώρηση
έξοδος -------------- > τερματισμός

Σενάριο 4
1. στοιχεία --------------- > έναρξη
2. είσοδος
3. καρτέλα χρήστη
4. προσθήκη ραντεβού
5. εισαγωγή στοιχείων
6. καταχώρηση
7. έξοδος ----------------- > τερματισμός
Σενάριο 5
1. στοιχεία --------------- > έναρξη
2. είσοδος
3. πρόσθετα
4. φωτογραφία
5. έξοδος ----------------- >		τερματισμός
Με αντίστοιχο τρόπο με τα παραπάνω σενάρια δημιουργήθηκε το ευρύτερο σύνολο
των οθονών που αποτελούν την εφαρμογή. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των οθονών αυτών με βάση τον ρόλο που η καθεμία διαδραματίζει στην διάδραση.
4.1.4 Ορισμός κατηγοριών οθονών και δομικά στοιχεία
Για την κατηγοριοποίηση των οθονών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ταξινόμησης των
καρτών (Card Sorting). Πρόκειται για μία μέθοδο κατά την οποία παρατηρείται πώς ο
καθένας ομαδοποιεί διάφορα στοιχεία, ώστε να αναπτυχθούν δομές στις οποίες αργότερα μεγιστοποιείται η πιθανότητα για τον χρήστη να ανακαλέσει τα διάφορα στοιχεία.
(Information and design n.d.)
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τεσσάρων συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αρχικά σχετικά με την δραστηριότητα και έπειτα παρέλαβαν
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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το σχετικό υλικό, δηλαδή τις κάρτες τις οποίες έπρεπε να ομαδοποιήσουν. Με το τέλος
της διαδικασίας και με συζήτηση σχετικά με τις επιλογές τους η κατηγοριοποίηση των
οθονών διαμορφώθηκε ως εξής:
• αρχικές: Αρχικές οθόνες ονομάστηκαν η οθόνη που αντικρίζει ο χρήστης με το άνοιγμα της εφαρμογής καθώς και η οθόνη στην οποία ο χρήστης έχει μια γενική άποψη
για τις δραστηριότητες που διαδραματίστηκαν από τους υπόλοιπους χρήστες αλλά
και τον ίδιο. Πρόκειται στην ουσία για οθόνες που αντιπροσωπεύουν την εισόδο.
• φόρμες: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι οθόνες στις οποίες ο χρήστης καλείται να εισάγει πληροφορίες είτε για να δημιουργήσει ή να αλλάξει
κάποιον λογαριασμό ή καρτέλα είτε για να προσθέσει κάποιο νέο στοιχείο, όπως φωτογραφία ή μουσικό κομμάτι.
• καρτέλες (tabs): Οι καρτέλες αυτές βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης και είναι
πάντα ορατές καθόλη την διάρκεια πλοήγησης. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή, σε όποιο
τμήμα της εφαρμογής και αν βρίσκεται, μπορεί να τις επιλέξει.
• οθόνες παρουσίασης προσωπικών στοιχείων: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι οθόνες
εκείνες που απλά παραθέτουν τα προσωπικά στοιχεία των εμπλεκομένων στη διεπαφή.
• επιβεβαίωσης: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από τις οθόνες εκείνες οι οποίες εμποδίζουν τον χρήστη από την άμεση διαγραφή στοιχείων, ώστε να αποφύγει τη διαγραφή σημαντικών πληροφοριών από λάθος.
4.1.5 Σχεδιαστική απεικόνιση των κατηγοριών των οθονών (ιεραρχία σεναρίων)
Η ιεραρχία σεναρίων προϋποθέτει την ιεραρχική καταγραφή των λειτουργιών ενός συστήματος με σαφή προσδιορισμό των προϋποθέσεων εκτέλεσης ενός καθήκοντος ή σεναρίου. Στο εικόνα 11 παρατίθενται τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης της εφαρμογής ως μία
ακολουθία γεγονότων με κάθε βήμα να προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο στόχο. Πρόκειται για μία αυστηρή μέθοδο κατά την οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να διαβαστεί είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα (Ακουμιανάκης 2006). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ο τρόπος ανάγνωσης της ακολουθίας είναι κατά την οριζόντια κατεύθυνση.
Μεγέθυνση της εικόνας 11 παρατίθεται στο παράρτημα 2 (σ. 127).
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εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει
την επιλογή 1.2.1.2.1.1 επανέρχεται
στην οθόνη 1

1.2.1.2.1.1 έξοδος
1.2.1.2.1.2 επαφές

1.1 εισοδος στην εφαρμογή
1. οθόνη εισόδου

από την οθόνη 1.2.1.2.1.2 ο χρήστης
επιλέγει 1.2.1.2.1.2.1 ή 1.2.1.2.1.2.2
με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.1 ο χρήστης οδηγείται σε μία από τις οθόνες
1.2.1.2.1.7.3.1, 1.2.1.2.1.7.3.2, 1.2.1.2.1.7.3.3, ... , 1.2.1.2.1.7.3.ν

1.2.1.2.1.2.1 ασθενείς

με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.2 ο χρήστης οδηγείται σε μία από τις οθόνες
1.2.1.2.1.6.2.1.1, 1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ... , 1.2.1.2.1.6.2.1.ν

1.2.1.2.1.2.2 φροντιστές

1.2.1.1 ακύρωση
1.2 νέος λογαριασμός

1.2.1 οθόνη στοιχείων

1.2.1.2.1.3 σύνδεσμοι
1.2.1.2 εγγραφή

oθόνη 1 εμφανίζεται με το άνοιγμα
της εφαρμογής και εάν ενδιαφέρει
τον χρήστη πηγαίνει στην επιλογή 1.1
ή την επιλογή 1.2

με την επιλογή 1.2 εμφανίζεται η οθόνη 1.2.1 όπου ο χρήστης
συμπληρώνει τα στοιχεία του, ώστε να δημιουργήσει νέο
λογαριασμό. Εάν αλλάξει γνώμη πηγαίνει στην επιλογή 1.2.1.1
και επιστρέφει στην οθόνη 1 εάν θέλει να στνεχίσει πηγαίνει
στην επιλογή 1.2.1.2 απ’ όπου και οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1

1.2.1.2.1 αρχική οθόνη χρήστη
1.2.1.2.1.4 λογαριασμός

από την οθόνη 1.2.1.2.1 ο χρήστης μπορεί
να ακολουθήσει μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.1,
1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.4, 1.2.1.2.1.5,
1.2.1.2.1.6, 1.2.1.2.1.7, 1.2.1.2.1.8

1.2.1.2.1.5 social media
1.2.1.2.1.6 καρτέλα χρήστη

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6
ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει
μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.6.1,
1.2.1.2.1.6.2, 1.2.1.2.1.6.3,
1.2.1.2.1.6.4, 1.2.1.2.1.6.5
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1.2.1.2.1.3.1 οθόνη συνδέσμων

εξωτερικοί σύνδεσμοι

από την οθόνη 1.2.1.2.1.3.1και την επιλογή 1.2.1.2.1.5
ο χρήστηςοδηγείται στην σελίδα του αντίστιχου
συνδέσμου που έχει επιλέξει
από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.1 ο χρήστης
μπορεί να ακολουθήσει μία από τις
επιλογές 1.2.1.2.1.6.1.1, 1.2.1.2.1.6.1.2,
1.2.1.2.1.6.1.3, 1.2.1.2.1.6.1.4

εξωτερικός σύνδεσμος

1.2.1.2.1.6.1.2 ακύρωση αλλαγών

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

1.2.1.2.1.6.1.3 διαγραφή λογαριασμού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1
με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.4 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη1.2.1.2.1.6

1.2.1.2.1.6.1.4 αποθήκευση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.1 αλλαγή προφίλ χρήστη

1.2.1.2.1.6.2.1 σελίδα φροντιστών

1.2.1.2.1.6.2 δες φροντιστές

1.2.1.2.1.6.2.1.1 σελίδα φροντιστή 1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1,
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

από την επιλογή 1.2.1.2.1.6.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.1.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

εξωτερικός σύνδεσμος

1.2.1.2.1.6.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

οι οθόνες αυτές δεν
έχουν περεταίρω διάδραση

1.2.1.2.1.6.2.1.2 σελίδα φροντιστή 2
1.2.1.2.1.6.2.1.3 σελίδα φροντιστή 3

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

σελίδες
εντολές
υπάρχουν σε
κάθε σελίδα
καρτέλες που δημιουργούνται
και υπάρχουν σε κάθε σελίδα
παραπομπή / εναλλακτική οδός

... ... ... ... ... ...
1.2.1.2.1.6.2.1.ν σελίδα φροντιστή ν

1.2.1.2.1.6.3 προσθήκη φροντιστή

1.2.1.2.1.6.3.1 εισαγωγή φωτογραφίας

εξωτερικός σύνδεσμος

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.3 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.6.3.1,
1.2.1.2.1.6.3.2, 1.2.1.2.1.6.3.3

1.2.1.2.1.6.3.2 ακύρωση αλλαγών

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

1.2.1.2.1.6.3.3 αποθήκευση λογαριασμού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.3 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1,
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.6.4 επιλογή φροντιστή

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.4 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1,
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

1.2.1.2.1.7.3.1.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.5 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει ραντεβού
βάση του pop up οδηγού

1.2.1.2.1.7.3.1.1.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.5 προσθήκη ραντεβού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6

1.2.1.2.1.7.3.1.1.4 αποθήκευση αλλαγών

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.4 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1

1.2.1.2.1.6.1 προσθήκη ραντεβού
1.2.1.2.1.7.3.1.1 αλλαγή προφίλ ασθενή
από την οθόνη 1.2.1.2.1.7 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.1,
1.2.1.2.1.7.2, 1.2.1.2.1.7.3

1.2.1.2.1.7 προσθήκη ασθενή

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6
χωρίς να σημειωθούν αλλαγές

με την 1.2.1.2.1.7.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.7.1 εισαγωγή φωτογραφίας
1.2.1.2.1.7.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.7.3 αποθήκευση λογαριασμού
με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.1,
1.2.1.2.1.7.3.2, 1.2.1.2.1.7.3.3, ...1.2.1.2.1.7.3.ν

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.3.1.1.1,
1.2.1.2.1.7.3.1.1.2, 1.2.1.2.1.7.3.1.1.3,
1.2.1.2.1.7.3.1.1.4

1.2.1.2.1.7.3.1.3.1 κλήση

εξωτερικός σύνδεσμος

1.2.1.2.1.7.3.1.3.2 ακύρωση κλήσης

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1.1 ή
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.3.1.2,
1.2.1.2.1.7.3.1.3, 1.2.1.2.1.7.3.1.4

1.2.1.2.1.7.3.1 καρτέλα ασθενή 1
1.2.1.2.1.7.3.2 καρτέλα ασθενή 2

εξωτερικός σύνδεσμος
με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.1.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές

1.2.1.2.1.7.3.1.1.3 διαγραφή λογαριασμού

στην επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.2 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει σημειώσεις
χωρίς να αλλάξει οθόνη

1.2.1.2.1.7.3.1.3.3 αναπαραγωγή τελευταίας συνομιλίας

1.2.1.2.1.7.3.1.2 εισαγωγή σημειώσεων

1.2.1.2.1.7.3.1.3.4 ένταση ήχου

1.2.1.2.1.7.3.1.3 βίντεο συνομιλία

1.2.1.2.1.7.3.1.3.5 μεγέθυνση οθόνης

1.2.1.2.1.7.3.1.4 εισαγωγή κειμένου ή
φωτογραφίας

1.2.1.2.1.7.3.1.4.1 ok

1.2.1.2.1.7.3.1.3.5.1 οθόνη βιντεο με συνομιλητή

1.2.1.2.1.7.3.3 καρτέλα ασθενή 3
... ... ... ... ... ...
1.2.1.2.1.7.3.ν καρτέλα ασθενή ν
ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.2,
1.2.1.2.1.7.3.3, ... 1.2.1.2.1.7.3.ν

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο ή
φωτογραφία ώστε να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα
μέλη του δικτύου του χωρίς να αλλάξει οθόνη

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4.1 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει το κείμενο
που εισήγαγε κατά την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3.1.4 η
φωτογραφία καταχωρείται ταυτόχρονα στο άλμουμ

με την 1.2.1.2.1.8.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου
μπορέι να επιλέξει την φωτογραφία
που θέλει να χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.8 έξτρα
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.1, 1.2.1.2.1.8.2, 1.2.1.2.1.8.3

1.2.1.2.1.8.1 άλμπουμ φωτογραφιών

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.1.1, 1.2.1.2.1.8.1.2,
1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ...,
1.2.1.2.1.8.1.n

1.2.1.2.1.8.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.1.1.1,
1.2.1.2.1.8.1.1.2, 1.2.1.2.1.8.1.1.3,
1.2.1.2.1.8.1.1.4, 1.2.1.2.1.8.1.1.5

1.2.1.2.1.8.1.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας
1.2.1.2.1.8.1.1.2 εισαγωγή περιγραφής

εξωτερικός σύνδεσμος
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.2 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

1.2.1.2.1.8.1.1.3 ακύρωση αλλαγών

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.4 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1

1.2.1.2.1.8.1.1.4 αποθήκευση αλλαγών
1.2.1.2.1.8.1.1.5 διαγραφή φωτογραφίας

1.2.1.2.1.8.1.1.5.1 επιβεβαίωση

1.2.1.2.1.8.1.2 zoom φωτογραφία 1

1.2.1.2.1.8.1.2.1 roll over

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.5 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1
και από εκεί μπορεί να επιλέξει
1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.2

1.2.1.2.1.8.1.3 zoom φωτογραφία 2

1.2.1.2.1.8.1.2.2 προηγούμενη φωτογραφίας

οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

1.2.1.2.1.8.1.4 zoom φωτογραφία 3

1.2.1.2.1.8.1.2.3 επόμενη φωτογραφίας

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.3
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

... ... ... ... ... ...
1.2.1.2.1.8.1.ν zoom φωτογραφία v
ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.2,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.8.1.3,
1.2.1.2.1.8.1.4, ... 1.2.1.2.1.8.1.ν

1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ναι
1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.2 όχι
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1.1 ο χρήστης

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

1.2.1.2.1.8.1.2.4 εισαγωγή σχολίων
1.2.1.2.1.8.1.2.5 διαγραφή φωτογραφίας

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.5 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.1.5.1

1.2.1.2.1.8.1.2.6 έξοδος

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.2.6 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1

από τις επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 και 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1
ή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1 ή
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.1, 1.2.1.2.1.8.2.2,
1.2.1.2.1.8.2.3, 1.2.1.2.1.8.2.4,
1.2.1.2.1.8.2.5

1.2.1.2.1.8.2 βοηθητικές ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1 ταιριάζει

1.2.1.2.1.8.2.1 ταχύτητα

1.2.1.2.1.8.2.2 μνήμη
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.2 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.2.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.1.1.2 ή μπορεί
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 σωστό
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1 play
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.1.1

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.2 δεν ταιριάζει

1.2.1.2.1.8.2.1.1 speed match

1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.2.1 memory matrix

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1 play

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.2.1.2 ή μπορεί
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.2.1.3

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1 και
στην συνέχεια στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1 ανοιχτά τετράγωνα

1.2.1.2.1.8.2.2.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.3.1 χαμένοι κατά την μετανάστευση
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.3.1.1, 1.2.1.2.1.8.2.3.1.2 ή μπορεί
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.3

1.2.1.2.1.8.2.3.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.3.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1 εισαγωγή κειμένου

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1 αποτελέσματα
1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2 λάθος

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.4 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.4.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 , 1.2.1.2.1.8.2.4.1.2 ή μπορεί
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.3

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1 συνέχεια
από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

με οποιαδήποτε από τις επιλογές
1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.4.1 μπάλες με λέξεις

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1
με οποιαδήποτε από τις επιλογές
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1 βέλη
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2

1.2.1.2.1.8.2.3.1.2 βοήθεια

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.4.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.4 ευελιξία

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2 λάθος

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 σωστό

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2 λάθος
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.3 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.3.1

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 σωστό

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.2.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.3 προσοχή

από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1 κλειστά τετράγωνα
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2

1.2.1.2.1.8.2.2.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1 συνέχεια

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2 λάθος

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1.1
με οποιαδήποτε από τις επιλογές
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.1.1.2 βοήθεια

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1.1
με οποιαδήποτε από τις επιλογές
1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να οδηγείθεί στις
επιλογές 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 ή 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.2

1.2.1.2.1.8.2.4.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.4.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.4.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1.1 συνέχεια
από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1

1.2.1.2.1.8.2.5 λύση προβλημάτων
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.5 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.5.1

1.2.1.2.1.8.2.5.1 πτώση μήλων
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.5.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 , 1.2.1.2.1.8.2.5.1.2 ή μπορεί
να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.3

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 play

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1 αριθμητικά πλήκτρα

1.2.1.2.1.8.2.5.1.2 βοήθεια

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2 διαγραφή

1.2.1.2.1.8.2.5.1.3 επιστροφή στις ασκήσεις

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.3 καταχώρηση

με την επιλογή1.2.1.2.1.8.2.5.1.3 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2
με την 1.2.1.2.1.8.3.1.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου
μπορέι να επιλέξει το τραγούδι
που θέλει να χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.8.3 μουσική
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.3.1, 1.2.1.2.1.8.3.2,
1.2.1.2.1.8.3.3, 1.2.1.2.1.8.3.4, ...,
1.2.1.2.1.8.3.v

1.2.1.2.1.8.3.1 εισαγωγή τραγουδιού
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.3.1.1,
1.2.1.2.1.8.3.1.2, 1.2.1.2.1.8.3.1.3,
1.2.1.2.1.8.3.1.4, 1.2.1.2.1.8.3.1.5,
1.2.1.2.1.8.3.1.6

1.2.1.2.1.8.3.1.1 εισαγωγή τραγουδιού
1.2.1.2.1.8.3.1.2 εισαγωγή φωτογραφίας
1.2.1.2.1.8.3.1.3 ακύρωση φωτογραφίας
1.2.1.2.1.8.3.1.4 ακύρωση αλλαγών
1.2.1.2.1.8.3.1.5 αποθήκευση αλλαγών

εξωτερικός σύνδεσμος
με την 1.2.1.2.1.8.3.1.2 ο χρήστης οδηγείται
σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι να επιλέξει
εξωτερικός σύνδεσμος
την φωτογραφία που θέλει να χρησιμοποιήσει
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.3
ο χρήστης μπορέι να επιλέξει το
τραγούδι που θέλει να χρησιμοποιήσει
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.4 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 χωρίς να
σημειωθούν αλλαγές
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.5 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3 αφού έχουν
σημειωθεί οι επιθυμητές αλλαγές

1.2.1.2.1.8.3.1.6 διαγραφή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.3.1.6 επιβεβαίωση

1.2.1.2.1.8.1.3.1 player

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1.6
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
1.2.1.2.1.8.3.1.6.1 ή 1.2.1.2.1.8.3.1.6.2

1.2.1.2.1.8.3.3 play 2

1.2.1.2.1.8.1.3.2 προηγούμενο τραγούδι

ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.2
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.3, 1.2.1.2.1.8.3.4, ..., 1.2.1.2.1.8.3.ν

1.2.1.2.1.8.3.4 play 3

1.2.1.2.1.8.1.3.3 επόμενο τραγούδι

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.3
ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ..., 1.2.1.2.1.8.1.ν

1.2.1.2.1.8.1.3.4 εισαγωγή σχολίων

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.4 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει κείμενο
χωρίς να αλλάξει οθόνη

1.2.1.2.1.8.1.3.5 διαγραφή τραγουδιού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.5 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1.6

... ... ... ... ... ...

ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.2,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.8.3.3,
1.2.1.2.1.8.3.4, ... 1.2.1.2.1.8.1.ν

1.2.1.2.1.8.1.3.6 έξοδος

1.2.1.2.1.8.1.3.7 διαγραφή τραγουδιού

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1 συνέχεια
από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2

από την οθόνη1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 ο χρήστης
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1,
1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2 ή 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.2

1.2.1.2.1.8.3.2 play 1

1.2.1.2.1.8.3.ν play ν

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1 αποτελέσματα
από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1.1

1.2.1.2.1.8.3.1.6.1 ναι
1.2.1.2.1.8.3.1.6.2 όχι
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.3.1.6.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.5 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.1.3.7 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.3.1.6

Εικόνα 11. Σχεδιαστική απεικόνιση των κατηγοριών των οθονών (ιεραρχία σεναρίων)

4.2 Προδιαγραφές για το Σχεδιασμό
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά σχεδιαστικά κριτήρια που διέπουν τη
φιλοσοφία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και τα οποία συνιστούν γενικές οδηγίες
για το σχεδιασμό διεπαφών διαδραστικών συστημάτων. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον
στην ομάδα των φροντιστών και έχοντας σαν στόχο την ευχρηστία της εφαρμογής θα
καθοριστούν οι προδιαγραφές για το σχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος και τον
τρόπο διάδρασης. Βάσει των προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που
έχουν τεθεί στο κεφάλαιο 2, θα καθοριστεί και το στιλ διάδρασης (interaction style).
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1 συνέχεια
από την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.8.2
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4.2.1 Γενικά Σχεδιαστικά Κριτήρια
Τα σχεδιαστικά κριτήρια που διέπουν τη φιλοσοφία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά αντικείμενα, όπως η γλωσσολογία και η ψυχολογία, και συνιστούν γενικές οδηγίες για το σχεδιασμό διεπαφών διαδραστικών συστημάτων προκειμένου ο σχεδιασμός να είναι αποτελεσματικός, λειτουργικός και εύχρηστος για τους τελικούς χρήστες (Ακουμιανάκης 2006). Τα στοιχεία αυτά παρατίθεται
ακολούθως:
• Απλότητα. Η διεπαφή θα πρέπει να συνδυάζει χρηστικότητα και λειτουργικότητα.
Μία λειτουργία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μόνο εάν είναι απαραίτητη. Μία διεπαφή φορτωμένη με πολλές προχωρημένες λειτουργίες αποσπά τους χρήστες από
την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Αντίθετα, μία καλά οργανωμένη διεπαφή, η
οποία υποστηρίζει τις εργασίες του χρήστη, ‘αφομοιώνεται’ εύκολα και επιτρέπει στο
χρήστη να εργαστεί αποτελεσματικά. Επομένως, ο αριθμός των αντικειμένων και των
λειτουργιών θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, που επιτρέπει στους χρήστες να
περατώσουν την εργασία τους χωρίς περιττές δυσκολίες και περαιτέρω επιβαρύνσεις.
Επίσης, οι βασικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι άμεσα φανερές χωρίς να επιβαρύνουν τους χρήστες με την αναζήτησή τους. Στην παρούσα εφαρμογή η απλότητα και
η λειτουργικότητα διαδραματίζουν ίσως τον σπουδαιότερο ρόλο καθώς πέρα από την
βασική πλοήγηση συμπεριλαμβάνεται και μία σειρά από επί μέρους εφαρμογές, που
η λειτουργία τους θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να μην δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στους χρήστες.
• Υποστήριξη. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πάντα τον έλεγχο. Με την ολοκλήρωση
οποιασδήποτε διαδοχής βημάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την επιθυμητή εργασία. Επίσης, είναι σημαντικό να νιώθει ασφάλεια και σταθερότητα μέσω
του συστήματος. Αυτό γίνεται εφικτό με την παροχή ανάπτυξης και διατήρησης ενός
πλαισίου εργασιών ή αναφοράς, το οποίο να διατηρείται ακόμη κι αν ο χρήστης απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του για κάποιο διάστημα. Πολλές φορές οι τελικοί
χρήστες της εφαρμογής, που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, καλούνται να διεκπεραιώσουν παράλληλες εργασίες. Έτσι, το παρόν σύστημα θα πρέπει να είναι σε
θέση να του παρέχει αυτή τη δυνατότητα και να μη τον αναγκάζει να ξεκινάει από την
αρχή. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, πρόκειται για χρήστες που ο χρόνος
τους είναι περιορισμένος και η καθημερινότητά τους βεβαρημένη. Έτσι είναι σκόπιμο
να τους παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια, όταν αυτή ζητηθεί, και να είναι προσαρμοσμένη στους σκοπούς και τις ανάγκες τους.
• Εξοικείωση. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις των
χρηστών και κατά συνέπεια, η διεπαφή θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να τις
ανακαλέσουν. Παρά το γεγονός πως οι φροντιστές (τελικοί χρήστες), όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα μέσω των ερωτηματολογίων, είναι έμπειροι χρήστες των υπολοΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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γιστών και του διαδικτύου και άρα κατέχουν σημαντικό αριθμό γνώσεων γύρω από
τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων συστημάτων, η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε ακόμη κι αν αυτός ο αριθμός γνώσεων είναι μικρός, εφόσον χρησιμοποιείται συνεχώς και συνεπώς σε όλη τη διεπαφή, να μπορεί να ενισχύσει τους
χρήστες να περατώσουν μεγάλο αριθμό εργασιών. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει καταιγισμός και απαίτηση πολλών γνώσεων, ώστε ένα σύστημα να εξυπηρετεί τον σκοπό του. Μικρός όγκος εννοιών και τεχνικών μπορούν να αφομοιωθούν μία φορά και
μετά να εφαρμοστούν σε πληθώρα περιπτώσεων. Οι χρήστες δε θα πρέπει να είναι
αναγκασμένοι να μαθαίνουν νέα πράγματα για να κάνουν παρεμφερείς εργασίες.
• Ευνόητες ρυθμίσεις. Τα αντικείμενα και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ευνόητες και
προφανείς. Όπου είναι δυνατό, οι αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή τα αντικείμενα και οι έννοιες που παρουσιάζονται στο χρήστη να παραλληλίζονται με οικεία πράγματα από την καθημερινότητα. Κάτι τέτοιο προσδίδει στη διεπαφή
οικεία μορφή και κάνει τη χρήση και τη μάθηση περισσότερο διαισθητική. Για παράδειγμα, ένα εικονίδιο μιας φωτογραφικής μηχανής ή μιας βιντεοκάμερας μπορεί να δηλώσει την σχέση ενός πεδίου με την ύπαρξη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο αντίστοιχα. Ο χρήστης συνειρμικά και λόγω της εμπειρίας του πρέπει να μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε έναν τέτοιο συμπέρασμα. Η χρήση τέτοιων μεταφορών θα πρέπει πάντα να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
• Ενθάρρυνση. Οι ενέργειες θα πρέπει να είναι προβλέψιμες και ανατρέψιμες. Θα πρέπει να προκαλούν τα αποτελέσματα που ο ίδιος ο χρήστης προσδοκά και να σχεδιάζονται παράλληλα με τις ανάγκες, τους στόχους και τις εργασίες του. Οι όροι και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την εμπειρία και
το νοητικό μοντέλο των χρηστών, έτσι ώστε αυτοί να κατανοούν τα αντικείμενα, το
ρόλο τους και τη σχέση τους στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ακόμα και οι φαινομενικά ασήμαντες ενέργειες του χρήστη θα πρέπει να είναι αναστρέψιμες, ώστε να προστατεύουν το χρήστη από λάθη εσκεμμένα ή εκ παραδρομής. Οι διάφορες ενέργειες
δεν θα πρέπει να συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους αλλά μόνο αν το επιθυμεί ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την εντολή αποστολής
μιας φόρμας, θα πρέπει να ακυρώνεται μόνο η εντολή αποστολής και όχι και η συμπλήρωση της φόρμας.
• Ικανοποίηση. Θα πρέπει να δημιουργείται στο χρήστη η αίσθηση προόδου και επίτευξης του στόχου. Τα αποτελέσματα των εργασιών θα πρέπει να είναι άμεσα, ώστε να
μην επηρεάζεται αρνητικά η εμπιστοσύνη των χρηστών και να μην εμποδίζεται η διόρθωση των λαθών με εναλλακτικές ενέργειες. Οι πληροφορίες θα πρέπει να ανανεώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι ώστε οι χρήστες να μην οδηγούνται σε
λανθασμένες υποθέσεις. Στην εφαρμογή που ερευνάται με την παρούσα εργασία
αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο του οποίου
σκοπός είναι να διευκολύνει τους χρήστες στην καθημερινότητά τους. Επίσης, πρόΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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κειται για εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες και
που επικοινωνούν μεταξύ τους, γεγονός που δηλώνει πως δεν πρέπει να υπάρχουν
καθυστερήσεις και αμφιβολίες σχετικά με την ορθή εκτέλεση των διαφόρων ενεργειών. Αν για κάποιο λόγο τα αποτελέσματα της ανανέωσης δεν μπορούν να εμφανιστούν αμέσως, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται. Γραφικά στοιχεία που δηλώνουν για παράδειγμα τη ‘φόρτωση’ πληροφοριών βοηθούν σημαντικά στην αποφυγή
τέτοιων λανθασμένων υποθέσεων.
• Πρόληψη λαθών. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πρόληψη λαθών. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να παρέχει οπτικά σήματα, υπενθυμίσεις, λίστες επιλογών
και άλλα βοηθήματα αυτόματα ή κατ’ εντολή. Η βοήθεια που τους παρέχεται θα πρέπει να είναι συμβατή με τον τρόπο σκέψης και εκτέλεσης των εργασιών από τους
χρήστες και να υποστηρίζει τις αδυναμίες τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες δε θα
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να στηρίζονται στη μνήμη τους για πληροφορίες οι
οποίες είναι ήδη γνωστές στο σύστημα (όπως προηγούμενες ρυθμίσεις, ονόματα αρχείων κ.λ.π.), αλλά το σύστημα θα πρέπει να τους τις παρέχει χωρίς να είναι απαραίτητη η προσπάθεια από μέρους τους. Γενικά, ο σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται
στο ότι οι χρήστες γνωρίζουν τι θέλουν να ολοκληρώσουν αλλά ορισμένες φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν τις επιθυμίες τους χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα αντικείμενα και λειτουργίες γι’ αυτό και το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις εντολές τους. Έτσι, η αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους χρήστες στην επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να
προστατεύει τον χρήστη σε περίπτωση λάθος επιλογής. Πολλές φορές λόγω έλλειψης
συγκέντρωσης ή βιαστικών κινήσεων ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει εντολές χωρίς
να είναι πραγματικά επιθυμητές. Σ’ αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να
τον προειδοποιεί, ώστε να αποφύγει κάποιο μη αναστρέψιμο λάθος.
• Εναλλακτικότητα επιλογών. Θα πρέπει να παρέχονται στους χρήστες εναλλακτικές
τεχνικές αλληλεπίδρασης, ούτως ώστε να μπορούν να επιλέξουν αυτή που είναι καταλληλότερη ανάλογα με τις επιδεξιότητες τους, τις φυσικές τους ικανότητες και τα
εκάστοτε περιβάλλοντα χρήσης. Οι τελικοί χρήστες της παρούσας εφαρμογής είναι
στην πλειοψηφία τους αρκετά καλοί γνώστες της τεχνολογίας. Παρόλα αυτά η διάθεσή τους και ο χρόνος τους μπορεί να μεταβάλλεται και να επιθυμούν να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης, όπως ορίστηκε και
στο δεύτερο κεφάλαιο, η εφαρμογή μπορεί να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη πως
το κύριο μέρος χρήσης της θα είναι το σπίτι ή κάποιο οικείο περιβάλλον αλλά αυτό
δεν αποκλείει την πλοήγηση και από άλλους χώρους, όπως για παράδειγμα μία πολυσύχναστη κλινική. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη κάθε συσκευή αλληλεπίδρασης είναι κατάλληλη για συγκεκριμένους σκοπούς ή χρήστες και είναι δυνατό να διευκολύνει σε μία περίπτωση ενώ σε άλλη όχι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως καμία μεμονωμένη μέθοδος δεν είναι καλύτερη για όλες τις περιπτώσεις, οπότε θα πρέπει να
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επιτρέπεται στους χρήστες να εναλλάσσουν μεθόδους για να περατώσουν την εργασία τους.
• Εξατομίκευση. Θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διεπαφή ανάλογα με προσωπικές επιλογές. Οι χρήστες διαφέρουν ανάλογα
με την υποδομή, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, την εμπειρία και τις φυσικές ικανότητές τους. Όπως προκύπτει από την έρευνα και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, όλα
τα συστήματα και οι εφαρμογές, που σχεδιάζονται με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας τόσο του ασθενή όσο και των φροντιστών του και που αναπτύσσονται
έτσι ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα που
αφορούν στην υγεία του χρήστη ή κάποιου μέλους του περιβάλλοντός του, οφείλουν
να σέβονται την ιδιαιτερότητα του καθενός. Το περιεχόμενο των πληροφοριών και η
παρουσίαση πρέπει να γίνονται με βάση όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
χρήστη και κατ’ επέκταση και η διεπαφή θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες
και τις επιθυμίες τους. Έτσι, μπορεί να γίνει πιο άνετη και οικεία, αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών και την παραγωγικότητά τους.
Τα παραπάνω σχεδιαστικά κριτηρίων συνιστούν γενικές οδηγίες για το σχεδιασμό
της διεπαφής των εργαλείων τελικών χρηστών. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο για τον ορθό σχεδιασμό της διεπαφής να ληφθούν υπόψη και τα ιδιαίτερα γνωστικά και φυσικά χαρακτηριστικά της ομάδας χρηστών στην οποία απευθύνεται (Norman et al.1986).
4.2.2 Στιλ διάδρασης
Το στιλ της διάδρασης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη φύση του διαλόγου
μεταξύ του υπολογιστή και του χρήστη. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών και του εργαλείου τελικών χρηστών αποφασίστηκε ο τρόπος που θα γίνει η διάδραση. Έγινε ένας συνδυασμός διαφορετικών στιλ διάδρασης, τα οποία έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καθοδήγηση του χρήστη και την
ευκολία εκμάθησης και χρήσης. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για αρχάριους χρήστες καθώς και χρήστες με περιορισμένο χρόνο. Έτσι αρχικά γίνεται χρήση της συμπλήρωσης φόρμας (form filling) όπου ο χρήστης καθοδηγείται από τα ήδη αναγραφόμενα
στοιχεία μέσα σε αυτές. Επίσης, για τις διάφορες εντολές που ο χρήστης θέλει να δώσει
στο σύστημα χρησιμοποιούνται κουμπιά με αναγραφόμενο το κείμενο της εντολής όπου
πρόκειται να εκτελέσει. Συνεπώς δε χρειάζεται ούτε να προκατέχεται από ιδιαίτερες γνώσεις ούτε να αναζητήσει τον τρόπο εκτέλεσης μιας εντολής σε λάθος σημεία. Χρησιμοποιούνται επίσης αναδιπλούμενα μενού (pull-down menus) και αναδυόμενα παράθυρα
(pop up windows) ελαχιστοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των βημάτων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Με την βοήθεια αυτών σε πολλές των
περιπτώσεων δεν χρειάζεται καν να μεταβεί σε κάποια άλλη οθόνη.
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Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικότερα αυτά τα χαρακτηριστικά
σε συνδυασμό με τα αισθητικά εκείνα στοιχεία που συμπληρώνουν το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής.
4.2.3 Αισθητική του γραφικού περιβάλλοντος
Για τον σχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος της διεπαφής χρήστη (Graphical User
Interface – GUI) έχει επιλεγεί ένα απλό, σαφές και συνεπές layout. Τα σημαντικά στοιχεία βρίσκονται κοντά στο κέντρο του οπτικού πεδίου του χρήστη ή στο επάνω μέρος
της οθόνης, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινήσει την σελίδα προς τα κάτω (scroll
down). Η αισθητική προσέγγιση έγινε με βάση τον συμβολισμό των παράλληλων γραμμών, ως μεταφορά της παράλληλης πορείας ζωής που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι χρήστες (Εικόνα 12).
Όνομα χρήστη

Καρτέλα χρήστη

Προσθήκη ασθενή

/

Λογαριασμός

/

Επαφές

Aσθενής 1

/

Σύνδεσμοι

/

Έξοδος

Πρόσθετα

Εικόνα 12. Αισθητική προσέγγιση διεπαφής

Επίσης, τα κείμενα είναι μοιρασμένα σε μικρά κομμάτια και εκείνα που επαναλαμβάνονται σε περισσότερες από μία οθόνες βρίσκονται πάντα τοποθετημένα στο ίδιο σημείο.
Όλα τα κείμενα είναι στοιχισμένα αριστερά και τα μήκη των γραμμών σύντομα. Η γραμματοσειρά (Tahoma), που είναι επίσης ουδέτερη, χωρίς πατούρα και ευανάγνωστη, έχει
επιλεγεί τόσο με βάση τα σχεδιαστικά κριτήρια αλλά και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές των διαδικτυακών εφαρμογών. Το χρώμα της στο τρέχον κείμενο είναι σκούρος
τόνος του γκρι, ώστε να δένει με το φόντο αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και εύκολα αναγνώσιμη χωρίς να κουράζει τον χρήστη. Στα βασικά δομικά στοιχεία της εφαρμογής,
όπου υπάρχει η κύρια διάδραση, η γραμματοσειρά γίνεται μαύρη ενώ, όπου υπάρχουν
σύνδεσμοι μέσα στο κείμενο, αυτοί σηματοδοτούνται με χρώμα πορτοκαλί. Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους των επιμέρους ενοτήτων. Στα ‘κουμπιά’ λόγω του διαφορετικού
χρώματός τους σε σχέση με το υπόλοιπο φόντο η γραμματοσειρά γίνεται λευκή. Σε γενικές γραμμές έχει δοθεί προσοχή, ώστε να υπάρχει αντίθεση μεταξύ του χρώματος του
φόντου και της γραμματοσειράς, ώστε το κείμενο που καθοδηγεί τον χρήστη να είναι πάντα ευανάγνωστο.
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Ακολουθείται εσκεμμένα αποφυγή των διακοσμητικών στοιχείων, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή του χρήστη ενώ το χρώμα του φόντου είναι ουδέτερο και ήπιο τονικά. Στα σημεία όπου χρησιμοποιούνται εικονίδια αυτά είναι απλά σχεδιασμένα και εύκολα αναγνωρίσιμα από το ήδη υπάρχον γνωστικό πεδίο των χρηστών (Εικόνα 13). Τα
εικονίδια αυτά καθώς και τα κείμενα δε βρίσκονται εν κινήσει, ώστε να μη δημιουργούν
σύγχυση ή κούραση.

προσωπική φωτογραφία

ασκήσεις

φωτογραφία

μουσική

Εικόνα 13. Σύμβολα / εικονίδια της διεπαφής

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι τα ‘κουμπιά’, τα οποία οδηγούν τον χρήστη στην εκτέλεση ή στην αποθήκευση κάποιας εντολής. Αυτά έχουν έντονο πορτοκαλί
χρώμα ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτα και να καθοδηγούν τον χρήστη σωστά στο επόμενό του βήμα. Συνδυάζονται πάντα με κάποιο κείμενο ή σύμβολο, όπως ‘x’ για το κλείσιμο κάποιας οθόνης ή βέλη (Εικόνα 14).

Νέος λογαριασμός
Εικόνα 14. ‘Κουμπιά’ της διεπαφής
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5. Πρωτότυπο Εργαλείου Τελικών Χρηστών
Ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηστών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο
κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Ακολουθεί η οπτική αναπαράσταση του πρωτοτύπου διεπαφής σε χαρτί (paper prototype) που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το γενικό σενάριο, όπως αυτό έχει περιγραφεί στην ενότητα 4.1.2.
Στην αρχική σελίδα ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει νέο λογαριασμό
(ως νέος χρήστης) ή να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία για την είσοδό του στην
εφαρμογή (Εικόνα 15).

Εικόνα 15. Οθόνη εισόδου της εφαρμογής

Με τη δημιουργία νέου λογαριασμού εμφανίζεται μία φόρμα (Εικόνα 16) στην οποία
ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να πραγματοποιήσει την εγγραφή του. Μπορεί να εισάγει φωτογραφία που ήδη υπάρχει αποθηκευμένη στον υπολογιστή του ή να επιλέξει “ακύρωση” και να αφήσει την εφαρμογή. Επιλέγοντας “εγγραφή”
λοιπόν οδηγείται στην κεντρική οθόνη (Εικόνα 17).
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Εικόνα 16. Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων

Εικόνα 17. Κεντρική σελίδα εφαρμογής

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης πέρα από τις βασικές επιλογές πλοήγησης μπορεί επίσης
να δει τις τελευταίες δραστηριότητες, τόσο τις δικές του όσο και των υπόλοιπων χρηστών με τους οποίους μοιράζεται την εφαρμογή, καθώς επίσης και feeds από το twitter
σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ακόμη δραστηριόΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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τητες και η κύρια επιλογή του είναι να προσθέσει τον ασθενή τον οποίο φροντίζει και να
συνεχίσει την πλοήγηση.
Με την επιλογή “προσθήκη ασθενή” εμφανίζεται μία φόρμα όμοια με την προηγούμενη στην οποία ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του ασθενή και επιλέγοντας “αποθήκευση λογαριασμού” δημιουργεί την βασική καρτέλα του ασθενή. (Εικόνα 18)

Εικόνα 18. Καρτέλα ασθενή
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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Η καρτέλα αυτή είναι και η κύρια καρτέλα που αφορά στον ασθενή. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει περισσότερους από έναν ασθενείς και ο καθένας θα έχει την δική του
καρτέλα. Εδώ λοιπόν εμφανίζονται επάνω αριστερά τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας
του ασθενή και επάνω δεξιά η λίστα των φροντιστών που του παρέχουν βοήθεια. Κατεβαίνοντας στην σελίδα ο χρήστης μπορεί να προσθέσει προσωρινές σημειώσεις σχετικά
με τον ασθενή χωρίς να αλλάξει περιβάλλον και να δει τα ραντεβού του. Όσο προχωράει
στην σελίδα συναντά τα δύο μέσα σύγχρονης επικοινωνίας, τη video συνομιλία και το
chat. Μέσω αυτών μπορεί να επικοινωνήσει με όποιον από τους υπόλοιπους φροντιστές
βρίσκονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
Με την εγγραφή του στην εφαρμογή όπως προαναφέρθηκε δημιούργησε την προσωπική του καρτέλα (Εικόνα 19). Εδώ όπως και στην καρτέλα του ασθενή, πάνω αριστερά
εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του χρήστη και επάνω δεξιά η λίστα των φροντιστών
που παρέχουν βοήθεια στον ασθενή. Μέσω του ημερολογίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ραντεβού ορίζοντας την ώρα και τη διάρκεια, για ποιον από τους
ασθενείς που φροντίζει πρόκειται καθώς και το αν θέλει να δεχτεί κάποια υπενθύμιση
σχετικά με αυτό το ραντεβού (Εικόνα 20).

Εικόνα 19. Καρτέλα χρήστη
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Εικόνα 20. Καρτέλα χρήστη με προσθήκη ραντεβού

Επιλέγοντας “καταχώριση” το ραντεβού εμφανίζεται στο ημερολόγιό του. Μπορεί
ανά πάσα στιγμή να κάνει κλικ στο κάθε ραντεβού και να το επεξεργαστεί αλλάζοντας τα
στοιχεία.
Από το πεδίο των φροντιστών μπορεί να επιλέξει “προσθήκη φροντιστή” και αφού
συμπληρώσει τα στοιχεία του και τα αποθηκεύσει, ο φροντιστής εμφανίζεται στην λίστα
φροντιστών. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει κάθε φορά πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που φροντίζουν τον ασθενή (Εικόνα 21). Στην καρτέλα χρήστη εμφανίζονται όλοι οι φροντιστές
ενώ στην καρτέλα του ασθενή μόνο όσοι απευθύνονται στον εκάστοτε ασθενή.
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Εικόνα 21. Καρτέλα χρήστη με εμφάνιση φροντιστών

Με την επιλογή “δες φροντιστές” μπορεί κανείς να δει τα στοιχεία επικοινωνίας του
κάθε φροντιστή (Εικόνα 22).

Εικόνα 22. Στοιχεία φροντιστών
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Μέσω της προσωπικής του καρτέλας και την επιλογή “αλλαγή προφίλ” ο χρήστης
μπορεί, όποτε επιθυμεί, να πραγματοποιήσει αλλαγές στα στοιχεία του, τη φωτογραφία
του ή ακόμη και να διαγράψει τον λογαριασμό του (Εικόνα 23).

Εικόνα 23. Φόρμα αλλαγής στοιχείων χρήστη

Για την αποφυγή διαγραφής από λάθος, στην περίπτωση που επιλέξει “διαγραφή λογαριασμού” εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης της επιλογής του (Εικόνα 24). Επιλέγοντας “ναι” διαγράφεται από την εφαρμογή ενώ επιλέγοντας “όχι” επιστρέφει στην σελίδα με τα στοιχεία του. Μπορεί να αποθηκεύσει τις ενδεχόμενες αλλαγές και να επιστρέψει στην καρτέλα χρήστη.
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Εικόνα 24. οθόνη επιβεβαίωσης

Η καρτέλα ‘πρόσθετα’ έχει τόσο βοηθητικό αλλά και ψυχαγωγικό σκοπό. Αυτή περιλαμβάνει τρία βασικά πεδία δραστηριότητας: Το άλμπουμ φωτογραφιών, την μουσική
και τις βοηθητικές ασκήσεις (Εικόνα 25).

Εικόνα 25. Οθόνη με πρόσθετες δραστηριότητες
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Ξεκινώντας από το άλμπουμ φωτογραφιών ο χρήστης μπορεί να εισάγει φωτογραφίες
τις οποίες αργότερα μπορεί να μοιραστεί και με τους υπόλοιπους φροντιστές του ασθενή
και κατ’ επέκταση ακόμη και με τον ίδιο τον ασθενή. Το άλμπουμ αυτό είναι κοινό για
όλους τους φροντιστές. Επιλέγοντας λοιπόν μία φωτογραφία από το άλμπουμ αυτή μεγεθύνεται και εμφανίζεται με περισσότερα στοιχεία, όπως ποιος την εισήγαγε και πότε
καθώς και η λεζάντα της (Εικόνα 26). Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει επί
τόπου σχόλια τα οποία μπορούν να δουν αργότερα και οι υπόλοιποι φροντιστές. Επίσης
με τις επιλογές “προηγούμενη” και “επόμενη” του παρέχεται πρόσβαση και στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έχει αποθηκεύσει χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να γυρίζει στο
άλμπουμ φωτογραφιών. Μπορεί να διαγράψει κάποια φωτογραφία μόνο αν την έχει προσθέσει ο ίδιος. Πάλι σ’ αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης της επιλογής του για την αποφυγή διαγραφής από λάθος. Τέλος, μπορεί να επιλέξει “επεξεργασία φωτογραφίας” και να συμπληρώσει ή να αλλάξει ορισμένα στοιχεία. Αποθηκεύοντας ή ακυρώνοντας τις αλλαγές επιστρέφει στη μεγέθυνση της φωτογραφίας. Με το
κλείσιμο αυτής της οθόνης επανέρχεται στο άλμπουμ φωτογραφιών. Από εκεί καθώς και
από την γενική σελίδα πρόσθετα (Εικόνα 25) ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει
μια νέα φωτογραφία η οποία με την επιλογή “αποθήκευση” θα προστεθεί αυτόματα στο
άλμπουμ.

Εικόνα 26. Μεγέθυνση φωτογραφίας
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Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη μουσική. Ο χρήστης εδώ μπορεί να εισάγει ένα
τραγούδι το οποίο αργότερα μπορεί να μοιραστεί και με τους υπόλοιπους φροντιστές . Η
μουσική είναι επίσης κοινή για όλους τους φροντιστές. Επιλέγοντας λοιπόν ένα μουσικό
κομμάτι από το πεδίο μουσική εμφανίζεται σε μεγέθυνση το εξώφυλλο του άλμπουμ ή
οποιαδήποτε άλλη φωτογραφία έχει ο χρήστης επιλέξει, στο κάτω μέρος της οποίας βρίσκεται η μπάρα αναπαραγωγής του τραγουδιού (Εικόνα 27). Η μουσική παίζει μέχρις
ότου ο χρήστης τη σταματήσει ή αλλάξει μουσικό κομμάτι. Αυτό μπορεί να το κάνει από
τις επιλογές “προηγούμενο” και “επόμενο”. Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται επίσης τα
υπόλοιπα στοιχεία του τραγουδιού καθώς και σχόλια τα οποία μπορούν να δουν αργότερα και οι υπόλοιποι φροντιστές. Και εδώ όπως και στην μεγέθυνση των φωτογραφιών ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει “επεξεργασία” ή “διαγραφή” του κομματιού. Με το κλείσιμο
αυτής της οθόνης ο χρήστης επανέρχεται στο πεδίο μουσική όπου εμφανίζονται όλα τα
αποθηκευμένα κομμάτια.

Εικόνα 27. Επιλογή μουσικού κομματιού.

Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο επάνω δεξιά τμήμα της οθόνης όπου
βρίσκονται τέσσερις γρήγοροι σύνδεσμοι. Δίπλα από το όνομα του χρήστη υπάρχει η
επιλογή “Λογαριασμός” με την οποία ο χρήστης οδηγείται στην καρτέλα με τα στοιχεία
του, η επιλογή “επαφές” με την οποία ανοίγει μια σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας
όλων των φροντιστών και ασθενών (Εικόνα 28), η επιλογή “σύνδεσμοι” απ’ όπου ο χρήστης μπορεί να βρει ενδιαφέροντα links από οργανισμούς που σχετίζονται με την νόσο
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Αλτσχάιμερ (Εικόνα 29) και τέλος η επιλογή “έξοδος” απ’ όπου ό χρήστης αποσυνδέεται
από την εφαρμογή.

Εικόνα 28. Στοιχεία φροντιστών και ασθενών

Εικόνα 29. Οθόνη εξωτερικών συνδέσμων
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6. Αξιολόγηση
Σε αυτήν την τελευταία φάση της αξιολόγησης (Evaluation) της πολυμεσικής εφαρμογής, που έχει προκύψει από τα στάδια της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της παραγωγής,
ουσιαστικά ελέγχεται η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητά της. Η αξιολόγηση που
πραγματοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία ανήκει στην γενική κατηγορία
της διαμορφωτικής (formative) αξιολόγησης και η ομάδα παραγωγής καλείται να μελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευχρηστίας του συστήματος. Γίνονται σημαντικές
παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό και τα λάθη που έχουν προκύψει στην ανάπτυξη του
συστήματος και βάσει των προβλημάτων που καταγράφονται συντάσσονται προτάσεις
βελτίωσης της εφαρμογής. Στο διεθνές πρότυπο ISO 9241-11 (1998) (Ακουμιανάκης
2006) η ευχρηστία ορίζεται ως η δυνατότητα ενός προϊόντος που χρησιμοποιείται από
καθορισμένους χρήστες με καθορισμένους στόχους υπό καθορισμένες συνθήκες χρήσης, ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και να παρέχει υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες.

6.1 Στόχοι και Κριτήρια Αξιολόγησης
Στην παρούσα ενότητα αναπτύσσονται οι στόχοι που τίθενται, ώστε η αξιολόγηση
της εφαρμογής να είναι εποικοδομητική.
Η ευχρηστία (usability) είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Πρόκειται για ένα σύνολο εργαλείων, που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ευχρηστίας ενός συστήματος. Τα εργαλεία αυτά είναι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές που
εστιάζουν στον χρήστη και στις εργασίες που καλείται αυτός να εκτελέσει. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ασχολείται με την συλλογή δεδομένων σχετικά με τους χρήστες, τις εργασίες και το περιβάλλον χρήσης του συστήματος.
Στο δεύτερο στάδιο έχοντας ως βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υπολογίζονται ποιοτικά ή ποσοτικά οι παράμετροι ευχρηστίας. Τέτοιες παράμετροι είναι η αποτελεσματικότητα (Effectiveness) και η αποδοτικότητα (Efficiency) της εφαρμογής καθώς και η ικανοποίηση (Satisfaction) του χρήστη.
Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο το σύστημα βοηθάει τους χρήστες
να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες, ώστε να παράγουν αποτελέσματα υψηλής
ποιότητας. Η αποδοτικότητα είναι η συσχέτιση της αποτελεσματικότητας με το κόστος.
Η υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη αντανακλά την αίσθηση ευχαρίστησης του
χρήστη, η οποία απορρέει από την χρήση του συστήματος και την πρόθεση του να το ξαναχρησιμοποιήσει. Από τις παραπάνω παραμέτρους προκύπτει και ο βαθμός ευχρηστίας
ενός συστήματος. Με βάση τον βαθμό ευχρηστίας λοιπόν η αξιολόγηση ενός συστήμαΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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τος είναι ένα εργαλείο ελέγχου των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Ο Shackel (1991) επισημαίνει τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην
ευχρηστία μιας διεπαφής. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
• Δυνατότητα εκμάθησης (Learnability): πόσο δύσκολο είναι να μάθει ο χρήστης να
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή και να κατανοήσει τη συνολική λειτουργικότητά της. Ο
χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσει σωστά μια εργασία και τα αποτελέσματα
που επιτυγχάνονται σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα είναι πιθανά κριτήρια της δυνατότητας εκμάθησης.
• Αποδοτικότητα (Efficiency): ο βαθμός στον οποίο οι διαδραστικές εφαρμογές ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών αποφεύγοντας καθυστέρηση, απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Μπορεί να μετρηθεί από την απόδοση ενός πεπειραμένου χρήστη σε μια
συγκεκριμένη εργασία.
• Eυελιξία (Flexibility): ο βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η προσαρμογή σε νέες λειτουργίες πέρα από αυτές που έχουν καθοριστεί αρχικά από το σύστημα.
• Ικανοποίηση (Satisfaction): η στάση των χρηστών και η υιοθέτηση των τεχνολογικών
εφαρμογών μπορεί να επηρεαστεί από την ευχαρίστηση που αντλούν από τη χρήση
τους.
Τα παραπάνω κριτήρια σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χρηστών θα αποτελέσουν πηγή για τη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης του πρωτοτύπου του εργαλείου τελικών χρηστών, καθώς επίσης και τους κύριους στόχους της αξιολόγησης.

6.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης
Η μέθοδος αξιολόγησης που έχει επιλεγεί είναι η ευρετική (Heuristic Evaluation).
Πρόκειται για μια μεθοδική κριτική θεώρηση που καταγράφει την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα ενός συστήματος διεπαφής χρήστη. Απαιτούνται 4-6 εξωτερικοί
κριτές (εμπειρογνώμονες) οι γνώμες των οποίων συσσωρεύονται αθροιστικά. Το σύστημα επιθεωρείται από τους εμπειρογνώμονες (experts) βάσει κάποιων ευρετικών κανόνων.
Ένα διαδεδομένο σύνολο ευρετικών κανόνων έχει προταθεί από τους Nielsen και Molich
και έχουν ως βάση τις αρχές σχεδιασμού ανθρωποκεντρικών συστημάτων (Κεφάλαιο
2.5). Κάθε ευρετικός κανόνας είναι μία αρχή ή μία οδηγία βάση της οποίας η ομάδα παραγωγής ενός συστήματος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για τους δείκτες ευχρηστίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ποιοτικά και η εκτέλεση της μεθόδου μπορεί να γίνει από απόσταση.
Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής, που αναλύεται στην παρούσα ερΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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γασία, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από έξι άτομα διαφορετικού υπόβαθρου και ηλικίας (τρεις γραφίστες, δύο προγραμματιστές και έναν σχεδιαστή πολυμεσικών εφαρμογών, ηλικίας 25 έως 50 ετών). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον
Nielsen (Ακουμιανάκης 2006) με πέντε περίπου αξιολογητές ανακαλύπτεται συνήθως το
75% του συνόλου των προβλημάτων ευχρηστίας ενός συστήματος. Αφού ορίστηκε η
ομάδα αξιολόγησης, προετοιμάστηκε κείμενο με συνοπτικές πληροφορίες, οι οποίες
προσδιορίζουν την εφαρμογή με στόχο την κατανόηση του συστήματος καθώς και το πεδίο εφαρμογής. Το κείμενο αυτό διανεμήθηκε στους αξιολογητές μαζί με δύο έντυπα, τα
οποία διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας σε σχετική βιβλιογραφία και υποδείγματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων (Αβούρης, 2000), (Weiss Ε.
1994) καθώς επίσης λήφθηκαν υπόψη οι προδιαγραφές που τέθηκαν για το σχεδιασμό
της διεπαφής στο κεφάλαιο 4.2 και τα χαρακτηριστικά τα οποία σύμφωνα με τον Nielsen
(1994) θα πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο. Τέλος ,μαζί με τα παραπάνω έγινε και διανομή και της οπτικής αναπαράστασης του πρωτοτύπου διεπαφής σε χαρτί (paper prototype). Με το τέλος της αξιολόγησης από τους εμπειρογνώμονες τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν.

6.3 Διαδικασία Αξιολόγησης
Συνοψίζοντας την μεθοδολογία διεξαγωγής της αξιολόγησης της εφαρμογής που δημιουργήθηκε η διαδικασία έγινε ως εξής:
• Σύνταξη ομάδας: Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από έξι άτομα διαφορετικού
υπόβαθρου και ηλικίας (τρεις γραφίστες, δύο προγραμματιστές και έναν σχεδιαστή
πολυμεσικών εφαρμογών, ηλικίας 25 έως 50 ετών).
• Διανομή περιγραφικού κειμένου (παράρτημα 3, σ. 128): Έγινε διανομή του περιγραφικού κειμένου με συνοπτικές πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν την εφαρμογή με
στόχο την κατανόηση της καθώς και το πεδίο εφαρμογής της.
• Διανομή  εντύπων Α και Β (παράρτημα 3 σ. 129-131): Διανεμήθηκαν τα έντυπα Α και Β
λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τέθηκαν σχετικά το σχεδιασμό της διεπαφής.
• Διανομή πρωτοτύπου σε χαρτί (paper prototype): Έγινε διανομή της οπτικής αναπαράστασης του πρωτοτύπου διεπαφής σε χαρτί που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες των δυο ατόμων.
Λόγω του διαφορετικού τόπου κατοικίας των αξιολογητών δεν ήταν εφικτή η συνεύρεση
όλης της ομάδας ταυτόχρονα. Έγινε αρχικά μια μικρή παρουσίαση του συστήματος και
δόθηκαν προφορικά σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων. Στη συνέχεια, οι αξιολογητές μελέτησαν το υλικό που τους δόθηκε και συνέχισαν με την συμπλήρωση των
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εντύπων. Ακολούθησε η συλλογή περαιτέρω παρατηρήσεων καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Τέλος, αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα έντυπα, έγινε η καταγραφή και η ανάλυση
των αποτελεσμάτων καθώς και η διαμόρφωση ορισμένων συμπερασμάτων.

6.4 Αποτελέσματα Αξιολόγησης, Ανάλυση, Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναλύθηκαν αρχικά με βάση τους παρακάτω τρόπους :
• Σε σχέση με τους εμπειρογνώμονες: Από το σύνολο των εμπειρογνωμόνων πόσοι από
αυτούς εντόπισαν το συγκεκριμένο πρόβλημα ανά κανόνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή αναλογίας (λόγου).
• Σε σχέση με τα προβλήματα: Από το σύνολο των προβλημάτων που εντοπίστηκαν,
πόσα προβλήματα αναφέρθηκαν στον κάθε κανόνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή αναλογίας (λόγου).
Ποσοστά: Ποσοστό αναφορών ανά κανόνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την
μορφή ποσοστού %.
• Μέσος όρος βαρύτητας προβλήματος : Σύμφωνα με την βαθμονόμηση των εμπειρογνωμόνων υπολογίζεται ο μέσος όρος βαρύτητας προβλήματος ανά κανόνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή αριθμού και ακολουθούν την εξής βαθμονόμηση: 1: Ασήμαντο, 2: Λίγο σημαντικό, 3: Αρκετά σημαντικό, 4: Πολύ σημαντικό, 5:
Καταστροφικό.
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α

Τυπικοί κανόνες

Εμπειρογνώμονες

Αναφορές

αξιολόγησης

πρόβλημα/ σύνολο

Σύνολο

ευρετικής

1

Αποφυγή περιττών

2

Χρήση κατανοητής

3

στοιχείων

γλώσσας προς τους
χρήστες

Ελαχιστοποίηση του

μνημονικού φορτίου

που εντόπισαν το

εμπειρογνωμόνων
3/6

σε κανόνα/
προβλημάτων

Ποσοστό
%

Μ.Ο.

Β.Π.*

6/15

40%

3,33

0/6

-

-

-

0/6

-

-

-

του χρήστη

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

62

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

4

5
6

7

Διατήρηση

1/6

1/15

6,7%

3

2/6

2/15

13,4%

2,5

0/6

-

-

-

Παροχή σαφών

1/6

1/15

6,7%

3

Σχεδιασμός

1/6

1/15

6,7%

2

2/6

3/15

20%

4

συνέπειας σε όλη τη
διεπαφή

Παροχή ανάδρασης
Παροχή εύκολων

και σαφών εξόδων
διαφυγής
Παροχή

συντομεύσεων για

1/6

1/15

6,7%

4

γρήγορη εκτέλεση
8
9

10

εργασιών

μηνυμάτων λάθους
για αποτροπή

σφαλμάτων χρήστη

Επαρκής υποστήριξη
– Βοηθήματα και
Εγχειρίδια

* Μέσος όρος βαρύτητας προβλήματος
Πίνακας 1. Ανάλυση αποτελεσμάτων εντύπου Α.

Αναλυτικότερα, από τη βαθμολογία και τις παρατηρήσεις των αξιολογητών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
• Σχετικά με τον αξιολογητή: Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες τα περισσότερα προβλήματα εστιάζονται στον 1ο ευρετικό κανόνα σχετικά με την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων στοιχείων που τείνουν να μπερδέψουν τον χρήστη. Από τα δεκαπέντε (15)
προβλήματα που εντοπίζονται στο σύνολο της εφαρμογής, τα έξι (6) αφορούν στην
παραπάνω επισήμανση και ακολουθεί ο δέκατος (10ος) κανόνας σχετικά με την επαρκή υποστήριξη και τα βοηθήματα ή εγχειρήματα που διατίθενται. Η παροχή ανάδρασης αναφέρεται δύο (2) φορές ως πρόβλημα ενώ για τους υπόλοιπους κανόνες, σύμφωνα πάντα με τους εμπειρογνώμονες, δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
• Σχετικά με τα προβλήματα Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση των αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαίος ο διαχωρισμός των προβλημάτων ανά είδος. Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα των εμπειρογνωμόνων τα προβλήματα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες.
• Σχεδιαστικά προβλήματα: Αναφέρονται σχόλια σχετικά με τις οθόνες και με
αντικείμενα που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτές.
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• Προβλήματα πλοήγησης & πληροφοριών: Αναφέρονται σχόλια σχετικά με την
πλοήγηση στην εφαρμογή και τις πληροφορίες που παρέχονται για το σκοπό
και το είδος της εφαρμογής.
• Προβλήματα σεναρίου & διαδράσεων παιχνιδιού: Αναφέρονται σχόλια σχετικά
με το σενάριο και το παίξιμο του παιχνιδιού.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και όπως προκύπτει από το διάγραμμα 1 στο
παράρτημα 3 σ. 132 καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες δεν υπερτερεί σε παρατηρήσεις ενώ η μεγαλύτερη βαρύτητα και η αναφορά ως σημαντικό πρόβλημα για την
εφαρμογή εστιάζεται στη μη επαρκή υποστήριξη από βοηθήματα και εγχειρίδια. (διάγραμμα 2 στο παράρτημα 3 σ. 132 )
Τα παραπάνω συμπεράσματα εκμαιεύτηκαν από την ανάλυση και ποσοτικοποίηση
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το έντυπο Α. Τα αποτελέσματα του έντυπου Β
αναφέρονται στην γενικότερη βαθμολόγηση της εφαρμογής, τα οποία και ποσοτικοποιήθηκαν με την μορφή μέσου όρου βαθμονόμησης ανά ερώτηση.
• Σχετικά με τον Μέσο Όρο βαρύτητας: Από την ανάλυση αυτή και όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3 στο παράρτημα 3 σ. 133, οι αξιολογητές κρίνουν πως η εφαρμογή δεν
εγκλωβίζει τον χρήστη, πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σαφής και κατανοητή καθώς επίσης παρέχει επαρκή πληροφόρηση στον χρήστη για το τι ενέργεια εκτελεί ή για το που βρίσκεται. Αντίθετα, σημειώνεται ανεπάρκεια στην βοήθεια σχετικά
με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής καθώς ορισμένοι εκ των αξιολογητών εντόπισαν έλλειψη συντομεύσεων που βοηθούν πιο έμπειρους χρήστες στην γρήγορη
πλοήγηση.
Τέλος, ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας (πίνακας 2) όπου συσχετίζονται τα αποτελέσματα από τα δύο έντυπα Α και Β, παρέχοντας έτσι μια συνολική εικόνα της αξιολόγησης, και προτείνονται λύσεις για το εκάστοτε πρόβλημα.
.
Έντυπο Β
Μ.Ο.Σ.Π. *
Ερωτήσεις

ντελούν στον αποπροσανατολισμό του χρήστη;

Εμφάνιση προβλήματος &

Προτεινόμενες λύσεις

Μ.Ο βαρύτητας προβ.

τόσο στο γραφικό περιβάλλειτουργικό επίπεδο, που συ-

Συσχετισμός Α &Β

Ναι

1. Υπάρχουν περιττά στοιχεία
λον της εφαρμογής όσο και σε

Έντυπο Α

1
καθόλου

Σχεδιαστικό: 2,7
Λίγο - Αρκετά σημαντικό
Πλοήγηση και
πληροφόρηση: 4
πολύ σημαντικό

Σχεδιαστικό:αναθεώρηση
σχεδιαστικής λύσης σε δύο
οθόνες
Πλοήγηση και πληροφόρηση: εισαγωγή χάρτη
πλοήγησης
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2. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι
κατανοητή από τους χρήστες;

3,16
συχνά

Όχι

Καμία παρέμβαση

1
καθόλου

Όχι

Καμία παρέμβαση

3. Υπάρχουν στοιχεία στην
εφαρμογή τα οποία αναγνωρίζονται δύσκολα από το χρήστη και απαιτούν από αυτόν
να τα θυμάται;
4. Υπάρχει ασάφεια και χρήση διαφορετικών στοιχείων
στην εφαρμογή τόσο στο σχεδιασμό της, όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να

1,83
καθόλου
-σπάνια

Ναι
Σενάριο & διάδραση: 3
αρκετά σημαντικό

να μπερδεύεται ο χρήστης
σχετικά με την έννοια τους;
Ναι
5. Η εφαρμογή παρέχει επαρκή πληροφόρηση για το τι
ενέργεια εκτελεί ο χρήστης ή
για το πού βρίσκεται;

6. Παρέχονται εύκολοι και
σαφείς έξοδοι ώστε ο χρήστης να μην εγκλωβίζεται
στην εφαρμογή;

2,66
σπάνιασυχνά

Σχεδιαστικό: 3
αρκετά σημαντικό
Σενάριο & διάδραση: 2
λίγο σημαντικό

Ναι
2,66
σπάνιασυχνά

Πλοήγηση και
πληροφόρηση: 4
πολύ σημαντικό

Έντυπο Α: αναθεώρηση
σχεδιαστικών λύσεων σε
δύο οθόνες
Έντυπο Β: Το πρόβλημα
εντοπίζεται σε μία οθόνη
και θα λυθεί με την
εισαγωγή ενός ακόμη
στοιχείου
Σχεδιαστικό: αναθεώρηση
σχεδιαστικών λύσεων σε
δύο οθόνες
Πλοήγηση και πληροφόρηση: εισαγωγή χάρτη
πλοήγησης
Σενάριο & διάδραση: Η
αλλαγή δεν είναι αναγκαία
Πλοήγηση και πληροφόρηση: Λόγω της μεγάλης
σημασίας έχει ήδη
προστεθεί στις οθόνες

7. Παρέχονται συντομεύσεις
που βοηθούν στη γρήγορη
εκτέλεση από πεπειραμένους

1
καθόλου

Όχι

Καμία παρέμβαση

χρήστες;
8. Παρέχονται σαφή μηνύματα -μη προσβλητικά προς το
χρήστη- στην περίπτωση λάθους;

2,66
σπάνιασυχνά

Ναι
Σενάριο & διάδραση: 3
αρκετά σημαντικό

Καμία παρέμβαση
Έντυπο Α: Η αλλαγή δεν
είναι επιθυμητή
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9. Υπάρχουν στοιχεία τα
οποία συντελούν στην αποφυγή σφαλμάτων του χρή-

Ναι
1,5
καθόλου
-σπάνια
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Καμία παρέμβαση
Έντυπο Α: Το πρόβλημα
δεν θεωρείται σημαντικό

Σενάριο & διάδραση: 2
λίγο σημαντικό

στη;
Πλοήγηση και πληροφό10. Παρέχεται επαρκής βοήθεια σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της εφαρμογής;

1
καθόλου

ρηση: 4,5
πολύ σημαντικό καταστροφικό
Σενάριο & διάδραση: 3
Αρκετά σημαντικό

Πλοήγηση και πληροφόρηση: Εισαγωγή εντολής
βοήθειας
Σενάριο & διάδραση: Η
αλλαγή δεν είναι αναγκαία
αφού θα έχουν βελτιωθεί η
πλοήγηση και πληροφόρηση

* Μέσος Όρος Συχνότητας Προβλήματος
Πίνακας 2. Συσχετισμός αποτελεσμάτων εντύπου Α και Β.

Συμπερασματικά, μετά την ολοκλήρωση και της αξιολόγησης θα μπορούσε να πει κανείς πως η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι αρκετά ικανοποιητική, δηλαδή ο
χρήστης μπορεί σχετικά εύκολα να ολοκληρώσει μια εργασία. Επιπλέον, ο χρόνος τόσο
για την εκμάθηση του συστήματος όσο και για την εκτέλεση των εργασιών δεν είναι μεγάλος, καθιστώντας έτσι την αποδοτικότητα επίσης ικανοποιητική. Η εκμάθηση της
εφαρμογής είναι εύκολη και ο χρήστης μπορεί να τη χρησιμοποιεί χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, λόγω των χαρακτηριστικών
στοιχείων των πιθανών χρηστών πρόκειται για έμπειρους χρήστες της τεχνολογίας και
του διαδικτύου, γεγονός που καθιστά την εκμάθηση της εφαρμογής ευκολότερη. Επίσης,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η δομή της εφαρμογής στο σύνολό της είναι αρκετά εύχρηστη και φυσικά υπάρχει πάντα δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Προκειμένου να
βελτιωθεί το σύστημα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παροχή επιπλέον βοήθειας και
εγχειριδίων, στην σαφέστερη παρουσίαση σχετικά με την επαρκή πληροφόρηση για το
που βρίσκεται ο χρήστης καθώς και στη διαλεύκανση κάποιων περιττών στοιχείων που
πιθανά αποπροσανατολίζουν τον χρήστη. Μέσα από την ευρύτερη συζήτηση με τους
αξιολογητές σημειώθηκαν σχόλια σχετικά με την ικανοποίηση που θα μπορούσε να προσφέρει η παρούσα εφαρμογή στον χρήστη, κάτι που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση
όλων των παρατηρήσεων και προτάσεων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος
SPSS (Statistical Programme for Social Sience). Ακολουθούν τα γενικότερα συμπεράσματα που εκμαιεύτηκαν κατά την διάρκεια όλης της έρευνα και διαμόρφωσης της εφαρμογής.
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7. Συμπεράσματα και προτάσεις για συνέχιση της έρευνας
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε, την ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
της εφαρμογής. Επίσης, προβάλλονται σκέψεις και προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν
με σκοπό τη βελτίωση και την περαιτέρω εξέλιξή της.
Παρατηρώντας και αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πιθανών χρηστών
ενισχύθηκε όλο και περισσότερο η σημασία ύπαρξης μιας εφαρμογής που να μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες τους. Αναφέρεται σε ένα σύνολο ανθρώπων με πολλές ευαισθησίες,
βεβαρημένη καθημερινότητα και πολύ περιορισμένο χρόνο. Πρόκειται για ένα γκρουπ
που φροντίζει συστηματικά τον πάσχοντα από την νόσο Αλτσχάιμερ, ο οποίος δεν έχει
την δυνατότητα ευρείας κοινωνικοποίησης. Έτσι, προέκυψε και η ιδέα της δημιουργίας
ενός μέσου που να μπορεί να ενισχύσει αυτή την κοινωνική δραστηριότητα και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τον χρήστη σε ζητήματα που αφορούν στο καθημερινό του πρόγραμμα. Μετά από έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ένα τέτοιο εργαλείο, ώστε να εκπληρωθεί αυτός ο κύριος στόχος.
Πιο συγκεκριμένα και με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών, που τέθηκαν στην ενότητα 2.2 σε συνδυασμό και με τα σχεδιαστικά κριτήρια, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην
ενότητα 4.2.1, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ενός απλού συστήματος, το οποίο
όχι μόνο θα καθίσταται χρηστικό αλλά και λειτουργικό. Ο σχεδιασμός διαμορφώθηκε με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά στοιχεία που τυχόν μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του χρήση και να τον αποπροσανατολίσουν. Επίσης, έγινε μία προσπάθεια η εφαρμογή να αποτελείται από στοιχεία τέτοια που να βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις των τελικών χρηστών και που κατά συνέπεια δεν θα τον επιβαρύνουν με
επιπλέον γνωστικό φορτίο και επένδυση χρόνου. Αυτό εξασφαλίζει την γρήγορη πλοήγηση και την εκτέλεση εργασιών χωρίς οι χρήστες να αναγκαστούν να μάθουν νέα πράγματα. Ο χρήστης για να εκτελέσει μία εργασία καθοδηγείται ουσιαστικά από το σύστημα ακολουθώντας μια γραμμική πορεία. Με σκοπό την επίτευξη αυτής της ευκολίας έγινε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης. Δεδομένου πως οι τελικοί χρήστες της εφαρμογής είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το διαδίκτυο δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής διαπιστώθηκαν ορισμένες ελλείψεις. Ως σημαντικότερη αυτών κρίθηκε η έλλειψη βοηθημάτων και εγχειριδίων. Μποεί
οι χρήστες είναι έμπειροι, παρόλα αυτά η ύπαρξη των βοηθημάτων κρίνεται αναγκαία,
καθώς μπορεί να απεγκλωβίσει τον χρήστη σε περίπτωση που δε γνωρίζει πως να χειριΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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στεί μια ενέργεια ή στην περίπτωση που χρειάζεται να μάθει περισσότερα σε σχέση με
την χρήση της παρούσας εφαρμογής. Προτάθηκε λοιπόν η δημιουργία ενός ακόμη συνδέσμου, παρόντα σε όλες τις οθόνες, απ’ όπου ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε
αυτά τα εγχειρίδια βοήθειας.
Σε σχέση με το περιεχόμενο της εφαρμογής και έχοντας σαν βάση τα αποτελέσματα
που προέκυψαν κατά την ανάλυση και μέσω των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε πως οι
ανάγκες των τελικών χρηστών έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, δημιουργήθηκε
ένα εργαλείο το οποίο και αποτελεί συνδυασμό διαφόρων μικροεφαρμογών και λειτουργιών, όπως το ημερολόγιο όπου οι χρήστες μπορούν να εισάγουν ραντεβού, οι σύγχρονες
και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας, οι σύνδεσμοι, οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο χρήσης της εφαρμογής που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, το φωτογραφικό άλμπουμ και η μουσική καθώς και ασκήσεις με τις οποίες
μπορούν οι χρήστες να εξασκήσουν την μνήμη τους. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως στην παρούσα εργασία δεν γίνεται ανάλυση των συγκεκριμένων ασκήσεων
καθώς από μόνες τους μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι μιας ολόκληρης νέας έρευνας.
Σχεδιαστικά, σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε συνέπεια σε σχέση με το layout της
εφαρμογής και την τοποθέτηση των διαφόρων λειτουργιών. Μία σημαντική, θα μπορούσε να πει κανείς, παράλειψη που εντοπίστηκε αφορά στην χρωματική επιλογή, η οποία
εμφανίζεται ενιαία σε όλη την πλοήγηση. Το γεγονός αυτό, όπως επισημάνθηκε από
τους αξιολογητές, δεν παρέχει την δυνατότητα της εύκολης αναγνώρισης από τον χρήστη για το που ακριβώς βρίσκεται. Μετά από συζήτηση μαζί τους προτάθηκε ως λύση
του προβλήματος ο χρωματικός διαχωρισμός μεταξύ της καρτέλας ασθενή και της καρτέλας χρήστη. Έτσι, κάθε φορά που ο χρήστης βρίσκεται σε μία εκ των δύο καρτελών να
μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει χωρίς να χρειαστεί να διαβάσει τα επιμέρους στοιχεία.
Επίσης, προτάθηκε ως περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής να παρέχεται δυνατότητα
στον χρήστη να επιλέξει εκείνος ποια θα είναι αυτά τα χρώματα, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομίκευση.
Ένα ακόμη σημείο που εντοπίστηκε κατά την ανάλυση της αξιολόγησης είναι η έλλειψη τμήματος της εφαρμογής κατά το οποίο να καλύπτεται η ιδιωτικότητα του ασθενή
και γενικότερα η παντελής έλλειψη ένδειξης για το αν ο χρήστης είναι διαθέσιμος για
άμεση επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Γι’ αυτό, προτείνεται η δημιουργία πεδίου που να
αναφέρει την διαθεσιμότητα του χρήστη και να του παρέχεται η δυνατότητα επιλογής σε
συνδυασμό με την ένδειξη της διαθεσιμότητας δίπλα από την αναφορά του ονόματος
του κάθε χρήστη.
Μία τελευταία προσθήκη που επισημάνθηκε από τους εμπειρογνώμονες και αναφέΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012
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ρεται στην ικανοποίηση των χρηστών αφορά στο κομμάτι της μουσικής. Κρίθηκε σημαντικό, καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον χρήστη, το να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει το σύστημα και για ψυχαγωγικούς λόγους, η αναπαραγωγή της μουσικής καθόλη την διάρκεια πλοήγησης. Αυτό μπορεί να γίνει με την δημιουργία συστήματος αναπαραγωγής μουσικής το οποίο θα είναι εμφανές σε όλες τις οθόνες και θα παρέχει αυτή
τη δυνατότητα. Το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο οφείλει να μελετηθεί περαιτέρω τόσο
σχεδιαστικά όσο και πλοηγητικά, ώστε να μην δημιουργήσει νέα προβλήματα σε σχέση
με την πολυπλοκότητα και τον αποπροσανατολισμό κατά την χρήση.
Συνολικά λοιπόν διαπιστώνεται πως η δημιουργία της παρούσας εφαρμογής έχει καλύψει σημαντικά τις ανάγκες που προέκυψαν από την έρευνα χωρίς αυτό να σημαίνει
πως δεν μπορεί να βελτιωθεί. Μέσω της ανάλυσης των αναγκών των μελλοντικών χρηστών επιβεβαιώνεται η ανάγκη τους για επικοινωνία και η ύπαρξη ενός οργανωτικού μέσου που θα μπορεί να δημιουργήσει τις ανάλογες συνθήκες για την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
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Παράρτημα 1

Α. Προσωπικά στοιχεία
1. Ηλικία
25-30
31-40
41-50
51-60
61-65
>65
2. Φύλο
άνδρας
γυναίκα
3. Τόπος διαμονής
Πόλη
Χώρα

4. Επίπεδο σπουδών
λύκειο
ΤΕΙ
πανεπιστήμιο
μάστερ
διδακτορικό
άλλο

Β. Εσείς και το Αλτσχάιμερ
5. Πως σχετίζεστε με το Αλτσχάιμερ; Είμαι...
ασθενής
συγγενής του ασθενή
επαγγελματίας φροντιστής (παρακαλώ παραλείψετε τις ερωτήσεις 6 και 7)
γιατρός (παρακαλώ παραλείψετε τις ερωτήσεις 6 και 7)
6. Εργαζόσασταν πριν την διάγνωσή σας ή την διάγνωση του ασθενή που φροντίζετε;
ναι
όχι
7. Εξακολουθείτε να εργάζεστε μετά την διάγνωσή σας ή την διάγνωση του ασθενή που
φροντίζετε;
ναι
όχι

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

73

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

Γ. Εσείς, η τεχνολογία και το Αλτσχάιμερ
8. Χρησιμοποιείτε το ίντερνετ;
ναι
όχι
9. Πως πληροφορείστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Αλτσχάιμερ;
μέσω του γιατρού
μέσω ενημερωτικών εντύπων
μέσω της τηλεόρασης
μέσω του ίντερνετ
Παρακαλώ συμπληρώστε περισσότερες πηγές πληροφόρησης

10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ίντερνετ;
κάθε μέρα
μία φορά την εβδομάδα
δύο φορές την εβδομάδα
μία φορά τον μήνα
λιγότερο από μία φορά τον μήνα
11. Συνήθως συνδέεστε με το διαδίκτυο μέσω...
προσωπικού υπολογιστή
φορητού υπολογιστή (laptop)
ταμπλέτας
κινητού τηλεφώνου
Τι πλατφόρμα χρησιμοποιείτε;

12. Τι είδους ιστοσελίδες σχετικά με το Αλτσχάιμερ επισκέπτεστε συνήθως;
ιστοσελίδες συγκεκριμένου ινστιτούτου περίθαλψης
επιστημονικές ιστοσελίδες
ενημερωτικές σχετικά με το Αλτσχάιμερ
Παρακαλώ συμπληρώστε αν χρησιμοποιείτε και άλλες
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13. Χρησιμοποιείτε εφαρμογές που σας βοηθάνε στην καθημερινότητά σας με το Αλτσχάιμερ;
ναι
όχι
14. Τι είδους εφαρμογές είναι αυτές;
τηλεφωνικός κατάλογος
ημερολόγιο
mail
υπενθυμίσεις
άλμπουμ φωτογραφιών
ασκήσεις μνήμης
chat
ηλεκτρονικά βιβλία
ηλεκτρονικά περιοδικά
Παρακαλώ συμπληρώστε αν χρησιμοποιείτε και άλλες εφαρμογές

15. Ποια από τα παρακάτω πολυμεσικά στοιχεία θα επιθυμούσατε να συμπεριλαμβάνουν οι
προαναφερθείσες εφαρμογές;
φωνητική ειδοποίηση
ηχητική ειδοποίηση
μουσική
κινούμενες εικόνες
φωτογραφίες
ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις
διαγράμματα
Παρακαλώ συμπληρώστε αν επιθυμείτε και άλλα στοιχεία

16. Πόσο σημαντικά θεωρείτε πως είναι τα προαναφερθέντα πολυμεσικά στοιχεία;
πολύ σημαντικά
σημαντικά
ουδέτερα
μη σημαντικά
καθόλου σημαντικά
17. Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως τα πολυμεσικά αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εφαρμογές;
θα τις έκαναν πιο ελκυστικές
θα τις έκαναν πιο λειτουργικές
θα τις έκαναν πιο χρήσιμες
όλα τα παραπάνω
δεν θα πρόσθεταν κάτι
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18. Θεωρείτε πιο σημαντικό σε μία εφαρμογή να καλύπτονται...
ανάγκες χρηστικότητας
ανάγκες πληροφόρησης
αισθητικές απαιτήσεις
όλα τα παραπάνω
19. Ποιό στοιχείο θα θέλατε να χαρακτηρίζει την εφαρμογή;
η λιτότητα
η ποικιλία
20. Θα θέλατε να έχετε μία εφαρμογή που να συνδυάζει όλα όσα αναφέρθηκαν;
ναι
όχι
21. Θα θέλατε η εφαρμογή αυτή να έχει δυνατότητα συγχρονισμού με αυτές που ήδη χρησιμοποιείτε;
ναι
όχι
22. Πόσο σημαντική πιστεύετε πως θα ήταν η ύπαρξη μιας τέτοιας εφαρμογής για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας φροντίδας, των συγγενών και του γιατρού;
πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη
μη σημαντική
καθόλου σημαντική
23. Πως θα επιθυμούσατε να έχετε πρόσβαση σε μια τέτοια εφαρμογή;
διαδικτυακά μέσω του κέντρου φροντίδας
διαδικτυακά μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή
διαδικτυακά μέσω κινητού τηλεφώνου
ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο
24. Πόσο σημαντική πιστεύετε πως θα ήταν παροχή του περιεχομένου της εφαρμογής στον
υπολογιστή σας (upload) ή της εκτύπωσης του περιεχομένου;
πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη
μη σημαντική
καθόλου σημαντική
25. Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη των χρηστών με τη διάθεση εγχειριδίων με
οδηγίες διαχείρισης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής;
πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη
μη σημαντική
καθόλου σημαντική

26. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής πόσο σημαντική θεωρείτε πως είναι η
ύπαρξη προσωπικού λογαριασμού του χρήστη;
πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη
μη σημαντική
καθόλου σημαντική
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Α. Γενικά προσωπικά στοιχεία
Πίνακας 1
Κατανομή δείγματος σε Ελλάδα & Ολλανδία
Συχνότητα

Ποσοστό

Ελλάδα

20

50%

Ολλανδία

20

50%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα1
Κατανομή δείγματος σε Ελλάδα & Ολλανδία
Ελλάδα
Ολλανδία
50%
50%

Πίνακας 2
Ηλικία των ατόμων που έλαβαν μέρος στην
έρευνα σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

25-30

4

20%

2

10%

6

15%

31-40

7

35%

9

45%

16

40%

41-50

2

10%

5

25%

7

17,5%

51-60

3

15%

2

10%

5

12,5%

61-65

3

15%

0

0%

3

7,5%

>65

1

5%

2

10%

3

7,5%

Σύνολο

20

100%

20

100%

40

100%

1
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Διάγραμμα 2
Ηλικία των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα
σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
Ελλάδα
Ολλανδία
35%
45%
40%
25-30

31-40

41-50

51-60

61-65

5%
10%
7.5%

15%
0%
7.5%

15%
10%
12.5%

17.5%

10%
25%

Σύνολο
20%
10%
15%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

>65

Πίνακας 3
Κατανομή δείγματος ανάλογα με το φύλο σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο
σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

άνδρες

9

45%

6

30%

15

37,5%

γυναίκες

11

55%

14

70%

25

62,5%

Σύνολο

20

100%

20

100%

40

100%
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Διάγραμμα 3
Κατανομή δείγματος ανάλογα με το
φύλο σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

άνδρες
70%

62.5%

γυναίκες

55%
45%
37.5%
30%

Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Πίνακας 4
Επίπεδο σπουδών των ερωτώμενων σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

λύκειο

5

25%

0

0%

5

12,5%

ΤΕΙ

3

15%

2

10%

5

12,5%

πανεπιστήμιο

7

35%

11

55%

18

45%

μάστερ

2

10%

7

35%

9

22,5%

διδακτορικό

2

10%

0

0%

2

5%

άλλο

1

5%

0

0%

1

2,5%

Σύνολο

20

100%

20

100%

40

100%
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Διάγραμμα 4
Επίπεδο σπουδών των ερωτώμενων κατά χώρα & στο
σύνολο

Ελλάδα
55%

Ολλανδία

45%
35%

Σύνολο

35%

25%

22.5%
10%

10%

5% 5% 2.5%
0%
άλλο

διδακτορικό

0%
μάστερ

ΤΕΙ

πανεπιστήμιο

15% 12.5%
12.5%
10%
0%
λύκειο

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Β. Εσείς και το Αλτσχάιμερ
Ερ. Πως σχετίζεστε με το Αλτσχάιμερ;
Πίνακας 5
Ποια η σχέση των ερωτώμενων με το
Αλτσχάιμερ σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

1

5%

2

10%

3

7,5%

16

80%

10

50%

26

65%

2

10%

7

35%

9

22,5%

γιατρός

1

5%

1

5%

2

5%

Σύνολο

20

100%

20

100%

40

100%

ασθενής
συγγενής του
ασθενή
επαγγελματίας
φροντιστής
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Διάγραμμα 5
Σχέση των ερωτώμενων με το
Αλτσχάιμερ κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
5%
5%
5%

γιατρός

Σύνολο
Ολλανδία

22.5%
35%

επαγγελματίας φροντιστής

Ελλάδα

10%
65%
50%

συγγενής του ασθενή

80%
7.5%
10%
5%

ασθενής

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ερ. Εργαζόσασταν πριν τη διάγνωση σας ή τη διάγνωση του ασθενή που
φροντίζετε;
Η ερώτηση αφορά μόνο ασθενείς και συγγενείς του ασθενή.
Πίνακας 6
Εργασία πριν τη διάγνωση του ασθενή
ή του συγγενή του ασθενή κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

ναι

15

93,7%

11

91,7%

26

92,9%

όχι

1

6,3%

1

8,3%

2

7,1%

Σύνολο

16

100%

12

100%

28

100%

Δεν απάντησε 1 ερωτώμενος
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Διάγραμμα 6
Εργασία πριν τη διάγνωση του ασθενή
ή του συγγενή του ασθενή
93.7%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92.9%

91.7%

ναι
όχι

Ελλάδα

7.1%

8.3%

6.3%

Ολλανδία

Σύνολο

Ερ. Εξακολουθείτε να εργάζεστε μετά τη διάγνωση σας ή τη διάγνωση
του ασθενή που φροντίζετε;
Πίνακας 7
Εργασία μετά τη διάγνωση του ασθενή ή του συγγενή
του ασθενή κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

ναι

11

73,3%

10

83,3%

21

77,8%

όχι

4

26,7%

2

16,7%

6

22,2%

Σύνολο

15

100%

12

100%

27

100%

Δεν απάντησαν 2 ερωτώμενοι
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Διάγραμμα 7
Εργασία μετά τη διάγνωση του ασθενή
ή του συγγενή του ασθενή
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83.3%

77.8%

ναι

73.3%

όχι

26.7%

22.2%

16.7%

Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Γ. Εσείς, η τεχνολογία και το Αλτσχάιμερ
Ερ. Χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ;
Πίνακας 8
Σχέση των ερωτώμενων με το ιντερνέτ κατά χώρα & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

ναι

20

100%

19

95,5%

39

97,5%

όχι

0

0%

1

5%

1

2,5%

Σύνολο

20

100%

20

100%

40

100%
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Διάγραμμα 8
Σχέση των ερωτώμενων με το
διαδίκτυο κατά χώρα & στο σύνολο
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

97.5%

95.5%

ναι
όχι

2.5%

5%

0%
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Ερ. Πως πληροφορείστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με
το Αλτσχάιμερ;
Πίνακας 9
Τρόπος πληροφόρησης σχετικά με το Αλτσχάιμερ κατά χώρα & κατά φύλο
Τόπος διαμονής
Τρόποι πληροφόρησης

Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχ
ν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

μέσω του γιατρού

12

60%

14

70%

26

65%

μέσω ενημερωτικών
εντύπων

9

45%

12

60%

21

52,5%

μέσω τηλεόρασης

6

30%

5

25%

11

27,5%

μέσω ιντερνέτ

18

90%

19

95%

37

92,5%

φύλο
Τρόποι πληροφόρησης

άνδρες

γυναίκες

Συχν.

%

Συχν.

%

μέσω του γιατρού

10

66,7%

16

64%

μέσω ενημερωτικών
εντύπων

7

46,7%

14

56%

μέσω τηλεόρασης

2

13,3%

9

36%

μέσω ιντερνέτ

14

93,3%

23

92%

8
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Διάγραμμα 9
Τρόποι πληροφόρησης σχετικά με το
Αλτσχάιμερ κατά χώρα και κατά φύλο
92.5%

27.5%

Σύνολο

52.5%
65%
92%

36%

γυναίκες

μέσω ιντερνέτ

56%

μέσω τηλεόρασης
64%

13.3%

άνδρες

93.3% μέσω
ενημερωτικών
εντύπων
μέσω του γιατρού
95%

46.7%
66.7%
25%

Ολλανδία

60%

90%

30%

Ελλάδα

0%

20%

70%

45%

40%

60%
60%

80%

100%

Ερ. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ιντερνέτ;
Πίνακας 10
Συχνότητα χρησιμοποίησης του ιντερνέτ κατά χώρα & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

Κάθε μέρα

20

100%

14

73,7%

34

87,1%

μία φορά την εβδομάδα

0

0%

4

21%

4

10,3%

δύο φορές την
εβδομάδα

0

0%

0

0%

0

0%

μία φορά το μήνα

0

0%

1

5,3%

1

2,6%

λιγότερο από μια φορά
το μήνα

0

0%

0

0%

0

0%

Σύνολο

20

100%

19

100%

39

100%

Δεν απάντησε 1 ερωτώμενος
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012 9

85

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

Διάγραμμα 10
Συχνότητα χρησιμοποίησης του ιντερνέτ κατά χώρα & στο σύνολο
0%
0%
0%

λιγότερο από μια φορά το μήνα

Σύνολο

2.6%
5.3%
0%

μία φορά το μήνα

Ολλανδία
Ελλάδα

0%
0%
0%

δύο φορές την εβδομάδα

μία φορά την εβδομάδα

0%

10.3%
21%
87.10%
73.70%
100%

Κάθε μέρα
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ερ. Συνήθως συνδέεστε με το διαδίκτυο μέσω …
Πίνακας 11
Μέσα σύνδεσης με το διαδίκτυο που χρησιμοποιούν
οι ερωτώμενοι σε Ελλάδα & Ολλανδία & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

προσωπικό
υπολογιστή

11

55%

8

40%

19

47,5%

φορητό υπολογιστή

16

80%

13

65%

29

72,5%

ταμπλέτα

1

5%

0

0%

1

2,5%

κινητό τηλέφωνο

6

30%

5

25%

11

27,5%
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Διάγραμμα 11
Μέσα σύνδεσης με το διαδίκτυο που χρησιμοποιούν οι
ερωτώμενοι σε Ελλάδα, Ολλανδία & στο σύνολο
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

Ελλάδα

72.5%

65%

Ολλανδία

55%
47.5%
40%

Σύνολο
30%
27.5%
25%
5%

προσωπικό
υπολογιστή

φορητό
υπολογιστή

0% 2.5%

ταμπλέτα

κινητό
τηλέφωνο

Ερ. Τι είδους ιστοσελίδες σχετικά με το Αλτσχάιμερ επισκέπτεστε
συνήθως;
Πίνακας 12
Ιστοσελίδες σχετικές με το Αλτσχάιμερ που
επισκέπτονται οι ερωτώμενοι κατά τόπο διαμονής
Ελλάδα

ιστοσελίδες
συγκεκριμένου
ινστιτούτου
περίθαλψης
επιστημονικές
ιστοσελίδες
ενημερωτικές σχετικά
με το Αλτσχάιμερ

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

13

65%

5

25%

22

55%

8

40%

14

70%

18

45%

8

40%

7

35%

25

62,5%
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Διάγραμμα 12
Ιστοσελίδες σχετικές με το Αλτσχάιμερ που επισκέπτονται
οι ερωτώμενοι κατά τόπο διαμονής και στο σύνολο
100%
ιστοσελίδες συγκεκριμένου
ινστιτούτου περίθαλψης

90%
80%

70%

65%

70%

62.5%

επιστημονικές ιστοσελίδες

55%

60%
50%

45%

40% 40%

ενημερωτικές σχετικά με
το Αλτσχάιμερ

35%

40%
25%

30%
20%
10%
0%
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Πίνακας 13
Συσχέτιση των ερωτώμενων με το Αλτσχάιμερ και ιστοσελίδες που
επισκέπτονται
ασθενής

συγγενής του
ασθενή

επαγγελματίας
φροντιστής

γιατρός

σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

ιστοσελίδες
συγκ. ινστιτ.
περίθαλψης

3

13,6%

10

45,5%

8

36,4%

1

4,5%

22

100%

επιστημονικές
ιστοσελίδες

1

5,6%

12

66,7%

3

16,7%

2

11,1%

18

100%

ενημερωτικές
σχετικά με το
Αλτσχάιμερ

2

8%

17

68%

4

16%

2

8%

25

100%
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Διάγραμμα 13
Συσχέτιση των ερωτώμενων με το Αλτσχάιμερ & ιστοσελίδες που
επισκέπτονται

ιστοσελίδες συγκ. ινστιτ.
περίθαλψης

66.7% 68%
45.5%

επιστημονικές ιστοσελίδες

36.4%

επαγγελματίας
φροντιστής

συγγενής του ασθενή

11.1%
4.5% 8%

ενημερωτικές σχετικά με το
Αλτσχάιμερ

γιατρός

16.7%
16%

13.6%
5.6% 8%
ασθενής

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ερ. Χρησιμοποιείτε εφαρμογές που σας βοηθάνε στην καθημερινότητα
σας με το Αλτσχάιμερ;

Πίνακας 14
Θετική & αρνητική απάντηση για την χρησιμοποίηση εφαρμογών
από τους ερωτώμενους σε Ελλάδα & Ολλανδία και στο σύνολο του δείγματος
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

ναι

15

75%

16

84,2%

31

79,5%

όχι

5

25%

3

15,8%

8

20,5%

Σύνολο

20

100%

19

100%

39

100%

Δεν απάντησε 1 ερωτώμενος
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Διάγραμμα 14
Θετική & αρνητική απάντηση για την χρησιμοποίηση
εφαρμογών από τους ερωτώμενους κατά τόπο
διαμονής και στο σύνολο
84.2%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79.5%

75%

ναι
όχι

25%

20.5%

15.8%

Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Ερ. Τι είδους εφαρμογές είναι αυτές;
Πίνακας 15
Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι
για το Αλτσχάιμερ κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

τηλεφωνικός
κατάλογος

6

30%

5

25%

11

27,5%

ημερολόγιο

11

55%

15

75%

26

65%

mail

12

60%

12

60%

24

60%

υπενθυμίσεις

6

30%

11

55%

17

42,5%

άλμπουμ φωτογραφιών

4

20%

13

65%

17

42,5%

ασκήσεις μνήμης

11

55%

7

35%

18

45%

chat

0

0%

1

5%

1

2,5%

ηλεκτρονικά βιβλία

0

0%

0

0%

0

0%

ηλεκτρονικά περιοδικά

6

30%

3

15%

9

22,5%
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Διάγραμμα 15
Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι για το
Αλτσχάιμερ κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
22.5%
15%
30%
2.5%
5%
0%

ηλεκτρονικά περιοδικά
chat
ασκήσεις μνήμης
άλμπουμ φωτογραφιών

20%

Σύνολο
Ολλανδία

45%
35%
55%
42.5%
65%

Ελλάδα

42.5%
55%
30%
60%
60%
60%
65%
75%
55%
27.5%
25%
30%

υπενθυμίσεις
mail
ημερολόγιο
τηλεφωνικός κατάλογος
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Ερ. Ποια από τα παρακάτω πολυμεσικά στοιχεία θα επιθυμούσατε να
συμπεριλαμβάνουν οι προαναφερθείσες εφαρμογές;
Πίνακας 16
Πολυμεσικά στοιχεία που θα επιθυμούσαν οι ερωτώμενοι
να συμπεριλαμβάνουν οι εφαρμογές κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

φωνητική ειδοποίηση

10

50%

16

80%

26

65%

ηχητική ειδοποίηση

14

70%

13

65%

27

67,5%

μουσική

8

40%

5

25%

13

32,5%

κινούμενες εικόνες

9

45%

11

55%

20

50%

φωτογραφίες

5

25%

10

50%

15

37,5%

ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις

11

55%

15

75%

26

65%

διαγράμματα

4

20%

3

15%

7

17,5%

15
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Διάγραμμα 16
Πολυμεσικά στοιχεία που θα επιθυμούσαν οι ερωτώμενοι να
συμπεριλαμβάνουν οι εφαρμογές κατά τόπο διαμονής & στο
σύνολο
17.5%
15%
20%

διαγράμματα

65%
75%
55%

ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις

Σύνολο

37.5%
50%

φωτογραφίες

Ολλανδία

25%
Ελλάδα

50%
55%
45%

κινούμενες εικόνες

32.5%
25%
40%

μουσική

67.5%
65%
70%

ηχητική ειδοποίηση

65%
80%

φωνητική ειδοποίηση

50%
0%

Ερ.

Πόσο

σημαντικά

20%

θεωρείτε

40%

πως

60%

είναι

80% 100%

τα

προαναφερθέντα

πολυμεσικά στοιχεία;
Πίνακας 17
Βαθμός σημαντικότητας των πολυμεσικών στοιχείων
Συχνότητα

Ποσοστό

πολύ σημαντικά

18

45%

σημαντικά

21

52,5%

ουδέτερα

1

2,5%

μη σημαντικά

0

0%

καθόλου
σημαντικά

0

0%

Σύνολο

40

100%

16
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Διάγραμμα 17
Βαθμός σημαντικότητας των πολυμεσικών
στοιχείων
3%
πολύ σημαντικά
45%

σημαντικά
ουδέτερα

52.5%

Ερ. Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως τα πολυμεσικά αυτά στοιχεία θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τις εφαρμογές;

Πίνακας 18
Με ποιους τρόπους θα επηρέαζαν τα
πολυμεσικά στοιχεία τις διάφορες εφαρμογές
Συχνότητα

Ποσοστό

θα τις έκαναν πιο
ελκυστικές
θα τις έκαναν πιο
λειτουργικές
θα τις έκαναν πιο
χρήσιμες

7

17,5%

24

60%

4

10%

όλα τα παραπάνω

5

12,5%

δεν θα πρόσθεταν
κάτι

0

0%

Σύνολο

40

100%
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Διάγραμμα 18
Με ποιους τρόπους θα επηρέαζαν τα
πολυμεσικά στοιχεία τις διάφορες εφαρμογές
12.5%

θα τις έκαναν
πιο ελκυστικές

17.5%

10%

θα τις έκαναν
πιο
λειτουργικές
θα τις έκαναν
πιο χρήσιμες
όλα τα
παραπάνω
60%

Ερ. Θεωρείτε πιο σημαντικό σε μια εφαρμογή να καλύπτονται…
Πίνακας 19
Χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι ερωτώμενοι
να καλύπτουν μια εφαρμογή κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

15

75%

10

50%

25

62,5%

8

40%

13

65%

21

52,5%

αισθητικές απαιτήσεις

3

15%

3

15%

6

15%

όλα τα παραπάνω

0

0%

0

0%

0

0%

ανάγκες
χρηστικότητας
ανάγκες
πληροφόρησης
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Πίνακας 19
Χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι ερωτώμενοι να
καλύπτουν μια εφαρμογή κατά τόπο διαμονής & στο
σύνολο
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ανάγκες
χρηστικότητας

75%
65%

62.5%
52.5%

50%

ανάγκες
πληροφόρησης

40%
15%

Ελλάδα

αισθητικές
απαιτήσεις
15%

Ολλανδία

15%

Σύνολο

Ερ. Ποιο στοιχείο θα θέλατε να χαρακτηρίζει την εφαρμογή;
Πίνακας 20
Στοιχείο που θα επιθυμούσαν οι
ερωτώμενοι να χαρακτηρίζει μια εφαρμογή
Συχνότητα

Ποσοστό

η λιτότητα

35

87,5%

η ποικιλία

5

12,5%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 20
Στοιχείο που θα επιθυμούσαν οι ερωτώμενοι να
χαρακτηρίζει μια εφαρμογή
12.5%
η λιτότητα
η ποικιλία

87.5%
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Ερ. Θα θέλατε να έχετε μια εφαρμογή που να συνδυάζει όλα όσα
αναφέρθηκαν;
Πίνακας 21
Θετική & αρνητική απάντηση για τον
συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών σε μια εφαρμογή
Συχνότητα

Ποσοστό

ναι

40

100%

όχι

0

0%

Σύνολο

40

100%

Ερ. Θα θέλατε η εφαρμογή αυτή να έχει δυνατότητα συγχρονισμού με
αυτές που ήδη χρησιμοποιείτε;
Πίνακας 22
Δυνατότητα συγχρονισμού των εφαρμογών
που ήδη χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι με τη νέα
Συχνότητα

Ποσοστό

ναι

38

95%

όχι

2

5%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 21
Δυνατότητα συγχρονισμού των εφαρμογών
που ήδη χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι με τη νέα
5%

ναι
όχι

95%

20
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Ερ. Πόσο σημαντική πιστεύετε πως θα ήταν η ύπαρξη μιας τέτοιας
εφαρμογής για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας
φροντίδας, των συγγενών και του γιατρού;
Πίνακας 23
Βαθμός σημαντικότητας η ύπαρξη μιας εφαρμογής για την επικοινωνία
μεταξύ των μελών της ομάδας φροντίδας, των συγγενών & του γιατρού
Συχνότητα

Ποσοστό

πολύ σημαντική

18

45%

σημαντική

19

47,5%

ουδέτερη

3

7,5%

μη σημαντική

0

0%

καθόλου
σημαντική

0

0%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 22
Βαθμός σημαντικότητας η ύπαρξη μιας
εφαρμογής για την επικοινωνία μεταξύ των μελών
της ομάδας φροντίδας, των συγγενών & του γιατρού
7.5%

πολύ σημαντική
45%

σημαντική
ουδέτερη

47.5%
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Ερ. Πως θα επιθυμούσατε να έχετε πρόσβαση σε μια τέτοια εφαρμογή;

Πίνακας 24
Τρόποι πρόσβασης σε μια τέτοια εφαρμογή κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
Ελλάδα

διαδικτυακά μέσω του
κέντρου φροντίδας
διαδικτυακά μέσω
οποιουδήποτε Η/Υ
διαδικτυακά μέσω
κινητού τηλεφώνου
ακόμη και όταν δεν
είστε συνδεδεμένοι στο
διαδίκτυο

Ολλανδία

Σύνολο

Συχν.

%

Συχν.

%

Συχν.

%

2

10%

1

5%

3

7,5%

14

70%

14

70%

28

70%

7

35%

4

20%

11

27,5%

8

40%

15

75%

23

57,5%

Διάγραμμα 23
Τρόποι πρόσβασης σε μια τέτοια εφαρμογή
κατά τόπο διαμονής & στο σύνολο
100%

διαδικτυακά μέσω του
κέντρου φροντίδας

90%
80%

70%

70%

75%

70%

70%

57.5%

60%
50%

διαδικτυακά μέσω
κινητού τηλεφώνου

40%
35%

40%

27.5%

30%
20%

διαδικτυακά μέσω
οποιουδήποτε Η/Υ

20%
10%
5%

10%

7.5%

ακόμη και όταν δεν
είστε συνδεδεμένοι
στο διαδίκτυο

0%
Ελλάδα

Ολλανδία

Σύνολο
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Ερ. Πόσο σημαντική πιστεύετε πως θα ήταν παροχή του περιεχομένου
της εφαρμογής στον υπολογιστή σας (upload) ή της εκτύπωσης του
περιεχομένου;

Πίνακας 25
Βαθμός σημαντικότητας για την παροχή του περιεχομένου της
εφαρμογής στον υπολογιστή ή την εκτύπωση του περιεχομένου
Συχνότητα

Ποσοστό

πολύ σημαντική

21

52,5%

σημαντική

15

37,5%

ουδέτερη

3

7,5%

μη σημαντική

0

0%

καθόλου
σημαντική

1

2,5%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 24
Βαθμός σημαντικότητας για την παροχή
του περιεχομένου της εφαρμογής στον
υπολογιστή ή την εκτύπωση του περιεχομένου
7.5%

2.5%

πολύ σημαντική
52.5%

σημαντική
ουδέτερη

37.5%

καθόλου
σημαντική
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Ερ. Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη των χρηστών με τη
διάθεση

εγχειριδίων

με

οδηγίες

διαχείρισης

και

χρήσης

των

παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής;
Πίνακας 26
Βαθμός σημαντικότητας για τη διάθεση οδηγιών
χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής
Συχνότητα

Ποσοστό

πολύ σημαντική

18

45%

σημαντική

17

42,5%

ουδέτερη

5

12,5%

μη σημαντική

0

0%

καθόλου
σημαντική

0

0%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 25
Βαθμός σημαντικότητας για τη διάθεση οδηγιών
χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της
εφαρμογής
12.5%
45%

πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη

42.5%
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Ερ. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής πόσο σημαντική
θεωρείτε πως είναι η ύπαρξη προσωπικού λογαριασμού του χρήστη;

Πίνακας 27
Βαθμός σημαντικότητας για την ύπαρξη
προσωπικού λογαριασμού του χρήστη
Συχνότητα

Ποσοστό

πολύ σημαντική

11

27,5%

σημαντική

22

55%

ουδέτερη

3

7,5%

μη σημαντική

0

0%

καθόλου
σημαντική

4

10%

Σύνολο

40

100%

Διάγραμμα 26
Βαθμός σημαντικότητας για την ύπαρξη
προσωπικού λογαριασμού του χρήστη
10%
27.5%

7.5%

πολύ σημαντική
σημαντική
ουδέτερη
καθόλου
σημαντική

55%

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

25

101

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

Παράρτημα 2
1. οθόνη εισόδου

όνομα χρήστη
κωδικός
είσοδος

νέος λογ.

Μικρό περιγραφικό κείμενο όχι μεγαλύτερο από τρεις αράδες
σχετικά με την εφαρμογή. Θα μπορούσε να είναι και
εναλλασσόμενο κείμενο με σύντομα νέα σχετικά με το Αλτχάιμερ.
Συδεδεμένο με κάποιο μπλογκ που να ανανεόνεται, τουίτερ...?

Σκαρίφημα 1
1.2.1 οθόνη στοιχείων

LOGO

Welcome

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................
ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

E-MAIL................................................................
ΚΩΔΙΚΟΣ ...............................................................

εγγραφή

ακύρωση

Σκαρίφημα 2
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1.2.1.2.1 αρχική οθόνη χρήστη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

Account connections

links

καρτέλα χρήστη + προσθήκη ασθενή

Log out

extra

Overview of the user’ s latest activities.

σχόλια από social media
tweeter
facebook

σχόλια από social media
tweeter
facebook

Σκαρίφημα 3

1.2.1.2.1.6 καρτέλα χρήστη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

Log out

extra

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
(σελίδα με καρτούλα
στοιχείων του καθένα)
ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σκαρίφημα 4
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1.2.1.2.1.7 προσθήκη ασθενή

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

Account connections links

Log out

extra

καρτέλα χρήστη + προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ΑΣΘΕΝΗΣ 1
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ..............................................
ΑΛΛΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ...........................................
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ...........................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκαρίφημα 5
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1.2.1.2.1.7.3.1 καρτέλα ασθενή 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

Log out

extra

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

αυξομειώνει ανάλογα με το μέγεθος των σημειώσεων

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

VIDEO ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (CHAT)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όνομα Χρήστη

ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ - ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όνομα Φροντιστή 1 ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ

- ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όνομα Φροντιστή 2 ΧΧ ΜΗΝΑΣ ΧΧΧ, ΧΧ:ΧΧ

- ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Σκαρίφημα 6
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1.2.1.2.1.6.5 προσθήκη ραντεβού

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ...............................................
ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
ΤΙΤΛΟΣ:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
: .....................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ
................................................................
ΕΝΑΡΞΗ:

10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

30

ΑΣΘΕΝΗΣ:

ΑΣΘΕΝΗΣ 1

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

ΚΑΜΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Account connections questionaire Log out

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4

15

ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σκαρίφημα 7
1.2.1.2.1.7.3.1.1 αλλαγή προφίλ ασθενή

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections links

Log out

extra

ΟΝΟΜΑ: ΑΣΘΕΝΗΣ 1
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ..............................................
ΑΛΛΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ...........................................
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ...........................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκαρίφημα 8
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.6.3 προσθήκη φροντιστή

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 5
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ..............................................
ΑΛΛΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ...........................................
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ...........................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκαρίφημα 9

1.2.1.2.1.6.2.1.1 σελίδα φροντιστή 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 5

Log out

extra

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
ΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σκαρίφημα 10
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.6.2.1 σελίδα φροντιστών

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

E-MAIL................................................................

E-MAIL................................................................

E-MAIL................................................................

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................

Σκαρίφημα 11

1.2.1.2.1.6.1 αλλαγή προφίλ χρήστη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections

links

Log out

extra

ΟΝΟΜΑ: ..........................................................
ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................
E-MAIL................................................................
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ...............................................
ΑΛΛΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ....................................
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ...................................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Σκαρίφημα 12
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8 έξτρα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

+ προσθήκη ασθενή

extra

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ταχύτητα
μνήμη
προσοχή
ευελιξία
επίλυση προβλημάτων

ΜΟΥΣΙΚΗ

τίτλος

τίτλος

άλμπουν

άλμπουν

συντελεστές

συντελεστές

Σκαρίφημα 13

1.2.1.2.1.8.1 άλμπυμ φωτογραφιών

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

Σκαρίφημα 14
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία

1.2.1.2.1.8.1.2 zoom φωτογραφία 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής
PHOTO 1

Account connections

links

Περιγραφή

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Σχόλια

ROLL OVER

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ:____________ ΗΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:_ΧΧ-ΧΧ-XX__

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.

Σκαρίφημα 15

1.2.1.2.1.8.1.1 εισαγωγή φωτο

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections

links

Log out

extra

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.1.1.5.1 επιβεβαίωση

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

Είστε σίγουρος για την διαγραφή;
NAI

OXI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.

Σκαρίφημα 17

1.2.1.2.1.8.2 βοηθητικές ασκήσεις

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections

links

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ταχύτητα

SPEED MATCH
μνήμη

MEMORY MATRIX
προσοχή

ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΗ 2

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σκαρίφημα 18
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.1.1 speed match

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SPEED MATCH

επιστροφή στις ασκήσεις
Ταιριάζει το σύμβολο με το αμέσως
προηγούμενό του;
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γρήγορη σκέψη
- γρήγορη αντίδραση
- επιτάχυνση γνωστικής διαδικασίας

PLAY
ΒΟΗΘΕΙΑ

Σκαρίφημα 19

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1 play

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SPEED MATCH

επιστροφή στις ασκήσεις
ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

ΣΚΟΡ: ΧΧ

Ταιριάζει το σύμβολο με το αμέσως
προηγούμενό του;
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γρήγορη σκέψη
- γρήγορη αντίδραση
- επιτάχυνση γνωστικής διαδικασίας

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Σκαρίφημα 20
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1 Λάθος

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SPEED MATCH

επιστροφή στις ασκήσεις
ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

Ταιριάζει το σύμβολο με το αμέσως
προηγούμενό του;

ΣΚΟΡ: ΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γρήγορη σκέψη
- γρήγορη αντίδραση
- επιτάχυνση γνωστικής διαδικασίας

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Σκαρίφημα 21

1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.2 Σωστό

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SPEED MATCH

επιστροφή στις ασκήσεις
ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

ΣΚΟΡ: ΧΧ

+20

Ταιριάζει το σύμβολο με το αμέσως
προηγούμενό του;
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γρήγορη σκέψη
- γρήγορη αντίδραση
- επιτάχυνση γνωστικής διαδικασίας

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Σκαρίφημα 22
ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

113

Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

SPEED MATCH

επιστροφή στις ασκήσεις
Ταιριάζει το σύμβολο με το αμέσως
προηγούμενό του;
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΧΧΧΧ

- γρήγορη σκέψη
- γρήγορη αντίδραση
- επιτάχυνση γνωστικής διαδικασίας

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: ΧΧ%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ: ΧΧ

ΧΧΧ ΠΟΝΤΟΙ !!!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σκαρίφημα 23

1.2.1.2.1.8.2.2.1 memory matrix

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών

PLAY
ΒΟΗΘΕΙΑ

Σκαρίφημα 24
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1 ανοιχτά τετράγωνα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
ΑΡ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ: 9

ΔΟΚΙΜΕΣ: 10

Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών

Σκαρίφημα 25

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1 κλειστά τετράγωνα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
ΑΡ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ: 9

ΔΟΚΙΜΕΣ: 10

ΣΚΟΡ: ΧΧ

Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών

Κάνε κλικ στα τετράγωνα που εμφανίστηκαν πριν!

Σκαρίφημα 26
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1 Λάθος

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
ΑΡ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ: 9

ΔΟΚΙΜΕΣ: 10

Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών

συγγνώμη λάθος απάντηση!

Σκαρίφημα 27

1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.2 Σωστό

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
ΑΡ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ: 9

ΔΟΚΙΜΕΣ: 10

ΣΚΟΡ: ΧΧ

+9

Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.2.1.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

MEMORY MATRIX

επιστροφή στις ασκήσεις
Θυμηθείτε ποια τετράγωνα άναψαν
στον πίνακα!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΧΧΧΧ

- αίσθηση του χώρου
- υπενθύμιση της τοποθεσίας των
αντικειμένων
- ανάκληση σχηματισμών

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: ΧΧ%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ: ΧΧ

ΧΧΧ ΠΟΝΤΟΙ !!!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σκαρίφημα 29

1.2.1.2.1.8.2.3.1 χαμένοι κατά την μετανάστευση

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

επιστροφή στις ασκήσεις
Συμάδεψε την κατεύθυνση του
κεντρικού πουλιού! Μην αφήσεις τα
υπόλοιπα να σε αποπροσανατολίσουν, γιατί εχουν χαθεί κατά την
μετανάστευση!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αποφηγή απόσπασης της προσοχής
- αύξηση της παραγωγικότητας
- συγκέντρωση

PLAY
ΒΟΗΘΕΙΑ
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1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.2 βέλη

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

επιστροφή στις ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

Συμάδεψε την κατεύθυνση του
κεντρικού πουλιού! Μην αφήσεις τα
υπόλοιπα να σε αποπροσανατολίσουν, γιατί εχουν χαθεί κατά την
μετανάστευση!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αποφηγή απόσπασης της προσοχής
- αύξηση της παραγωγικότητας
- συγκέντρωση

Σκαρίφημα 31

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1 Λάθος

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

επιστροφή στις ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

Συμάδεψε την κατεύθυνση του
κεντρικού πουλιού! Μην αφήσεις τα
υπόλοιπα να σε αποπροσανατολίσουν, γιατί εχουν χαθεί κατά την
μετανάστευση!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αποφηγή απόσπασης της προσοχής
- αύξηση της παραγωγικότητας
- συγκέντρωση

συγγνώμη λάθος απάντηση!
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1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.2 Σωστό

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

επιστροφή στις ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

Συμάδεψε την κατεύθυνση του
κεντρικού πουλιού! Μην αφήσεις τα
υπόλοιπα να σε αποπροσανατολίσουν, γιατί εχουν χαθεί κατά την
μετανάστευση!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

+15

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- αποφηγή απόσπασης της προσοχής
- αύξηση της παραγωγικότητας
- συγκέντρωση

συγγνώμη λάθος απάντηση!

Σκαρίφημα 33

1.2.1.2.1.8.2.3.1.1.1.1.1 αποτελέσματα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

επιστροφή στις ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΧΧΧΧ

Συμάδεψε την κατεύθυνση του
κεντρικού πουλιού! Μην αφήσεις τα
υπόλοιπα να σε αποπροσανατολίσουν, γιατί εχουν χαθεί κατά την
μετανάστευση!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: ΧΧ%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ: ΧΧ

ΧΧΧ ΠΟΝΤΟΙ !!!

- αποφηγή απόσπασης της προσοχής
- αύξηση της παραγωγικότητας
- συγκέντρωση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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1.2.1.2.1.8.2.4.1 μπάλες με λέξεις

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Δημιούργησε λέξεις που ξεκινάνε με
τα τρία γράμματα στην σειρά που
δίνονται ώστε να υψωθούν οι
μπάλες!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γλώσσα
- ευρεση λέξεων
- εναλλακτική σκέψη

PLAY
ΒΟΗΘΕΙΑ

Σκαρίφημα 35

1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1 Σωστό

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις

XXX XXXXX
XXX XXXXX
XXX XXXX
XXX X
XXX XXXXX

ΧΡΟΝΟΣ: Χ:ΧΧ

καταχώρηση
8
7
4
8

Δημιούργησε λέξεις που ξεκινάνε με
τα τρία γράμματα στην σειρά που
δίνονται ώστε να υψωθούν οι
μπάλες!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
- γλώσσα
- ευρεση λέξεων
- εναλλακτική σκέψη

8
4
ΣΚΟΡ

ΧΧ

7
5

6

9

10

11

12+
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1.2.1.2.1.8.2.4.1.1.1.1.1 Αποτελέσματα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Δημιούργησε λέξεις που ξεκινάνε με
τα τρία γράμματα στην σειρά που
δίνονται ώστε να υψωθούν οι
μπάλες!
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΧΧΧΧ
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: ΧΧ%

- γλώσσα
- ευρεση λέξεων
- εναλλακτική σκέψη

ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ: ΧΧ

ΧΧΧ ΠΟΝΤΟΙ !!!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σκαρίφημα 37

1.2.1.2.1.8.2.5.1 πτώση μήλων

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Τα μήλα πέφτουν! Λύσε τις εξισώσεις
πριν γεμίσει το καλάθι!
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
x4

- νοητικές πράξεις
- αύξηση ευχέριας με τους αριθμούς
- αύξηση ικανότητας εκτιμήσεων

+8

-3
+4

:5

PLAY
ΒΟΗΘΕΙΑ
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Σταυρούλα Μανώλη, Διπλωματική Εργασία
1.2.1.2.1.8.2.5.1.1 play

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Τα μήλα πέφτουν! Λύσε τις εξισώσεις
πριν γεμίσει το καλάθι!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

2
x4

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

5
-3

- νοητικές πράξεις
- αύξηση ευχέριας με τους αριθμούς
- αύξηση ικανότητας εκτιμήσεων

2

20
:5
4
+4

7

8

9

4

5

6

1

2

3

διαγραφή

-2 πόντοι
1
+8

καταχώρηση

0

Σκαρίφημα 39

1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.3 καταχώρηση

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Τα μήλα πέφτουν! Λύσε τις εξισώσεις
πριν γεμίσει το καλάθι!

ΣΚΟΡ: ΧΧ

2
x4

στό!
! σω
pop!!

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

5
-3

+2 πόντοι

- νοητικές πράξεις
- αύξηση ευχέριας με τους αριθμούς
- αύξηση ικανότητας εκτιμήσεων

2

20
:5
4
+4

7

8

9

4

5

6

1

2

3

διαγραφή

1
+8

καταχώρηση

0
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1.2.1.2.1.8.2.5.1.1.1.1 αποτελέσματα

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

+ προσθήκη ασθενή

extra

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

WORD BUBBLES

επιστροφή στις ασκήσεις
Τα μήλα πέφτουν! Λύσε τις εξισώσεις
πριν γεμίσει το καλάθι!
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΧΧΧΧ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: ΧΧ%

- νοητικές πράξεις
- αύξηση ευχέριας με τους αριθμούς
- αύξηση ικανότητας εκτιμήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ: ΧΧ

ΧΧΧ ΠΟΝΤΟΙ !!!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σκαρίφημα 41

1.2.1.2.1.8.3 μουσική

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

+ προσθήκη ασθενή

extra

ΜΟΥΣΙΚΗ

τίτλος

τίτλος

άλμπουν

άλμπουν

συντελεστές

συντελεστές

τίτλος

τίτλος

άλμπουν

άλμπουν

συντελεστές

συντελεστές

τίτλος

τίτλος

άλμπουν

άλμπουν

συντελεστές

συντελεστές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
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1.2.1.2.1.8.3.2 play 1

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

Log out

+ προσθήκη ασθενή

extra

ΜΟΥΣΙΚΗ

τίτλος
PHOTO

άλμπουν
συντελεστές

Σχόλια

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Σκαρίφημα 43

1.2.1.2.1.8.3.1 εισαγωγή τραγουδιού

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

+ προσθήκη ασθενή

Account connections

links

Log out

extra

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΤΙΤΛΟΣ .....................................................................................................................................................
ΑΛΜΠΟΥΜ ..............................................................................................................................................
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ........................................................................................................................................

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.
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1.2.1.2.1.8.3.1.6 επιβεβαίωση

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

Είστε σίγουρος για την διαγραφή;
NAI

OXI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓ.

ΤΙΤΛΟΣ .....................................................................................................................................................
ΑΛΜΠΟΥΜ ..............................................................................................................................................
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ........................................................................................................................................

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓ.

Σκαρίφημα 45

1.2.1.2.1.2 επαφές

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

links

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

Log out

extra

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΝΟΜΑ: ΑΣΘΕΝΗΣ 1

ΟΝΟΜΑ: ΑΣΘΕΝΗΣ 2

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

E-MAIL................................................................

E-MAIL................................................................

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 1

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2

ΟΝΟΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

ΗΜ. ΓΕΝΗΣΗΣ..................................................

E-MAIL................................................................

E-MAIL................................................................

E-MAIL................................................................
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1.2.1.2.1.3.1 οθόνη συνδέσμων

Όνομα χρήστη

LOGO

home page

καρτέλα χρήστη

ασθενής 1

Account connections

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

+ προσθήκη ασθενή

links

Log out

extra

Συνδεσμοι από κέντρα φροντίδας και σύνδεσμοι σχετικά με την ασθενεια. (Υπάρχουν από το σύστημα)
Alzheimer’s Association
Alzheimer's Disease Education & Referral Center
Alzheimer.com
Alzheimer Research Forum:
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εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει
την επιλογή 1.2.1.2.1.1 επανέρχεται
στην οθόνη 1

1. οθόνη εισόδου

με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.2
1.2.1.2.1.6.2.1.1, 1.2.1.2.1.6.

1.2.1.2.1.2.2 φροντιστές

1.2.1.2.1.2 επαφές
1.2.1.1 ακύρωση

1.2 νέος λογαριασμός

1.2.1 οθόνη στοιχείων

1.2.1.2.1.3 σύνδεσμοι
1.2.1.2 εγγραφή

oθόνη 1 εμφανίζεται με το άνοιγμα
της εφαρμογής και εάν ενδιαφέρει
τον χρήστη πηγαίνει στην επιλογή 1.1
ή την επιλογή 1.2

με την επιλογή 1.2.1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.7.3.1, 1.2.1.2.1.7.3.

1.2.1.2.1.2.1 ασθενείς

1.2.1.2.1.1 έξοδος
1.1 εισοδος στην εφαρμογή

από την οθόνη 1.2.1.2.1.2 ο χρήστης
επιλέγει 1.2.1.2.1.2.1 ή 1.2.1.2.1.2.2

με την επιλογή 1.2 εμφανίζεται η οθόνη 1.2.1 όπου ο χρήστης
συμπληρώνει τα στοιχεία του, ώστε να δημιουργήσει νέο
λογαριασμό. Εάν αλλάξει γνώμη πηγαίνει στην επιλογή 1.2.1.1
και επιστρέφει στην οθόνη 1 εάν θέλει να στνεχίσει πηγαίνει
στην επιλογή 1.2.1.2 απ’ όπου και οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1

1.2.1.2.1 αρχική οθόνη χρήστη
1.2.1.2.1.4 λογαριασμός

από την οθόνη 1.2.1.2.1 ο χρήστης μπορεί
να ακολουθήσει μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.1,
1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3, 1.2.1.2.1.4, 1.2.1.2.1.5,
1.2.1.2.1.6, 1.2.1.2.1.7, 1.2.1.2.1.8

1.2.1.2.1.5 social media
1.2.1.2.1.6 καρτέλα χρήστη

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6
ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει
μία από τις επιλογές 1.2.1.2.1.6.1,
1.2.1.2.1.6.2, 1.2.1.2.1.6.3,
1.2.1.2.1.6.4, 1.2.1.2.1.6.5

1.2.1.2.1.3.1 οθόνη συνδέσμων

εξωτερικοί σύνδεσμοι

από την οθόνη 1.2.1.2.1.3.1και την επιλογή 1.2.1.2.1.5
ο χρήστηςοδηγείται στην σελίδα του αντίστιχου
συνδέσμου που έχει επιλέξει
από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.1 ο χρήστης
μπορεί να ακολουθήσει μία από τις
εξωτερικός σύνδεσμος
επιλογές 1.2.1.2.1.6.1.1, 1.2.1.2.1.6.1.2,
1.2.1.2.1.6.1.3, 1.2.1.2.1.6.1.4

1.2.1.2.1.6.1.1 εισαγωγ

1.2.1.2.1.6.1.2 ακύρωση

1.2.1.2.1.6.1.3 διαγραφ

1.2.1.2.1.6.1.4 αποθήκε

1.2.1.2.1.6.1 αλλαγή προφίλ χρήστη

1.2.1.2.1.6.2.1 σελίδα φροντιστών

1.2.1.2.1.6.2 δες φροντιστές

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1,
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.

από την επιλογή 1.2.1.2.1.6.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6.2.1

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.3.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

σελίδες
εντολές
υπάρχουν σε
κάθε σελίδα

1.2.1.2.1.6.3 προσθήκη φροντιστή

1.2.1.2.1.6.3.1 εισαγωγή φωτογραφίας

από την οθόνη 1.2.1.2.1.6.3 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.6.3.1,
1.2.1.2.1.6.3.2, 1.2.1.2.1.6.3.3

1.2.1.2.1.6.3.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.6.3.3 αποθήκευση λογαριασμού

καρτέλες που δημιουργούνται
και υπάρχουν σε κάθε σελίδα
παραπομπή / εναλλακτική οδός

1.2.1.2.1.6.4 επιλογή φροντιστή

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.4 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.6.2.1.1,
1.2.1.2.1.6.2.1.2, 1.2.1.2.1.6.2.1.3, ...1.2.1.2.1.6.2.1.ν

1.2.1.2.1.6.5 προσθήκη ραντεβού

με την επιλογή 1.2.1.2.1.6.5 ο χρήστης
έχει την δυνατότητα να εισάγει ραντεβού
βάση του pop up οδηγού

1.2.1.2.1.6.1 προσθήκη ραντεβού

από την οθόνη 1.2.1.2.1.7 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.1,
1.2.1.2.1.7.2, 1.2.1.2.1.7.3

1.2.1.2.1.7 προσθήκη ασθενή

με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.2 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.6
χωρίς να σημειωθούν αλλαγές

με την 1.2.1.2.1.7.1 ο χρήστης
οδηγείται σε εξωτερική οθόνη όπου μπορέι
να επιλέξει την φωτογραφία που θέλει να
χρησιμοποιήσει

1.2.1.2.1.7.1 εισαγωγή φωτογραφίας
1.2.1.2.1.7.2 ακύρωση αλλαγών

1.2.1.2.1.7.3 αποθήκευση λογαριασμού
με την επιλογή 1.2.1.2.1.7.3 ο χρήστης
οδηγείται σε μία από τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.1,
1.2.1.2.1.7.3.2, 1.2.1.2.1.7.3.3, ...1.2.1.2.1.7.3.ν

εξωτερικός σύνδεσμος
από την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1 ο χρήστης
οδηγείται στην οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1.1 ή
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.7.3.1.2,
1.2.1.2.1.7.3.1.3, 1.2.1.2.1.7.3.1.4

1.2.1.2.1.7.3.1 καρτέλα ασθενή 1
1.2.1.2.1.7.3.2 καρτέλα ασθενή 2
1.2.1.2.1.7.3.3 καρτέλα ασθενή 3
... ... ... ... ... ...
1.2.1.2.1.7.3.ν καρτέλα ασθενή ν
ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.7.3.1,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.7.3.2,
1.2.1.2.1.7.3.3, ... 1.2.1.2.1.7.3.ν

1.2.1.2.1.8 έξτρα

1.2.1.2.1.8.1 άλμπουμ φωτογραφιών

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.1, 1.2.1.2.1.8.2, 1.2.1.2.1.8.3

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.1.1, 1.2.1.2.1.8.1.2,
1.2.1.2.1.8.1.3, 1.2.1.2.1.8.1.4, ...,
1.2.1.2.1.8.1.n

1.2.1.2.1.8.1.1 εισαγωγή φωτογραφίας

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.1 ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει 1.2.1.2.1.8.1.1.1,
1.2.1.2.1.8.1.1.2, 1.2.1.2.1.8.1.1.3,
1.2.1.2.1.8.1.1.4, 1.2.1.2.1.8.1.1.5

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.1.2.1.8.1.2 zoom φωτογραφία 1

1.2

1.2.1.2.1.8.1.3 zoom φωτογραφία 2

1.2

1.2.1.2.1.8.1.4 zoom φωτογραφία 3

1.2

... ... ... ... ... ...
1.2.1.2.1.8.1.ν zoom φωτογραφία v
ότι ισχύει για την οθόνη 1.2.1.2.1.8.1.2,
ισχύει και για τις οθόνες 1.2.1.2.1.8.1.3,
1.2.1.2.1.8.1.4, ... 1.2.1.2.1.8.1.ν

από την οθόνη 1.2.1.2.1.8.2 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στις οθόνες
1.2.1.2.1.8.2.1, 1.2.1.2.1.8.2.2,
1.2.1.2.1.8.2.3, 1.2.1.2.1.8.2.4,
1.2.1.2.1.8.2.5

1.2.1.2.1.8.2 βοηθητικές ασκήσεις

με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.1 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.1.1

1.2.1.2.1.8.2.1 ταχύτητα

1.2.1.2.1.8.2.2 μνήμη
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.2 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.2.1
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1.2.1.2.1.8.2.3 προσοχή
με την επιλογή 1.2.1.2.1.8.2.3 ο χρήστης
μπορεί να οδηγηθεί στην οθόνη
1.2.1.2.1.8.2.3.1
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Παράρτημα 3
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο περιγράφουν εφαρμογή που δημιουργήθηκε με σκοπό τόσο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας ασθενών που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς και με το νοσηλευτικό
προσωπικό όσο και την οργάνωση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που συνοδεύουν
την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων.
Η παρούσα μελέτη στοχεύει σε μια εφαρμογή η οποία θα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά με
το διαδίκτυο και τον προγραμματισμό και χωρίς να είναι απαραίτητο να επενδύσει πολύ
χρόνο. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής που θα βοηθήσει στην οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών της ομάδας φροντίδας και κατ’ επέκταση του ασθενή. Είναι σημαντικό το εργαλείο αυτό να μην προσθέσει νέες υποχρεώσεις
στους χρήστες αλλά να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες.
Δίνεται προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής καθώς και την ικανοποίηση του χρήστη. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών, τα οποία αναφέρονται επιγραμματικά ως ακολούθως:
• ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 31 και 50 ετών.
• αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει εκπληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές.
• έμπειροι με την τεχνολογία που ενημερώνονται για θέματα σχετικά με το Αλτσχάιμερ κυρίως μέσω του διαδικτύου.
• συνδέονται μέσω επιτραπέζιου προσωπικού υπολογιστή, κάτι που καθιστά το σπίτι
ή έναν οικείο χώρο ως το κύριο περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής.
• δεν επισκέπτονται πολύ συχνά επιστημονικές ιστοσελίδες.
• έχουν βεβαρημένη καθημερινότητα με λίγο ελεύθερο χρόνο.
Ακολουθεί παρουσίαση ενός δείγματος της εφαρμογής, διαμορφωμένου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή η πλοήγηση, να αποδοθεί ο τρόπος διάδρασης στις οθόνες,
να γίνουν εμφανείς οι αισθητικές επιλογές που αφορούν το εικαστικό μέρος και τέλος
να αξιολογηθούν τα επιμέρους στοιχεία της.
Τέλος μαζί με το παρόν κείμενο παρατίθενται οι κανόνες ευχρηστίας, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον Nielsen, καθώς και τα έντυπα Α και Β με την συμπλήρωση των
οποίων θα γίνει η αξιολόγηση.
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ΤΥΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1

Αποφυγή περιττών στοιχείων: Αποφυγή κατά το δυνατόν της
πολυλογίας, των σύνθετων γραφικών κτλ. Η επιπλέον πληροφόρηση
διασπά την προσοχή του χρήστη από το στόχο του .

2

Χρήση κατανοητής γλώσσας προς τους χρήστες: Αποφυγή χρήσης όρων
συστήματος και υπολογιστών. Επιδίωξη χρήσης όρων και φράσεων
κατανοητών στο χρήστη, κατανόηση του νοητικού μοντέλου του χρήστη,
προσοχή στη χρήση μεταφορών.
Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου του χρήστη: Υποστήριξη στο
χρήστη ώστε να αναγνωρίζει και όχι να θυμάται. Εμφανή χειριστήρια,
χρήση προκαθορισμένων τιμών, παραδείγματα χρήσης.

3

4

5
6
7

8

9

10

Διατήρηση συνέπειας σε όλη τη διεπιφάνεια. Ακολουθείστε τις

συμβάσεις του συστήματος, πάντα οι όροι και οι ενέργειες θα πρέπει να
έχουν το ίδιο νόημα σε όλη τη διεπιφάνεια.
Παροχή ανάδρασης: Πληροφόρηση στο χρήστη για το τι συμβαίνει στο
σύστημα με την παροχή ανάδρασης σε λογικό χρονικό διάστημα.
Παροχή εύκολων και σαφών εξόδων διαφυγής: χρήση σύντομης εξόδου
από εσφαλμένη κατάσταση. Παροχή δυνατότητας Cancel, Redo, Undo.
Παροχή συντομεύσεων για γρήγορη εκτέλεση εργασιών από
πεπειραμένους χρήστες: Οι συντομεύσεις δεν πρέπει να είναι ορατές σε
πρωτόπειρους χρήστες.
Παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους: Αποφυγή κωδικοποίησης
μηνυμάτων σφάλματος. Όχι επιθετική ή προσβλητική γλώσσα, ακριβής
έκφραση, εποικοδομητικός χαρακτήρας-υποδείξεις, σύνδεση με
βοηθήματα.
Σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη: π.χ. επιβεβαίωση πριν
από μια επικίνδυνη ενέργεια, αποφυγή χρήσης της ίδιας εντολής με
διαφορετική σημασία σε διαφορετική κατάσταση κλπ.
Επαρκής υποστήριξη – Βοηθήματα και Εγχειρίδια: Στα εγχειρίδια
θα πρέπει να είναι εύκολη η αναζήτηση, να δομούνται σύμφωνα με τις
εργασίες του χρήστη, να γίνεται εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων κλπ.
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ΕΝΤΥΠΟ Α
Α/Α του
προβλήματος

Σημείο που
εντοπίστηκε το
πρόβλημα

Περιγραφή του
προβλήματος

Κανόνας που
παραβιάστηκε*

Βαρύτητα του
προβλήματος*

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
10ο

*Σημείωση: Το πεδίο «Κανόνας που παραβιάστηκε» σημειώνεται με τον αριθμό
που αντιστοιχεί σε κάθε κανόνα όπως παρουσιάζεται στον πίνακα «ΤΥΠΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», και το πεδίο «Βαρύτητα του
προβλήματος», σημειώνεται με την εξής βαθμονόμηση: 1: Ασήμαντο, 2: Λίγο
σημαντικό, 3: Αρκετά σημαντικό, 4: Πολύ σημαντικό, 5: Καταστροφικό.
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ΕΝΤΥΠΟ Β
Ερωτήσεις

Καθόλου

Σπάνια

Συχνά

Αρκετά

Υπάρχουν περιττά στοιχεία τόσο στο

γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής όσο και
σε λειτουργικό επίπεδο, που συντελούν στον
αποπροσανατολισμό του χρήστη;

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην

εφαρμογή είναι κατανοητή από τους
χρήστες;

Υπάρχουν στοιχεία στην εφαρμογή τα οποία
αναγνωρίζονται δύσκολα από το χρήστη και
απαιτούν από αυτόν να τα θυμάται;

Υπάρχει ασάφεια και χρήση διαφορετικών
στοιχείων στην εφαρμογή τόσο στο
σχεδιασμό της, όσο και στον τρόπο

λειτουργίας της, ώστε να να μπερδεύεται ο
χρήστης σχετικά με την έννοια τους;

Η εφαρμογή παρέχει επαρκή πληροφόρηση

για το τι ενέργεια εκτελεί ο χρήστης ή για το
πού βρίσκεται;

Παρέχονται εύκολοι και σαφείς έξοδοι

ώστε ο χρήστης να μην εγκλωβίζεται στην
εφαρμογή;

Παρέχονται συντομεύσεις που βοηθούν

στη γρήγορη εκτέλεση από πεπειραμένους
χρήστες;

Παρέχονται σαφή μηνύματα -μη

προσβλητικά προς το χρήστη- στην
περίπτωση λάθους;

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία συντελούν στην
αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη;

Παρέχεται επαρκής βοήθεια σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής;
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6
40%

4
27%

5
33%

Σχεδιαστικά
Προβλήματα
Προβλήματα Πλοήγησης
& Πληροφοριών
Προβλήματα
Διαδράσεων & Σεναρίου

Διάγραμμα 1. Είδη προβλημάτων που εντοπίστηκαν, αριθμός αναφορών και ποσοστό %

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Σχεδιαστικά προβλήματα
Προβλήματα πλοήγησης &
πληροφοριών
Προβλήματα σεναρίου &
διάδρασης

Προβλήματα σεναρίου & διάδρασης παιχνιδιού
Σχεδιαστικά προβλήματα

1: Ασήμαντο
2: Λίγο σημαντικό
3: Αρκετά σημαντικό
4: Πολύ σημαντικό
5: Καταστροφικό

Διάγραμμα 2. Ανάλυση των ειδών προβλημάτων ανά κανόνα σε σχέση με το Μ.Ο. βαθμονόμησης
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Παράρτημα 4
Γλωσσάρι
Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός (User-Centered Design): φιλοσοφία σχεδιασμού που
εστιάζει στο χρήστη, τις ικανότητες και τις ανάγκες του, στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το σύστημα, στην εργασία που καλείται να διεκπεραιώσει και στα καθήκοντα που εκτελεί ο χρήστης με το σύστημα (Ακουμιανάκης 2006).
Αξιολόγηση (Evaluation): είναι η διαδικασία συλλογής δεδομένων και η μετέπειτα συσχέτιση και ερμηνεία τους, ώστε να διαμορφώσουμε εμπεριστατωμένη κριτική άποψη
για τον τρόπο με τον οποίο μια εφαρμογή ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα κριτήρια
ποιότητας (Δημητριάδης et al. 2004).
Διεπαφή (ή Διεπιφάνεια) χρήστη (User Interface): το τμήμα του υπολογιστικού συστήματος (υλικού και λογισμικού) που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του συστήματος και του χρήστη του (Αβούρης, 2000).
Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative Evaluation): αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και αφορά κυρίως πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας
(Ακουμιανάκης 2006).
Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή (Human-Computer Interaction HCI): γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση
διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (Αβούρης, 2000).
Εργαλεία τελικών χρηστών (End User Tools): σύνολο μηχανισμών (διεπαφών και
λογισμικού), που υποστηρίζουν τους τελικούς χρήστες στη δημιουργία, τροποποίηση και παρακολούθηση εφαρμογών πανταχού παρόντα υπολογιστή, με στόχο αυτές να
ανταποκρίνονται στις ιδιοσυγκρασιακές τους ανάγκες και επιθυμίες.
Eυρετική (Heuristic Evaluation): τεχνική που επιτρέπει την μεθοδική κριτική θεώρηση
ενός συστήματος στη βάση επιλεγμένων και απλών ευρετικών κανόνων ή κριτηρίων
αξιολόγησης (Ακουμιανάκης 2006).
Ιεραρχία σεναρίων: ιεραρχική καταγραφή των λειτουργιών ενός συστήματος με σαφή
προσδιορισμό των προϋποθέσεων εκτέλεσης ενός καθήκοντος ή σεναρίου. Σ’αυτήν παρατίθενται τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης τουσυστήματος ως μία ακολουθία γεγονότων
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με κάθε βήμα να προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο στόχο. Πρόκειται για μία αυστηρή
μέθοδο κατά την οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να διαβαστεί είτε οριζόντια
είτε κατακόρυφα. (Ακουμιανάκης 2006)
Πανταχού παρών υπολογιστής (Ubiquitous Computing – Ubicomp): τομέας της πληροφορικής, του οποίου το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό είναι η απομάκρυνση από το
παραδοσιακό μοντέλο του επιτραπέζιου υπολογιστή και μεταφορά της υπολογιστικής
ισχύος στο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο χρήστης (Dix et al. 2004).
Πρωτότυπο (Prototype): εργαλεία τα οποία προσομοιώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά ενός υπό κατασκευή διαδραστικού συστήματος (αλλά όχι όλα). Τα πρωτότυπα διαφέρουν ως προς το ποσό της λειτουργικότητας και της απόδοσης που παρέχουν σε σύγκριση με το τελικό προϊόν και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των απαιτήσεων που
έχουν προδιαγραφεί (Dix et al. 2004).
Πρωτότυπο διεπαφής σε χαρτί (Paper Prototype): προσχέδια διεπαφών χρήστη που δημιουργούνται είτε στο χαρτί είτε με ηλεκτρονικά μέσα.
Πρωτότυπο διεπαφής χαμηλής πιστότητας (low-fidelity prototype): πρωτότυπο που παρουσιάζει μια ελλιπή αναπαράσταση του τελικού προϊόντος υπό μορφή σκαριφήματος
ή σκίτσου (Ακουμιανάκης 2006).
Πρωτότυπο διεπαφής υψηλής πιστότητας (high-fidelity prototype): πρωτότυπο που πλησιάζει στο τελικό προϊόν, στο οποίο ενσωματώνεται η λειτουργικότητα ώστε ο χρήστης
να μπορεί να εκτελέσει ενδεικτικά καθήκοντα (Ακουμιανάκης 2006).
Σενάριο (Scenario): ιστορίες οι οποίες περιγράφουν μια ακολουθία ενεργειών και γεγονότων που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Αυτές οι ενέργειες και τα γεγονότα συσχετίζονται σε ένα πλαίσιο χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους, τα πλάνα και τις
αντιδράσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στο επεισόδιο. Στο σενάριο συμμετέχουν
ένα ή περισσότερα άτομα, με προσωπικά κίνητρα, γνώση και ικανότητες, και διάφορα
εργαλεία και αντικείμενα τα οποία αντιμετωπίζουν και χειρίζονται (Rosson et al. 2008).
Στiλ διάδρασης (ή αλληλεπίδρασης) (Interaction Style): διαφορετικοί τρόποι με τους
οποίους ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή (Αβούρης 2000).
Σχεδιασμός βάσει σεναρίων (Scenario-Based Design): ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος (διάλεκτος της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης), όπου ο σχεδιασμός εστιάζει στην περι-
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γραφή του πώς οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα για να ολοκληρώσουν
εργασίες ή άλλες δραστηριότητες (Rosson et al. 2008).
Ταξινόμηση των καρτών (Card Sorting): Πρόκειται για μία μέθοδο κατά την οποία παρατηρείται πώς ο καθένα ομαδοποιεί διάφορα στοιχεία, ώστε να αναπτυχθούν δομές
στις οποίες αργότερα μεγιστοποιείται η πιθανότητα για τον χρήστη να ανακαλέσει τα
διάφορα στοιχεία. (Information and design n.d.)
Τελικός Χρήστης (End User): το άτομο που χρησιμοποιεί ένα προϊόν/σύστημα. Ο τελικός χρήστης μπορεί να διαφέρει από τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να αγοράσει το προϊόν, αλλά να μην το χρησιμοποιήσει απαραίτητα (ASTRA team, 2007).
Φροντιστής (Περιθάλποντας): ένα άτομο εκτός επαγγελματικού ή επίσημου πλαισίου,
το οποίο παρέχει δωρεάν φροντίδα σε κάποιον με χρόνια ασθένεια, αναπηρία ή άλλη
μακροχρόνια ανάγκη υγείας ή φροντίδας.

ΓΤΠ-ΔΕ | 2011-2012

136

