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ΣΥΝΟΨΗ

Η Εμπειρία Χρήστη (user experience), ως βιωματικό γεγονός, είναι υποκειμενική
μιας και έχει να κάνει με προσωπική αντίληψη, και είναι δυναμική σε βάθος χρόνου,
εξαιτίας των πάσης φύσεως αλλαγών αλλά και των ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα
της Τεχνολογίας. Συνεπώς, η αξιολόγησή της με διάφορες μεθόδους και εργαλεία δεν
είναι εύκολο έργο, αφού εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων. Έχουμε περάσει
πλέον σε μια νέα εποχή, στην εποχή όπου ο σχεδιασμός του προϊόντος (design) τείνει
να αντικατασταθεί από το Σχεδιασμό της Εμπειρίας Χρήστη (user experience design).
Σκοπός της διπλωματικής είναι να περιγράψει την έννοια της ΕΧ, τις τεχνικές και τα
εργαλεία που εμπλέκονται στην αξιολόγησή της, καθώς και την σημαντικότητα που
κατέχει στα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος, και να παρουσιάσει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου αξιολόγησης. Η
βιβλιογραφική έρευνα των μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού ΕΧ αποδεικνύει ότι
παρά την πληθώρα τους, δεν υφίστανται κάποιες σταθερές τεχνικές για αυτόν τον
σκοπό. Αυτό οφείλεται στο ότι

δεν υπάρχουν εργαλεία που να υπερτερούν

σαφέστατα έναντι των υπολοίπων, καθώς όλα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους. Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται η επιλογή τους σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες ανάπτυξης του κάθε προϊόντος. Η έρευνα επάνω σε αυτό είναι
σκόπιμο να συνεχιστεί.

Λέξεις κλειδιά: Εμπειρία Χρήστη, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Μέθοδοι
Αξιολόγησης.
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ABSTRACT

User Experience (UX), as the experiential event that it is, describes a highly
subjective process, since it copes with personal perception. It is also of a dynamic
nature due to the continuous rapid developments in the field of Technology and
various other changes over time. Therefore, its evaluation is a difficult task since it
depends on a variety of factors and many different methods and tools. The industries
tend to replace the concept of Product Design with that of User Experience Design
(UXD). The purpose of this paper is to describe the concept of the UX, the techniques
and tools involved in its evaluation, the importance it holds in the various stages of
product development and to present the advantages and disadvantages of each
evaluation method. The bibliographic research of UX methods and designing tools
demonstrates that despite their abundance there are no standardized techniques for
its assessment. The reason lies in the lack of tools that universally outclass the others
as they all have their strengths and weaknesses.

Keywords: User Experience, User Experience Design, Evaluation Methods.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την έννοια της
εμπειρίας χρήστη ΕΧ αυξάνεται συνεχώς καθώς ενσωματώνεται σε πολλούς τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως τον σχεδιασμό διεπαφών χρήστη, τον
σχεδιασμό προϊόντων, το μάρκετινγκ την παραγωγή κ.ά.

O όρος εμπειρία χρήστη User Experience (UX) συμπεριλαμβάνει τα συναισθήματα
κάποιου ανθρώπου που αναπτύχθηκαν κατά την χρήση ενός προϊόντος, ενός
συστήματος ή μιας υπηρεσίας.

1.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΕΧ ως βιωματικό γεγονός είναι υποκειμενική μιας και έχει να κάνει με προσωπική
αντίληψη, και είναι δυναμική σε βάθος χρόνου, εξαιτίας των πάσης φύσεως αλλαγών
αλλά και των ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα της Τεχνολογίας. Συνεπώς, η
αξιολόγησή της με διάφορες μεθόδους και εργαλεία δεν είναι εύκολο έργο, αφού
εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων.
Σκοπός της διπλωματικής είναι να περιγράψει την έννοια της ΕΧ, τις τεχνικές και τα
εργαλεία που εμπλέκονται στην αξιολόγησή της, καθώς και την σημαντικότητα που
κατέχει στα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος, και να παρουσιάσει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου αξιολόγησης.

Το προϊόν εδώ χρησιμοποιείται ως umbrella term και περιλαμβάνει τεχνολογικά και
μη προϊόντα, συστήματα, υπηρεσίες, σε τομείς όπου κυριαρχεί το στοιχείο του
ανταγωνισμού. Θα γίνει μια προσπάθεια να ερευνηθεί θεωρητικά και να κατανοηθεί
η διαδικασία της Σχεδίασης της Εμπειρίας Χρήστη, τμηματοποιώντας την σε τέσσερις
φάσεις, καθώς και να κατανοηθεί η χρησιμότητα της αξιολόγησής της σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος.
1

Η αξιολόγηση της ΕΧ είναι κρίσιμη σε κάθε τομέα στον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είτε σκοπεύουν να κάνουν ένα ταμπλό αυτοκινήτου εύκολο να
ερμηνευθεί, ένα κουτί δημητριακών σε ένα ράφι καταστήματος , ή ένα νέο στοιχείο
ιστοσελίδας εύκολα κατανοητό. σημαντικοί πόροι διατίθενται για την αξιολόγηση της
εμπειρίας του τελικού χρήστη.

Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στην προβληματική της διπλωματικής.
Αναφέρεται στον σκοπό διερεύνησης του θέματός και την χρησιμοποιούμενη
ερευνητική μεθοδολογία.
Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην εννοιολογική προσέγγιση του όρου Εμπειρία Χρήστη,
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις πτυχές της.
Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται το ανθρωποκεντρικό μοντέλο σχεδίασης του Garret.
Στο κεφάλαιο 4 διενεργείται βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις μεθόδους και τα
εργαλεία σχεδιασμού της ΕΧ, στα αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος, από την
σύλληψη της αρχικής ιδέας
Στο κεφάλαιο 5 προσδιορίζονται οι μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης της ΕΧ και
εξετάζονται οι στόχοι, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα που παράγονται για μια
σειρά μεθόδων αξιολόγησης.
Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται γνωστή εφαρμογή ως παράδειγμα αξιολόγησης και
επανασχεδιασμού της ΕΧ.
Στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων,
αναγνωρίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις.

1.2 Μεθοδολογία
Για τη διερεύνηση του θέματος της διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε επισκόπηση
ερευνητικών άρθρων και επιστημονικών μελετών τη διεθνούς βιβλιογραφίας,
συλλογή και ανάλυση των ευρημάτων τους για την εννοιολογική προσέγγιση των
όρων του θέματος.
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Τα τελευταία χρόνια σε κάθε σημαντικό προϊόν, σύστημα, υπηρεσία και κυρίως
προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας, που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από μια εταιρεία,
λαμβάνεται υπόψη και αυτό που ονομάζεται Εμπειρία Χρήστη (ΕΧ) (User Experience).
Η

ΕΧ

είναι

ένας

όρος

που

συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
ιδεών που κυμαίνονται από τα πεδία
της ψυχολογίας, της σχεδίασης έως
εκείνα της επιχειρηματικότητας.
Στο πεδίο της ΕΧ εργάζονται ερευνητές,
επαγγελματίες που προέρχονται από
την αγορά και σχεδιαστές (designers) οι
οποίοι

σε

κάποιες

περιπτώσεις

συνδυάζουν και τα δύο παραπάνω
στοιχεία. Η έννοια της εμπειρίας του
χρήστη προσφέρει μια κοινή αναφορά
σε πολλαπλές ειδικότητες εμπλεκόμενων στη σχεδιαστική διαδικασία, σε αντίθεση
ίσως με την ευχρηστία (usability) ή την προσβασιμότητα (accessibility), που
προϋποθέτουν (ιδιαίτερα η προσβασιμότητα) σημαντικές τεχνολογικές γνώσεις
(Κουτσαμπάσης, 2015). Η ΕΧ σχετίζεται με την ευχρηστία, το σχεδιασμό διεπαφών
(interface design), την ικανοποίηση των πελατών (customer satisfaction) κλπ. (Roto,
Law, Vermeeren, & Hoonhout, 2011).
Η αυξανόμενη σημασία της ΕΧ είναι εμφανής και από τον υψηλό αριθμό
αποτελεσμάτων αναζήτησης που βρίσκονται στην εφαρμογή Google search σε όταν
εισάγονται όροι που σχετίζονται με αυτή (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1. Αριθμός αναζητήσεων ανά όρο (hits per term) στο google.gr (08.2017).

Τι ακριβώς εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στην ΕΧ; Πώς ορίζεται και ποια είναι
η χρησιμότητα και τα χαρακτηριστικά της;
2.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΧ

Ο καλύτερος τρόπος για να περιγραφεί η έννοια της ΕΧ είναι τα παραδείγματα.
Παρακάτω ακολουθούν δύο περιγραφές, μια μιας ευχάριστης ΕΧ και μια μιας
δυσάρεστης, για να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα της έννοιας στην
καθημερινότητα του μέσου χρήστη.
Μια ευχάριστη ΕΧ
Είναι μόλις 6:30 πμ και ο χρήστης ανοίγει τα
μάτια του ξυπνώντας. Πλούσιο φως έχει
κατακλύσει

το

δωμάτιο

και

τα

πουλιά

κελαηδούν χαιρετίζοντας το ξεκίνημα μια
άλλης ημέρας. Ο χρήστης σηκώνεται από το
κρεβάτι με ζωηράδα μια και αισθάνεται
ξεκούραστος και αναζωογονημένος από τον βραδινό ύπνο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στο νέο του ηλεκτρονικό ξυπνητήρι-λάμπα. Είναι προγραμματισμένο μισή ώρα
πριν το ξύπνημα να αυξάνει σταδιακά τον φωτισμό ο οποίος φτάνει στο μέγιστο την
ώρα του ξυπνήματος. Εκείνη τη στιγμή αντί για τα κλασσικά κουδουνίσματα
ακούγεται το κελάηδισμα, και ουσιαστικά ο χρήστης βιώνει μια εξομοίωση του
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φυσικού ξυπνήματος, ακριβώς όπως το επιθυμούσε η εταιρεία που ανάπτυξε το
συγκεκριμένο προϊόν.

Μια δυσάρεστη ΕΧ
Η ώρα είναι σχεδόν 8 πμ και ο
χρήστης ξυπνάει από το θόρυβο της
κίνησης του δρόμου. Κοιτάζει το
ηλεκτρονικό ξυπνητήρι-ρολόι του και
βλέπει ότι αυτό λέει πως είναι λίγο
πριν τις 4 το πρωί, το φως της ημέρας
όμως που μπαίνει από το παράθυρο διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό. Κοιτάζει το
κινητό του και βλέποντας την πραγματική ώρα πετιέται αλαφιασμένος από το
νυχτερινές της περιπλανήσεις η γάτα του χρήστη πάτησε επάνω στα μεγάλα κουμπιά
στο επάνω μέρος του ρολογιού κι έσβησε τις ρυθμίσεις του (reset). Θα μπορούσε να
το είχε κάνει κι ο ίδιος με μια ασυναίσθητη κίνηση κατά της διάρκεια του ύπνου του.
Κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία συνετέλεσε το να
ακούσει ο χρήστης μια γερή κατσάδα από τον προϊστάμενό του στη δουλειά.

2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΧ)

Ο όρος ΕΧ αποδίδεται στον Donald Norman, ο οποίος είχε το τίτλο του Αρχιτέκτονα
της Εμπειρίας Χρήστη στην Apple, κι ο οποίος σε συνέντευξή του αναφέρει
χαρακτηριστικά: “επινόησα τον όρο επειδή οι όροι ανθρώπινη διεπαφή (human
interface) και ευχρηστία (usability1) ήταν πολύ περιοριστικοί: ήθελα να καλυφθούν
όλες οι πτυχές της εμπειρίας του χρήστη με ένα σύστημα, όπως η σχεδίαση των
γραφικών, η διεπαφή, η φυσική αλληλεπίδραση και τα εγχειρίδια χρήσης. Από τότε ο
1

Ευχρηστία είναι το εύρος στο οποίο ένα σύστημα, προϊόν ή υπηρεσία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με αποτελεσματικότητα,
αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης (ISO 9241-210:2010).
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όρος έχει εξαπλωθεί ευρέως, τόσο πολύ ώστε να αρχίζει να χάνει το νόημά του...
Εμπειρία χρήστη, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, ευχρηστία. Όλα αυτά τα πράγματα,
ακόμη και οι δυνατότητες χρήσης (affordances). Απλά εισήλθαν στο λεξιλόγιο και δεν
έχουν πλέον κανένα ιδιαίτερο νόημα. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν συχνά χωρίς να
έχουν ιδέα γιατί, τι σημαίνει η λέξη, η προέλευσή της, η ιστορία της ή στο τι
αναφέρεται.” (Merholz, 1998, 2007).
Όπως φαίνεται ο ορισμός και η έννοια της ΕΧ δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, κι αυτό γιατί
είναι μια πολύπλοκη έννοια ή αλλιώς “όρος ομπρέλα” (umbrella term) (Instone,
2005). Γενικά η βιβλιογραφική έρευνα δεν αναδεικνύει έναν κοινά αποδεκτό όρο της
ΕΧ. Κατά συνέπεια, για την παρούσα εργασία, παραθέτονται παρακάτω οι πλέον
σημαντικοί εξ αυτών.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO, 2010) ορίζει επίσημα την ΕΧ ως: “Οι
αντιλήψεις και αντιδράσεις του ατόμου που προκύπτουν από τη χρήση ή
προσδοκώμενη χρήση ενός προϊόντος, συστήματος ή υπηρεσίας”. Στις σημειώσεις
που ακολουθούν τον ορισμό, ο Οργανισμός τονίζει πως η ΕΧ περιλαμβάνει τα
συναισθήματα, τα πιστεύω, τις προτιμήσεις και τις φυσικές και ψυχολογικές
αντιδράσεις και συμπεριφορές του ατόμου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση.
Επίσης σημειώνει ότι η φήμη της μάρκας, η ευχρηστία, η λειτουργικότητα, η
απόδοση, οι βοήθειες που προσφέρονται μαζί με τις προηγούμενες εμπειρίες του
χρήστη και τις ικανότητές του, αποτελούν παράγοντες της ΕΧ. Από τα παραπάνω
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ΕΧ είναι υποκειμενική και εξαρτάται και από τον
χρήστη, και από το προϊόν/υπηρεσία και από το είδος της χρήσης. Ωστόσο, σύμφωνα
με τον Jokela (2012), που ήταν μέλος της ομάδας εργασίας του ΙSO 9241-210:2010, ο
ορισμός που αποδόθηκε δεν είναι ο καλύτερος δυνατός.
Πέρα από τον ορισμό του ISO, στη βιβλιογραφία παραθέτονται αρκετοί ακόμα
ορισμοί. Ένας από τους πρώτους δόθηκε από την Alben (1996) και διατυπώνεται ως
εξής: «ΕΧ είναι όλες οι πτυχές του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν
ένα διαδραστικό προϊόν: το πώς το νιώθουν στα χέρια τους, πόσο καλά
καταλαβαίνουν τη λειτουργία του, πώς νοιώθουν γι αυτό όταν το χρησιμοποιούν,
πόσο καλά εξυπηρετεί τους σκοπούς τους και πόσο καλά ταιριάζει στο γενικότερο
πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται». Ο Shedroff (2001) αναφέρει την ΕΧ ως: «Η
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συνολική εμπειρία ή συγκεκριμένες πτυχές αυτής, που έχει ένας χρήστης, πελάτης ή
μέλος του κοινού με ένα προϊόν, υπηρεσία ή συμβάν (event). Στο πεδίο της
ευχρηστίας, η εμπειρία συχνά ορίζεται ως προς την ευκολία χρήσης (ease of use).
Όμως η εμπειρία περιλαμβάνει περισσότερα από τη λειτουργία ή τη ροή: αφορά την
κατανόηση μέσα από όλες τις αισθήσεις». Παράλληλα οι Hassenzahl & Tractinsky
(2006) θεωρούν την ΕΧ ως «μια συνέπεια της εσωτερικής κατάστασης του χρήστη
(προδιαθέσεις, προσδοκίες, ανάγκες, κίνητρα, διάθεση, κ.ά.), των χαρακτηριστικών
του συστήματος (π.χ. πολυπλοκότητα, σκοπός, ευχρηστία, λειτουργικότητα, κ.ά.) και
του πλαισίου ή του περιβάλλοντος στο οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση (π.χ.
οργανωτικό/κοινωνικό πλαίσιο, νόημα της δραστηριότητας, κ.ά.)».
Άλλοι ειδικοί όρισαν την ΕΧ ως «τις διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ του
χρήστη και του προϊόντος/συστήματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο» (Forlizzi &
Battarbee, 2004).Οι Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Cort (2009) προτείνουν, το
αντικείμενο της ΕΧ να καλύπτει προϊόντα, συστήματα, υπηρεσίες και αντικείμενα με
τα οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά μέσω της Διεπαφής Χρήστη (UI_User Interface)
(Εικ.2).

Εικόνα2. Εμπειρία και ΕΧ κατά Law et al (2009).

Ακόμη και διάφορες εταιρείες έχουν δοκιμάσει να αποδώσουν την ΕΧ με δικούς τους
ορισμούς. Για παράδειγμα για τη Microsoft «ΕΧ είναι η πράξη της συνάντησης ενός
χρήστη Η/Υ με την οπτικοακουστική παρουσίαση μιας συλλογής προγραμμάτων
υπολογιστών» (Microsoft, 2017) και συμπληρώνει πως το σημαντικό είναι «το τι
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αντιλαμβάνεται ο χρήστης» όταν χρησιμοποιεί το προϊόν, ενώ για τη Nielsen Norman
Group η ΕΧ συμπεριλαμβάνει «όλες της πτυχές της αλληλεπίδρασης του τελικού
χρήστη με την εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τα προϊόντα της» (Nielsen Norman Group,
2014). Η Nielsen Norman Group προσθέτει ακόμα μερικές προϋποθέσεις στον ορισμό
της: «η πρώτη προϋπόθεση για μια υποδειγματική ΕΧ είναι να καλύψεις τις
εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη εύκολα και ακοπίαστα. Στη συνέχεια έρχονται η
απλότητα και η κομψότητα που καθιστούν τα προϊόντα ελκυστικά στην κατοχή ή και
τη χρήση τους» ενώ για την επίτευξη μιας ΕΧ υψηλής ποιότητας συνιστά «στις
προσφορές της εταιρείας να συνδυάζονται αρμονικά υπηρεσίες από διαφορετικά
πεδία όπως μηχανική, μάρκετινγκ, γραφιστικό /βιομηχανικός σχεδιασμός

και

σχεδίαση διεπαφών χρήστη». Στην Autodesk ορίζουν την ΕΧ με ένα πυραμιδικό
σχηματικό διάγραμμα (Εικ.3).

Εικόνα 3.User Experience Pyramid κατάWilson (2009).

Η πυραμίδα αποτελείται από τρία επίπεδα: χρησιμότητα, ευχρηστία και
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΕΧ. Στη βάση της βρίσκεται η χρησιμότητα η οποία
απαντά στο ερώτημα του αν είναι το προϊόν χρήσιμο στο πλαίσιο εργασίας του
χρήστη. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχουν οι διαστάσεις της ευχρηστίας όπως η ευκολία
εκμάθησης, η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια, η δυνατότητα απόκρισης,
προσβασιμότητας κ.λπ. Η ευχρηστία αποτελεί τη βάση για κάθε επιτυχημένη ΕΧ
καθώς παράγει συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, απόλαυσης και ελκυστικότητας
(attractiveness) κατά τη χρήση του προϊόντος (Wilson, 2009).
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2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι Forlizzi & Battarbee (2004) ταυτοποίησαν συνολικά πέντε πτυχές της ΕΧ: φυσική,
αισθητηριακή, γνωστική, συναισθηματική και αισθητική. Οι McCarthy & Wright (2004)
διακρίνουν τρεις γενικές πτυχές της ΕΧ κατά την αλληλεπίδραση του με ένα
διαδραστικό προϊόν: συναισθηματικές, διανοητικές και αισθητηριακές, ενώ οι
Hassenzahl &Tractinsky (2006) προσδιορίζουν τρεις περιοχές προσέγγισής της:
-Ολιστική: η ΕΧ επιδιώκει την εξισορρόπηση πτυχών που εξαρτώνται από την εργασία
του όπως η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση με άλλες, που
δεν εξαρτώνται από την εργασία, και συχνά καλούνται και ηδονικές πτυχές, όπως η
κατοχή, η ομορφιά, η πρόκληση, η εμπλοκή, η διασκέδαση, κ.ά.
-Υποκειμενική: η εμπειρία του χρήστη δίνει έμφαση στις υποκειμενικές πτυχές της
αλληλεπίδρασης, στις προσδοκίες και στις αντιδράσεις των χρηστών.
-Θετική: η εμπειρία του χρήστη απασχολείται περισσότερο με την αναζήτηση και τον
προσδιορισμό των θετικών πτυχών της σχεδίασης, όπως η ευχαρίστηση, η ευτυχία και
η εμπλοκή, ώστε να τις βελτιώσει.
Ο Hassenzahl (2003, 2007) ονομάζει το μοντέλο του ηδονικό/πραγματιστικό
(hedonic/pragmatic). Αποτελείται από δυο διαφορετικές διαστάσεις ποιότητας, την
πραγματιστική και την ηδονική (pragmatic and hedonic quality). H πραγματιστική
αναφέρεται στη δυνατότητα επίτευξης πρακτικών στόχων (do-goals), όπως “κάνω ένα
τηλεφώνημα” ενώ η ηδονική είναι η δυνατότητα επίτευξης στόχων αυτοπραγμάτωσης
(be-goals) μέσω της χρήσης του προϊόντος, όπως “σχετίζομαι/επικοινωνώ με άλλους”
(Hassenzahl, 2010). Η πρώτη επικεντρώνεται περισσότερο στο προϊόν ενώ η δεύτερη
στον εαυτό (χρήστη) (Hassenzahl, 2007).
Από την άλλη μεριά, ο Richard Dalton όταν ήρθε αντιμέτωπος με το ζήτημα της
κριτικής αξιολόγησης της ΕΧ καθόρισε συνολικά δέκα δομικά χαρακτηριστικά της
(Dalton, 2009), τα οποία διακρίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ΕΧ κατά Dalton (2009).

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Γνώρισμα
1. Πληροφόρηση

Πόσο ενημερωτική είναι σε θέματα πληροφοριών;

2. Προτροπή σε δράση

Σε ποιο βαθμό καλεί τους χρήστες να αναλάβουν δράση;

3. Κοινωνικοποίηση

Σε ποιο βαθμό ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των
χρηστών;

4. Ατομικότητα

Σε ποιο βαθμό παρέχει δεδομένα ειδικά για τον κάθε
διαφορετικό χρήστη;

5. Εύρος λειτουργίας

Τι βαθμό λειτουργικότητας παρέχει;

6. Ευκολία εκμάθησης

Σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει τους άπειρους
χρήστες;

7. Ευκολία ρύθμισης

Σε ποιο βαθμό μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τις ανάγκες
του κάθε χρήστη;

8. Προσαρμοστικότητα Σε ποιο βαθμό μπορεί να προσαρμοστεί στους χρόνους
και τα πλαίσια λειτουργίας του κάθε χρήστη;
9. Αίσθηση παιχνιδιού

Σε ποιο βαθμό ευνοεί την αίσθηση του παιχνιδιού;

10. Αμεροληψία

Σε ποιο βαθμό ενδέχεται να επηρεάσει τον χρήστη;

Επιπλέον, οι Bargas-Avila & Hornbæk (2011) στην έρευνά τους παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της κριτικής ανασκόπησης μελετών της ΕΧ και συνοψίζουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Η ΕΧ υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με διαδραστικά
προϊόντα. Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πολλές πτυχές ή διαστάσεις της εμπειρίας, ενώ
κάποιες μελέτες ασχολούνται με τη προσδοκώμενη χρήση ή/και την εμπειρία μετά τη
χρήση.
β) Η ΕΧ εστιάζει στις θετικές πτυχές της αλληλεπίδρασης(positive interaction)και όχι
σε προβλήματα ευχρηστίας, λάθη, κ.ά. Οι πρώτες έρευνες της ΕΧ τονίζουν ιδιαίτερα
αυτήν τη διαφοροποίηση (π.χ. Hassenzahl, Platz, Burmester & Lehner, 2000) ενώ και
σήμερα αρκετοί ερευνητές επιχειρηματολογούν υπέρ αυτής της εστίασης καθώς

10

βοηθάει στη βασική έρευνα σχετικά με τις αξίες και ανάγκες των χρηστών οι οποίες
και καθορίζουν τι είναι θετικό για τους ίδιους.
γ) Η ΕΧ δίνει έμφαση στις πτυχές της χρήσης διαδραστικών συστημάτων(interactive
systems) που εξαρτώνται από την κατάσταση (situational), είναι δυναμικές, ενώ
σημειώνουν και τη σημασία του πλαισίου χρήσης. Κάποιες μελέτες αξιολογούν την
εμπειρία καθώς αυτή αναπτύσσεται σε εβδομάδες χρήσης (π.χ. Karapanos,
Zimmermann, Forlizzi & Martens, 2009) και προτείνουν πρόσθετες στρατηγικές
μέτρησης.
δ) Η εμπειρία του χρήστη δεν αφορά μόνο ιδιότητες του προϊόντος στη βάση των
εργασιών του χρήστη, αλλά και υποκειμενικές πτυχές, που μπορεί να γίνονται
αντιληπτές ή αισθητές από την αλληλεπίδραση, χωρίς να εκπληρώνεται κάποια
εργασία (π.χ. ο χρήστης να αγγίζει το προϊόν).
ε) Η εμπειρία του χρήστη υπονοεί συχνά την ανάγκη νέων μεθόδων και προσεγγίσεων
για την αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων. Όπως επισημαίνεται από τους Forlizzi
& Battarbee (2004), χρειάζονται νέες μέθοδοι έρευνας για την καλύτερη κατανόηση
της σχέσης μεταξύ αυτών που αισθανόμαστε και των πράξεών μας.
Άλλες πτυχές της ΕΧ είναι πρακτικής φύσης, όπως η ευκολία εύρεσης των υπηρεσιών
(findability), η επικοινωνία της μάρκας (branding), κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη
πρακτικούς παράγοντες εμπειρίας του χρήστη δίνεται η δυνατότητα σε άλλες
ειδικότητες επαγγελματιών, όπως βιομηχανικοί σχεδιαστές, ειδικοί στο μάρκετινγκ
και την επικοινωνία, να συμμετάσχουν στη σχεδιαστική διαδικασία και την
αξιολόγησή της από την οπτική του χρήστη (Κουτσαμπάσης, 2015).
Όπως γίνεται αντιληπτό ο κάθε ερευνητής καθορίζει υπό τη δική του οπτική γωνία
διαφορετικές πτυχές και χαρακτηριστικά της ΕΧ η οποία είναι μια διαδικασία εκ
φύσεως πλήρως υποκειμενική. Αυτό το γεγονός όπως θα δούμε δυσχεραίνει τους
επαγγελματίες που ασχολούνται στο σχεδιασμό της καθώς καθιστά αρκετά
πολύπλοκη την παραμετροποίησή της που είναι απαραίτητη για την τελική
αξιολόγηση του προϊόντος/υπηρεσίας.
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2.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η ΕΧ είναι καθοριστικός παράγοντας

στην ανάπτυξη επιτυχημένων προϊόντων,

υπηρεσιών και διαδραστικών συστημάτων. Ένα προϊόν θα πρέπει να είναι χρήσιμο,
εύχρηστο σαν παιχνίδι, ευπροσάρμοστο και ευχάριστο στη χρήση. Χωρίς αυτά τα
χαρακτηριστικά ο χρήστης δε θα μείνει πλήρως ικανοποιημένος από το και ενδέχεται
τελικά να μην το χρησιμοποιήσει εφόσον δεν θα του είναι ελκυστικό. Η χαρά του
χρήστη (joy) είναι ο κυριότερος στόχος της ΕΧ και βασικός παράγοντας
διαφοροποίησης (Porter, 2011). Αν οι χρήστες είναι χαρούμενοι από τη χρήση του
προϊόντος, όχι μόνο θα συνεχίζουν να το αγοράζουν/χρησιμοποιούν αλλά είναι πολύ
πιθανό να προτιμήσουν και άλλα προϊόντα της εταιρείας λόγω αυτής της ευχάριστης
εμπειρίας τους. Άλλοι λόγοι για τους οποίους η ΕΧ είναι σημαντική στο σχεδιασμό
κάθε προϊόντος, είναι οι παρακάτω:
✓ Η ΕΧ παρέχει στους χρήστες προϊόντα και υπηρεσίες που τους ικανοποιούν και
απαντούν στις ανάγκες τους. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη πόρων για την
ανάπτυξη ανεπιτυχών χαρακτηριστικών σε προϊόντα και υπηρεσίες.
✓ Η ΕΧ καθιστά σίγουρο ότι τα προϊόντα θα είναι προσβάσιμα στον οποιοδήποτε
χρήστη.
✓ Η ΕΧ δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να σχεδιάσουν προϊόντα που θα
κάνουν περισσότερα από το να ικανοποιούν απλά τις βασικές ανάγκες των
χρηστών. Έτσι τους κάνουν χαρούμενους και κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους
αφήνοντάς τους πλήρως ικανοποιημένους, πράγμα που είναι και ο κύριος
σκοπός της ΕΧ.
O Hassenzahl (2003) αναφέρει ότι η εμπειρία του χρήστη έχει σαν βασικό στόχο την
ικανοποίηση των στόχων αυτοπραγμάτωσης (be-goals). Οι Preece, Rogers & Sharp
(2010) στο βιβλίο τους με τίτλο Interaction Design διαχωρίζουν τους στόχους του
σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων σε δύο κατηγορίες: στους στόχους
ευχρηστίας και τους στόχους εμπειρίας χρήστη (user experience goals). Στην Eικόνα 4,
οι στόχοι ευχρηστίας (usability goals) είναι εσωτερικά του κύκλου, ενώ οι στόχοι της
εμπειρίας του χρήστη είναι εξωτερικά.
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Εικόνα 4. Οι στόχοι της εμπειρίας του χρήστη κατά Preece et al (2010).

Συνολικά, φαίνεται πως οι ερευνητές συμφωνούν προς έναν ορισμό της εμπειρίας
χρήστη, απόλυτα συνυφασμένο με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα
του χρήστη, τονίζοντας τον ρόλο και την παρουσία του στην αλληλεπίδραση
(Hassenzahl, 2011).
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3. TO ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
GARRET

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι έχουμε περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, στην εποχή
όπου ο σχεδιασμός του προϊόντος (design) τείνει να αντικατασταθεί από το
Σχεδιασμό της ΕΧ (ΣΕΧ). Τα παλαιότερα χρόνια δίνονταν ιδιαίτερο βάρος στη
λειτουργία του προϊόντος, στο «να κάνει τη δουλειά του» κατά πρώτο λόγο, και κατά
δεύτερο στην αισθητική του άποψη. Κι όμως, ένα προϊόν μπορεί να είναι άψογα
σχεδιασμένο από αισθητικής πλευράς, να είναι και λειτουργικό, και παρόλα αυτά να
μη παρέχει μια ικανοποιητική εμπειρία στον πελάτη που το χρησιμοποιεί. Για να
συμβεί αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η λειτουργική υποδομή του όσο η
σχεδίαση των μερών του με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης, σύμφωνα πάντα
με τον σκοπό και τρόπο χρήσης του (Garrett, 2011). Ουσιαστικά αναφέρεται στην
αντίδραση του χρήστη όταν έρχεται σε επαφή με ένα προϊόν και τις διάφορες
λειτουργίες του.
Για παράδειγμα, η αισθητική σχεδίαση θα φροντίσει ένα κουμπί μιας συσκευής να
έχει ωραίο σχήμα και υφή. Ο λειτουργικός σχεδιασμός θα κοιτάξει το πάτημά του να
επιτελεί την ανάλογη λειτουργία. Ο ΣΕΧ όμως, θα έρθει και θα προσθέσει πάνω στα
προηγούμενα ερωτήσεις του τύπου «μήπως το κουμπί είναι σχετικά μικρό σε σχέση
με τη σημασία του;», «είναι το κουμπί τοποθετημένο στην πιο βολική θέση για τον
χρήστη σε σχέση με τα υπόλοιπα κουμπιά, την ώρα που θα χρησιμοποιεί τη
συσκευή;» (Garrett, 2011).
Όσο πιο πολύπλοκο και με περισσότερα χαρακτηριστικά είναι το προϊόν τόσο πιο
δύσκολο είναι να σχεδιαστεί η ανάλογη ΕΧ, καθώς εμπλέκονται πολλές μεταβλητές
στην μελέτη της αναμενόμενης χρήσης του. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη σχέση
μεταξύ της παραδοσιακής σχεδίασης προϊόντος και του ΣΕΧ.
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3.1 O ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΟ EΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η έννοια της «αναμενόμενης χρήσης» υποστηρίζει την ιδέα ότι η ΕΧ μπορεί να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος,
πράγμα που σημαίνει ότι η μελέτη της ΕΧ πριν ακόμα από την παραγωγή του μπορεί
να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.
Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ΕΧ προσπαθούν να επικεντρωθούν στον
χρήστη

και

να

κάνουν

το

προϊόν

πιο

Ανθρωποκεντρικό/Χρηστοκεντρικό

(user/human-centred). Αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας χρήστης (ή άνθρωπος) είναι
το βασικό σημείο εστίασης κατά την ανάπτυξη του προϊόντος, και αυτός που
καθοδηγεί

τη

διαδικασία

ανάπτυξής

του.

Σύμφωνα

με

το

πρότυπο

ISO(2010)υπάρχουν 6 αρχές που διασφαλίζουν ότι το προϊόν είναι επικεντρωμένο
στον Χρήστη:
1. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε μια σαφή κατανόηση των χρηστών, των εργασιών τους
και των περιβαλλόντων στα οποία θα λάβουν οι εργασίες αυτές .
2.

Οι

χρήστες εμπλέκονται

καθ’

όλο

το

σχεδιασμό

και

την

ανάπτυξη

(συσχεδίαση_codesign) του προϊόντος.
3. Ο σχεδιασμός οδηγείται και βελτιώνεται από μια αξιολόγηση που επικεντρώνεται
στον χρήστη.
4. Η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη.
5. Ο σχεδιασμός αφορά ολόκληρη την ΕΧ.
6. Η ομάδα σχεδιασμού έχει σύνθεση που διασφαλίζει διεπιστημονικές δεξιότητες και
προοπτικές.
Η δεύτερη αρχή («Οι χρήστες εμπλέκονται καθ’ όλο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη»)
συνεπάγεται ότι οι ομάδες σχεδιασμού θα πρέπει να εμπλέκουν τους χρήστες σε όλες
τις φάσεις σχεδιασμού κι όχι μόνο μέσω μιας ομάδας εστίασης (focus group)στην
αρχή του σχεδιασμού ή με τη διεξαγωγή μιας έρευνας στο τέλος του σχεδιασμού.
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3.2 ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα ξεκινούν από ένα πρόβλημα/ανάγκη του χρήστη που
καλείται η εταιρεία να λύσει/ικανοποιήσει, με την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός
κατάλληλου προϊόντος. Σύμφωνα με τον Patton (2008) υπάρχουν διάφορες
ειδικότητες που εμπλέκονται στον ΣΕΧ. Στην Εικόνα 5 απεικονίζεται η πυραμίδα της ΕΧ
και οι διάφορες ειδικότητες που σχετίζονται με αυτή. Η κάθε μια από αυτές τις
ειδικότητες θα πρέπει να κατέχει ως ένα βαθμό και γνώσεις από τις υπόλοιπες ώστε
να έχουν πιο αρμονική συνεργασία.

Εικόνα 5. ΣΕΧ και εμπλεκόμενες ειδικότητες κατά Patton (2008).

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ΕΧ είναι μια καθαρά υποκειμενική
έννοια με πληθώρα παραγόντων, παραμέτρων και μεταβλητών από τις οποίες
επηρεάζεται, οι οποίες δεν είναι καθολικά ορισμένες καθώς κάθε ερευνητής
προσθέτει ή αφαιρεί κάποιες κατά τη βούλησή του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα
θεωρητικό δομικό πλαίσιο ανάλυσης της λειτουργίας της ΕΧ που θα επιτρέψει στου
ειδικούς, που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της, να εργαστούν με πιο «αντικειμενικό»
τρόπο στην ανάπτυξη ενός έργου.
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3.3 Η ΚΑΤΑ GARRET ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΧ

Αυτό το κενό καλύπτει (εν μέρει) το έργο του Jesse James Garret “The Elements of
User Experience” (Τα Στοιχεία της ΕΧ) (2011). Σύμφωνα με τον Garrett ότι η εμπειρία
χρήστη είναι η διαδικασία σχεδιασμού που επικεντρώνεται στη σχέση χρήστη προϊόντος, δηλαδή ουσιαστικά αναφέρεται στην αντίδραση του χρήστη όταν έρχεται
σε επαφή με ένα προϊόν.

Εικόνα 6. Επίπεδα ΕΧ κατάGarret (2011).

Η προσέγγισή του επικεντρώνεται στην σχεδιαστική σκέψη, του κύκλου ζωής
σχεδίασης κυρίως συστημάτων διαδικτύου και ψηφιακών μέσων, που συμβάλουν
στην ποιότητα της ΕΧ. Ο Garret θεωρείται από πολλούς σχεδιαστές ως σημείο
αναφοράς για την σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων με έμφαση στην ΕΧ. Το
πλαίσιο προσφέρει μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαχείρισης
έργων, όπου απαιτείται να υπάρχουν διακριτές φάσεις με χρονοδιαγράμματα, και
υποδεικνύει την χρήση ανθρωποκεντρικών μεθόδων και τη δημιουργία μοντέλων για
το νέο σύστημα. Επιπλέον, αυτές οι μέθοδοι επεκτείνονται και στην ανάπτυξη
προϊόντων. Τα δομικά στοιχεία (άυλα και υλικά/ψηφιακά) ορίζονται από το γενικό
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στο ειδικό σε πέντε επίπεδα: το επίπεδο Επιφάνειας (Surface plane), το επίπεδο
Σκελετού (Skeleton plane), το επίπεδο Δομής (Structure plane), το επίπεδο Εμβέλειας
(Scope plane) και το επίπεδο Στρατηγικής (Strategy plane). Καθένα από τα επίπεδα
διαθέτει μια λειτουργική διάσταση (product as functionality, tasks) και μια
ενημερωτική διάσταση (product as information) (Εικ.6) και θα αναλυθούν παρακάτω.

3.3.1 Επίπεδο Στρατηγικής

Οι γενικοί στόχοι από τις οπτικές της επιχείρησης, της σχεδιαστικής ομάδας και των
χρηστών, που προκύπτουν μέσα από την σχετική έρευνα. Το επίπεδο Στρατηγικής
σχετίζεται με τις στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στο τι πρέπει να επιτύχει το
προϊόν για τον οργανισμό/εταιρεία, τι πρέπει να επιτύχει για τους τελικούς χρήστες
και πώς θα επηρεάσει την ΕΧ. Πρέπει να δηλωθεί ρητά τι επιθυμεί ο
εταιρικός/βιομηχανικός πελάτης και τα εμπλεκόμενα μέλη (stakeholders) από το
προϊόν και τι θέλουν οι τελικοί χρήστες από το αυτό πελάτης μπορεί να θέλει να
αυξήσει τα έσοδά του ή να πάρει έχει περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα του.
Τις περισσότερες φορές αυτές οι επιθυμίες προέρχονται από κάποιον εταιρικό στόχο
και μπορούν να μετρηθούν (π.χ. ο αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας). Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας μιας μάρκας(brand
identity) είναι αναπόφευκτη. Οι χρήστες θα διαμορφώνουν πάντα μια εντύπωση
σχετικά με έναν οργανισμό βασιζόμενοι στις αλληλεπιδράσεις τους με το παρεχόμενο
προϊόν/υπηρεσία. Επομένως, θα ήταν συνετό αυτή η εντύπωση να δημιουργηθεί ως
αποτέλεσμα στοχευμένων επιλογών, και όχι τυχαία.
Αρχικά, για να γίνει αντιληπτό τι θέλουν οι χρήστες από ένα προϊόν/υπηρεσία πρέπει
να γίνει κατανοητό ποιοι είναι αυτοί, μέσω της έρευνας χρηστών (User Research).
Αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο γιατί δεν είναι πάντα ξεκάθαρο με την πρώτη
ματιά ποιοι είναι οι εν δυνάμει χρήστες του προϊόντος. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η
τμηματοποίηση (segmentation) των χρηστών, που τους διαχωρίζει με βάση ορισμένα
βασικά κοινά χαρακτηριστικά, κι έτσι δίνει μια καλή γενική εικόνα τους. Τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα

κριτήρια

διαχωρισμού

περιλαμβάνουν

δημογραφικά

και

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά αλλά η τμηματοποίηση μπορεί να γίνει με
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οποιαδήποτε κριτήρια θεωρηθεί ότι ταιριάζουν στο προφίλ του προϊόντος. Σε γενικές
γραμμές χρειάζονται τόσα διαφορετικά τμήματα/κατηγορίες χρηστών όσες είναι και
οι διαφορετικές κατηγορίες αναγκών του συνόλου των χρηστών. Όταν ξεκαθαριστούν
τα τμήματα, είτε ακολουθεί εστίαση σε ένα μόνο τμήμα από αυτά επιλέγοντας μια
λύση, είτε δίνεται σε χρήστες από διαφορετικά τμήματα, η δυνατότητα να επιτύχουν
τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικό τρόπο (π.χ. αυτό που αναζητούν σε μια
ιστοσελίδα).
Οι μέθοδοι έρευνας αγοράς τύπου ερευνών-δημοσκοπήσεων ή ομάδων εστίασης
μπορούν να αποκαλύψουν τι κάνουν οι χρήστες όταν χρησιμοποιούν ένα
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και για ποιο λόγο. Η σαφής διατύπωση του τι είδους
πληροφορίες χρειάζεται να αποκομιστούν από την έρευνα βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα αυτών των τεχνικών.
Μια πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος έρευνας είναι η δοκιμή από τον χρήστη
(User Testing). Σε αυτή ένας χρήστης ελέγχει το προϊόν ενώ καταγράφεται από μια
κάμερα. Το προϊόν μπορεί να είναι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα αλλά και κάποιο
πρωτότυπο μοντέλο (Garrett, 2011) που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός τελικού
προϊόντος.
Επίσης, για να διαπιστωθεί το πώς οι χρήστες βλέπουν τις πληροφορίες που
παρουσιάζονται στο προϊόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση καρτών (Card
Sorting). Εδώ δίνονται στους χρήστες κάποιες κάρτες που αναγράφουν επάνω τους
ένα όνομα, μια περιγραφή και μέρος του περιεχόμενου και καλούνται να τις
ομαδοποιήσουν. Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες οργανώνουν τις
κάρτες βοηθάει να γίνει αντιληπτό το πώς σκέφτονται για τις πληροφορίες που τους
παρέχονται (βλ. και 4.2.4).
Για να χρησιμοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των
προαναφερόμενων τεχνικών είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μοντέλου χρήστη,
είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που συντίθεται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
που συγκέντρωσαν οι έρευνες (Personas Method). Έχει όνομα, ηλικία και ένα
συγκεκριμένο παρελθόν και αντιπροσωπεύει ένα από τα τμήματα χρηστών που έχει
δημιουργηθεί με την τμηματοποίηση. Οι περσόνες βοηθούν την ομάδα ανάπτυξης
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κατά τη διαδικασία δημιουργίας του προϊόντος αφού έχουν πλέον ένα «απτό» δείγμα
χρήστη στον οποίο αυτό απευθύνεται (βλ. και 4.1.1).
Τέτοιου τύπου έρευνες είναι απαραίτητες, καθώς είναι σημαντικό όλοι οι
συμμετέχοντες στη διαχείριση έργου και ανάπτυξης προϊόντος, σχεδιαστές,
προγραμματιστές, μάνατζερ και ψυχολόγοι, να έχουν μια ευρεία αντίληψη της
ακολουθούμενης στρατηγικής, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις εν δυνάμει
ορθότερες αποφάσεις σχετικά με αυτό.
3.3.2 Επίπεδο Σκοπού/Εμβέλειας

Κατόπιν ακολουθεί το Επίπεδο Σκοπού/Εμβέλειας όπου γίνεται λεπτομερής
καταγραφή του τι πρέπει να κάνει το προϊόν και το πώς θα το κάνει. Δημιουργείται
ένα έγγραφο που περιέχει τις λειτουργικές προδιαγραφές του προϊόντος (functional
specification document). Η ΕΧ είναι σημαντική διότι μερικές φορές τα πράγματα που
οι άνθρωποι σκέφτονται ότι θέλουν δεν είναι αυτά που πραγματικά θέλουν και
επιπλέον, οι άνθρωποι συχνά δεν γνωρίζουν επακριβώς ποια χαρακτηριστικά θέλουν.
Έτσι, μια συνάντηση καταιγισμού ιδεών (brainstorming) με ανθρώπους από
διαφορετικούς τομείς της εταιρείας και εκπροσώπους των διαφόρων ομάδων
χρηστών μπορεί να αναδείξει ιδέες και δυνατότητες που δεν ήταν δυνατό να
συλληφθούν πιο πριν.
Οι ιστορίες χρηστών(user stories) είναι ένας τρόπος για να διευκρινιστούν οι ανάγκες
των χρηστών στην ομάδα εργασίας (project team) μέσω μιας πρότασης που δηλώνει
το ρόλο του χρήστη καθώς και τον στόχο/επιθυμία του ή μέσω ενός μικρού σεναρίου
(scenario).
Το περιεχόμενο του εγγράφου θα πρέπει πάντα να εστιάζει στο σκοπό και όχι στη
μορφή. Για να υπάρχει κάποια αίσθηση του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης θα βιώσει
το προϊόν πριν αυτό τελειοποιηθεί είναι συνετό να γίνουν εκτιμήσεις όλων των
προδιαγραφών του προϊόντος, όπως οι λέξεις για τις λειτουργίες κειμένου(π.χ. στο
word), οι διαστάσεις για τις εικόνες ή τα μεγέθη των αρχείων για το προς λήψη
περιεχόμενο (downloadable content).
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3.3.3 Επίπεδο Δομής

Στο επίπεδο αυτό γίνεται ο συνδυασμός

των λειτουργικών και πληροφοριακών

στοιχείων του προϊόντος, με τρόπο που ικανοποιεί τον σκοπό του. Καλύπτει το
ερώτημα “πώς θα λειτουργεί το προϊόν;”. Η σύλληψη της δομής της κεντρικής ιδέας
(conceptual structure) μετατοπίζει την εστίαση σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Η
λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκτέλεση και την ολοκλήρωση εργασιών ονομάζεται
σχεδιασμός αλληλεπίδρασης (interaction design), ενώ ο σχεδιασμός πληροφοριών
(information design/architecture) ασχολείται με τη μετάδοση πληροφοριών στον
χρήστη.
O σχεδιασμός της διάδρασης/αλληλεπίδρασης αφορά καθαρά την πρόβλεψη της
επόμενης κίνησης του χρήστη. Ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα αυτό είναι η
συνέπεια. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης εργάζεται με ένα λογισμικό το λιγότερο
που περιμένει είναι να είναι τουλάχιστον συνεπές στη λειτουργία του και τα
εννοιολογικά μοντέλα (conceptual models) μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Έχοντας
μια ιδέα για το πώς το σύστημα χειρίζεται ορισμένα αντικείμενα και χαρακτηριστικά
είναι δυνατό να βελτιωθεί η συνέπεια στη λειτουργία του προϊόντος. Με τη
χρησιμοποίηση εννοιολογικών μοντέλων με τα οποία οι χρήστες είναι ήδη
εξοικειωμένοι, όπως κάποιοι παραδοσιακοί κανόνες/συμβάσεις (conventions),
βελτιώνεται η συνολική ΕΧ. Η σωστή πρόληψη και χειρισμός των σφαλμάτων είναι
ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε μια θετική εμπειρία για τον
χρήστη.
Ακολούθως, ένα σχήμα κατηγοριοποίησης (categorization scheme) θα ήταν χρήσιμο
προκειμένου να δομηθεί η πληροφορία που χρησιμοποιείται στο έργο(project). Σε
ένα τέτοιο σχήμα ομαδοποιούνται και οργανώνονται οι διαφορετικές ιδέες κι έννοιες
που χρησιμοποιούνται στο έργο για να υπάρχει μια σαφής και συνεπής ορολογία για
την ομάδα εργασίας. Αυτή η ορολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη
πληροφορία ή αλλιώς μεταδεδομένα (metadata), που θα χρησιμεύσουν σε μια
απρόσκοπτη εμπειρία (smooth experience) για τον χρήστη.
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3.3.4 Επίπεδο Σκελετού

Το επίπεδο σκελετού απαντάει στο ερώτημα “τι μορφή θα έχει η λειτουργικότητα του
προϊόντος, ποιά θα είναι τα συστατικά του, είναι εφικτό;”. Αυτό το επίπεδο αφορά
στην τοποθέτηση των στοιχείων, τον σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήστη και την
δυνατότητα αλληλεπίδρασης, πλοήγησης(π.χ. “three-by-four” matrix ψηφιακού
τηλεφώνου).

3.3.5 Επίπεδο Επιφάνειας

Η ΕΧ ενός προϊόντος είναι ένας συνδυασμός των πέντε αισθήσεών μας: της οσμής,
της γεύσης, της αφής, της ακοής και της όρασης. Οι πρώτες δυο σπάνια αποτελούν
σημείο αναφοράς για τους “παραδοσιακούς” σχεδιαστές της ΕΧ. Η αφή ανήκει πιο
πολύ στη σφαίρα των ειδικών της βιομηχανικής παραγωγής (π.χ.vibrating devices) και
είναι ένας καλός τρόπος για να δοθεί ανατροφοδότηση στον χρήστη όταν
χρησιμοποιεί συσκευές με δυνατότητα αφής. Η ακοή κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο.
(π.χ. ήχοι προειδοποίησης, υπενθυμίσεις, όταν κάτι δεν πάει καλά), αλλά η πιο
σημαντική αίσθηση πάνω στην οποία επικεντρώνονται οι ειδικοί της ΕΧ, ειδικά όταν
πρόκειται για λογισμικό, είναι η οπτική σχεδίαση (visual design).
Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως όταν γίνεται αναφορά στην ΕΧ δεν εννοούμε
απλώς ότι το προϊόν πρέπει να φαίνεται καλό (όπου ο χαρακτηρισμός καλό είναι
υποκειμενικός), αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε το κατά πόσο η σχεδίαση του
προϊόντος υποστηρίζει τους στόχους που έχουν σχεδιαστεί από τα κατώτερα επίπεδα
(π.χ. πως θα παρουσιαστεί οπτικά η ομαδοποίηση και ταξινόμηση πληροφοριών ανά
σελίδα).
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3.3.6 Συνδυασμός των Στοιχείων

Όπως έχει αναφερθεί, για να επιτευχθεί μια πετυχημένη ΕΧ είναι πολύ σημαντικό να
λαμβάνεται υπόψη από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης, το είδος των ανθρώπων που
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν . Σε αυτό συντελούν τα πέντε δομικά
επίπεδα καθώς κρατάνε σε υψηλή προτεραιότητα την έννοια του χρήστη σε όλες της
φάσης ανάπτυξης του έργου. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας τουλάχιστον
υπεύθυνος για κάθε επίπεδο για να διασφαλίζεται ο

διαρκής προβληματισμός

σχετικά με την ΕΧ από την αρχή μέχρι το τελικό προϊόν.
Κατά τη διαδικασία εξασφάλισης μιας θετικής ΕΧ ακόμα και μικρά προβλήματα
μπορεί να οδηγήσουν σε απογοήτευση. Οι λύσεις του ενός προβλήματος οδηγούν σε
δεύτερες σκέψεις σχετικά με άλλα προβλήματα που θεωρούνται ήδη λυμένα, και
διάφορων ειδών συμβιβασμοί είναι αναπόφευκτοι. Γι αυτό οι αποφάσεις θα πρέπει
να βασίζονται στην καλή κατανόηση των βασικών ζητημάτων που ίσως κρύβονται
κάτω από τα επιφανειακά και πρέπει να απαντούν στο ερώτημα “γιατί ενεργήσαμε
κατ’ αυτό τον τρόπο;”. τρόπου σκέψης μέσα στα κατάλληλα πλαίσια.
Η απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών από τους χρήστες μπορεί να είναι μια
αποθαρρυντική εργασία. Τις περισσότερες φορές οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι
θέλουν ή δεν μπορούν να προσδιορίσουν πού έγκειται η δυσκολία της χρήσης ενός
προϊόντος. Συνεπώς, είναι έργο του υπευθύνου της ΕΧ να κατανοεί τις ανάγκες των
χρηστών καλύτερα από τους ίδιους.
Σε γενικές γραμμές, για να επιτευχθεί μια καλή ΕΧ, πρέπει να γίνουν ασφαλείς και
αξιόπιστες επιλογές στα πρώτα επίπεδα (Στρατηγικής, Σκοπού και Δομής) οι οποίες
και θα λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του προϊόντος και στα μεταγενέστερα
επίπεδα

(Σκελετού

και Επιφάνειας). Η εστίαση

σε

μεγάλο βαθμό

στον

εικαστικό/οπτικό σχεδιασμό ναι μεν μπορεί να δώσει ένα όμορφο προϊόν, αλλά αν
αυτό είναι άχρηστο ή μη πρακτικό θα αποτύχει εμπορικά εκ των πραγμάτων.
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4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΧ
Η εμπειρία χρήστη, δεν αφορά πλέον (μόνο) την τεχνολογία, τις διεπαφές ή τον
βιομηχανικό σχεδιασμό αλλά τη δημιουργία μιας εμπειρίας που φέρει νόημα και
επικοινωνεί μέσω μιας συσκευής ή προϊόντος (Hassenzahl, Diefenbach, & Göritz,
2010). Ένα επιτυχημένο προϊόν που προκαλεί μια επιθυμητή ΕΧ είναι το αποτέλεσμα
μιας καλά διεξαχθείσας διαδικασίας σύλληψης της κεντρικής του ιδέας (product
conception process). Μια τέτοια διαδικασία σύλληψης μπορεί να χωριστεί σε 4
δραστηριότητες (Εικ.7) που αλληλεπικαλύπτονται και επαναλαμβάνονται μεταξύ τους
στα στάδια ανάπτυξης της ΕΧ: Πληροφόρηση/Συλλογή Πληροφορίας(information),
Παραγωγή Ιδέας/ΕΧ (idea generation), Αξιολόγηση Ιδέας/ΕΧ (idea evaluation) και
Aνατροφοδότηση/Επικοινωνία (feedback/communication) (Bouchard & Aoussat
(2002),Brown(2008),Cross, (2008)).

Εικόνα 7. Οι μέθοδοι που εμπλέκονται στoν σχεδιασμό ΕΧ.

Οι σχεδιαστές, στην προσπάθειά τους να αναλάβουν αυτές τις δραστηριότητες
χρειάζονται μεθόδους (methods) και εργαλεία (tools). Ως εργαλείο ορίζεται «κάτι που
χρησιμοποιείται για να συμβάλει στην εκτέλεση μιας εργασίας» και ως μέθοδος «μια
συστηματική ή καθιερωμένη διαδικασία για την επίτευξη ή την προσέγγιση κάποιου
στόχου» (Oxford University Press, άνευ ημερομηνίας). Μια μέθοδος μπορεί να
χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία. Τα παραδοσιακά εργαλεία του σχεδιασμού είναι
το σκίτσο, η απόδοση, η φυσική μοντελοποίηση, η μοντελοποίηση 3D, και το
animation. Τελευταία έχουν προστεθεί και εργαλεία όπως το Arduino (2017) που
χρησιμοποιούνται στη διαδραστική πρωτοτυποποίηση (interactive prototyping).
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Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία στον τομέα της ΕΧ παρατίθενται στον Πίνακα 2. Η ΕΧ
έχει τις ρίζες της στην Εργονομία (Ergonomics2) στην οποία η ευχρηστία κατέχει
εξέχουσα θέση, έτσι τα περισσότερα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση
του προϊόντος (product evaluation). Οι μέθοδοι αξιολόγησης

της ΕΧ δεν έχουν

προκύψει ανεξάρτητα από τις μεθόδους αξιολόγησης ευχρηστίας. Αυτό συνάγεται αν
κοιτάξουμε ποιές είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης της ΕΧ
μέχρι σήμερα. Οι Bargas-Avila & Hoernbaek (2011) παρουσιάζουν, σε άρθρο
ανασκόπησης 51 σημαντικών μελετών ΕΧ, ότι πλέον συχνές μέθοδοι αξιολόγησης, οι
οποίες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, είναι οι εξής: ερωτηματολόγια (53%),
ημιδομημένες συνεντεύξεις (20%), παρατήρηση (17%), καταγραφή σε βίντεο (17%),
ομάδες έμφασης/εστίασης(focus groups, (15%)), αδόμητες συνεντεύξεις (12%),
ημερολόγια (11%), διερευνήσεις (probes, 9%)), κολάζ ή σκίτσα (8%,), κ.ά. Στην
παραπάνω ανασκόπηση, οι μέθοδοι είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιες με αυτές που
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση ευχρηστίας, με την προσθήκη κάποιων
δημιουργικών μεθόδων. Η έμφαση, όμως, δίνεται πλέον σε πτυχές της ΕΧ, οι οποίες
είναι: η εμπειρία χρήστη γενικά (41%), συναισθήματα ( emotion/affect, (24%)),
διασκέδαση (fun (17%)), αισθητική (aesthetics, (15%)), ηδονική ποιότητα (hedonic
quality (14%)),κ.ά. Η ίδια η σχεδιαστική έρευνα έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για
την συλλογή πληροφοριών ΕΧ. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία που να
βοηθούν στην δημιουργία πλούσιων/ολοκληρωμένων σχεδίων EX (user experience
rich designs). Ως εργαλεία ανατροφοδότησης μπορούν να θεωρηθούν οι διάφοροι
τύποι

ενδιάμεσων

αναπαραστάσεων

(intermediate

representations),

που

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Μερικά εργαλεία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μια δραστηριότητες, όπως για τη
συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση κατά την αλληλεπίδραση και την αξιολόγηση
σε βάθος χρόνου.

2

Εργονομία (ή ανθρώπινοι παράγοντες) είναι η επιστημονική περιοχή που ασχολείται με τη μελέτη της
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των λοιπών στοιχείων ενός συστήματος. Ως επάγγελμα
εφαρμόζει θεωρητικές αρχές, δεδομένα και μεθόδους για τον σχεδιασμό, με στόχο την προαγωγή και
της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας, και τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του
συστήματος μέσω της συμβολής στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και περιβάλλοντος
εργασίας. (Διεθνής Ένωση Εργονομίας (International Ergonomics Assossiation IEA)).
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Πίνακας 2. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων UX (Bargas–Avila & Hornbaek, 2011).

(n=occurrence)

Παρακάτω θα εξεταστούν εργαλεία για κάθε μία από τις τέσσερις δραστηριότητες
σχεδιασμού ΕΧ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις μεθόδους που εμπλέκονται
στο

στάδιο

της

συλλογής

παραγωγής/ενεργοποίησης

ΕΧ.

πληροφοριών
Τα

στάδια

ΕΧ
της

και

στο

αξιολόγησης

στάδιο

της

ΕΧ

της

και

επικοινωνίας/ανατροφοδότησης, θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 5.

4.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΧ

Κατά την ανθρωποκεντρική σχεδιαστική διαδικασία, ιδιαίτερα στην προκαταρκτική ή
εννοιολογική σχεδίαση (conceptual design), σημαντική είναι η εκτίμηση (assessment)
της εμπειρίας του χρήστη, ώστε να επιλεγεί η προτιμότερη εναλλακτική ή να
διαμορφωθεί λεπτομερέστερα η βασική σχεδιαστική ιδέα (concept) (Κουτσαμπάσης,
2015). Η προσδοκώμενη χρήση (anticipated use) εδώ παίζει κεντρικό ρόλο. Η ΕΧ
εξαρτάται πάντοτε από τις προσδοκίες που υπάρχουν πριν τη χρήση. Συνεπώς, η
αξιολόγηση της ΕΧ εμπλέκεται με τη σχεδίαση

ή και συμβαίνει πριν από την

ολοκληρωμένη ανάπτυξη και πραγματική χρήση του προϊόντος.
Για να σχεδιαστούν προϊόντα που επιτυγχάνουν θετικές ΕΧ είναι απαραίτητο να
συγκεντρωθούν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό σχετικά με τον μέσο
χρήστη αυτών των προϊόντων, όπως και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
χρησιμοποιηθούν αυτά. Αφού συγκεντρωθούν οι κατάλληλες πληροφορίες τότε μόνο
πρέπει να ξεκινά η σχεδίαση και να προτείνονται ιδέες. Σύμφωνα με τους Bordegoni
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(2011) και Visser (2009), οι πληροφορίες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
α) Σαφής (explicit), οι πληροφορίες που δίνονται προφορικά από τους χρήστες.
β)

Παρατηρήσιμες

(observable),

οι

πληροφορίες

που

λαμβάνει

κάποιος

παρατηρώντας τη συμπεριφορά των χρηστών.
γ)

Σιωπηρές και λανθάνουσες (tacit and latent), οι πληροφορίες που απορρέουν

από αυτά που οι χρήστες γνωρίζουν, νιώθουν ή ονειρεύονται.
Κάθε εργαλείο προσφέρει διαφορετικά είδη πληροφοριών σε διαφορετικό βαθμό
ανάλυσης σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. Ο Πίνακας 3 δίνει μια
σύνοψη των εργαλείων με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας εργαλείων συλλογής πληροφοριών ΕΧ.
Πληροφορία
Σαφείς

Παρατηρήσιμε
ς

Σιωπηρές και
λανθάνουσες

Εργαλείο

Πλεονεκτήματα(+)
Μειονεκτήματα(-)

Τρόπος

Δεδομένα

Συνέντευξη

Συζήτηση μεταξύ
χρήστη και σχεδιαστή,
καθοδηγούμενη ή όχι
από ερωτήσεις

Ποιοτικά, με τη μορφή
λεκτικών καταθέσεων

Ομάδα
εστίασης

Ένας διαχειριστής
(moderator)
συντονίζει τη
συζήτηση μεταξύ
επιλεγμένων χρηστών
επάνω σε
συγκεκριμένα
ζητήματα και
δραστηριότητες

Ποιοτικά, με τη μορφή
λεκτικών καταθέσεων
και -μερικές φορέςβιντεοσκοπημένων
καταθέσεων

Ημερολόγιο

Οι συμμετέχοντες
καταγράφουν τις
εμπειρίες/δραστηριότ
ητές τους για ένα
συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα

(+) επιτόπια έρευνα, διαρκεί αρκετό
χρονικό διάστημα
(-) καταγράφει υποκειμενικές
απόψεις του ερευνητή

Παρατήρηση

Παρατήρηση
ανθρώπων στο χώρο
τους ή στο εργασιακό
τους περιβάλλον

Ποιοτικά, συνήθως σε
γραπτή μορφή, με
συνοδευτικές
φωτογραφίες ή
βίντεο.
Συλλαμβάνονται
άμεσα οι αντιδράσεις
, τα συναισθήματα και
οι προσωπικές
παρατηρήσεις των
χρηστών
Ποιοτικά, συνήθως σε
γραπτή μορφή,
καταγραφή σε
φωτογραφίες ή
βίντεο.
Συλλαμβάνονται οι
αντιδράσεις , τα
συναισθήματα και οι
προσωπικές
παρατηρήσεις των
χρηστών

Παιχνίδι
ρόλων

Ο ερευνητής
προσποιείται πως
βρίσκεται σε μια
πραγματική
κατάσταση και
καταγράφει τις

Εμπειρίες που
καταγράφονται στη
μνήμη του ερευνητή
αλλά μπορεί να είναι
και σε γραπτή μορφή
με συνοδευτικές

(+) επιτόπια έρευνα, μπορεί να
αποκαλύψει ζητήματα που δε
θίχτηκαν από τους ειδικούς, όπως
αυτά που προέρχονται από
προσωπικές συνήθειες
(-) καταγράφει υποκειμενικές
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(+) ξεκάθαρες απαντήσεις στα
ερωτήματα
(-) απαντήσεις μόνο σε ερωτήματα
που θέτονται τα οποία είναι
βασισμένα σε υποθέσεις του
ερευνητή
(+) μεγαλύτερη ποικιλία απόψεων
από τη συνέντευξη, καθώς η
συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει
προβληματισμούς που δε θα γίνονταν
αλλιώς φανεροί
(-) απαραίτητη η δημιουργία μιας
ομάδας, απαντώνται κυρίως
ερωτήματα που θέτονται τα οποία
είναι βασισμένα σε υποθέσεις του
ερευνητή

(+) επιτόπια έρευνα
(-) καταγράφει υποκειμενικές
απόψεις του ερευνητή, η παρουσία
του ερευνητή επηρεάζει το χρήστη

εμπειρίες του

Μικτές
/Οριζόντιες
(transversal)

φωτογραφίες ή
βίντεο.
Συλλαμβάνονται
άμεσα οι αντιδράσεις
, τα συναισθήματα και
οι προσωπικές
παρατηρήσεις του
ερευνητή
Κολάζ, λεκτικοί
χάρτες, νοητικοί
χάρτες κ.λπ.

απόψεις του ερευνητή, οι
δυνατότητες προσομοίωσης μιας
κανονικής κατάστασης χρήστη
περιορίζονται από τους υπάρχοντες
πόρους , δυνατότητες και ικανότητες
των ερευνητών (ειδικά για
επαγγελματικής περιβάλλοντα ή
περιβάλλοντα άθλησης)
(+) οι χρήστες μπορούν να
εκφραστούν καλύτερα με μη-λεκτικό
τρόπο επάνω σε κάποια ζητήματα,
δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες που
βρίσκονται πιο βαθιά στην ΕΧ
(-) υποκειμενική επιλογή και
προετοιμασία του υλικού, κίνδυνος
λανθασμένης ερμηνείας των
αποτελεσμάτων
(+) οι χρήστες καλούνται να
προβληματιστούν και να απαντήσουν
για πολύ προσωπικές ΕΧ, δίνει
πρόσβαση σε πληροφορίες που
βρίσκονται πιο βαθιά στην ΕΧ
(-) υποκειμενικός σχεδιασμός των
αντικειμένων, κίνδυνος λανθασμένης
ερμηνείας των αποτελεσμάτων

Παραγωγικές
Συνεδρίες

Οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν υλικό με
το οποίο πρέπει να
δημιουργήσουν
κολάζ, λεκτικούς
χάρτες (word maps )

Διερευνητικά
Αντικείμενα

Μικρά αντικείμενα με
τα οποία ερευνώνται
συγκεκριμένα
ερωτήματα.
Παραδίδονται στους
χρήστες και αυτοί
απαντούν
συμπληρώνοντάς τα

Αντικείμενα που
έχουν επάνω τους
λεκτικές καταθέσεις,
εικόνες, σκίτσα, κ.λπ.

Σενάρια
καθημερινότ
ητας

Ταυτοποίηση
καθημερινών
δραστηριοτήτων
μέσω
ερωτηματολογίου και
αφηγηματική
σκιαγράφηση της
πορείας της ημέρας
Ερμηνεία των
συλλεγμένων
πληροφοριών μέσω
αποσπασματικών
αναπαραστάσεων
φανταστικών χρηστών
με διαφορετικές
συμπεριφορές,
στάσεις και επιθυμίες

Σκιαγράφηση της
ημέρας του χρήστη με
σκίτσα (storyboard)

(+) ευκολία στη χρήση και στην
επικοινωνία
(-) δίνει πρόσβαση σε επιφανειακές
πληροφορίες, περιορισμένο από τον
τρόπο που βλέπει τα πράγματα ο
ερευνητής και ο δημιουργός του
σεναρίου

Αναπαράσταση του
προφίλ ενός
φανταστικού
ατόμου/χρήστη με
κείμενο και εικόνες

(+) ευκολία στη χρήση και στην
επικοινωνία
(-) δύσκολο στη δημιουργία,
απαραίτητη η καλή τεχνογνωσία του
θέματος (know-how)

Personas

Στις κλασσικές μεθόδους συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες πεδίου/επιτόπιες έρευνες
(field studies) με συνεντεύξεις ή ομάδες εστίασης (focus groups) και η εφαρμοσμένη
εθνογραφία (applied ethnography). Οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης ναι μεν
παρέχουν άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα των ερευνητών αλλά πιθανότατα
χάνουν και σημαντικές πληροφορίες αφού βασίζονται εξ ολοκλήρου σε εικασίες και
υποθέσεις των ερευνητών. Οι μελέτες πεδίου αφορούν την παρουσία του ερευνητή
στον χώρο όπου οι χρήστες απασχολούνται με σημαντικές δραστηριότητες, όπως το
σπίτι ή ο εργασιακός χώρος και χρησιμοποιούνται στην αρχή της σχεδιαστικής
διαδικασίας, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για τη διαμορφωτική δοκιμή
πρωτοτύπων σε πραγματικό περιβάλλον. Αυτές οι έρευνες ανήκουν και στο χώρο της
εθνογραφίας διότι οι ερευνητές παρατηρούν τις δραστηριότητες, προτιμήσεις,
συνήθειες, αντιδράσεις του χρήστη σε ένα μη μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Συνήθως
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εφαρμόζονται όταν το σύστημα υπό αξιολόγηση βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, όπως
για παράδειγμα οι πολυαπτικές επιφάνειες σε μουσεία, όπου συνήθως μελετώνται οι
χειρονομίες αλληλεπίδρασης με την επιφάνεια (Ciocca et al., 2012). Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτές οι παρατηρήσεις μπορούν επίσης να γίνουν και μέσω
ημερολογίων ή καμερών (IDEO, 2017). Από αυτό το σημείο και μετά οι
συγκεντρωθείσες πληροφορίες μετατρέπονται σε καθημερινά σενάρια (day in the life
scenarios), σενάρια τα οποία σκιαγραφούν την καθημερινότητα του χρήστη, και
χρησιμοποιούνται ευρέως από το τμήμα μάρκετινγκ (Moll, 2006).
Το χαρακτηριστικό των κλασσικών μεθόδων είναι πως προσπαθούν να κατανοήσουν
τις παρούσες συνθήκες. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε αρκετό, καθώς οι σχεδιαστές
χρειάζονται επίσης πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να φανταστούν πιθανές
μελλοντικές συνθήκες και καταστάσεις και έτσι να εμπνευστούν πιο πρωτοποριακές
ιδέες. Για αυτό το λόγο ο τομέας του
μεθόδους

συλλογής

σιωπηρών

Design (Σχεδίαση) έχει αναπτύξει τις δικές του
και

λανθανουσών

πληροφοριών

όπως

τα

Διερευνητικά Αντικείμενα (Design Probes) (B. Gaver, Dunne, & Pacenti, 1999;
Wallace, McCarthy, Wright, & Olivier, 2013), Παραγωγικές Συνεδρίες (Generative
Sessions)

στις

οποίες

χρησιμοποιούνται

λέξεις

ή/και

εικόνες

(trigger,

images/words)που παράγουν μια αντίδραση (Stappers & Sanders, 2003) ή Παιχνίδια
Ρόλων (Role-Play) (IDEO, 2017) (Εικ.8).

Εικόνα 8. Παραδείγματα εργαλείων συλλογής πληροφοριών (user’s diary, design
probes,collage) για την σχεδίαση ΕΧ.

Τα Διερευνητικά Αντικείμενα είναι μικρά σε μέγεθος και ειδικά σχεδιασμένα για τον
στόχο της κάθε έρευνας. Θέτουν «ένα ερώτημα με ευγενικό και προκλητικά
δημιουργικό τρόπο» στο οποίο απαντούν οι χρήστες «μέσω της δημιουργικής
συμπλήρωσής του» (Wallace et al., 2013).
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Στις Παραγωγικές Συνεδρίες οι συμμετέχοντες δημιουργούν τα δικά τους κολάζ ή τους
δικούς τους διανοητικούς χάρτες (mind maps).
Τα Παιχνίδια Ρόλων δίνουν τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να βιώσουν το γενικό
πλαίσιο χρήσης του προϊόντος/υπηρεσίας. Με αυτά μπορούν να ταυτιστούν κατά
κάποιο τρόπο με τους χρήστες και να ανακαλύψουν πιθανά προβλήματα τα οποία
μπορούν να λυθούν με την κατάλληλη σχεδίαση.

4.1.1 Μέθοδος Personas

Πέρα από αυτές τις μεθόδους, όπως φαίνεται και στο σχήμα της Εικόνας 9, το Design
χρησιμοποιεί επίσης και τη μέθοδο personas.

Εικόνα 9. Επίπεδα και μέθοδοι πρόσβασης στην πληροφορία (Visser, 2009).

Στο κεφάλαιο που ασχολήθηκε με το Επίπεδο Στρατηγικής (3.3.1) αναφέρθηκε η
συγκεκριμένη μέθοδος, και εξηγήθηκε ότι μιλάει για κάποιον συγκεκριμένο μεν,
φαντασιακό δε, τελικό χρήστη. Δημιουργείται ένα persona για κάθε έναν από τους
τελικούς χρήστες που έχει οριστεί στην Έρευνα Χρηστών. O user persona έχει
συνήθως ένα όνομα και μια περιγραφή με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της,
καθώς και αναφορά στο ειδικό βάρος (value) που έχει αυτή στο σύστημα, το οποίο
αναπτύσσεται από την ομάδα εργασίας (Εικ.10). Όλοι αυτοί οι φανταστικοί
χαρακτήρες τυπώνονται και τοποθετούνται σε ορατό σημείο κοντά στην περιοχή όπου
συμβαίνουν η καθημερινές συναντήσεις (team daily stand-up). Η μέθοδος personas
μπορεί να βοηθήσει και να κατευθύνει τις συζητήσεις σχετικά με κάποιες από τις
ιστορίες χρηστών, και ωθούν την ομάδα να σκεφτεί το πώς ένας συγκεκριμένος
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τελικός χρήστης μπορεί να αντιδράσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει τεθεί
(usability.gov).

Εικόνα 10. Παράδειγμα persona πρακτικού χρήστη (David Hussman).

Όσα περισσότερα μέλη της ομάδας εμπλέκονται στη δημιουργία τους, τόσο το
καλύτερο, διότι βοηθά ολόκληρη την ομάδα να έχει στο μυαλό της τους τελικούς
χρήστες, και όχι μόνο τους σχεδιαστές και τους επιχειρηματίες, όπως πολύ συχνά
συμβαίνει . Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος (καθώς και άλλες ,όπως
είδαμε) χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ΕΧ.
4.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΧ

Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη και
το πλαίσιο χρήσης του προϊόντος πρέπει στη συνέχεια με κάποιο τρόπο να
«μεταφραστούν» σε όρους σχεδίασης, δηλαδή από θεωρία να γίνουν πρακτική
εφαρμογή. Η βιβλιογραφία της ΕΧ δεν αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο με το
οποίο μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σχετικές μέθοδοι όμως αναφέρονται στη
βιβλιογραφία της Μηχανικής και του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού (User-Centred
Design) και οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω (Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Σύνοψη εργαλείων και μεθόδων παραγωγής ΕΧ.
Σχεδιαστική πτυχή
Kansei
(σημασιολογία,
αποδιδόμενα
χαρακτηριστικά

Εργαλείο/Μέθο
δος
Συστήματα
Μηχανικής
Kansei

Τρόπος/Παραδείγματα
Σχεδιαστικές παραλλαγές
αξιολογούνται σε
Σημασιολογικές Διαφορικές
Κλίμακες από μια μεγάλη
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(+)Πλεονεκτήματα
(-)Μειονεκτήματα
(+) ολοκληρωμένη μέθοδος
παραγωγής ΕΧ
(-) αποσύνθεση των σχεδιαστικών
πτυχών και επανάθροισή τους που

κ.λπ.) σχετικά με
μορφή, χρώμα ή/και
υφή
Συστήματα
Σχεδιασμού
Kansei

Δημιουργικά
εργαλεία,
Εργαλεία
καινοτομίας

Δημιουργικά
εργαλεία

Εύρεση πρωτότυπων
λύσεων

Εργαλεία συνδημιουργίας

Συμπεριφορά
προϊόντος

Υλικά που απαιτούν
διαδικασίες
παραγωγής, έχουν
ειδική σημασία,
επηρεάζουν το
προϊόν μέσω των
αισθήσεων

Ευχρηστία

Εργαλεία
γρήγορης
πρωτοτυποποί
ησης

ομάδα χρηστών. Παράγεται
ένα σχέδιο/ντιζάϊν και οι
αξιολογήσεις αποθηκεύονται
σε μια βάση δεδομένων.
Ειδικά λογισμικά για
σχεδιαστές που βοηθούν
στην έμπνευση και
υλοποίηση ιδεών

Συστηματικές μέθοδοι που
οδηγούν σε τεχνικές λύσεις
προβλημάτων π.χ. μέσω
επίλυσης αντιφάσεων με τη
χρήση των τεχνικών TRIZ και
C-K Theory
Ομαδικές συνεδρίες που
παράγουν πλήθος ιδεών,
κάποιες από τις οποίες
αναπτύσσονται περισσότερο
και γίνονται προσχέδια.
Purge, καταιγισμός ιδεών,
bodystorming,
Εργαλεία που δίνουν τη
δυνατότητα στους χρήστες
να συνδράμουν στη
διαδικασία ανάπτυξης μιας
ιδέας. Ταξινόμηση καρτών,
γνωστικοί χάρτες, δοκιμή
σεναρίων, συσχετισμός
λέξης-ιδεών
Γρήγοροι τρόποι
πρωτοτυποποίησης σε χαρτί
ή άλλα υλικά και μπορούν να
συνδυαστούν με πρωτότυπα
από το Arduino ή άλλα
εργαλεία

Βιβλιοθήκες
υλικών

Εικονικοί (CES) ή πραγματικοί
(Materio) χώροι που
συλλέγουν πληροφορίες και
δείγματα από υλικά

Εργαλεία
εργονομίας

Ανθρωπομετρικές
κατευθυντήριες γραμμές για
την ανάπτυξη του σχεδίου,
εργαλεία εμπάθειας που
επιτρέπουν στο σχεδιαστή να
βιώσει τις δυσκολίες
συγκεκριμένων χρηστών
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δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα
την ΕΧ ολόκληρου του προϊόντος

(+) δημιουργία αλληλεπιδράσεων,
πρωτότυπες προτάσεις από
συστήματα τεχνητή νοημοσύνης
(-) κάθε σύστημα διαχειρίζεται μια
ξεχωριστή δραστηριότητα της
διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου
(+) ακόμα και μη-ειδικοί μπορούν
να βρουν καινοτόμες λύσεις
(-) δύσκολη προετοιμασία και
εκτέλεση

(+) σχετική ευκολία στη δημιουργία
τους, η αλληλεπίδραση των μελών
λειτουργεί δημιουργικά ως προς
την παραγωγή ιδεών
(-) τα αποτελέσματα χρειάζονται
επεξεργασία και ερμηνεία προτού
μετατραπούν σε
προσχέδια/βασικές ιδέες
(+) συμμετοχικά εργαλεία που
δίνουν την αίσθηση παιχνιδιού
(-) τα αποτελέσματα χρειάζονται
επεξεργασία και ερμηνεία προτού
μετατραπούν σε
προσχέδια/βασικές ιδέες

(+) επιτρέπει τη δοκιμή των ιδεών
κατά την παραγωγή τους
(-) απαραίτητες γνώσεις
πρωτοτυποποίησης ή/και
προγραμματισμού, απαραίτητες
ικανότητες δημιουργικής
φαντασίας και κριτικής ικανότητας
πραγμάτων που δεν είναι ακόμη
απτά
(+) μεγάλη πηγή πληροφοριών
(-) περιορισμένη πρόσβαση για τις
περισσότερες βιβλιοθήκες

(+) ο σχεδιαστής σκέφτεται
λιγότερο εγωκεντρικά, λαμβάνει
περισσότερο υπόψη του και
κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες και
δυνατότητες των χρηστών
(-) ανεπαρκή στην χρήση, δεν
δίνουν στοιχεία αντισταθμιστικών
στρατηγικών (compensation
strategies) για τους χρήστες με
ειδικές ανάγκες

4.2.1 Συστήματα Μηχανικής KANSEI (KANSEI Engineering Systems)

Τη δεκαετία του 1970 Ιάπωνες μηχανικοί πειραματίστηκαν στη δημιουργία μιας
μεθοδολογίας που θα ενσωμάτωνε το νόημα/σημασιολογία (meaning) των
συλλεγμένων πληροφοριών στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος .Αυτός ο
νέος επιστημονικός κλάδος ονομάστηκε Μηχανική Κansei (Nagamachi & Lokman,
2010), όπου η γιαπωνέζικη λέξη kansei μεταφράζεται γενικά ως «αίσθημα» ή
«συναίσθημα» αλλά περιλαμβάνει πολλά περισσότερα νοήματα μέσα της που
σχετίζονται

με

σημασιολογικούς

περιγραφείς/τύπους

(semantic

descriptor),

συναισθήματα και αισθήσεις. Σαν σκοπό έχει την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων
μέσω της ανάλυσης των συναισθημάτων και αναγκών των χρηστών, συνδέοντάς τα με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η Μηχανική Κansei επιτρέπει στους
σχεδιαστές προϊόντων και υπηρεσιών να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν το νόημα
που υπονοούν οι ιδιότητες του προϊόντος έτσι ώστε να είναι σε θέση να
τροποποιήσουν πιο εύκολα το σχεδιασμό του προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Όταν
συσταθεί μια βάση δεδομένων, τα συστήματα Κansei μπορούν άμεσα να
δημιουργήσουν φόρμες ακολουθώντας την επιλογή των λέξεων Κansei. Η κλασσική
μηχανική Κansei ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1. Αρχικά δημιουργείται μια βάση λέξεων (collection) για τις σημασιολογικές
διαφοροποιήσεις

(semantic

differentials).

Οι

λέξεις

αυτές

είναι

αντιπροσωπευτικές του προϊόντος και του τομέα στον οποίο ανήκει αυτό και
συγκεντρώνονται με καταιγισμό ιδεών, ημερολόγια, ιστοσελίδες κ.λπ.
Επιλέγονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες από αυτές και δημιουργούνται
ζεύγη με τα αντίθετά τους.
2. Ως δεύτερο βήμα, εξάγονται οι κανόνες για την επανακατανομή/
επαναδιαίρεση (repartition) των συστατικών μερών του προϊόντος. Μπορεί να
γίνει αξιολόγηση του συνόλου του σχεδιασμού ή των μέρων του χωριστά.
3. Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων αξιολογεί το προϊόν ή τα συστατικά του
σύμφωνα με τις ιδιότητές του (όπως η φόρμα ή το χρώμα του) στο σύστημα
Kansei με ένα ερωτηματολόγιο, που περιέχει τις προηγουμένως καθορισμένες
σημασιολογικές διαφοροποιήσεις (βλ. και 5.1.1).
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4. Τα αποτελέσματα περνούν από στατιστική ανάλυση που συνδέει τις
βαθμολογίες/αξιολογήσεις κάθε λέξης με τα προς εκτίμηση χαρακτηριστικά
(evaluation).
5. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και σε άλλα
έργα, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που είναι
ενσωματωμένη σε ένα σύστημα μηχανικής Kansei. Ένα τέτοιο σύστημα
συνδέει τις λέξεις Kansei με μορφές ή χρώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εργαλείο σχεδιασμού.
Υπάρχουν όμως διάφοροι τύποι συστημάτων μηχανικής Kansei. Ο βασικός είναι αυτός
που περιγράφηκε στα παραπάνω βήματα, με τη χρήση λέξεων. Κατόπιν υπολογίζει
ποια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τις λέξεις αυτές και δημιουργεί ένα
ανάλογο σχέδιο για το προϊόν. Ένας υβριδικός τύπος συστήματος Kansei (Εικ.11)
περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις εφαρμογής: α) “forward” (προς τα εμπρός), όπου οι
χρήστες εισάγουν τις λέξεις Kansei και βλέπουν το ανάλογο σχέδιο, και β) “backward”
(προς τα πίσω) όπου ο χρήστης παρουσιάζει ένα σχέδιο στο σύστημα και λαμβάνει
την αξιολόγηση του (Matsubara & Nagamachi, 1997).
Επιπλέον, στην Ιαπωνία και την Ταιβάν έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα
μηχανικής Κansei που βοηθούν

τη σχεδιαστική διαδικασία με αυτοματο

ποιημένο τρόπο καθώς και την παραγωγή της ΕΧ (Hsiao, Chiu, &Chen, (2008),
Matsubara & Nagamachi, (1997), Shibata & Miyakawa, (2003), Tsai &Chou, (2007),
Wang, (2011)).Τα πιο εξελιγμένα συστήματα περιέχουν διεπαφές (interfaces) που
επιτρέπουν στους σχεδιαστές να χειρίζονται άμεσα τον σχεδιασμό Kansei μέσω π.χ.
μορφολογικών ή χρωματικών τροποποιήσεων. Επίσης υπάρχουν συστήματα που
ενσωματώνουν την εικονική πραγματικότητα και παρέχουν μια τρισδιάστατη
οπτικοποίηση του σχεδίου (Shibata & Miyakawa, 2003). Σήμερα η τάση είναι τα
υποκειμενικά ερωτηματολόγια να συνδέονται με πιο αντικειμενικά μέσα όπως
φυσικές μετρήσεις (Lévy et al., 2009).
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Εικόνα 11. Μέθοδος Kansei και Συστήματα Μηχανικής Kansei.

Η Μηχανική Κansei χρησιμοποιείται σε πολλούς παραγωγικούς τομείς όπως στην
κινητή τηλεφωνία (Yan, 2011), στην σχεδίαση εσωτερικών χώρων μεταφορικών μέσων
(Guerin (2004), στην αρχιτεκτονική (Shibata & Miyakawa, 2003), στην κατασκευή
εργαλείων και τεχνικών μερών (Wang, 2011), στην σχεδίαση υποδημάτων (Alcantara,
Artacho, Gonzalez, & Garcia, 2005) κ.ά.
4.2.2 Συστήματα Σχεδιασμού KANSEI (KANSEI Design Systems)

Σε αντίθεση με τη Μηχανική Κansei που επιζητεί την αυτόματοποίηση της διαδικασίας
σχεδιασμού, στον Σχεδιασμό Κansei (Kansei Design) την πρωτοβουλία εξακολουθεί να
την έχει ο σχεδιαστής και όχι το σύστημα. Ο Σχεδιασμός Κansei αναπτύσσει διάφορα
εργαλεία που βοηθούν τον σχεδιαστή στην προσπάθεια του να συλλάβει και να
αποτυπώσει μια κεντρική ιδέα ως αρχικό προσχέδιο με συγκεκριμένη μορφή, χρώμα,
υφή κ.λπ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του σχεδιασμού είναι τα ‘Trends’ και
‘Genius’.
Το Trends (Εικ.12) είναι ένα σύστημα ανάκτησης εικόνων όπου από μια επιλεγμένη
αρχική εικόνα, σου παρουσιάζει μια σειρά άλλων εικόνων με παρόμοια αισθητική. Με
αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται οι εικόνες και αναδεικνύονται σχεδιαστικές
τάσεις από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν ιδέες για χρωματικές παλέτες, υφές και
μορφολογίες (Bouchard, Omhover, Mougenot & Aoussat, 2008).

35

Eικόνα 12.Εργαλείο Trends (Bouchard et al, 2008).

Το Genius είναι ένα σύστημα που αυτόματα παράγει σχήματα από τα δεδομένα τα
οποία έχουν εισαχθεί σε αυτό. Επίσης επιτρέπει το σκιτσάρισμα και την ταυτοποίηση
των «καλών σχημάτων» (Omhover, 2010).

4.2.3 Δημιουργικά Εργαλεία (Creative Tools)

Τα εργαλεία καινοτομίας περιλαμβάνουν το TRIZ και το C-K Theory. Το TRIZ (theory of
the resolution of invention-related tasks) βρίσκει λύσεις σε ζητήματα για τα οποία

θέτονται αντιφατικές απαιτήσεις, κάνοντας χρήση μοτίβων (patterns). Αυτό οδηγεί σε
καινοτόμες λύσεις (Shulyak, 1998). Στο C-K Theory η βασική ιδέα/προσχέδιο (concept)
και η γνώση (knowledge) εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής
ενός βασικού προσχεδίου. Το αρχικό προσχέδιο εμπνέει την παραγωγή επόμενων που
χρήζουν εξέτασης στο επίπεδο της γνώσης. Η αυτή γνώση οδηγεί σε άλλες γνώσεις οι
οποίες μπορεί να εμπνεύσουν νέες ιδέες/προσχέδια (Hatchuel, 2002).
Υπάρχουν επίσης διάφορα εργαλεία που διεγείρουν τον σχηματισμό ιδεών στην αρχή
της δημιουργίας προσχεδίων, όπως οι νοητικοί χάρτες, ο καταιγισμός ιδεών, η τεχνική
purge (διαλογής), τα σενάρια έμπνευσης ή αλλιώς παραγωγικά σενάρια (inspirational
scenarios), η αντιστροφή (inversion), οι τεχνικές angel’s and devil’s advocate (υπέρ και
κατά μιας άποψης/ιδέας), τα φύλλα ιδεών (idea sheets) κλπ. (DaimlerAG) ή η τεχνική
bodystorming (προσποίηση συμπεριφοράς σα να ήταν το προϊόν υπαρκτό) που
καθορίζει ιδέες που βασίζονται στη συμπεριφορά του χρήστη (IDEO,2017). Οι
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συνεδρίες δημιουργικότητας στις οποίες εφαρμόζονται οι παραπάνω τεχνικές απαιτεί
αρκετά μέλη της ομάδας σχεδιασμού. Ο στόχος τους είναι η αρχική διαφοροποίηση
των ιδεών και των απόψεων των μελών την οποία θα ακολουθήσει μια προσπάθεια
σύγκλισης και προσέγγισής τους.
Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής της ΕΧ στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης ενός
προϊόντος/υπηρεσίας είναι η συμμετοχή των χρηστών σε συγκεκριμένα σημεία της
διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συν-δημιουργία/συσχεδίαση (cocreation/co-design) ή συμμετοχικός σχεδιασμός (participatory design). Ο σκοπός της
δεν είναι να αναλάβουν οι χρήστες μέρος του σχεδιασμού ως εξωτερικοί συνεργάτες
αλλά να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των χρηστών και των σχεδιαστών (Prahalad &
Ramaswamy, (2004); Sanders & Stappers, (2008), Sanders & Stappers, (2014)). Η συνδημιουργία πρέπει να διευκολύνεται από κάποια εργαλεία διότι οι χρήστες δεν είναι
εκπαιδευμένοι στη σχεδίαση/ντιζάιν ούτε είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις
διαδικασίες του. Αυτά τα εργαλεία είναι η ταξινόμηση καρτών (cardsorting), οι
γνωστικοί/νοητικοί χάρτες (cognitive/mental maps), η δοκιμή σεναρίων (scenario
testing), και ο συσχετισμός λέξεων κι ιδεών(word-concept association) (IDEO, 2017).

4.2.4 Μέθοδος Ταξινόμησης Καρτών (Card Sorting)

Όπως επίσης αναφέρθηκε στο κεφάλαιο που ασχολήθηκε με το Επίπεδο Στρατηγικής
(3.3.1), η ταξινόμηση καρτών είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης όπου οι χρήστες
ταξινομούν κάρτες (συνήθως 50-60) απεικονίζοντας τις διάφορες έννοιες σε διάφορες
κατηγορίες. Ξεκινά με έναν κατάλογο όλων των αντικειμένων προς ταξινόμηση.
Κατόπιν, κάθε αντικείμενο γράφεται σε μια χωριστή κάρτα και οι χρήστες παίρνουν τη
στοίβα των καρτών με την οδηγία να ομαδοποιήσουν τις κάρτες με τον τρόπο που
αυτοί θεωρούν καλύτερο (Εικ.13).
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Εικόνα 13. Παράδειγμα Ταξινόμησης Καρτών.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται καλύτερα στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται να καθορισθεί το πώς
οι χρήστες θα ομαδοποιούσαν τις διάφορες λειτουργίες μιας εφαρμογής. Το
αποτέλεσμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση των επιλογών στα
μενού της διεπαφής. Ο στόχος της ταξινόμησης καρτών είναι η παραγωγή κάποιας
ταξινόμησης ή ιεραρχίας περιεχομένου του υπό σχεδίαση προϊόντος. (usability.gov).

4.2.5 Εργαλεία γρήγορης Πρωτοτυποποίησης (Quick Prototyping Tools)

Τα εργαλεία ενδιάμεσων αναπαραστάσεων στην κλασσική διαδικασία σχεδιασμού
είναι το σκιτσάρισμα, η ζωγραφική απόδοση (rendering) και η 3D μοντελοποίηση με
CAD.

Σήμερα,

οι

σχεδιαστές

χρησιμοποιούν

πολλούς

άλλους

τύπους

αναπαραστάσεων για να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός βασικού προσχεδίου.
Μεταξύ αυτών είναι η μέθοδος πρωτοτύπων ή κοινώς η πρωτοτυποποίηση σε χαρτί
(Quick-and-Dirty prototyping) (IDEO,2017) που χρησιμοποιούν διαθέσιμα υλικά για
μια γρήγορη δοκιμή των μορφών και των αλληλεπιδράσεων που προκαλούνται.
Τα πρωτότυπα αποτελούν ένα μοντέλο της διεπαφής χρήστη (User Interface) ενός
προϊόντος. Mπορεί να είναι απλά στιγμιότυπα - εικόνες της διεπαφής χρήσης (story
boards), ή μερικώς λειτουργικά πρωτότυπα που αναπτύσσονται με γλώσσες υψηλού
επιπέδου. Στην πρώτη περίπτωση, ο στόχος είναι να απεικονιστεί ο φυσικός
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σχεδιασμός σε ορισμένες καταστάσεις της αλληλεπίδρασης. Η τεχνική αυτή δεν
απαιτεί υποχρεωτικά τη χρήση τεχνολογίας (Εικ.14) (μπορούν να σχεδιαστούν ακόμα
και με χαρτί και με μολύβι) και έλκει την καταγωγή της από τη βιομηχανία του
κινηματογράφου, όπου αλληλουχίες σκίτσων ή φωτογραφιών περιγράφουν
αδρομερώς την εξέλιξη μιας ταινίας, λειτουργώντας ως βοήθημα για τον σκηνοθέτη.

Εικόνα 14. Παράδειγμα μοντέλου Prototyping.

Τα πρωτότυπα σε χαρτί χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την αξιολόγηση και
επανασχεδίαση του προϊόντος με τη συμμετοχή χρηστών, αν και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και μεταξύ σχεδιαστών.
Στα μερικώς λειτουργικά πρωτότυπα, έχουν υλοποιηθεί ορισμένες από τις λειτουργίες
του συστήματος, προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις.
Κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοτύπων είναι γλώσσες
προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που ενσωματώνουν μια σειρά από εργαλεία της
διεπιφάνειας χρήσης. Τέτοια εργαλεία είναι για παράδειγμα η Visual Basic σε
περιβάλλον Windows ή το Hypercard σε περιβάλλον Mac OSX .
Για την κατασκευή μη λειτουργικών πρωτοτύπων διεπιφανειών χρήσης διατίθενται
αρκετά, δωρεάν, εργαλεία προτυποποίησης (Εικόνα 15). Κάποια από αυτά είναι τα
ακόλουθα:
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•

Pencil

http://pencil.evolus.vn/en-US/Home.aspx

•

Mockflow

http://www.mockflow.com/

•

iPlotz

http://www.iplotz.com

•

Balsamiq

http://www.balsamiq.com

•

Mocking Bird http://gomockingbird.com



Εικόνα 15. Στιγμιότυπο από το εργαλείο σχεδιασμού πρωτοτύπων Mockflow (mockflow.com).

Ειδικότερα, εργαλεία όπως το Arduino (Arduino, 2012) παρέχουν στους σχεδιαστές
έναν τρόπο να ενσωματώσουν εύκολα την διαδραστικότητα στα αρχικά τους
πρωτότυπα μοντέλα κι αυτό τους επιτρέπει να τεστάρουν την ΕΧ της ιδέας τους μέσα
στο πλαίσιο χρήσης του προϊόντος (IDEO,2017).
4.2.6 Μέθοδος RITE

Η Ταχεία Επαναληπτική Δοκιμή και Αξιολόγηση (Rapid Iterative Testing and
Evaluation) (Medlock, Wixon, Terrano, Romero, & Fulton, 2002) είναι μια τεχνική
γρήγορης ανατροφοδότησης (feedback) από τους χρήστες και χρησιμοποιείται στην
ανάπτυξη λογισμικού. Βασίζεται στη δοκιμή από έναν χρήστη κάθε φορά με τις
αλλαγές να γίνονται μεταξύ των δοκιμών. Επομένως, αν παρατηρηθεί κάποιο
πρόβλημα μετά την πρώτη δοκιμή, γίνονται αμέσως αλλαγές ώστε ο επόμενος
χρήστης να δοκιμάζει ένα ήδη ελαφρώς τροποποιημένο πρωτότυπο. Αυτό λειτουργεί
πολύ καλά με πρωτότυπα σε χαρτί (paper prototypes) διότι μπορούν να
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προσαρμοστούν επί τόπου με πολύ λίγη προσπάθεια. Επίσης χρησιμοποιείται και με
ηλεκτρονικά πρωτότυπα ή λογισμικό εργασίας, αλλά αυτά απαιτούν περισσότερο
χρόνο για την υλοποίηση των αλλαγών. Η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στη
δημιουργία μιας μεγάλης βάσης έτοιμων χρηστών. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών
προϊόντων, και στην περίπτωση που το προϊόν έχει ήδη μια μεγάλη βάση χρηστών, θα
μπορούσε να τους δοθεί η δυνατότητα να δοκιμάσουν (εξ αποστάσεως) το νέο
πρωτότυπο.
4.2.7 Βιβλιοθήκες Υλικών (Material Libraries)

Σήμερα όλο και περισσότεροι σχεδιαστές χρησιμοποιούν πραγματικές ή εικονικές
βιβλιοθήκες υλικών όπως το CES (Cambridge Engineering Selector) (Ashby,
Grantadesign, 2010).Τέτοιες βιβλιοθήκες βοηθούν τους μηχανικούς και τους
σχεδιαστές στην επιλογή των υλικών και των μεθόδων παραγωγής. Ωστόσο, οι
περισσότερες από αυτές περιέχουν μόνο πληροφορίες τεχνικής φύσης, γεγονός που
περιορίζει τη χρησιμότητά τους για τους σχεδιαστές (Rognoli, 2010). Από τις λίγες
διαδικτυακές βιβλιοθήκες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σχεδιαστές είναι οι
Innovatèque (FCBA, 2011),Material Explorer (Bezooyen, 2001) και Rematerialise (The
Rematerialise Project, άνευ ημερομηνίας). Αυτές στα κριτήρια εύρεσής τους
συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για την υφή (texture), τη διαπερατότητα/διαφάνεια
(transparency) , τη λαμπρότητα (brilliance), την ακαμψία (rigidity) τη θερμοκρασία
(temperature) και την οσμή (odour) των υλικών (Ramalhete, Senos, & Aguiar, 2010).
Παρόλα αυτά καμία δε παρέχει στοιχεία σχετικά με το τι σημαίνουν αυτά τα υλικά για
τους χρήστες, και αυτό είναι πλέον αντικείμενο ερευνών

(Ashby & Johnson,

(2013),Karana & Hekkert, (2010)). Ο Amaral σύγκρινε βιβλιοθήκες υλικών στη Γαλλία
και τη Βραζιλία και βρήκε ότι μόνο μια στις οκτώ παρείχε πληροφορίες που συνέδεαν
τα υλικά με συναισθήματα (Amaral, Silva, Bouchard, Jr, &Omhover, 2012). Σήμερα
εργάζεται επάνω σε μια βάση δεδομένων που συνδέει τα υλικά με τη σημασιολογία
τους, τα χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται και την αίσθηση που δίνουν στις
αισθήσεις των χρηστών.
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4.2.8 Εργαλεία Εργονομίας (Ergonomic Tools)

Τέλος, πολλά από τα εργαλεία του πεδίου της ευχρηστίας μπορούν να διατεθούν για
την ανάπτυξη της ΕΧ ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι
anthropometric guidelines (Neufert & Neufert, 2012) και τα εργαλεία εμπάθειας τα
οποία οι σχεδιαστές φοράνε για να βρεθούν στη θέση των χρηστών που
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες (ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με
προβλήματα όρασης κ.λπ.) (i-design, άνευ χρονολόγησης, Panasonic Inc., 2012).
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5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧ
Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από
επαγγελματίες και θεωρητικούς ερευνητές προκειμένου να εξετάσουν αν ο
σχεδιασμός του προϊόντος επιφέρει την επιθυμητή ΕΧ και πώς ο χρήστης
αντιλαμβάνεται και αισθάνεται για κάποιο προϊόν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
την αλληλεπίδρασή του με αυτό. Οι μέθοδοι προέρχονται από τα πεδία της
Εργονομίας, της Μηχανικής Kansei, του Emotional Design και του Μάρκετινγκ. Οι
Bradley και Lang (2000) σημειώνουν ότι οι συναισθηματικές αποκρίσεις ενός χρήστη
που αποκρίνεται σε συγκεκριμένα ερεθίσματα μπορούν να μετρηθούν σε τρεις
διαστάσεις: γνωστική (cognitive), φυσιολογικές (physiological) και συμπεριφορική
(behavioral).
5.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Σύμφωνα με τον Khalid (2006) οι γνωστικές αποκρίσεις του ανθρώπου σχηματίζονται
από τρεις διαφορετικές συνισταμένες. Τη Γνώση (Knowledge) που έχει για να κρίνει
την πληροφορία, τις Αξίες (Values) που δημιουργούν τα προσωπικά κριτήρια
αξιολόγησης, και τέλος το Νόημα (Meaning) που αποδίδει στην πληροφορία. Επίσης,
μια ακόμα γνωστική συνισταμένη είναι και η Συναισθηματική Επιρροή. Ο Πίνακας 5
περιέχει περιληπτικά τα εργαλεία μέτρησης αυτών των συνιστωσών.
Πίνακας 5. Εργαλεία μέτρησης Γνωστικών Αποκρίσεων για την Αξιολόγηση του Σχεδιασμού ΕΧ.
Δείκτης
(indicator)

Πλεονεκτήματα(+) Μειονεκτήματα()

Εργαλείο

Τρόπος

Δεδομένα

Νόημα
(Meaning/se
mantics)

Ερωτηματολόγια
με ζεύγη λέξεων

Ένα σύνολο λέξεων
βαθμολογημένο σε
κλίμακα Semantic ή
Likert

(+)ευκολία στη χρήση, χαμηλό κόστος
(-)απαραίτητη η μετάφραση των λέξεων
από χώρα σε χώρα

Αξία (Value)

Αποτίμηση αξιών

Οι συμμετέχοντες
βαθμολογούν την
εντύπωση που τους
έκανε κάποιο σχέδιο
μέσω ενός δίπολου
αντίθετων λέξεων
Οι συμμετέχοντες
βάζουν σε σειρά
προτεραιότητας αξίες
διάφορων λιστών π.χ.
Rokeach Value Survey
Οι συμμετέχοντες
βάζουν λέξεις σε
προτάσεις με κενά. Οι
λέξεις που επιλέγουν
αντιπροσωπεύουν
αξίες.

Σειρά κατάταξης
λέξεων που
αντιπροσωπεύουν
αξίες

(+)ευκολία στη χρήση, χαμηλό κόστος
(-)απαραίτητη η μετάφραση των λέξεων
από χώρα σε χώρα

Απρόβλεπτη
ποσότητα λέξεων

(+) αποτελέσματα από το ασυνείδητο,
προσωπική επιλογή των λέξεων
(-) δύσκολη επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, απαραίτητη η
μετάφραση των λέξεων από χώρα σε
χώρα, δύσκολη η σύγκριση των
δεδομένων

Συμπλήρωση
προτάσεων

Γνώσεις,
στάσεις/προ

Ερωτηματολόγια
με ζεύγη λέξεων
Ερωτηματολόγια
με ζεύγη λέξεων

(βλέπε παραπάνω)
(βλέπε παραπάνω)
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τιμήσεις
(attitude/pre
ferences)
Συναισθημα
τική
επιρροή(affe
ct)

Ερωτηματολόγια
με ζεύγη λέξεων

(βλέπε παραπάνω)

Emotion wheel

Οι συμμετέχοντες
βαθμολογούν τα
συναισθήματά τους
σε δύο διαστάσεις
που καθορίζονται από
τους άξονες
ευχαρίστηση και
έλεγχος.
ΟΙ διατυπώσεις των
χρηστών αναλύονται
μέσω της εμφάνισης
λέξεων που
αντανακλούν
συγκεκριμένα
συναισθήματα

Affect label coder

Κλίμακες
βαθμολόγησης
βασισμένες σε
εικόνες (Imagebased scales)

Οι συμμετέχοντες
βαθμολογούν την
εντύπωση που τους
έκανε κάποιο σχέδιο
μέσω εικόνων που
αναπαριστούν
διαφορετικές
συναισθηματικές
καταστάσεις

Τοποθέτηση στο
χώρο με βάση τους
δύο άξονες και τη
βαθμολόγηση των
χρηστών

(+) μεγάλη ευκολία στη χρήση
(-) αφηρημένες/απροσδιόριστες
πληροφορίες

Απρόβλεπτη
ποσότητα λέξεων
που
κατηγοριοποιούνται
μέσω της
αντίστοιχης
ταξινόμησης τους
(word stem coding)
Ένα σύνολο εικόνων

(+)προσωπική επιλογή των λέξεων
(-)δύσκολη επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, απαραίτητη η
μετάφραση των λέξεων από χώρα σε
χώρα, δύσκολη η σύγκριση των
δεδομένων

(+)ευκολία στη χρήση, χαμηλό κόστος,
παγκόσμια εφαρμογή χωρίς μετάφραση
(-) δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν η
αποδιδόμενη συναισθηματική κατάσταση
(attributed affect) είναι πάντα
αποτέλεσμα της επιρροής του σχεδίου ή
απλά ενυπάρχει στον χρήστη (core affect)

5.1.1 Νόημα και Σημασιολογία (Meaning & Semantics)

Ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν πολλοί ερευνητές (Hassenzahl(2003), Krippendorff
(2005), Norman (2011), κ.ά. ) είναι πως το Νόημα (meaning) είναι η πιο σημαντική
συνισταμένη/διάσταση αξιολόγησης της ΕΧ σήμερα. Καθότι όμως πρόκειται για μια
πολύ αφηρημένη έννοια που διαφέρει από χρήστη σε χρήστη, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να προβλεφθεί από τους σχεδιαστές του προϊόντος.
Ένα εργαλείο μέτρησης του αποδιδόμενου -από τους χρήστες- νοήματος στα διάφορα
προϊόντα αποτελεί η Σημασιολογική Διαφοροποίηση (Semantic Differentials, SD) που
εισήγαγε ο Charles Osgood το 1955. Το εργαλείο αυτό βασίζεται σε ερωτηματολόγια
αυτό-αξιολόγησης στα οποία ο συμμετέχων καλείται να βαθμολογήσει το προϊόν
μέσω ζευγών αντίθετων λέξεων (δίπολα) (π.χ. στατικό-δυναμικό, ευχάριστοενοχλητικό κ.λπ.). Ανάμεσα στις δύο λέξεις κάθε ζεύγους μεσολαβεί μια κλίμακα 5 ή 7
σημείων από όπου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει το σημείο που αντιστοιχεί καλύτερα
στην εμπειρία που είχε με το προϊόν (Εικ.16). Όπως είναι φυσικό, κάθε προϊόν απαιτεί
δικό του ερωτηματολόγιο και επιλογή ζευγών λέξεων που αντιστοιχούν καλύτερα στη
44

φύση του. Για να βγουν συγκεκριμένα και σχετικά ασφαλή συμπεράσματα χρειάζεται
ένα αρκετά μεγάλο δείγμα χρηστών (Osgood, & Succi al., 1955).

Εικόνα 16. Κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης.

Παρόμοια είναι και η κλίμακα Likert (Likert Scale) στην οποία οι ερωτήσεις
αντικαθίστανται από καταφατικές προτάσεις τις οποίες αποδέχονται ή όχι οι
συμμετέχοντες, μέσω μιας κλίμακας 5 σημείων: 1.διαφωνώ κάθετα, 2.διαφωνώ,
3.ούτε διαφωνώ-ούτε συμφωνώ, 4.συμφωνώ, 5.συμφωνώ απόλυτα (Eικ.17).

Εικόνα 17. Κλίμακα Likert.
Ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο αξιολόγησης ΕΧ που υιοθετεί την μέθοδο των
σημασιολογικών διαφοροποιήσεων και έχει αναπτυχθεί για την αποτίμηση του αισθητικού
σχεδιασμού προϊόντων (attractiveness) καθώς και για την αξιολόγηση του σχεδιασμού
διεπιφανειών, είναι το ερωτηματολόγιο AttrakDiff®. Κατέχει ένα

ισχυρό θεωρητικό

υπόβαθρο, βασιζόμενο στο πολυδιάστατο μοντέλο ελκυστικών προϊόντων όπως αυτό
θεμελιώθηκε από τους Hassenzahl, Burmester, & Koller (2003). Η ανάπτυξη του εργαλείου
αντανακλά τις βασικές διαστάσεις του μοντέλου του Hassenzahl και κατηγοριοποιεί ένα
προϊόν σύμφωνα με αντικειμενικά (πραγματιστικά) και ηδονικά χαρακτηριστικά :
•

Πραγματιστική ποιότητα (Pragmatic Quality - PQ): Περιλαμβάνει κριτήρια της
ευχρηστίας

όπως

χρηστικότητα (usefulness), ευκολία μάθησης (learnability),

αποτελεσματικότητα (efficiency) .
•

Ηδονική Ποιότητα - Ερεθίσματα (Hedonic Quality - Stimulation HQS): Περιγράφει, εάν
το σύστημα ή το προϊόν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη των χρηστών για
προσωπική ανάπτυξη και νέες γνώσεις. Εδώ ανήκουν πτυχές του προϊόντος σχετικές
με την δημιουργικότητα (creativity), αυθεντικότητα (authenticity) και πρόκληση
(challenge).

•

Ηδονική ποιότητα – Ταύτιση (Hedonic Quality Identity ΗQI): Περιγράφει, εάν το
προϊόν υποστηρίζει τον χρήστη στο να εκφράσει την Μοναδικότητά του (individuality)
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και να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως
«ευπαρουσίαστο» , «επαγγελματικό».
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 28 ζεύγη αντίθετων λέξεων (δίπολα) (Πίνακας 6) και
ανάμεσα τους μεσολαβεί μια κλίμακα 7 σημείων αξιολόγησης :
Πίνακας 6. Ερωτηματολόγιο Attrakdiff (Hassenzahl, 2004).

Το Αttrakdiff προσφέρει μια δωρεάν ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή. Σε αυτήν
ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια μελέτη αξιολόγησης με ερωτηματολόγια, να
καθορίσει τη διάρκεια της και τον αριθμό των συμμετεχόντων, να αποστείλει
προσκλήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου θα ειδοποιούνται οι συμμετέχοντες
για το πείραμα και για το διάστημα που θα εξελίσσεται. Μετά τη διαδικτυακή
διεξαγωγή της μελέτης ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώνει τα αποτελέσματά της,
έχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσής τους, στην πληρωτέα ανώτερη έκδοση
του εργαλείου.
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5.1.2 Αξίες (Values)

Κάθε προϊόν απευθύνεται στις αξίες που χαρακτηρίζουν τους χρήστες μέσω της
εμφάνισής του, της λειτουργίας του, της απόδοσής του κ.λπ. και στη συνέχεια
αξιολογείται με κριτήριο αυτές τις αξίες από τους ίδιους. Συνεπώς είναι απαραίτητο
για τους σχεδιαστές να γνωρίζουν τις αξίες της εκάστοτε ομάδας χρηστών στις οποίες
απευθύνονται (Nurkka, Kujala, &Kemppainen, 2009).
Ο κοινωνικός ψυχολόγος Milton Rokeach (1973) συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο
βασισμένο στις ανθρώπινες αξίες το οποίο αποτελείται από δύο λίστες. Η πρώτη
λίστα περιέχει τις Τελικές Αξίες-Στόχους (terminal values), δηλαδή οι στόχοι που ο
άνθρωπος θέλει να επιτύχει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η δεύτερη λίστα τους
τρόπους συμπεριφοράς/ουσιαστικές ανθρώπινες συμπεριφορές (instrumental values)
που βοηθούν στην επίτευξη των τελικών στόχων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
βαθμολογήσουν τους στόχους κάθε λίστας (Πίνακας 7).

Πίνακας 7. Τελικές Αξίες και Ουσιαστικές Ανθρώπινες Συμπεριφορές (Rokeach, 1973).
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Σε ένα διαφορετικό εργαλείο, οι Schwartz et al. (2001) ταυτοποίησαν 10 τύπους
αξιών-κινήτρων που καθοδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτές οι δέκα αξίες
έχουν επιβεβαιωθεί δια μέσω ερευνών που έγιναν σε 68 χώρες, και σχηματίζουν ένα
ερωτηματολόγιο βασικών ανθρώπινων αξιών (Portrait Value Questionnaire _ PVQ).
Αναλυτικά οι συγκεκριμένες αξίες-κίνητρα είναι η καθολικότητα (universalism), η
καλοσύνη (benevolence), η συμμόρφωση (conformity), η παράδοση (tradition), η
ασφάλεια (security), η ισχύς (power), η επιτυχία (achievement), η ευχαρίστηση
(hedonism), η διέγερση (stimulation) και η αυτοδιάθεση(self-direction) και
απεικονίζονται στο σχήμα της Εικόνας 18.

Εικόνα 18. Μοντέλο Συσχέτισης των Αξιών/Κινήτρων (Schwartz, 2001).

H

εταιρεία

λογισμικού

και

ειδική

σε

θέματα

στρατηγικής

σχεδιασμού,

DesignaffairsGmbH χρησιμοποιεί το εργαλείο SimuPro® για να αξιολογήσει τη
συνάφεια μεταξύ των εταιρικών αξιών που διέπουν τους εταιρικούς πελάτες της και
των αξιών που επικοινωνεί ο σχεδιασμός των προϊόντων τους.. Η διαδικασία ζητά από
τους

πελάτες

να

βαθμολογήσουν

αντίθετες

αξίες

(«έλεγχος-διασκέδαση»,

«προστασία/άμυνα-επίθεση») σε μια κλίμακα. Κατόπιν οι πιο σημαντικές αξίες
συναθροίζονται και ταξινομούνται κάτω από τρεις πόλους: 1. Διατήρηση (maintain), 2.
Πρόκληση (challenge), 3. Εμπειρία (experience), όπου μπορεί να δει κανείς οπτικά αν
οι εταιρικές αξίες συμβαδίζουν με αυτές των τελικών χρηστών-πελατών τους ή αν
βρίσκονται σε αντίθετες θέσεις (Εικ.19). Σε περίπτωση που δεν διασταυρώνονται,
πρέπει να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος (Designaffairs
GmbH, 2017).
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Εικόνα 19. SimuPro®: Ένα εργαλείο στρατηγικής για την αξιολόγηση της σχεδίασης
(DesignAffairs GmbH).

Συμπληρωματικά με τα εργαλεία έρευνας, πληροφορίες

για τις αξίες και τα

συναισθήματα των ανθρώπων, μπορούν να προκύψουν και με διάφορες τεχνικές
προβολής (projective techniques) (Nurkka et al., 2009). Αυτές είναι:
1. η συσχέτιση του προϊόντος με λέξεις, εικόνες κ.λπ.,
2. η συμπλήρωση σχετικών προτάσεων, επιχειρημάτων,
3. η κατασκευή (απάντηση ερωτήσεων σχετικά με συναισθήματα, συμπεριφορές
κ.λπ. άλλων ανθρώπων)
4. η ταξινόμηση (για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος) και
5. η έκφραση μέσω σκίτσων, παιχνιδιών ρόλων κ.ά.

5.1.3 Στάση/Προτιμήσεις (Attitudes/Preferences)

Έρευνες ερωτηματολογίου έχουν δείξει ότι η στάση ενός ατόμου απέναντι σε κάποια
εταιρεία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στη βαθμολόγηση του σχεδιασμού ενός
προϊόντος της καθώς αν το άτομο δε συμπαθεί τη συγκεκριμένη εταιρεία τείνει να
αξιολογεί αρνητικά και το προϊόν ασχέτως του σχεδιασμού του. Το ίδιο ισχύει και για
τα άτομα που δε τους ενδιαφέρει καθόλου ένα συγκεκριμένο προϊόν (Wu, Cai, & Liu
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2011). Γι αυτό λοιπόν είναι σημαντικό τα ερωτηματολόγια να εξάγουν συμπεράσματα
και για τις αξίες και προτιμήσεις των συμμετεχόντων ούτως ώστε να γίνεται
εγκυρότερη αποτίμηση των αποτελεσμάτων (π.χ. ‘δε βλέπω καμιά χρησιμότητα στα
tablet’ή ‘γενικά προτιμώ κινητά με android, όχι iOS’).

5.1.4 Συναισθηματική Επιρροή (Affect)

Ένας απλός τρόπος για να ανακαλύψει κανείς την επιρροή στα συναισθήματα που
επιφέρει ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι να ζητήσει από τους χρήστες να τα
καταγράψουν. Αν όμως απαιτούνται πιο αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία
πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως η Σημασιολογική Διαφοροποίηση που
αναφέρθηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Οι Mayer & Gaschke (1988) αναφέρουν
πως ο πυρήνας της επιρροής δεν είναι παρά η διάθεση του χρήστη κατά τη χρήση,
μαζί με κάποιο μετά-επίπεδο εμπειρίας (meta-level of experience) που αφορά τις
σκέψεις και τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η διάθεση. Για να μετρηθούν τα
παραπάνω ανέπτυξαν, τη βασισμένη σε λέξεις, κλίμακα Brief Mood Introspection
Scale (Κλίμακα Συνοπτικής Ενδοσκόπησης Συναισθημάτων) που απεικονίζεται στην
Εικόνα 20. Οι βαθμολογήσεις σε αυτή επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την ενεργοποίηση και την ευχαρίστηση του χρήστη.

Εικόνα 20. Κλίμακα Brief Mood Introspection (Mayer & Gaschke, 1988).
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Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές έρευνες της ομάδας Geneva Emotion Research Group
(Swiss Center for Affective Sciences) που αναπτύσσουν εργαλεία ανάλυσης των
ανθρώπινων συναισθημάτων. Από αυτά ξεχωρίζουν το Geneva Affect Label Coder που
βασίζεται σε μια λίστα 36 συναισθηματικών καταστάσεων (affective states) και το
Geneva Emotion Wheel (Εικ.21) το οποίο τοποθετεί όλα τα συναισθήματα μεταξύ των
πόλων «ευχάριστο-δυσάρεστο» και «χαμηλός έλεγχος-υψηλός έλεγχος» (Scherer,
2005).

Εικόνα 21. The Geneva Emotion
Wheel (Scherer, 2005).

Το μειονέκτημα όλων αυτών των μεθόδων είναι πως βασίζονται σε λέξεις, οι οποίες
ποτέ δε μπορούν να αποδώσουν επακριβώς τα ανθρώπινα συναισθήματα. Ακόμη, το
νόημά τους, αν και παρόμοιο σε μεγάλο βαθμό, αλλάζει από γλώσσα σε γλώσσα ενώ
έννοιες όπως ο φόβος, ο θυμός κ.ά. εννοούνται και ερμηνεύονται διαφορετικά από
κουλτούρα σε κουλτούρα. Οι συμμετέχοντες σε μια μελέτη αξιολόγησης μπορεί να
κατανοούν με τελείως διαφορετικό τρόπο το νόημα του κάθε λεκτικού όρου, με
αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις στις βαθμολογίες τους να μην αντιπροσωπεύουν
διαφορές σε αντιλήψεις, αλλά στον τρόπο ερμηνείας των διαφόρων εννοιών.
Συνεπώς τα εργαλεία αυτά είναι ενδεχόμενο να παρουσιάσουν ανακρίβειες όταν
εφαρμόζονται μεταφρασμένα ή και όταν χρησιμοποιούνται σε χρήστες χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου, όπως για παράδειγμα είναι τα μικρά παιδιά.
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Για να ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα οι Bradley & Lang (1994) πρότειναν ένα
εργαλείο αξιολόγησης μέσω εικόνων, το Self-Assessment Manikin SAM (Εικ.22). Οι
λεκτικοί όροι αντικαθίστανται από εικόνες που αντανακλούν συναισθήματα.
Περιλαμβάνει

τρεις συναισθηματικές διαστάσεις: σθένος_Ευχάριστο-Δυσάρεστο

(Ευχαρίστηση, pleasure_valence), Διέγερση-Ηρεμία (διέγερση,arousal,) και ΈντασηΧαλάρωση (Έλεγχος_το ελέγχω; tension_dominance)(Εικ.24). Οι τιμές της Διέγερσης
και της Έντασης είναι σημαντικές γιατί καθορίζουν το μέγεθος της σημασίας που έχει
η τιμή της ευχαρίστησης (pleasure).

Εικόνα 22. Εργαλείο SAM (Bradley & Lang, 1994).

Ο χρήστης επιλέγει τον χαρακτήρα που ταιριάζει καλύτερα στα συναισθήματά του σε
κάθε διάσταση. Πρόκειται για μια εύκολη, γρήγορη και χαμηλού κόστους μέθοδο που
εφαρμόζεται αρκετά στο σχεδιασμό της ΕΧ.
Ένα παρόμοιο εργαλείο είναι το PrEmo® της εταιρείας SusaGroup το οποίο διατίθεται
διαδικτυακά και αποτελεί ένα μη λεκτικό self report software (συνδημιουργός είναι ο
Norman). Σε αυτό, ένας χαρακτήρας αναπαριστά 14 διαφορετικά συναισθήματα, 7
θετικά και 7 αρνητικά, μέσω γκριματσών και γλώσσας του σώματος, με τον
χαρακτηριστικά στυλιζαρισμένο τρόπο των καρτούν (Εικ. 23).
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Εικόνα 23. Εργαλείο PrEmo® ( Desmet, 2003, SusaGroup 2017).

Ο συμμετέχων βαθμολογεί σε μια κλίμακα 5 σημείων το κατά πόσο αισθάνεται το
ίδιο με τον χαρακτήρα μετά τη χρήση του προϊόντος (Desmet, 2003). Πρόκειται για
μια δημιουργική μέθοδο αξιολόγησης, που στόχο έχει να εμπνεύσει την σχεδιαστική
ομάδα.
Τα εργαλεία SAM και PrEmo® δίνουν -πέρα από ένα παιχνιδιάρικο τόνο- μια
οικουμενική διάσταση στην αξιολόγηση της συναισθηματικής επιρροής που έχει ο
σχεδιασμός των προϊόντων.

5.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Όπως έχουμε πει, ο κλάδος της Εργονομίας απασχολήθηκε με το θέμα της ευχρηστίας
( εργαλείων και αρχιτεκτονικών κατασκευών) πολύ πριν την εμφάνιση της έννοιας ΕΧ.
Στην Εργονομία οι διαστάσεις και δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος καθόριζαν
τον εργονομικό σχεδιασμό του προϊόντος. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όμως οι τρεις
αρχές που καθορίζουν την εργονομία είναι η αποτελεσματικότητα η αποδοτικότητα
και η ικανοποίηση (ISO 9241-11).
Οι μετρήσεις της συμπεριφοράς αποδίδουν διαφορετικού τύπου πληροφορίες για τον
ερευνητή της ΕΧ. Πέρα από τα παραδοσιακά δεδομένα που σχετίζονται με την
ευχρηστία, φωτίζουν πτυχές της ελκυστικότητας του προϊόντος, το πώς η χρήση του
επιφέρει την ανάπτυξη συγκεκριμένων συνηθειών και το βάθος της εμπλοκής του
χρήστη με αυτό. (Karapanos, Zimmerman, Forlizzi, & Martens, 2010) Οι τρέχουσες
τεχνικές συμπεριφορικών μετρήσεων δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 8:
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Πίνακας 8. Τεχνικές συμπεριφορικών μετρήσεων.
Δείκτης
(indicator)
Οπτικά
ερεθίσματα

Εργαλείο
Παρακολούθηση
ματιών
(eyetracking)

Καταγράφονται οι
κινήσεις των ματιών
μέσω κάμερας

Παρακολούθηση
προσώπου
(facetracking)

Φωνή, ρυθμός,
τόνος, μελωδία

Καταγράφονται οι
εκφράσεις του
προσώπου μέσω
ειδικών εργαλείων
(marker tracking) ή
κάμερας
Αναγνωρίζονται οι
στάσεις του σώματος
μέσω ειδικού
εξοπλισμού (marker
tracking)
Αναγνωρίζονται
μοτίβα κινήσεων
μέσω ειδικού
εξοπλισμού (marker
tracking)
Ακουστικές
καταγραφές

Προφορικές
εκφράσεις

Ακουστικές
καταγραφές

Μέθοδος
ημερολογίου

Οι συμμετέχοντες
καταγράφουν τις
εμπειρίες/δραστηριότ
ητές τους σε
καθορισμένα χρονικά
σημεία με την
υπενθύμιση ενός
βομβητή ή SMS

Παρατήρηση

Παρατήρηση
ανθρώπων στο
εργασιακό ή
οικογενειακό
περιβάλλον τους

Έρευνα
ενεργειών

Ο ερευνητής μπαίνει
στο φυσικό
περιβάλλον χρήσης
του προϊόντος και
καταγράφει τις
αντιδράσεις του

Αναγνώριση
στάσης/γλώσσα
του σώματος

Αναγνώριση
μοτίβων κίνησης

Ακουστικά
ερεθίσματα

Παρατήρηση

Τρόπος

Δεδομένα

Πλεονεκτήματα(+)
Μειονεκτήματα(-)

Δίνει πληροφορίες
για τα σημεία
ενδιαφέροντος του
χρήση σε ένα
σχέδιο
Οι εκφράσεις του
προσώπου
καταδεικνύουν
συναισθηματικές
αντιδράσεις

(+) αρκετά διεισδυτικό, συνεχή
δεδομένα
(-) μόνο για οπτικά ερεθίσματα,
εξειδικευμένος εξοπλισμός

Αυτόματη
αποκωδικοποίηση
των δεδομένων

(+) ελάχιστα διεισδυτικό
(-) εξειδικευμένος εξοπλισμός

Αυτόματη
αποκωδικοποίηση
των δεδομένων

(+) ελάχιστα διεισδυτικό, συνεχή
δεδομένα
(-) εξειδικευμένος εξοπλισμός

Οι αλλαγές στα
χαρακτηριστικά
δείχνουν
συναισθηματικές
καταστάσεις
Ακουστικά
δεδομένα

(+) φυσική, αυθόρμητη
(-) δύσκολη αποκωδικοποίηση
δεδομένων

Συνήθως γραπτά, με
τη συνοδεία
φωτογραφιών ή
βίντεο.
Συλλαμβάνονται οι
άμεσες ενέργειες,
συναισθήματα και
παρατηρήσεις του
χρήστη
Συνήθως γραπτά, με
τη συνοδεία
φωτογραφιών ή
βίντεο.
Συλλαμβάνονται οι
άμεσες ενέργειες,
συναισθήματα και
παρατηρήσεις του
χρήστη
Και στη μνήμη του
ερευνητή αλλά και
σε γραπτή μορφή
με συνοδεία βίντεο
ή φωτογραφιών.
Συλλαμβάνονται οι
άμεσες ενέργειες,
συναισθήματα και
παρατηρήσεις του
χρήστη
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(+) ελάχιστα διεισδυτικό, συνεχή
δεδομένα
(-) εξειδικευμένος εξοπλισμός

(+) φυσική, αυθόρμητη
(-) δύσκολη αποκωδικοποίηση
δεδομένων
(+) εφαρμόζεται στο φυσικό
περιβάλλον του χρήστη (field setting),
μακροπρόθεσμη εφαρμογή
(-) υποκειμενική θεώρηση πραγμάτων

(+) εφαρμόζεται στο φυσικό
περιβάλλον του χρήστη (field setting)
(-) υποκειμενική θεώρηση
πραγμάτων, η παρουσία του
ερευνητή επηρεάζει τη συμπεριφορά
του συμμετέχοντα

(+) εφαρμόζεται στο φυσικό
περιβάλλον του χρήστη (field setting)
(-) υποκειμενική θεώρηση πραγμάτων

5.3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι φυσιολογικές μετρήσεις προέρχονται από τον τομέα της Ιατρικής, όπου
εφαρμόζονται συνήθως

για την μέτρηση του νευρικού συστήματος (π.χ

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση ματιών) και αποτελούν τον πιο
αντικειμενικό τρόπο εξόρυξης δεδομένων και μετρήσεων αντιδράσεων. Η
νευροεπιστήμη σήμερα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει διεργασίες στον εγκέφαλο
και τις περιοχές που ενεργοποιούνται όταν δέχεται κάποιο ερέθισμα (stimulus),
καθώς και τις αντιδράσεις του ανθρώπου όταν βιώνει συναισθήματα (αλλαγές
θερμοκρασίας σώματος, καρδιακοί παλμοί, ρυθμός αναπνοής, ιδρώτας, μυϊκοί
σπασμοί κ.α.) (Scherer, 2005). Ερευνητές στο πεδίο της σχεδίασης χρησιμοποιούν τις
συγκεκριμένες μετρήσεις, διότι

παρέχουν αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα για

συναισθήματα όπως ευχαρίστηση και διέγερση κατά την αλληλεπίδραση με ένα
προϊόν ή διεπαφή.

5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι σχεδιαστικές φάσεις της πληροφορίας, της παραγωγής και της αξιολόγησης που
περιγράφουν οι Bouchard & Aoussat (2002), διαθέτουν ξεχωριστές ενδιάμεσες
αναπαραστάσεις/οπτικά μέσα που παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των διεργασιών
τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την
ΕΧ και στην επικοινωνία των διάφορων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη του προϊόντος,
ανατροφοδοτώντας την σχεδιαστική διαδικασία με νέα δεδομένα.
Τα εργαλεία που εξετάστηκαν προηγουμένως παράγουν δεδομένα -και σε
οπτικοποιημένη μορφή- που βοηθούν αυτή την επικοινωνία. Τα πιο συνηθισμένα
οπτικά μέσα της φάσης παραγωγής είναι οι πίνακες διάθεσης (moodboards), τα
σενάρια με μορφή σκίτσων ή κινουμένων σχεδίων, οι περσόνες, τα οπτικά πρωτότυπα
(σκίτσα, απεικονίσεις), τα πρωτότυπα μορφής (μοντέλα ταχείας πρωτοτυποποίησης)
(rapid iterative prototypes), τα λειτουργικά πρωτότυπα, τα πλήρη πρωτότυπα σε
φυσική μορφή ή τα μικτά πρωτότυπα που συνδυάζουν ψηφιακές και φυσικές
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ιδιότητες (βλ. και 4.2.5). Επίσης, αναπαραστάσεις αποτελούν και τα στατιστικά
δεδομένα από τη φάση της αξιολόγησης.
Κάποιες μέθοδοι οι οποίες βοηθούν, ειδικά τους σχεδιαστές, στο να έρθουν πιο
κοντά στον χρήστη, είναι ο χάρτης ιστοριών και ο καμβάς εμπειρίας (experience
canvas), που θα αναπτυχθούν παρακάτω.
5.4.1 Μέθοδος του Χάρτη Ιστοριών (Story Mapping)

Ο Χάρτης Ιστοριών είναι ένας χάρτης που αποτελείται από ιστορίες χρηστών σε μια
συγκεκριμένη διάταξη. Χρησιμοποιείται στην σχεδιαστική διαδικασία, κυρίως
λογισμικού. Στην κορυφή του χάρτη υπάρχουν λεγόμενες δραστηριότητες χρηστών
(activities) οι οποίες είναι μεγάλες ιστορίες που αναφέρονται σε κάτι που θα
μπορούσε κάποιος να κάνει και που περιλαμβάνει πολλά βήματα χωρίς όμως
συγκεκριμένη ροή εργασίας. Ένα παράδειγμα τέτοιας εργασίας είναι η διαχείριση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάτω από αυτές βρίσκονται οι

εργασίες

χρηστών

(tasks), δηλαδή οι εργασίες που κάνει κάποιος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου
στόχου. Ένα παράδειγμα τέτοιας εργασίας είναι η διαγραφή ενός μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, οι

εργασίες

χρηστών

μπορούν να χωριστούν σε ακόμη μικρότερες εργασίες (sub-tasks), οι οποίες θα
βρίσκονται ακόμα πιο κάτω στον Χάρτη (Patton, 2008).
Οι ιστορίες ταξινομούνται χρονικά, από αριστερά προς τα δεξιά (Εικ.24). Για
παράδειγμα, η εργασία «είσοδος στο σύστημα» θα βρίσκεται αρκετά προς τα
αριστερά επειδή τείνει να συμβεί πριν από τις περισσότερες άλλες εργασίες. Αυτή η
γραμμική χρονικότητα δεν είναι πολύ αυστηρή και χρησιμεύει στο να δίνει μια ιδέα
για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το σύστημα κάποιος χρήστης.

Εικόνα 24. Ενδεικτική μορφή Χάρτη Ιστοριών για έναν νέο χρήστη (Patton, 2008).
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Οι ιστορίες στην κορυφή του χάρτη αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του έργου και δεν
απαιτούν κανένα προβληματισμό ως προς τη σειρά προτεραιότητας τους σε σχέση με
τις υπόλοιπες ιστορίες, καθώς είναι όλες τους απαραίτητες. Ακριβώς κάτω από τη
ραχοκοκαλιά είναι οι εργασίες χρηστών που είναι απολύτως απαραίτητες για να
λειτουργήσει το σύστημα. Μαζί με τις πρώτες, αυτές οι ιστορίες περιγράφουν το
μικρότερο δυνατό σύστημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί και που θα ήταν
λειτουργικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η βασική αρχή της μεθόδου είναι οι
ιστορίες που τοποθετούνται υψηλότερα να θεωρούνται πιο σημαντικές από τις
ιστορίες που τοποθετούνται χαμηλότερα.
5.4.2 Μέθοδος του Καμβά Εμπειρίας (Experience Canvas)

Ο Καμβάς Εμπειρίας (Experience Canvas) (Crothers, 2013) βασίζεται στον Καμβά του
Επιχειρηματικού Μοντέλου του Osterwalder (Business Model Canvas) (Osterwalder &
Pigneur, 2010), το οποίο είναι ένα διάγραμμα στρατηγικής διαχείρισης, πάνω στο
οποίο μπορεί να αποτυπωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο ενός οργανισμού. Παρόμοια,
o καμβάς εμπειρίας, αποτελεί μια μορφή αφίσας που κρέμεται στον τοίχο κατά τη
διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεων και δείχνει την πρόταση αξίας, την
υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης (Εικ.25). Η
μέθοδος αυτή συνίσταται στο να γεμίζει ο καμβάς με αυτοκόλλητες σημειώσεις που
αφορούν τα παραπάνω πεδία, αλλά ο καθένας να μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που
είναι γραμμένο στις σημειώσεις και να προτείνει μια διορθωτική αλλαγή.

Εικόνα 25. Ο Καμβάς Εμπειρίας του Ben Crothers(2013).
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6. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ FITBIT ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΧ
Το Fitbit είναι μια εφαρμογή (app) που βοηθάει τους χρήστες της, στην καθημερινή
τους εκγύμναση. Παρά το γεγονός πως θεωρείται μια αρκετά επιτυχημένη εφαρμογή,
παρουσιάζει κάποια προβλήματα που μειώνουν την ποιότητα της ΕΧ και έτσι η
σχεδιάστρια Stacey Wang (2017) εκπόνησε ένα πλάνο επανασχεδιασμού των
λειτουργιών του προϊόντος ώστε να παρέχει μια πιο ικανοποιητική ΕΧ στους
ανθρώπους που το χρησιμοποιούν.
6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Για να εξασφαλιστεί ότι οι σχεδιαστικές αποφάσεις βρίσκονται σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα της Έρευνας Χρηστών και της ανατροφοδότησης που αυτοί παρέχουν,
ακολουθήθηκε η διαδικασία Human-Centered Design και Lean UX Design3 Thinking
(Brown, 2008) της IDEO , η οποία απεικονίζεται στο σχήμα της Εικ.26.

Εικόνα 26. Πρότυπο Lean UX Design Method (Brown, 2008).

3

Η μέθοδος σχεδιασμού lean development προέρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων και
υιοθετείται από τις startups. Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο πραγματεύεται την αύξηση της αξίας
κατά την ανάπτυξη του προϊόντος, υιοθετώντας πρακτικές ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερες
ευκαιρίες επιτυχίας, χωρίς να χρειάζονται μεγάλα ποσά εξωτερικής χρηματοδότησης, μακροσκελή
επιχειρηματικά σχέδια ή το τέλειο προϊόν. Τέτοιες πρακτικές ευνοούν τον πειραματισμό έναντι του
λεπτομερή και πολύπλοκου προγραμματισμού, τα σχόλια και την ανάδραση των υποψήφιων πελατών
έναντι της διαίσθησης, και την ανάπτυξη μέσα από επαναληπτικό σχεδιασμό (agile development)
έναντι της ανάπτυξης μετά από τον παραδοσιακό εκτενή σχεδιασμό εκ προοιμίου. Οι βασικές αρχές της
μεθοδολογίας lean είναι η χρήση του “Business Model Canvas” και η διαδικασία της ανάπτυξης
πελατολογίου (Customer Development)(Ries, 2011). Η μεθοδολογία lean βρήκε ταυτόχρονα μεγάλη
απήχηση και στους σχεδιαστικούς κύκλους, όπου εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την τεχνική
σχεδιασμού agile, για ανάπτυξη προϊόντων, έξυπνων εφαρμογών, λογισμικού κά.
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6.1.1 Δημιουργία Persona

Αρχικά δημιουργήθηκε ένας αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας ενός δυνητικού χρήστη
της εφαρμογής (Εικ.27), βασισμένος σε διαδικτυακή έρευνα αλλά και προσωπική
εμπειρία. Η persona αυτή δε βασίστηκε αποκλειστικά σε ερευνητικά δεδομένα και
περιείχε αρκετά υποκειμενικά στοιχεία, λειτούργησε κυρίως ως οδηγός λήψης
αποφάσεων και θέσεων προτεραιοτήτων σχετικά με το προϊόν.

Εικόνα 27.Persona

6.1.2 Ιστορίες Χρηστών

Χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και οι στόχοι των
χρηστών όπως και για να εξεταστούν τα διαφορετικά πλαίσια χρήσης της (Εικ.28).

Εικόνα 28. User Stories.
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6.1.3 Δοκιμή Ευχρηστίας

Με βάση τις ιστορίες χρηστών δημιουργήθηκαν κάποια σενάρια εργασιών (Εικ.29)

Εικόνα 29. Scenarios

Στη συνέχεια διεξήχθη ένα Τεστ Ευχρηστίας Guerilla το οποίο ορίζεται ως η
ολιγόλεπτη καταγραφή σε βίντεο τυχαίων χρηστών μιας εφαρμογής ( Belam, 2013).
H διαδικασία είχε ως εξής:
1. Προσέγγιση τυχαίων υποψήφιων σε δημόσιο χώρο.
2. Περιγραφή του έργου αξιολόγησης της εφαρμογής που διενεργείται και ευγενική
αίτηση για 10-15 λεπτά από τον χρόνο τους.
3. Δίνονται στον συμμετέχοντα κάποια από τα σενάρια δραστηριοτήτων που
δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο βήμα.
4. Καταγραφή σε βίντεο -με άδειά τους-της προσπάθειάς υλοποίησης των εργασιών
(tasks) στην εφαρμογή χωρίς να καταγράφεται το πρόσωπό τους.
5. Συνεχής ενθάρρυνση των συμμετεχόντων ώστε να εκφράζουν προφορικά τις
σκέψεις τους κατά τη χρήση της εφαρμογής.
6. Χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερου χρόνου σε κάθε συμμετέχοντα,
ακόμα κι αν ξεπερνά τον συμφωνηθέν (εάν αυτό είναι δυνατό).
7. Ευχαριστίες.
Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε με συμμετέχοντες που έβγαιναν από στούντιο γιόγκα και
καταστήματα ειδών άθλησης και δήλωναν ότι ασκούνταν τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα. Τελικά επιλέχθηκαν πέντε συμμετέχοντες, η εξοικείωση των οποίων με
εφαρμογές που βοηθούν στην άθληση φαίνονται στην Εικ.30.
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Εικόνα 30. Εξοικείωση χρηστών με εφαρμογές.

6.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα βίντεο της δοκιμής και ομαδοποιήθηκαν τα προβλήματα
που παρουσίασαν οι συμμετέχοντες με χαρτιά όπου κάθε διαφορετικό χρώμα
αντιπροσώπευε ένα χρήστη (affinity mapping) (Εικ.31).

Εικ.31. Αffinity mapping.

6.2.1 Αξιολόγηση προτεραιότητας προβλημάτων

Κατόπιν τα προβλήματα μπήκαν σε δύο άξονες προτεραιότητας ο οριζόντιος με βάση
τη σημασία τους για τον χρήστη και ο δεύτερος με βάση τη σημασία τους για την
εφαρμογή (Εικ.32).

Εικ.32. Διάγραμμα προτεραιοτήτων.
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6.2.2 Προσδιορισμός σημαντικών προβλημάτων

Τα τέσσερα προβλήματα που ήταν σημαντικά και για τον χρήστη και για την
εφαρμογή αξιολογήθηκαν ως αυτά τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθούν.
Πρόβλημα 1: Θέματα εύρεσης κουμπιών έναρξης και σύνδεσης (tracking and
logging) σε μια άσκηση
Στην εφαρμογή υπάρχουν δύο σημεία με τα οποία εισάγεται ο χρήστης σε μια μορφή
άσκησης: είτε μέσω ενός κουμπιού floating action button στο dashboard page
(διεπαφή πίνακα ελέγχου) είτε μέσω της σελίδας ασκήσεων, αλλά και τα δύο
παρουσιάζουν προβλήματα στον εντοπισμό τους από τους χρήστες (Εικ.33).

Εικόνα 33. Screenshot_dashboard.

Πρόβλημα 2: Πρόβλημα εύρεσης της κατάλληλης άσκησης
Το Fitbit έχει στη βάση δεδομένων του πάνω από 100 είδη ασκήσεων αλλά μόνο 19
από αυτά εντοπίζονται αυτόματα από την εφαρμογή (tracking). Πιθανότατα λόγω του
μεγέθους της λίστας ασκήσεων αυτή δεν υπάρχει επιλογή να εμφανίζεται αυτή
ολοκληρωμένη και έτσι ο χρήστης αναγκάζεται συχνά να χρησιμοποιήσει το εργαλείο
εύρεσης. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται προβλήματα που έχουν να κάνουν με
την ονομασία της άσκησης καθώς είναι συνηθισμένο ο χρήστης να χρησιμοποιεί
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διαφορετική ονομασία από αυτή με την οποία έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή
(Εικ.34).

Εικόνα 34. Screenshot_task search.

Πρόβλημα 3: Οι χρήστες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις των
ασκήσεων τους ανεξάρτητα
Στην εφαρμογή υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι καταγραφής μιας άσκησης
(Εικ.35)

Εικόνα 35. Τρόποι καταγραφής δραστηριότητας.

Όπως αποδεικνύουν και οι συνεντεύξεις των χρηστών, η καταγραφή των ασκήσεων με
μια σχετική ακρίβεια είναι σημαντικός παράγοντας κινήτρου προς την επίτευξη του
τελικού στόχου τους. Από τη στιγμή που θα ρυθμιστεί μια άσκηση από εκεί και πέρα
δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο το είδος της. Όμως η δυνατότητα
τροποποίησης της ώρας έναρξης και της διάρκειάς της είναι εξίσου σημαντικά διότι
ένας χρήστης ενδέχεται να ξεχάσει να πατήσει start ή stop και έτσι να μη καταγραφεί
63

ο πραγματικός χρόνος άσκησης, πράγμα που απογοητεύει και αποθαρρύνει τον
χρήστη. Διότι ακόμα και το εργαλείο αυτόματης ανίχνευσης (auto-detection) δεν είναι
πάντα τόσο ακριβές (Εικ.36).

Εικόνα 36. Screenshot_exercise record.

Πρόβλημα 4: Πρόβλημα εύρεσης τρόπου πρόσκλησης φίλων
Η δυνατότητα συναγωνισμού μεταξύ φίλων ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που
έκαναν το Fitbit δημοφιλές όταν βγήκε στην αγορά. Για να δημιουργηθεί μια
πρόκληση (Challenge) ο χρήστης πρέπει να πάει στην καρτέλα Challenges, να διαλέξει
μια δοκιμασία και τέλος να επιλέξει ένα φίλο για να συναγωνιστεί. Στις δοκιμασίες
ευχρηστίας όμως οι συμμετέχοντες πήγαιναν απευθείας στη σελίδα του φίλου που
είχαν επιλέξει και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια δοκιμασία από εκεί, πράγμα
αδύνατο, που οδηγούσε σε εκνευρισμό.
Αυτό σήμαινε ότι η δομική ροή αυτού του χαρακτηριστικού βρισκόταν σε ασυμφωνία
με την αντίστοιχη νοητική των χρηστών, οι οποίοι περίμεναν να είναι σε θέση να
ολοκληρώσουν μια τέτοια εργασία κοινωνικού τύπου από τις σελίδες των φίλων τους
(Εικ.37)
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Εικόνα 37. Screenshot_challenges.

6.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο επόμενο στάδιο δημιουργήθηκε ένα λειτουργικό διάγραμμα ροής καταγραφής
μιας άσκησης στο Fitbit, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα τρία πρώτα προς επίλυση
προβλήματα (Εικ.38).

Εικ.38 Διάγραμμα ροής καταγραφής άσκησης.
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Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν για την λύση των σημαντικών

προβλημάτων

απεικονίστηκαν σε σκίτσα διαφορετικών διεπαφών χρήσης (UI). Μια πρώτη
αξιολόγηση αυτών των σκίτσων και μια περαιτέρω επεξεργασία τους με τη βοήθεια
της λαμβανόμενης ανατροφοδότησης (feedback) οδήγησαν στην τελική επιλογή για
την δημιουργία των λειτουργικών πρωτοτύπων (clickable prototype).
6.4 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα λειτουργικά πρωτότυπα δοκιμάστηκαν από πέντε άτομα κι αυτό οδήγησε στην
επανασχεδίαση μιας εκ των διεπαφών. Στις επόμενες εικόνες απεικονίζονται
σχεδιαστικές οι αλλαγές που οδήγησαν στην επίλυση των προβλημάτων και συνεπώς
σε μια πιο θετική ΕΧ.
Πρόβλημα 1: Θέματα εύρεσης κουμπιών έναρξης και σύνδεσης (tracking and
logging) σε μια άσκηση

Σχεδιαστική λύση: Πιο εύκολα
αντιληπτά τα δύο σημεία εισόδου
στον πίνακα οργάνων(dashboard)
και

στη

Καλύτερη

σελίδα
διάκριση

ασκήσεων.
μεταξύ

έναρξης και σύνδεσης σε μια
άσκηση (track and log exercise)
(Εικ.39).

Εικόνα 39. Σχεδιαστική λύση.
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Πρόβλημα 2: Πρόβλημα εύρεσης της κατάλληλης άσκησης
Σχεδιαστική λύση: Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής ενός ολοκληρωμένου
καταλόγου ασκήσεων (Εικ.40).

Εικ.40 Σχεδιαστική λύση.
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Πρόβλημα 3: Οι χρήστες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις των
ασκήσεων τους ανεξάρτητα
Σχεδιαστική λύση: Δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να τροποποιεί την ώρα έναρξης
και τη διάρκεια μιας άσκησης (Εικ.41).

Εικ.41 Σχεδιαστική λύση.
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Πρόβλημα 4: Πρόβλημα εύρεσης τρόπου πρόσκλησης φίλων
Σχεδιαστική λύση: Δυνατότητα πρόσκλησης φίλου από τη σελίδα του (Εικ.42).

Εικ.42. Σχεδιαστική λύση.

Τα αποτελέσματα του επανασχεδιασμού που περιγράφουν τα στιγμιότυπα
βρίσκονται στον Πίνακα 9.
Πίνακας 9. Βαθμός επιτυχίας επανασχεδιασμού.

Οι δοκιμές της συγκεκριμένης εφαρμογής έδειξαν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές όπως
η απλή μεγέθυνση ενός κουμπιού μπορούν να αποβούν πολύ καθοριστικές στην
προσπάθεια σχεδιασμού μιας επιτυχημένης ΕΧ ή της βελτίωσης της ΕΧ για ένα
υφιστάμενο προϊόν/υπηρεσία, κι επομένως να συμβάλλουν καθοριστικά στη απήχησή
του στο κοινό.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7.1 ΓΕΝΙΚΑ

Όπως γίνεται αντιληπτό ο κάθε ερευνητής καθορίζει υπό τη δική του οπτική γωνία
διαφορετικές πτυχές και χαρακτηριστικά της ΕΧ, η οποία είναι μια διαδικασία εκ
φύσεως πλήρως υποκειμενική. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει τους επαγγελματίες, που
ασχολούνται στο σχεδιασμό της, καθώς καθιστά αρκετά πολύπλοκη την
παραμετροποίησή της, που είναι απαραίτητη για την τελική αξιολόγηση του
προϊόντος/υπηρεσίας.

7.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να δώσει το έναυσμα για περεταίρω διερεύνηση της
Εμπειρίας Χρήστη, την κατανόηση της έννοιάς της, της σημασίας της σε
ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.
Η βιβλιογραφική έρευνα των μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού ΕΧ αποδεικνύει ότι
παρά την πληθώρα τους, δεν υφίστανται κάποιες σταθερές τεχνικές για αυτόν τον
σκοπό. Αυτό οφείλεται στο ότι

δεν υπάρχουν εργαλεία που να υπερτερούν

σαφέστατα έναντι των υπολοίπων, καθώς όλα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους. Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται η επιλογή τους σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες ανάπτυξης του κάθε προϊόντος. Η έρευνα επάνω σε αυτό είναι
σκόπιμο να συνεχιστεί.
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης γνωστικών
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση της ΕΧ και βοηθούν τους
ερευνητές στην εξέταση της συνειδητής ανταπόκρισης των χρηστών. Τα
πλεονεκτήματά τους είναι πως είναι απλές, γρήγορες και φθηνές. Το μειονεκτήματά
τους είναι πως περιορίζονται από τη λεκτική τους φύση. Οι λέξεις που δίνονται δεν
αντανακλούν πάντα επακριβώς τα συναισθήματα του συμμετέχοντα κι επιπρόσθετα
πολλές φορές οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά από αυτό που δηλώνουν (value70

action gap) (Blake, 1999). Γίνεται φανερό ότι η έρευνα και μέτρηση της συμπεριφοράς
των χρηστών σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα προϊόντα μπορεί να προσθέσει χρήσιμες
γνώσεις στη σχεδίαση της ΕΧ.
Η αξιολόγηση των συμπεριφορικών και φυσιολογικών αντιδράσεων παρουσιάζει
εξίσου

πολλές δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των μετρήσεων καθώς και

αυξημένο βαθμό υποκειμενικότητας.
Η πολυπλοκότητα των παραπάνω εργαλείων και η ανάγκη άμεσης ανάδρασης κατά
την διάρκεια του σχεδιασμού της ΕΧ, οδήγησε στην ανάπτυξη και χρήση απλών και
λειτουργικών μεθόδων αξιολόγησης, με τη βοήθεια οπτικών μέσων (prototypes, card
sorting κα.). Όσο νωρίτερα διεξαχθούν, τόσο νωρίτερα μπορoύν να ανακαλυφθούν
και να διορθωθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται
από τις δοκιμές αυτών των τεχνικών ΕΧ, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν
ρωτούν ή παρατηρούν απλά τους χρήστες, αλλά τους εμπλέκουν ενεργά σε
δραστηριότητες που αποκαλύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, πτυχές της εμπειρίας χρήσης.
Κάθε μέθοδος συνδέει με διαφορετικό τρόπο την αξιολόγηση με τη σχεδίαση και
συμβάλλει στην ανάδυση των προσδοκιών των χρηστών και τις εκτιμήσεις της
σχεδιαστικής ομάδας.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο ένα θεωρητικό δομικό πλαίσιο ανάλυσης της
λειτουργίας της ΕΧ που θα επιτρέψει στου ειδικούς, που εμπλέκονται στον σχεδιασμό
της, να εργαστούν με πιο «αντικειμενικό» τρόπο στην ανάπτυξη ενός έργου.

7.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η αδυναμία εύρεσης και αποδοχής ενός σαφή και κοινά αποδεκτού όρου της ΕΧ από
τα διάφορα επιστημονικά πεδία αντανακλάται και στις διαφορετικές μεθόδους και
διαστάσεις που εμπλέκονται στην αξιολόγησή της. Πάρα πολλές από τις πτυχές της
εμπειρίας του χρήστη έχουν οριστεί, διατυπωθεί, αναλυθεί και χρησιμοποιηθεί σε
συγκεκριμένα πλαίσια. Η έννοια της ΕΧ δεν περιγράφεται ικανοποιητικά σε θεωρητικό
επίπεδο ακόμα, παρότι υπάρχουν ήδη αρκετοί ορισμοί που επιχειρούν να την
περιγράψουν, και στις οποία έγινε μια σύντομη επισκόπηση.
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Με εξαίρεση το μοντέλο των πέντε επιπέδων του Garret, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
κάποιο επιτυχημένο μοντέλο το οποίο να προάγει μια ιδανική ΕΧ.
Η ανάπτυξη της θεωρητικής θεμελίωσης για την ΕΧ θα επιτρέψει τον σχεδιασμό
μεθόδων αξιολόγησης που θα συλλέγουν δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να
ερμηνευτούν και σε θεωρητικό πλαίσιο- πέρα από αυτό των εμπειρικών μετρήσεων.
Η αναβάθμιση της συμμετοχής των μελλοντικών χρηστών στην σχεδιαστική
διαδικασία, η αξιολόγηση σε βάθος χρόνου (feedback) και η αποφυγή πολύπλοκων
στην εφαρμογή τους εργαλείων αξιολόγησης σε απλά έργα, θα οδηγήσει σε μια
επιθυμητή και θετική ΕΧ. Εξαίρεση δεν θα πρέπει να αποτελέσει, σε αυτή την
προσπάθεια, ο δημόσιος τομέας (εφαρμογές ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.).
Η θετική εμπειρία χρήστη σε συνδυασμό με

την quality of experience

(χρησιμοποιείται περισσότερο στις τηλεπικοινωνίες) μπορεί να αποτελέσουν
σημαντικά “εργαλεία” στην ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων, όπου ο χρήστης και η
τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο.
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