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1 Κεφάλαιο
Εισαγωγή

1.1 ∆ιπλωµατική εργασία
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της
ποιότητας συστηµάτων συναίσθησης. Η έννοια της ποιότητας δεν είναι
αυστηρά καθορισµένη αλλά ορίζεται ως προς το βαθµό ικανοποίησης
των απαιτήσεων-αναγκών του χρήστη από το λογισµικό που
σχεδιάστηκε. Έχοντας ως γνώµονα τις ανάγκες του χρήστη, το λογισµικό
αναλύεται στα δοµικά του στοιχεία και έτσι αξιολογείται ο βαθµός που
ικανοποιεί το χρήστη άρα και η ποιότητα του συστήµατος είτε ως προς
τα επιµέρους δοµικά στοιχεία είτε ως προς το σύνολο. Τα συστήµατα
συναίσθησης (awareness systems) είναι λογισµικά που έχουν σαν στόχο
την εκπλήρωση της ανάγκης των ανθρώπων για επικοινωνία και επαφή.
Αρχικά λοιπόν, προσεγγίζεται η γενικότερη έννοια της ποιότητας και
αναλύεται το διεθνές πρότυπο ποιότητας λογισµικού ISO 9126 µε τα
χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια µελετώνται διάφορα διαδικτυακά
συστήµατα υποστήριξης της επικοινωνίας (chat, email) και της
παρουσίας (MSN, Facebook κ.τ.λ). Κάνοντας περιγραφή των
δυνατοτήτων αυτών των συστηµάτων προσεγγίζονται τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα τους και επισηµαίνονται νέες δυνατότητες που
παρέχουν τα συστήµατα συναίσθησης. Το προτεινόµενο πλαίσιο
αξιολόγησης περιλαµβάνει κριτήρια που πρέπει να ελέγχονται
προκειµένου να διαπιστώνεται σε ποιο βαθµό τα συστήµατα
συναίσθησης ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εξωτερικής ποιότητας που
θέτει το πρότυπο ISO 9126. Το σύστηµα ASTRA χρησιµοποιείται ως
πεδίο εφαρµογής του πλαισίου.
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1.2 Ποιότητα και λογισµικό
Η τεχνολογία λογισµικού τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί
δραµατικά δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη βιοµηχανία λογισµικού να
κινείται προς την υιοθέτηση του µοντέλου των on-line υπηρεσιών. Αυτές
χρησιµοποιούν λογισµικό που είτε λειτουργεί εξ ολοκλήρου µέσω
δικτύου είτε ένα κοµµάτι του συνδέεται και αλληλεπιδρά µε υπηρεσίες
που παρέχει άλλο λογισµικό µέσω του ∆ιαδικτύου.
Λόγω της κίνησης του ενδιαφέροντος προς αυτήν την κατεύθυνση
έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές τόσο στις βασικές δοµές του
λογισµικού (τεχνολογίες, υποσυστήµατα) όσο και στον τρόπο
αλληλεπίδρασής του µε το χρήστη. Μία αξιοσηµείωτη αλλαγή είναι το
όλο και αυξανόµενο πλήθος των χρηστών: µέσω του ∆ιαδικτύου είναι
πλέον δυνατόν να εξυπηρετούνται εκατοµµύρια χρήστες µε ετερόκλητες
ανάγκες. Αυτός είναι και ο πιο σηµαντικός λόγος όπου η κατασκευή
λογισµικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
να είναι ικανό να ικανοποιεί κάθε χρήστη.
Με τη γενική σηµασία του όρου, η ποιότητα αναφέρεται ως το
αποτέλεσµα της απόδοσης χαρακτηρισµών σε κάθε ιδιότητα ενός
προϊόντος είτε αυτή ανήκει στην ουσία ενός πράγµατος είτε αποδίδεται
επιπρόσθετα σε αυτό. Φαίνεται αυτονόητος ο όρος «Ποιότητα» , όµως η
ερµηνεία του στο πλαίσιο της Τεχνολογίας Λογισµικού είναι πιο
δύσκολη από ότι φαίνεται.
Ένας από τους πρώτους ορισµούς της ποιότητας υπάρχει στο παλαιό
πρότυπο Α3 του τότε ASQC (American Society for Quality Control) [1]
και τώρα ASQ (American Society for Quality) και ορίζει: «Ποιότητα
είναι η συλλογή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του προϊόντος
που σχετίζονται µε τη δυνατότητά του να εκπληρώνει τις ζητούµενες
ανάγκες των πελατών».Ένας από τους πρωτοπόρους στα θέµατα της
ποιότητας ο Phillip Crosby [2] ορίζει την ποιότητα πιο απλά: «Ποιότητα
είναι η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των χρηστών». Παρόµοιος είναι
και ο ορισµός του Joseph Juran [3] που είναι επίσης ένας από τους
πρωτοπόρους της ποιότητας: «Ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς
χρήση». Υπάρχουν αντίστοιχοι ορισµοί από άλλους πολυγραφότατους
συγγραφείς, όπως του Feigenbaum [4] που αναφέρει ότι: «Ποιότητα
είναι η συλλογή των χαρακτηριστικών σχεδιασµού, κατασκευής και
συντήρησης, δια µέσω των οποίων το προϊόν κατά τη χρήση του θα
εκπληρώσει τις προσδοκίες των πελατών», ή του Aubrey [5]: «Ποιότητα
είναι η συµµόρφωση µε τυποποιηµένες προδιαγραφές που περιγράφουν
τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχουν βασιστεί στις
ανάγκες και προσδοκίες των πελατών».
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Αν και οι ορισµοί της ποιότητας είναι πολλοί, το κοινό τους στοιχείο
είναι πως θεωρούν την ποιότητα ενός προϊόντος άµεσα συνυφασµένη µε
τις ανάγκες των χρηστών και την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
Η επιστηµονική χρήση του όρου οριοθετείται από πρότυπα
(standards), δηλαδή από κοινά αποδεκτούς ορισµούς και οδηγίες χρήσης.
Ο οργανισµός ISO (International Organization for Standardization) είναι
µια διεθνής δοµή που έχει αναλάβει τη σύνταξη προτύπων,
περιλαµβανοµένων των προτύπων για την ποιότητα του λογισµικού.
Ωστόσο και τα πρότυπα του ISO περιλαµβάνουν διαφορετικές ερµηνείες,
οι οποίες όµως δεν είναι αντικρουόµενες. Το πρότυπο ISO 9000 που
αφορά στη ∆ιασφάλιση Ποιότητας ορίζει ουσιαστικά ότι “ένα λογισµικό
είναι τόσο ποιοτικό όσο και οι προδιαγραφές του”. Μια διαφορετική
προσέγγιση δίνεται από το ISO 8402 που ορίζει την ποιότητα ως «το
σύνολο των χαρακτηριστικών του λογισµικού που του επιτρέπουν να
ικανοποιήσει δηλωµένες ή συνεπαγόµενες ανάγκες των χρηστών».
∆ιαφορετικές ερµηνείες προτύπων ISO έχουν δοθεί στηριζόµενες στην
ύπαρξη ή όχι αυτών των χαρακτηριστικών. Ένα νεότερο πρότυπο, το ISO
9126 καθορίζει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ποιότητα ενός
λογισµικού. Αυτό το πρότυπο θεωρείται και το πιο κατάλληλο για χρήση
κατά την αξιολόγηση εφαρµογών ∆ιαδικτύου.
Η ποιότητα λοιπόν σύµφωνα µε τους παραπάνω ορισµούς, εξαρτάται
άµεσα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών. Άµεση
συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι, πως όσο πιο καλά καθορισµένες
είναι οι ανάγκες των χρηστών τόσο πιο ικανοποιητικά θα µπορούσε να
επιτευχθεί υψηλή ποιότητα µέσω των χαρακτηριστικών που την
συνθέτουν. Όσον αφορά όµως λογισµικά ∆ιαδικτύου όπου το πλήθος των
χρηστών είναι µεγάλο άρα και οι ανάγκες τους µη επαρκώς
αναγνωρισµένες, ο ακριβής καθορισµός των χαρακτηριστικών ποιότητας
είναι περίπλοκος.
Τόσο από τους παραπάνω ορισµούς, όσο και από την αντίληψή µας για
την ποιότητα προκύπτουν δύο βασικές ιδιότητες της ποιότητας
λογισµικού:
¾ Η ποιότητα νοείται σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της και
συντίθεται από αυτά, πράγµα το οποίο δηλώνει ότι για να
µελετήσουµε τη ποιότητα ενός λογισµικού πρέπει να µελετήσουµε τα
χαρακτηριστικά που το περιγράφουν.
¾ Προκειµένου να µελετήσουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός
λογισµικού χρειαζόµαστε την απόδοση κάποιου χαρακτηρισµού σε
αυτά ή κάποιου αριθµού, ώστε από το χαρακτηρισµό αυτό να
συµπεράνουµε το βαθµό ποιότητας.
Τελικά, η διασφάλιση ποιότητας ενός λογισµικού είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε την έννοια των µετρήσεων χρησιµοποιώντας κατάλληλες
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µετρικές. Μέτρηση είναι η αντιστοίχηση αριθµών ή συµβόλων στις
ιδιότητες – χαρακτηριστικά ενός συστήµατος λογισµικού.

1.3 ∆ιαδικτυακά συστήµατα υποστήριξης της επικοινωνίαςΣυστήµατα συναίσθησης
Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί το βασικό έναυσµα
ανάπτυξης διαδικτυακών λογισµικών που έχουν σαν στόχο την
ικανοποίηση αναγκών των χρηστών και κυρίως την ανάγκη τους για
επικοινωνία. Τα είδη αυτών των λογισµικών είναι ποικίλα αλλά το κοινό
τους χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της επαφής των
χρηστών.
Στις µέρες µας εξελισσόµενα τα συστήµατα επικοινωνίας (chat, email
κ.τ.λ.), που ήταν µια πρώτη προσέγγιση διαδικτυακών λογισµικών µε
στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης των ανθρώπων για επικοινωνία,
έχουν κάνει την εµφάνισή τους ποικίλα συστήµατα παρουσίας (MSN,
Facebook, Linkedin, Twitter κ.τ.λ.). Τα συστήµατα παρουσίας ή
συναίσθησης αποτελούν λογισµικά µε σκοπό την ενίσχυση της
παρουσίας µεταξύ των χρηστών τους. Παρόλο που όλα τα συστήµατα
παρουσίας παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας, κάποια από αυτά
“ασχολούνται” µε συγκεκριµένους τοµείς της ζωής ενός χρήστη, όπως το
Linkedin που το περιεχόµενό του ειδικεύεται στον επαγγελµατικό τοµέα
ή το Youtube που εστιάζει στην ανταλλαγή υλικού, ενώ άλλα λογισµικά
έχουν αποκλειστικό σκοπό την αίσθηση της παρουσίας µεταξύ των
χρηστών , όπως το Facebook ή το MSN.
Η ιδιαίτερα µεγάλη διάδοσή αυτών των εφαρµογών αποδεικνύει την
επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων που δεν βρίσκονται γεωγραφικά κοντά
(ή ακόµη και όταν βρίσκονται), να επικοινωνούν µε τρόπο διαφορετικό
από αυτό µιας τηλεφωνικής συνοµιλίας. Παρά την ευρεία χρήση του
ωστόσο, σίγουρα ένα λογισµικό το οποίο θα ήταν απαλλαγµένο από τη
χρήση και ενασχόληση του χρήστη µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα
σηµείωνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ‘απήχηση’ εφόσον θα έδινε τη
δυνατότητα χρήσης του και από άτοµα που δεν είναι ιδιαίτερα
εξοικειωµένα µε αυτού του είδους την τεχνολογία. Ένα λογισµικό προς
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το σύστηµα ASTRA.
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Το ASTRA είναι σύστηµα επικοινωνίας που έχει σκοπό την παροχή
πληροφοριών από έναν χρήστη σε άλλα άτοµα-χρήστες σχετικά µε τις
επιθυµίες και τις ανάγκες του. Η ιδέα που ενσαρκώνει, είναι η
απεικόνιση των επιθυµιών-αναγκών ενός χρήστη µέσω της
αλληλεπίδρασής του µε καθηµερινά αντικείµενα του περιβάλλοντός του.
Η καινοτοµία του συστήµατος ASTRA έγκειται στο ότι η παροχή της
πληροφορίας γίνεται µέσω της χρήσης των αντικειµένων που βρίσκονται
στο άµεσο περιβάλλον του χρήστη. Το ASTRA είναι το πρώτο διάχυτο
σύστηµα συναίσθησης (pervasive awareness system). Για να
διαπιστώσουµε την σπουδαιότητα αυτής της εφαρµογής, αρκεί να
σκεφτούµε πόσο πιο ‘ασφαλείς’ και ήρεµοι θα ήµασταν αν γνωρίζαµε ότι
ο ηλικιωµένος ασθενής συγγενής µας, που απέχει γεωγραφικά πολύ από
εµάς, βρίσκεται στο σπίτι του και ακολουθεί τη συνιστώµενη καθηµερινή
λήψη των φαρµάκων του κάθε φορά που ανοίγει ένα συγκεκριµένο
συρτάρι.
Όπως κάθε πρωτοποριακή τεχνολογική ανακάλυψη έχει ένθερµους
υποστηρικτές, δεν πρέπει να αµελούµε και αυτούς που έχουν κάποιο
δισταγµό και αµφιβολίες για τη χρήση της. Παρά την προφανώς
ευεργετική χρήση αυτών των συστηµάτων επικοινωνίας δεν πρέπει να
ξεχνάµε και την λεπτή γραµµή που διαχωρίζει τη κοινωνική ζωή µε τη
προσωπική ζωή και τα προσωπικά δεδοµένα. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που
υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστηµα σε «κατασκοπεύει» συνεχώς.
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα συστήµατα, όπως και κάθε
τεχνολογικό επίτευγµα, αναπτύσσονται προκειµένου να διασφαλίσουν
‘καλύτερη’ ποιότητα ζωής και όχι καταδυνάστευση της καθηµερινότητάς
µας. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η αποδοχή των συστηµάτων λογισµικού
από τους χρήστες είναι άµεση συνέπεια της ποιότητάς τους.

1.4 ∆οµή διπλωµατικής εργασίας
Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των
χαρακτηριστικών ποιότητας των συστηµάτων συναίσθησης. Η εργασία
αποτελείται από 6 κεφάλαια µαζί µε το κεφάλαιο της εισαγωγής. Στο
δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται συστήµατα υποστήριξης της επικοινωνίας
και της παρουσίας ανάµεσα στους χρήστες. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση
των διάχυτων συστηµάτων υπολογισµού και εκτενής αναφορά στο
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σύστηµα συναίσθησης ASTRA. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση
του πεδίου της Ποιότητας Λογισµικού και παρουσιάζεται αναλυτικά το
ποιοτικό µοντέλο ποιότητας ISO 9126. Επίσης γίνεται αναφορά στην
έννοια και τη χρήση των µετρικών προκειµένου να επισηµανθεί η
χρησιµότητά τους στην αξιολόγηση της ποιότητας ενός λογισµικού. Στο
τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι εξωτερικές συνιστώσες
προς έλεγχο ενός τέτοιου λογισµικού (συναίσθησης) καθώς και κριτήρια
για την αξιολόγηση αυτών των συνιστωσών. Επιπρόσθετα,
αξιολογούνται µε βάση αυτά τα κριτήρια τα συστήµατα συναίσθησης που
αναλύθηκαν στο 2ο κεφάλαιο και δίνεται συγκριτική περιγραφή των
λογισµικών επισηµαίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο
πέµπτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας εξάγονται συµπεράσµατα
από την αξιολόγηση των συστηµάτων συναίσθησης.
Πρέπει να επισηµανθεί πως αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας
είναι συγκεκριµένα η εξωτερική ποιότητα ενός λογισµικού συναίσθησηςόπως θα οριστεί παρακάτω-και όχι η συνολική αξιολόγησή του
(εσωτερική και εξωτερική ποιότητα). Συνεπώς, δίνεται µια προσέγγιση
κριτηρίων για την αξιολόγηση µόνο της εξωτερικής ποιότητας.
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2 Κεφάλαιο
Συστήµατα ενίσχυσης
της παρουσίας

Presence
Η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία και έκφραση των
συναισθηµάτων τους συναντάται από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας.
Ακόµα και πριν την τόσο ευρεία διάδοση της τεχνολογίας, οι άνθρωποι
κάλυπταν το αίσθηµα της επικοινωνίας είτε µέσω µονοδιάστατων
“εφαρµογών” αρχικά, όπως ποιήµατα, βιβλία, έργα γλυπτικής και
ζωγραφικής είτε µέσω εφαρµογών που ‘απασχολούσαν’ πάνω από µια
αισθήσεις µεταγενέστερα, όπως το θέατρο και η όπερα. Οι ακροατές ή
θεατές αντίστοιχα, µέσω αυτών των εφαρµογών ξέφευγαν από την
καθηµερινότητά τους και ουσιαστικά ένιωθαν πως παρευρίσκονται στο
περιβάλλον που εξελισσόταν µπροστά τους. Η έννοια της παρουσίας
(presence), αναφέρεται ουσιαστικά στην ανάγκη των ανθρώπων να
νιώθουν ότι είναι παρόντες σε «τεχνητά» περιβάλλοντα έξω από την
πραγµατικότητά τους. Προγενέστερα χαρακτηριστικά παραδείγµατα
είναι η τηλεόραση, ο κινηµατογράφος, οι φωτογραφίες.
Αξιοσηµείωτες προσπάθειες για την αύξηση της αίσθησης της
παρουσίας παρατηρούνται κατά την πάροδο των χρόνων µέσω
τεχνασµάτων, τα οποία αποσκοπούν στο να διεγείρουν περισσότερες από
µία αισθήσεις του κοινού προκειµένου να είναι πιο ρεαλιστική η
‘µετάβαση’ στο τεχνητό περιβάλλον. Είναι η περίοδος όπου θιασάρχες
συµπεριλαµβάνουν στις αίθουσες προβολής τους τεχνητούς ήχους και
µυρωδιές, δίνοντας έτσι στο κοινό την εντύπωση ότι είναι µέρος της
παράστασης.
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Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι η ενίσχυση της παρουσίας µέσα από
τεχνητούς κόσµους (virtual worlds) είναι προϊόν της εποχής µας.
Αναµφίβολα, η πρόοδος της τεχνολογίας έδινε και δίνει συνεχώς νέες
διεξόδους προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά η ανάγκη για επικοινωνία
είναι πολύ πιο παλιά. Η δηµιουργία ταινιών µε τη χρήση κάµερας
παραδείγµατος χάριν, εµφανίστηκε σίγουρα πρόσφατα. H επιθυµία όµως
να ξεφύγουµε από τις µεµονωµένες ακίνητες εικόνες ικανοποιήθηκε
πρωταρχικά το 1870 από τον Edward Muybridge, ο οποίος θέλοντας να
µελετήσει την κίνηση των ζώων (συγκεκριµένα πόσα πόδια πατά στη γη
όταν ένα άλογο καλπάζει) κατασκεύασε µια ‘‘κάµερα’’ µε 12
ηλεκτροµαγνητικούς µηχανισµούς διαφραγµάτων ώστε αυτά να κλείνουν
διαδοχικά. Πολλές προσεγγίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση
εµφανίστηκαν µέσα στην ιστορία µέχρι να καταλήξουµε στην τελική
µορφή της κάµερας όπως την γνωρίζουµε σήµερα.
Ίσως δεν είναι ευδιάκριτη η σύνδεση µεταξύ της επικοινωνίας και της
παρουσίας (being there-presence) αλλά αρκεί να σκεφτεί κανείς πως
ακόµα και µέσα από ένα µυθιστόρηµα δηµιουργείται µια µορφή
επικοινωνίας όπου οι ακροατές ‘φαντάζονται’ πως είναι παρόντες στα
γεγονότα που αφηγείται. Άρα, πρέπει να τονιστεί πως είναι δύο έννοιες
πολύ στενά συνδεδεµένες και αλληλοσυµπληρούµενες. Η ανάπτυξη της
τεχνολογίας δεν έδωσε µόνο τα µέσα για την ικανοποίηση της ανάγκης
µας για επικοινωνία αλλά επηρέασε και την διαµόρφωση της κοινωνικής
µας συµπεριφοράς και τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τον ελεύθερο
χρόνο µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τηλεόραση, η
πρωταρχική εµφάνιση της οποίας το 1939 έδωσε µια διαφορετική
διέξοδο από την καθηµερινότητα. Φυσικά µέχρι να πάρει τη σηµερινή
της µορφή πέρασε από διάφορα στάδια (κουτί µε καθρέφτες όπου
κοιτούσαν οι θεατές, ασπρόµαυρη τηλεόραση κ.τ.λ) αλλά ήδη από την
πρώιµη εµφάνιση της είχε σοβαρό αντίκτυπο στην αντίληψη των
ανθρώπων. Η παρακολούθηση τηλεόρασης σχηµατίζει και επηρεάζει τις
σκέψεις και προσδοκίες µας. Παρατηρώντας µέρη και καταστάσεις που
δεν βιώνουµε ουσιαστικά και πραγµατικά, αποκτούµε εµπειρίες που
διαµορφώνουν τον χαρακτήρα µας και αντιλαµβανόµαστε την
πραγµατικότητα µε διαφορετική οπτική γωνία.
Φτάνοντας στην σηµερινή εποχή όπου τα άλµατα στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας είναι τεράστια, µέσα όπως οι υπολογιστές, η κινητή
τηλεφωνία και η τεχνητή πραγµατικότητα (virtual world) δηµιουργούν
µια πιο έντονη αίσθηση παρουσίας από ό,τι πέτυχαν τα παλαιότερα
επιτεύγµατα. ∆ύο είναι οι χαρακτηριστικές κατηγορίες τεχνολογικών
εφαρµογών που κινούνται προς αυτόν τον στόχο: οι τηλεπικοινωνίες και
τα τεχνητά περιβάλλοντα.
Η χρήση τηλεγραφηµάτων προκειµένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για
επικοινωνία-παρουσία ενός ανθρώπου στην καθηµερινότητα του άλλου
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παλιότερα, έδωσε τη σκυτάλη στο τηλέφωνο κάποιες δεκαετίες αργότερα
κάνοντας την επικοινωνία πιο γρήγορη και πιο άµεση. Ακόµα πιο
πρόσφατα, η κινητή τηλεφωνία έδωσε την δυνατότητα επικοινωνίας δυο
ανθρώπων ανεξάρτητα από το τόπο που βρίσκονται, ενώ η τελευταία της
εξέλιξη, πέρα από την γραπτή ή προφορική επικοινωνία παρέχει και τη
δυνατότητα οπτικής επαφής (βιντεοκλήσεις) µεταξύ των χρηστών.
Ωστόσο, ίσως το σηµαντικότερο βήµα για την αύξηση της αίσθησης
της παρουσίας προήλθε µέσω της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και της χρήσης του ∆ιαδικτύου. Ακόµα και στα πρώτα
στάδια ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου η αποστολή µηνυµάτων έδινε αίσθηση
παρουσίας στους χρήστες του κάνοντας την αρχή της νέας εποχής στην
επικοινωνία. Η έννοια της παρουσίας συναντάται στην βιβλιογραφία µε
δυο διαφορετικούς ορισµούς. Ο πρώτος αναφέρεται στην αίσθηση του να
είσαι σε ένα περιβάλλον (να είσαι εκεί-being there) ακόµα και όταν
‘σωµατικά’ βρίσκεσαι σε άλλο (virtual reality) [6] ενώ ο δεύτερος
αναφέρεται στην αίσθηση του να νιώθεις παρών σε περιβάλλοντα που
παρουσιάζονται µέσω της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών (τηλεόραση)
[7].
Η αίσθηση του να είσαι εκεί ουσιαστικά επιτυγχάνεται µε δύο
διαφορετικούς τρόπους: µε επέκταση των αισθήσεων και µε
προσοµοίωση των αισθήσεων. Η επέκταση των αισθήσεων δίνει τη
δυνατότητα µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεσκόπιο, ράδιο, τηλεόραση,
τηλέφωνο, συνοµιλία µέσω email, λογισµικών επικοινωνίας κ.τ.λ) σε ένα
άνθρωπο να διευρύνει τις φυσικές του αισθήσεις τόσο ώστε να βιώνει
εµπειρίες σε ένα αποµακρυσµένο περιβάλλον χωρίς να βρίσκεται εκεί
σωµατικά. Από την άλλη µεριά, η προσοµοίωση των αισθήσεων
αναφέρεται στην έννοια της παρουσίας µέσα σε ένα τεχνητό περιβάλλον
(virtual environment). Αυτή η µορφή ουσιαστικά φέρνει το «εκεί» εδώ σε
ένα άτοµο παρουσιάζοντας του εικονικά µια εµπειρία όπως θα την βίωνε
στην πραγµατική ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι εικονικές
συνεντεύξεις ή τα εικονικά χειρουργεία, όπου το άτοµο βιώνει τα
γεγονότα σαν να είναι αληθινά δίνοντας του τη δυνατότητα εξάσκησης
χωρίς ένα λάθος του να έχει αντίκτυπο στη ζωή του ίδιου ή του ασθενή.
Αυτά τα δύο παραδείγµατα, όπως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
εµπλέκουν περισσότερες από µια αισθήσεις κάνοντας έτσι την αίσθηση
της παρουσίας πιο έντονη από ότι άλλα µέσα όπως µια εικόνα ή µια
κασέτα µουσικής που “χρησιµοποιούν” µόνο την όραση ή την ακοή
αντίστοιχα. Τεχνολογικά επιτεύγµατα όπως γάντια, ακουστικά, ειδικά
γυαλιά και πρωσοποποιηµένοι ψηφιακοί χαρακτήρες (avatars)
‘µεταφέρουν’ το άτοµο στους τεχνητούς κόσµους κάνοντας την εµπειρία
όσο πιο αληθοφανή γίνεται.
Η τεχνολογία που αναπτύσσεται για την παρουσία (presence
technology), είναι µια συλλογή από τεχνολογικά εγχειρήµατα που
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επιχειρούν να δηµιουργήσουν την αίσθηση της παρουσίας σε ένα
περιβάλλον µέσω της εξοµοίωσης των αισθήσεων του ατόµου. Συνεπώς,
είναι διαφορετική από τη τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την
πραγµατοποίηση επικοινωνίας ανάµεσα σε αποµακρυσµένους χρήστες η
οποία είναι γνωστή ως τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. Η τεχνολογία
των τηλεπικοινωνιών κάνει αυτό που δεν είναι παρόν να είναι, ενώ η
τεχνολογία που αναπτύσσεται για την παρουσία κάνει αυτό που δεν είναι
παρόν να φαίνεται παρόν και αυτό που δεν υπάρχει να φαίνεται ως
υπαρκτό. Μέσω της επέκτασης των αισθήσεων οι τηλεπικοινωνίες
κάνουν ένα αποµακρυσµένο αντικείµενο προσβάσιµο στους χρήστες, ενώ
η εικονική παρουσία (η οποία λαµβάνει χώρα στο µυαλό των χρηστών)
µέσω της εξοµοίωσης των αισθήσεων δίνει την εντύπωση στους χρήστες
ότι έρχονται σε επαφή µε κάτι πραγµατικό ενώ στην ουσία αυτό δεν
υπάρχει καν. Μια εξίσου σηµαντική διαφορά αυτών των τεχνολογιών
προέρχεται από το γεγονός πως η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών
δηµιουργεί τη σύνδεση προκειµένου να µεταφερθεί η πληροφορία και το
περιεχόµενο χωρίς να µεταφέρει το πλαίσιο (context) , ενώ η τεχνολογία
της παρουσίας, µε χαρακτηριστικό αντιπρόσωπό της την εικονική
πραγµατικότητα, µεταφέρει και το πλαίσιο.
Τα συστήµατα παρουσίας που είναι αντικείµενο αυτής της µελέτης,
αποτελούν ακριβώς ένα ιδιαίτερα διαδεδοµένο στις µέρες µας
τεχνολογικό επίτευγµα κινούµενο προς την κατεύθυνση της αίσθησης της
παρουσίας µεταξύ των χρηστών τους. Στη γενική κατηγορία ανήκουν
συστήµατα υποστήριξης σύγχρονης (π.χ. chat) και ασύγχρονης (π.χ. email) επικοινωνίας. Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές τους έγκειται
στο εύρος επικοινωνίας. Τα συστήµατα “πρώτης” γενιάς όπως είναι τα
email, text chat κ.ά. είναι λογισµικά µε µικρότερο εύρος επικοινωνίας
από αυτά της “δεύτερης” γενιάς όπως είναι το MSN, Facebook κ.ά. Τα
συστήµατα “πρώτης” γενιάς επιτρέπουν την επικοινωνία των χρηστών
µέσω κειµένου που αποστέλλουν ενώ τα συστήµατα “δεύτερης” γενιάς
κάνουν την επικοινωνία πιο άµεση. Όλα τα παραπάνω λογισµικά τα
διαδέχονται τα συστήµατα της τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι το
ASTRA το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα στους χρήστες του
χωρίς καν να απαιτείται η ενασχόλησή τους µε τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Η κύρια χρησιµότητα όλων των συστηµάτων όπως ήδη αναφέρθηκε,
είναι η συνοµιλία µεταξύ των χρηστών µέσω του ∆ιαδικτύου αλλά και η
ανταλλαγή αρχείων. Η µεγάλη ποικιλία των λογισµικών ωστόσο
οφείλεται και στις διαφορετικές δυνατότητες που παρέχει καθένα από
αυτά. Το MSN παρέχει στους χρήστες του όχι µόνο τη δυνατότητα
συνοµιλίας και ανταλλαγής εικόνων ή αρχείων αλλά και τη δυνατότητα
χρήσης εικόνας και ήχου. Οι χρήστες ‘επικοινωνούν’ µεταξύ τους όχι
µόνο µέσω άµεσων ηλεκτρονικών µηνυµάτων αλλά µπορούν και να
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βλέπουν και να ακούν το συνοµιλητή τους. Από την άλλη µεριά το
Facebook (µε εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον κόσµο) αποτελεί
λογισµικό πιο πρόσφατης τεχνολογίας και δίνει στο χρήστη πιο έντονη
την αίσθηση της παρουσίας. ∆ίνει την δυνατότητα απλής επικοινωνίας
όπως και τα προαναφερθέντα λογισµικά, αλλά επιπλέον ο χρήστης
“φτιάχνει” την δική του ιστοσελίδα. Στο Facebook ο χρήστης µπορεί να
προσκαλέσει σε παιχνίδι οποιονδήποτε άλλο χρήστη θέλει, να φτιάξει το
δικό του προφίλ, να δηµοσιεύσει φωτογραφίες, να αναζητήσει φίλους
που έχει χάσει τα ίχνη τους. Ο χρήστης µπορεί να στείλει ‘δώρα’,
ευχετήριες κάρτες ή ακόµα και να παίξει παιχνίδια µε έναν
αποµακρυσµένο χρήστη. Η τόσο διαδεδοµένη χρήση τους απεικονίζει
την ανάγκη των ανθρώπων όχι µόνο να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά
και να βιώνουν τις ίδιες εµπειρίες.
Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται µια παρουσίαση τέτοιων
συστηµάτων επικοινωνίας και παρουσίας µε αναφορά στις λειτουργίες
που αυτά παρέχουν. Ιδιαίτερα εξετάζονται οι εφαρµογές που παρέχονται
για τη διαχείριση κοινοτήτων (community management) και τη
διαχείριση εφαρµογών (application management), αφού αυτές αποτελούν
τα εργαλεία των συστηµάτων συναίσθησης τα οποία διαπραγµατεύεται η
παρούσα διπλωµατική εργασία.

2.1 Συστήµατα επικοινωνίας
Η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, όπως έχει ήδη αναφερθεί,
εκφράζεται µε διάφορα µέσα όπως είναι η ζωγραφική, τα ποιήµατα κ.ά.
Ύστερα όµως από την ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης γίνεται µε περισσότερο
άµεσους τρόπους µέσω του ∆ιαδικτύου.
Με τη χρήση των υπηρεσιών email και text chat οι χρήστες µπορούν
να ‘συνοµιλούν’ και να ανταλλάσουν µεταξύ τους αρχεία κειµένου ή
φωτογραφιών. Αναµφίβολα αποτελούν µέσα επικοινωνίας πιο άµεσα από
ότι θα ήταν η αλληλογραφία µέσω του ταχυδροµείου αφού η αποστολή
των µηνυµάτων γίνεται αµέσως µετά την πληκτρολόγησή τους. Επιπλέον
δε ‘χάνεται’ το µήνυµα ακόµα και όταν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην
εφαρµογή αλλά αποθηκεύεται και παραδίδεται µόλις αυτός εισέλθει στο
σύστηµα. Για να πραγµατοποιηθεί η συνοµιλία µεταξύ των χρηστών δεν
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απαιτείται η δηµιουργία κοινοτήτων ή κάποια επιπλέον ενέργεια από
αυτούς αλλά µόνο η πρόσθεση της διεύθυνσης του χρήστη – παραλήπτη
στον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων του χρήστη – αποστολέα
προκειµένου να σταλεί το κείµενο.
Τα συστήµατα επικοινωνίας αποτελούν συστήµατα ‘πρώτης’ γενιάς
αφού οι δυνατότητές τους είναι περιορισµένες σε σχέση µε τα
προγενέστερα λογισµικά. Ωστόσο ένα σχετικά πρόσφατο σύστηµα, το
σύστηµα Skype, αναπτύχθηκε µε δυνατότητες παρόµοιες των
προαναφερθέντων λογισµικών και ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Η
λειτουργία του µοιάζει µε αυτή του τηλεφώνου και γι’ αυτό θα µπορούσε
να οριστεί ως ένα είδος “τερµατικού τηλεφώνου”. Η αρχική του σελίδα
(εικόνα 1) παρέχει όλες τις δυνατές διαδροµές που θα µπορούσε να
ακολουθήσει ο χρήστης προκειµένου να µεταφερθεί σε οποιαδήποτε από
τις εφαρµογές του λογισµικού (κλήση ή αποστολή άµεσου µηνύµατος).

Εικόνα 1 (αρχική σελίδα Skype)

Το Skype λειτουργώντας σαν τηλέφωνο εµφανίζει στην αρχική του
σελίδα τις αποθηκευµένες επαφές του χρήστη δίνοντας την δυνατότητα
να καλέσει αυτόν που επιθυµεί επιλέγοντας το πράσινο τηλέφωνο και να
τερµατίσει µια κλήση επιλέγοντας το κόκκινο τηλέφωνο. Το λογισµικό
παρέχει ακόµη τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει ο χρήστης ένα
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τηλέφωνο στο κάτω µέρος της σελίδας (πάνω από τις ενδείξεις του
τηλεφώνου) το οποίο δεν υπάρχει στις επαφές του και από εκεί είτε να το
καλέσει είτε να το αποθηκεύσει στις ήδη υπάρχουσες επαφές. Αυτή
ωστόσο η ενέργεια µπορεί να γίνει και από το χώρο των κλήσεων (εικόνα
2) ο οποίος εµφανίζεται σαν επιλογή δίπλα από τις επαφές. Στο χώρο των
κλήσεων εµφανίζεται το τερµατικό τηλέφωνο δίνοντας στον χρήστη την
δυνατότητα πέρα από το να πληκτρολογήσει τον αριθµό, να τον
εµφανίσει επιλέγοντας τα ψηφία (όπως ακριβώς θα γινόταν και µε ένα
απλό τηλέφωνο). Η κλήση µπορεί να είναι είτε προς άλλο λογαριασµό
Skype είτε προς σταθερό τηλέφωνο. Η κλήση µεταξύ δύο χρηστών Skype
είναι δωρεάν και απαιτεί να βρίσκονται και οι δύο χρήστες συνδεδεµένοι
στο λογισµικό ενώ για κλήση προς σταθερό θα πρέπει ένας χρήστης να
έχει αγοράσει «µονάδες Skype» µεταφέροντας στο λογαριασµό Skype
του χρήµατα µέσω τραπεζικού λογαριασµού.

Εικόνα 2 (τερµατικό τηλέφωνο – χώρος κλήσεων)

Όπως και τα υπόλοιπα συστήµατα επικοινωνίας το Skype δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες του να επικοινωνήσουν και µέσω γραπτού
κειµένου (εικόνα 3). Στον χώρο των επαφών δίπλα από κάθε επαφή
δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα πέρα από πραγµατοποίηση κλήσης, να
στείλει άµεσο µήνυµα. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3 εκτός από
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κείµενο οι χρήστες µπορούν να ανταλλάξουν βίντεο ή εικονίδια που
εκφράζουν τα συναισθήµατά τους (emoticons) ή ακόµα και να καλέσουν
και άλλους χρήστες στην συνοµιλίας τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι
ακόµα και σε αυτό το χώρο του λογισµικού παρέχεται άµεσα η
δυνατότητα κλήσης του χρήστη µε την επιλογή του τηλεφώνου.

Εικόνα 3 (χώρος άµεσων µηνυµάτων)

Σηµαντική δυνατότητα του Skype που δεν παρέχουν όλα τα υπόλοιπα
συστήµατα επικοινωνίας (όπως ούτε και όλα τα συστήµατα παρουσίας),
είναι αυτή που επιτρέπει σε ένα χρήστη να ορίσει πως θα εµφανίζεται η
κατάστασή του στους άλλους χρήστες. Συνηθισµένες επιλογές είναι
συνδεδεµένος, λείπω, µην ενοχλείτε, αόρατος, αποσυνδεδεµένος κ.ά.
Επιπλέον το σύστηµα διατηρεί ένα ιστορικό κλήσεων στο χώρο ‘κλήσεις’
όπου κάθε χρήστης µπορεί να βλέπει ποιον κάλεσε, πότε και πόσο
διήρκησε η κλήση (εικόνα 4). Αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ το σύστηµα
παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη αποστολής αρχείου, προκειµένου
αυτή να πραγµατοποιηθεί, πρέπει να έχει δοθεί εξουσιοδότηση από τον
παραλήπτη για τέτοιου είδους ενέργεια.
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Εικόνα 4 (ιστορικό κλήσεων)

Τέλος, το σύστηµα παρέχει στους χρήστες του µηχανισµό αναζήτησης
προσώπων µε λογαριασµό Skype (εικόνα 5). Εισάγοντας το όνοµα
Skype, το πλήρες όνοµα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη, το
λογισµικό τον ‘βρίσκει’ δίνοντας την δυνατότητα να εισαχθεί στις
επαφές. Συνοψίζοντας, το σύστηµα Skype λειτουργώντας ως τερµατικό
τηλέφωνο παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα είτε τηλεφωνικής
είτε γραπτής επικοινωνίας µέσω µηνυµάτων. Η αποστολή αρχείων
(εφόσον έχουν λάβει εξουσιοδότηση) και η διενέργεια συνοµιλίας
περισσότερων των δύο ατόµων αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµη εφαρµογή
του λογισµικού. Αξίζει να τονιστεί ότι όσον αφορά τη διαχείριση
κοινοτήτων δεν παρέχει τη δυνατότητα οµαδοποίησης των επαφών που
έχει ένας χρήστης παρά µόνον την µετονοµασία τους. Μπορεί να
φαίνεται ένα ‘φτωχό’ λογισµικό, σε σχέση µε τα υπόλοιπα που
αναπτύχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά αποτελεί µοναδική εξέλιξη των
συστηµάτων επικοινωνίας ‘πρώτης’ γενιάς µε αυτήν την ιδιαιτερότητα
χρήσης του ως τηλέφωνο.
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Εικόνα 5 (µηχανισµός αναζήτησης επαφής)
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2.2 Συστήµατα παρουσίας
Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών είναι η βασική υπηρεσία και των
συστηµάτων παρουσίας που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Η διαφορά
τους µε τα συστήµατα επικοινωνίας έγκειται στον τρόπο που καθένα από
αυτά την υποστηρίζει και τις περαιτέρω δυνατότητες όπου παρέχουν. Θα
έλεγε κανείς ότι προσφέρουν στους χρήστες τους ό,τι και τα συστήµατα
‘πρώτης’ γενιάς αλλά µε πιο άµεσο τρόπο ενώ παρέχουν και επιπλέον
εφαρµογές, κάνοντας έτσι την αίσθηση της παρουσίας πιο έντονη (γι’
αυτό εξάλλου ονοµάζονται και συστήµατα παρουσίας). Κύριο
χαρακτηριστικό των λογισµικών που θα αναφερθούν παρακάτω αποτελεί
η απαίτηση, για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οι χρήστες, να «εισάγει
– αποθηκεύσει» ο ένας τον άλλον στο δικό του «περιβάλλον».

¾ Windows Live Messenger (MSN)
Οι εκατοµµύρια χρήστες του MSN ίσως είναι η απόδειξη ότι αποτελεί
ένα ιδιαίτερα φιλικό λογισµικό, εύκολο στη χρήση του ακόµα και σε
άτοµα που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένα µε τη τεχνολογία.
Αρχικά, στην πρώτη σελίδα εµφανίζεται στον χρήστη η κατάσταση
των ατόµων που βρίσκονται στις επαφές του, δηλαδή ποιοι βρίσκονται τη
συγκεκριµένη στιγµή στην εφαρµογή και αν είναι απασχοληµένοι ή
διαθέσιµοι να µιλήσουν (εικόνα 6). Υπάρχουν διάφορες πιθανές
καταστάσεις από τις οποίες µπορεί κάποιος να επιλέξει αυτή που θα
εµφανίζεται στους άλλους χρήστες, όπως: απασχοληµένος, βρίσκοµαι σε
κλήση, λείπω για φαγητό, δεν βρίσκοµαι στον υπολογιστή, συνδεδεµένος
και άλλες παρόµοιες. Καθεµία από αυτές αναπαρίσταται µε ένα
ανθρωπάκι το οποίο αλλάζει µορφή για να υποδηλώσει την κατάσταση
που βρίσκεται ο χρήστης (π.χ γκρι: εκτός σύνδεσης, πράσινο:
συνδεδεµένος, πράσινο µε ένα κόκκινο σήµα stop: απασχοληµένος κ.τ.λ).
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι παρέχεται και η κατάσταση ‘εµφάνιση
χωρίς σύνδεση’ κατά την οποία ουσιαστικά ένας χρήστης βρίσκεται στην
εφαρµογή αλλά το αποκρύπτει, µε αποτέλεσµα οι υπόλοιποι να µην το
καταλαβαίνουν, δίνοντας του όµως τη δυνατότητα να συνοµιλεί µε
όποιον επιθυµεί. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, υπάρχει η δυνατότητα να
χωριστούν οι χρήστες σε κατηγορίες όπως φίλοι, συνάδελφοι, VIP, κ.ά.
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Εικόνα 6 (αρχική σελίδα MSN)

Όλες οι δυνατές εφαρµογές του συστήµατος (πέρα από την
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών) είναι προσβάσιµες από αυτήν την
αρχική σελίδα. Για παράδειγµα, η πρόσβαση στο λογαριασµό
προκειµένου ένας χρήστης να δει ή να στείλει email, µπορεί να γίνει
κατευθείαν επιλέγοντας το εικονίδιο που έχει τη µορφή γράµµατος.
Επιπλέον, µπορεί να επιλέξει το χρώµα του παραθύρου ή στο πάνω
αριστερά µέρος την εικόνα του ή/και ένα προσωπικό µήνυµα που θα
εµφανίζεται στους άλλους χρήστες. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της
εφαρµογής αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει µηχανισµό άµεσης
αναζήτησης των επαφών ακριβώς πάνω από τους χρήστες.
Η επικοινωνία όπως είπαµε είναι η βασική λειτουργία του MSN και
γίνεται µε έναν ιδιαίτερα απλοϊκό τρόπο. Όταν ο χρήστης θέλει να
‘συνοµιλήσει’ µε κάποιον άλλο, αρκεί να κλικάρει πάνω στο ανθρωπάκι
µε το ψευδώνυµο ή το όνοµα του αλλού χρήστη προκειµένου να
εµφανιστεί το παράθυρο άµεσων µηνυµάτων (εικόνα 7).
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Εικόνα 7 (παράθυρο συνοµιλίας)

Όπως φαίνεται και στις εικόνες 8 και 9, σε αυτό επιλέγοντας το
εικονίδιο µε τα γράµµατα της αλφαβήτου µπορεί ο χρήστης να επιλέξει
τη µορφή του κειµένου που θα αποστέλλεται στο συνοµιλητή του
(γραµµατοσειρά, χρώµα γραφής κ.τ.λ) καθώς και να ορίσει το φόντο του
παραθύρου επιλέγοντας το εικονίδιο που έχει δύο ‘τετράγωνα’. Ο κάθε
χρήστης µπορεί να διαµορφώσει µόνο την επιφάνεια του δικού του
παράθυρου συνοµιλίας χωρίς αυτό να εµφανίζεται στον συνοµιλητή.
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Εικόνα 8 (επιλογή µορφοποίησης κειµένου)

Εικόνα 9 (επιλογή φόντου)
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Το κείµενο που θα αποσταλεί πληκτρολογείται στο κάτω µέρος. Στον
συνοµιλητή, αυτό εµφανίζεται στο πάνω µέρος του παραθύρου
συνοµιλίας µαζί µε την απάντηση του συνοµιλητή. Σηµαντική
παράµετρος του λογισµικού αποτελεί το γεγονός ότι εφόσον ένας από
τους συνοµιλητές δεν βρίσκεται στην εφαρµογή θα του αποσταλεί το
µήνυµα την πρώτη φορά που θα εισέλθει. Μια επιπλέον δυνατότητα του
συστήµατος αποτελεί το γεγονός ότι ένας χρήστης µπορεί να στείλει όχι
µόνο κείµενο κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας αλλά και µικρά εικονίδια
για να εκφράσει τα συναισθήµατά του εκείνη τη στιγµή (εικόνα 10).
Όπως φαίνεται και σε όλες τις εικόνες που έχουν παρουσιαστεί, στο δεξί
µέρος εµφανίζονται οι εικόνες που έχουν επιλέξει οι χρήστες που
επικοινωνούν. Ιδιαίτερη εφαρµογή του συστήµατος αποτελεί το γεγονός
πως δυο χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν πέρα από το γραπτό λόγο
και µέσα από το προφορικό - οπτικό λόγο (χρήση βίντεο). Εφόσον οι
υπολογιστές που χρησιµοποιούν έχουν τα µέσα για κάτι τέτοιο (κάµερα
και ηχεία), στη θέση των εικόνων παρουσιάζονται δυο παράθυρα όπου
εµφανίζονται οι χρήστες που συνοµιλούν (εικόνα 11).

Εικόνα 10 (γραπτή συνοµιλία)
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Εικόνα 11 (βιντεοκλήση)

Μέσα από το MSN οι χρήστες µπορούν επιπλέον να συµµετάσχουν σε
παιχνίδια ή/και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να παίξουν µαζί τους.
Μια ακόµα εφαρµογή του συστήµατος ιδιαίτερα χρήσιµη, είναι η
δυνατότητα δύο χρήστες να ανταλλάξουν αρχεία και εικόνες. Πάνω από
το κοµµάτι του παραθύρου που γίνεται η συνοµιλία, υπάρχει ένα κουµπί
µε τη µορφή από δύο ανθρωπάκια και ενός φακέλου. Επιλέγοντας το,
ανοίγει ένα νέο κοινόχρηστο παράθυρο (εικόνα 12) όπου οτιδήποτε
εισαχθεί από τον έναν χρήστη θα είναι προσβάσιµο και από τον άλλο.
Συνοψίζοντας, το λογισµικό Windows Live Messenger (MSN)
ικανοποιεί όχι µόνο την ανάγκη ενός χρήστη για επικοινωνία, αλλά του
παρέχει επιπλέον δυνατότητες ώστε να ‘νιώθει’ την παρουσία των άλλων
αποµακρυσµένων χρηστών. Κύριο χαρακτηριστικό του όσον αφορά τη
διαχείριση κοινοτήτων µεταξύ των χρηστών αποτελεί η δυνατότητα να
οµαδοποιούν τους χρήστες – φίλους τους σε διαφορετικές οµάδες π.χ.
οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί κ.ά. Επιπλέον, παρέχει τη
δυνατότητα ανταλλαγής εικονιδίων (λουλούδια, προσωπάκι που κλαίει ή
σκέφτεται ή κλείνει το µάτι κ.ά.) προκειµένου να εκφράσουν τα
συναισθήµατά τους ή ακόµα και ανταλλαγής φωτογραφιών µέσω των
κοινόχρηστων φακέλων. Σηµαντική ιδιαιτερότητα του λογισµικού
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αποτελεί η δυνατότητα να συνοµιλούν δύο χρήστες του µέσω κάµερας
δίνοντάς τους το προνόµιο να βλέπουν το συνοµιλητή τους (εφαρµογή
που δεν παρέχουν πολλά από τα υπόλοιπα συστήµατα παρουσίας ή
επικοινωνίας).

Εικόνα 12 (κοινόχρηστος χώρος δύο χρηστών)

¾ Facebook
Το Facebook αποτελεί ένα εξίσου διαδεδοµένο διαδικτυακό σύστηµα
µε το MSN, το οποίο υποστηρίζει την επικοινωνία και παρουσία ανάµεσα
στους χρήστες του, οι οποίοι καθηµερινά αυξάνονται µε εκθετικό ρυθµό.
Οι δυνατότητες που παρέχει είναι πιο πολλές και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες σε σχέση µε το MSN. Ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολα
κατανοητό και εύχρηστο σε άτοµα που δεν έχουν κάποια εξοικείωση µε
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο. Σίγουρα απαιτείται
αρκετός χρόνος πλοήγησης στο λογισµικό ώστε ένας χρήστης να
κατανοήσει τη λειτουργία και τις πολλές δυνατότητές του.
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Αυτό που πρέπει να τονιστεί από την αρχή είναι το γεγονός πώς κατά
την αρχική εγγραφή ενός χρήστη στην κοινότητα του Facebook, ζητείται
ένας λογαριασµός ταχυδροµείου (email) στον οποίο αποστέλλεται κάθε
νέο µήνυµα που παραλαµβάνει ο χρήστης ή/και νέα δραστηριότητα δική
του (ή των ‘φίλων’ του). Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη
αφού δεν αφήνει τα περιθώρια να χαθεί η ‘επαφή’ (συνδετικότητα)
µεταξύ των χρηστών ακόµα και όταν δεν είναι συνδεδεµένοι στην
εφαρµογή, δίνοντάς τους την ευχέρεια µέσω των υπερσυνδέσεων που
περιέχονται στα µηνύµατα που στέλνει το σύστηµα να µεταφερθούν στον
χώρο του Facebook.
Αρχικά, για να µπορέσουν δυο χρήστες να συνοµιλήσουν ή να έχουν
πρόσβαση ο ένας στις πληροφορίες και δραστηριότητες του άλλου, θα
πρέπει ο ένας από αυτούς να στείλει πρόσκληση ‘φιλίας’ και ο άλλος να
την αποδεχθεί. Από την στιγµή που αυτό επιτυγχάνεται στην αρχική
σελίδα του Facebook εµφανίζεται σε κάθε χρήστη κάθε κίνηση ή
δραστηριότητα που έλαβε µέρος ο φίλος του (Εικόνες 13 – 14).
Σηµαντική εφαρµογή του συστήµατος, ανάλογα µε τους χρήστες που έχει
αποδεχθεί κάποιος ως φίλους και την τυχόν κοινή γνωριµία κάποιων,
είναι ότι του προτείνει µέλη του Facebook που ίσως να γνωρίζει και να
θέλει να στείλει πρόσκληση φιλίας (Εικόνα 13 στο δεξί µέρος).

Εικόνα 13 (αρχική σελίδα Facebook)
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (εικόνα 13) η αρχική σελίδα
αποτελεί την κεντρική σελίδα του συστήµατος αφού παρέχει όλες τις
συνδέσεις για κάθε διαδροµή που θέλει να ακολουθήσει ο χρήστης καθώς
και µηχανισµό αναζήτησης για άµεση µεταφορά του στη δραστηριότητα
που επιθυµεί. Στο πάνω δεξί µέρος εµφανίζονται τα εισερχόµενα
µηνύµατα-γεγονότα που έχει λάβει ο χρήστης (requests) όσο βρισκόταν
εκτός εφαρµογής. Αυτά µπορεί να είναι προσκλήσεις φιλίας ή άλλες
εφαρµογές όπως θα αναπτυχθούν παρακάτω. Επιπλέον παρέχεται η
δυνατότητα να προσκαλέσει ο χρήστης και άτοµα τα οποία δεν έχουν
ακόµα λογαριασµό στο σύστηµα (µε τον τρόπο αυτό, µπορούν να
αποκτήσουν).

Εικόνα 14 (δραστηριότητες φίλων-αρχική σελίδα)

Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές του Facebook µε το Windows
Live Messenger είναι πως το πρώτο δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής
καταστάσεων ενός χρήστη πέρα από το να φαίνεται συνδεδεµένος ή όχι
στους άλλους. Παρόλο που όταν κάποιος φαίνεται εκτός σύνδεσης (off
line) µπορεί να περιηγηθεί στο σύστηµα, δεν είναι δυνατή η συνοµιλία
του µε τους υπόλοιπους χρήστες που βρίσκονται στην εφαρµογή. Η
συνοµιλία µεταξύ των χρηστών γίνεται µε άµεσο τρόπο σε ένα παράθυρο
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στη κάτω δεξιά µεριά της οθόνης (εικόνα 15) από οποιοδήποτε σηµείο
του συστήµατος. Το µόνο που απαιτείται είναι να βρίσκονται και οι δύο
χρήστες συνδεδεµένοι και ο ένας από αυτούς να πατήσει στο όνοµα του
άλλου προκειµένου να εµφανιστεί το παράθυρο συνοµιλίας. Ακριβώς
δίπλα από το σηµείο που εµφανίζεται αυτό το παράθυρο, παρέχεται η
δυνατότητα σε ένα χρήστη να γνωρίζει πόσοι και ποιοι από τους φίλους
του βρίσκονται στην εφαρµογή ώστε να επικοινωνήσει µαζί τους. Επίσης
παρέχεται και ένα εικονίδιο ‘ατόµου’ από το οποίο µπορεί να επιλέξει αν
θα φαίνεται συνδεδεµένος ή όχι. Πρέπει να τονιστεί πως αυτές οι
επιλογές του συστήµατος είναι ορατές και προσβάσιµες από κάθε σηµείο
του.

Εικόνα 15 (παράθυρο συνοµιλίας χρηστών)

Εκτός από την κεντρική σελίδα του Facebook κάθε χρήστης έχει και
τη προσωπική του σελίδα (σελίδα µε το όνοµά του, εικόνα 16) η οποία
αποτελεί το σύνδεσµο για άλλες εφαρµογές του λογισµικού. Η µεταφορά
σε αυτήν την σελίδα γίνεται άµεσα από την σειρά εργαλείων του
συστήµατος που βρίσκεται κάθε φορά στο πάνω µέρος της εφαρµογής.
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Σε αυτήν την σελίδα, εκτός από τα συµβάντα κάθε µέρας που διενεργεί ο
χρήστης (όπως φιλία µε νέους χρήστες), παρέχονται προσωπικές
πληροφορίες που ο ίδιος έχει αποθηκεύσει στο σύστηµα όπως
φωτογραφίες, ηλικία, µόρφωση, επάγγελµα, η λίστα φίλων του κ.α.
Επιπλέον, στο δεξί µέρος της σελίδας κάτω από τη φωτογραφία του
χρήστη βρίσκονται κάποιες πληροφορίες για αυτόν όπως ηµεροµηνία
γέννησης, πόλη κατοικίας και ακριβώς από κάτω τους η λίστα φίλων του.
Ρίχνοντας µια πιο προσεκτική µατιά στην επιφάνεια της ατοµικής
σελίδας του χρήστη (εικόνα 16) µπορεί κανείς να παρατηρήσει πως κάτω
από το όνοµά του βρίσκονται επιλογές όπως: τοίχος (wall), πληροφορίες
(info), φωτογραφίες (photos), κουτιά (boxes), οι οποίες είναι κοινές
λειτουργικές εφαρµογές του λογισµικού για όλους τους χρήστες, ενώ
µπορεί να εισάγει κανείς και άλλες δικές του. Επιλέγοντας κάθε µια
εφαρµογή από αυτές, ο χρήστης µεταφέρεται σε καινούργιο χώρο του
συστήµατος.
Στην εικόνα 16 εµφανίζεται ο χώρος του τοίχου (wall) όπου
ανακοινώνονται οι δραστηριότητες του χρήστη ανά ηµέρα. Αυτές µπορεί
να είναι φιλία µε άλλους χρήστες (όπως ήδη αναφέρθηκε) αλλά και
συµµετοχή σε οµάδες, καθηµερινά γεγονότα (π.χ. παγκόσµια φαινόµενα),
παιχνίδια, ερωτηµατολόγια (quiz) ή ακόµα και αναφορά ‘δώρων’ που
έστειλε ο χρήστης σε άλλους.

Εικόνα 16 (σελίδα χρήστη)
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το Facebook παρέχει τη δυνατότητα
µεταξύ των µελών του όχι µόνο της απλής επικοινωνίας αλλά και της
ανταλλαγής δώρων µεταξύ τους είτε από έτοιµες λίστες που παρέχει το
λογισµικό είτε από λίστες που µπορεί ο ίδιος ο χρήστης να
κατασκευάσει. Κάποιες από αυτές τις λίστες είναι: κάρτες γενεθλίων,
αρκουδάκια, λουλούδια, κάρτες µε αποφθέγµατα, ποτά-καφέδες,
ζαχαρωτά, τούρτες , αφιερωµένα τραγούδια, εικονικά φιλιά, πεταλούδες,
παγωτά και ότι άλλο µπορεί να συναντήσει κανείς στην καθηµερινή του
ζωή (εικόνες 17 και 18). Ένα δώρο αποστέλλεται από έναν χρήστη σε
έναν άλλο ή περισσότερους δίνοντας τους την δυνατότητα να αποδεχτούν
και αυτοί τη λίστα που προέρχεται το δώρο στον δικό τους λογαριασµό
ώστε να τη χρησιµοποιήσουν και οι ίδιοι. Το λογισµικό παρέχει τη
δυνατότητα, αυτή η λίστα να αποθηκευτεί είτε στο χώρο των κουτιών
(boxes) που αναφέρθηκε παραπάνω είτε στο profile του χρήστη ώστε να
είναι προσβάσιµη από όλους τους φίλους του άµεσα.

Εικόνα 17 (λίστα αποφθεγµάτων)
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Εικόνα 18 (λίστα ζαχαροπλαστείου)

Κάθε ‘δώρο’ που στέλνει ένας χρήστης εµφανίζεται σαν γεγονός στον
χώρο του τοίχου του (wall) κάνοντάς το γνωστό σε οποιονδήποτε φίλο
µπει στην σελίδα του. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ωστόσο, πως καθένας
χρήστης µπορεί είτε να το διαγράψει από το τοίχο ώστε να µην φαίνεται
καθόλου αυτή του η ενέργεια είτε όταν αποστείλει το δώρο να επιλέξει
να µην εµφανιστεί στο τοίχο το όνοµα του παραλήπτη του δώρου.
Είναι ιδιαίτερης σηµασίας σε αυτό το σηµείο να τονιστεί πως ένας
χρήστης που δεν είναι φίλος µε τον άλλο δεν έχει πρόσβαση στις
παραπάνω δραστηριότητές του. Ένα µέλος του Facebook που δεν έχει
δεσµό φιλίας µε κάποιον άλλο µπορεί µόνο να εισέλθει στο χώρο των
φωτογραφιών (κάτι το οποίο µπορεί να επιλεχθεί επίσης να µην είναι
δυνατό από κάποιον ‘µη φίλο’) και στο χώρο των πληροφοριών (info).
Ο χώρος των φωτογραφιών (εικόνα 19) αποτελείται από επιµέρους
album που µπορεί να κατασκευάσει ένας χρήστης τοποθετώντας
φωτογραφίες που επιθυµεί. Μια ιδιαίτερα σηµαντική εφαρµογή του
συστήµατος αποτελεί το γεγονός πως δίνεται η δυνατότητα να σχολιάσει
κανείς πάνω σε φωτογραφίες είτε δικές του είτε φίλων του όπως και να
τους βάλει λεζάντα. Όταν κάποιος χρήστης αποθηκεύσει στο λογισµικό
φωτογραφία που πάνω της υπάρχει ετικέτα µε το όνοµα ενός φίλου του,
τότε αυτόµατα αυτός ενηµερώνεται και η φωτογραφία µπαίνει και στο
δικό του χώρο των φωτογραφιών.

- 32 -

Εικόνα 19 (χώρος φωτογραφιών)

Μια επιπλέον εφαρµογή που παρέχεται από το λογισµικό είναι ο
χώρος των πληροφοριών (info – εικόνα 20). Σε αυτό το µέρος του
συστήµατος εµφανίζονται πληροφορίες για τον χρήστη που ο ίδιος έχει
εισάγει και αποθηκεύσει όπως φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, εκπαίδευση,
γενέθλια, θρήσκευµα, τόπος κατοικίας, ενδιαφέροντα, αγαπηµένη
µουσική-ταινία-ηθοποιός κ.ά. Το λογισµικό παρέχει µία φόρµα προς
συµπλήρωση πάνω σε βασικές και προσωπικές πληροφορίες, αλλά και σε
πληροφορίες εκπαίδευσης-εργασίας και επικοινωνίας (σταθερό και
κινητό τηλέφωνο, ακριβής διεύθυνση, λογαριασµό email κ.ά.).
Σηµαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο χρήστης αποφασίζει τι
από αυτά θέλει να εµφανίζονται και µόνο αυτά συµπληρώνει.
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Εικόνα 20 (χώρος πληροφοριών)

Ο χώρος αυτός του λογισµικού ωστόσο, εµπλουτίζεται και µε
επιπρόσθετες πληροφορίες εφόσον το επιθυµεί ο χρήστης πέρα από την
έτοιµη φόρµα. Όταν ένας χρήστης γίνει µέλος µιας οµάδας (group) του
Facebook τότε αυτόµατα ο χώρος πληροφοριών ενηµερώνεται και
αποθηκεύεται και αυτό (εικόνα 20). Οι οµάδες είναι ανοιχτές κοινότητες
από άτοµα που έχουν κοινό ενδιαφέρον πάνω σε κοινωνικά ζητήµατα
(π.χ. νευρική ανορεξία), σε θέµατα γενικού περιεχοµένου (π.χ. αγάπη για
τα µαθηµατικά), σε γεωγραφικές τοποθεσίες (π.χ. Μεσσηνία) κ.ά. Σε
αυτές τις οµάδες µπορεί να συµµετάσχει οποιοδήποτε µέλος του
Facebook και να προσκαλέσει να ‘εγγραφούν’ και οι φίλοι του.
Επιπρόσθετη δυνατότητα του λογισµικού είναι η αποστολή µεταξύ
των χρηστών ερωτηµατολογίων (quiz – εικόνα 21). Πέρα από τη
διασκέδαση που προσφέρουν, παρέχουν ένα ‘κριτήριο οµοιότητας –
συµφωνίας χαρακτήρων’ µεταξύ των χρηστών που το συµπληρώνουν.
Αυτά µπορεί να είναι τεστ προσωπικότητας, γνώσεων, συµπεριφοράς
κ.ά. Μετά τη συµπλήρωση ενός τέτοιου, η εφαρµογή ζητά από το χρήστη
να το στείλει στους φίλους του προκειµένου να συµµετέχουν και αυτοί
(εικόνα 22) και να συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους.
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Εικόνα 21 (ερωτηµατολόγιο – quiz)

Εικόνα 22 (πρόσκληση συµµετοχής φίλων σε quiz)

Μετά την αποστολή του ερωτηµατολογίου εµφανίζεται στο χρήστη το
αποτέλεσµα του σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσε (εικόνα 23). Σε
αυτό το σηµείο ακριβώς πάνω από το αποτέλεσµα τού παρέχεται η
δυνατότητα αν επιθυµεί να το εισάγει είτε στο χώρο του τοίχου (wall)
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είτε στις πληροφορίες (info). Σε περίπτωση που ένας χρήστης δεν το
‘µοιράστηκε’ µε τους φίλους του ώστε να συγκρίνουν τα αποτελέσµατά
τους στο προηγούµενο βήµα, µπορεί να το κάνει και από αυτό το σηµείο
όπως φαίνεται και στην εικόνα 23.

Εικόνα 23 (απάντηση ερωτηµατολογίου)

Μια από τις πιο δηµοφιλής εφαρµογές του Facebook αποτελούν τα
παιχνίδια. Αυτά µπορεί να είναι προσοµοιώσεις πραγµατικών όπως το
bowling (εικόνα 24) ή παιχνίδια γνώσεων και δεξιοτήτων (εικόνα 25).
Αποτελούν ιδιαίτερο πόλο ενδιαφέροντος για τα µέλη του συστήµατος
αφού µέσω των παιχνιδιών κάθε χρήστης νιώθει την παρουσία του άλλου
πιο έντονα. Όταν παίζεις στην πραγµατικότητα µε κάποιον ανταλλάσεις
συναισθήµατα και εµπειρίες. Αυτό το συναίσθηµα ικανοποιούν σε
αρκετό βαθµό και αυτά τα εικονικά ανταγωνιστικά παιχνίδια. Σε καθένα
από αυτά (όπως φαίνεται και στις εικόνες 24 – 25) κάθε παίκτης κερδίζει
ένα σκορ και προκαλεί τους φίλους του να το «περάσουν»,
δηµιουργώντας έτσι το συναίσθηµα ανταγωνισµού των αληθινών
παιχνιδιών. Όταν ένας χρήστης ‘παίζει’ κάποιο παιχνίδι ή επιτυγχάνει
καλύτερη βαθµολογία ενηµερώνεται ο χώρος του τοίχου του (wall)
καθώς και οι κεντρικές σελίδες των φίλων του προκειµένου να κάνουν το
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ίδιο αν επιθυµούν. Πρέπει να τονιστεί πάλι σε αυτό το σηµείο πως αν
ένας χρήστης δεν επιθυµεί την ανακοίνωση των δραστηριοτήτων του στο
τοίχο του (wall) µπορεί να επιλέξει να µην φαίνονται ή ακόµα και να τις
διαγράψει από το τοίχο όταν αυτές εµφανιστούν.

εικόνα 24 (εικονικό bowling)

εικόνα 25 (παιχνίδι γνώσεων – δεξιοτήτων)
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Επιπρόσθετα το σύστηµα παρέχει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να
‘σχολιάσει’ πάνω σε οποιαδήποτε πράξη ή φωτογραφία ανακοινώνει
ένας φίλος του ή φίλος φίλων του. Κάθε ενέργεια των φίλων ενός χρήστη
εµφανίζεται στην αρχική του σελίδα στο Facebook παρέχοντας του αυτό
το δικαίωµα. Μπορεί ακόµα και να γίνουν διαδοχικά σχόλια µεταξύ
πολλών χρηστών, τα οποία και εµφανίζονται.
Συνοψίζοντας τα κυριότερα σηµεία, το Facebook αποτελεί ένα
διαδικτυακό σύστηµα µε ιδιαίτερα αναπτυγµένες δυνατότητες και
εφαρµογές σε σχέση µε άλλα της ίδιας κατηγορίας (συστηµάτων
παρουσίας) όπως το MSN που αναφέρθηκε ήδη. Πέρα από την απλή
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του, παρέχει δραστηριότητες ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες οι οποίες «φέρνουν πιο κοντά» τους χρήστες του όπως
παιχνίδια, quiz, ανταλλαγή δώρων κ.τ.λ. Σηµαντική παράµετρος του
λογισµικού αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος
χρήστης να ‘χάσει’ κάποια πληροφορία όταν βρίσκεται εκτός της
εφαρµογής αφού λαµβάνει ειδοποιήσεις αµέσως µόλις συνδεθεί και δεν
σβήνονται µέχρι να τις δει. Το σύστηµα δίνει ιδιαίτερη ελευθερία στις
κινήσεις των µελών του αφού τους παρέχει την δυνατότητα διαγραφής
δραστηριοτήτων που δεν επιθυµούν να είναι ορατές από τους υπόλοιπους
χρήστες. Όσον αφορά την διαχείριση κοινοτήτων πρέπει να τονιστεί πως
δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κατηγοριοποιήσουν τους φίλους
τους σε οµάδες.
Η αµεσότητα µεταξύ των χρηστών που αποπνέει το Facebook ίσως
είναι το χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλεται η τόσο ταχεία διάδοσή του
και το εκθετικά αυξανόµενο πλήθος των νέων µελών καθηµερινά.

¾ YouTube
Το σύστηµα YouTube αποτελεί λογισµικό ιδιαίτερα δηµοφιλές για την
δυνατότητα εύρεσης µέσω αυτού τραγουδιών και βίντεο. Η πρόσβαση
στο σύστηµα επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται η δηµιουργία
λογαριασµού χρήστη. Κάθε χρήστης απλά και µόνο επισκέπτοντας τη
σελίδα του YouTube (εικόνα 26) έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις
βασικές δυνατότητες του, γεγονός που διαφοροποιεί το συγκεκριµένο
λογισµικό από τα υπόλοιπα συστήµατα παρουσίας. ∆εν παρέχει
λειτουργίες για διαχείριση κοινοτήτων του χρήστη αφού δεν υπάρχουν
τέτοιες. Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να εισέλθει στην εφαρµογή χωρίς
περιορισµούς.
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Εικόνα 26 (αρχική σελίδα YouTube)

Η κύρια χρησιµότητα του συστήµατος είναι η πρόσβαση των χρηστών
σε µουσικά τραγούδια και στα video clips τους, σε αποσπάσµατα από
εκποµπές και χιουµοριστικά βίντεο. Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής
παρέχεται µηχανισµός άµεσης αναζήτησης για οτιδήποτε από τα
παραπάνω επιθυµεί να βρει ένας χρήστης. Καθώς αρχίζει να
πληκτρολογεί αυτό το οποίο ‘ψάχνει’ ο επισκέπτης, ο µηχανισµός
προτείνει ακριβώς κάτω από το πληκτρολογούµενο κείµενο συνδέσεις σε
χώρους που ταιριάζουν µε αυτό που αναζητά δίνοντας την δυνατότητα να
επιλέξει κάποιον από αυτούς εφόσον τον ενδιαφέρει και να µην κάνει
πλήρη πληκτρολόγηση.
Το YouTube παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης είτε σε βίντεο είτε σε
κανάλια που αφορούν µουσική, διασκέδαση, πολιτική, άθληση, ταξίδια,
επιστήµη, ζώα κ.ά. Ο χρήστης µπορεί να ‘δει’ όποιο βίντεο επιθυµεί και
το σύστηµα του ανακοινώνει δίπλα από το βίντεο πότε ‘ανεβάστηκε’ στο
YouTube, από ποιον και το πλήθος των χρηστών που έχουν εισέλθει σε
αυτό (εικόνα 27). Ιδιαίτερα χρήσιµη λειτουργία του YouTube, όπως
φαίνεται και στην εικόνα 27, αποτελεί το γεγονός πως το λογισµικό
εµφανίζει στην ίδια σελίδα που ο χρήστης ‘βλέπει’ αυτό που αναζητούσε
και όλα τα βίντεο που σχετίζονται µε αυτό. Επιπλέον, από κάτω από το
βίντεο παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη και σε άλλα
συστήµατα παρουσίας (Facebook, StumbleUpon κ.ά).
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Εικόνα 27 (παράδειγµα video clip)

Επιπλέον εφαρµογές του λογισµικού που ενισχύουν την επικοινωνία
µεταξύ των χρηστών είναι η δυνατότητα να σχολιάσουν πάνω σε κάποιο
βίντεο, να ‘ανεβάσουν’ δικό τους ή να αποθηκεύσουν κάποιο και να το
µοιραστούν µε άλλους χρήστες. Ενώ µπορεί ένας χρήστης να βλέπει τα
σχόλια άλλων χρηστών πάνω στα βίντεο ελεύθερα (εικόνα 28),
προκειµένου να κάνει ο ίδιος κάποια ενέργεια από τις παραπάνω θα
πρέπει να έχει πλέον ανοίξει δικό του λογαριασµό. Επιπρόσθετα ένας
χρήστης έχοντας λογαριασµό YouTube µπορεί να σχολιάσει πάνω σε
σχόλια άλλων χρηστών ή να τα ‘βαθµολογήσει’ κρίνοντας τα ως
«φτωχά» ή «καλά», πατώντας το κόκκινο ή πράσινο ‘χεράκι’ αντίστοιχα,
που βρίσκεται δίπλα από κάθε σχόλιο (εικόνα 28).
Παρότι το λογισµικό δεν παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα
δηµιουργίας κοινοτήτων φίλων (όπως το MSN και το Facebook που
αναφέρθηκαν), ένας χρήστης µπορεί να γίνει µέλος σε οµάδες –
κοινότητες που παρέχονται από το ίδιο το σύστηµα (εικόνα 29). Το
σύστηµα επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισµό του ως σύστηµα ενίσχυσης
της παρουσίας, δίνει επιπρόσθετα τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων
µεταξύ των χρηστών.
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Εικόνα 28
(σχόλια χρηστών πάνω σε βίντεο – δυνατότητα κρίσης των σχολίων)

Εικόνα 29 (κοινότητες – οµάδες του YouTube)
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Συνοψίζοντας, αξίζει να τονιστεί ότι το χαρακτηριστικό του
συστήµατος YouTube που το κατατάσσει στα ιδιαίτερα διαδεδοµένα
λογισµικά, είναι η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες να
αποθηκεύουν, να ‘βρίσκουν’ και να σχολιάζουν αγαπηµένα τους βίντεο,
τραγούδια κ.τ.λ και όχι τόσο η ανταλλαγή µηνυµάτων. Η ελεύθερη
πρόσβαση στην εφαρµογή είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
λογισµικού όπως και η µη διαχείριση κοινοτήτων µεταξύ των χρηστών.

¾ Linkedin
Ένα διαφορετικό σύστηµα παρουσίας από τα προηγούµενα, όσον
αφορά τις λειτουργίες που παρέχει στους χρήστες του, αποτελεί το
σύστηµα Linkedin. Οι εφαρµογές του, όπως θα παρουσιαστούν στην
συνέχεια, επικεντρώνονται στον επαγγελµατικό τοµέα των χρηστών του.
Πριν ξεκινήσει την περιήγησή του ένας χρήστης στο σύστηµα θα
πρέπει να δηµιουργήσει το προσωπικό του λογαριασµό Linkedin και
αµέσως µετά να καταχωρήσει στο σύστηµα ένα σύντοµο βιογραφικό του
στο χώρο profile (εικόνα 30). Αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο του

Εικόνα 30 (profile – σύντοµη βιογραφία χρήστη)
- 42 -

λογισµικού αφού µέσω των στοιχείων που παρουσιάζει ο χρήστης
µπορούν να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Η κύρια χρησιµότητα του συστήµατος Linkedin είναι η υποβοήθηση
της εύρεσης εργασίας. ∆ηλώνοντας κάθε χρήστης στο βιογραφικό του
πέρα από τα προσωπικά του στοιχεία και την εκπαίδευση του, τις
προγενέστερες θέσεις εργασίας του και τις συστάσεις που έχει λάβει,
δίνει την δυνατότητα στους χρήστες – εργοδότες που αναζητούν κάποιον
µε τα ανάλογα προσόντα µέσω του συστήµατος να τον εντοπίσουν. Το
λογισµικό δίνει όµως τη δυνατότητα όχι µόνο στους εργοδότες να
αναζητήσουν το προσωπικό που επιθυµούν αλλά και σε οποιονδήποτε
χρήστη να αναζητήσει ο ίδιος υποψήφιες θέσεις εργασίας (εικόνα 31 –
χώρος εφαρµογής «jobs»). Όπως φαίνεται στην εικόνα 31 στο δεξί µέρος
της σελίδας, το Linkedin παρέχει σε έναν χρήστη του πληροφορίες όσον
αφορά πόσες φορές εµφανίστηκε το profile του σε αναζητήσεις άλλων
και πόσοι χρήστες ‘επισκέφτηκαν’ το βιογραφικό του (profile).
Παρατηρώντας το συγκεκριµένο χώρο της εφαρµογής, θα παρατηρήσει
κανείς ότι το λογισµικό παρέχει συµβουλές προκειµένου ένας χρήστης να
εντοπίζει µε επιτυχία την εργασία που επιθυµεί όπως να ανανεώνει το
βιογραφικό του σηµείωµα, να αποκτά συστάσεις ή/και να προσθέτει στο
λογαριασµό του επαφές – συνδέσεις.

Εικόνα 31 (αναζήτηση εργασίας)
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Προκειµένου η αναζήτηση εργασίας να γίνει πιο συγκεκριµένη, το
σύστηµα παρέχει στον ίδιο χώρο της εφαρµογής (jobs) τη δυνατότητα πιο
εξελιγµένης αναζήτησης (advanced job search) όπως παρουσιάζεται στην
εικόνα 32. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αναζήτησης είναι πιο
προηγµένος από τον προηγούµενο (εικόνα 31) διότι παρέχει επιπλέον
κριτήρια για την εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας. Κάποια από
αυτά είναι: η απόσταση του χώρου εργασίας από τη πόλη που επιθυµεί ο
χρήστης, το επίπεδο εµπειρίας, οι ανακοινώσεις θέσεων εργασίας µέσα
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (το τελευταίο µήνα, εβδοµάδα κ.ά.),
η ‘φύση’ της εργασίας και το είδος της βιοµηχανίας.

Εικόνα 32 (χώρος ‘advanced job search’)

Ως σύστηµα παρουσίας παρέχει και αυτό το λογισµικό τη δυνατότητα
επικοινωνίας των χρηστών του. Ο χώρος ‘inbox’ (εικόνα 33) του
λογισµικού αποτελεί χώρο επικοινωνίας και συνοµιλίας των µελών του
Linkedin. Ουσιαστικά είναι το µέρος της εφαρµογής όπου αποστέλλονται
όχι µόνο απλά µηνύµατα επικοινωνίας αλλά και βιογραφικά µελών που
µπορεί να ενδιαφέρονται για µια θέση εργασίας που έχει ανακοινώσει ο
χρήστης, συστάσεις πελατών ή συνεργατών, ελεύθερες θέσεις εργασίας
που να ταιριάζουν µε το προφίλ που έχει ο χρήστης στο σύστηµα κ.ά.
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Εικόνα 33 (χώρος ‘inbox’)

Πρέπει να τονιστεί ότι προκειµένου όλες οι παραπάνω δραστηριότητες
να έχουν αποτέλεσµα ο χρήστης – µέλος του Linkedin θα πρέπει να έχει
συνδέσεις µε άλλους χρήστες είτε αυτοί είναι φίλοι ή συνάδελφοί του. Η
σύνδεση είναι δυνατή στέλνοντας πρόσκληση στο άτοµο που κάθε
χρήστης θέλει να προσθέσει στις επαφές του µέσω του χώρου ‘inbox’.
Αποτελεί ιδιαίτερο σηµείο του συστήµατος διότι µέσω των συνδέσεων
του µε άλλα µέλη του λογισµικού, ένας χρήστης είναι δυνατόν να λάβει
από αυτούς µηνύµατα – προτάσεις για θέσεις εργασίας στο χώρο του
‘inbox’ ή ακόµα και συστάσεις. Στον ίδιο χώρο της εφαρµογής (‘inbox’ –
εικόνα 33) ένας χρήστης µπορεί να συνθέσει και ο ίδιος ένα µήνυµα
διαλέγοντας το περιεχόµενό του. Μπορεί να αποστείλει ένα απλό µήνυµα
συνοµιλίας, να προσκαλέσει σε σύνδεση στο σύστηµα κάποιο γνωστό
του άτοµο, να κάνει σύσταση σε άλλο µέλος ή ακόµα και να ζητήσει
σύσταση από άλλον καθώς και να ανακοινώσει θέση εργασίας προς κάθε
ενδιαφερόµενο.
Επιπρόσθετη ιδιαίτερα χρήσιµη δυνατότητα του συστήµατος Linkedin
αποτελεί η δυνατότητα κάθε χρήστη του να ανακοινώνει ερωτήσεις πάνω
σε ζητήµατα οικονοµίας, εκπαίδευσης, νοµικού δικαίου, αγοράς κ.ά. και
να λαµβάνει απαντήσεις από ειδικούς (χώρος ‘answers’ – εικόνα 34). Ο
χώρος των απαντήσεων, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα,
αποτελείται από άλλους µικρότερους όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει
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κατηγορία στην οποία θα αφορά η ερώτησή του, να απαντήσει σε
ερωτήσεις άλλων καθώς και να δει το ιστορικό των ερωτήσεων και
απαντήσεων που ο ίδιος έχει λάβει µέρος. Η πρόσβαση σε αυτές τις
δυνατότητες µπορεί να γίνει και από τον χώρο του ‘inbox’ όπου ο
χρήστης λαµβάνει ερωτήσεις από µέλη που έχει στις επαφές του και
απαντά ο ίδιος ή συστήνει άλλον χρήστη που θεωρεί ότι µπορεί να
βοηθήσει.

Εικόνα 34 (χώρος ερωτήσεων – απαντήσεων)

Ένας ιδιαίτερα χρήσιµος χώρος του συστήµατος Linkedin είναι ο
χώρος των εταιρειών (‘companies’ - εικόνα 35). Σε αυτό το µέρος του
λογισµικού παρέχονται όλες οι συνδέσεις σε εταιρείες ανάλογα µε το
είδος της βιοµηχανίας που ασχολούνται. Στην πραγµατικότητα αυτό το
κοµµάτι της εφαρµογής λειτουργεί ως µηχανισµός αναζήτησης
οποιασδήποτε επιχείρησης επιθυµεί να βρει ο χρήστης. Πρώτα επιλέγει
το είδος της εταιρείας που ψάχνει ανάλογα µε το γενικό περιεχόµενο
ενασχόλησής τους (εταιρείες υγείας, εκπαίδευσης, νοµικές, µεταφορών
κ.ά.) και στη συνέχεια το σύστηµα εµφανίζει επιµέρους επιλογές
χωρίζοντας τες σε πιο ειδικές κατηγορίες. Όταν ο χρήστης επιλέξει
κάποια από αυτές του εµφανίζονται όλες οι δυνατές επιχειρήσεις πάνω
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στη συγκεκριµένη κατηγορία µε το όνοµά τους, την τοποθεσία τους και
το πλήθος των εργαζοµένων.

Εικόνα 35 (χώρος εταιρειών – ‘companies’)

Ο τελευταίος χώρος του συστήµατος Linkedin ονοµάζεται
‘applications’ (εικόνες 36 και 37). Σε αυτό το µέρος του λογισµικού
παρέχονται επιπρόσθετες εφαρµογές όπως η δυνατότητα ο χρήστης να
δηµιουργήσει τις δικές του παρουσιάσεις καθώς και να παρακολουθήσει
παρουσιάσεις άλλων (SlideShare Presentations, Google Presentation), να
διενεργήσει στατιστικές έρευνες (Polls), να ενηµερωθεί για τα
ταξιδιωτικά σχέδια των επαφών Linkedin του, να ανακοινώσει τα δικά
του (My travel) κ.ά.
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Εικόνα 36 (χώρος εφαρµογών – applications)

Εικόνα 37 (χώρος εφαρµογών – applications)

- 48 -

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά του συστήµατος Linkedin και
συγκρίνοντας το µε τα υπόλοιπα συστήµατα παρουσίας που έχουν
αναφερθεί, πρέπει να επισηµανθεί η ιδιαιτερότητά της µη ύπαρξης
αναπαραστάσεων της κατάστασης των χρηστών. ∆εν παρέχεται η
δυνατότητα να γνωρίζει κάθε χρήστης ποιες από τις επαφές του
βρίσκονται στην εφαρµογή κάθε χρονική στιγµή. Ενώ κάθε µέλος µπορεί
να δηµιουργήσει δικές του οµάδες (groups) ή να ‘εγγραφεί’ σε κάποια
που έχουν δηµιουργήσει άλλοι χρήστες προκειµένου να συµµετάσχει σε
συζητήσεις, δεν δίνεται η δυνατότητα ο ίδιος ο χρήστης να
κατηγοριοποιήσει τους χρήστες (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι κ.τ.λ.)
όταν τους καλεί να δηµιουργήσουν λογαριασµό. Από την ανάλυση που
προηγήθηκε, είναι φανερό ότι το σύστηµα Linkedin αποτελεί εφαρµογή
µε κεντρικό ενδιαφέρον στον επαγγελµατικό τοµέα της ζωής των
χρηστών και όχι εφαρµογή ενίσχυσης της κοινωνικής – προσωπικής
επικοινωνίας µεταξύ των µελών του.

¾ Flickr
Ένα σύστηµα παρουσίας µε οµοιότητες στη διαχείριση κοινοτήτων και
τον προσανατολισµό του σε συγκεκριµένου περιεχοµένου δυνατότητες
όπως το σύστηµα Linkedin, αποτελεί το λογισµικό Flickr. Η πρώτη
οµοιότητα των δυο συστηµάτων έγκειται στο γεγονός ότι ούτε το Flickr
παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των µελών του. ∆εν ενηµερώνει
τους χρήστες του για τα µέλη που είναι συνδεδεµένα στην εφαρµογή.
Κεντρικό ενδιαφέρον του λογισµικού αποτελεί η διαχείριση
φωτογραφικού υλικού και βίντεο µέσω του ∆ιαδικτύου και η από κοινού
χρήση του υλικού µεταξύ όλων των µελών – χρηστών του Flickr.
Στην αρχική σελίδα του συστήµατος (εικόνα 38) ο χρήστης έρχεται σε
επαφή µε όλες τις εφαρµογές του συστήµατος, που θα αναφερθούν
παρακάτω, µέσω συνδέσεων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λογισµικού
αποτελεί ο οδηγός πλοήγησης που παρέχεται στους χρήστες του σε αυτή
τη σελίδα και τους ενηµερώνει για τις λειτουργίες του Flickr.
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Εικόνα 38 (αρχική σελίδα Flickr)

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σύστηµα έχει ως κεντρικό ενδιαφέρον την
διαχείριση φωτογραφικού υλικού και βίντεο µεταξύ των µελών του. Ένας
χρήστης µπορεί να ‘ανεβάσει’ ή/και να ‘κατεβάσει’ από το ∆ιαδίκτυο
φωτογραφίες που επιθυµεί. Οι φωτογραφίες – υλικό που εισάγει ένα
µέλος µπορεί να είναι περιεχόµενο µηνύµατος από το ηλεκτρονικό του
ταχυδροµείο, από τον υπολογιστή του ή ακόµα και από κάµερα. Το
σύστηµα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας µιας εικόνας στους χρήστες
του όπως: να την ‘κόψουν’, να της εισάγουν εφέ, να διορθώσουν ατέλειες
(κόκκινα µάτια) κ.ά. Επιπλέον, κάθε χρήστης µπορεί να οργανώσει όπως
επιθυµεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο δίνοντας τους υπότιτλους,
σχολιάζοντας τα ή δηµιουργώντας συλλογές ανάλογα µε το περιεχόµενό
τους προκειµένου να τα κατηγοριοποιήσει.
Στο σύστηµα Flickr η διαχείριση κοινοτήτων συναντάται υπό την
έννοια δύο οµάδων (φίλοι και οικογένεια) που δηµιουργεί κάθε χρήστης,
ενώ µπορεί να ορίσει τα δικαιώµατα κάθε οµάδας πάνω στις συλλογές
του. Αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµη δυνατότητα του συστήµατος αφού δίνει
την ελευθερία στον κάθε χρήστη να επιλέξει ο ίδιος ποιοι από τις επαφές
του θα µπορούν να έχουν πρόσβαση και σε ποιο υλικό. Ένας χρήστης
δηµιουργώντας µια οµάδα ή συµµετέχοντας ο ίδιος ως µέλος σε κάποια
που προϋπάρχει στο σύστηµα αποκτά τη δυνατότητα συνοµιλίας αλλά
και ανταλλαγής υλικού µεταξύ των εγγεγραµµένων ατόµων στην οµάδα.
Κάθε µέλος του λογισµικού µπορεί να προσκαλέσει και νέα άτοµα να
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συµµετάσχουν στην εφαρµογή, επιβεβαιώνοντας το στόχο του
συστήµατος να ενισχύσει την αίσθηση της παρουσίας και να
δηµιουργήσει κανάλια επικοινωνίας και κοινών εµπειριών µεταξύ των
χρηστών του. Επιπλέον εφαρµογές του Flickr, όπως φαίνεται στην εικόνα
39 αποτελούν τόσο η δυνατότητα δηµιουργίας από κάθε χρήστη καρτών ,
φωτογραφικών άλµπουµ , dvd , εικόνων για γραµµατόσηµα, πιστωτικές
κάρτες κ.ά. αλλά και η δυνατότητα σχολιασµού του υλικού άλλων
χρηστών.

Εικόνα 39 (δηµιουργία φωτογραφιών για κάρτες, βιβλία κ.ά.)

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη δραστηριότητα που µπορούν
να λάβουν µέρος οι χρήστες του συστήµατος είναι αυτή της δηµιουργίας
αλλά και εξερεύνησης χαρτών. Κάθε µέλος µπορεί να τοποθετήσει τις
φωτογραφίες ή τα βίντεο του σε χάρτη ανάλογα µε το µέρος που
τραβήχτηκαν και να ανακαλύψει υλικό άλλων χρηστών που βρίσκεται
κοντά στο δικό του αλλά και οπουδήποτε αλλού. Παρέχει τη δυνατότητα
εξερεύνησης του παγκόσµιου χάρτη δίνοντας στον χρήστη την ευχέρεια
να αναζητήσει οποιοδήποτε µέρος επιθυµεί µέσω ενός µηχανισµού
αναζήτησης που εµφανίζεται στο κάτω µέρος του χάρτη (εικόνα 40). Ο
µηχανισµός, όπως φαίνεται και στην εικόνα , παρέχει στον χρήστη την
ευχέρεια να αναζητήσει υλικό µε βάση το περιεχόµενο και τη γειτονιά,
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την πόλη ή τη χώρα που επιθυµεί καθώς και να επιλέξει αν η αναζήτηση
θα γίνει σε υλικό µόνο των επαφών του ή παγκοσµίως.

Εικόνα 40 (παγκόσµιος χάρτης)

Μετά το πέρας της αναζήτησης, το σύστηµα παρουσιάζει τον χάρτη µε
τη τοποθεσία που ζήτησε ο χρήστης και πάνω του µε κόκκινες κουκίδες
επισηµαίνονται τα µέρη που οι χρήστες έχουν εισάγει υλικό που αφορά
το περιεχόµενο που αναζήτησης (εικόνα 41). Επιλέγοντας την κάθε
κουκίδα εµφανίζεται το υλικό και το όνοµα του χρήστη που το εισήγαγε
στο σύστηµα ενώ σε µια ταινία παρουσιάζονται σε µικρογραφίες όλα τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης. Ο χώρος του χάρτη παρέχει µηχανισµό
µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης καθώς και µεταφοράς στο χάρτη προς όλα τα
σηµεία του ορίζοντα µέσω εικονιδίων µε το αντίστοιχο βελάκι.
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Εικόνα 41 (αποτέλεσµα αναζήτησης)

Το Flickr διαθέτει έναν επιπλέον χώρο εξερεύνησης (explore) όπου ο
χρήστης µπορεί να αναζητήσει τις πιο πρόσφατα καταχωρηµένες
φωτογραφίες, να εξερευνήσει µέρη και τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο
µέσω του υλικού που οι ίδιοι οι χρήστες έχουν εισάγει στο σύστηµα ή να
επιλέξει από ένα ηµερολόγιο οποιαδήποτε ηµέρα ενός µήνα και να
εξερευνήσει κάποιες από τις πιο δηµοφιλείς εικόνες της (εικόνα 42).
Μέσω του χώρου ‘explore’ ένας χρήστης µπορεί να συνδεθεί µε το Flickr
blog, όπου του δίνεται η δυνατότητα να ενηµερωθεί για γεγονότα της
κοινότητας του Flickr που θα πραγµατοποιηθούν τις επόµενες µέρες ή
µήνες και να δηλώσει είτε την πρόθεσή του να συµµετάσχει είτε απλά το
ενδιαφέρον του.
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Εικόνα 42 (ηµερολόγιο δηµοφιλών εικόνων)

Το σύστηµα Flickr αποτελεί σύστηµα παρουσίας µε κεντρική
δραστηριότητα των µελών του την ανταλλαγή φωτογραφικού υλικού και
βίντεο είτε µεταξύ αυτών και των επαφών τους είτε µεταξύ άλλων
χρηστών παγκοσµίως. Παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας µόνο δύο
κοινοτήτων χωρίζοντας τις επαφές σε φίλους και οικογένεια, ενώ δεν
δίνεται η δυνατότητα ένας χρήστης να ενηµερώνεται για το αν οι επαφές
του είναι συνδεδεµένος στην εφαρµογή. Το σύστηµα παρέχοντας στους
χρήστες τη δυνατότητα να µοιράζονται µεταξύ τους βίντεο, φωτογραφίες
και να συνοµιλούν πάνω σε αυτά δηµιουργεί κοινές εµπειρίες
ενισχύοντας έτσι την αίσθηση της παρουσίας µεταξύ τους.

¾ StumbleUpon
Ένα ακόµα αντιπροσωπευτικό λογισµικό της κατηγορίας συστηµάτων
παρουσίας αποτελεί το σύστηµα StumbleUpon. Η πρόσβαση σε αυτό
µπορεί να επιτευχθεί και µέσω της σελίδας του YouTube όπως έχει
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αναφερθεί παραπάνω (σελίδα 38). Όταν ένας χρήστης εγγραφεί πρώτη
φορά στο σύστηµα πρέπει να ‘κατεβάσει’ (download) και να εκτελέσει
την εργαλειοθήκη (toolbar) του StumbleUpon όπως ακριβώς του ζητείται
από την εφαρµογή (εικόνα 43). Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης, η εργαλειοθήκη εµφανίζεται στο πάνω µέρος κάθε σελίδας
της εφαρµογής κάνοντας την πλοήγηση και τις ενέργειες του χρήστη
άµεσα πραγµατοποιήσιµες. Πρέπει να τονιστεί ότι η εργαλειοθήκη
εµφανίζεται οποτεδήποτε ο χρήστης βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο και όχι
µόνο κατά την εισαγωγή του στο σύστηµα. Το λογισµικό κατά την
αρχική εγγραφή και µετά την αποθήκευση της εργαλειοθήκης, ζητά από
το χρήστη να προσκαλέσει στην εφαρµογή φίλους του, που δεν έχουν
ήδη λογαριασµό, ή να «βρει» αυτούς που ήδη έχουν. Αυτή η δυνατότητα
είναι προσβάσιµη ανά πάσα στιγµή και από το χώρο του συστήµατος
‘friends’. Τέλος προτού ένας χρήστης ξεκινήσει την περιήγηση του στην
εφαρµογή, το σύστηµα ζητά να επιλέξει τοµείς που τον ενδιαφέρουν
(υγεία, άθληση, αγορά, επιστήµες, ταξίδια κ.ά.) ώστε να λαµβάνει υλικό
πάνω σε αυτά.

Εικόνα 43 (download εργαλειοθήκης StumbleUpon)

Ξεκινώντας την περιήγηση στις δυνατότητες του συστήµατος
StumbleUpon πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελείται από τέσσερις
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κεντρικούς χώρους, όπως φαίνεται και στην εικόνα 43: ‘σπίτι’ του
χρήστη (home), ιστοσελίδες (websites), άνθρωποι (people) και βίντεο
(videos). Ο προσωπικός χώρος κάθε χρήστη (home) αποτελείται από
άλλους µικρότερους όπου αποθηκεύονται οι ενέργειες που εκτελεί.
Ουσιαστικά το σύστηµα StumbleUpon αποτελεί λογισµικό εξερεύνησης
του παγκόσµιου ιστού πάνω σε οποιαδήποτε ζητήµατα επιθυµεί ένας
χρήστης. Στον ιδιωτικό χώρο κάθε µέλους (home) υπάρχει ο τοµέας
προτιµήσεις (preferences) όπου δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία όπως
ηλικία, οικογενειακή – επαγγελµατική κατάσταση (εφόσον το επιθυµεί)
αλλά εκφράζει επίσης και το ενδιαφέρον του πάνω σε τοµείς της
καθηµερινής ζωής. Σε κάθε χρήστη εµφανίζονται γενικές κατηγορίες
όπως είναι άθληση, ψυχολογία, υγεία, ταξίδια, µέσα µαζικής
επικοινωνίας, ζώα, θρησκεία, µουσική κ.ά. και επιλέγοντας µια από
αυτές παρατίθενται σε αυτόν ειδικές εκφάνσεις της που µπορεί να
επιλέξει (εικόνα 44). Αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του συστήµατος αφού
βάση των ενδιαφερόντων που δηλώνει κάθε χρήστης µπορεί να
αναζητηθεί από άλλα µέλη µε κοινές προτιµήσεις, δίνοντας έτσι το βήµα
για την αρχή µιας ‘φιλίας’.

Εικόνα 44 (π.χ. προτιµήσεων χρήστη στη µουσική)
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα 44 στο πλάι της σελίδας, σε κάθε χώρο
του ‘home’ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα άµεσα να προσκαλέσει φίλους
του να δηµιουργήσουν λογαριασµό στο σύστηµα ή να αναζητήσει µέλη
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα που έχουν δηλώσει, το φύλο τους, το τόπο
κατοικίας τους, την οικογενειακή τους κατάσταση κ.ά. Μια ιδιαίτερα
πρωτότυπη εφαρµογή που παρέχει το λογισµικό αποτελεί η δυνατότητα
των χρηστών του όταν επισκέπτονται σελίδες στο ∆ιαδίκτυο να τις
‘ψηφίζουν’ ως αρεστές ή όχι µέσω της εργαλειοθήκης του StumbleUpon.
Κάθε φορά που επιλέγει ένας χρήστης µια σελίδα ως αρεστή αυτόµατα
αποθηκεύεται στο χώρο των αγαπηµένων του (favorites) που βρίσκεται
στο προσωπικό του χώρο (home), όπως φαίνεται στην εικόνα 45,
δίνοντας του τη δυνατότητα άµεσης προσπέλασης όταν το επιθυµεί. Και
σε αυτήν την εικόνα φαίνονται οι δυνατότητες του χρήστη να
προσκαλέσει ή να αναζητήσει άλλα µέλη καθώς και να εξερευνήσει
σελίδες που βασίζονται πάνω στις προτιµήσεις που έχει αποθηκεύσει.

Εικόνα 45 (χώρος αγαπηµένων θεµάτων χρήστη)

Το σύστηµα StumbleUpon, ως σύστηµα παρουσίας παρέχει στους
χρήστες του τη δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων µέσω του χώρου
‘home’ αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων πάνω σε σελίδες,
φωτογραφίες ή βίντεο που έχει επισκεφτεί ο χρήστης. Όπως έχει φανεί
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από τα προαναφερθέντα, το σύστηµα αποτελεί χώρο εξερεύνησης
∆ιαδικτυακού υλικού. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του, έρχεται να
επιβεβαιωθεί από τον ξεχωριστό χώρο ‘websites’ που παρέχει (εικόνα
46). Ο χρήστης επισκεπτόµενος αυτόν τον χώρο της εφαρµογής µπορεί
να ανακαλύψει υλικό πάνω σε οποιοδήποτε θέµα επιθυµεί. Το σύστηµα
παρουσιάζει υλικό (κείµενα, φωτογραφίες και βίντεο) δηλώνοντας µέσω
ετικετών σε ποιες από τις κατηγορίες ενδιαφερόντων αναφέρεται το
καθένα. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ‘δει’ ποια µέλη
επέλεξαν να δηλώσουν το συγκεκριµένο υλικό ως ‘αρεστό’ και να
διαβάσει αναφορές πάνω σε αυτό (εικόνα 47).

Εικόνα 46 (χώρος ‘websites’)

Η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στο χώρο των ‘websites’ είναι αυτή που
περιλαµβάνει τις πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες αλλά παρέχει στους χρήστες
της εφαρµογής άµεση προσπέλαση σε υλικό οποιουδήποτε θέµατος
επιθυµούν επιλέγοντάς το, όπως φαίνεται στην εικόνα 46 στο πλάι.
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Εικόνα 47
(π.χ. ‘αρεστής’ σελίδας από χρήστες – αναφορές σε αυτήν)

Στο χώρο των ανθρώπων ‘people’ (εικόνα 48) ένας χρήστης µπορεί να
δει µέλη του συστήµατος που βρίσκονται στην εφαρµογή ‘κοντά’ του
γεωγραφικά (σύµφωνα µε την τοποθεσία που έχει δηλώσει στα
προσωπικά του στοιχεία) καθώς και οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί
ώστε αν επιθυµεί να γίνει και ο ίδιος µέλος λαµβάνοντας µέρος στις
συζητήσεις. Όταν επιλεχθεί ένα µέλος εµφανίζεται στο χρήστη η
προσωπική καρτέλα του όπου εµφανίζονται τα στοιχεία του, ο χώρος των
αγαπηµένων του και οι φίλοι του. Αν ένας χρήστης επιθυµεί µπορεί να
τον προσθέσει ως φίλο του ή απλά να του στείλει ένα µήνυµα.
Ενδιαφέρον σηµείο του συστήµατος αποτελεί το γεγονός πως όταν ένας
χρήστης επιλέξει να δει τη καρτέλα ενός µέλους, το λογισµικό του
εµφανίζει κατά πόσο ‘µοιάζουν’ σε σχέση µε τις προτιµήσεις τους και τις
ενέργειές τους. Όταν επιλεχθεί µια οµάδα, εµφανίζεται το πλήθος των
µελών της όπως και κάποια από αυτά, αλλά και επιπλέον χώροι (sites) µε
παρεµφερές περιεχόµενο.
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Εικόνα 48 (χώρος ‘people’)

Ο τελευταίος χώρος της εφαρµογής (videos – εικόνα 49) αποτελείται
από βίντεο από όλο τον κόσµο, παρουσιάζοντας σαν αρχική σελίδα τα
πιο δηµοφιλή. Όπως ακριβώς και στο χώρο των µελών (people), ένας
χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στις κατηγορίες που του
παρουσιάζονται στο δεξί µέρος της σελίδας (χιουµοριστικά, πολιτικά,
υγειάς, άθλησης κ.ά.) και να του εµφανιστούν βίντεο συγκεκριµένου
περιεχοµένου. Επιλέγοντας ένα βίντεο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα όχι
µόνο να το δει αλλά και να το ‘µοιραστεί’ µε φίλους του, να το ψηφίσει
ως ‘αρεστό’ (ή όχι) αποθηκεύοντας το µε αυτό τον τρόπο στα αγαπηµένα
του (favorites), καθώς και να ανακαλύψει σε ποια άλλα µέλη του
StumbleUpon άρεσε (εικόνα 50).
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Εικόνα 49 (χώρος βίντεο)

Εικόνα 50 (π.χ. χιουµοριστικού βίντεο)
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί πως όταν ένας χρήστης επιλέγει να
‘ψηφίσει ως αρεστό’ οποιοδήποτε βίντεο, εικόνα ή σελίδα αυτά
αποθηκεύονται στα αγαπηµένα. Παρέχοντας ελευθερία κινήσεων σε έναν
χρήστη το σύστηµα του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει στο χώρο των
προτιµήσεων του (preferences) αν θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα
προσωπικά δεδοµένα κάθε µέλος του συστήµατος ή όχι.
Συνοψίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος StumbeUpon,
πρέπει να επισηµανθεί, σε σχέση µε τα υπόλοιπα λογισµικά, η ανάγκη
τοπικής εγκατάστασης βοηθητικού προγράµµατος. Προκειµένου ένας
χρήστης να έχει πρόσβαση στις εφαρµογές θα πρέπει να έχει εκτελέσει
την εργαλειοθήκη του συστήµατος η οποία και εµφανίζεται σε κάθε
σελίδα του παγκόσµιου ιστού επισκέπτεται. Το λογισµικό ανήκοντας
στην γενική κατηγορία των συστηµάτων παρουσίας, παρέχει ως βασικές
υπηρεσίες την εξερεύνηση υλικού στο ∆ιαδίκτυο και την επικοινωνία
µεταξύ όχι µόνο των φίλων του αλλά και νέων µελών του συστήµατος µε
κοινά ενδιαφέροντα. ∆εν αποτελεί εφαρµογή επικεντρωµένη σε
συγκεκριµένου περιεχοµένου υπηρεσίες όπως το Linkedin που αφορά τον
επαγγελµατικό τοµέα των χρηστών. Επιπλέον, το σύστηµα δίνει πλήρη
ελευθερία στα µέλη του να ορίσουν οι ίδιοι τα δικαιώµατα των
υπόλοιπων χρηστών πάνω στο προσωπικό τους χώρο. Συγκεκριµένα, στο
χώρο των προτιµήσεων ο χρήστης δηλώνει αν θα έχουν πρόσβαση στα
αγαπηµένα του (favorites) όλες οι επαφές, αν σε κάθε µέλος θα παρέχεται
η δυνατότητα αποστολής µηνύµατος προς αυτόν καθώς και η δυνατότητα
εύρεσης του χρήστη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Ενώ
παρέχει τη δυνατότητα εισόδου ενός µέλους σε οµάδες χρηστών µε κοινά
ενδιαφέροντα, δεν είναι δυνατό να διαχειριστεί µόνος του κοινότητες
αφού όλα τα µέλη που προσκαλεί στην εφαρµογή αποτελούν µια
κοινότητα, την κοινότητα ‘φίλων’. Όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες του
συστήµατος StumbleUpon επικεντρώνονται στην διαχείριση και
εξερεύνηση κειµένων, φωτογραφιών ή/και βίντεο σύµφωνα µε τα
ενδιαφέροντα ενός χρήστη. Εκτός από την δυνατότητα να αποθηκεύσει
ένας χρήστης το υλικό που του αρέσει του παρέχεται και αυτή του
σχολιασµού πάνω στο υλικό, της αποστολής του σε φίλους ή ακόµα και η
δυνατότητα εκτύπωσής του. Επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισµό αυτών
των συστηµάτων ως συστήµατα ενίσχυσης της παρουσίας και της
επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών, κάθε µέλος µπορεί να δηµιουργήσει
‘φιλία’ µε άλλα ανακαλύπτοντας τα από τις κοινές τους προτιµήσεις.
Συστήµατα παρουσίας µε παρόµοιες δυνατότητες όπως του
StumbleUpon, αποτελούν τα λογισµικά Digg, Mixx, Orkut και Fark. Όλα
τα παραπάνω συστήµατα δίνουν στους χρήστες τους την δυνατότητα
εύρεσης εικόνων, βίντεο και κειµένων πάνω σε θέµατα επικαιρότητας σε
διάφορους τοµείς όπως επιστήµη, υγεία, άθληση, διασκέδαση, εργασία
κ.ά. Επιπρόσθετα σε όλες τις εφαρµογές είναι δυνατή η επικοινωνία
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µεταξύ των µελών τους αλλά επιπλέον τους παρέχεται και η δυνατότητα
σχολιασµού του υλικού που τους παρουσιάζεται ή/και αποστολής του σε
άλλα άτοµα.

¾ Twitter
Ένα σύστηµα παρουσίας που δεν γνωρίζει ακόµη ιδιαίτερη
διάδοση σε σχέση µε άλλα που αναφέρθηκαν, όπως το MSN και το
Facebook, αλλά παρουσιάζει µια σηµαντική διαφορά στις δυνατότητες
που παρέχει στους χρήστες του αποτελεί το λογισµικό Twitter. Η
διαφορά του έγκειται στο γεγονός ότι έχει σαν κεντρική και σχεδόν
αποκλειστική δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών του, την
ανακοίνωση της κατάστασης τους ‘σε µια γραµµή’.
Στην αρχική επαφή ενός χρήστη µε το σύστηµα Twitter και πριν
ακόµα εγγραφεί και ανοίξει το προσωπικό του λογαριασµό, του
παρουσιάζεται µια µικρή αναφορά στην λειτουργία του λογισµικού, µαζί
µε την προτροπή να εγγραφεί και τρεις κριτικές για το σύστηµα στο κάτω
µέρος της οθόνης (εικόνα 51).

Εικόνα 51 (πρώτη επαφή)
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Μετά την είσοδο ενός µέλους στο σύστηµα παρουσιάζεται η κεντρική
σελίδα του λογισµικού (home) που περιέχει όλες τις δυνατότητες που
προσφέρει στο χρήστη (εικόνα 52). Σε αυτό το τµήµα του συστήµατος
στο επάνω µέρος εµφανίζεται το λευκό πλαίσιο που ο χρήστης µπορεί να
πληκτρολογήσει ένα σύντοµο κείµενο 140 γραµµάτων προκειµένου να
ανακοινωθεί σε όλα τα υπόλοιπα µέλη που είναι εγγεγραµµένα στο
λογισµικό. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 52, οι τελευταίες
ανακοινώσεις του χρήστη στο σύστηµα εµφανίζονται σε αυτήν την
σελίδα µε την επιπρόσθετη πληροφορία της ηµεροµηνίας που
ανακοινώθηκε καθεµία. Ωστόσο το λογισµικό παρέχει τον χώρο
“Updates” που περιέχει όλες τις ανακοινώσεις του χρήστη στο λογισµικό
και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται από οποιοδήποτε σηµείο της
εφαρµογής. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι ανακοινώσεις είναι
ορατές από κάθε χρήστη του συστήµατος και δεν µπορεί να γίνει επιλογή
σε ποια µέλη θα ανακοινωθούν και σε ποια όχι.

Εικόνα 52 (χώρος ‘home’)
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Η δεύτερη και τελευταία δυνατότητα του συστήµατος, που παρέχεται
σε έναν χρήστη ενισχύοντας την επικοινωνία του µε άλλους και δίνοντάς
του τη δυνατότητα ελευθερίας και επιλογής, είναι να στείλει άµεσο
µήνυµα 140 γραµµάτων σε συγκεκριµένο παραλήπτη, χωρίς να έχει
πρόσβαση κάποιο άλλο µέλος (direct messages).
Από τη κεντρική σελίδα του συστήµατος Twitter ο χρήστης έχει
πρόσβαση στο χώρο της βοήθειας που παρέχει το λογισµικό (εικόνα 53).
Αυτός ο χώρος αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του συστήµατος δίνοντας
ιδιαίτερα αναλυτικές πληροφορίες σε έναν χρήστη για τις δυνατότητές
του και απαντώντας στις πιο δηµοφιλής ερωτήσεις κατευθύνοντας κάθε
µέλος που αντιµετωπίζει πρόβληµα σε τµήµατα του λογισµικού ή σε
λειτουργίες του.

Εικόνα 53 (χώρος βοήθειας)

Από την κεντρική σελίδα του συστήµατος (home) ένας χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει να κατευθυνθεί µέσω της υπερσύνδεσης
“Everyone” στο κοµµάτι του λογισµικού όπου του παρουσιάζονται όλες
οι ανακοινώσεις που έχουν κάνει µέλη του Twitter (εικόνα 54). Αξίζει να
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τονιστεί ότι ενώ παρέχει κάποιες περιορισµένες δυνατότητες διαχείρισης
κοινοτήτων, που θα αναφερθούν παρακάτω, στο συγκεκριµένο κοµµάτι
του λογισµικού εµφανίζονται τα κείµενα που έχουν δηµοσιοποιήσει όλα
τα µέλη του συστήµατος τα τελευταία λεπτά από τη στιγµή που εισήλθε
στο συγκεκριµένο κοµµάτι του συστήµατος ένας χρήστης, ανεξάρτητα
από την απουσία της γνωριµίας µεταξύ τους. Επιλέγοντας το όνοµα ενός
µέλους εµφανίζεται στο χρήστη µια λίστα από όλες τις ανακοινώσεις που
έχει κάνει το συγκεκριµένο µέλος.

Εικόνα 54 (χώρος “everyone”)

Κλείνοντας µε το κοµµάτι των υπηρεσιών που παρέχει το σύστηµα
Twitter στους χρήστες του, πρέπει να αναφερθεί ο χώρος των ρυθµίσεων
(settings). Ο συγκεκριµένος χώρος αποτελείται από επιµέρους τµήµατα
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξει όχι µόνο να
αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία (όνοµα, πληροφορίες, κωδικό
λογαριασµού, εικόνα κτλ.) αλλά και τη δυνατότητα να ‘επέµβει’ σε κύρια
σηµεία του συστήµατος όπως στην διεπιφάνεια χρήστη, αλλάζοντας το
φόντο του συστήµατος (εικόνα 55). Το λογισµικό παρέχει στο χρήστη τη
δυνατότητα να αλλάξει το σχέδιο και το χρώµα των παραθύρων του
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σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του, δίνοντας κάποια εναλλακτικά σχήµατα
και χρώµατα για να επιλέξει. Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και πρωτοφανής
δυνατότητα που παρέχει το σύστηµα σε κάθε χρήστη από αυτό το µέρος
του είναι να επιλέξει εφόσον το επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το λογισµικό
µέσω του κινητού του τηλεφώνου. Χαρακτηριστικό που δεν εµφανίστηκε
σε κανένα από τα προηγούµενα συστήµατα παρουσίας που αναφέρθηκαν.

Εικόνα 55 (αλλαγή φόντου)

Προκειµένου να αναφερθούµε στις λειτουργίες που παρέχονται από το
σύστηµα για την διαχείριση κοινοτήτων από τους χρήστες, πρέπει εξ’
αρχής να τονιστεί το γεγονός αναφοράς τους ως ‘ακόλουθους’
(followers). Το λογισµικό δεν δίνει τη δυνατότητα κατασκευής οµάδων
από τον ίδιο τον χρήστη αλλά µόνο την είσοδο ενός µέλους σαν
‘ακόλουθο’ του άλλου. Το πλήθος των µελών που είναι ‘ακόλουθοι’ ενός
χρήστη αλλά και το πλήθος αυτών που ‘ακολουθεί’ ο ίδιος ο χρήστης
εµφανίζεται στην αρχική σελίδα του συστήµατος στο δεξί πάνω µέρος
της οθόνης (εικόνα 52 ‘home’). Επιλέγοντας κάποια υπερσύνδεση από
αυτές εµφανίζονται στο χρήστη τα αντίστοιχα µέλη.
Το σύστηµα Twitter δίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη µέσω τριών
ιδιαίτερα κατανοητών βηµάτων να αναζητήσει φίλους του που είναι µέλη
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του λογισµικού καθώς και να προσκαλέσει αυτούς που δεν είναι για να
εγγραφούν. Στο πρώτο βήµα, το λογισµικό ελέγχει ποιες από τις επαφές
του χρήστη σε άλλο σύστηµα (MSN, Facebook κ.τ.λ.) έχουν λογαριασµό
Twitter ζητώντας από αυτόν να εισάγει τα στοιχεία λογαριασµού του ή
να στείλει πρόσκληση συµµετοχής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(εικόνα 56).

Εικόνα 56 (έλεγχος µελών Twitter)

Στο δεύτερο βήµα, το σύστηµα παρουσιάζει τις επαφές του χρήστη
από τον άλλο λογαριασµό που είναι µέλη του Twitter και δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να γίνει ‘ακόλουθος’ όποιων από αυτούς
επιθυµεί (εικόνα 57). Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο βήµα το λογισµικό
παρουσιάζει τις επαφές που δεν είναι χρήστες του Twitter δίνοντας την
δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει όποιους και όσους από αυτούς
επιθυµεί ώστε να τους αποστείλει πρόσκληση χρήσης του συστήµατος
(εικόνα 58).
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Εικόνα 57 (επιλογή ‘ακόλουθων’)

Εικόνα 58 (πρόσκληση χρήσης)
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Όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα, το σύστηµα Twitter αποτελεί
ένα διαφορετικό λογισµικό από τα υπόλοιπα όχι ως προς την
συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου του αλλά ως προς τις σχετικά
περιορισµένες δυνατότητές του. Συστήµατα όπως το Linkedin και το
Flickr έχουν συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος επικεντρώνοντας τις
δυνατότητες ενός χρήστη σε εργασιακά θέµατα και ανταλλαγή
φωτογραφικού υλικού, αντίστοιχα. Το σύστηµα Twitter παρέχει ως
µοναδική δυνατότητα στα µέλη του την επικοινωνία µεταξύ τους µέσω
ενός κειµένου 140 χαρακτήρων. Ουσιαστικά αποτελεί µέσο ενηµέρωσης
της κατάστασης ενός χρήστη στους υπόλοιπους. Η ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα διαφοροποίησή του από τα υπόλοιπα συστήµατα έγκειται
στην δυνατότητα χρήσης του µέσω κινητού τηλεφώνου καθώς και η
δυνατότητα αλλαγής της διεπιφάνειας χρήσης που παρέχει στα µέλη του
ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους.

2.3 ASTRA
Τα συστήµατα επικοινωνίας και παρουσίας που αναφέρθηκαν
αποτελούν εφαρµογές της αναπτυσσόµενης τεχνολογίας των
υπολογιστών µε κατεύθυνση προς την ενίσχυση της παρουσίας των
χρηστών τους. Το επόµενο βήµα εξέλιξης αυτών των λογισµικών
αποτελούν συστήµατα που ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες των ανθρώπων,
αποδεσµεύοντας τους όµως από την συνεχή ενασχόλησή τους µε τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα εν λόγω λογισµικά βασίζονται στη
δυνατότητα χρήσης έξυπνων καθηµερινών αντικειµένων ώστε να
επιτευχθεί ένας στόχος του χρήστη. Ένα αντιπροσωπευτικό σύστηµα
αυτής της κατηγορίας αποτελεί το σύστηµα ASTRA που θα
παρουσιαστεί στην συγκεκριµένη ενότητα. Πριν όµως την ανάλυση ενός
τέτοιου λογισµικού, πρέπει να γίνει κατανοητός ο διαχωρισµός και τα
πλεονεκτήµατα των συστηµάτων αυτής της γενιάς (συστήµατα διάχυτου
υπολογισµού) από τα υπόλοιπα των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών που προηγήθηκαν.
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2.3.1 ∆ιάχυτα συστήµατα
Με γνώµονα ότι κάθε τεχνολογικό επίτευγµα του ανθρώπου έχει ως
στόχο την απλούστευση και καλυτέρευση των καθηµερινών του
δραστηριοτήτων – ενεργειών, τα διάχυτα συστήµατα υπολογισµού
επιχειρούν µε ‘αόρατο’ τρόπο και χωρίς περαιτέρω ανθρώπινη ενέργεια
την επίτευξη και ικανοποίηση των αναγκών του. Ένα διάχυτο σύστηµα
υπολογισµού αποτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων και αισθητήρων
που επικοινωνούν και συνεργάζονται µέσω ενός ασύρµατου δικτύου που
είναι ‘αόρατο’.
Στις µέρες µας µε την τόσο ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και τις
πολυπληθείς εφαρµογές της στην καθηµερινότητα, κάθε χρήστης έρχεται
σε επαφή µε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, οι οποίοι µπορεί να είναι
ενσωµατωµένοι σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, µε αποτέλεσµα ο
χρήστης συχνά να µην αντιλαµβάνεται ότι αλληλεπιδρά µε µια
υπολογιστική εφαρµογή. Η έννοια της περιρρέουσας νοηµοσύνης, η
οποία αποτελεί αποτέλεσµα της χρήσης των συστηµάτων διάχυτου
υπολογισµού, αναφέρεται σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν ως
υποδοµή διάφορες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µε τις
οποίες κάθε χρήστης έρχεται σε επαφή διενεργώντας καθηµερινές
δραστηριότητές του χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι αλληλεπιδρά µε την
τεχνολογία [8]. Το περιβάλλον περιρρέουσας νοηµοσύνης είναι σε θέση
να αναγνωρίζει την παρουσία κάθε ανθρώπου µέσα σε αυτό και να
προσαρµόζεται ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις ενέργειές του.

Στην πραγµατικότητα, ο άνθρωπος, µε την παρουσία του και µόνο σ’ ένα
περιβάλλον Περιρρέουσας Νοηµοσύνης, µετατρέπεται αυτόµατα σε χρήστη
των Συστηµάτων ∆ιάχυτου Υπολογισµού που λειτουργούν στο χώρο που
βρίσκεται. Επιδίωξη της Περιρρέουσας Νοηµοσύνης είναι να βοηθήσει
τον άνθρωπο να γίνει δηµιουργός και συνδιαµορφωτής του χώρου στον
οποίο δραστηριοποιείται, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προσαρµόζει τις
υπάρχουσες υπηρεσίες και να συνθέτει νέες, οι οποίες δεν είχαν
προβλεφθεί από τους κατασκευαστές του συστήµατος και οι οποίες
ταιριάζουν καλύτερα στους σκοπούς του (Kameas, 2003)
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Προκειµένου να υλοποιηθεί όµως ένα περιβάλλον περιρρέουσας
νοηµοσύνης πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα ‘εργαλεία’ µε τα
οποία αλληλεπιδρά κάθε άνθρωπος ώστε να ‘επικοινωνεί’ µε ένα διάχυτο
σύστηµα υπολογισµού. Τα ‘εργαλεία’ αυτά γνωστά και ως “έξυπνα
τεχνουργήµατα”, δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθηµερινά αντικείµενα τα
οποία έχουν ενσωµατωµένη υπολογιστική ισχύ προκειµένου να
επιτρέπουν στους ανθρώπους να πραγµατοποιούν νέες ή παλιές ενέργειες
µε νέους, πιο αποτελεσµατικούς και πιο ευχάριστους τρόπους. Τα
τεχνουργήµατα, διατηρώντας τις ιδιότητες τους και την φυσική τους
υπόσταση ως καθηµερινής χρήσης αντικείµενα, έχουν ενσωµατωµένους
αισθητήρες που λειτουργούν αυτόνοµα και δίνουν σε κάθε άνθρωπο την
δυνατότητα υποστήριξης περισσοτέρων δραστηριοτήτων από την
συνηθισµένη χρήση τους.
Από τεχνικής πλευράς, ένα διάχυτο σύστηµα υπολογισµού είναι ένα
µεγάλο κατανεµηµένο σύστηµα, του οποίου οι κόµβοι αλληλεπίδρασης
και σύνδεσης δεν είναι υπολογιστές αλλά τεχνουργήµατα. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, σκοπός ενός διάχυτου συστήµατος υπολογισµού είναι η
εκτέλεση ενεργειών µεταξύ εφαρµογών µε ‘αόρατο’ τρόπο, δηλαδή
χωρίς κάθε άνθρωπος να αντιλαµβάνεται την αλληλεπίδρασή του µε την
τεχνολογία καθώς αυτή θα βρίσκεται ενσωµατωµένη στο περιβάλλον
δραστηριοποίησης του. Προκειµένου οι ετερογενείς εφαρµογές που
διατίθενται στο περιβάλλον του κάθε ανθρώπου να επικοινωνούν µεταξύ
τους χρησιµοποιείται το µεσολογισµικό, το οποίο είναι λογισµικό που
βοηθά µια εφαρµογή να επικοινωνήσει µε άλλες εφαρµογές, δίκτυα,
υλικό και λειτουργικά συστήµατα.
Πριν παρουσιαστεί το σύστηµα ASTRA, αποτελώντας µια προσπάθεια
κινούµενη προς το στόχο της ανάπτυξης των διάχυτων συστηµάτων
συναίσθησης, πρέπει να τονιστεί πως η επιτυχία και ο ρόλος µιας
τεχνολογικής εξέλιξης καθορίζεται από την αποδοχή της από το ‘µέσο
άνθρωπο’. Όσον αφορά τα διάχυτα συστήµατα, το πρόβληµα της
διάδρασης του χρήστη µε το σύστηµα, το πρόβληµα της αξιοπιστίας των
συστηµάτων και το πρόβληµα της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων των χρηστών, αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που
επιδρούν στην διάδοσή τους.
Βασικό µέληµα των σχεδιαστών διάχυτων συστηµάτων υπολογισµού
πρέπει να είναι η δηµιουργία ‘εργαλείων’ µε εύκολη και γρήγορη
εκµάθηση των λειτουργιών τους και της χρήσης τους από το ‘µέσο
άνθρωπο’. Η διάδραση ενός ανθρώπου µε ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να
είναι φυσική δηλαδή να γίνεται µε τις συνηθισµένες κινήσεις του µέσα
στο χώρο. Επιπλέον, ένα διάχυτο σύστηµα υπολογισµού θα πρέπει να
είναι αξιόπιστο δηλαδή να παρέχει στους χρήστες του συνεχή πρόσβαση
σε δίκτυο και δεδοµένα και να γίνεται γρήγορα και άµεσα η αναγνώριση
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του χρήστη ώστε να του δοθούν τα δικαιώµατα χρήσης των
τεχνουργηµάτων και των υπηρεσιών του συστήµατος. Κάθε τεχνούργηµα
πρέπει να έχει αυτόνοµη λειτουργία σε σχέση µε τα υπόλοιπα και να µην
παύει η λειτουργία του σε µια διακοπή ρεύµατος ή όταν τελειώσουν οι
µπαταρίες του, αλλά ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση να µεταβιβάζει
τις πληροφορίες του σε κάποιο άλλο τεχνούργηµα ή σε κάποιο κεντρικό
εξυπηρετητή. Τέλος, το πιο σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει να λυθεί
από τους σχεδιαστές αυτών των συστηµάτων είναι η προστασία
δεδοµένων των χρηστών τους. Οι αισθητήρες ενός τέτοιου συστήµατος
καταγράφουν πληροφορίες και δεδοµένα των χρηστών που
δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης. Αυτά
τα ψηφιακά δεδοµένα είναι πολύ εύκολο να αντιγραφούν, να µεταδοθούν
σε τρίτους ή/και να παραποιηθούν χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον
χρήστη.

2.3.2 Το µοντέλο Focus – Nimbus
Το µοντέλο Focus – Nimbus επικεντρώνεται στην ανάγκη ενός χρήστη
να ενηµερώνεται για τις ενέργειες, προτιµήσεις, ανάγκες άλλων χρηστών
αλλά και αντίστοιχα να ανακοινώνει τις δικές του ώστε να είναι ορατές
από αυτούς. Κάθε σύστηµα πρέπει να δίνει την ελευθερία στους χρήστες
του να επιλέγουν οι ίδιοι ποια µέλη θα έχουν πρόσβαση και σε ποιες
πληροφορίες. Το µοντέλο focus-nimbus παρέχει ακριβώς την δυνατότητα
επιλογής αυτών των πληροφοριών [9]. Ο χώρος του ‘nimbus’ ενός
χρήστη περιλαµβάνει ένα σύνολο από καταστάσεις, γεγονότα ή ενέργειές
του που είναι δηµόσια ορατές (σε όλους τους χρήστες), δίνοντας την
δυνατότητα σε όποιον άλλο χρήστη επιθυµεί να τις συµπεριλάβει στο
‘focus’ του. Ο χώρος του ‘focus’ ενός χρήστη περιλαµβάνει ένα σύνολο
από καταστάσεις, γεγονότα ή ενέργειες που ο ίδιος ενδιαφέρεται να
ενηµερώνεται για τους άλλους χρήστες. Το ‘focus’ ενός χρήστη, όπως
είναι αντιληπτό, µπορεί να περιλαµβάνει το ‘nimbus’ ενός άλλου χρήστη.
Είναι φανερό ότι οι έννοιες του focus και του nimbus είναι αυστηρά
συνδεδεµένες και αλληλοεξαρτώµενες.
Το µοντέλο Focus – Nimbus υλοποιείται σε όλα τα συστήµατα
συναίσθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά µε διαφορετικό τρόπο
σε καθένα από αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής του
µοντέλου αποτελεί το σύστηµα Facebook που στην αρχική σελίδα (home
– Εικόνα 13), ανακοινώνονται στον χρήστη πληροφορίες άλλων χρηστών
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– “φίλων” του (Focus) όπως νέες ‘φιλίες’, εγγραφή τους σε οµάδες
(groups), ανακοινώσεις της κατάστασής τους και σχολίων, πρόσφατα
εισαγόµενες φωτογραφίες τους κ.ά. Από την άλλη στο προσωπικό χώρο
κάθε χρήστη ανακοινώνεται οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες
του ίδιου (Nimbus) ώστε να είναι ορατές από τους χρήστες που
εισέρχονται σε αυτόν. Είναι ιδιαίτερης σηµασίας ότι κάθε χρήστης
επιλέγει αυτές τις πληροφορίες – ενέργειες του που θα ήθελε να είναι
προσβάσιµες και ορατές από τους υπόλοιπους αφού του παρέχεται η
δυνατότητα διαγραφής αυτών καθώς και η δυνατότητα απαγόρευσης
εισόδου στο χώρο του, χρηστών που δεν ανήκουν στην οµάδα των
“φίλων” του. Το µοντέλο Focus – Nimbus λοιπόν, στο σύστηµα
Facebook βρίσκει πλήρη εφαρµογή και σε ιδιαίτερα µεγάλη ‘έκταση’.
Ίσως είναι το πιο αντιπροσωπευτικό λογισµικό, από αυτά που
παρουσιάστηκαν, που υλοποιεί πλήρως την εστίαση ενός χρήστη στις
ενέργειες άλλων σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Στο λογισµικό MSN για
παράδειγµα, το µοντέλο Focus – Nimbus υλοποιείται σε περιορισµένη
µορφή αφού η µόνη εστίαση που επιτρέπεται στον χρήστη (Focus) αφορά
την κατάσταση των άλλων µελών. Αντίστοιχα, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να ανακοινώσει στους υπόλοιπους (Nimbus) µόνο την
κατάσταση του, επιλέγοντάς την από µια λίστα καταστάσεων που
παρέχει το λογισµικό.
Το σύστηµα ASTRA, του οποίου η παρουσίαση ακολουθεί,
επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισµό του ως διάχυτο σύστηµα
υπολογισµού, επικεντρώνεται στην επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των χρηστών του µέσω τεχνουργηµάτων
(‘έξυπνων’ αντικειµένων) και ελάχιστης απαίτησης πληκτρολόγησης από
τους χρήστες του. Το λογισµικό υιοθετεί την θεωρία της συνδετικότητας
(Theory of Connectedness) και υλοποιεί το Focus – Nimbus µοντέλο
όπως και τα υπόλοιπα συστήµατα παρουσίας. Το σύστηµα ASTRA, όπως
θα παρουσιαστεί παρακάτω, δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας
κοινοτήτων (communities) ώστε κάθε χρήστης να επιλέγει ποιες από τις
δραστηριότητές του (Nimbus) θα είναι ορατές και σε ποιες κοινότητες.
Κάθε χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει διαφορετικές κοινότητες µε
διαφορετικές ενέργειες στο χώρο ‘Nimbus’ του ώστε να επιλέγει µε
αυτόν τον τρόπο ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση (Focus) σε αυτές.
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2.3.3 Το σύστηµα ASTRA
Το σύστηµα ASTRA αποτελεί ένα υπό κατασκευή νέο λογισµικό
διάχυτου υπολογισµού. Σκοπός του είναι η επικοινωνία των χρηστών
µέσω τεχνουργηµάτων (“έξυπνων” αντικειµένων) µε όσο το δυνατόν
λιγότερη ενασχόληση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας
τις ιδιότητες καθηµερινών αντικειµένων που βρίσκονται στο χώρο, είναι
δυνατόν να ανταλλάσουν µεταξύ τους οι χρήστες πληροφορίες ή/και να
δηλώνουν επιθυµίες τους. Πόσο απλό και γρήγορο θα ήταν άραγε για
παράδειγµα, µε µια απλή µας κίνηση ενός συγκεκριµένου ποτηριού
(όπως µε ένα αναποδογύρισµά του ή µε το γέµισµά του µε νερό) να
µπορούσαµε να δηλώσουµε σε αυτόν που επιθυµούµε την πρόθεσή µας
να βγούµε για ένα περίπατο και την πρόσκλησή µας να µας ακολουθήσει,
χωρίς να πραγµατοποιηθεί καµία συνοµιλία!!! Από την άλλη πλευρά
όµως, σε πόσο άβολη θέση θα βρισκόµασταν αν αυτή η πρόσκλησή µας
πήγαινε και σε άτοµα – χρήστες που δεν επιθυµούµε!!!
Κινούµενο προς αυτήν την κατεύθυνση «άτυπης και µη παρεµβατικής
επικοινωνίας» το σύστηµα ASTRA συνιστά µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
προσέγγιση. Πριν την παρουσίαση των χώρων του λογισµικού και την
ανάλυσή τους, πρέπει να επισηµανθούν οι έννοιες των κοινοτήτων και
των εφαρµογών όπως αυτές ‘εµφανίζονται’ στο σύστηµα ASTRA.
Καταρχήν, ο χρήστης δηµιουργεί ο ίδιος κοινότητες µε οποιαδήποτε
χαρακτηριστικά επιθυµεί (όνοµα, φωτογραφία, περιγραφή, περιεχόµενο),
δίνοντας την δυνατότητα στα µέλη του λογισµικού να εγγραφούν και να
αποδεχθούν τις εφαρµογές που περιέχει κάθε κοινότητα εφόσον το
επιθυµούν. Οι κοινότητες αποτελούν βασικό λίθο προκειµένου να
υλοποιηθούν οι εφαρµογές του ASTRA, αφού κάθε κοινότητα περιέχει
τις δικές της εφαρµογές. Οι εφαρµογές στο λογισµικό είναι κανόνες πάνω
σε ιδιότητες καθηµερινών αντικειµένων ώστε οι ‘αντιδράσεις’ τους να
απεικονίζουν επιθυµίες του χρήστη. Η σπουδαιότητα του συστήµατος
έγκειται ακριβώς στο γεγονός κατασκευής εφαρµογών οποιουδήποτε
περιεχοµένου επιθυµεί ο χρήστης. Παραδείγµατος χάριν, µια εφαρµογή
του συστήµατος ASTRA για έναν χρήστη θα ήταν το αναβόσβησµα µιας
λάµπας κάθε φορά που κάποιος από τους φίλους του επιθυµεί παρέα για
περίπατο ενώ για έναν άλλο χρήστη το αναβόσβησµα θα σήµαινε
πρόσκληση για οµαδική µελέτη. Είναι ιδιαίτερης σηµασίας η δυνατότητα
εξατοµίκευσης των εφαρµογών του συστήµατος ASTRA σύµφωνα µε τις
επιθυµίες του χρήστη.
Ξεκινώντας την λεπτοµερή ανάλυση του συστήµατος πρέπει να
αναφερθεί η κεντρική σελίδα του συστήµατος (εικόνα 59) που παρέχει
στον χρήστη την άµεση µεταφορά του µέσω συνδέσεων σε οποιαδήποτε
υπηρεσία του λογισµικού επιθυµεί.
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Εικόνα 59 (κεντρική σελίδα)

Οι κεντρικοί χώροι του συστήµατος ASTRA, όπως φαίνονται και στην
παραπάνω εικόνα, είναι τρεις: ο χώρος των συνδέσεων συναίσθησης
(awareness connections), ο χώρος των εφαρµογών (applications) και ο
χώρος χρήστη – κοινοτήτων (user and communities).
Καταρχήν πρέπει να επισηµανθεί ότι προσπαθώντας να καλύψει την
ανάγκη των µελών του για ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών,
παρέχει στους χρήστες του την δυνατότητα δηµιουργίας κοινοτήτων και
διαχείρισής τους (community management). Το σύστηµα ASTRA ως
διάχυτο σύστηµα υπολογισµού υλοποιεί , όπως ήδη αναφέρθηκε
παραπάνω, το µοντέλο Focus – Nimbus. Κάθε χρήστης ως µέλος πολλών
κοινοτήτων µπορεί να επιλέξει ποιες δραστηριότητες του θα είναι ορατές
σε ποιες κοινότητες προκειµένου τα µέλη τους να κάνουν focus σε αυτές.
Συγκεκριµένα, ο χρήστης κατασκευάζοντας εφαρµογές (όπως θα
παρουσιαστεί παρακάτω) εµφανίζονται στις κοινότητες που είναι
εγγεγραµµένος (nimbus) δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε κάθε χρήστη
που εγγράφεται σε κάποια από αυτές να εστιάσει εφόσον το επιθυµεί
(focus). Στο χώρο των κοινοτήτων κάθε χρήστης µπορεί να ‘εγγραφεί’ σε
ήδη δηµιουργηµένες κοινότητες από άλλους χρήστες αποδεχόµενος
δραστηριότητες που έχουν τα µέλη τους ή ακόµα και να δηµιουργήσει
µια δικιά του κοινότητα (εικόνα 60). Πρέπει να επισηµανθεί ότι ένας
χρήστης , µπορεί να κατασκευάσει µια οµάδα επιλέγοντάς το και από τη
κεντρική σελίδα του συστήµατος (εικόνα 59).
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Εικόνα 60 (χώρος κοινοτήτων)
Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, ένας χρήστης έχει τη
δυνατότητα στο χώρο των κοινοτήτων να ενηµερωθεί όχι µόνο για το
όνοµα και την ηµεροµηνία κατασκευής των υπαρχουσών οµάδων αλλά
και για το µέλος που την δηµιούργησε, το πλήθος των χρηστών που είναι
ήδη εγγεγραµµένα µέλη καθώς και για τον αριθµό των εφαρµογών που
παρέχει η κοινότητα. Ιδιαίτερης σηµασίας γεγονός αποτελεί και ο
µηχανισµός αναζήτησης που παρέχει το σύστηµα στο συγκεκριµένο
χώρο, προκειµένου να γνωστοποιηθούν σε ένα χρήστη οι κοινότητες που
έχει δηµιουργήσει ο ίδιος, αυτές που είναι ήδη µέλος ή οι οµάδες που
διατίθενται στο σύστηµα και δεν έχει εγγραφεί ακόµα.
Ο χώρος των εφαρµογών αποτελείται από τις δραστηριότητες –
εφαρµογές των χρηστών του συστήµατος ASTRA που στο λογισµικό
συναντώνται ως applications. Ως applications ορίζονται οι κανόνες που
δηµιουργεί ο χρήστης προκειµένου να δηλώσει επιθυµίες του (εικόνα
61). Η κατασκευή κανόνων είναι δυνατή και από άτοµα µε ελάχιστες
γνώσεις στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αν και γίνεται
προσπάθεια αποφυγής ακόµα και αυτής της απλής πληκτρολόγησης. Στο
τµήµα του λογισµικού κατασκευής κανόνων, ο χρήστης πρώτα
ονοµατίζει τον κανόνα που θέλει να δηµιουργήσει δίνοντας µια µικρή
περιγραφή του και στη συνέχεια του δίνεται µια πλατφόρµα όπου τον
κατασκευάζει µε ένα ή συνδυασµό πολλών τεχνουργηµάτων µαζί (εικόνα
61).
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Εικόνα 61 (χώρος κατασκευής εφαρµογών)

Ο χρήστης δηµιουργώντας έναν κανόνα (συµπεριλαµβανόµενος στο
nimbus του) δηλώνει ποιες ιδιότητες – χαρακτηριστικά καθηµερινών
αντικειµένων θα αντικατοπτρίζουν µια επιθυµία του. Παραδείγµατος
χάριν, η επιθυµία του για τηλεφωνική επικοινωνία µε την οικογένειά του
θα απεικονίζεται µε την απενεργοποίηση του ραδιοφώνου και το
ξεφύλλισµα του οικογενειακού φωτογραφικού άλµπουµ. Μετά την
δηµιουργία ενός κανόνα ο χρήστης επιλέγει σε ποια – ποιες κοινότητες
θα δηµοσιοποιηθεί προκειµένου τα µέλη τους να τον αποδεχθούν
συµπεριλαµβάνοντάς τον στο focus τους εφόσον το επιθυµούν. Κάθε
χρήστης ‘δεχόµενος’ κάποιο κανόνα µιας κοινότητας (επιλέγοντας τον
από το χώρο my awareness connections – σελίδα 62, όπως θα αναφερθεί
παρακάτω) πρέπει να ορίζει µέσω των ίδιων απλών κανόνων πως θα
«εµφανίζεται» στο χώρο του, δηλαδή ποιες ‘αντιδράσεις’ των
τεχνουργηµάτων θα δηλώνουν την ενέργεια που αντικατοπτρίζει η
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Για το προηγούµενο παράδειγµα, οι
χρήστες αντιλαµβάνονται την επιθυµία για τηλεφωνική επικοινωνία µε
την προβολή στο τοίχο µιας φωτογραφίας του χρήστη.
Επιπρόσθετο παράδειγµα κανόνα – εφαρµογής που υλοποιεί το
σύστηµα ASTRA είναι ο κανόνας ενός χρήστη “επιθυµώ να πάω για
περίπατο”. Αυτό µπορεί να οριστεί όταν ο χρήστης αναβοσβήσει την
‘έξυπνη’ λάµπα του και ανάψει το θερµοσίφωνα του σπιτιού του. Εφόσον
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ένας άλλος χρήστης το έχει συµπεριλάβει στο focus του προκειµένου να
ενηµερωθεί για αυτήν την επιθυµία του φίλου του, πρέπει να ορίσει πως
θα λαµβάνει αυτήν την πληροφορία, όπως παραδείγµατος χάριν να
χτυπήσει το ξυπνητήρι του 3 φορές.
Πριν αναλυθεί η σύνθετη φύση του χώρου των συνδέσεων
συναίσθησης (awareness connections), πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός
ότι από τη κεντρική σελίδα του συστήµατος στο κοµµάτι των εφαρµογών
(application) ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα πέρα από το να
κατασκευάσει µια εφαρµογή να διενεργήσει και επιπλέον
δραστηριότητες. ∆ίνεται η δυνατότητα το σύστηµα να του παρουσιάσει
όλους τους κανόνες – εφαρµογές που έχει ήδη κατασκευάσει, να
επισκεφτεί το κοµµάτι του λογισµικού όπου υπάρχουν µη
δηµοσιοποιηµένες ακόµα εφαρµογές (application repository) καθώς και
να επιλέξει να “µοιραστεί” µε τους υπόλοιπους χρήστες κάποιες που δεν
το έχει κάνει ακόµα.
Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο χώρος των συνδέσεων (awareness
connections – εικόνα 62) πρέπει να τονιστεί για άλλη µια φορά πως ο
ίδιος ο χρήστης αποφασίζει αν θα δηµοσιοποιήσει µια εφαρµογή του σε
όλες τις κοινότητες ώστε να την αποδεχθούν τα µέλη τους ή αν θα την
γνωστοποιήσει µόνο σε µερικές.

Εικόνα 62 (χώρος awareness connections)
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Όπως µπορεί κάποιος να συµπεράνει από την εικόνα 62, ο χώρος των
συνδέσεων συναίσθησης αποτελεί το δοµικό λίθο του συστήµατος
ASTRA και το βασικό κοµµάτι επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών. Σε
αυτόν τον χώρο διαδραµατίζονται οι περισσότερες δραστηριότητες
µεταξύ των µελών. Στο αριστερό µέρος της οθόνης, η σελίδα του
συστήµατος χωρίζεται σε δύο τµήµατα: “invitations to me” και “my
published applications”. Στο πρώτο, ο χρήστης ενηµερώνεται για νέες
εφαρµογές που κατασκεύασαν χρήστες από κοινότητες που είναι και ο
ίδιος µέλος ώστε αν θέλει να εγγραφεί σε αυτές, ενώ στο δεύτερο,
ανακοινώνονται οι εφαρµογές του ίδιου του χρήστη που έχει
δηµοσιοποιήσει. Μόλις ένας χρήστης επιλέξει να αποδεχθεί µια
πρόσκληση σε κανόνα δηµιουργηµένο από άλλο χρήστη (στο τµήµα
“invitations to me”) του ζητείται από το σύστηµα να αποθηκεύσει –
ορίσει τους «κανόνες» που θα αποτυπώνουν αυτήν την εφαρµογή στο
δικό του χώρο. Όταν γίνει αυτό, η εφαρµογή εµφανίζεται στο δεξί µέρος
της σελίδας στο κοµµάτι “my accepted applications” που ανακοινώνονται
όλες οι εφαρµογές που έχει εισέλθει ο χρήστης (όπως φαίνεται και στην
εικόνα 62). Επιπρόσθετα, στο κοµµάτι “applications to publish” στο δεξί
µέρος της σελίδας “awareness connections”, εµφανίζονται οι εφαρµογές
που έχει κατασκευάσει ο χρήστης και δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί.
Όταν ο ίδιος επιλέξει κάποια από αυτές προκειµένου να τις
δηµοσιοποιήσει εµφανίζονται στο κεντρικό µέρος της σελίδας οι
κοινότητες που είναι µέλος, δίνοντας του τη δυνατότητα να επιλέξει σε
ποια ή ποιες θα την κοινοποιήσει.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι κάθε χρήστης µπορεί ανά
πάσα στιγµή να αλλάξει τον τρόπο εµφάνισης µιας εφαρµογής, είτε είναι
από δικό του δηµιουργηµένο κανόνα είτε από κανόνα άλλων χρηστών
που έχει συµπεριλάβει στο focus του. Αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας,
όποτε το επιθυµεί, τους κανόνες που αντικατοπτρίζουν µια
δραστηριότητα χρησιµοποιώντας είτε διαφορετικά “τεχνουργήµατα”
στους κανόνες είτε διαφορετικές ιδιότητες των ίδιων αντικειµένων που
είχε ήδη στις συνθήκες του κανόνα.
Κλείνοντας την παρουσίαση του συστήµατος ASTRA, πρέπει να
τονιστεί, ότι αυτού του είδους τα συστήµατα δεν αποτελούν τόσο µεγάλο
πόλο έλξης του ενδιαφέροντος µόνο λόγω της απλής επικοινωνίας µεταξύ
των χρηστών µε έλλειψη ουσιαστικά της χρήσης των ηλεκτρονικών
υπολογιστών αλλά και λόγω της χρήσης τους σε καθηµερινά σηµαντικά
θέµατα, όπως στην υγεία και την ασφάλεια ενός χρήστη. Τέτοια
παραδείγµατα είναι η χρήση του συστήµατος στην ενηµέρωση µας αν
ένας αποµακρυσµένος ηλικιωµένος συγγενής πήρε τα χάπια του ή ακόµα
και αν κάποιος κλέφτης εισέβαλε στο χώρο µας.
Σίγουρα αποτελεί ένα σύστηµα ιδιαίτερα αναπτυγµένης τεχνολογίας,
αλλά ακριβώς επειδή η δηµιουργία του δεν έχει ολοκληρωθεί πρέπει να
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επισηµανθεί η ιδιαιτερότητά του, σε σχέση µε τα συστήµατα παρουσίας
και επικοινωνίας που αναφέρθηκαν, όσον αφορά την µη ύπαρξη
επαναλαµβανόµενης ειδοποίησης και τη δυνατότητα λανθασµένης
ειδοποίησης. Φανταστείτε τι θα µπορούσε να συµβεί στην περίπτωση που
είχαµε συντονίσει το σύστηµα να µας ειδοποιεί µε ένα χτύπηµα του
ρολογιού κάθε φορά που ο ηλικιωµένος παππούς µας έβγαινε από το
σπίτι και µε δύο χτυπήµατα κάθε φορά που γυρνούσε, και τη στιγµή που
γυρνούσε εµείς να κάναµε µπάνιο ακούγοντας δυνατή µουσική...Ή
ακόµα χειρότερα να είχαµε ορίσει το σύστηµα να αποστέλλει στο
πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα ειδοποίηση κάθε φορά που έσπαγε ένα
βάζο που τοποθετούµε πίσω από την εξώπορτά µας όταν εµείς
απουσιάζουµε από το σπίτι και ξαφνικά ο αποµακρυσµένος αδερφός µας
(ο οποίος έχει κλειδιά) να αποφάσιζε να µας κάνει έκπληξη!!!
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Nimbus

Focus

Blurring

Επιλογή
κατάστασης
χρήστη από
προκαθορισµένη λίστα

Ενηµέρωση
κατάστασης
των επαφών
ενός χρήστη

∆υνατότητα
απόκρυψης
ενός χρήστη
του γεγονότος
ότι βρίσκεται
συνδεδεµένος
στην
εφαρµογή

∆ήλωση
συναισθηµάτων µε
χρήση
emotions

Communities
Groups

Application

∆υνατότητα
οµαδοποίησης
των επαφών σε
κοινότητες που
ο ίδιος
δηµιουργεί

Αποστολή
άµεσου
µηνύµατος,
εικόνων και
αρχείων

Παροχή
µηχανισµού
άµεσης
αναζήτησης των
επαφών

Οπτική και
προφορική
επικοινωνία
µε χρήση
κάµερας και
µικροφώνου
Πρόσκληση
συµµετοχής
σε παιχνίδια

M
S
N

∆ηµιουργία
κοινών
φακέλων µε
τις επαφές

Online
Offline

Required
user skills

Αποθήκευση
µηνυµάτων
όταν ο
χρήστης
είναι offline
και
ενηµέρωση
του όταν
εισέρθει
στην
εφαρµογή

Πληκτρολόγηση

User
interface

Επιλογή
φόντου
παραθύρου
∆ιαχείριση
συνοµιλίας,
φακέλων
γραµµατοσειεικόνων και ράς, χρώµα
αρχείων
γραφής
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Easy
to learn
Ιδιαίτερα απλό
στη χρήση

Focus on
Nimbus

F
A
C
E
B
O
O
K

Blurring

Communities
Groups

Nimbus

Focus

Μη παροχή
επιλογής
κατάστασης
πέρα από
online ή
offline

Ενηµέρωση
ενός χρήστη
για τις
ενέργειες
και τους
φίλους των
φίλων του

∆υνατότητα
διαγραφής
ενεργειών
ώστε να µην
είναι ορατές
από άλλους

∆ηµιουργία
‘φιλίας’ µεταξύ
των χρηστών µε
αποστολή
προσκλήσεων
από τον ένα
στον άλλο

Παροχή
προσωπικών
στοιχείων
ενός χρήστη
εφόσον το
επιθυµεί

Ενηµέρωση
για την
κατάσταση
των φίλων
(online ή
offline)

∆υνατότητα
ενός χρήστη
επιλογής
offline ενώ
είναι
συνδεδεµένος

Προτάσεις για
φιλία ανάλογα
µε τους ήδη
υπάρχοντες
φίλους
Συµµετοχή σε
προϋπάρχοντα
group

Γνωστοποίη
ση κάθε
ενέργειας
(διενέργεια
τεστ, φιλίας,
αποστολής
δώρων,
σχολιασµού
εικόνων)στο
προσωπικό
τοίχο του
χρήστη

Online
Offline

Required
user skills

User
interface

Κοινοποίηση των
ενεργειών
όσο η
κατάσταση
ήταν offline
µε την
είσοδο στην
εφαρµογή

Πληκτρολόγηση

Αποστολή
ειδοποίησης
εισερχοµένων
ενεργειών σε
email
Χρήση
προσωπικής
εικόνας και
µηνύµατος

Ιδιαίτερα
καλές
γνώσεις
χρήσης
εικόνων κ
αρχείων

Συνοµιλία
µόνο σε
online
κατάσταση
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Easy
to learn
Συχνή χρήση
ώστε να γίνει
εξοικοίωση

Application
Αποστολή
άµεσων
µηνυµάτων
Αποστολή,
σχολιασµός
και
δηµοσίευση
εικόνων και
αρχείων
Συµµετοχή σε
εικονικά
παιχνίδια
Ανταλλαγή
δώρων και
µουσικών
κοµµατιών
Συµµετοχή σε
ερωτηµατολόγια και
οµάδες
διεθνών
σκοπών (π.χ.
καταπολέµησ
η καρκίνου)

Focus on
Nimbus
Είσοδος στο
προσωπικό
χώρο ενός
‘φίλου’ (wall,
photos κ.ά.)
∆υνατότητα
σχολίων στο
τοίχο (wall)
ενός φίλου
ή/και στις
φωτό του

Y
O
U
T
U
B
E

Nimbus

Focus

∆εν παρέχει
καταστάσεις
χρηστών
(ούτε καν
online ή/και
offline)

Γνωστοποίηση
σχολίων
τρίτων

Blurring
Καµία
ενηµέρωση
για το
πλήθος, την
ταυτότητα
ή/και την
κατάσταση
των
επισκεπτών
του
λογισµικού

Κοινοποίηση των
σχολίων
ενός χρήστη
και των
βίντεο που
έχει
‘ανεβάσει’

Online
Offline

Required
user skills

User
interface

Πρόσβαση
Πληκτρολό- ∆υνατότητα
ελεύθερη
γηση
εύρεσης όλων
(χωρίς την
των βίντεο
απαίτηση να
πάνω σε
έχει
συγκεκριµένη
λογαριασµό
κατηγορία
ο χρήστης)
που επιθυµεί
ο χρήστης

Communities
Μη παροχή
δυνατότητας
δηµιουργίας
κοινοτήτων

Application
Πρόσβαση σε
βίντεο ή/και σε
κανάλια
µουσικής,
άθλησης,
υγείας, κ.τ.λ.
Αποστολή
µηνυµάτων

∆υνατότητα
εγγραφής σε
ήδη
δηµιουργηµένες
οµάδες

Σχολιασµός
ενός χρήστη σε
βίντεο, εικόνες,
τραγούδια
κ.τ.λ. εφόσον
έχει
λογαριασµό
στο λογισµικό

Easy
to learn

Focus on
Nimbus

Ιδιαίτερα
εύχρηστο για
κάθε χρήστη
ανεξάρτητα του
επιπέδου
γνώσεων του
στους η/υ.

Σχολιασµός
πάνω στα
σχόλια τρίτων
εφόσον έχει
λογαριασµό
στο λογισµικό

Χαρακτηρισµός σχολίων
τρίτων από ένα
χρήστη σε
‘φτωχά’ ή
‘καλά’ εφόσον
έχει
λογαριασµό
στο λογισµικό
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Nimbus

Focus

Blurring

Καταχώρηση
σύντοµης
βιογραφίας
και
ενδιαφερόντων

Παροχή σε
εργοδότες
πληροφορίε
ς για εύρεση
προσωπικού

Καµία
ενηµέρωση
για το
πλήθος
ή/και την
κατάσταση
των
χρηστών

∆εν παρέχει
καταστάσεις
χρηστών
(ούτε καν
on-offline)

Communities
∆υνατότητα
δηµιουργίας
οµάδων

∆υνατότητα
εύρεσης
εργασίας βάση
του
βιογραφικού
που έχει
δηλώσει ο
χρήστης

Εγγραφή
χρήστη σε ήδη
δηµιουργηµένες
κοινότητες

∆ηµιουργία
παρουσιάσεων,
διενέργεια
στατιστικών
ελέγχων κ.ά.
Μηχανισµός
αναζήτησης
χρηστών µε
συγκεκριµένα
προσόντα
καθώς και
εταιρειών
Αποστολή
µηνυµάτων,
ερωτήσεων,
απαντήσεων
πάνω σε
οποιαδήποτε
θέµατα κ
συστάσεων

Πρόσκληση για
νέα µέλη

L
I
N
K
E
D
I
N
Online
Offline

Application

Required
user skills

User
interface

Easy
to learn

Πληκτρολόγηση

Παροχή
συµβουλών
για
«επιτυχή»
χρήση του
συστήµατος

Ιδιαίτερα
εύχρηστο µε τη
βοήθεια και των
συµβουλών που
παρέχει

Focus on
Nimbus
Ενηµέρωση
χρήστη για το
πλήθος των
µελών που
επισκέφτηκαν
το βιογραφικό
Ενηµέρωση για
το πλήθος των
µελών που η
αναζήτησή
τους έδωσε
αποτέλεσµα
τον χρήστη
Αποστολή
συστάσεων σε
άλλο χρήστη
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Nimbus

Focus

∆εν παρέχει Κοινοποίηση
καταστάσεις υλικού άλλων
χρηστών
χρηστών
(ούτε καν
on-offline)

Blurring

Communities

Καµία
ενηµέρωση
για το
πλήθος
ή/και την
κατάσταση
των
χρηστών

∆υνατότητα
δηµιουργίας
δύο
προκαθορισµένων οµάδων
(φίλοι και
οικογένεια)

∆ιαχείριση
(επεξεργασία,
οµαδοποίηση,
σχολιασµό)
φωτογραφικού υλικού κ
βίντεο

Εγγραφή
χρήστη σε ήδη
δηµιουργηµένες
κοινότητες
Πρόσκληση
συµµετοχής σε
νέα µέλη

Από κοινού
χρήση υλικού
µεταξύ όλων
των µελών
∆ηµιουργία
dvd, καρτών,
albums,
εικόνων για
κάρτες κ
γραµµατόσηµα
∆ηµιουργία κ
εξερεύνηση
χαρτών όλου
του κόσµου
εµπλουτισµένων µε
φωτογραφικό
υλικό

F
L
I
C
K
R

Application

Μηχανισµός
αναζήτησης
υλικού
συγκεκριµένης
τοποθεσίας
Ενηµέρωση
χρηστών για
προγραµµατισµένα γεγονότα
και πρόσκληση
συµµετοχής
τους σε αυτά

Online
Offline
Απαίτηση
λογαριασµού yahoo

Required
User Skills
∆ιαχείριση
εικόνων και
αρχείων

User
Interface

Easy
to learn

Focus on
Nimbus

Ιδιαίτερα
προτώτυπη
η χρήση
χαρτών

Αρκετά
εύχρηστο για
κάθε χρήστη

Σχολιασµός
υλικού άλλων
χρηστών
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Nimbus
Αποθήκευση
προσωπικών
στοιχείων

S
T
U
M
B
L
E
U
P
O
N

Focus

Blurring

Communities

Application

Αναζήτηση
µελών µε
βάση τα
προσωπικά
στοιχεία κ
τα ενδιαφέροντα που
έχουν
δηλώσει

Επιλογή
µελών που
θα έχουν
πρόσβαση
στους
προσωπικούς
χώρους
του
χρήστη

∆υνατότητα
πρόσκλησης
ατόµων στο
σύστηµα σε
µόνο µια
κατηγορία
(κοινότητα
‘φίλων’)

Πρόσληψη
υλικού
(εικόνωνβίντεο)
ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα
που έχει
αποθηκεύσει
ο χρήστης στο
σύστηµα
∆υνατότητα
‘ψήφου’
σελίδων ως
αρεστές ή όχι

Αποθήκευση
προτιµήσεων κ
τοµέων
ενδιαφέροντος
του χρήστη

Online
Offline
Απαίτηση
εργαλειοθήκης
του
συστήµατος

∆ηµιουργία
‘φιλίας’ µεταξύ
χρηστών µέσω
αναζήτησης κ
κοινών
ενδιαφερόντων
Μηχανισµός
εύρεσης µελών
‘κοντινών’
γεωγραφικά
Συµµετοχή σε
ήδη
δηµιουργηµένες
οµάδες

Required
User
Skills
Πληκτρολόγηση

User
Interface
Επιλογή
θέµατος
για το
επιθυµητό
υλικό από
κάθε
σελίδα

Easy
to learn
Ιδιαίτερα απλό
και κατανοητό
στη χρήση

Ανταλλαγή
µηνυµάτων
µεταξύ των
χρηστών
Σχολιασµός
των σελίδων
επίσκεψης
ενός χρήστη
Εκτύπωση
σελίδων

Focus on
Nimbus
Γνωστοποίηση µελών που
‘ψήφισαν’
κάποιο υλικό
ως αρεστό

Ανάγνωση
αναφορών
των µελών
‘Ανάγνωση’
προσωπικών
στοιχείων
µελών και
φίλων τους
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Nimbus

T
W
I
T
T
E
R

Focus

Blurring

Αποθήκευση Πρόσβαση σε
προσωπικών όλα τα µηνύµατα
στοιχείων
που έχει
ανακοινώσει ένας
οποιοσδήποτε
χρήστης
∆εν παρέχει
δυνατότητα
επιλογής
κατάστασης
ενός χρήστη

Online
Offline

Required
User Skills
Πληκτρολόγηση

Communities Application
Επιλεγµένη
Αποστολή
οµάδα όλων
άµεσου
των φίλων ενός µηνύµατος
χρήστη ως
‘ακολούθων’
Ανακοίνωση
προσωπικών
µηνυµάτων
προς όλα τα
µέλη
∆υνατότητα
χρήσης από
το κινητό
τηλέφωνο

User
Interface
Επιλογή
χρήστη
µορφής
και
χρώµατος
διεπιφάνειας
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Easy
to learn
Ιδιαίτερα
εύχρηστο και
απλοϊκό

Focus on
Nimbus
Εµφάνιση
µηνυµάτων
που
ανακοινώθηκαν τα
τελευταία
λεπτά από
άλλους
χρήστες

3 Κεφάλαιο
Θεωρητικό υπόβαθρο

3.1 Εισαγωγή
Η διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται το πρόβληµα της αξιολόγησης
της ποιότητας λογισµικού συστηµάτων συναίσθησης όπως εµφανίζεται
µέσω της εφαρµογής χρησιµοποιώντας ως µελέτη περίπτωσης το
σύστηµα ASTRA. Το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωµατικής εργασίας
περιλαµβάνει τις έννοιες και τη σηµασία της ποιότητας λογισµικού
καθώς και των µετρικών για την αξιολόγηση της ποιότητας. Επιπλέον,
παρουσιάζεται το µοντέλο ποιότητας του προτύπου ISO 9126 δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά εξωτερικής ποιότητας του
µοντέλου.

3.2 Ποιότητα Λογισµικού
Παρόλο που οι βασικές αρχές της ποιότητας λογισµικού είναι ίδιες µε
εκείνες της ποιότητας κάθε άλλου προϊόντος, υπάρχουν βασικές διαφορές
στον τρόπο προσέγγισης της ποιότητας σε κάθε περίπτωση από αυτές.
Ίσως η σηµαντικότερη διαφορά τους είναι, ότι το λογισµικό παράγεται
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µόνο µία φορά και αναπαράγεται σε ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου
σε αντίθεση µε τη µαζική παραγωγή φαινοµενικά ίδιων υλικών αγαθών.
Μία εξίσου σηµαντική ιδιαιτερότητα της διασφάλισης ποιότητας
λογισµικού είναι ότι δεν υπάρχει ιστορικό παρελθόν ώστε να
ανατρέξουµε προκειµένου να εκτιµήσουµε την αποτελεσµατικότητα
νέων προτύπων, εφαρµογών. Πέρα όµως από τα µειονεκτήµατα, το
βασικό πλεονέκτηµα της διασφάλισης ποιότητας λογισµικού είναι ότι
όλοι οι έλεγχοι µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την ολική
καταστροφή του λογισµικού.
Η ποιότητα λογισµικού αναφέρεται στην ικανοποίηση από το
λογισµικό προκαθορισµένου συνόλου λειτουργικών απαιτήσεων. Σε
συστήµατα λογισµικού ο καθορισµός των ποιοτικών στόχων εντοπίζεται
στον καθορισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που οι εφαρµογές
λογισµικού πρέπει να πληρούν τόσο κατά την εφαρµογή τους όσο και
κατά τη χρήση τους. Η έννοια της ποιότητας συνδέεται άµεσα µε την
ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη.
Ο καθορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα
σύστηµα λογισµικού οδήγησε στην ανάγκη ορισµού των παραγόντων
ποιότητας λογισµικού ή των χαρακτηριστικών ποιότητας λογισµικού. Οι
παράγοντες ποιότητας αναφέρονται στις ιδιότητες που συνθέτουν την
ποιότητα ενός λογισµικού και ο καθορισµός τους αποτελεί βασικό
πρόβληµα για την αξιολόγηση της ποιότητας του ώστε να οδηγηθούµε
στο καθορισµό των αντίστοιχων προτύπων.
Η έννοια της ποιότητας και ο καθορισµός των ποιοτικών παραγόντων
που τη συνθέτουν µπορούν να διακριθούν σε δύο συµπληρωµατικές
προσεγγίσεις:
a. Την ποιότητα των λειτουργιών και χαρακτηριστικών του
λογισµικού όπως την αντιλαµβάνεται εξωτερικά ο χρήστης,
αποκαλούµενη ως εξωτερική ποιότητα.
b. Την ποιότητα όπως γίνεται αντιληπτή από το διαχειριστή ή το
µηχανικό ανάπτυξης του συστήµατος ο οποίος ασχολείται µε το
σχεδιασµό και την ανάπτυξή του και έτσι το αξιολογεί εκ των
έσω, αποκαλούµενη ως εσωτερική ποιότητα.
Ιστορικά, η επιτυχία ενός λογισµικού στηρίζεται από τη µία µεριά
στην ευκολία χρήσης του, το µειωµένο κόστος απόκτησης και χρήσης και
στη δηµιουργία νέων ευκαιριών και από την άλλη στη προσπάθεια να
πειστούν οι χρήστες ότι το λογισµικό διαθέτει αυτές τις δυνατότητες.
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3.3 Το πρότυπο ποιότητας ISO 9126
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ρόλος των προτύπων είναι να παρέχουν
κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του λογισµικού µέσω
κριτηρίων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κανόνες για την
αξιολόγηση του λογισµικού. Η διπλωµατική εργασία χρησιµοποιεί το
πρότυπο ποιότητας λογισµικού ISO 9126 ως το θεωρητικό υπόβαθρο για
την αξιολόγηση της ποιότητας λογισµικών συναίσθησης.
Το πρότυπο ISO 9126 [10] συνιστά ένα ιεραρχικό µοντέλο ποιότητας
λογισµικού που εξελίχθηκε σε διεθνές πρότυπο από το διεθνή οργανισµό
τυποποίησης ISO και το οποίο διακρίνεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά
και υπο-χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι επικαλυπτόµενα και
συνθέτουν την συνολική ποιότητα του λογισµικού. Το ISO 9126
αντικατοπτρίζει περισσότερο τη θεώρηση της ποιότητας από την πλευρά
του χρήστη και τις απαιτήσεις που ο χρήστης θέτει προς το λογισµικό.
Το πρότυπο ορίζει την ποιότητα ως «το σύνολο των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών του λογισµικού που επιβεβαιώνουν την ικανότητά του
να ικανοποιεί καθορισµένες ανάγκες» [10]. Η έκδοση 2001 του προτύπου
διακρίνεται σε τέσσερα τµήµατα [11],[12]:
i. Τµήµα 1: Μοντέλο Ποιότητας
ii. Τµήµα 2: Εξωτερικές Μετρικές
iii. Τµήµα 3: Εσωτερικές Μετρικές
iv. Τµήµα 4: Ποιότητα στη Χρήση

Μοντέλο ποιότητας
Ο καθορισµός του µοντέλου ποιότητας στο πρότυπο θέτει τους
ποιοτικούς στόχους που θα πρέπει να πληρούνται από το λογισµικό ώστε
να χαρακτηριστεί ως υψηλής ποιότητας. Το µοντέλο ποιότητας ορίζει την
Εξωτερική Ποιότητα, η οποία αναλύεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της Λειτουργικότητας, της Ευχρηστίας, της Αποδοτικότητας και της
Αξιοπιστίας και την Εσωτερική Ποιότητα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της Συντηρησιµότητας και της Μεταφερσιµότητας. Το αντικείµενο
µελέτης της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιολόγηση
της εξωτερικής ποιότητας των συστηµάτων συναίσθησης.

Εξωτερικές Μετρικές
Το συγκεκριµένο τµήµα του προτύπου αναφέρεται στις εξωτερικές
µετρικές που αξιολογούνται µέσω µετρήσεων και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της ποιότητας του λογισµικού κατά
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τη χρήση του. Σκοπός τους είναι η διασφάλιση των απαιτήσεωνιδιοτήτων που επιθυµούν οι χρήστες από το σύστηµα.

Εσωτερικές Μετρικές
Οι εσωτερικές µετρικές χρησιµοποιούνται προκειµένου να γίνει µέτρηση
της εσωτερικής ποιότητας του λογισµικού και εφαρµόζονται στο
λογισµικό κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού και της ανάπτυξής του.
Σκοπός τους είναι η αξιολόγηση του συστήµατος πριν αυτό δοθεί στο
χρήστη ώστε να διασφαλιστεί τελικά η απαιτούµενη εξωτερική ποιότητα
και η ποιότητα στη χρήση.

Ποιότητα στη Χρήση
Η ποιότητα στη χρήση αξιολογεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
µοντέλου ποιότητας και αναφέρεται στο επίπεδο ικανοποίησης των
προσδοκιών του χρήστη κατά τη χρήση του λογισµικού. Το
συγκεκριµένο τµήµα δίνει έµφαση στη συµπεριφορά του χρήστη κατά τη
χρήση παρά στα χαρακτηριστικά του συστήµατος που επηρεάζουν την
ποιότητά του.

3.4 Το µοντέλο ποιότητας του προτύπου ISO 9126
Η ποιότητα των συστηµάτων λογισµικού αξιολογείται µε βάση ένα
καθορισµένο µοντέλο ποιότητας το οποίο προτείνεται στο πρότυπο
ποιότητας λογισµικού ISO 9126. Το συγκεκριµένο µοντέλο, όπως και
όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, αποσκοπεί ώστε να αναδειχτούν οι
ποιοτικοί στόχοι που πρέπει να πληρούνται ώστε να ικανοποιηθούν οι
επιθυµίες του χρήστη. Η ποιότητα αναλύεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά
και υπο-χαρακτηριστικά ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος σε
µεµονωµένα θέµατα που αφορούν την ποιότητα ενός συστήµατος
λογισµικού.
Οι δυνατότητες που πρέπει να έχει ένα σύστηµα λογισµικού ορίζονται
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και υπο-χαρακτηριστικά του. Το
µοντέλο ορίζει έξι ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος από τα
οποία αναδύονται και τα υπο-χαρακτηριστικά. Η Λειτουργικότητα , η
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Ευχρηστία, η Αξιοπιστία και η Αποδοτικότητα αποτελούν τα εξωτερικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά (µε τα οποία και θα ασχοληθούµε σε αυτή την
εργασία) ενώ η Συντηρισιµότητα και η Μεταφερσιµότητα αποτελούν τα
εσωτερικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Η δοµή του µοντέλου
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα ενώ στις ακόλουθες υπο-ενότητες
παρουσιάζονται αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και τα υποχαρακτηριστικά του. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί, ότι σκοπός της
διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιολόγηση µόνο των εξωτερικών
ποιοτικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων συναίσθησης.

Το µοντέλο ποιότητας ISO 9126

3.4.1 Λειτουργικότητα
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της Λειτουργικότητας (Functionality)
ορίζεται ως η δυνατότητα του λογισµικού να παρέχει όλες τις
απαιτούµενες λειτουργίες κάτω από πραγµατικές και καθορισµένες
συνθήκες. Η Λειτουργικότητα προσανατολίζεται στον καθορισµό των
λειτουργιών των οποίων οι παροχές θα ικανοποιούν τις ανάγκες του
χρήστη. Τα υπο-χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας είναι τα εξής:
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¾ Η καταλληλότητα (suitability) που είναι η παροχή από το
λογισµικό κατάλληλου συνόλου υπηρεσιών για προκαθορισµένο
έργο και σύµφωνα µε τις επιδιώξεις του χρήστη.
¾ Η ακρίβεια (accuracy) που είναι η δυνατότητα του λογισµικού να
παρέχει σωστά και αποδεκτά αποτελέσµατα ή ενέργειες.
¾ Η διαλειτουργικότητα (interoperability) που είναι η δυνατότητα
του λογισµικού να αλληλεπιδρά µε ένα ή περισσότερα
προκαθορισµένα συστήµατα.
¾ Η ασφάλεια (security) που είναι η δυνατότητα του λογισµικού να
προλαµβάνει αθέλητη προσπέλαση και να αντιστέκεται σε
επιθέσεις µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών σε εµπιστευτικές
πληροφορίες. Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους αυτού του
υπο-χαρακτηριστικού, είναι ο αποκλεισµός πρόσβασης εισβολέων
του συστήµατος που σκοπό έχουν την τροποποίηση δεδοµένων του
ή ακόµα και την παρεµπόδιση εξουσιοδοτηµένων χρηστών να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράµµατος.

3.4.2 Ευχρηστία
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της ευχρηστίας (Usability) σχετίζεται µε
την ευκολία εκµάθησης, χρήσης και ικανοποίησης του χρήστη. Η
εκµάθηση του λογισµικού αναφέρεται στην ευκολία χρήσης τόσο του
ιδίου όσο και των βασικών λειτουργιών του χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
προσπάθεια, προηγούµενες δεξιότητες-γνώσεις και ούτε υπερβολικός
χρόνος. Τα υπο-χαρακτηριστικά της ευχρηστίας είναι τα εξής:
¾ Η κατανοησιµότητα (Understandability) που είναι η ιδιότητα του
λογισµικού να καθιστά το χρήστη ικανό να καταλάβει πότε αυτό
είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του και πως µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο στόχο.
¾ Η ευκολία εκµάθησης (Learnability) που αναφέρεται στον βαθµό
ευκολίας του χρήστη προκειµένου να µάθει να χρησιµοποιεί την
εφαρµογή.
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¾ Η ευκολία χειρισµού (Operability) που είναι η δυνατότητα του
λογισµικού να καθιστά το χρήστη ικανό να το χειρίζεται και να το
ελέγχει.
¾ Η ελκυστικότητα (Attractiveness) που αναφέρεται στην
δυνατότητα του συστήµατος να προσελκύει το ενδιαφέρον του
χρήστη.

3.4.3 Αξιοπιστία
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας (Reliability) ορίζεται ως
η δυνατότητα του λογισµικού να λειτουργεί µε σταθερό και
συγκεκριµένο τρόπο κάτω από καθορισµένες συνθήκες. Τα υποχαρακτηριστικά της αξιοπιστίας είναι τα εξής:
¾ Η ωριµότητα (Maturity) που είναι η δυνατότητα οι περιπτώσεις
αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας διαδικασίας λόγω σφάλµατος ή
δυσλειτουργίας του ίδιου του λογισµικού να είναι οι ελάχιστες
δυνατές ή ανύπαρκτες.
¾ Η ανεκτικότητα σε λάθη (Fault tolerance) όπου αναφέρεται στην
δυνατότητα του συστήµατος να διατηρεί ορισµένο βαθµό απόδοσης
ακόµα και σε περιπτώσεις σφαλµάτων.
¾ Η ανακτησιµότητα (Recoverability) που είναι η δυνατότητα του
λογισµικού να µπορεί να ανακτά το ρυθµό απόδοσής του ύστερα
από βλάβες και να µπορεί να διορθώνει δεδοµένα που
επηρεάστηκαν από τη βλάβη σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µε
την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.
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3.4.4 Αποδοτικότητα
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της αποδοτικότητας (Efficiency)
αναφέρεται στην ικανότητα του λογισµικού να αποδίδει ικανοποιητικά
στο σύνολο των εφαρµογών που χρησιµοποιούνται κάτω από
καθορισµένες συνθήκες. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι αποδοτικό στις
λειτουργίες του, απαιτώντας µικρούς χρόνους απόκρισης στις επιλογές
και στις εντολές του χρήστη και την δέσµευση, όσο το δυνατόν,
λιγότερων πόρων του υπολογιστικού συστήµατος για την υλοποίηση µιας
διαδικασίας ή µιας λειτουργίας. Τα υπο-χαρακτηριστικά της
αποδοτικότητας είναι τα εξής:
¾ Η χρονική συµπεριφορά (Time behavior) που είναι η ικανότητα
του λογισµικού να παρέχει καθορισµένο και αποδεκτό χρόνο
απόκρισης στην εκτέλεση διαδικασιών ή ενεργειών υπό
καθορισµένες συνθήκες.
¾ Η αξιοποίηση πόρων (Resource Behavior) που αναφέρεται στο
επίπεδο χρήσης συγκεκριµένων πόρων σε καθορισµένο χρόνο, όταν
πραγµατοποιείται µια διαδικασία υπό καθορισµένες συνθήκες.

3.4.5 Συντηρισιµότητα
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της συντηρισιµότητας (Maintenability)
σχετίζεται στην ικανότητα του λογισµικού να τροποποιείται ώστε να
ικανοποιεί νέες ή διαφορετικές απαιτήσεις. Τα υπο-χαρακτηριστικά της
συντηρισιµότητας είναι τα ακόλουθα:
¾ Η αναλυσιµότητα (analyzability) που είναι η δυνατότητα
διάγνωσης του βαθµού ανεπάρκειας, ή των βλαβών ή λαθών στο
λογισµικό, ή στα τµήµατα που έχουν τροποποιηθεί.
¾ Η τροποποιησιµότητα (changeability) όπου αναφέρεται στην
ευκολία υλοποίησης αλλαγών και τροποποίησης του λογισµικού.
¾ Η σταθερότητα (stability) που είναι η δυνατότητα
ελαχιστοποίησης ανεπιθύµητων αποτελεσµάτων που οφείλονται
στις τροποποιήσεις του λογισµικού.
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¾ Η ελεγξιµότητα (testability) όπου είναι η δυνατότητα ελέγχου της
αξιοπιστίας του λογισµικού που έχει τροποποιηθεί ή πρόκειται να
τροποποιηθεί.

3.4.6 Μεταφερσιµότητα
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της µεταφερσιµότητας (Portability)
σχετίζεται µε τη δυνατότητα του λογισµικού να µπορεί να µεταφερθεί
από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο. Τα ποιοτικά υπο-χαρακτηριστικά της
µεταφερσιµότητας είναι τα εξής:
¾ Η προσαρµοστικότητα (adaptability) που είναι η δυνατότητα του
λογισµικού να µπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να εκτελεστεί σε
διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα χωρίς να απαιτεί
διαφορετικές πρακτικές χρήσης.
¾ Η ευκολία εγκατάστασης (installability) που είναι η δυνατότητα
εγκατάστασης του λογισµικού σε κάποιο περιβάλλον.
¾ Η δυνατότητα συνύπαρξης (conformance) που αφορά τη
δυνατότητα συνύπαρξης του λογισµικού ως ανεξάρτητου σε
περιβάλλον κοινό µε άλλες εφαρµογές.
¾ Η αντικαταστασιµότητα (replaceability) που είναι η δυνατότητα
του λογισµικού να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο περιβάλλον ενός
άλλου λογισµικού.
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3.5 Μετρικές
Η ποιότητα ενός συστήµατος λογισµικού είναι άµεσα συνυφασµένη µε
την έννοια των µετρήσεων και τις µετρικές. Η χρήση τους στην
τεχνολογία λογισµικού έρχεται να λύσει το βασικό πρόβληµα του
λογισµικού, που σχετίζεται µε την αδυναµία καθορισµού µετρήσιµων
ποσοτήτων, κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έργου. Μετρική είναι η
αντιστοίχηση ενός συµβόλου ή αριθµού σε µια συνιστώσα µε στόχο να
αξιολογηθεί ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του αξιολογούµενου
συστήµατος. Οι µετρικές καθορίζονται µέσω των µετρήσεων.
Αντικείµενο των µετρήσεων δεν είναι η µέτρηση των οντοτήτων αλλά η
µέτρηση των ιδιοτήτων των οντοτήτων µε στόχο την αξιολόγηση ενός
χαρακτηριστικού του αξιολογούµενου συστήµατος λογισµικού. Η
µέτρηση είναι η διαδικασία µε την οποία αριθµοί ή σύµβολα
αντιστοιχούνται σε ιδιότητες των συνιστωσών που συνθέτουν το
σύστηµα λογισµικού έτσι ώστε να τις περιγράφουν µε καθορισµένους
κανόνες. Ακριβώς επειδή αυτή η αντιστοίχηση είναι εµπειρική και
αντικειµενική, αποτελεί βασικό πρόβληµα µελέτης.
Οι µετρικές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το είδος του
λογισµικού που αξιολογούν ή µε το είδος του χαρακτηριστικού του
συστήµατος που αξιολογούν. Όσον αφορά τις κατηγορίες ανάλογα µε το
στόχο του συστήµατος ποιότητας µε τον οποίο σχετίζονται, διακρίνονται
σε µετρικές διαδικασίας, οι οποίες αναφέρονται στη διαδικασία της
ανάπτυξης του λογισµικού, µετρικές πόρων οι οποίες αναφέρονται στους
διαθέσιµους πόρους για την ανάπτυξη του συστήµατος και σε µετρικές
προϊόντος, που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που το σύστηµα φέρει
για να παραδοθεί προς χρήση. Η διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τις
µετρικές προϊόντος κινούµενη προς µια προσέγγιση των κριτηρίων που
θα πρέπει να ελέγχονται προκειµένου να αξιολογείται ως προς τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά ένα σύστηµα συναίσθησης.
Όσον αφορά τις κατηγορίες των µετρικών που πραγµατεύονται το
είδος των χαρακτηριστικών, αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές και
εξωτερικές [13].

3.5.1 Εσωτερικές µετρικές
Οι εσωτερικές µετρικές είναι αυτές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την
µέτρηση χαρακτηριστικών του λογισµικού για τα οποία υπάρχει απτή
αντίληψη για τη φυσική τους σηµασία και δυνατότητα άµεσης µέτρησης.
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Κάποια παραδείγµατα τέτοιων µετρήσεων είναι αυτές που µετρούν
χαρακτηριστικά όπως οι γραµµές κώδικα, το ποσοστό σχολίων στον
κώδικα κτλ. Ενώ οι εσωτερικές µετρικές µπορούν να υπολογιστούν
εύκολα, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σύνδεση των
µετρικών αυτών µε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του λογισµικού τα
οποία επιθυµούµε να µετρήσουµε. ∆εν εισέρχεται κανένα στοιχείο
υποκειµενικότητας σε αυτές τις µετρήσεις, σε αντίθεση µε τις εξωτερικές.
Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµά τους είναι ότι τα δεδοµένα από αυτές
µπορούν να συγκεντρωθούν και να οδηγήσουν σε αποφάσεις πολύ πριν
την ολοκλήρωση του λογισµικού. Θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερης
σηµασίας το µειονέκτηµα των εσωτερικών µετρικών, που επισηµαίνεται
στη δυσκολία ερµηνείας τους δηλαδή στη σύνδεσή τους µε τα εξωτερικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

3.5.2 Εξωτερικές µετρικές
Οι εξωτερικές µετρικές είναι αυτές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση χαρακτηριστικών του λογισµικού που αξιολογούνται κατά τη
χρήση του σε πραγµατικές συνθήκες και όταν πλέον αυτό έχει
ολοκληρωθεί. Σηµαντικό ιδίωµά τους είναι ότι οι εξωτερικές µετρικές
βασίζονται στον ορισµό της ποιότητας που δίνει έµφαση στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών και µετρούν άµεσα
τα επιθυµητά εξωτερικά χαρακτηριστικά.
Οι εξωτερικές µετρικές είναι οµαδοποιηµένες ανά ποιοτικό υποχαρακτηριστικό και απαιτούν τη συµµετοχή του χρήστη έχοντας
υποκειµενικό χαρακτήρα. Αποτυπώνουν την εξωτερική ποιότητα του
συστήµατος σε συνδυασµό µε την εσωτερική γνώση των
χαρακτηριστικών που παρέχει το σύστηµα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες
µεθόδων όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η µέτρηση των εξωτερικών
χαρακτηριστικών για ποιοτικά χαρακτηριστικά.
¾ Αναλυτικές µέθοδοι (Analytic methods). Οι αναλυτικές µέθοδοι
πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο και δεν συµµετέχουν οι τελικοί
χρήστες. Ειδικοί αξιολογητές αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του
λογισµικού ελέγχοντας αν αυτό τηρεί κανόνες µε βάση κάποια
κριτήρια σπουδαιότητας, σχεδιασµού και πρότυπα.
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¾ Πειραµατικές µέθοδοι (Experimental methods). Οι πειραµατικές
µέθοδοι ενώ όπως και οι αναλυτικές διενεργούνται στο εργαστήριο,
σηµαντική διαφορά τους αποτελεί το γεγονός ότι εδώ συµµετέχει
και ο χρήστης. Συγκεκριµένα, ο χρήστης έρχεται σε επαφή µε το
λογισµικό στο εργαστήριο ενώ οι ειδικοί παρακολουθούν τις
αντιδράσεις του χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τον ίδιο και
εξάγουν συµπεράσµατα από τις κινήσεις του.
¾ ∆ιερευνητικές µέθοδοι (Inquiry methods). Οι διερευνητικές µέθοδοι
εκτελούνται εκτός εργαστηρίου σε πραγµατικές συνθήκες και
χαρακτηρίζονται από την ενεργή συµµετοχή των χρηστών.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων µεθόδων αποτελούν η
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και η συνέντευξη των χρηστών
όπου διατυπώνονται οι απόψεις τους τόσο για το λογισµικό γενικά
όσο και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Είναι προφανές το
χαµηλό κόστος τους όπως και η άµεση ανάλυση των δεδοµένων,
χαρακτηρίζοντας εξαιτίας αυτών των πλεονεκτηµάτων τις
διερευνητικές µεθόδους τις πιο διαδεδοµένες. Ωστόσο δεν πρέπει
να θεωρηθεί µικρής σηµασίας το υποκειµενικό στοιχείο που
επικρατεί σε αυτές τις µεθόδους.
Οι µέθοδοι αξιολόγησης έχουν ως στόχο τη µέτρηση των εξωτερικών
µετρικών και την αξιολόγηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του
συστήµατος λογισµικού ως προς τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών.
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4 Κεφάλαιο
Πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας
συστηµάτων συναίσθησης

4.1 Εισαγωγή
Τα συστήµατα συναίσθησης είναι λογισµικά που δίνουν έµφαση στην
ενίσχυση της αίσθησης της παρουσίας του άλλου. Ο χρήστης
αλληλεπιδρώντας µε το σύστηµα επιδιώκει ευχάριστη εµπειρία
πλοήγησης προσαρµοσµένη στις δικές του συνήθειες και λειτουργίες που
θα υποστηρίξουν µια ασφαλή επικοινωνία και ‘ανακοίνωση’ των
επιθυµιών του σε αποµακρυσµένους χρήστες. Ο βαθµός που οι
απαιτήσεις του χρήστη ικανοποιούνται επηρεάζουν την επιτυχία του
συστήµατος και χαρακτηρίζουν την ποιότητά του. Τα συστήµατα
συναίσθησης αποτελούν κατεξοχήν λογισµικά απευθυνόµενα σε χρήστες
διαφορετικής εµπειρίας. Το είδος των χρηστών ποικίλει ως προς τις
προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντα και την ικανότητά τους.
Η εξωτερική ποιότητα ορίζεται ως προς τα εξωτερικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά του προτύπου ποιότητας λογισµικού ISO 9126. Το
πρότυπο ISO 9126 έχει ιεραρχική δοµή αναλύοντας την έννοια της
ποιότητας λογισµικού σε επιµέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά και υποχαρακτηριστικά. Το ISO 9126 είναι ένα γενικό πρότυπο και παρέχει το
γενικό θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση συστηµάτων λογισµικού.
Το µοντέλο ποιότητας που παρουσιάζεται παρακάτω εµπλουτίζει το
πρότυπο ISO 9126 και το προσαρµόζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των συστηµάτων συναίσθησης.
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4.2 Φιλοσοφία ανάπτυξης του µοντέλου ποιότητας
Γενικά, η έννοια της ποιότητας δεν είναι αυστηρώς καθορισµένη αλλά
ορίζεται ως προς το βαθµό ικανοποίησης των απαιτήσεων-αναγκών του
χρήστη από το λογισµικό που σχεδιάστηκε. Έχοντας ως γνώµονα τις
ανάγκες του χρήστη, το λογισµικό αναλύεται στα δοµικά του στοιχεία
και έτσι αξιολογείται ο βαθµός που ικανοποιεί το χρήστη άρα και η
ποιότητα του συστήµατος είτε ως προς τα επιµέρους δοµικά στοιχεία είτε
ως προς το σύνολο. Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του χρήστη απέναντι
στο λογισµικό διακρίνονται σε βασικές όπως είναι η «επαφή» του µε
άλλους χρήστες (ή καλύτερα η ανακοίνωση των επιθυµιών του) καθώς
και σε επιµέρους απαιτήσεις που στόχο έχουν την πολλαπλή
αλληλεπίδρασή του χρήστη µε το λογισµικό [14].
Η διπλωµατική εργασία προτείνει ένα µοντέλο ποιότητας συστηµάτων
συναίσθησης. Η έννοια της ποιότητας αναφέρεται στην εξωτερική
ποιότητα του συστήµατος ορίζοντας το ιδανικό σύστηµα για το χρήστη
και παρέχοντας την ερµηνεία των εργαλείων που συνθέτουν αυτό το
ιδανικό σύστηµα. Το προτεινόµενο µοντέλο ποιότητας υιοθετώντας την
ιεραρχική δοµή του πρότυπου ποιότητας λογισµικού ISO 9126 αναλύει
την εξωτερική ποιότητα των συστηµάτων από το γενικό στο ειδικό.
Η πρόταση λοιπόν, της διπλωµατικής εργασίας κατευθυνόµενη προς
την ποιοτική ανάλυση ενός τέτοιου συστήµατος συνίσταται:
1. στην αναγνώριση των εργαλείων (end users tools) ενός συστήµατος,
2. στην ανάλυση των εργαλείων σε ορίσµατα (aspects) και
3. στη συσχέτιση των εργαλείων µε τα υπο-χαρακτηριστικά του ISO
9126
Το προτεινόµενο µοντέλο ποιότητας συστηµάτων συναίσθησης
περιλαµβάνει ένα θεωρητικό πλαίσιο περιγραφής της εξωτερικής
ποιότητας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το χρήστη και µια δοµηµένη
και ευέλικτη παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης µε στόχο τον
εντοπισµό όχι µόνο των πλεονεκτηµάτων του αξιολογούµενου
λογισµικού αλλά και των µειονεκτηµάτων του.

4.3 ∆οµικά στοιχεία του µοντέλου
Ως δοµικά στοιχεία του µοντέλου ποιότητας συστηµάτων συναίσθησης
ορίζονται τα εργαλεία του συστήµατος, οι όψεις αλληλεπίδρασης και τα
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εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και υπο-χαρακτηριστικά του
προτύπου ποιότητας λογισµικού ISO 9126. Τα δοµικά στοιχεία
συνθέτουν την εξωτερική ποιότητα των συστηµάτων συναίσθησης και
την απεικονίζουν στο βαθµό που αυτή γίνεται αντιληπτή από το χρήστη.

 Εργαλεία συστήµατος συναίσθησης

Τα εργαλεία των συστηµάτων παρουσίας που διαπραγµατεύεται η
εργασία διαχωρίζονται στις λειτουργίες που στηρίζουν την διαχείριση
εφαρµογών (application management) και την διαχείριση κοινοτήτων
(community management). Αυτά τα δύο βασικά εργαλεία υποστηρίζουν
την εις βάθος µελέτη και ανάλυση των συστηµάτων όσον αφορά τα
δοµικά τους στοιχεία. Αναφέρονται σε λειτουργίες που απαρτίζουν το
τελικό σύστηµα έχοντας σαν άξονες την ανάπτυξη εφαρµογών και τη
διαχείριση κοινοτήτων από τους τελικούς χρήστες.

 Ορίσµατα

Ως ορίσµατα (aspects) ορίζονται οι επιµέρους δυνατότητες
αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα. ∆ιακρίνονται στην
Παρουσίαση (Presentation), την Πλοήγηση (Navigation), την Κλιµάκωση
(Scaling), το Περιεχόµενο (Content), τις Εφαρµογές (Applications), την
Επικοινωνία (Communication), την Συναίσθηση (Awareness) και στην
Συνεκτικότητα (Connectedness).
Παρουσίαση:

περιλαµβάνει τις λειτουργίες που χρησιµοποιεί το
σύστηµα για να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που παρέχει
στο χρήστη.

Πλοήγηση:

περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν την
πλοήγηση του χρήστη στις υπηρεσίες και στα δεδοµένα
του συστήµατος.

Κλιµάκωση:

περιλαµβάνει τους µηχανισµούς του συστήµατος που
υποστηρίζουν την αύξηση του αριθµού των χρηστών
και των εφαρµογών του.

- 103 -

Περιεχόµενο:

περιλαµβάνει τις λειτουργίες που εξυπηρετούν την
διαχείριση περιεχοµένου του συστήµατος.

Εφαρµογές:

περιλαµβάνει τις εφαρµογές που αναπτύσσονται από
τον σχεδιαστή ή τους χρήστες και εκµεταλλεύονται τις
δυνατότητες του συστήµατος.

Επικοινωνία:

περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν την
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών.

Συναίσθηση:

περιλαµβάνει τις λειτουργίες που υποστηρίζουν την
εστίαση ενός χρήστη στις εφαρµογές του καθώς και σε
αυτές άλλων χρηστών.

Συνεκτικότητα: περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που εξυπηρετούν την
αξιολόγηση και εκτίµηση του βαθµού κατά τον οποίο
ένας χρήστη αισθάνεται “συνδεδεµένος” µε άλλους
χρήστες.
Βασικός σκοπός ενός συστήµατος συναίσθησης είναι η ενηµέρωση ενός
χρήστη για την κατάσταση, τις πληροφορίες ή τις ενέργειες άλλων
χρηστών χωρίς αυτός να είναι συνδεδεµένος, αλλά και τη δηµοσίευση
των δικών του αντίστοιχων πληροφοριών στους χρήστες αυτούς. Η
συµπληρωµατικότητα
των
εργαλείων
συναίσθησης
που
προαναφέρθηκαν, επιτρέπει την επιµέρους µελέτη των λειτουργιών και
υπηρεσιών, οι οποίες συνθέτουν ένα σύστηµα συναίσθησης.

 Εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το µοντέλο ποιότητας συστηµάτων συναίσθησης στηρίζεται στα
εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και υπο-χαρακτηριστικά που
ορίζονται στο ποιοτικό µοντέλο του προτύπου ποιότητας ISO 9126. Ως
εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ορίζονται η Λειτουργικότητα, η
Ευχρηστία, η Αξιοπιστία και η Αποδοτικότητα. Με βάση αυτά
αξιολογείται η άποψη που διαµορφώνει ο τελικός χρήστης για τις
λειτουργίες και τις υπηρεσίες που του παρέχονται από το σύστηµα και
µπορεί να χρησιµοποιήσει όταν αλληλεπιδράσει µε το σύστηµα.
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4.4 Η δοµή του µοντέλου
Η παρουσίαση του προτεινόµενου µοντέλου ποιότητας γίνεται
αναλύοντας κάθε εξωτερικό ποιοτικό χαρακτηριστικό. Στην ενότητα
αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η δοµή του µοντέλου προτείνοντας
κριτήρια ποιότητας ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο εργαλεία των
συστηµάτων συναίσθησης που αξιολογούµε, δηλ.
application
management και community management. Συγκεκριµένα, για κάθε
εξωτερικό ποιοτικό χαρακτηριστικό προτείνονται κριτήρια για όλα τα
ορίσµατα του συστήµατος, ανάλογα µε το εργαλείο που τις
προσεγγίζουµε (application management και community management).
Μετά από κάθε πίνακα που αναπτύσσονται τα κριτήρια για ένα
χαρακτηριστικό δίνεται η επεξήγησή καθενός από αυτά καθώς και η
κλίµακα µέτρησης που θα χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγησή του στην
επόµενη ενότητα.

4.4.1 Λειτουργικότητα
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της Λειτουργικότητας ορίζεται ως το
σύνολο των λειτουργιών και των ιδιοτήτων του συστήµατος που
ικανοποιούν καθορισµένες ανάγκες του χρήστη. Ως προς την ποιότητα
συστηµάτων συναίσθησης, η Λειτουργικότητα αναφέρεται στο σύνολο
των λειτουργιών που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το
σύστηµα. Ο καθορισµός των λειτουργιών απαντά στο απλοϊκό ερώτηµα:
«Τι µπορεί να κάνει ο χρήστης αλληλεπιδρώντας µε το σύστηµα;».
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Application management
Παρουσίαση
Εξατοµίκευση περιεχοµένου εφαρµογών
Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειράς παρουσίασης
Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών
Μηνύµατα µετάβασης
Μηχανισµοί αναζήτησης
Ιεραρχική πλοήγηση
Προηγούµενη οθόνη
Άµεση µεταφορά
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Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών
Αύξηση αριθµού εφαρµογών
Κατασκευή σύνθετων εφαρµογών
Αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Ανταλλαγή αρχείων
Ανταλλαγή απόψεων
Εφαρµογές
Αποµνηµόνευση κωδικού λογαριασµού
Κοινοποίηση εφαρµογών
Μηνύµατα εφαρµογών
Ανάπτυξη εφαρµογών χρήστη
Υπόδειξη κατασκευής εφαρµογών
Εκτύπωση
Επιλογή κοινοποίησης εφαρµογής
Αλλαγή στοιχείων εφαρµογών
∆ιαγραφή εφαρµογής
Επικοινωνία
Αποστολή άµεσου µηνύµατος
Ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε εφαρµογή
Επαναληπτική ειδοποίηση
Offline ειδοποίηση
Συναίσθηση
Εστίαση στο σύνολο εφαρµογών δηµιουργηµένων από άλλο χρήστη
Εστίαση στη προβολή των ενεργειών άλλων χρηστών
Είσοδος χρήστη στις εφαρµογές όλων των χρηστών
Εκδήλωση συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Εναλλακτική επαφή
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα
Οπτικοποίηση
Πίνακας κριτηρίων (application management)

• Παρουσίαση
Εξατοµίκευση περιεχοµένου εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα τροποποίησης εφαρµογών µε οποιοδήποτε περιεχόµενο
επιθυµεί ο κάθε χρήστης
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Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα λειτουργίας του συστήµατος και των εφαρµογών από κάθε
χρήστη ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης – χρήσης ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Επιλογή σειράς παρουσίασης (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
επιλογή του χρήστη της σειράς παρουσίασης των στοιχείων µιας
εφαρµογής

• Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών (ναι – όχι):
επιλογή του χρήστη της διαδροµής µέσα από την οποία θα κατευθυνθεί
σε συγκεκριµένη σελίδα του συστήµατος
Μηνύµατα µετάβασης (ναι – όχι) :
παρουσίαση µηνυµάτων κατά την µετάβαση από µια σελίδα του
συστήµατος σε άλλη
Μηχανισµοί αναζήτησης (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού αναζήτησης για εύρεση
περιεχοµένου ή εφαρµογής του συστήµατος

χρήστη,

κανόνα,

Ιεραρχική πλοήγηση (ναι – όχι) :
δυνατότητα µετάβασης σε οποιοδήποτε κοµµάτι του συστήµατος
επιθυµεί ο χρήστης από οποιοδήποτε σηµείο της εφαρµογής
Προηγούµενη οθόνη (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού άµεσης µετάβασης στην προηγούµενη οθόνη
Άµεση µεταφορά (ναι – όχι) :
δυνατότητα άµεσης µεταφοράς σε οποιοδήποτε κοµµάτι του συστήµατος
επιθυµεί ο χρήστης από κάθε οθόνη του λογισµικού

• Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών (καθόλου – καλή – άριστη) :
σωστή λειτουργία συστήµατος σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών
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Αύξηση αριθµού εφαρµογών (ναι – όχι) :
δυνατότητα κατασκευής πολλών εφαρµογών από τον ίδιο χρήστη
Κατασκευή σύνθετων εφαρµογών (ναι – όχι) :
δυνατότητα κατασκευής σύνθετων εφαρµογών
Αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή (ναι – όχι) :
δυνατότητα χρήσης µιας εφαρµογής από αυξανόµενο πλήθος χρηστών

• Περιεχόµενο
Αποµνηµόνευση κωδικού λογαριασµού (ναι – όχι) :
δυνατότητα του συστήµατος να αποθηκεύει τα στοιχεία λογαριασµού
ενός χρήστη ώστε να επιδιώκεται άµεση σύνδεση του στην εφαρµογή
Ανταλλαγή αρχείων(ναι – όχι):
δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων κειµένου ή εικόνων µεταξύ των
χρηστών του συστήµατος
Ανταλλαγή απόψεων (ναι – όχι):
δυνατότητα σχολιασµού υλικού από τους χρήστες

• Εφαρµογές
Κοινοποίηση όλων των εφαρµογών (ναι – όχι) :
δυνατότητα πρόσβασης κάθε χρήστη σε όλες τις εφαρµογές ανεξάρτητα
από το αν ο ίδιος έχει εγγραφεί σε αυτές
Μηνύµατα εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εµφάνιση µηνυµάτων εφαρµογών όπως επιτυχούς ή µη αποθήκευσης
εφαρµογής, εφαρµογής του blur, διαγραφής ή/και τροποποίησης
εφαρµογής, εγγραφής ή διαγραφής χρήστη από εφαρµογή
Ανάπτυξη εφαρµογών χρήστη (ναι – όχι) :
δυνατότητα κατασκευής εφαρµογών από το χρήστη
Υπόδειξη κατασκευής εφαρµογών (ναι – όχι) :
παρουσίαση στο χρήστη βοήθειας για κατασκευή µιας εφαρµογής
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Εκτύπωση (ναι – όχι) :
δυνατότητα εκτύπωσης περιεχοµένου εφαρµογών
Επιλογή κοινοποίησης εφαρµογής (ναι – όχι) :
δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης τη χρονική στιγµή που θα
ανακοινώσει στους υπόλοιπους µια εφαρµογή που δηµιούργησε
Αλλαγή στοιχείων εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα αλλαγής βασικών στοιχείων µιας εφαρµογής όπως του
ονόµατός της ή της περιγραφής της
∆ιαγραφή εφαρµογής (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού διαγραφής µιας εφαρµογής

• Επικοινωνία
Αποστολή άµεσου µηνύµατος (ναι – όχι):
παροχή στους χρήστες δυνατότητας επικοινωνίας αποστολής άµεσου
µηνύµατος µέσω πληκτρολόγησης κειµένου
Ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε εφαρµογή (ναι – όχι) :
δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης κάθε χρήστη για την κατασκευή µιας
νέας εφαρµογής ώστε να εγγραφεί αν το επιθυµεί
Επαναληπτική ειδοποίηση (ναι – όχι) :
δυνατότητα παροχής σε έναν χρήστη επαναληπτικών µηνυµάτων για τις
ενέργειες άλλων χρηστών µέχρι ο ίδιος να επιβεβαιώσει ότι ενηµερώθηκε
για αυτές
Offline ειδοποίηση (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης ενός χρήστη για τις ενέργειες άλλων µελών
ακόµα και όταν δεν βρίσκεται στο σύστηµα

• Συναίσθηση
Εστίαση συνόλου εφαρµογών δηµιουργηµένων από άλλο χρήστη (ναι –
όχι) :
δυνατότητα παρουσίασης σε έναν χρήστη όλων των εφαρµογών που έχει
κατασκευάσει ένας άλλος χρήστης
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Εστίαση στη προβολή των ενεργειών άλλων χρηστών (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης κάθε χρήστη για τις ενέργειες άλλων χρηστών
όπως κατασκευής ή διαγραφής/τροποποίησης εφαρµογών, αποδοχής ή
απόρριψης εφαρµογών
Είσοδος χρήστη στις εφαρµογές όλων των χρηστών (ναι – όχι) :
δυνατότητα πρόσβασης κάθε χρήστη σε όλες τις εφαρµογές ανεξάρτητα
από το γεγονός αν τις έχει αποδεχθεί ή όχι
Εκδήλωση συναισθηµάτων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
µηχανισµοί έκφρασης συναισθηµάτων µεταξύ των χρηστών όπως µε
ανταλλαγή εικονικών δώρων, µε χρήση emotions κ.ά.

• Συνεκτικότητα
Εναλλακτική επαφή (ναι – όχι) :
δυνατότητα επικοινωνίας εκτός γραπτού λόγου π.χ. βιντεοκλήσεις, κ.ά.
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα (ναι – όχι) :
υποστήριξη µηχανισµού εύρεσης χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα
Οπτικοποίηση (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού οπτικοποίησης σχέσεων όπως µέσω διαγραµµάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Community management
Παρουσίαση
Εξατοµίκευση κοινότητας
Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειράς παρουσίασης
Εφαρµογή εικόνας
Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών
Μηνύµατα µετάβασης
Μηχανισµός αναζήτησης κοινοτήτων
Ιεραρχική πλοήγηση
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Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών σε µια κοινότητα
Αύξηση αριθµού κοινοτήτων
Αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Υπόδειξη δηµιουργίας/διαγραφής
Υπόδειξη συµµετοχής/αποµάκρυνσης
Εφαρµογές
Μηνύµατα εφαρµογών
Νέες κοινότητες
Βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων
∆ιαγραφή
Επικοινωνία
Ανταλλαγή υλικού
Ελεύθερη πρόσβαση
Ανταλλαγή µηνυµάτων
Προσκλήσεις
Συναίσθηση
Προεπιλεγµένες κοινότητες
Λειτουργικότητα θαµπώµατος
Παροχή προσωπικών πληροφοριών
Ενηµέρωση κατάστασης µελών
Κοινοποίηση των δηµιουργών – χρηστών κάθε οµάδας
Κοινοποίηση εφαρµογών κάθε οµάδας
Γνωστοποίηση ενεργειών κάθε µέλους
Αναγνώριση µελών
∆ιαγραφή κοινοτήτων τρίτων
Εισαγωγή στοιχείων
Τροποποίηση στοιχείων κοινότητας
Συνεκτικότητα
Μέλη ίδιας κοινότητας
Κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων
Πίνακας κριτηρίων (community management)

• Παρουσίαση
Εξατοµίκευση κοινότητας (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα κατασκευής κοινότητας µε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά
επιθυµεί ο χρήστης
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Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα διαχείρισης κοινοτήτων από κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το
επίπεδο γνώσης του στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιλογή σειράς παρουσίασης (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
επιλογή του χρήστη µε ποια σειρά θα εµφανιστούν οι δηµιουργηµένες
κοινότητες
Εφαρµογή εικόνας (ναι – όχι) :
δυνατότητα αποθήκευσης ή/και αλλαγής εικόνας σε κάθε κοινότητα που
δηµιουργεί ο χρήστης

• Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών (ναι – όχι) :
επιλογή του χρήστη από ποια διαδροµή θα κατευθυνθεί στο χώρο των
κοινοτήτων
Μηνύµατα µετάβασης (ναι – όχι) :
παρουσίαση µηνυµάτων κατά την µετάβαση από το χώρο µιας
κοινότητας σε άλλη
Μηχανισµός αναζήτησης κοινοτήτων (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού αναζήτησης για εύρεση κοινότητας
Ιεραρχική πλοήγηση (ναι – όχι) :
επιλογή του χρήστη µε ποια σειρά θα προσπελάσει τις κοινότητες

• Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών σε µια κοινότητα (καθόλου – καλή – άριστη) :
ανταπόκριση συστήµατος κατά την αύξηση αριθµού των χρηστών σε µια
κοινότητα
Αύξηση αριθµού κοινοτήτων (καθόλου – καλή – άριστη) :
ανταπόκριση συστήµατος κατά την αύξηση αριθµού των κοινοτήτων
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Αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά κοινότητα (καθόλου – καλή – άριστη) :
ανταπόκριση του συστήµατος κατά την αύξηση του αριθµού εφαρµογών
σε µια κοινότητα

• Περιεχόµενο
Υπόδειξη δηµιουργίας/διαγραφής (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού καθοδήγησης προς την δηµιουργία – διαγραφή
κοινότητας
Υπόδειξη συµµετοχής/αποµάκρυνσης (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού καθοδήγησης ενεργειών για την συµµετοχή ενός
χρήστη σε κοινότητα ή/και την έξοδο του από αυτήν

• Εφαρµογές
Μηνύµατα εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
παρουσίαση µηνυµάτων σε κάθε ενέργεια του χρήστη όπως µηνύµατα
επιτυχούς ή µη εισόδου/εξόδου χρήστη από κοινότητα, επιτυχούς ή µη
δηµιουργίας/διαγραφής κοινοτήτων
Νέες κοινότητες (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης κάθε χρήστη από το σύστηµα για την
κατασκευή νέων κοινοτήτων
Βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων (ναι – όχι) :
παροχή από το λογισµικό µηχανισµού υπόδειξης για την διαχείριση
κοινοτήτων
∆ιαγραφή (ναι – όχι) :
δυνατότητα διαγραφής κοινότητας

• Επικοινωνία
Ανταλλαγή υλικού (ναι – όχι) :
δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων – εικόνων µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας
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Ελεύθερη πρόσβαση (ναι – όχι) :
δυνατότητα πρόσβασης ενός χρήστη στις εφαρµογές κάθε κοινότητας
ανεξάρτητα από το αν είναι µέλος της ή όχι
Ανταλλαγή µηνυµάτων (ναι – όχι):
δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας
Προσκλήσεις (ναι – όχι) :
δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων παρότρυνσης ενός χρήστη να γίνει
µέλος σε µία κοινότητα

• Συναίσθηση
Προεπιλεγµένες κοινότητες (ναι – όχι) :
µη παροχή δυνατότητας εξατοµικευµένων κοινοτήτων
Λειτουργικότητα θαµπώµατος (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ορθή χρήση του µηχανισµού ‘ελλιπούς’ ενηµέρωσης των εφαρµογών
ενός χρήστη στους άλλους
Παροχή προσωπικών πληροφοριών (ναι – όχι) :
παρουσίαση προσωπικών στοιχείων των χρηστών του συστήµατος
εφόσον το επιθυµούν
Ενηµέρωση κατάστασης µελών (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης της κατάστασης των χρηστών που βρίσκονται
κάθε στιγµή στο σύστηµα όπως ενεργοί, απασχοληµένοι, εκτός
εφαρµογής κ.ά.
Κοινοποίηση των δηµιουργών – χρηστών κάθε οµάδας (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης – πρόσβασης ενός χρήστη στα µέλη µιας
κοινότητας όπως και γνωστοποίηση σε αυτόν του µέλους που
κατασκεύασε κάθε κοινότητα
Κοινοποίηση εφαρµογών κάθε οµάδας (ναι – όχι) :
γνωστοποίηση όλων των εφαρµογών που έχουν δηµιουργηθεί από
κοινότητα ανεξάρτητα από το γεγονός αν ένας χρήστης είναι µέλος της
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Γνωστοποίηση ενεργειών κάθε µέλους (ναι – όχι) :
ενηµέρωση κάθε χρήστη για τις ενέργειες των υπολοίπων όπως όταν
εισέρχονται ή εξέρχονται από µια κοινότητα
Αναγνώριση µελών (ναι – όχι) :
δυνατότητα παρουσίασης σε έναν χρήστη των στοιχείων των µελών µιας
κοινότητας
∆ιαγραφή κοινοτήτων τρίτων (ναι – όχι) :
δυνατότητα διαγραφής κοινότητας από έναν χρήστη ακόµα και αν δεν
είναι ο δηµιουργός της
Εισαγωγή στοιχείων (ναι – όχι) :
δυνατότητα αποθήκευσης στο σύστηµα προσωπικών στοιχείων ενός
χρήστη ανά πάσα χρονική στιγµή το επιθυµεί
Τροποποίηση στοιχείων κοινότητας (ναι – όχι) :
δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων που συνθέτουν µια κοινότητα όπως
το όνοµά, το τύπο (κοινότητα διασκέδασης, κοινού ενδιαφέροντος,
υγείας κ.ά.) ή τη περιγραφή της

• Συνεκτικότητα
Μέλη ίδιας κοινότητας (ναι – όχι) :
δυνατότητα εύρεσης χρηστών που είναι µέλη της ίδιας κοινότητας
Κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού εύρεσης άλλων κοινοτήτων που είναι µέλος κάποιο
µέλος της κοινότητας
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4.4.2 Ευχρηστία
Η αλληλεπίδραση χρήστη και συστήµατος συναίσθησης βασίζεται στις
λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχει το σύστηµα. Η ύπαρξη όµως
των λειτουργιών δεν εγγυάται την επιτυχία του συστήµατος εφόσον
βασική προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη
µέσω της εύκολης χρήσης τους. Η Ευχρηστία ορίζεται ως το σύνολο των
ιδιοτήτων που καθορίζουν την ωφελιµότητα και το επίπεδο ικανοποίησης
των χρηστών.
Η ευχρηστία αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό
του οποίου η σηµασία γίνεται εύκολα αντιληπτή από το χρήστη, ο οποίος
µπορεί να κρίνει την ωφελιµότητα και τη χρηστικότητα της λειτουργίας ή
υπηρεσίας που χρησιµοποιεί. Η ευκολία χρήσης και η ωφελιµότητα µιας
λειτουργίας ποικίλει ανάλογα µε την εµπειρία του χρήστη. Η µεγαλύτερη
πρόκληση αναφορικά µε το ποιοτικό χαρακτηριστικό της ευχρηστίας
είναι ο καθορισµός του επιπέδου χρήσης κάθε λειτουργίας ώστε να είναι
εξίσου αποδεκτό από κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το επίπεδο πείρας του
(π.χ. αυτονόητο για τους έµπειρους και ιδιαίτερα αναλυτικό για τους
άπειρους χρήστες).
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Application management
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση περιεχοµένου
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων
Επιλογή γλωσσών
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη
Πλοήγηση
Βοήθεια
Χάρτης
Ευκρίνεια
Ευρετήριο
Σαφή µηνύµατα µετάβασης
Είσοδος – έξοδος
Κλιµάκωση
Χρήση σύνθετων εφαρµογών
Χρήση αυξανόµενου αριθµού εφαρµογών
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Νέες εφαρµογές µελών
Περιεχόµενο
Εύκολη ανταλλαγή περιεχόµενου
Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόµενο
Εφαρµογές
Βοήθεια κατασκευής εφαρµογών
Κατασκευή εφαρµογών
Εύκολη χρήση εφαρµογών
Κατανοητά µηνύµατα εφαρµογών
Επικοινωνία
Εύκολη αποστολή µηνύµατος
Ευκρινής ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε εφαρµογή
Ευκρινής επαναληπτική ειδοποίηση
Ευκρινής offline ειδοποίηση
Συναίσθηση
Αλλαγή συνθηκών εφαρµογών
Ευκρινής εστίαση εφαρµογών δηµιουργηµένων από άλλον χρήστη
Ευκρινής εστίαση στις ενέργειες άλλων χρηστών
Άµεση εκδήλωση συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
Μηχανισµός εύρεσης χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα
Πίνακας κριτηρίων (application management)

• Παρουσίαση
Οµαδοποίηση περιεχοµένου (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής διαχωρισµός τµηµάτων λογισµικού ανάλογα µε το περιεχόµενό
τους
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα αλλαγής της µορφής παρουσίασης των τµηµάτων του
συστήµατος
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα ορθής χρήσης και λειτουργίας του συστήµατος χωρίς
προαπαιτούµενες γνώσεις
Οµοιογενές λεξιλόγιο (ναι – όχι) :
καθολική χρήση ορολογιών σε κάθε λειτουργία και εφαρµογή του
συστήµατος
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Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
χρήση όρων από το σύστηµα που είναι κατανοητοί από χρήστη
οποιουδήποτε επιπέδου γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Επιλογή γλωσσών (ναι – όχι) :
υποστήριξη µηχανισµού επιλογής της γλώσσας εµφάνισης της διεπαφής
του συστήµατος που επιθυµεί ο χρήστης
Επεξήγηση ορολογιών (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού επεξήγησης όρων που χρησιµοποιούνται στο
λογισµικό
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα τροποποίησης του περιεχοµένου και της παρουσίασης του
συστήµατος ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ικανότητες του χρήστη
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
διεπιφάνεια συστήµατος ικανή να κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών
του

• Πλοήγηση
Βοήθεια (ναι – όχι) :
παροχή στους χρήστες µηχανισµού υπόδειξης του τρόπου πλοήγησης στο
σύστηµα
Χάρτης (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης ενός χρήστη σε ποιο κοµµάτι της εφαρµογής
βρίσκεται ανά πάσα στιγµή και πως θα κατευθυνθεί σε άλλο
Ευκρίνεια (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη εκµάθηση του τρόπου πλοήγησης στο σύστηµα από κάθε
επιπέδου γνώσεων χρήστη
Ευρετήριο (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού εύρεσης όρων και κοµµατιών του λογισµικού µε την
δυνατότητα άµεσης µεταφοράς µέσω συνδέσεων στο συγκεκριµένο
κοµµάτι
Σαφή µηνύµατα µετάβασης (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
κατανοητά και ευανάγνωστα µηνύµατα µετάβασης από κάθε λειτουργία
του συστήµατος σε άλλη
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Είσοδος – έξοδος (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα να εισέλθει ένας χρήστης στο σύστηµα ή
να εξέλθει από οποιοδήποτε σηµείο του

• Κλιµάκωση
Χρήση σύνθετων εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή και άµεση εκµάθηση χρήσης των σύνθετων
εφαρµογών του συστήµατος
Χρήση αυξανόµενου αριθµού εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη και γρήγορη διαχείριση µεγάλου αριθµού εφαρµογών
Νέες εφαρµογές (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης κάθε χρήστη από το σύστηµα για την
δηµοσίευση νέων εφαρµογών

• Περιεχόµενο
Εύκολη ανταλλαγή περιεχόµενου (καθόλου – µέτρια – πολύ):
εύκολα αντιληπτή και άµεση ανταλλαγή περιεχοµένου µεταξύ των
χρηστών
Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόµενο (καθόλου – µέτρια – πολύ):
ευκρινής πρόσβαση των χρηστών στο περιεχόµενο του συστήµατος

• Εφαρµογές
Βοήθεια κατασκευής εφαρµογών (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού υπόδειξης για τη δηµιουργία εφαρµογών
Κατασκευή εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών χωρίς την απαίτηση γνώσεων
προγραµµατισµού από τον χρήστη
Εύκολη χρήση εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής και άµεση εκµάθηση χρήσης των εφαρµογών
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Κατανοητά µηνύµατα εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινή µηνύµατα επιβεβαίωσης ή απόρριψης ενεργειών του χρήστη
πάνω σε εφαρµογές του συστήµατος όπως εισόδου ή εξόδου του από
αυτές καθώς και κατασκευής, διαγραφής, εκτύπωσης, αποθήκευσης ή
τροποποίησης τους

• Επικοινωνία
Εύκολη αποστολή µηνύµατος (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής δυνατότητα αποστολής άµεσων µηνυµάτων από τους χρήστες
Ευκρινής ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε εφαρµογή (καθόλου –
µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης κάθε χρήστη για
την κατασκευή νέας εφαρµογής
Ευκρινής επαναληπτική ειδοποίηση (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή εκµάθηση χρήσης επαναληπτικών µηνυµάτων για τις
ενέργειες άλλων χρηστών µέχρι ο ίδιος να επιβεβαιώσει ότι ενηµερώθηκε
για αυτές
Ευκρινής offline ειδοποίηση (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
άµεσες και εύκολα αντιληπτές ειδοποιήσεις ενός χρήστη για τις ενέργειες
άλλων µελών όσο αυτός βρισκόταν αποσυνδεδεµένος από το σύστηµα

• Συναίσθηση
Αλλαγή συνθηκών εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα τροποποίησης του περιεχοµένου – των συνθηκών που
απαρτίζουν µια εφαρµογή
Ευκρινής εστίαση εφαρµογών δηµιουργηµένων από άλλον χρήστη
(καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα παρουσίασης σε έναν χρήστη όλων των
εφαρµογών που έχει κατασκευάσει ένας άλλος χρήστης
Ευκρινής εστίαση στις ενέργειες άλλων χρηστών (καθόλου – µέτρια –
πολύ) :
ευκρινής και άµεση δυνατότητα ενηµέρωσης ενός χρήστη για τις
ενέργειες άλλων χρηστών
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Άµεση εκδήλωση συναισθηµάτων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη και γρήγορη εκµάθηση του µηχανισµού έκφρασης
συναισθηµάτων µεταξύ των χρηστών

• Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη και γρήγορη εκµάθηση του µηχανισµού οπτικοποίησης σχέσεων
των µελών από οποιουδήποτε επιπέδου γνώσεων στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές χρήστη
Μηχανισµός εύρεσης χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα (καθόλου – µέτρια
– πολύ) :
εύκολη και γρήγορη εκµάθηση του µηχανισµού αναζήτησης µελών του
συστήµατος µε κοινά ενδιαφέροντα

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Community management
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων
Επιλογή γλωσσών
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη
Οµοιοµορφία στη χρήση εικόνας
Πλοήγηση
Βοήθεια
Χάρτης
Ευκρίνεια
Ευρετήριο
Μηνύµατα µετάβασης
Κλιµάκωση
Αυξανόµενος αριθµός εφαρµογών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός χρηστών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός κοινοτήτων
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Περιεχόµενο
Μέλος κοινότητας
Μεταφορά στο χώρο των κοινοτήτων
Κατανοητή δηµιουργία – διαγραφή κοινότητας
Εφαρµογές
Λειτουργία και χρήση
Ευκρινή µηνύµατα εφαρµογών
Κατανοητή βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων
Ευκρινής διαγραφή
Επικοινωνία
Ευκρινής προσκλήσεις
Μηνύµατα ενεργειών
Εύκολη ανταλλαγή υλικού
Συναίσθηση
Θάµπωµα
Άµεση αναγνώριση µελών
Ευκρινής διαγραφή κοινοτήτων τρίτων
Εύκολη εισαγωγή στοιχείων
Εύκολη τροποποίηση στοιχείων κοινότητας
Ευκρινής κατάσταση µελών
Συνεκτικότητα
Μηχανισµός εύρεσης µελών ίδιας κοινότητας
Ευκρινής κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων
Πίνακας κριτηρίων (community management)

• Παρουσίαση
Οµαδοποίηση (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής διαχωρισµός κοινοτήτων
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης (ναι – όχι) :
δυνατότητα αλλαγής της µορφής παρουσίασης των κοινοτήτων του
λογισµικού
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
έλλειψη προαπαιτουµένων γνώσεων για την ορθή χρήση και λειτουργία
των κοινοτήτων του συστήµατος
Οµοιογενές λεξιλόγιο (ναι – όχι) :
καθολική χρήση ορολογιών στο χώρο των κοινοτήτων του συστήµατος
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Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
χρήση κατανοητών όρων στο τµήµα των κοινοτήτων του συστήµατος
από χρήστη οποιουδήποτε επιπέδου γνώσεων στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
Επιλογή γλωσσών (ναι – όχι) :
υποστήριξη ευκρινούς µηχανισµού επιλογής γλώσσας στο χώρο των
κοινοτήτων του συστήµατος
Επεξήγηση ορολογιών (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού επεξήγησης ορών που χρησιµοποιούνται στο τµήµα
του λογισµικού που αφορά τις κοινότητες χρηστών
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
δυνατότητα τροποποίησης της παρουσίασης και του περιεχοµένου των
κοινοτήτων ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ικανότητες του χρήστη
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
µορφή παρουσίασης των κοινοτήτων ικανή να κεντρίσει το ενδιαφέρον
των χρηστών
Οµοιοµορφία στη χρήση εικόνας (ναι – όχι) :
οµοιογενής χρήση εικόνων στο χώρο των κοινοτήτων

• Πλοήγηση
Βοήθεια (ναι – όχι) :
παροχή στους χρήστες µηχανισµού υπόδειξης του τρόπου πλοήγησης
στις κοινότητες
Χάρτης (ναι – όχι) :
δυνατότητα ενηµέρωσης ενός χρήστη σε ποια κοινότητα βρίσκεται ανά
πάσα στιγµή και πως θα µετακινηθεί σε άλλη
Ευκρίνεια (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη εκµάθηση του τρόπου πλοήγησης στο χώρο των κοινοτήτων από
κάθε επιπέδου γνώσεων χρήστη
Ευρετήριο (ναι – όχι) :
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παροχή µηχανισµού εύρεσης µιας κοινότητας του λογισµικού που
επιθυµεί ο χρήστης µε την δυνατότητα άµεσης µεταφοράς µέσω
συνδέσεων στη συγκεκριµένη
Σαφή µηνύµατα µετάβασης (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
κατανοητά και ευανάγνωστα µηνύµατα µετάβασης από κάθε κοµµάτι του
χώρου των κοινοτήτων σε άλλο

• Κλιµάκωση
Αυξανόµενος αριθµός εφαρµογών ανά κοινότητα (καθόλου – µέτρια –
πολύ) :
εύκολη και άµεση εκµάθηση χρήσης του συστήµατος σε αυξανόµενο
πλήθος εφαρµογών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός χρηστών ανά κοινότητα (καθόλου – µέτρια –
πολύ) :
εύκολη και άµεση εκµάθηση χρήσης του συστήµατος σε αυξανόµενο
πλήθος χρηστών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός κοινοτήτων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη και άµεση εκµάθηση χρήσης του συστήµατος σε αυξανόµενο
πλήθος κοινοτήτων

• Περιεχόµενο
Μέλος κοινότητας (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα ενός χρήστη οποιουδήποτε επιπέδου
γνώσεων να γίνει µέλος µιας κοινότητας ή να αποµακρυνθεί από κάποια
Μεταφορά στο χώρο των κοινοτήτων (ναι – όχι) :
κατανοητή και άµεση µεταφορά στο χώρο των κοινοτήτων από
οποιοδήποτε κοµµάτι του συστήµατος
Κατανοητή δηµιουργία – διαγραφή κοινότητας (καθόλου – µέτρια –
πολύ) :
ευκρινής και κατανοητός µηχανισµός καθοδήγησης ενεργειών προς την
δηµιουργία ή/και τη διαγραφή κοινότητας
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• Εφαρµογές
Λειτουργία και χρήση (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή λειτουργία και χρήση των κοινοτήτων
Ευκρινή µηνύµατα εφαρµογών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
κατανοητά και ευανάγνωστα µηνύµατα σε κάθε ενέργεια του χρήστη στο
χώρο των κοινοτήτων
Κατανοητή βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή χρήση του µηχανισµού υπόδειξης για την διαχείριση
κοινοτήτων
Ευκρινής διαγραφή (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα διαγραφής κοινότητας

• Επικοινωνία
Ευκρινής προσκλήσεις (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
κατανοητά µηνύµατα παρότρυνσης ενός χρήστη να γίνει µέλος σε µία
κοινότητα
Μηνύµατα ενεργειών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινή µηνύµατα ενεργειών του χρήστη όπως ευανάγνωστα µηνύµατα
εισόδου ή εξόδου µέλους σε κοινότητα, δηµιουργίας ή διαγραφής
κοινότητας από έναν χρήστη
Εύκολη ανταλλαγή υλικού (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα ανταλλαγής υλικού µεταξύ των µελών
µιας κοινότητας
• Συναίσθηση
Θάµπωµα (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής δυνατότητα χρήστη να επιλέξει ποιες πληροφορίες θα
κοινοποιηθούν στους υπόλοιπους ή ποιες θα κοινοποιηθούν µε “ελλιπή”
– παραπλανητικά στοιχεία
Άµεση αναγνώριση µελών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα παρουσίασης σε έναν χρήστη των
στοιχείων των µελών µιας κοινότητας
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Ευκρινής διαγραφή κοινοτήτων τρίτων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα αντιληπτή δυνατότητα διαγραφής κοινότητας από έναν χρήστη
ακόµα και αν δεν είναι ο δηµιουργός της
Εύκολη εισαγωγή στοιχείων (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολη αποθήκευση στο σύστηµα προσωπικών στοιχείων ενός χρήστη
Εύκολη τροποποίηση στοιχείων κοινότητας (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
ευκρινής δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων που συνθέτουν µια
κοινότητα όπως το όνοµά, το τύπο (κοινότητα διασκέδασης, κοινού
ενδιαφέροντος, υγείας κ.ά.) ή τη περιγραφή της
Ευκρινής κατάσταση µελών (καθόλου – µέτρια – πολύ) :
εύκολα κατανοητή χρήση του µηχανισµού επιλογής κατάστασης ενός
χρήστη

• Συνεκτικότητα
Μηχανισµός εύρεσης µελών ίδιας κοινότητας (καθόλου – µέτρια – πολύ):
άµεση εκµάθηση του µηχανισµού αναζήτησης µελών του συστήµατος
που είναι µέλη ίδιας κοινότητας
Ευκρινής κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων (καθόλου – µέτρια –
πολύ) :
άµεση εκµάθηση του µηχανισµού εύρεσης κοινοτήτων που είναι µέλος
κάποιο µέλος της κοινότητας

4.4.3 Αξιοπιστία
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της Αξιοπιστίας αναφέρεται στο σύνολο των
ιδιοτήτων που επιβεβαιώνουν την εκτέλεση των λειτουργιών κάτω από
καθορισµένες συνθήκες και σε καθορισµένη περίοδο χρόνου. Γενικά ένα
σύστηµα συναίσθησης µπορεί να χαρακτηριστεί αξιόπιστο αν
προλαµβάνει τυχόν λάθη του χρήστη και επιτρέπει την αναίρεση ή
διόρθωση αυτών των λαθών.
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Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της Αξιοπιστίας αναφέρεται στη χωρίς
λάθη πλοήγηση του χρήστη µέσα στο σύστηµα που µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της συνεχούς ανάδρασης µε τη µορφή επεξηγήσεων και µε την
ελαχιστοποίηση των αποτυχιών του συστήµατος.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Application management
Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Αποτυχίες αλλαγής σελίδων
∆υνατότητα αναίρεσης
Πλοήγηση
‘Λανθασµένες’ σελίδες
Λάθη υπερσυνδέσεων
Λάθη ενεργειών χρήστη
Χάρτης
Βοήθεια
Ευρετήριο
Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών
Αποτυχία στην σύνθεση πολλαπλών εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων
Απότοµη έξοδος
Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας
Αποτυχία διαγραφής
Μηνύµατα αποτυχίας
Απόδοση εφαρµογών
Αλλαγή εφαρµογών ανά πάσα στιγµή
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων
Προειδοποιήσεις
Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών
Συναίσθηση
Αποτυχία εστίασης στις εφαρµογές άλλων χρηστών
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Αποτυχία εστίασης στη προβολή των ενεργειών άλλων χρηστών
Αποτυχία εισόδου χρήστη στις εφαρµογές όλων των χρηστών
Αποτυχία εκδήλωσης συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα
Πίνακας κριτηρίων (application management)

• Παρουσίαση
Αποτυχίες (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας εφαρµογής του συστήµατος
λόγω σφάλµατος του ίδιου του λογισµικού
Ανάδραση (ναι – όχι) :
δυνατότητα του συστήµατος να διατηρεί ορισµένο βαθµό απόδοσης µιας
εφαρµογής σε περιπτώσεις σφάλµατος
Αποτυχίες αλλαγής σελίδων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας αλλαγής σελίδων του λογισµικού
∆υνατότητα αναίρεσης (ναι – όχι) :
παροχή δυνατότητας στους χρήστες του συστήµατος να αναιρέσουν µια
ενέργειά τους

• Πλοήγηση
‘Λανθασµένες’ σελίδες (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις εµφάνισης λανθασµένων σελίδων του συστήµατος
Λάθη υπερσυνδέσεων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις εµφάνισης λανθασµένων σελίδων µέσω µιας υπερσύνδεσης
Λάθη ενεργειών χρήστη (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας εφαρµογής λόγω σφάλµατος
του χρήστη
Χάρτης (ναι – όχι) :
ανεπηρέαστη λειτουργία και ροή του λογισµικού όταν ενεργοποιείται το
σύστηµα του χάρτη πλοήγησης
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Βοήθεια (ναι – όχι) :
ανεπηρέαστη λειτουργία και ροή του λογισµικού όταν ενεργοποιείται το
σύστηµα της βοήθειας
Ευρετήριο (ναι – όχι) :
ανεπηρέαστη λειτουργία και ροή του λογισµικού όταν ενεργοποιείται το
γλωσσάρι όρων και ονοµάτων

• Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας διαδικασίας του συστήµατος
κατά την αύξηση του πλήθους των χρηστών στο λογισµικό
Αποτυχία στην σύνθεση πολλαπλών εφαρµογών (ανύπαρκτες – ελάχιστες
– αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας κατά την σύνθεση πολλαπλών εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού εφαρµογών (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας κατά την αύξηση του πλήθους των εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή (ανύπαρκτες –
ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας µιας εφαρµογής του συστήµατος κατά την
αύξηση του πλήθους των χρηστών σε αυτήν

• Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού που προλαµβάνει λάθη στις εφαρµογές του
συστήµατος από ενέργειες του χρήστη
Ανάκτηση δεδοµένων (ναι – όχι) :
δυνατότητα του συστήµατος να διορθώνει τα δεδοµένα του λογισµικού
που τυχόν επηρεάστηκαν ύστερα από µια βλάβη χωρίς την απαίτηση
επέµβασης του ίδιου του χρήστη
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Απότοµη έξοδος (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις απότοµης – µη οικιοθελούς εξόδου ενός χρήστη από το
σύστηµα

• Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας δηµιουργίας µιας εφαρµογής
Αποτυχία διαγραφής (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας κατά την διαγραφή µιας εφαρµογής
Μηνύµατα αποτυχίας (ναι – όχι) :
εµφάνιση µηνυµάτων µη επιτυχών ενεργειών του χρήστη όπως
κατασκευής, διαγραφής ή τροποποίησης εφαρµογών
Απόδοση εφαρµογών (ναι – όχι) :
δυνατότητα συνέχειας της κατασκευής µιας εφαρµογής µετά από µια
απότοµη διακοπή του συστήµατος
Αλλαγή εφαρµογών ανά πάσα στιγµή (ναι – όχι) :
δυνατότητα των χρηστών τροποποίησης των εφαρµογών χωρίς πρόκληση
λαθών ή “σύγχυση” του συστήµατος

• Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων (ναι – όχι) :
αποκλεισµός πρόσβασης τρίτων στις πληροφορίες και τα δεδοµένα που
ανταλλάσουν δύο χρήστες µεταξύ τους
Προειδοποιήσεις (ναι – όχι) :
ενηµέρωση των χρηστών µέσω προειδοποιητικών µηνυµάτων όταν η
ενέργειά που διατίθενται να πράξουν είναι πιθανόν να προκαλέσει βλάβη
Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών (ναι – όχι) :
απαίτηση από το σύστηµα άδειας για πρόσβαση σε δεδοµένα – τµήµατα
του λογισµικού
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• Συναίσθηση
Αποτυχία εστίασης στις εφαρµογές άλλων χρηστών (ανύπαρκτες –
ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας παρουσίασης σε έναν χρήστη όλων των
εφαρµογών που έχει κατασκευάσει ένας άλλος χρήστης
Αποτυχία εστίασης στη προβολή των ενεργειών άλλων χρηστών
(ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ενηµέρωσης ενός χρήστη για τις ενέργειες άλλων
χρηστών
Αποτυχία εισόδου χρήστη στις εφαρµογές όλων των χρηστών
(ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας πρόσβασης ενός χρήστη στο σύνολο των
εφαρµογών ανεξάρτητα από το γεγονός αν τις έχει αποδεχθεί ή όχι
Αποτυχία εκδήλωσης συναισθηµάτων (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας µηχανισµού έκφρασης συναισθηµάτων µεταξύ
των χρηστών

• Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις βλαβών στο µηχανισµό οπτικοποίησης σχέσεων των
χρηστών
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις βλαβών στο µηχανισµό αναζήτησης µελών του συστήµατος
µε κοινά ενδιαφέροντα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Community management
Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Λανθασµένες σελίδες κοινοτήτων
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Αναίρεση
Πλοήγηση
Λάθη υπερσυνδέσεων
Λάθη ενεργειών χρήστη
Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό κοινοτήτων
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών σε µια κοινότητα
Αποτυχία σε αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων
Απότοµη έξοδος
Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας
Αποτυχία διαγραφής
Μηνύµατα αποτυχίας
Αποτυχία εισόδου – εξόδου
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων
Προειδοποιήσεις
Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων µελών
Αποτυχία ανταλλαγής υλικού
Αποτυχία προσκλήσεων
Συναίσθηση
Αποτυχία θαµπώµατος
∆υνατότητα αλλαγής στοιχείων
Αποτυχία ενηµέρωσης κατάστασης µελών
Αποτυχία κοινοποίησης των δηµιουργών – χρηστών κάθε οµάδας
Αποτυχία κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας
Αποτυχία γνωστοποίησης ενεργειών κάθε µέλους
Αποτυχία αναγνώρισης µελών
Αποτυχία διαγραφής κοινοτήτων τρίτων
Αποτυχία τροποποίησης στοιχείων κοινότητας
Συνεκτικότητα
Μέλη ίδιας κοινότητας
Αποτυχία κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων
Πίνακας κριτηρίων (community management)
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• Παρουσίαση
Αποτυχίες (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας ενέργειας στο χώρο των
κοινοτήτων του συστήµατος λόγω σφάλµατος του ίδιου του λογισµικού
Ανάδραση (ναι – όχι) :
δυνατότητα του συστήµατος να διατηρεί ορισµένο βαθµό απόδοσης σε
περιπτώσεις σφάλµατος στο χώρο των κοινοτήτων
Λανθασµένες σελίδες κοινοτήτων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις εµφάνισης διαφορετικών κοινοτήτων από αυτές που επιλέγει
ο χρήστης
Αναίρεση (ναι – όχι) :
δυνατότητα αναίρεσης επιλογής σελίδας που επέλεξε ο χρήστης

• Πλοήγηση
Λάθη υπερσυνδέσεων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις εµφάνισης λανθασµένων σελίδων κοινοτήτων µέσω µιας
υπερσύνδεσης που επέλεξε ο χρήστης
Λάθη ενεργειών χρήστη (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας ενέργειας στο χώρο των
κοινοτήτων λόγω σφάλµατος του χρήστη

• Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό κοινοτήτων (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας του συστήµατος κατά την αύξηση του πλήθους
των κοινοτήτων
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών σε µια κοινότητα (ανύπαρκτες
– ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας του συστήµατος κατά την αύξηση του πλήθους
των χρηστών σε µια κοινότητα
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Αποτυχία σε αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά κοινότητα (ανύπαρκτες –
ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας του συστήµατος κατά την αύξηση του πλήθους
των εφαρµογών σε µία κοινότητα

• Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών (ναι – όχι) :
παροχή µηχανισµού που προλαµβάνει λάθη στο χώρο των κοινοτήτων
του συστήµατος από ενέργειες του χρήστη
Ανάκτηση δεδοµένων (ναι – όχι) :
δυνατότητα του συστήµατος να διορθώνει τα δεδοµένα των κοινοτήτων
που τυχόν επηρεάστηκαν ύστερα από µια βλάβη χωρίς την απαίτηση
επέµβασης του ίδιου του χρήστη
Απότοµη έξοδος (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις απότοµης – µη οικιοθελούς εξόδου ενός χρήστη από το
χώρο των κοινοτήτων

• Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας κατά την κατασκευή µιας κοινότητας από έναν
χρήστη
Αποτυχία διαγραφής (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας διαγραφής µιας κοινότητας από έναν χρήστη
Μηνύµατα αποτυχίας (ναι – όχι) :
εµφάνιση µηνυµάτων αποτυχηµένων ενεργειών κατά την διαχείριση
κοινοτήτων
Αποτυχία εισόδου – εξόδου (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας εισόδου ή εξόδου ενός χρήστη σε µια κοινότητα
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• Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων (ναι – όχι) :
αποκλεισµός πρόσβασης χρηστών που δεν είναι µέλη µιας κοινότητας
στα δεδοµένα που ανταλλάσουν τα µέλη της µεταξύ τους
Προειδοποιήσεις (ναι – όχι) :
ενηµέρωση των χρηστών µέσω προειδοποιητικών µηνυµάτων όταν η
ενέργειά που διατίθενται να πράξουν είναι πιθανόν να προκαλέσει βλάβη
στο χώρο των κοινοτήτων ή είναι µη επιτρεπτή
Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων µελών (ναι – όχι) :
απαίτηση από το σύστηµα άδειας για πρόσβαση σε δεδοµένα κοινοτήτων
Αποτυχία ανταλλαγής υλικού (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ανταλλαγής αρχείων – εικόνων µεταξύ των µελών
µιας κοινότητας
Αποτυχία προσκλήσεων (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας αποστολής µηνυµάτων παρότρυνσης ενός χρήστη
να γίνει µέλος σε µία κοινότητα

• Συναίσθηση
Αποτυχία θαµπώµατος (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας των µηχανισµών ελλιπούς ενηµέρωσης χρηστών
όσον αφορά τα στοιχεία – κατάσταση ενός άλλου
∆υνατότητα αλλαγής στοιχείων (ναι – όχι) :
δυνατότητα χρήστη να τροποποιήσει οικιοθελώς τα στοιχεία του που
παρέχονται από το σύστηµα µε ελαχιστοποιηµένη τη πιθανότητα
αποτυχίας αλλαγής αυτών από το σύστηµα
Αποτυχία ενηµέρωσης κατάστασης µελών (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ενηµέρωσης της κατάστασης των χρηστών που
βρίσκονται κάθε στιγµή στο σύστηµα
Αποτυχία κοινοποίησης των δηµιουργών – χρηστών κάθε οµάδας
(ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ενηµέρωσης – πρόσβασης ενός χρήστη στα µέλη
µιας κοινότητας όπως και γνωστοποίησης σε αυτόν του µέλους που
κατασκεύασε κάθε κοινότητα
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Αποτυχία κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας (ανύπαρκτες –
ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας γνωστοποίησης όλων των εφαρµογών που έχουν
δηµιουργηθεί από κοινότητα ανεξάρτητα από το γεγονός αν ένας
χρήστης είναι µέλος της
Αποτυχία γνωστοποίησης ενεργειών κάθε µέλους (ανύπαρκτες –
ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας ενηµέρωσης κάθε χρήστη για τις ενέργειες των
υπολοίπων
Αποτυχία αναγνώρισης µελών (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας παρουσίασης σε έναν χρήστη των στοιχείων των
µελών µιας κοινότητας
Αποτυχία διαγραφής κοινοτήτων τρίτων (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας διαγραφής κοινότητας άλλου χρήστη
Αποτυχία τροποποίησης στοιχείων κοινότητας (ανύπαρκτες – ελάχιστες –
αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας αλλαγής των στοιχείων που συνθέτουν µια
κοινότητα

• Συνεκτικότητα
Χρήστες ίδιας κοινότητας (ανύπαρκτες – ελάχιστες – αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας του µηχανισµού εύρεσης των µελών µιας
κοινότητας
Αποτυχία κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων (ανύπαρκτες – ελάχιστες
– αρκετές) :
περιπτώσεις αποτυχίας µηχανισµού εύρεσης άλλων κοινοτήτων που είναι
µέλος κάποιο µέλος της κοινότητας
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4.4.4 Αποδοτικότητα
Η Αποδοτικότητα αποτελεί σηµαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό που
στηρίζει την αλληλεπίδραση χρήστη-συστήµατος υποστηρίζοντας την
αξιοποίηση των πόρων του συστήµατος και τη βελτιστοποίηση του
χρόνου απόκρισης. Ορίζεται ως η δυνατότητα του συστήµατος να
παρέχει την κατάλληλη πληροφορία υποστηριζόµενη από τους πόρους
του συστήµατος κάτω από καθορισµένες συνθήκες. Η έννοια της
αποδοτικότητας ως εξωτερικό ποιοτικό χαρακτηριστικό σηµαίνει ότι ο
χρήστης µπορεί να κρίνει αν ένα σύστηµα είναι αποδοτικό ως προς τον
τρόπο που εκτελεί τις διάφορες λειτουργίες και ως προς το χρόνο
εκτέλεσής τους.

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Application management
Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης
Χρόνος παρουσίασης βασικών τµηµάτων
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής σελίδων
Χρόνος απόκρισης της βοήθειας
Χρόνος απόκρισης του χάρτη
Χρόνος εύρεσης λειτουργίας
Χρόνος αναζήτησης
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την κατασκευή σύνθετων εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού των εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση του πλήθους χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Χρόνος αποθήκευσης
Χρόνος εκτύπωσης
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων
Χρόνος δηµιουργίας λογαριασµού
Χρόνος ανταλλαγής αρχείων
Χρόνος ανταλλαγής απόψεων
Χρόνος εισόδου στο σύστηµα
Χρόνος εξόδου στο σύστηµα
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Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης εφαρµογής
Χρόνος κατασκευής
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου σε εφαρµογή
Χρόνος εξόδου από εφαρµογή
Χρόνος τροποποίησης εφαρµογών
Επικοινωνία
Χρόνος αποστολής άµεσου µηνύµατος
Χρόνος ειδοποίησης µέλους για συµµετοχή
Χρόνος offline ειδοποίησης
Συναίσθηση
Χρόνος εκδήλωσης συναισθηµάτων
Χρόνος εστίασης σε ενέργειες
Χρόνος εστίασης στο σύνολο εφαρµογών
Συνεκτικότητα
Χρόνος οπτικοποίησης σχέσεων
Χρόνος αναζήτησης µελών µε κοινά ενδιαφέροντα
Χρόνος εναλλακτικής επαφής
Πίνακας κριτηρίων (application management)

• Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης (καθόλου – ελάχιστοι – πολλοί) :
απαίτηση πόρων του συστήµατος κατά την υλοποίηση των βασικών
λειτουργιών του λογισµικού
Χρόνος παρουσίασης βασικών τµηµάτων (κακός – ικανοποιητικός –
καλός):
χρόνος παρουσίασης των βασικών λειτουργιών του συστήµατος

• Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος του συστήµατος κατά την φόρτωση σελίδων
Χρόνος ενεργειών (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος του συστήµατος στις εντολές του χρήστη
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Χρόνος εναλλαγής σελίδων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος του συστήµατος κατά την µετάβαση από µια σελίδα σε άλλη
Χρόνος απόκρισης της βοήθειας (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος του µηχανισµού βοήθειας
Χρόνος απόκρισης του χάρτη (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος του µηχανισµού του χάρτη πλοήγησης
Χρόνος εύρεσης λειτουργίας (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εύρεσης από τον χρήστη µιας επιθυµητής λειτουργίας
Χρόνος αναζήτησης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος κατά την αναζήτηση µιας εφαρµογής

• Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την κατασκευή σύνθετων εφαρµογών (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος κατασκευής σύνθετων εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση του αριθµού των εφαρµογών (κακός
– ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος κατά την αύξηση του πλήθους των
εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση του πλήθους χρηστών (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης των βασικών λειτουργιών του συστήµατος ύστερα από
την αύξηση του πλήθους των χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή
(κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης µιας εφαρµογής του συστήµατος ύστερα από την
αύξηση του πλήθους των χρηστών της

• Περιεχόµενο
Χρόνος αποθήκευσης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος αποθήκευσης των ενεργειών – στοιχείων ενός χρήστη
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Χρόνος εκτύπωσης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εκτύπωσης
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
άµεση εµφάνιση µηνυµάτων του συστήµατος
Χρόνος δηµιουργίας λογαριασµού (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος δηµιουργίας λογαριασµού στο σύστηµα
Χρόνος ανταλλαγής αρχείων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ανταλλαγής αρχείων κειµένου ή εικόνων µεταξύ των χρηστών
του συστήµατος
Χρόνος ανταλλαγής απόψεων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ανακοίνωσης σχολιασµού υλικού από τους χρήστες
Χρόνος εισόδου στο σύστηµα (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος για την είσοδο ενός χρήστη στο
λογισµικό από την στιγµή της εισαγωγής των στοιχείων του λογαριασµού
του
Χρόνος εξόδου στο σύστηµα (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος προκειµένου να εξέλθει ένας χρήστης
από το λογισµικό

• Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης εφαρµογής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ανακοίνωσης εφαρµογής από το σύστηµα
Χρόνος κατασκευής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος δηµιουργίας εφαρµογής
Χρόνος διαγραφής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος διαγραφής εφαρµογής
Χρόνος εισόδου σε εφαρµογή (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εισόδου σε εφαρµογή
Χρόνος εξόδου από εφαρµογή (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εξόδου από εφαρµογή
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Χρόνος τροποποίησης εφαρµογών (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης για την αλλαγή εφαρµογών

• Επικοινωνία
Χρόνος αποστολής άµεσου µηνύµατος (κακός – ικανοποιητικός –
καλός):
χρόνος αποστολής άµεσου µηνύµατος
Χρόνος ειδοποίησης µέλους για συµµετοχή (κακός – ικανοποιητικός –
καλός):
χρόνος ενηµέρωσης κάθε χρήστη για την κατασκευή µιας νέας
εφαρµογής ώστε να εγγραφεί αν το επιθυµεί
Χρόνος offline ειδοποίησης (κακός – ικανοποιητικός – καλός):
χρόνος ενηµέρωσης ενός χρήστη για τις ενέργειες άλλων µελών ακόµα
και όταν δεν βρίσκεται στο σύστηµα

• Συναίσθηση
Χρόνος εκδήλωσης συναισθηµάτων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης για την εκδήλωση συναισθηµάτων ενός χρήστη
Χρόνος εστίασης σε ενέργειες (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ενηµέρωσης κάθε χρήστη για τις ενέργειες άλλων χρηστών
Χρόνος εστίασης στο σύνολο εφαρµογών (κακός – ικανοποιητικός –
καλός) :
χρόνος παρουσίασης σε έναν χρήστη όλων των εφαρµογών που έχει
κατασκευάσει ένας άλλος χρήστης

• Συνεκτικότητα
Χρόνος οπτικοποίησης σχέσεων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος (απ)ενεργοποίησης των µηχανισµών οπτικοποίησης σχέσεων των
χρηστών
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Χρόνος αναζήτησης µελών µε κοινά ενδιαφέροντα (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εµφάνισης των αποτελεσµάτων του µηχανισµού εύρεσης µελών
µε κοινά ενδιαφέροντα
Χρόνος εναλλακτικής επαφής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης µηχανισµού επικοινωνίας εκτός γραπτού λόγου

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Community management
Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης
Χρόνος παρουσίασης
Χρόνος εισαγωγής εικόνας
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής σελίδων
Χρόνος µηχανισµού αναζήτησης
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού των χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού κοινοτήτων
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση εφαρµογών ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Χρόνος δηµιουργίας
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου
Χρόνος εξόδου
Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης νέας κοινότητας
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων
Επικοινωνία
Χρόνος ανταλλαγής υλικού
Χρόνος ανταλλαγής µηνυµάτων
Χρόνος ανακοίνωσης πρόσκλησης
Συναίσθηση
Χρόνος απόκρισης θαµπώµατος
Χρόνος τροποποίησης
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Χρόνος ανακοίνωσης κατάστασης
Χρόνος αλλαγής κατάστασης
Χρόνος παρουσίασης προσωπικών πληροφοριών
Χρόνος κοινοποίησης δηµιουργών – µελών κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας
Χρόνος τροποποίησης στοιχείων κοινότητας
Χρόνος διαγραφής κοινοτήτων τρίτων
Συνεκτικότητα
Χρόνος αναζήτησης µελών ίδιας κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων
Πίνακας κριτηρίων (community management)

• Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης (καθόλου – ελάχιστοι – πολλοί) :
απαίτηση πόρων του συστήµατος κατά την υλοποίηση των λειτουργιών
του χώρου των κοινοτήτων
Χρόνος παρουσίασης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος παρουσίασης των βασικών κοµµατιών του χώρου των κοινοτήτων
Χρόνος εισαγωγής εικόνας (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εµφάνισης και εισαγωγής εικόνων

• Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος κατά την φόρτωση σελίδων στο χώρο
των κοινοτήτων
Χρόνος ενεργειών (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης στις εντολές του χρήστη στο χώρο των κοινοτήτων
Χρόνος εναλλαγής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος κατά την µετάβαση από µια
κοινότητα σε άλλη
Χρόνος µηχανισµού αναζήτησης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης και εµφάνισης αποτελεσµάτων του µηχανισµού
εύρεσης χρηστών
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• Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού των χρηστών (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης των βασικών λειτουργιών του χώρου των κοινοτήτων
ύστερα από την αύξηση του πλήθους των χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού κοινοτήτων (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος κατά την αύξηση του πλήθους των
κοινοτήτων
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση εφαρµογών ανά κοινότητα (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης των βασικών λειτουργιών του συστήµατος κατά την
αύξηση του πλήθους των εφαρµογών σε µια κοινότητα

• Περιεχόµενο
Χρόνος δηµιουργίας (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος κατασκευής µιας κοινότητας
Χρόνος διαγραφής (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος διαγραφής µιας κοινότητας
Χρόνος εισόδου (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος για την είσοδο ενός χρήστη σε
κοινότητα
Χρόνος εξόδου (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του συστήµατος για την έξοδο ενός χρήστη από
κοινότητα

• Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης νέας κοινότητας (κακός – ικανοποιητικός – καλός):
χρόνος ανακοίνωσης µιας νέας κοινότητας από τη στιγµή της
δηµιουργίας της
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων ενεργειών του χρήστη
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• Επικοινωνία
Χρόνος ανταλλαγής υλικού (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος αποστολής και αποδοχής υλικού µεταξύ των χρηστών
Χρόνος ανταλλαγής µηνυµάτων (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ανταλλαγής µηνυµάτων ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας
Χρόνος ανακοίνωσης πρόσκλησης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος αποστολής µηνυµάτων παρότρυνσης ενός χρήστη να γίνει µέλος
σε µία κοινότητα

• Συναίσθηση
Χρόνος απόκρισης θαµπώµατος (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος απόκρισης του µηχανισµού “ελλιπούς” ή παραπλανητικής
ενηµέρωσης των στοιχείων ενός χρήστη προς τους άλλους
Χρόνος τροποποίησης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος τροποποίησης στοιχείων µιας κοινότητας
Χρόνος ανακοίνωσης κατάστασης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ανακοίνωσης της κατάστασης ενός χρήστη στους υπόλοιπους
Χρόνος αλλαγής κατάστασης (κακός – ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος αλλαγής της κατάστασης ενός χρήστη σε άλλη
Χρόνος παρουσίασης προσωπικών πληροφοριών
(κακός
–
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος παρουσίασης προσωπικών στοιχείων των χρηστών του
συστήµατος
Χρόνος κοινοποίησης δηµιουργών – µελών κοινότητας (κακός –
ικανοποιητικός – καλός) :
χρόνος ενηµέρωσης – πρόσβασης ενός χρήστη στα µέλη µιας κοινότητας
όπως και γνωστοποίησης σε αυτόν του µέλους που κατασκεύασε κάθε
κοινότητα
Χρόνος κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας (κακός – ικανοποιητικός
– καλός) :
χρόνος γνωστοποίησης όλων των εφαρµογών που έχουν δηµιουργηθεί
από κοινότητα
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Χρόνος τροποποίησης στοιχείων κοινότητας (κακός – ικανοποιητικός –
καλός) :
χρόνος αλλαγής των στοιχείων που συνθέτουν µια κοινότητα
Χρόνος διαγραφής κοινοτήτων τρίτων (κακός – ικανοποιητικός – καλός):
χρόνος διαγραφής κοινότητας από έναν χρήστη ακόµα και αν δεν είναι ο
δηµιουργός της

• Συνεκτικότητα
Χρόνος αναζήτησης µελών ίδιας κοινότητας (κακός – ικανοποιητικός –
καλός) :
χρόνος εµφάνισης των αποτελεσµάτων του µηχανισµού εύρεσης µελών
ίδιας κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων (κακός – ικανοποιητικός –
καλός) :
χρόνος απόκρισης του µηχανισµού εύρεσης άλλων κοινοτήτων που είναι
µέλος κάποιο µέλος της κοινότητας

4.5 Αξιολόγηση
Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται µια προσπάθεια αξιολόγησης των
συστηµάτων παρουσίας που αναφέρθηκαν (Msn, Facebook, Youtube,
Linkedin, Flickr, Stumbleupon, Twitter) µε βάση τα κριτήρια που
αναπτύχθηκαν προηγουµένως. Η αξιολόγηση του συστήµατος ASTRA
για κάθε χαρακτηριστικό του προτύπου ISO 9126 γίνεται σε ξεχωριστούς
πίνακες στην επόµενη ενότητα. Η κλίµακα µέτρησης κάθε κριτηρίου
είναι αυτή που αναφερόταν παραπάνω στην επεξήγηση καθενός από
αυτά.
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4.5.1

Αξιολόγηση συστηµάτων παρουσίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Application management MSN
Παρουσίαση
Εξατοµίκευση
µέτρια
περιεχοµένου
εφαρµογών
Συµβατότητα µε τις
πολύ
δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειρά
µέτρια
παρουσίασης
Πλοήγηση
∆υνατότητα
ναι
διαφορετικών
διαδροµών
όχι
Μηνύµατα µετάβασης
ναι
Μηχανισµοί αναζήτησης
ναι
Ιεραρχική πλοήγηση
όχι
Προηγούµενη οθόνη
ναι
Άµεση µεταφορά

FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN

FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

πολύ

καθόλου

µέτρια

πολύ

µέτρια

καθόλου

µέτρια

πολύ

πολύ

µέτρια

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι
ναι
ναι
όχι

όχι
ναι
ναι
όχι

όχι
ναι
ναι
όχι

όχι
ναι
ναι
όχι

όχι
ναι
ναι
όχι

όχι
όχι
ναι
όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι
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Application management MSN FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN
Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού
άριστη
άριστη
άριστη
άριστη
χρηστών
Αύξηση αριθµού
ναι
ναι
−
−
εφαρµογών
Κατασκευή σύνθετων
ναι
−
−
−
εφαρµογών
Αύξηση αριθµού
ναι
ναι
ναι
ναι
χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
ναι
ναι
ναι
ναι
Ανταλλαγή αρχείων
ναι
ναι
ναι
όχι
Ανταλλαγή απόψεων
Εφαρµογές
Αποµνηµόνευση
ναι
ναι
ναι
ναι
κωδικού
λογαριασµού
Κοινοποίηση
ναι
όχι
ναι
ναι
εφαρµογών
µέτρια
πολύ
καθόλου
µέτρια
Μηνύµατα εφαρµογών
Ανάπτυξη εφαρµογών
όχι
ναι
όχι
ναι
χρήστη
Υπόδειξη κατασκευής
όχι
ναι
−
−
εφαρµογών
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FLICKR STUMBLEUPON TWITTER
άριστη

άριστη

άριστη

ναι

−

−

ναι

−

−

ναι

ναι

−

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

ναι

−

µέτρια

καθόλου

−

ναι

όχι

όχι

όχι

−

−

Application management MSN FACEBOOK YOUTUBE
όχι
όχι
όχι
Εκτύπωση
Επιλογή κοινοποίησης
όχι
όχι
−
εφαρµογής
Αλλαγή στοιχείων
καθόλου
πολύ
καθόλου
εφαρµογών
∆ιαγραφή εφαρµογής
όχι
ναι
όχι
Επικοινωνία
Αποστολή άµεσου
µηνύµατος
Ειδοποίηση µέλους για
συµµετοχή σε εφαρµογή
Επαναληπτική
ειδοποίηση
Offline ειδοποίηση
Συναίσθηση
Εστίαση στο σύνολο
εφαρµογών
δηµιουργηµένων από
άλλο χρήστη
Εστίαση στη προβολή
των ενεργειών άλλων
χρηστών

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER
ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

−

−

µέτρια

µέτρια

καθόλου

καθόλου

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

όχι

−

όχι

όχι

−

−

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

−

όχι

−

ναι

ναι

−

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−
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Είσοδος χρήστη στις
εφαρµογές όλων των
χρηστών
Εκδήλωση
συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Εναλλακτική επαφή
Χρήστες µε κοινά
ενδιαφέροντα
Οπτικοποίηση

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Community management MSN FACEBOOK
Παρουσίαση
πολύ
Εξατοµίκευση κοινότητας πολύ
Συµβατότητα µε τις
πολύ
µέτρια
δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειράς
πολύ
πολύ
παρουσίασης
όχι
ναι
Εφαρµογή εικόνας
Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών
ναι
ναι
διαδροµών
όχι
όχι
Μηνύµατα µετάβασης
Μηχανισµός αναζήτησης
όχι
ναι
κοινοτήτων
ναι
ναι
Ιεραρχική πλοήγηση
Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών
άριστη
άριστη
σε µια κοινότητα
Αύξηση αριθµού
άριστη
άριστη
κοινοτήτων

YOUTUBE

LINKEDIN

καθόλου

πολύ

πολύ

µέτρια

καθόλου

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

−

−

ναι

όχι

ναι

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

−

όχι

ναι

ναι

όχι

−

ναι

ναι

ναι

ναι

−

άριστη

άριστη

άριστη

άριστη

άριστη

−

άριστη

άριστη

άριστη

−
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FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Community management MSN FACEBOOK
Αύξηση πλήθους
άριστη
άριστη
εφαρµογών ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Υπόδειξη
όχι
όχι
δηµιουργίας/διαγραφής
Υπόδειξη συµµετοχής –
όχι
όχι
αποµάκρυνσης
Εφαρµογές
µέτρια
µέτρια
Μηνύµατα εφαρµογών
όχι
όχι
Νέες κοινότητες
Βοήθεια διαχείρισης
όχι
ναι
κοινοτήτων
ναι
ναι
∆ιαγραφή
Επικοινωνία
ναι
ναι
Ανταλλαγή υλικού
ναι
όχι
Ελεύθερη πρόσβαση
ναι
ναι
Ανταλλαγή µηνυµάτων
όχι
ναι
Προσκλήσεις
Συναίσθηση
όχι
ναι
Προπιλεγµένες κοινότητες
Λειτουργικότητα
πολύ
µέτρια
θαµπώµατος

YOUTUBE

LINKEDIN

−

άριστη

άριστη

άριστη

−

−

ναι

ναι

όχι

−

−

ναι

ναι

όχι

−

−
ναι

µέτρια
όχι

καθόλου
όχι

καθόλου
ναι

−
−

ναι

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

ναι
ναι
όχι
ναι

όχι
ναι
ναι
όχι

ναι
ναι
ναι
ναι

ναι
ναι
ναι
όχι

όχι
−
ναι
όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

µέτρια

−

−

−
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FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Community management
Παροχή προσωπικών
πληροφοριών
Ενηµέρωση κατάστασης
µελών
Κοινοποίηση των
δηµιουργών – χρηστών
κάθε οµάδας
Κοινοποίηση εφαρµογών
κάθε οµάδας
Γνωστοποίηση ενεργειών
κάθε µέλους
Αναγνώριση µελών
∆ιαγραφή κοινοτήτων
τρίτων
Εισαγωγή στοιχείων
Τροποποίηση στοιχείων
κοινότητας
Συνεκτικότητα
Μέλη ίδιας κοινότητας
Κοινοποίηση πολλαπλών
κοινοτήτων

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

όχι

ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

ναι

ναι

ναι

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

όχι

ναι

ναι

όχι

ναι

ναι

−
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FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Application management MSN FACEBOOK
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση
µέτρια
πολύ
περιεχοµένου
Εναλλακτικοί τρόποι
καθόλου
µέτρια
παρουσίασης
Απαίτηση
µέτρια
πολύ
προηγούµενων γνώσεων
ναι
ναι
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης
πολύ
µέτρια
τεχνικών όρων
όχι
ναι
Επιλογή γλωσσών
όχι
όχι
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή
µέτρια
πολύ
παρουσίασης –
περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια
µέτρια
πολύ
χρήστη
Πλοήγηση
ναι
ναι
Βοήθεια
όχι
όχι
Χάρτης
πολύ
µέτρια
Ευκρίνεια

YOUTUBE

LINKEDIN

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

καθόλου

καθόλου

καθόλου

µέτρια

καθόλου

καθόλου

µέτρια

µέτρια

καθόλου

καθόλου

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

πολύ

µέτρια

µέτρια

µέτρια

πολύ

ναι
ναι

ναι
όχι

ναι
ναι

όχι
ναι

ναι
όχι

καθόλου

µέτρια

καθόλου

καθόλου

µέτρια

µέτρια

καθόλου

µέτρια

µέτρια

µέτρια

ναι
όχι
πολύ

ναι
όχι
µέτρια

ναι
ναι
µέτρια

ναι
όχι
πολύ

ναι
όχι
πολύ
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FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Application management
Ευρετήριο
Σαφή µηνύµατα
µετάβασης
Είσοδος – έξοδος
Κλιµάκωση
Χρήση σύνθετων
εφαρµογών
Χρήση αυξανόµενου
αριθµού εφαρµογών
Νέες εφαρµογές µελών
Περιεχόµενο
Εύκολη ανταλλαγή
περιεχόµενου
Εύκολη πρόσβαση στο
περιεχόµενο
Εφαρµογές
Βοήθεια κατασκευής
εφαρµογών
Κατασκευή εφαρµογών
Εύκολη χρήση
εφαρµογών

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

όχι

όχι

ναι

όχι

ναι

όχι

ναι

µέτρια

µέτρια

καθόλου

καθόλου

µέτρια

καθόλου

καθόλου

µέτρια

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

−

πολύ

−

−

µέτρια

−

−

−

πολύ

−

µέτρια

πολύ

−

−

−

ναι

−

−

ναι

−

−

πολύ

πολύ

µέτρια

−

πολύ

µέτρια

−

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

−

όχι

−

ναι

ναι

−

−

−

πολύ

−

πολύ

πολύ

−

−

πολύ

πολύ

πολύ

καθόλου

µέτρια

πολύ

πολύ
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LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Application management
Κατανοητά µηνύµατα
εφαρµογών
Επικοινωνία
Εύκολη αποστολή
µηνύµατος
Ευκρινής ειδοποίηση
µέλους για συµµετοχή
σε εφαρµογή
Ευκρινής επαναληπτική
ειδοποίηση
Ευκρινής offline
ειδοποίηση
Συναίσθηση
Αλλαγή συνθηκών
εφαρµογών
Ευκρινής εστίαση
εφαρµογών
δηµιουργηµένων από
άλλον χρήστη
Ευκρινής εστίαση στις
ενέργειες άλλων
χρηστών

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

καθόλου

µέτρια

καθόλου

µέτρια

µέτρια

µέτρια

καθόλου

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

−

−

−

−

−

−

−

πολύ

µέτρια

−

−

−

−

−

πολύ

πολύ

−

−

−

−

−

καθόλου

πολύ

καθόλου

µέτρια

µέτρια

καθόλου

καθόλου

−

−

−

µέτρια

πολύ

−

−

µέτρια

πολύ

πολύ

µέτρια

πολύ

µέτρια

−
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LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Application management
Άµεση εκδήλωση
συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
Μηχανισµός εύρεσης
χρηστών µε κοινά
ενδιαφέροντα

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

πολύ

πολύ

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

πολύ

−

−

πολύ

−

µέτρια

µέτρια

πολύ

−
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LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Community management
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση
Εναλλακτικοί τρόποι
παρουσίασης
Απαίτηση
προηγούµενων γνώσεων
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης
τεχνικών όρων
Επιλογή γλωσσών
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή
παρουσίασης –
περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια
χρήστη
Οµοιοµορφία στη χρήση
εικόνας
Πλοήγηση
Βοήθεια

MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

µέτρια

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

καθόλου

καθόλου

καθόλου

καθόλου

µέτρια

καθόλου

καθόλου

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

πολύ

πολύ

µέτρια

µέτρια

µέτρια

πολύ

πολύ

όχι
όχι

όχι
όχι

όχι
όχι

ναι
όχι

όχι
όχι

όχι
όχι

όχι
όχι

καθόλου

πολύ

−

πολύ

πολύ

µέτρια

−

καθόλου

πολύ

µέτρια

µέτρια

πολύ

µέτρια

καθόλου

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι
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Community management
Χάρτης
Ευκρίνεια
Ευρετήριο
Μηνύµατα µετάβασης
Κλιµάκωση
Αυξανόµενος αριθµός
εφαρµογών ανά
κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός
χρηστών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός
κοινοτήτων
Περιεχόµενο
Μέλος κοινότητας
Μεταφορά στο χώρο των
κοινοτήτων
Κατανοητή δηµιουργία –
διαγραφή κοινότητας
Εφαρµογές
Λειτουργία και χρήση
Ευκρινή µηνύµατα
εφαρµογών

MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

όχι
πολύ
όχι
καθόλου

ναι
πολύ
όχι
µέτρια

ναι
µέτρια
όχι
µέτρια

ναι
µέτρια
ναι
πολύ

ναι
µέτρια
ναι
µέτρια

ναι
καθόλου
όχι
µέτρια

µέτρια

−

πολύ

−

µέτρια

µέτρια

−

−

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

−

−

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

µέτρια

όχι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

−

−

−

µέτρια

µέτρια

−

−

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

µέτρια

µέτρια

µέτρια

−

πολύ

−

−

−
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ναι
πολύ

−

Community management
Κατανοητή βοήθεια
διαχείρισης κοινοτήτων
Ευκρινής διαγραφή
Επικοινωνία
Ευκρινής προσκλήσεις
Μηνύµατα ενεργειών
Εύκολη ανταλλαγή
υλικού
Συναίσθηση
Θάµπωµα
Άµεση αναγνώριση
µελών
Ευκρινής διαγραφή
κοινοτήτων τρίτων
Εύκολη εισαγωγή
στοιχείων
Εύκολη τροποποίηση
στοιχείων κοινότητας
Ευκρινής κατάσταση
µελών

MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

−

ναι

ναι

ναι

ναι

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

−

−

πολύ

µέτρια

−

πολύ

−

−

καθόλου

µέτρια

µέτρια

µέτρια

µέτρια

µέτρια

καθόλου

µέτρια

πολύ

µέτρια

−

πολύ

µέτρια

−

µέτρια

πολύ

−

πολύ

−

−

−

−

−

πολύ

µέτρια

−

πολύ

−

−

−

−

−

−

−

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

πολύ

µέτρια

−

µέτρια

πολύ

πολύ

−

πολύ

πολύ

−

πολύ

−

πολύ

−
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Community management
Συνεκτικότητα
Μηχανισµός εύρεσης
µελών ίδιας κοινότητας
Ευκρινής κοινοποίηση
πολλαπλών κοινοτήτων

MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

πολύ

πολύ

µέτρια

µέτρια

µέτρια

µέτρια

−

−

πολύ

µέτρια

−

µέτρια

µέτρια

−
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Application management MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Αποτυχίες αλλαγής
σελίδων
∆υνατότητα αναίρεσης
Πλοήγηση
‘Λανθασµένες’ σελίδες
Λάθη υπερσυνδέσεων
Λάθη ενεργειών χρήστη
Χάρτης
Βοήθεια
Ευρετήριο
Κλιµάκωση
Αποτυχία σε
αυξανόµενο αριθµό
χρηστών

ανύπαρκτες
ναι

αρκετές

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ελάχιστες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

όχι

ναι

ανύπαρκτες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ελάχιστες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ελάχιστες

−
ναι

−
ναι

−
ναι

−
ναι

−

−

ναι

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες
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ανύπαρκτες
ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι

όχι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−
ναι

−
ναι

−

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ελάχιστες
ναι
ναι
ναι

ανύπαρκτες

Application management
Αποτυχία στην σύνθεση
πολλαπλών εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση
αριθµού εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση
αριθµού χρηστών ανά
εφαρµογή

MSN

FACEBOOK YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

−

ελάχιστες

−

−

ανύπαρκτες

−

−

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης
λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι
ανύπαρκτες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

Αποτυχία δηµιουργίας

−

ελάχιστες

−

ανύπαρκτες

Αποτυχία διαγραφής

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ναι
ναι

ναι
όχι

ναι
όχι

όχι

ναι

όχι

Απότοµη έξοδος
Εφαρµογές

Μηνύµατα αποτυχίας
Απόδοση εφαρµογών
Αλλαγή εφαρµογών ανά
πάσα στιγµή
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−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι
όχι

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ναι
όχι

ναι
όχι

όχι
όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

Application management MSN FACEBOOK
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση
ναι
όχι
δεδοµένων
όχι
όχι
Προειδοποιήσεις
Αποκλεισµός µη
ναι
ναι
εξουσιοδοτηµένων
Συναίσθηση
Αποτυχία εστίασης στις
εφαρµογές άλλων
−
−
χρηστών
Αποτυχία εστίασης στη
ανύπαρανύπαρκτες
προβολή των ενεργειών
κτες
άλλων χρηστών
Αποτυχία εισόδου
ανύπαραρκετές
χρήστη στις εφαρµογές
κτες
όλων των χρηστών
Αποτυχία εκδήλωσης
ανύπαρελάχιστες
κτες
συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
−
−
Χρήστες µε κοινά
ανύπαρκτες
−
ενδιαφέροντα

YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

όχι

ναι

όχι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

ναι

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

−

−

−

−

−

−

−

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

- 164 -

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Community management

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

ελάχιστες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

ναι

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

ναι

ναι

Λάθη υπερσυνδέσεων

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

Λάθη ενεργειών χρήστη

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Λανθασµένες σελίδες
κοινοτήτων
Αναίρεση
Πλοήγηση

Κλιµάκωση
Αποτυχία σε
αυξανόµενο αριθµό
κοινοτήτων
Αποτυχία σε
αυξανόµενο αριθµό
χρηστών σε µια
κοινότητα

ανύπαρκτες
ναι
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ανύπαρκτες
ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ναι

ναι

ναι

ελάχιστες

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες

Community management
Αποτυχία σε αύξηση
πλήθους εφαρµογών ανά
κοινότητα
Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης
λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων
Απότοµη έξοδος

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι
ελάχιστες

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι
ανύπαρκτες

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ελάχιστες

−

ανύπαρκτες

αρκετές

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

όχι

ναι

Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας
Αποτυχία διαγραφής
Μηνύµατα αποτυχίας
Αποτυχία εισόδου
εξόδου
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση
δεδοµένων
Προειδοποιήσεις
Αποκλεισµός µη
εξουσιοδοτηµένων
µελών

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ναι

−
−

ναι

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ναι

ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

−

όχι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι
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Community management
Αποτυχία ανταλλαγής
υλικού
Αποτυχία προσκλήσεων

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

ελάχιστες

ελάχιστες

ελάχιστες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

−

−

−

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ελάχιστες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

−

−

−

−

−

−

Συναίσθηση
Αποτυχία θαµπώµατος
∆υνατότητα αλλαγής
στοιχείων
Αποτυχία ενηµέρωσης
κατάστασης µελών
Αποτυχία κοινοποίησης
των δηµιουργών –
χρηστών κάθε οµάδας
Αποτυχία κοινοποίησης
εφαρµογών κάθε οµάδας
Αποτυχία
γνωστοποίησης
ενεργειών κάθε µέλους
Αποτυχία αναγνώρισης
µελών
Αποτυχία διαγραφής
κοινοτήτων τρίτων
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Community management MSN
Αποτυχία τροποποίησης ανύπαρκτες
στοιχείων κοινότητας
Συνεκτικότητα
Χρήστες ίδιας
ανύπαρκτες
κοινότητας
Αποτυχία κοινοποίησης
−
πολλαπλών κοινοτήτων

FACEBOOK

YOUTUBE

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες

ανύπαρκτες

−
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LINKEDIN FLICKR STUMBLEUPON TWITTER

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Application management

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

Παρουσίαση
ελάχιστοι
ελάχιστοι
Πόροι αλληλεπίδρασης ελάχιστοι
Χρόνος παρουσίασης
καλός
ικανοποιητικός ικανοποιητικός
βασικών τµηµάτων
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης
ικανοποιητικός
καλός
−
σελίδων
καλός
ικανοποιητικός
καλός
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής
κακός
καλός
−
σελίδων
Χρόνος απόκρισης της
καλός
καλός
−
βοήθειας
Χρόνος απόκρισης του
−
−
−
χάρτη
Χρόνος εύρεσης σωστής
καλός
καλός
ικανοποιητικός
λειτουργίας
καλός
καλός
Χρόνος αναζήτησης
−
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά
καλός
την κατασκευή
−
−
σύνθετων εφαρµογών

- 169 -

LINKEDIN FLICKR

STUMBLEUPON TWITTER

αρκετοί

ελάχιστοι

ελάχιστοι

καθόλου

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

κακός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

καλός

−

−

Application management
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση αριθµού των
εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση του πλήθους
χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση αριθµού
χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Χρόνος αποθήκευσης
Χρόνος εκτύπωσης
Χρόνος εµφάνισης
µηνυµάτων
Χρόνος δηµιουργίας
λογαριασµού
Χρόνος ανταλλαγής
αρχείων
Χρόνος ανταλλαγής
απόψεων
Χρόνος εισόδου στο
σύστηµα

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

−

ικανοποιητικός

−

καλός

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

−

καλός
καλός

−

−

−

καλός

ικανοποιητικός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

κακός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός
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Application management
Χρόνος εξόδου στο
σύστηµα
Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης
εφαρµογής
Χρόνος κατασκευής
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου σε
εφαρµογή
Χρόνος εξόδου από
εφαρµογή
Χρόνος τροποποίησης
εφαρµογών
Επικοινωνία
Χρόνος αποστολής
άµεσου µηνύµατος
Χρόνος ειδοποίησης
µέλους για συµµετοχή
Χρόνος offline
ειδοποίησης
Συναίσθηση
Χρόνος εκδήλωσης
συναισθηµάτων

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός
καλός

ικανοποιητικός
καλός

−
−

καλός
καλός

καλός
καλός

καλός
καλός

καλός
καλός

καλός

κακός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

κακός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

ικανοποιητικός

−

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

−

−

−

−

−

καλός

καλός

−

−

−

−

−

καλός

ικανοποιητικός

−

−

−

−

−
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Application management
Χρόνος εστίασης σε
ενέργειες
Χρόνος εστίασης στο
σύνολο εφαρµογών
Συνεκτικότητα
Χρόνος οπτικοποίησης
σχέσεων
Χρόνος αναζήτησης
µελών µε κοινά
ενδιαφέροντα
Χρόνος εναλλακτικής
επαφής

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

ικανοποιητικός

−

−

−

−

καλός

καλός

−

−

−

−

−

−

−

καλός

−

−

ικανοποιητικός

−

καλός

καλός

καλός

−

κακός

−

−

−

−

−

−
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ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Community management
Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης
Χρόνος παρουσίασης
Χρόνος εισαγωγής
εικόνας
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης
σελίδων
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής
Χρόνος µηχανισµού
αναζήτησης
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση αριθµού των
χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση αριθµού
κοινοτήτων

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

ελάχιστοι
καλός

καθόλου
ικανοποιητικός

ελάχιστοι
καλός

καθόλου
ικανοποιητικός

ελάχιστοι
καλός

ελάχιστοι
καλός

καθόλου
καλός

καλός

κακός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

ικανοποιητικός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

ικανοποιητικός

καλός

ικανοποιητικός

−

−

καλός

−

καλός

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

−
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Community management
Χρόνος απόκρισης κατά
την αύξηση εφαρµογών
ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Χρόνος δηµιουργίας
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου
Χρόνος εξόδου

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

καλός

καλός

−

καλός
καλός
−
−

καλός
καλός
καλός
καλός

−

LINKEDIN FLICKR

STUMBLEUPON TWITTER

καλός

καλός

καλός

−

καλός
καλός
καλός
καλός

καλός
καλός
καλός
καλός

−

καλός
καλός

καλός
καλός
καλός
καλός

καλός
καλός

ικανοποιητικός

−

καλός

καλός

καλός

−

καλός

ικανοποιητικός

−

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

−

καλός

−

−

−
−

−

Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης
νέας κοινότητας
Χρόνος εµφάνισης
µηνυµάτων
Επικοινωνία
Χρόνος ανταλλαγής
υλικού
Χρόνος ανταλλαγής
µηνυµάτων
Χρόνος ανακοίνωσης
πρόσκλησης
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MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN FLICKR
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καλός

καλός

−

καλός

−

−

−

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

−

καλός

−

−

−

καλός

καλός

−

καλός

−

−

−

−

ικανοποιητικός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

καλός

καλός

−

καλός

καλός

καλός

−

−

−

−

−

−

−

−

Συναίσθηση
Χρόνος απόκρισης
θαµπώµατος
Χρόνος τροποποίησης
Χρόνος ανακοίνωσης
κατάστασης
Χρόνος αλλαγής
κατάστασης
Χρόνος παρουσίασης
προσωπικών
πληροφοριών
Χρόνος κοινοποίησης
δηµιουργών – µελών
κοινότητας
Χρόνος
κοινοποίησης
εφαρµογών κάθε οµάδας
Χρόνος τροποποίησης
στοιχείων κοινότητας
Χρόνος διαγραφής
κοινοτήτων τρίτων

- 175 -

Community management
Συνεκτικότητα
Χρόνος αναζήτησης
µελών ίδιας κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης
πολλαπλών κοινοτήτων

MSN

FACEBOOK

YOUTUBE

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

καλός

−

−

καλός

καλός

−

καλός

καλός

−
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4.5.2

Αξιολόγηση συστήµατος ASTRA
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (application management)
Παρουσίαση
Εξατοµίκευση περιεχοµένου εφαρµογών
Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειράς παρουσίασης
Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών
Μηνύµατα µετάβασης
Μηχανισµοί αναζήτησης
Ιεραρχική πλοήγηση
Προηγούµενη οθόνη
Άµεση µεταφορά
Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών
Αύξηση αριθµού εφαρµογών
Κατασκευή σύνθετων εφαρµογών
Αύξηση αριθµού χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Ανταλλαγή αρχείων
Ανταλλαγή απόψεων
Εφαρµογές
Αποµνηµόνευση κωδικού λογαριασµού
Κοινοποίηση εφαρµογών
Μηνύµατα εφαρµογών
Ανάπτυξη εφαρµογών χρήστη
Υπόδειξη κατασκευής εφαρµογών
Εκτύπωση
Επιλογή κοινοποίησης εφαρµογής
Αλλαγή στοιχείων εφαρµογών
∆ιαγραφή εφαρµογής
Επικοινωνία
Αποστολή άµεσου µηνύµατος
Ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε εφαρµογή
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ASTRA
πολύ
µέτρια
πολύ
ναι
όχι
ναι
όχι
όχι
όχι
άριστη
ναι
ναι
ναι
όχι
όχι
όχι
ναι
µέτρια
ναι
όχι
όχι
ναι
µέτρια
ναι
όχι
όχι

Επαναληπτική ειδοποίηση
Offline ειδοποίηση
Συναίσθηση
Εστίαση στο σύνολο εφαρµογών δηµιουργηµένων
από άλλο χρήστη
Εστίαση στη προβολή των ενεργειών άλλων
χρηστών
Είσοδος χρήστη στις εφαρµογές όλων των χρηστών
Εκδήλωση συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Εναλλακτική επαφή
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα
Οπτικοποίηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (community management)
Παρουσίαση
Εξατοµίκευση κοινότητας
Συµβατότητα µε τις δυνατότητες του χρήστη
Επιλογή σειράς παρουσίασης
Εφαρµογή εικόνας
Πλοήγηση
∆υνατότητα διαφορετικών διαδροµών
Μηνύµατα µετάβασης
Μηχανισµός αναζήτησης κοινοτήτων
Ιεραρχική πλοήγηση
Κλιµάκωση
Αύξηση αριθµού χρηστών σε µια κοινότητα
Αύξηση αριθµού κοινοτήτων
Αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Υπόδειξη δηµιουργίας/διαγραφής
Υπόδειξη συµµετοχής/αποµάκρυνσης
Εφαρµογές
Μηνύµατα εφαρµογών
Νέες κοινότητες
- 178 -

όχι
όχι

όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι

ASTRA
πολύ
πολύ
µέτρια
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
άριστη
άριστη
άριστη
ναι
όχι
πολύ
όχι

Βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων
∆ιαγραφή
Επικοινωνία
Ανταλλαγή υλικού
Ελεύθερη πρόσβαση
Ανταλλαγή µηνυµάτων
Προσκλήσεις
Συναίσθηση
Προεπιλεγµένες κοινότητες
Λειτουργικότητα θαµπώµατος
Παροχή προσωπικών πληροφοριών
Ενηµέρωση κατάστασης µελών
Κοινοποίηση των δηµιουργών – χρηστών κάθε
οµάδας
Κοινοποίηση εφαρµογών κάθε οµάδας
Γνωστοποίηση ενεργειών κάθε µέλους
Αναγνώριση µελών
∆ιαγραφή κοινοτήτων τρίτων
Εισαγωγή στοιχείων
Τροποποίηση στοιχείων κοινότητας
Συνεκτικότητα
Μέλη ίδιας κοινότητας
Κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων
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όχι
ναι
όχι
ναι
όχι
όχι
όχι
πολύ
ναι
όχι
ναι
ναι
όχι
ναι
όχι
ναι
ναι
ναι
ναι

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (application management)
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση περιεχοµένου
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων
Επιλογή γλωσσών
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη
Πλοήγηση
Βοήθεια
Χάρτης
Ευκρίνεια
Ευρετήριο
Σαφή µηνύµατα µετάβασης
Είσοδος – έξοδος
Κλιµάκωση
Χρήση σύνθετων εφαρµογών
Χρήση αυξανόµενου αριθµού εφαρµογών
Νέες εφαρµογές µελών
Περιεχόµενο
Εύκολη ανταλλαγή περιεχόµενου
Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόµενο
Εφαρµογές
Βοήθεια κατασκευής εφαρµογών
Κατασκευή εφαρµογών
Εύκολη χρήση εφαρµογών
Κατανοητά µηνύµατα εφαρµογών
Επικοινωνία
Εύκολη αποστολή µηνύµατος
Ευκρινής ειδοποίηση µέλους για συµµετοχή σε
εφαρµογή
Ευκρινής επαναληπτική ειδοποίηση
Ευκρινής offline ειδοποίηση
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ASTRA
πολύ
καθόλου
µέτρια
ναι
µέτρια
όχι
όχι
µέτρια
µέτρια
όχι
όχι
µέτρια
όχι
µέτρια
πολύ
πολύ
πολύ
όχι
−
πολύ

ναι
πολύ
πολύ
µέτρια
−
−

−
−

Συναίσθηση
Αλλαγή συνθηκών εφαρµογών
Ευκρινής εστίαση εφαρµογών δηµιουργηµένων από
άλλον χρήστη
Ευκρινής εστίαση στις ενέργειες άλλων χρηστών
Άµεση εκδήλωση συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
Μηχανισµός εύρεσης χρηστών µε κοινά
ενδιαφέροντα

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (community management)
Παρουσίαση
Οµαδοποίηση
Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης
Απαίτηση προηγούµενων γνώσεων
Οµοιογενές λεξιλόγιο
Αποφυγή χρήσης τεχνικών όρων
Επιλογή γλωσσών
Επεξήγηση ορολογιών
Προσαρµογή παρουσίασης – περιεχοµένου
Ελκυστική διεπιφάνεια χρήστη
Οµοιοµορφία στη χρήση εικόνας
Πλοήγηση
Βοήθεια
Χάρτης
Ευκρίνεια
Ευρετήριο
Μηνύµατα µετάβασης
Κλιµάκωση
Αυξανόµενος αριθµός εφαρµογών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός χρηστών ανά κοινότητα
Αυξανόµενος αριθµός κοινοτήτων
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πολύ
−
−
−
−

−

ASTRA
πολύ
όχι
πολύ
πολύ
µέτρια
όχι
όχι
µέτρια
µέτρια
ναι
όχι
όχι
πολύ
ναι
µέτρια
πολύ
πολύ
πολύ

Περιεχόµενο
Μέλος κοινότητας
Μεταφορά στο χώρο των κοινοτήτων
Κατανοητή δηµιουργία – διαγραφή κοινότητας
Εφαρµογές
Λειτουργία και χρήση
Ευκρινή µηνύµατα εφαρµογών
Κατανοητή βοήθεια διαχείρισης κοινοτήτων
Ευκρινής διαγραφή
Επικοινωνία
Ευκρινής προσκλήσεις
Μηνύµατα ενεργειών
Εύκολη ανταλλαγή υλικού
Συναίσθηση
Θάµπωµα
Άµεση αναγνώριση µελών
Ευκρινής διαγραφή κοινοτήτων τρίτων
Εύκολη εισαγωγή στοιχείων
Εύκολη τροποποίηση στοιχείων κοινότητας
Ευκρινής κατάσταση µελών
Συνεκτικότητα
Μηχανισµός εύρεσης µελών ίδιας κοινότητας
Ευκρινής κοινοποίηση πολλαπλών κοινοτήτων
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πολύ
όχι
πολύ
πολύ
µέτρια
−
πολύ
−
µέτρια
−

πολύ
πολύ
−

πολύ
πολύ
−

πολύ
µέτρια

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (application management)
Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Αποτυχίες αλλαγής σελίδων
∆υνατότητα αναίρεσης
Πλοήγηση
‘Λανθασµένες’ σελίδες
Λάθη υπερσυνδέσεων
Λάθη ενεργειών χρήστη
Χάρτης
Βοήθεια
Ευρετήριο
Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών
Αποτυχία στην σύνθεση πολλαπλών εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού εφαρµογών
Αποτυχία στην αύξηση αριθµού χρηστών ανά
εφαρµογή
Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων
Απότοµη έξοδος
Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας
Αποτυχία διαγραφής
Μηνύµατα αποτυχίας
Απόδοση εφαρµογών
Αλλαγή εφαρµογών ανά πάσα στιγµή
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων
Προειδοποιήσεις
Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών
Συναίσθηση
Αποτυχία εστίασης στις εφαρµογές άλλων χρηστών
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ASTRA
ελάχιστες
ναι
ελάχιστες
όχι
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
−
−
−

?
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
?
όχι
ναι
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ναι
όχι
ναι
−
όχι
ναι
−

Αποτυχία εστίασης στη προβολή των ενεργειών
άλλων χρηστών
Αποτυχία εισόδου χρήστη στις εφαρµογές όλων των
χρηστών
Αποτυχία εκδήλωσης συναισθηµάτων
Συνεκτικότητα
Οπτικοποίηση σχέσεων
Χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (community management)
Παρουσίαση
Αποτυχίες
Ανάδραση
Λανθασµένες σελίδες κοινοτήτων
Αναίρεση
Πλοήγηση
Λάθη υπερσυνδέσεων
Λάθη ενεργειών χρήστη
Κλιµάκωση
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό κοινοτήτων
Αποτυχία σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών σε µια
κοινότητα
Αποτυχία σε αύξηση πλήθους εφαρµογών ανά
κοινότητα
Περιεχόµενο
Μηχανισµός πρόληψης λαθών
Ανάκτηση δεδοµένων
Απότοµη έξοδος
Εφαρµογές
Αποτυχία δηµιουργίας
Αποτυχία διαγραφής
Μηνύµατα αποτυχίας
Αποτυχία εισόδου – εξόδου
Επικοινωνία
Ασφάλεια στη µετάδοση δεδοµένων
Προειδοποιήσεις
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−

−
−

−
−

ASTRA
ελάχιστες
ναι
ανύπαρκτες
όχι
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
όχι
ναι
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ναι
ανύπαρκτες
−
όχι

Αποκλεισµός µη εξουσιοδοτηµένων µελών
Αποτυχία ανταλλαγής υλικού
Αποτυχία προσκλήσεων
Συναίσθηση
Αποτυχία θαµπώµατος
∆υνατότητα αλλαγής στοιχείων
Αποτυχία ενηµέρωσης κατάστασης µελών
Αποτυχία κοινοποίησης των δηµιουργών – χρηστών
κάθε οµάδας
Αποτυχία κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας
Αποτυχία γνωστοποίησης ενεργειών κάθε µέλους
Αποτυχία αναγνώρισης µελών
Αποτυχία διαγραφής κοινοτήτων τρίτων
Αποτυχία τροποποίησης στοιχείων κοινότητας
Συνεκτικότητα
Χρήστες ίδιας κοινότητας
Αποτυχία κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων
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ναι
−
−

?
ναι
−

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
−
ανύπαρκτες

−

ανύπαρκτες
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (application management)
Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης
Χρόνος παρουσίασης βασικών τµηµάτων
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής σελίδων
Χρόνος απόκρισης της βοήθειας
Χρόνος απόκρισης του χάρτη
Χρόνος εύρεσης λειτουργίας
Χρόνος αναζήτησης
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την κατασκευή σύνθετων
εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού των
εφαρµογών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση του πλήθους
χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού
χρηστών ανά εφαρµογή
Περιεχόµενο
Χρόνος αποθήκευσης ενεργειών
Χρόνος εκτύπωσης
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων
Χρόνος δηµιουργίας λογαριασµού
Χρόνος ανταλλαγής αρχείων
Χρόνος ανταλλαγής απόψεων
Χρόνος εισόδου στο σύστηµα
Χρόνος εξόδου στο σύστηµα
Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης εφαρµογής
Χρόνος κατασκευής
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου σε εφαρµογή
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ASTRA
πολλοί
ικανοποιητικός
ικανοποιητικός
ικανοποιητικός
ικανοποιητικός
−
−
καλός

?

καλός
καλός
?
?
−
−
καλός

καλός
−
−
ικανοποιητικός
καλός
−
καλός
καλός
καλός

Χρόνος εξόδου από εφαρµογή
Χρόνος τροποποίησης εφαρµογών
Επικοινωνία
Χρόνος αποστολής άµεσου µηνύµατος
Χρόνος ειδοποίησης µέλους για συµµετοχή
Χρόνος offline ειδοποίησης
Συναίσθηση
Χρόνος εκδήλωσης συναισθηµάτων
Χρόνος εστίασης σε ενέργειες
Χρόνος εστίασης στο σύνολο εφαρµογών
Συνεκτικότητα
Χρόνος οπτικοποίησης σχέσεων
Χρόνος αναζήτησης µελών µε κοινά ενδιαφέροντα
Χρόνος εναλλακτικής επαφής

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (community management)
Παρουσίαση
Πόροι αλληλεπίδρασης
Χρόνος παρουσίασης
Χρόνος εισαγωγής εικόνας
Πλοήγηση
Χρόνος φόρτωσης σελίδων
Χρόνος ενεργειών
Χρόνος εναλλαγής
Χρόνος µηχανισµού αναζήτησης
Κλιµάκωση
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού των
χρηστών
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση αριθµού
κοινοτήτων
Χρόνος απόκρισης κατά την αύξηση εφαρµογών
ανά κοινότητα
Περιεχόµενο
Χρόνος δηµιουργίας
Χρόνος διαγραφής
Χρόνος εισόδου
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καλός
καλός
−
−
−
−
−
−
−
−

−

ASTRA
καθόλου
καλός
?
καλός
καλός
καλός
?

?
καλός
καλός
καλός
καλός
καλός

Χρόνος εξόδου
Εφαρµογές
Χρόνος ανακοίνωσης νέας κοινότητας
Χρόνος εµφάνισης µηνυµάτων
Επικοινωνία
Χρόνος ανταλλαγής υλικού
Χρόνος ανταλλαγής µηνυµάτων
Χρόνος ανακοίνωσης πρόσκλησης
Συναίσθηση
Χρόνος απόκρισης θαµπώµατος
Χρόνος τροποποίησης
Χρόνος ανακοίνωσης κατάστασης
Χρόνος αλλαγής κατάστασης
Χρόνος παρουσίασης προσωπικών πληροφοριών
Χρόνος κοινοποίησης δηµιουργών – µελών
κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης εφαρµογών κάθε οµάδας
Χρόνος τροποποίησης στοιχείων κοινότητας
Χρόνος διαγραφής κοινοτήτων τρίτων
Συνεκτικότητα
Χρόνος αναζήτησης µελών ίδιας κοινότητας
Χρόνος κοινοποίησης πολλαπλών κοινοτήτων

καλός
−
καλός
−

−
−

?
καλός
−
−
καλός

καλός
καλός
καλός
−

καλός
καλός

4.5.3 Συγκριτική περιγραφή
Μετά την ενασχόληση και την ανάλυση των συστηµάτων παρουσίας
που αναφέρθηκαν, είναι εύκολα αντιληπτό πως καθένα από αυτά (MSN,
Facebook, Youtube, Linkedin, Flickr, Stumbleupon, Twitter , Astra)
εµφανίζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται στα
υπόλοιπα. Ενώ όλα τα λογισµικά (εκτός από το σύστηµα Astra) παρέχουν
την δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών, ωστόσο
καθένα από αυτά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που προκαλούν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στους χρήστες τους.
Το πιο “ελκυστικό”, ίσως, χαρακτηριστικό του συστήµατος MSN είναι
η µοναδικότητά του ως προς τα υπόλοιπα λογισµικά όσον αφορά την
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άµεση επικοινωνία που παρέχει στους χρήστες του. Είναι το µόνο από τα
προαναφερθέντα συστήµατα που δίνει τη δυνατότητα βιντεοκλήσης
µεταξύ των µελών του. Από την άλλη το σύστηµα Facebook αποτελεί
πόλο έλξης εκατοµµυρίων χρηστών παρέχοντας πολλαπλές δυνατότητες
στους χρήστες του όπως αποστολή εικονικών δώρων µεταξύ των µελών
του (χαρακτηριστικό που δεν συναντάτε σε άλλο σύστηµα παρουσίας),
διενέργεια ερωτηµατολογίων και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους
υπόλοιπους χρήστες, συµµετοχή σε εικονικά παιχνίδια κ.τ.λ. Το πιο
πρωτοποριακό ίσως χαρακτηριστικό του συστήµατος Facebook, που το
κάνει και µοναδικό, είναι η παροχή δηµιουργίας προσωπικής
ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης δηµιουργεί την δικιά του ιστοσελίδα µε
προσωπικές φωτογραφίες και πληροφορίες, δίνοντας την δυνατότητα
ανεύρεσής του από οποιοδήποτε χρήστη το επιθυµεί.
Από την άλλη µεριά, τα συστήµατα Youtube και Stumbleupon δίνουν
την ελκυστική δυνατότητα στους χρήστες τους να χαρακτηρίσουν θετικά
ή αρνητικά καθώς και να σχολιάσουν απόψεις άλλων µελών πάνω σε
ποικίλα θέµατα διαφόρων περιεχοµένων, µουσικά κοµµάτια, βίντεο κ.ά.
που επιθυµούν. Τα στοιχεία που κάνουν το σύστηµα Flickr να ξεχωρίζει
από τα προηγούµενα είναι η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες του
να βρουν οποιοδήποτε φωτογραφικό υλικό επιθυµούν µέσω ενός
παγκόσµιου χάρτη καθώς και η δυνατότητα κατασκευής καρτών,
γραµµατοσήµων, dvd κ.τ.λ. µε προσωπικές εικόνες.
Το λογισµικό Linkedin όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι
προσανατολισµένο προς την εύρεση εργασίας των χρηστών του. Ωστόσο
παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρµογές στα µέλη του όπως
δυνατότητα παρουσιάσεων, διενέργεια στατιστικών πινάκων (polls) κ.ά.
Η απλότητα του συστήµατος Twitter αποτελεί το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του. Μοναδική εφαρµογή του είναι η ανακοίνωση των
χρηστών προσωπικών µηνυµάτων συγκεκριµένου µήκους.
Τέλος, το σύστηµα Astra αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
λογισµικό δίνοντας στους χρήστες του τη δυνατότητα κατασκευής
οποιασδήποτε εφαρµογής και εκφράζοντας την µε οποιαδήποτε
“αντίδραση” καθηµερινών αντικειµένων επιθυµούν. Η ιδέα που
ενστερνίζεται είναι η απεικόνιση των επιθυµιών ενός χρήστη µέσω της
αλληλεπίδρασής του µε αντικείµενα του περιβάλλοντός του. Κάθε
πληροφορία που επιθυµεί ένας χρήστης να αποστείλει στους υπόλοιπους
εκφράζεται µέσω της ‘ενασχόλησής’ του µε αντικείµενα που βρίσκονται
στο άµεσο περιβάλλον του. Τέλος, η µοναδικότητα του συστήµατος
ASTRA ενισχύεται και από το γεγονός της έλλειψης συνεχούς
ενασχόλησης των χρηστών του µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
κάνοντάς το έτσι προσιτό από άτοµα διαφορετικού επιπέδου γνώσης στη
χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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5 Κεφάλαιο

Συµπεράσµατα
Η διπλωµατική εργασία αποτελεί προσπάθεια δηµιουργίας ενός
πλαισίου αξιολόγησης συστηµάτων συναίσθησης. Αφού παρουσιάστηκαν
και αναλύθηκαν κάποια λογισµικά παρουσίας (MSN, Facebook, Astra
κ.ά.) τελικά διατυπώθηκαν κριτήρια προκειµένου να διενεργηθεί η
αξιολόγησή τους. Αν και παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες ως προς τις
κύριες λειτουργίες τους, τα χαρακτηριστικά τους και τους σκοπούς που
επιτελούν, ωστόσο η µεγάλη διαφορετικότητά τους έγκειται στο τρόπο
που υλοποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά από κάθε λογισµικό.
Όλα τα συστήµατα έχουν κοινό παρονοµαστή την επικοινωνία και την
ενίσχυση της αίσθησης της παρουσίας µεταξύ των µελών τους.
Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι συστηµάτων που έχουν ως αποκλειστικό
σκοπό την διασκέδαση και την επικοινωνία µεταξύ των µελών τους είναι
το MSN, το Facebook και το Twitter. Και τα τρία λογισµικά παρέχουν
στους χρήστες τους εφαρµογές προσανατολισµένες µόνο προς την
ενίσχυση της αίσθησης παρουσίας όπως απλή συνοµιλία, ανταλλαγή
εικονικών δώρων, ανακοινώσεις προσωπικών µηνυµάτων κ.ά. Από την
άλλη τα συστήµατα Youtube, Stumbleupon και Flickr πέρα από την
δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των µελών τους, έχουν ως κύριο σκοπό
την εύρεση και ανταλλαγή µεταξύ τους φωτογραφικού υλικού, άρθρων
οποιουδήποτε περιεχοµένου, µουσικών κοµµατιών και βίντεο. Ένα
ξεχωριστό λογισµικό ως προς το σκοπό που επιτελεί από αυτά που
αναφέρθηκαν, είναι το Linkedin. Το περιεχόµενό του είναι εξειδικευµένο
στην αναζήτηση εργασίας ενός µέλους ή στην εύρεση προσωπικού ενός
εργοδότη. Τέλος, το σύστηµα Astra είναι το µοναδικό λογισµικό, από
αυτά που παρουσιάστηκαν, που επιτρέπει την µετάδοση οποιασδήποτε
πληροφορίας επιθυµεί ένας χρήστης µέσω καθηµερινών αντικειµένων
που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον του. Σε σχέση µε τα υπόλοιπα
συστήµατα υστερεί στο ότι δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής
γραπτών µηνυµάτων, συνοµιλίας και ανταλλαγής περιεχοµένου µεταξύ
των χρηστών του µε τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ίσως η πιο χαρακτηριστική οµοιότητα όλων των λογισµικών είναι η
αρκετά εύκολη χρήση τους από άτοµα κάθε επιπέδου γνώσεων πάνω
- 190 -

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι διαφορές τους παρουσιάζονται κυρίως
στο τρόπο που εκφράζονται και υλοποιούνται κάποια κοινά
χαρακτηριστικά τους όπως οι λειτουργίες των οµάδων – κοινοτήτων, η
δυνατότητα ενηµέρωσης καταστάσεων ενός χρήστη, η εστίαση στις
ενέργειες άλλων µελών. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα MSN, Twitter και
Youtube δεν δίνουν στους χρήστες την δυνατότητα κατασκευής άλλων
οµάδων πέρα από αυτές που παρέχουν τα ίδια τα συστήµατα σε αντίθεση
µε τα υπόλοιπα που ο κάθε χρήστης έχει πλήρη ελευθερία δηµιουργίας
µιας κοινότητας µε οποιοδήποτε περιεχόµενο επιθυµεί.
Θα ήταν τεράστιο λάθος από το παραπάνω γεγονός και µόνο (µη
παροχή δηµιουργίας οµάδων) να αξιολογούσαµε ένα λογισµικό. Καθένα
έχει τις ιδιαιτερότητές του που το κάνει µοναδικό ως προς τα άλλα. Για
παράδειγµα, το σύστηµα MSN αν και δεν έχει αρκετά χαρακτηριστικά
που παρέχουν τα υπόλοιπα (οµάδες, εστίαση στις ενέργειες άλλων
χρηστών κ.ά.) είναι το µοναδικό από αυτά που µελετήθηκαν που
χαρακτηρίζεται από πληθώρα καταστάσεων ενός χρήστη λόγω των
πολλών επιλογών που δίνει. Κάποια λογισµικά δεν παρέχουν καθόλου
αυτή τη δυνατότητα (Flickr, Twitter, Stumbleupon, Youtube) ενώ κάποια
άλλα έχουν µόνο την επιλογή συνδεδεµένος ή όχι (Facebook, Linkedin).
Από την άλλη πλευρά στο σύστηµα ASTRA, σε αντίθεση µε το σύστηµα
MSN που παρέχει έτοιµες τις δυνατές καταστάσεις, η κατάσταση ενός
χρήστη µπορεί να έχει οποιοδήποτε περιεχόµενο επιθυµεί αφού
δηµοσιοποιείται ως εφαρµογή που κατασκευάζει ο ίδιος.
Ίσως η µεγάλη διάδοση του συστήµατος Facebook, πέρα από την
άρτια διεπιφάνεια χρήστη που κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των
µελών του, έγκειται στην πλήρη εστίαση και ενηµέρωση ενός χρήστη για
τις ενέργειες των υπολοίπων ακόµα και όταν αυτός δεν βρίσκεται
συνδεδεµένος (είτε όταν εισέλθει είτε σε κάποιον άλλο λογαριασµό).
Από τα συστήµατα που αναφέρθηκαν, µόνο το MSN παρέχει αυτήν την
δυνατότητα µε τη διαφορά ότι η επαναληπτική ειδοποίηση κάποιου
µηνύµατος όσο κάποιος είναι αποσυνδεδεµένος εµφανίζεται µόνο µια
φορά όταν εισέλθει και µετά χάνεται ενώ στο Facebook υπάρχει έως ότου
ο χρήστης ενηµερωθεί.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η αξιολόγηση συστηµάτων
συναίσθησης δεν είναι εύκολο εγχείρηµα, όχι µόνο λόγω των πολλών
χαρακτηριστικών που πρέπει να µελετηθούν αλλά και λόγω των
διαφορών στην εµφάνιση καθενός από αυτά. Η µεγάλη ποικιλία τέτοιων
λογισµικών εκφράζει την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία και
είναι σίγουρα ιδιαίτερης σηµασίας το γεγονός ότι αυτή η ανάγκη έχει
‘βρει’ τόσους εκφραστές... Κατά πόσο όλα αυτά µας κάνουν να µην
είµαστε µόνοι στην πραγµατικότητα είναι ένα άλλο µεγάλο θέµα που
πρέπει να µελετηθεί!!!! Ένα είναι σίγουρο: δεν νιώθουµε µόνοι.
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