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Τι είναι το HCI;

• Με απλά λόγια:
• Η μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης ανθρώπων με υπολογιστές
• Σχεδίαση λογισμικού και υλισμικού, με γνώμονα την ευχρηστία

• Usable – Useful - Used

• Συσχετίζεται με πολλές έννοιες και πρακτικές





Αβεβαιότητα



Πως μπορείς να κάνεις 
ένα γορίλλα να πετάξει;



Φιλοσοφία 
προσέγγισης

• Δε γνωρίζουμε τίποτα, (ή στην 
καλύτερη περίπτωση, πολύ λίγα) 
για το πρόβλημα
• Θα κάνουμε λάθη
• Ο κώδικας και το πρωτότυπο 

υλισμικό κοστίζουν



To the rescue
• ISO 9241-210:2019(en) Ergonomics of human-

system interaction — Part 210: Human-centred 
design for interactive systems

• Design Thinking Methodology



Design thinking



Empathise

Χρήση user research 
methods για την κατανόηση 

του προβλήματος

Βάζουμε στην άκρη τις 
δικές μας προκαταλήψεις, 
απόψεις ή ιδέες για το τι 

είναι (ή που είναι) το 
πρόβλημα



Define

Ανάλυση των δεδομένων από το 
προηγούμενο βήμα

Ορισμοί των αναγκών και των 
προβλημάτων των χρηστών

Ορισμοί των ικανοτήτων και δυνατοτήτων 
των χρηστών

Επιλογή και ιεράρχηση των προβλημάτων 
προς λύση



Ideate

Δημιουργία νέων 
ιδεών (out-of-the-

box)

Καταγραφή 
εναλλακτικών 

προσεγγίσεων για 
την επίλυση

Αξιολόγηση και 
επιλογή 

προσέγγισης



Prototype and 
Test

Κατασκευή 
Πρωτότυπου

ΑξιολόγησηΕπανασχεδίαση



Design thinking



Πρακτικά προβλήματα

• Είσοδος κειμένου στον υπολογιστή

• Επικοινωνία χρηστών δια μέσου υπολογιστών

• Είσοδος εντολών ή παράμετρων αναζήτησης στους υπολογιστές



Μα είναι κάτι που όλοι 
μπορούμε να το 

κάνουμε!





Παρατηρήστε ένα μη-έμπειρο χρήστη

• Αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου πλήκτρου γράμματος ή συμβόλου (π.χ. όταν αλλάζει 
γλώσσα στο πληκτρολόγιο)

• Κακή χρήση της γλώσσας (π.χ. προβλήματα με την ορθογραφία)
• Αδυναμία χρήσης περισσότερων από ένα δάκτυλα/χέρια ταυτόχρονα

• Συχνός έλεγχος – μετάβαση της προσοχής από το κείμενο προς το πεδίο εισόδου



Είμαστε όλοι 
δυνητικά
μη-έμπειροι 
χρήστες



Ανάγκες για 
ιδέες στην 
περιοχή

Σχεδιασμός καινοτόμου υλισμικού
(hardware) και λογισμικού (software) 
που βασίζονται σε τεχνικές:
• πολυτροπικής ανατροφοδότησης 

(multimodal feedback), 
• καινοτόμου αλληλεπίδρασης (π.χ. gestural) ή 
• σχεδιασμού (optimized keyboard layouts)

Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης 
και ευφυίας, π.χ. για:

• την ανίχνευση σφαλμάτων, 
• τη δημιουργία προτάσεων/συστάσεων, 
• την αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων εισόδου



Εργαλεία για την 
data-driven 
πρακτικές

Υποστήριξη ευφυών υπηρεσιών κατά την 
είσοδο
• Ανάλυση δεδομένων από την κίνηση χεριών ή 

δεδομένα αφής με τεχνικές μηχανικής μάθησης
• Ανάλυση δεδομένων από ανίχνευση βλέμματος, 

προσώπου, ή γνωστικού φόρτου (π.χ. μέσω 
εγκεφαλογραφήματος ή μυογραφήματος)

Αξιολόγηση των πρωτοτύπων μας

• Τεχνικές συγχρονισμού δεδομένων που 
καταγράφονται από πολλαπλές πηγές (π.χ. 
πληκτρολόγιο, αισθητήρες συσκευής, αισθητήρες 
εκτός συσκευής) με σκοπό τη σύντηξή τους (data 
fusion)

• Συστήματα συλλογής δεδομένων από το πλήθος 
(crowdsourcing) με διατήρηση της ιδιωτικότητας και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων



Βελτίωση της 
ανατροφοδότησης σε 
κινητά πληκτρολόγια
• Komninos, A., Nicol, E., & Dunlop, M. D. (2015, 

August). Designed with older adults to 
supportbetter error correction in smartphone 
text entry: The maxiekeyboard. In Proceedings 
of the 17th International Conference on 
Human-Computer Interaction with Mobile 
Devices and Services Adjunct (pp. 797-802).



Πληκτρολόγιο χωρίς πλήκτρα

• Zhu, S., Luo, T., Bi, X., 
& Zhai, S. (2018, 
April). Typing on an 
invisible keyboard. 
In Proceedings of the 
2018 CHI Conference 
on Human Factors in 
Computing 
Systems (pp. 1-13).



Πρόγνωση επόμενης 
λέξης / emoji με 
συνεργατική μηχανική 
μάθηση

• Hard, A., Rao, K., Mathews, R., Ramaswamy, S., Beaufays, F., 
Augenstein, S., ... & Ramage, D. (2018). Federated learning for 
mobile keyboard prediction. arXiv preprint arXiv:1811.03604.

• Ramaswamy, S., Mathews, R., Rao, K., & Beaufays, F. (2019). 
Federated learning for emoji prediction in a mobile 
keyboard. arXiv preprint arXiv:1906.04329.



Διερεύνηση της συμπεριφοράς 
πληκτρολόγησης

• Jiang, X., Li, Y., Jokinen, J. P., Hirvola, V. B., Oulasvirta, A., & Ren, X. (2020, April). How We Type: Eye and Finger Movement 
Strategies in Mobile Typing. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-14).

• Feit, A. M., Weir, D., & Oulasvirta, A. (2016, May). How we type: Movement strategies and performance in everyday typing. 
In Proceedings of the 2016 chi conference on human factors in computing systems (pp. 4262-4273).



Απτική ανατροφοδότηση για 
πληκτρολόγια εικονικής 
πραγματικότητας

• Wu, C. M., Hsu, C. W., Lee, T. K., & 
Smith, S. (2017). A virtual reality 
keyboard with realistic haptic 
feedback in a fully immersive virtual 
environment. Virtual Reality, 21(1), 
19-29.



Πληκτρολόγηση με χρήση κίνησης κεφαλής

• Rajanna, V., & Hansen, J. P. (2018, June). Gaze 
typing in virtual reality: impact of keyboard 
design, selection method, and motion. 
In Proceedings of the 2018 ACM Symposium on 
Eye Tracking Research & Applications (pp. 1-10).



Πρόσθετες αναφορές

• Putze, F., Schünemann, M., Schultz, T., & Stuerzlinger, W. (2017, 
November). Automatic classification of auto-correction errors in predictive 
text entry based on EEG and context information. In Proceedings of the 
19th ACM International Conference on Multimodal Interaction (pp. 137-
145).
• Ma, X., Yao, Z., Wang, Y., Pei, W., & Chen, H. (2018, March). Combining 

brain-computer interface and eye tracking for high-speed text entry in 
virtual reality. In 23rd International Conference on Intelligent User 
Interfaces (pp. 263-267).
• Akram, F., Han, S. M., & Kim, T. S. (2015). An efficient word typing P300-BCI 

system using a modified T9 interface and random forest 
classifier. Computers in biology and medicine, 56, 30-36.



Για το 
διαγωνισμό

• Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης
• Πρωτότυπες ιδέες σε επίπεδο σχεδιαστικού 

πρωτοτύπου

• Ανάπτυξη συστήματος εισόδου
• Υλικό ή/και λογισμικό με χρήση Arduino/RPi, 

κατασκευή εικονικών πληκτρολογίων για 
κινητά/VR/AR

• Ανάπτυξη συστήματος 
συλλογής/συγχρονισμού/επεξεργασίας δεδομένων 
πληκτρολόγησης
• Υλικό και λογισμικό αισθητήρων, τεχνικές 

ανάκτησης, καθαρισμού, αποθήκευσης και 
επεξεργασίας real-time δεδομένων

• Υπηρεσίες παρασκηνίου για ευφυή είσοδο
• Χρήση ML για 

ανίχνευση/κατηγοριοποίηση/πρόγνωση 
σφαλμάτων εισόδου, πρόγνωση πιθανότητας 
επικείμενου σφάλματος, κλπ



Δεδομένα και ιδέες

• Keyboard Taps Data from Kaggle and MIT (500MB)
• https://www.kaggle.com/yoavben/keyboard-taps-data-from-kaggle-and-mit

• Mobile text entry data from 37K volunteers (5.2Gb unzipped)
• https://userinterfaces.aalto.fi/typing37k/

• Keyboard text entry data from 168k volunteers (16Gb unzipped)
• https://userinterfaces.aalto.fi/136Mkeystrokes/

• Mobile text entry from experiments with older adults
• https://pureportal.strath.ac.uk/en/projects/empirical-investigation-user-centred-

development-of-touch-screen-/datasets/
• Various text entry datasets

• https://vmonaco.com/datasets/

https://userinterfaces.aalto.fi/typing37k/
https://userinterfaces.aalto.fi/136Mkeystrokes/
https://pureportal.strath.ac.uk/en/projects/empirical-investigation-user-centred-development-of-touch-screen-/datasets/
https://vmonaco.com/datasets/


Δεδομένα και ιδέες

• Two-handed chording keyboard
• https://hackaday.io/project/20870-two-handed-chording-keyboard

• Building your own keyboard (from scratch)
• https://dev.to/w4ilun/building-your-own-keyboard-from-scratch-12g3

• (ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ) Research prototypes
• https://www.youtube.com/results?search_query=acm+text+entry

https://hackaday.io/project/20870-two-handed-chording-keyboard
https://dev.to/w4ilun/building-your-own-keyboard-from-scratch-12g3
https://www.youtube.com/results?search_query=acm+text+entry

