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Περίληψη

Το μέγεθος στα tag clouds αποτελεί το βασικό στοιχείο για την αντίληψη ενός χρήστη καθώς
διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την σημασία μιας λέξης. Η συ-
σχέτιση της σημασίας μιας λέξης και του μεγέθους της είναι ένας παράγοντας ο οποίος παραμένει
ανεπαρκώς καθορισμένος, χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη και κοινά αποδεκτή μεθοδολογία. Με
αφορμή την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης που θα κάνει δυο λέξεις το ίδιο οπτικά σημαντικές,
υλοποιήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που συγκρίνει ζευγάρια λέξεων μορφοποιημένα
με διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερωτηματολόγιο λειτουργεί τοπικά και εξάγει κατάλληλο αρ-
χείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς. Για τις ανάγκες του συστήματος
αυτού έγινε ανάπτυξη της εφαρμογής σε Java για τον καλύτερο χειρισμό των λέξεων με ακρίβεια.
Επιπλέον δόθηκε προσοχή στη σχεδίαση του ερωτηματολογίου και λάβαμε υπόψη ψυχολογικές
προεκτάσεις που επηρεάζουν τους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αφού γίνει εισαγωγή στα tag clouds και τα χαρακτηριστικά
που διαμορφώνουν την οπτική επιρροή, απομονώνουμε δύο μόνο λέξεις προς μελέτη. Στη συνέχεια
εξετάζουμε τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για την μορφοποίηση δύο λέξεων. Το ερωτημα-
τολόγιο θα προβάλλει ζευγάρια λέξεων που θα είναι τροποποιημένα, με ίδιο font size, ίδιο μήκος,
ίδιο εμβαδό και μια ενδιάμεση προσέγγιση μεταξύ ίδιου εμβαδού και ίδιου μήκους. Μέσω του
ερωτηματολογίου και των δεδομένων που θα εξάγει μπορεί να γίνει συσχέτιση της σημασίας και
του μεγέθους για ερευνητικούς σκοπούς. Η εργασία ολοκληρώνεται με αξιολόγηση της εφαρμογής
από πραγματικούς χρήστες και δοκιμές για την σωστή λειτουργία της.





Abstract

In tag clouds size plays a cardinal role as it can greatly enhance the way a user perceives the
importance of a word. The correlation of the importance of a word and its size is a factor that
remains poorly defined, without a clear and widely accepted methodology. To investigate the best
solution that will make two words equally visually important, we developed a questionnaire to
compare pairs of words formed with different approaches. The questionnaire works locally and
exports suitable file that can be used for research purposes. For the purpose of this system the
application was developed in Java because we can handle the words we use with better control
and precision. Further consideration was given to the design of the questionnaire and we took into
account psychological extensions that affect users.

As part of this thesis, after the introduction in tag clouds and the features that form the visual
influence, we decided to isolate two words for the research. Afterwards, we examine four different
approaches for the modification of the two words. The questionnaire will display pairs of words
that will be modified with the same font size, same length, same size and an intermediate approach
between the same area and same length. Through the questionnaire and the data that exports can
be determined the association between size and the importance of a word for research purposes.
Thesis concludes with an assessment of the implementation by actual users and tests for its proper
operation.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Στην σημερινή εποχή όπου ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται καθημερινά από πληροφο-
ρίες, οτιδήποτε λειτουργεί υποστηρικτικά για το φιλτράρισμα του μεγάλου όγκου δεδομένων είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο. Τον ρόλο αυτό έρχονται να επιτελέσουν τα tag clouds, τα οποία καταφέρνουν
με μια μόνο εικόνα να δώσουν στο χρήστη την περιγραφή ενός θέματος. Με αυτό τον τρόπο πολ-
λές μικρές ή μεγάλες λέξεις συνθέτουν το πάζλ της γενικής εικόνας και βοηθούν στην καλύτερη
κατανόηση και αξιοποίηση της πληροφορίας.

Το σύννεφο ετικετών (tag cloud) ή σύννεφο λέξεων είναι μια γραφική αναπαράσταση περιεχο-
μένου που αφορά έναν δικτυακό τόπο ή μια πηγή αποθήκευσης δεδομένων. Τα tag clouds επίσης
μπορούν να περιγράψουν μεταδεδομένα χρηστών ενός δικτυακού τόπου. Ο τρόπος που χρησιμο-
ποιούν για την γραφική αναπαράσταση του σύννεφου είναι οι ίδιες οι λέξεις/tags. Ανάλογα με τον
σκοπό για τον οποίο προορίζεται το tag cloud και τις μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη, όπως η
δημοτικότητα μιας ετικέτας ή αν είναι σημαντική ετικέτα, κάθε λέξη τροποποιείται αντίστοιχα σε
μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, ένταση γραμματοσειράς και τοποθετείται μέσα στο σύννεφο.

Αντίθετα με άλλους τρόπους γραφικής αναπαράστασης, τα tag clouds ξεχωρίζουν γιατί κάνουν
χρήση του ίδιου του περιεχομένου, δηλαδή του κάθε tag, προκειμένου να διαμορφώσουν το τε-
λικό οπτικό περιεχόμενο. Η πιο κοινή πρακτική που χρησιμοποιείται είναι η αλλαγή του μεγέθους
γραμματοσειράς ανάλογα με την σημασία και την βαρύτητα του κάθε tag. Έτσι tags με μεγάλη
γραμματοσειρά συμβολίζουν μεγαλύτερη συνάφεια με την γενική έννοια του tag cloud και πα-
ράλληλα τραβούν το ενδιαφέρον του τελικού χρήστη. Αντίθετα, τα tags με μικρότερο μέγεθος
γραμματοσειράς υπάρχουν σαν συμπλήρωση της γενικής έννοιας και ο χρήστης έχει την δυνα-
τότητα να τα επιλέξει/διαβάσει ή όχι. Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι η οπτική
επιρροή που ασκεί ένα tag cloud είναι μια σύνθετη διαδικασία.

Ενώ τα tag clouds χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο πολύ λίγα είναι γνωστά για τον
τρόπο που οι χρήστες επηρεάζονται από αυτά. Ιδιαίτερα όταν τα tags αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
τότε τα συμπεράσματα είναι αρκετά περίπλοκα. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη
ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την σύγκριση δυο διαφορετικών λέξεων ως προς το μέγε-
θος. Επιδιώκουμε η ανάπτυξη αυτού του εργαλείου να δώσει ένα εφόδιο για την περαιτέρω μελέτη
σχετικά με τη σύνδεση σημαντικότητας και μεγέθους καθώς θα είναι δυνατό να γίνει συλλογή δε-
δομένων από πολλούς χρήστες. Παράλληλα, η οργάνωση και σχεδίαση της εφαρμογής θα αφορά
την πλειοψηφία των tag clouds καθώς θα συγκρίνουμε λέξεις με διαφορετικές προσεγγίσεις. Με
αυτό τον τρόπο στοχεύουμε να διευκολύνουμε την μελέτη των tag clouds και να βοηθήσουμε τους
ερευνητές να κατανοήσουν περαιτέρω την οπτική επιρροή που ασκείται στους χρήστες.

Η δομή του υπόλοιπου κειμένου έχει ως ακολούθως: στο κεφάλαιο 2, γίνεται ανάλυση του θε-
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2 1. Εισαγωγή

ωρητικού υποβάθρου γύρω από τα tag clouds. Ο αναγνώστης αποκτά τις πληροφορίες που χρειά-
ζεται για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας και του σκοπού που επιτελεί. Κατόπιν, στο κε-
φάλαιο 3, παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εργασίας.
Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4, γίνεται ανάλυση του προβλήματος που στοχεύουμε να λύσουμε
και παρουσίαση του τρόπου που επιλέξαμε για την επίτευξη του στόχου μας. Στην επόμενη ενό-
τητα, κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η ανάπτυξη της εφαρμογής, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήσαμε
το ερωτηματολόγιο και τις βασικές συναρτήσεις για την τροποποίηση των λέξεων. Έπειτα, στο
κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι δοκιμές και τα αποτελέσματα που ακολούθησαν μετά την υλοποί-
ηση της εφαρμογής. Τέλος, στην ενότητα 7, παραθέτουμε τα συμπεράσματα της εργασίας, τους
τρόπους που μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς και τις πιθανές προεκτάσεις που μπορεί να έχει.



Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό υπόβαθρο

Τα tag clouds έκαναν την μαζική εμφάνισή τους στις αρχές του 21ου αιώνα μαζί με την εξά-
πλωση της ανάθεσης ετικετών από χρήστες (collaborating tagging) [1]. Δικτυακοί τόποι που χρη-
σιμοποίησαν tag clouds και τα έκαναν δημοφιλή συμπεριλαμβάνουν το flickr [2], το del.icio.us [3],
και το Technorati [4]. Οι συγκεκριμένοι δικτυακοί τόποι χρησιμοποίησαν τα tag clouds προκειμέ-
νου να δώσουν στους χρήστες τους μια συνοπτική παρουσίαση των μεταδεδομένων που είχαν από
τους υπόλοιπους χρήστες. Στην σύντομη ζωή τους τα tag clouds έχουν καταφέρει να αποκτήσουν
πολλούς υποστηρικτές αλλά και επικριτές, όμως η διαρκώς αυξανόμενη χρήση τους αποτελεί μια
απάντηση για την μελλοντική πορεία τους.

2.1 Οπτικά χαρακτηριστικά των tag clouds

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η μελέτη της οπτικής επιρροής που ασκεί ένα tag cloud στο
χρήστη είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Αν βασιστούμε στα οπτικά χαρακτηριστικά των tags, μπο-
ρούμε να διακρίνουμε μια λίστα χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι τα ακόλουθα [5]:

1. Μέγεθος Γραμματοσειράς: Το πιο κοινό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των
tag clouds σήμερα. Το μέγεθος μιας λέξης είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κε-
ντρίσουμε το ενδιαφέρον του χρήστη.

2. Ένταση Γραμματοσειράς: Η αλλαγή του πάχους των γραμμάτων κάνοντας χρήση μιας έντο-
νης γραφής είναι ένας κοινός τρόπος που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζουν οι λέξεις.

3. Χρώμα: Στην οπτικοποίηση της πληροφορίας το χρώμα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για
κωδικοποίηση δεδομένων [6]. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μόνο pixel με διαφορετικό χρώμα,
μπορεί να ξεχωρίζει σε μια εικόνα υψηλής ανάλυσης [7].

4. Κορεσμός Χρώματος: Η αλλαγή της έντασης του χρώματος και το ξεθώριασμά του όσο
μια λέξη είναι λιγότερο σημαντική είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται
στα tag clouds. Όσο πιο έντονη είναι η αντίθεση τόσο η ανάγνωση γίνεται με περισσότερη
σαφήνεια [8].

5. Πλάτος Tag: Οι λέξεις ακόμα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμάτων μπορεί να διαφέρουν
σε πλάτος. Με αυτό τον τρόπο συμπεραίνουμε ότι ίσως γράμματα και αντίστοιχα λέξεις που
είναι πιο πλατιές, φαίνονται οπτικά σημαντικότερες.
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4 2. Θεωρητικό υπόβαθρο

6. Αριθμός Γραμμάτων: Όταν διαβάζουμε αναγνωρίζουμε κάθε διαφορετικό γράμμα ως συ-
στατικό μιας λέξης [9]. Με αυτό τον τρόπο λέξεις με διαφορετικό αριθμό γραμμάτων επη-
ρεάζουν διαφορετικά τους χρήστες.

7. Θέση: Η τοποθέτηση μιας λέξης μέσα στο tag cloud είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγο-
ντας. Αν για παράδειγμα ένα tag cloud είναι οργανωμένο αλφαβητικά, η θέση του tag δεν
υπονοεί τίποτα για την σημασία του. Παρόλα αυτά, οι χρήστες ξεκινούν την ανάγνωση από
συγκεκριμένα σημεία και ίσως κάποιες περιοχές δέχονται περισσότερη οπτική προσοχή από
άλλες.

8. Αριθμός pixel: Κάθε γράμμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να το κάνουν να
προεξέχει οπτικά. Κάποια γράμματα χρησιμοποιούν περισσότερο “μελάνι” από άλλα άρα,
χρησιμοποιούν περισσότερα pixel για την αναπαράστασή τους.

9. Θέση Tag: Σύμφωνα με αλγόριθμους που έχουν προταθεί [10], υπάρχει η δυνατότητα ομα-
δοποίησης των tags και η τοποθέτησή τους σε περιοχές αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό
του μεγέθους γραμματοσειράς.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν ένα χρή-
στη. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους και η μελέτη της
οπτικής επιρροής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και λιγότερο αξιόπιστη όσο διαχειριζόμαστε περισ-
σότερα οπτικά χαρακτηριστικά. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ
των στοιχείων. Η φορά που έχουν τα βέλη δείχνει ποιο χαρακτηριστικό επηρεάζεται αν μεταβάλ-
λουμε κάποιο άλλο.

Σχήμα 2.1: Αλληλεξαρτήσεις οπτικών χαρακτηριστικών [5].

Στην μελέτη που θα διεξάγουμε θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το μέγεθος γραμματοσειράς
σαν βασικό χαρακτηριστικό. Ως συνέπεια των αλληλεξαρτήσεων που παρουσιάσαμε παραπάνω θα
λάβουμε υπόψη το πλάτος, τον αριθμό των pixel και τη θέση του tag.
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2.2 Λειτουργίες που μπορούν να υποστηρίξουν

Η μελέτη της οπτικής επιρροής που έχουν τα tag clouds είναι σημαντική για τους ακόλουθους
λόγους. Έχει παρατηρηθεί πως οι χρήστες σκανάρουν αντί να διαβάζουν ένα tag cloud [11]. Αυτή
η συμπεριφορά παρατηρείται και ως απόρροια της μορφής ενός tag cloud αφού λέξεις με μεγα-
λύτερο μέγεθος έλκουν το μάτι του χρήστη. Επίσης οι χρήστες γενικά δεν διαβάζουν όλα τα tags
προτού επιλέξουν ένα ή περισσότερα [12] και αυτό αποτελεί πρόβλημα στις περιπτώσεις που κάθε
tag είναι υπερσύνδεσμος. Επιπλέον, η σημασία του κάθε tag αποτελεί βασικό κριτήριο στην προτί-
μηση ή όχι του χρήστη καθώς η πραγματική σημασία μιας λέξης μπορεί να αποτρέψει τον χρήστη
να την επιλέξει. Φυσικά, τι τελικά θα επηρεάσει την επιλογή ενός χρήστη είναι ένα περίπλοκο
συμπέρασμα που αποτελείται από πολλές παραμέτρους. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κα-
τηγοριοποιήσουμε τις λειτουργίες που επιτελεί ένα tag cloud ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα
την οπτική επιρροή που ασκεί.

Τα tag clouds είναι απλά και συχνά δεν χρειάζονται καμία εξήγηση ως προς τη χρήση τους.
Αυτός είναι και ένας λόγος ο οποίος τα έχει κάνει τόσο δημοφιλή, ότι από την φύση τους μπορούν
να επιτελέσουν διαφορετικές και πολύπλευρες λειτουργίες [5]. Αν επιχειρήσουμε όμως να κατη-
γοριοποιήσουμε τις διαφορετικές λειτουργίες που μπορούν να επιτελέσουν τα tag clouds αυτές
διακρίνονται σε τέσσερις:

1. Αναζήτηση (Search): Ο χρήστης εντοπίζει μια συγκριμένη λέξη που αντιπροσωπεύει την
γενική έννοια του tag cloud, ή προσδιορίζει την απουσία μιας λέξης που έπρεπε να υπάρ-
χει στο σύννεφο. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για να αποκομίσει ο χρήστης
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα που περιγράφει το tag cloud.

2. Περιήγηση (Browsing): Η λειτουργία της περιήγησης είναι ίσως η πιο δημοφιλής και κοινή.
Ο χρήστης χρησιμοποιεί τα tag clouds ως ένα μέσο περιήγησης χωρίς να έχει κάποιο συ-
γκεκριμένο στόχο ή θέμα στο μυαλό. Απλά περιηγείται στην εικόνα, χωρίς να αναζητά κάτι
συγκεκριμένο και συχνά κάνει εξόρυξη των δεδομένων που του κίνησαν το ενδιαφέρον.

3. Σχηματισμός Εντύπωσης (Impression Formation ή Gisting): Μια ακόμα δημοφιλής λειτουρ-
γία που μπορούν να επιτελέσουν τα tag clouds είναι η χρήση τους για να διαμορφώσουν την
γενική έννοια για ένα θέμα. Οι οπτικά σημαντικές λέξεις, όπως οι λέξεις με μεγαλύτερη
γραμματοσειρά, προεξέχουν στην αρχική εντύπωση που σχηματίζει ο χρήστης όμως και οι
υπόλοιπες λιγότερο εμφανείς λέξεις χρησιμεύουν για να εμπλουτίσουν την εντύπωση.

4. Αναγνώριση ήΑντιστοίχηση (Recognition/Matching): Tέλος, η λειτουργία της αναγνώρισης
αφορά στην αντιστοίχηση ολόκληρου του σύννεφου ως πληροφορία που περιγράφει ένα
θέμα. Για παράδειγμα, μπορούν δυο άνθρωποι με το ίδιο όνομα να περιγραφούν βάση του
χαρακτήρα τους και με την λειτουργία της αναγνώρισης να καταλάβουμε ποιο tag cloud
αντιστοιχεί σε κάθε άνθρωπο.

Με βάση τις παραπάνω λειτουργίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι μέσα στην απλότητά τους τα tag
clouds περικλείουν πολλές περίπλοκες πλευρές. Η παραπάνω ανάλυση και διαχωρισμός των λει-
τουργιών έγινε λαμβάνοντας υπόψη ψυχολογικά κριτήρια που επηρεάζουν τους χρήστες και ανα-
φέρεται στην έρευνα των Rivadeneira et al [13].
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2.3 Τρόποι οπτικοποίησης

Τα tag clouds αποτελούν στην πράξη ένα είδος σταθμισμένης λίστας (weighted list). Ανάλογα
με το χαρακτηριστικό που τονίζουμε κάθε φορά αλλά και την λειτουργία που θέλουμε να επιτελέσει
το tag cloud μπορεί να γίνουν διαφορετικές υλοποιήσεις ως προς την μορφή.

Σχήμα 2.2: Aπό τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω διακρίνουμε ένα σύν-
νεφο (α) ακολουθίας-αλφαβητικό, (β) ακολουθίας-συχνότητας, (γ) χωρικό και τέλος (δ) λίστας-
συχνότητας [13].

Υπάρχουν δύο τύποι χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστεί ένα tag
cloud [13]: τα χαρακτηριστικά κειμένου και η τοποθέτηση των λέξεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά
του κειμένου, όπως περιγράφηκαν στην ενότητα 2.1, είναι το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα
και η ένταση γραμματοσειράς. Η τοποθέτηση των λέξεων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις
τύπους:

• Ταξινόμηση: Οι λέξεις είναι δυνατόν να ταξινομηθούν αλφαβητικά, βάσει συχνότητας εμ-
φάνισης ή με την βοήθεια κάποιου προκαθορισμένου αλγορίθμου.

• Ομαδοποίηση: Οι λέξεις μπορούν να ταξινομηθούν σημασιολογικά, ή οι χρήστες μπορούν
να καθορίσουν τον επιθυμητό τρόπο ταξινόμησης.

• Χωρική κατανομή: Σε αυτή την περίπτωση οι λέξεις τοποθετούνται σε γραμμές ή προσαρ-
μόζονται σε ένα υπάρχον σχήμα.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, οι δυνατότητες και οι πιθανές οπτικοποιήσεις που
μπορεί να έχει ένα tag cloud δεν είναι εύκολο να περιοριστούν.Aυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημά
τους όμως δυσκολεύει την μελέτη τους καθώς κάθε κατανομή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Η έρευνά μας αφορά κυρίως τη μελέτη για τα χωρικά σύννεφα, μιας και είναι τα πιο δημοφιλή,
όμως μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και σε άλλους τύπους. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να πα-
ρουσιάσουμε μερικά στοιχεία που βοηθούν την οργάνωση ενός χωρικού tag cloud.



2.3. Τρόποι οπτικοποίησης 7

Σχήμα 2.3: Kατανομή σε τεταρτημόρια, εγγύτητα στην πιο σημαντική λέξη και ομαδοποίηση λέ-
ξεων [13, 14].

Σε μια χωρική κατανομή, σαν αυτή που στοχεύει να μελετήσει η έρευνά μας, οι λέξεις μπο-
ρούν να τοποθετηθούν ακολουθώντας διάφορους τρόπους. Αρχικά, έρευνες έχουν δείξει, ότι αν
γίνει κατανομή των λέξεων σε τεταρτημόρια πάνω στην οθόνη, οι χρήστες δείχνουν προτίμηση
στο επάνω αριστερά τεταρτημόριο [15]. Ακόμα, οι λέξεις μπορούν να οργανωθούν με βάση την
εγγύτητά τους με την πιο σημαντική λέξη, δηλαδή αυτή με το μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσει-
ράς. Επιπλέον, οι λέξεις είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν με άλλες σαν θεματικές δέσμες και κάθε
δέσμη να τοποθετηθεί στο tag cloud (clustering) [14]. Όλες οι παράμετροι που αναφέραμε επηρε-
άζουν διαφορετικά τους χρήστες και κάνουν ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της οπτικής επιρροής.
Στο κεφάλαιο 4 θα αναλύσουμε με ποιον τρόπο αποφασίσαμε να διαχειριστούμε αυτές τις παρα-
μέτρους.





Κεφάλαιο 3

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και του World Wide Web δημιούργησαν την ανάγκη νέων
τρόπων ανάπτυξης και διανομής του λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία
της γλώσσας προγραμματισμού Java, από την εταιρία Sun microsystems TM. Η Java σχεδιάστηκε
με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα τρέχουν σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα, δίνο-
ντας έτσι την λύση στην ανεξαρτησία ως προς το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα. Τα
χαρακτηριστηκά της αυτά σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει στην διαχείριση
γραφικών στοιχείων μας οδήγησαν στην επιλογή της ως κατάλληλη γλώσσα για την υλοποίηση
της desktop εφαρμογής μας [16].

3.1 Java

Η εταιρία Sun προσδιορίζει: «Γράφεται μια φορά, τρέχει οπουδήποτε», σαν την πρόταση για
τη βασική αξία της Java [17]. Ιδανικά αυτό σημαίνει πως η Java μπορεί να αναπτυχθεί σε οποια-
δήποτε συσκευή, να μεταγλωττιστεί σε ένα πρότυπο bytecode και κατόπιν μπορεί να τρέξει σε
οποιαδήποτε συσκευή εξοπλισμένη με μια Java Virtual Machine(JVM).

Τα προγράμματα Java περνούν κανονικά από πέντε φάσεις: επεξεργασία, μεταγλώττιση, φόρ-
τωση, επαλήθευση και εκτέλεση [18]. Στην φάση 1, με την χρήση ενός προγράμματος επεξεργα-
σίας κειμένου γράφεται το πρόγραμμα και αποθηκεύεται με την κατάληξη .java. Φυσικά η λύση
που είναι πιο κοινή στην σημερινή εποχή είναι η επιλογή ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος
ανάπτυξης (IDE) τα οποία παρέχουν όλα τα εργαλεία, όπως επεξεργαστές για τη σύνταξη και επε-
ξεργασία του κειμένου και αποσφαλματωτές για τον εντοπισμό λογικών λαθών. Στη φάση 2 με
την εντολή javac μεταγλωττίζεται το πρόγραμμα και δημιουργείται ένα αρχείο .class με την μετα-
γλωττισμένη έκδοση του προγράμματος. Ο μεταγλωττιστής της Java μεταφράζει τον Java πηγαίο
κώδικα σε bytecode που αντιπροσωπεύουν τις προς εκτέλεση εργασίες κατά την φάση εκτέλεσης.
Τα bytecode εκτελούνται από το Java Virual Machine(JVM). Κατόπιν στη φάση 3, ο φορτωτής της
κλάσης παίρνει τα αρχεία .class, τα οποία περιέχουν τα bytecode του προγράμματος και τα μεταφέ-
ρει στην κύρια μνήμη. Στην φάση 4 καθώς φορτώνονται οι κλάσεις, τα bytecode επαληθεύονται
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζουν τους περιορισμούς ασφαλείας της Java. Τέλος, στη
φάση 5, το JVM εκτελεί τα bytecode του προγράμματος.

Τα χαρακτηριστικά της Java μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα [16]:

• Είναι αντικειμενοστρεφής, και εκτός από την ευκολία συντήρησης, οργάνωσης, χειρισμού
και επαναχρησιμοποίησης κώδικα που παρέχει παράλληλα, μπορεί να ανταπεξέλθει σε προ-

9
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γράμματα πολύ μεγαλύτερου όγκου και πολυπλοκότητας σε σχέση με τον δομημένο προ-
γραμματισμό.

• Μπορούμε να δημιουργήσουμε ανεξάρτητες εφαρμογές.

• Είναι Interpreted γλώσσα. Ο ψευδοκώδικας, bytecode, που παράγεται με την διαδικασία που
περιγράψαμε παραπάνω μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε μηχάνημα, κάτω από οποιοδήποτε
λειτουργικό, αρκεί να έχει εγκατασταθεί ένας java interpreter. Επίσης ένα άλλο χαρακτηρι-
στικό του java bytecode είναι το μικρό του μέγεθος, (μόλις λίγα Kilobytes). Αυτό το κάνει
ιδανικό για μετάδοση μέσω του δικτύου.

• Κατανεμημένη (distributed). Δηλαδή ένα πρόγραμμα σε Java είναι δυνατό να το φέρουμε
από το δίκτυο και να το τρέξουμε. Επίσης είναι δυνατό διαφορετικά κομμάτια του προγράμ-
ματος να έρθουν από διαφορετικά sites.

• Ασφαλής (secure). Στο δίκτυο ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για τον χρήστη - παραλήπτη
μιας δικτυακής εφαρμογής, γι’ αυτό η Java έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα προσβολής του συστήματος του χρήστη από κάποιο πρόγραμμα γραμμένο για
τέτοιο σκοπό.

• Είναι multithreaded. Η Java υποστηρίζει εγγενώς την χρήση πολλών threads. Προκειμένου
να το επιτύχει αυτό σε συστήματα με έναν επεξεργαστή, το Java runtime system (interpreter)
υλοποιεί ένα χρονοδρομολογητή (scheduler), ενώ σε συστήματα που υποστηρίζουν πολυ-
επεξεργασία η δημιουργία των threads ανατίθεται στο λειτουργικό σύστημα. Φυσικά όλα
αυτά είναι αόρατα τόσο στον προγραμματιστή όσο και στον χρήστη.

• Υποστηρίζει multimedia εφαρμογές. Με αυτό εννοούμε ότι η Java παρέχει ευκολίες στη δη-
μιουργίαmultimedia εφαρμογών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την ευελιξίας της σαν γλώσσα
όσο και με τις πλούσιες και συνεχώς εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες της.

3.2 Graphics 2D

Η κλάση Graphics 2D η οποία επεκτείνει την Graphics να παρέχει πιο εξελιγμένο έλεγχο της
γεωμετρίας, μετασχηματισμούς συντεταγμένων, διαχείριση χρώματος, και διάταξη του κειμένου.
Αυτή είναι η θεμελιώδης κλάση για την απόδοση 2-διάστατων σχημάτων, κείμενου και εικόνας
και ήταν η καλύτερη επιλογή για την υλοποίηση του στόχου μας.

Για να σχεδιαστεί οτιδήποτε στην οθόνη θα πρέπει να κληθούν οι κατάλληλες μέθοδοι σχεδί-
ασης της κλάσης Graphics2D. Όλες οι μέθοδοι σχεδίασης χρειάζονται παραμέτρους που να δηλώ-
νουν τα σημεία που καθορίζουν το σχεδιαζόμενο αντικείμενο. Η Java έχει την αρχή των αξόνων
(0,0) στην επάνω αριστερά γωνία. Οι x θετικές συντεταγμένες είναι προς τα δεξιά, ενώ οι y θε-
τικές συντεταγμένες είναι προς τα κάτω. Όλες οι τιμές των pixels είναι ακέραιες. Σε ότι αφορά
στη σχεδίαση η Java έχει ενσωματωμένες πρωταρχικές μεθόδους σχεδίασης που περιλαμβάνουν
τη σχεδίαση γραμμών, ορθογωνίων, πολυγώνων, ελλείψεων και τόξων [19].

Για την σχεδίαση ενός παραλληλογράμμου υπάρχουν δύο μέθοδοι από τις οποίες κάνουμε επι-
λογή [20]. Η μία αφορά τη σχεδίαση της περιμέτρου του παραλληλογράμμου ενώ η άλλη αφορά
στην κάλυψη της επιφάνειάς του με κάποιο χρώμα. Έτσι, στη σχεδίαση απλών παραλληλογράμ-
μων υπάρχει η draw(new Rectangle(x, y, w, h)); για τη σχεδίαση της περιμέτρου και η fill(new
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Σχήμα 3.1: Graphics 2D [20].

Rectangle(x, y, w, h)); για την κάλυψη της επιφάνειάς του. Και οι δύο μέθοδοι δέχονται 4 παραμέ-
τρους, τις x,y συντεταγμένες του σημείου της επάνω αριστερά γωνίας και το πλάτος και ύψος(w,
h) του παραλληλογράμμου που θα σχεδιαστεί.

Η κλάση Graphics2D, μιας και επεκτείνει την Graphics, υποστηρίζει την εμφάνιση κειμένου
στην οθόνη με χρήση της κλάσης Font ή της κλάσης FontMetrics. H κλάση Font [21] περιλαμβάνε-
ται στο πακέτο java.awt και πριν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει γίνει εισαγωγή του αντίστοιχου
πακέτου (import java.awt.Font). H κλάση Font αναπαριστά ένα δεδομένο τύπο γραμματοσειράς
με χαρακτηριστικά στοιχεία για το όνομα, το στιλ και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η κλάση
FontMetrics [22] δίνει επιπλέον πληροφορίες για τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά όπως για παρά-
δειγμα το ύψος και το πλάτος των χαρακτήρων. Για να καταγραφεί το κείμενο στην οθόνη αρχικά
πρέπει να δημιουργηθεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης Font με δεδομένα:

• Το όνομα κάθε γραμματοσειράς αντιπροσωπεύει την κατηγορία στην οποία εντάσσεται π.χ.
“TimesRoman”, “Courier” ή “Arial”. Οι γραμματοσειρές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν
σε μία εφαρμογή είναι αυτές που έχουν εγκατασταθεί στο υπάρχον σύστημα. Το πακέτο
java.awt διαθέτει τη μέθοδο getFontList() η οποία εμφανίζει το σύνολο των γραμματοσειρών
που είναι διαθέσιμες στο υπάρχον σύστημα.

• Το στιλ κάθε γραμματοσειράς χαρακτηρίζεται από τις σταθερές που διαθέτει η κλάση Font
και είναι Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC.

• Το μέγεθος της γραμματοσειράς που μπορεί να είναι το ύψος των χαρακτήρων.

Μετά τη δήλωση των χαρακτηριστικών της γραμματοσειράς χρειάζεται να κληθεί η μέθο-
δος setFont() η οποία αναθέτει τη γραμματοσειρά στο αντικείμενο που δημιουργήθηκε. Η εμφά-
νιση του κειμένου γίνεται με τη χρήση των μεθόδων drawChars() και drawString(). Στη μέθοδο
drawString οι δύο τιμές που ακολουθούν το κείμενο δηλώνουν το σημείο της οθόνης από την οποία
θα ξεκινήσει η εμφάνιση του κειμένου [19].

Τέλος, η Java παρέχει μεθόδους κατάλληλες για τη διαχείριση χρωμάτων μέσω της κλάσης
Color [23] που περιλαμβάνεται στο πακέτο java.awt. Η κλάση αυτή υποστηρίζει ακόμα και την
εμφάνιση “φόντου” συγκεκριμένων χρωμάτων. Το χρωματικό μοντέλο της Java χρησιμοποιεί 24-
bit χρώματα όπου κάθε χρώμα αναπαριστάται από μία τριάδα τιμών (RGB τιμή) ως συνδυασμός
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των τριών βασικών χρωμάτων κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλε (Blue). Κάθε ένας από
τους τρεις αυτούς χρωματικούς παράγοντες μπορεί να έχει μία τιμή από 0 έως και 255. Ο συνδυα-
σμός (0,0,0) είναι το μαύρο χρώμα και ο (255,255,255) το άσπρο. Για να σχεδιαστεί ένα αντικεί-
μενο σε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης
Color και κατόπιν να το εφαρμόσουμε σε όποιο αντικείμενο θέλουμε να δώσουμε το συγκεκριμένο
χρώμα.

3.3 AWT-Swing

Το Graphical User Interface-GUI στην Java είναι το μέρος του προγράμματος που φροντίζει
για τον τρόπο εμφάνισης και χειρισμού του προγράμματος από τον χρήστη και αποτελείται από
GUI-components. Οι κλάσεις που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γραφικών αντικειμένων
ανήκουν στο πακέτο java.awt (Abstract Windowing Toolkit) και αυτές που παράγουν πιο περί-
πλοκα γραφικά στοιχεία είναι τύπου Swing και ανήκουν στο πακέτο javax.swing. Στο πακέτο awt
βασικότερες κλάσεις είναι η κλάση Component και η κλάση Container. Κάθε κλάση που κλη-
ρονομεί την κλάση Component είναι και αυτή ένα Component και αντίστοιχα κάθε κλάση που
κληρονομεί την κλάση Container είναι και αυτή ένα Container [16].

Σχήμα 3.2: Ιεραρχία των top-level container της Swing (JFrame, JDialog, JApplet) [24].

Σύνθετα GUIs χωρίζονται σε υποπεριοχές και για να απλοποιηθεί η ανάπτυξη ενός GUI στην
Java, χωρίζεται συνήθως σε πολλά Panel components. Σε κάθε Panel τα Components που περιέχει
είναι τοποθετημένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που καθορίζεται από το layout. Η Java παρέχει
Layout Managers [25] για την οργάνωση των Component αντικειμένων μέσα σε ένα Panel. Οι
Layout Managers είναι οι εξής:

• FlowLayout: Είναι ο default Layout Manager, τοποθετεί τα Component αντικείμενα από
αριστερά προς τα δεξιά με την σειρά που προστίθενται.

• BorderLayout: Τοποθετεί τα Component αντικείμενα σε πέντε περιοχές (North, South, East,
West και Center).
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• GridLayout: Τοποθετεί τα Component αντικείμενα σε γραμμές και στήλες με καθορισμένη
σειρά, γεμίζοντας αρχικά την πρώτη γραμμή μετά η δεύτερη γραμμή κλπ.

• CardLayout: Τοποθετεί τα Component αντικείμενα σε στοίβα. Κάθε Container αντικείμενο
στη στοίβα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε LayoutManager αλλά μόνο τοContainer
αντικείμενο που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας είναι ορατό.

• GridBagLayout: Είναι παρόμοιος με τον GridLayout Manager. Διαφέρει από αυτόν στο ότι
κάθε Component αντικείμενο που του προστίθεται μπορεί να καλύπτει περισσότερες από
μια γραμμές και στήλες. Επιπλέον, η σειρά με την οποία προστίθονται τα Component αντι-
κείμενα στον GridBagLayout Manager μπορεί να είναι οποιαδήποτε.

• Ακόμα υπάρχουν τα GroupLayout και SpringLayout που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για χρήση
με εργαλεία δημιουργίας GUI.

Τα πακέτα που αρχίζουν με το πρόθεμα javax.swing παρέχουν ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία
ανάπτυξης GUI. Η Swing αναπτύχθηκε για να παρέχει ένα πιο εξελιγμένο σύνολο στοιχείων GUI
από την προηγούμενη Abstract Window Toolkit (AWT). Επίσης, επιτρέπει στις εφαρμογές να
έχουν μια εμφάνιση και αίσθηση που δεν σχετίζεται με την τρέχουσα πλατφόρμα. Έχει πιο ισχυρά
και ευέλικτα συστατικά από το AWT και εκτός από τα γνωστά στοιχεία, όπως κουμπιά, πλαίσια
ελέγχου και ετικέτες, η Swing προσφέρει πολλά προηγμένα συστατικά όπως καρτέλες πάνελ, τζά-
μια κύλισης, δέντρα, πίνακες και λίστες.

Κάθε γραφική διεπαφή τύπου Swing, πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα top-level Swing container
καθώς αυτό παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζονται τα Swing components για την
εμφάνισή τους και την διαχείριση των γεγονότων που παράγουν [26]. Τα τρία top-level Swing
containers είναι τα εξής: το JFrame, το JDialog, και (για applets) το JApplet. Αν εξαιρέσουμε
τα top-level containers, πχ το JFrame, όλα τα Swing components είναι υποκλάσεις της κλάσης
JComponent.

Τέλος, για να δουλέψουν όλα τα παραπάνω στοιχεία που αναλύσαμε, χρειάζεται το πρόγραμμά
μας να διαχειρίζεται κάποια γεγονότα. Όταν γίνει ένα γεγονός ή αλλιώς ένα GUI event, αποθηκεύ-
εται σε ένα αντικείμενο που ανήκει στην κλάση ή σε υποκλάσεις της AWTEvent. Η AWTEvent
είναι ορισμένη στο πακέτο java.awt.event. Για να μπορέσει ο προγραμματιστής να επεξεργαστεί
κάποιο event το πετυχαίνει με δυο βήματα. Αρχικά, πρέπει να δηλώσει έναν event listener που θα
“ακούει” τέτοιου τύπου events και έπειτα να υλοποιήσει τον event handler που θα πιάνει events
που προκύπτουν από το προηγούμενο βήμα [16].

3.4 Άλλα εργαλεία

3.4.1 NetBeans

Για την ανάπτυξη του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης
NetBeans IDE 8.0.2. Η πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Netbeans είναι γραμμένη σε Java και
αποτελεί το επίσημο IDE για την Java 8. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί ένα IDE ανοιχτού
κώδικα που απευθύνεται προς όλες τις πλατφόρμες και αναγνωρίζεται από τους προγραμματιστές
ως η επίσημη δωρεάν πλατφόρμα για Java. Φυσικά, εκτός της Java, παρέχει υποστήριξη και για
άλλες γλώσσες προγραμματισμού (PHP, JavaFX, C/C++, JavaScript κτλ) και frameworks [27].
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To Netbeans ξεκίνησε το 1996 σαν Xelfi και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανά-
πτυξης για Java το οποίο ήταν γραμμένο σε Java. Υλοποιήθηκε σαν μια εργασία φοιτητών στην
πρώην Τσεχοσλοβακία (σημερινή Τσέχικη Δημοκρατία) υπό την επίβλεψη του τμήματος Μαθη-
ματικών και Φυσικής του Charles University στην Πράγα. Η εργασία προσέλκυσε το ενδιαφέρον
των φοιτητών οι οποίοι αποφάσισαν μόλις αποφοίτησαν να το διαθέσουν σαν εμπορικό προϊόν.
Συγκέντρωσαν πόρους από συγγενείς και φίλους για ένα δικτυακό τόπο και σχημάτισαν μια εται-
ρία. Σύντομα επικοινώνησε μαζί τους ένας επιχειρηματίας ο οποίος επένδυσε στην ιδέα τους. Έτσι
το 1999 κυκλοφόρησε το NetBeans DeveloperX2 και με κάποιες βελτιώσεις μέσα στην ίδια χρονιά
έγινε ο σημερινός κορμός που στηρίζεται το λογισμικό.

Την ίδια χρονιά η εταιρία Sun Microsystems θέλοντας καλύτερα εργαλεία για την ανάπτυξη
της Java ενδιαφέρθηκε για το Netbeans. Κατά την διάρκεια της απόκτησης οι δημιουργοί του έθε-
σαν την ιδέα να γίνει το Netbeans ανοιχτού κώδικα προς τους χρήστες. Έξι μήνες μετά η απόφαση
λήφθηκε και από το 2000 και μετά διατίθεται ελεύθερα προς τους χρήστες με συνεχείς βελτιώ-
σεις και κυκλοφορίες. Το 2010 η Oracle απέκτησε την Sun και μαζί της το Netbeans. Σήμερα η
κοινότητα του Netbeans αγγίζει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες και συνεχίζει να βελτιώνεται
συνεχώς [28].

H πλατφόρμα NetBeans προσφέρει εργαλεία για την σύνταξη, ανάλυση και την ομαλή μετα-
τροπή υπάρχοντος κώδικα σε Java 8. Ένα IDE είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας κειμένου. Ο συντάκτης του NetBeans προσαρμόζει αυτόματα τις γραμμές, ταιριάζει
τις παρενθέσεις και τονίζει τον πηγαίο κώδικα συντακτικά και σημασιολογικά. Επιπλέον, επιτρέπει
τον εύκολο μετασχηματισμό κώδικα με μια σειρά από εύχρηστα και ισχυρά εργαλεία ενώ παρέ-
χει επίσης πρότυπα κώδικα, προγραμματιστικές συμβουλές και γεννήτριες κώδικα. Επιπρόσθετα,
παρέχει εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση του κώδικα βοηθώντας στην οργάνωση μεγάλων
αρχείων και πολύπλοκων εφαρμογών. Ακόμα, το NetBeans παρέχει εργαλεία για τον εντοπισμό
και τον καθορισμό κοινών προβλημάτων στον κώδικα επιτυγχάνοντας ευκολότερη αποσφαλμά-
τωση των εφαρμογών. Τέλος, το NetBeans Profiler παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια για τη βελτι-
στοποίηση της ταχύτητας και της μνήμης που χρησιμοποιεί η εφαρμογή καθιστώντας ευκολότερη
τη δημιουργία αξιόπιστων και επεκτάσιμων εφαρμογών σε Java SE, JavaFX και Java EE [29].

3.4.2 MiKTeX-TexStudio

Το LaTeX είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφων συνδεδεμένο με το σύστημα αυτόματης
στοιχειοθεσίας Tex. Χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη παραγωγή αισθητικά άρτιων
κειμένων (συνήθως σε μορφή pdf). Είναι γνωστό για την εξαιρετική υποστήριξη που προσφέρει
στην παραγωγή κειμένου με μαθηματικούς τύπους καθώς και (μέσω του XeLaTeX) για την εγγενή
υποστήριξη γραμματοσειρών OpenType.

Το πρόγραμμα TeX δημιουργήθηκε από τον Donald Knuth. Στη συνέχεια ο Leslia Lamport
επέκτεινε το αρχικό πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε το LaTeX [La(mport’s) TeX]. Πρακτικά
τα προγράμματα αυτά, δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν επιτρέπουν
την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf. Στη θέση τους έχουν γραφεί νέα προγράμματα τα οποία
είναι συμβατά με τα αρχικά και τα επεκτείνουν με διάφορους τρόπους. Είθισται, τα ονόματα αυτών
των νέων προγραμμάτων να προκύπτουν από τα παλιά προσθέτοντας απλά ένα πρόθεμα. Έτσι
τα προγράμματα που είναι συμβατά με το απλό TeX ονομάζονται <prefix>TeX ενώ αυτά που
υποστηρίζουν και το LaTeX ονομάζονται <prefix>LaTeX [30].

To LaTeX χρησιμοποιείται ευρέως στον ακαδημαϊκό χώρο κυρίως λόγω της υψηλής ποιότητας
στοιχειοθεσίας που παρέχει. To μεγάλο πλεονέκτημα του LaTeX είναι ότι ο συγγραφέας χρειάζεται
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να επικεντρωθεί μόνο στη συγγραφή του κειμένου χωρίς να ανησυχεί για τη μορφή του αφού η
μορφοποίηση γίνεται αυτόματα [31]. Το κείμενο της πτυχιακής έγινε σε LaTeX με την βοήθεια
του MiKTeX 2.9 και του TexStudio.





Κεφάλαιο 4

Μεθοδολογική προσέγγιση

Όπως έγινε κατανοητό στο κεφάλαιο 2 τα χαρακτηριστικά ενός tag cloud επηρεάζουν διαφο-
ρετικά το χρήστη και δυσκολεύουν την μελέτη της οπτικής επιρροής. Το χαρακτηριστικό όμως
που έχει την μεγαλύτερη επίδραση σε ένα χρήστη είναι το μέγεθος της λέξης μιας και σχετίζε-
ται με το πόσο σημαντική είναι. Ένα ερώτημα που δεν απαντάται στη σύγχρονη βιβλιογραφία
είναι πως συνδέεται ένα συγκεκριμένο font size με την βαρύτητα μιας λέξης και κατόπιν πως δυο
διαφορετικές λέξεις αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την οπτική προσοχή του χρήστη. Με βάση
αυτό το κριτήριο αποφασίσαμε να απομονώσουμε το μέγεθος από τα άλλα χαρακτηριστικά και να
μελετήσουμε την οπτική επιρροή που έχει σε διαφορετικές περιπτώσεις.

4.1 Ανάλυση Προβλήματος

Προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας για την ανάπτυξη κατάλληλου ερευνητικού εργα-
λείου, χρειάστηκε να λάβουμε υπόψη πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Αρχικά, αποφασίσαμε
πως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Με αυτό
τον τρόπο, θα ήταν δυνατό να συλλέξουμε δεδομένα από πολλούς χρήστες τα οποία θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν κατόπιν για μελέτη της οπτικής επιρροής. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιά-
ζεται ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και οι επιλογές που κάναμε για την καλύτερη υλοποίησή
του.

Στην αρχή του ερωτηματολογίου, οι χρήστες έρχονται σε επαφή με την αρχική οθόνη της εφαρ-
μογής στην οποία παίρνουν πληροφορίες γενικά για τα tag clouds και στη συνέχεια πληροφορού-
νται για την εφαρμογή. Κατόπιν, αφού πατήσουν το κουμπί για την έναρξη του ερωτηματολογίου,
βλέπουν μια δυναμική εικόνα με δυο λέξεις μορφοποιημένες και τοποθετημένες σε ένα από τα
πέντε προεπιλεγμένα σημεία. Αυτή η δυναμική εικόνα παραμένει ορατή στο χρήστη για τρία δευ-
τερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζεται η ερώτηση «Ποιά λέξη ήταν οπτικά πιο σημαντική;» και
τρεις δυνατές απαντήσεις που αντιστοιχούν στην εικόνα. Ο χρήστης σε αυτό το σημείο καλείται
να απαντήσει ποια λέξη θεωρεί αυτός ως σημαντικότερη, χωρίς φυσικά να έχει περιορισμό χρό-
νου για την απάντηση. Η παραπάνω αλληλουχία δυναμικών εικόνων και απαντήσεων συνεχίζεται
μέχρι να ολοκληρωθεί το σετ ερωτήσεων.

Ας εξετάσουμε όμως λίγο πιο αναλυτικά ορισμένα σημεία και τρόπους υλοποίησης της εφαρ-
μογής. Με την βοήθεια της κα. Αντωνίου που ανέλαβε τον ρόλο της ψυχολόγου στην έρευνά μας,
προσεγγίσαμε τις ψυχολογικές προεκτάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και καταλήξαμε
στις ακόλουθες παραδοχές. Αρχικά, οι λέξεις που βλέπει ο χρήστης δεν είναι πραγματικές λέξεις
αλλά αλληλουχίες λατινικών γραμμάτων χωρίς φωνήεντα. Επιλέξαμε οι λέξεις να έχουν αριθμό
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γραμμάτων από πέντε έως οκτώ γράμματα, που επιλέγεται τυχαία σε κάθε εμφάνιση λέξης. Για
παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις trgmnp και qwmtxcpr που οι χρήστες δεν έχουν την
δυνατότητα να τις διαβάσουν. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι όσο και να πεις στους χρήστες
να μη διαβάσουν κάτι, αυτοί κάνουν προσπάθειες να το διαβάσουν, οπότε καλύτερα να μην έχουν
αυτήν τη δυνατότητα. Επιπλέον, επιλέξαμε πέντε προκαθορισμένες θέσεις στις οποίες θα εμφανί-
ζονται οι λέξεις. Οι θέσεις αυτές είναι οι: πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, στο κέντρο, κάτω αριστερά
και κάτω δεξιά. Η επιλογή αυτή έγινε για να αποκλείσουμε τη συσχέτιση θέσης-επιλογής, αφού η
λέξη και η τοποθέτησή της θα επιλέγονται τυχαία. Όλες οι παραπάνω παράμετροι καταγράφονται
στο αρχείο εξόδου του προγράμματος και είναι πιθανό η ίδια η θέση της παρουσίασης να επηρεάζει
τις απαντήσεις, όμως αυτό θα φανεί μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η επιλογή του
χρόνου που ο χρήστης βλέπει την εικόνα με τις δυο λέξεις δεν είναι τυχαία. Επιλέξαμε το μικρό
χρονικό διάστημα των μόλις τριών δευτερολέπτων με κριτήριο η απάντηση να έρχεται διαισθητικά
χωρίς πολύ σκέψη. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που οι λέξεις εξαφανίζονται μετά το πέρας
των τριών δευτερολέπτων μιας και θέλουμε ο χρήστης να ανακαλέσει στη μνήμη του ποια λέξη του
φάνηκε πιο σημαντική. Καταφέρνουμε με αυτό τον τρόπο να συσχετίσουμε την διαισθητικότητα
με την μαθηματική πληροφορία που είναι απαραίτητη για ένα ερευνητικό εργαλείο.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η εφαρμογή θα έχει ως έξοδο κατάλληλο αρχείο στο
οποίο θα αποθηκεύονται όλες οι λεπτομέρειες που είδε ο χρήστης. Για κάθε μια δυναμική εικόνα
που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη, αποθηκεύονται τα εξής χαρακτηριστικά: οι δυο λέξεις που
είδε, οι θέσεις στις οποίες εμφανίστηκαν, ο αριθμός των γραμμάτων τους, η μορφοποίηση που
χρησιμοποιήθηκε, ο χρόνος που προβλήθηκε στο χρήστη η ερώτηση, ποια απάντηση επέλεξε και
τέλος ο χρόνος που απάντησε. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των τρόπων μορφοποίησης
που επιλέξαμε.

4.2 Τροποί Μορφοποίησης

Στο σχετικά μικρό κύκλο ζωής των tag clouds η έρευνα γύρω από την λειτουργία τους και
την επιρροή που ασκούν στου χρήστες είναι αρκετά περιορισμένη. Η μελέτη τους στον επιστη-
μονικό κόσμο αν και έχει κάνει προσπάθειες για την ευρύτερη κατανόηση της οπτικής επιρροής
που ασκούν είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα προσπαθήσουμε να
εμβαθύνουμε στο πρόβλημα της σύνδεσης σημασίας-μεγέθους και θα δώσουμε περισσότερες πλη-
ροφορίες για την υλοποίηση του ερωτηματολογίου.

Η όραση σαν μια από τις πέντε αισθήσεις ενός ανθρώπου είναι αρκετά δύσκολο να ερευνη-
θεί και να κατηγοριοποιηθεί σε αλγόριθμους. Τα tag clouds προσφέρουν ένα οπτικό ερέθισμα στο
χρήστη το οποίο είναι περίπλοκο και έχει πολλές αλληλεξαρτήσεις. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες
για την συσχέτιση του μεγέθους με τη σημασία μιας λέξης, όπως για παράδειγμα ότι είναι ανά-
λογο του λογαρίθμου, παρόλα αυτά η σύνδεση σημασίας και μεγέθους δεν καθορίζεται επαρκώς.
Ακόμα και η σύγκριση δύο μόνο λέξεων που προορίζονται για χρήση σε tag cloud δεν είναι απλή
περίπτωση. Το πρόβλημα έγκειται στην πολυμορφία που παρουσιάζουν οι λέξεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ένα tag cloud. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις λέξεις που χρησιμοποιούνται,
καθώς κάθε tag cloud είναι μοναδικό και το ίδιο ξεχωριστές είναι και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ
των λέξεών του.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις λέξεις think και it που εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα. Αν
βλέπαμε τις δυο αυτές λέξεις μέσα σε ένα tag cloud θα γινόταν αμέσως ξεκάθαρο ότι δεν δείχνουν
το ίδιο οπτικά σημαντικές. Από την μια πλευρά, η λέξη think, με πέντε γράμματα, προεξέχει οπτικά
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και από την άλλη η λέξη it, με δύο μόλις γράμματα, υστερεί στο μάτι του χρήστη. Παρόλο που
οι δύο λέξεις εμφανίζονται με το ίδιο font size φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μία υστερεί οπτικά έναντι
της άλλης. Αντίθετα, αν απεικονίζαμε δυο λέξεις με ίδιο αριθμό γραμμάτων με το ίδιο font size τα
αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα.

Σχήμα 4.1: Παραδείγματα λέξεων με ίδιο font size.

Μια άλλη προσέγγιση που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ότι δυο διαφορετικές λέξεις
μπορούν να δείχνουν το ίδιο οπτικά σημαντικές αν έχουν το ίδιο μήκος. Πράγματι, σε κάποιες
περιπτώσεις όπως οι λέξεις think και double αυτό είναι εφικτό. Όμως, τίθεται και πάλι το ερώ-
τημα τι γίνεται όταν οι λέξεις έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αν επιλέξουμε δυο λέξεις που
διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους και τις τροποποιήσουμε έτσι ώστε να έχουν το ίδιο μήκος πετυ-
χαίνουμε αντίθετα αποτελέσματα από τον αρχικό σκοπό μας που είναι να δείχνουν το ίδιο οπτικά
σημαντικές.

Σχήμα 4.2: Παραδείγματα λέξεων με ίδιο μήκος.

Πέρα από τις δύο προηγούμενες λύσεις για το ίδιο font size και το ίδιο μήκος θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι καλύτερη προσέγγιση είναι οι δυο λέξεις να έχουν το ίδιο ακριβώς εμβαδό. Με την
αλλαγή του εμβαδού μιας λέξης δεν γίνεται τόσο αισθητή η αλλαγή στο μήκος, όταν αντιμετωπί-
ζουμε λέξεις με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αντίθετα, η μικρή λέξη μπορεί να τροποποιηθεί για
να έχει το ίδιο εμβαδό με τη μεγάλη. Όμως και πάλι η πολυμορφία των λέξεων που είναι δυνατό
να έχει ένα tag cloud μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προσέγγιση για το ίδιο εμβαδό. Αν για
παράδειγμα, επιλέξουμε να υλοποιήσουμε την λύση του ίδιου εμβαδού στο πρώτο ζευγάρι λέξεων
(think-it) δεν πετυχαίνουμε να είναι το ίδιο οπτικά σημαντικές. Η λέξη it προεξέχει οπτικά και
κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη, καταρρίπτοντας την προσέγγιση του ίδιου εμβαδού σε αυτή
την περίπτωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση για τον
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Σχήμα 4.3: Παραδείγματα λέξεων με ίδιο εμβαδό.

αλγόριθμο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε δυο λέξεις το ίδιο οπτικά σημαντικές. Κάθε ζευγάρι
λέξεων είναι ξεχωριστό και κάθε χρήστης είναι μοναδικός άρα τα αποτελέσματα δεν μπορούν
να είναι ξεκάθαρα. Η αναζήτηση κατάλληλου αλγορίθμου προκειμένου να γίνει σύνδεση της ση-
μασίας και του μεγέθους έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του ερευνητικού εργαλείου που
δημιουργήσαμε. Σε μια τέτοια περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι ξεκάθαρα
με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία η μόνη λύση είναι η συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων από πολλούς χρήστες.

Για την δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις διαφο-
ρετικές περιπτώσεις μορφοποίησης λέξεων. Συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται
ζευγάρια λέξεων με ίδιο font size, ίδιο μήκος, ίδιο εμβαδόν και μια ενδιάμεση προσέγγιση μεταξύ
του μήκους και του εμβαδού. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ανάλυση της ανάπτυξης του
ερευνητικού εργαλείου.



Κεφάλαιο 5

Ανάπτυξη Εφαρμογής

Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου χρειάστηκε να σχεδιάσουμε το κομμάτι
της διεπαφής χρήστη αλλά και να γίνει υλοποίηση των τεσσάρων συναρτήσεων που τροποποιούν
τις λέξεις. Όπως έγινε κατανοητό και στο κεφάλαιο 4 η σχεδίαση και υλοποίηση της εφαρμογής
έγινε με γνώμονα τον ερευνητικό σκοπό που στοχεύουμε να εξυπηρετήσει και δόθηκε έμφαση σε
κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρήστη. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια
desktop εφαρμογή ερωτηματολόγιου η οποία τρέχει τοπικά και εξάγει κατάλληλο αρχείο προς επε-
ξεργασία. Στα τρία επόμενα κεφάλαια γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προκειμένου
να υλοποιηθεί η εφαρμογή.

5.1 Σχεδίαση User Interface

Για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου επιλέξαμε να αναπτύξουμε μια εφαρ-
μογή απλή στη χρήση αλλά και φιλική προς το χρήστη. Έχοντας ως βάση αυτό το κριτήριο και με
προσοχή στις ψυχολογικές προεκτάσεις που μας επισήμανε η κα. Αντωνίου προχωρήσαμε στη
σχεδίαση του User Interface. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μια πρώιμη σχεδίαση της
εφαρμογής σε χαρτί όπου απεικονίζονται τα τέσσερα παράθυρα με τα οποία έρχεται σε επαφή ο
χρήστης. Σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης τους αυτά είναι: η αρχική σελίδα του ερωτηματολόγιου
(HomePanel), το παράθυρο με τις δύο τυχαίες μορφοποιημένες λέξεις (TagImgPanel), κατόπιν το
παράθυρο με την ερώτηση (QuestionPanel) και τέλος το παράθυρο εξόδου (EndPanel).

Σχήμα 5.1: Αρχική σχεδίαση της εφαρμογής σε χαρτί.

21
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Αρχικά, ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική σελίδα η οποία αποτελείται από ένα εισαγωγικό
κείμενο, μια εικόνα ενός tag cloud και ένα κουμπί για την έναρξη του ερωτηματολογίου. Το κείμενο
δίνει πληροφορίες για τα tag clouds και περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο τι καλείται να
κάνει ο χρήστης στην εφαρμογή. Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μιας και κάθε χρήστης μπορεί να έχει ξεχωριστή άποψη για μια
εικόνα. Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να ξεκινήσει, χωρίς να υπάρχει χρονικό περιθώριο σε αυτό,
πατάει το κουμπί για την έναρξη του ερωτηματολογίου.

Σχήμα 5.2: Αρχικό παράθυρο εφαρμογής.

Η επόμενη εικόνα που βλέπει ο χρήστης είναι η πρώτη εικόνα από το σετ των δεκαέξι ερω-
τήσεων. Όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί το παράθυρο αυτό αποτελείται από δυο
τυχαίες λέξεις που είναι τοποθετημένες τυχαία σε μία από τις πέντε προκαθορισμένες θέσεις. Ση-
μαντικό στοιχείο αποτελεί, πως κάθε χρήστης βλέπει διαφορετικές εικόνες κάθε φορά και οι απα-
ντήσεις του είναι μοναδικές καθώς σχετίζονται με δυναμικές εικόνες που αλλάζουν κάθε φορά.
Αυτό εξυπηρετεί τον ερευνητικό σκοπό καθώς δεν υπάρχει συσχέτιση συγκεκριμένων λέξεων με
τις απαντήσεις. Το παράθυρο με την εικόνα των δυο λέξεων είναι απλό, χωρίς χρώματα ή άλλα
γραφικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη. Αποτελείται από
λευκό φόντο και τις δύο λέξεις που εμφανίζονται σε τυχαίες θέσεις. Οι λέξεις αποτελούνται μόνο
από σύμφωνα και μπορούν να έχουν πέντε έως οκτώ γράμματα. Οι θέσεις που μπορούν να εμφα-
νιστούν είναι πάνω αριστερά (θέση ένα), πάνω δεξιά (θέση τρία), στη μέση (θέση πέντε), κάτω
αριστερά (θέση επτά) και τέλος κάτω δεξιά (θέση εννέα). Η επιλογή των αριθμών με αυτή τη σειρά
έγινε λόγω του GridLayout 3x3 που υπάρχει για τον καθορισμό των εννέα περιοχών που χωρίζεται
το παράθυρο. Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης δεν καλείται να κάνει κάποια ενέργεια αφού υπάρ-
χει timer τριών δευτερολέπτων που αυτόματα εμφανίζει την ερώτηση. Δεν δίνεται η δυνατότητα
στο χρήστη να πράξει κάτι γιατί σκοπός είναι να αφοσιωθεί για μερικά δευτερόλεπτα σε αυτό που
βλέπει και κατόπιν διαισθητικά να ανακαλέσει ποια λέξη θεωρεί πιο σημαντική.

Μετά το πέρας των τριών δευτερολέπτων εμφανίζεται αυτόματα το επόμενο παράθυρο που
περιέχει την ερώτηση. Το παράθυρο αυτό αποτελείται από την ερώτηση «Ποια λέξη ήταν οπτικά
πιο σημαντική» η οποία είναι τοποθετημένη στην κορυφή. Κάτω από την ερώτηση υπάρχουν τρεις
επιλογές υλοποιημένες με radio buttons που εμφανίζουν τις τρεις πιθανές απαντήσεις που μπορεί
να επιλέξει ο χρήστης. Στο παράθυρο αυτό, υπάρχει υλοποιημένο και ένα JProgressBar που ενη-
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Σχήμα 5.3: Παράθυρο με την εικόνα των δυο λέξεων.

μερώνει το χρήστη σε ποια ερώτηση βρίσκεται. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης γνωρίζει πόσες
ερωτήσεις έχει απαντήσει και πόσες υπολείπονται ακόμα μέχρι το τέλος του ερωτηματολογίου.
Οι απαντήσεις αντιστοιχούν στην εικόνα που είδε προηγουμένως ο χρήστης και μπορεί να είναι
το σετ απαντήσεων «Η πάνω- Η κάτω- Και οι δύο» ή μπορεί να είναι οι επιλογές «Η αριστερά- Η
δεξιά- Και οι δύο». Χωρίς να γίνεται γνωστό στο χρήστη, από τη στιγμή που εμφανίζεται η εικόνα
μέχρι να απαντήσει μία από τις τρείς επιλογές καταγράφεται το χρονικό διάστημα που πέρασε.
Θα αναλύσουμε αυτή την παράμετρο σε επόμενη ενότητα. Κατόπιν, όταν ο χρήστης επιλέξει μια
απάντηση εμφανίζεται αυτόματα το επόμενο τυχαίο ζευγάρι μορφοποιημένων λέξεων. Δεν δίνεται
η επιλογή στο χρήστη να διορθώσει την απάντησή του σε μια ερώτηση αλλά αντίθετα όταν απα-
ντήσει εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη εικόνα. Όπως αναφέραμε αρχικά δεν υπάρχουν σωστές
ή λάθος απαντήσεις και θέλουμε οι απαντήσεις να έρχονται αυθόρμητα.

Σχήμα 5.4: Παράθυρο ερώτησης.

Όταν ολοκληρωθεί το σετ των δεκαέξι ερωτήσεων εμφανίζεται το τελευταίο παράθυρο που
είναι το παράθυρο εξόδου από την εφαρμογή. Σε αυτό το σημείο αναφέρονται τα αποτελέσματα
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με βάση τις απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης και ευχαριστούμε τον χρήστη για τη συμμετοχή του.
Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τις περιπτώσεις που ο χρήστης απάντησε
πως δυο λέξεις είναι το ίδιο οπτικά σημαντικές. Εμφανίζονται αυτά τα αποτελέσματα, καθώς η
έρευνα εστιάζει στο πως δυο λέξεις μπορούν να δείχνουν το ίδιο οπτικά σημαντικές. Με αυτό τον
τρόπο, ο χρήστης καταλαβαίνει καλύτερα το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το ερωτηματο-
λόγιο. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν απαντήσει σε καμία ερώτηση πως οι δύο λέξεις ήταν
το ίδιο σημαντικές εμφανίζεται στο τέλος της εφαρμογής το παράθυρο εξόδου (2). Αξίζει να ανα-
φέρουμε πως τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν αντικατοπτρίζουν
τα αποτελέσματα που θα προκύψουν με μια πιθανή ανάλυση των αποτελεσμάτων από πολλούς
χρήστες. Τέλος, στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχει μια εικόνα/κουμπί με το λογότυπο της
ερευνητικής ομάδας (σε μορφή tag cloud), το οποίο αν θέλει ο χρήστης μπορεί να το πατήσει και
να ανοίξει το site του ΓΑΒ LAB με τον default browser της κάθε συσκευής.

Σχήμα 5.5: Παράθυρο εξόδου(1).

Σχήμα 5.6: Παράθυρο εξόδου (2).
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5.2 Οπτικοποίηση Λέξεων

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των τεσσάρων τρόπων μορφοποίησης λέξεων που επι-
λέξαμε. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4 επιλέξαμε να υλοποιήσουμε τέσσερις τρόπους για
τη μορφοποίηση των λέξεων. Τα ζευγάρια λέξεων τροποποιούνται ώστε να έχουν το ίδιο font size,
το ίδιο μήκος, το ίδιο εμβαδόν ή την ενδιάμεση λύση μεταξύ του εμβαδού και του μήκους. Πριν
αναλύσουμε κάθε μορφοποίηση ξεχωριστά ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια σημεία.

Κάθε φορά που εμφανίζεται μια καινούργια εικόνα στο χρήστη γίνεται τυχαία επιλογή της
μορφοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί. Επιλέγεται τυχαία ένας αριθμός από το ένα έως το τέσ-
σερα που αντιστοιχεί στις μορφοποιήσεις ξεκινώντας από το ένα (ίδιο font size), δύο (ίδιο μήκος),
τρία (ίδιο εμβαδό) και τέσσερα (ενδιάμεση λύση μεταξύ ίδιου μήκους και ίδιου εμβαδού). Επειδή
ο αριθμός των εικόνων και αντίστοιχα των ερωτήσεων είναι περιορισμένος (16 σετ εικόνων και
ερωτήσεων) γίνεται έλεγχος να υπάρχει ομοιόμορφα κατανεμημένος αριθμός από κάθε μορφο-
ποίηση. Επιδιώκουμε κάθε χρήστης να βλέπει τέσσερις ερωτήσεις από κάθε μορφοποίηση ώστε
να είναι πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματα. Η σειρά που εμφανίζεται κάθε μορφοποίηση είναι
τυχαία κάθε φορά ώστε να αποκλείσουμε τη συσχέτιση απάντησης με τη σειρά που εμφανίζονται
οι μορφοποιήσεις. Αξίζει να αναφέρουμε πως ανάλογα με τις αλληλεξαρτήσεις που εμφανίζονται
κάθε φορά μεταξύ των λέξεων στις περιπτώσεις του ίδιου μήκους, ίδιου εμβαδού και της ενδιάμε-
σης προσέγγισης, μπορεί η τροποποιημένη λέξη να εμφανιστεί ως bold. Αυτό είναι ένα σύνθετο
αποτέλεσμα που εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, μπορεί να ερευνηθεί επιπλέον και ίσως να
χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για την μελέτη των αποτελεσμάτων.

Ας εξετάσουμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τον τρόπο που εμφανίζεται κάθε λέξη στην οθόνη.
Αφού δημιουργηθούν οι δύο τυχαίες λέξεις που απαρτίζουν την εικόνα χρειάζεται να γίνουν κά-
ποιες ενέργειες πριν εμφανιστούν στο παράθυρο. Προκειμένου να έχουμε έλεγχο στις διαστάσεις,
το εμβαδό και το μήκος κάθε λέξης χρησιμοποιούμε τις κλάσεις της Java για το χειρισμό δισδιάστα-
των γραφικών. Κάθε μια από τις δυο λέξεις, ανάλογα με την μορφοποίηση που χρησιμοποιούμε,
τροποποιείται και εμφανίζεται ως εικόνα σε μια από τις πέντε προκαθορισμένες θέσεις. Πιο συγκε-
κριμένα, επιλέγουμε από κάθε ζευγάρι λέξεων την μικρή λέξη κάθε φορά και την τροποποιούμε
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που επιλέχθηκε. Κατόπιν εμφανίζουμε ως εικόνα τη μεγάλη λέξη στη
θέση της και την τροποποιημένη μικρή λέξη στην αντίστοιχη θέση της στο παράθυρο. Με αυτό
τον τρόπο πετυχαίνουμε να έχουμε δυο διαφορετικές εικόνες που μαζί δημιουργούν την εικόνα
που βλέπει ο χρήστης. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους τέσσερις τρόπους μορφοποίησης που
αναπτύξαμε.

5.2.1 Ίδιo Font Size

H υλοποίηση για το ίδιο font size ή αλλιώς το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς αποτελεί την πιο
απλή από τις τέσσερις μορφοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι λέξεις δεν τροποποιούνται κα-
θόλου και εμφανίζονται όπως θα τις βλέπαμε με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς. Για τις ανάγκες
τις πτυχιακής επιλέξαμε ως font size το εικοσιπέντε (25) και για γραμματοσειρά την “Arial”. Το
μέγεθος και η γραμματοσειρά παραμένουν σταθερά σε όλες τις μορφοποιήσεις καθώς είναι η βάση
για τον υπολογισμό των pixel σε κάθε περίπτωση. Φυσικά είναι δυνατό να γίνει αλλαγή αυτών των
δυο παραμέτρων όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές των χρηστών.



26 5. Ανάπτυξη Εφαρμογής

5.2.2 Ίδιο Μήκος

Για την υλοποίηση του ίδιου μήκους αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κλάση
Rectangle2D [32] η οποία προσφέρει αποτελέσματα με double ακρίβεια. Η επιλογή αυτή έγινε
επίσης για να μην υπάρχει εξάρτηση της υλοποίησης από την γραμματοσειρά που επιλέγεται κάθε
φορά. Η πιθανή υλοποίηση με την κλάση FontMetrics, η οποία ήταν υποψήφια για τον υπολογισμό
του μήκους, απορρίφθηκε αφού προσφέρει ακρίβεια ακεραίου στις συναρτήσεις της getHeight()
και stringWidth(String str) [33]. Ας δούμε όμως πως υπολογίζεται το μήκος σε μια λέξη συμφώνα
με τη Java. Για τον υπολογισμό του μήκους υπολογίζεται η απόσταση baseline από το αριστερό
σημείο που ξεκινάει η λέξη έως το σημείο που τελειώνει δεξιά.

Σχήμα 5.7: Μέτρηση κειμένου [34].

Προκειμένου να κάνουμε δυο λέξεις να έχουν το ίδιο μήκος υπολογίζουμε το μήκος της μεγα-
λύτερης και στη συνέχεια κάνουμε scale την μικρή λέξη ώστε να φτάσει στο ίδιο μήκος με την με-
γάλη. Αρχικά υπολογίζουμε το μήκος της κάθε λέξης με την μέθοδο strX(String str,Graphics2Dg2).
Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε μόνο την μικρή λέξη. Υπολογίζουμε τον λόγο του μήκους της με-
γάλης λέξης προς της μικρής λέξης και στην ουσία βρίσκουμε την διαφορά τους. Η διαφορά αυτή
αποθηκεύεται στην μεταβλητή double scale2. Κατόπιν αυτός ο λόγος χρησιμοποιείται στην μέ-
θοδο scale(double sx, double sy) [20] για να πάρουμε το μεγεθυμένο αντίγραφο της μικρής λέξης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο γίνεται scale η λέξη στο μήκος και
το πλάτος της ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφού στόχος
είναι να κάνουμε τις δυο λέξεις να έχουν το ίδιο μήκος μόλις βρούμε τον λόγο του μήκους των
δυο λέξεων (double scale2) χρησιμοποιούμε αυτό τον αριθμό για να αλλάξουμε τόσο το x όσο και
το y. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να διατηρήσουμε την αναλογία της αρχικής λέξης στην
καινούργια εκδοχή της. Στον κώδικα που ακολουθεί φαίνεται η υλοποίηση για τον υπολογισμό και
την δημιουργία της μορφοποίησης του ίδιου μήκους.

5.2.3 Ίδιο Εμβαδό

Για τον υπολογισμό του εμβαδού γίνεται ξανά χρήση της κλάσης Rectangle2D για τους λό-
γους που αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα.Μέσω του ορθογωνίου που περιέχεται κάθε λέξη
υπολογίζουμε το μήκος και το πλάτος της μεγάλης και της μικρής λέξης. Ας πάρουμε για παρά-
δειγμα δύο λέξεις, την Α και Β, με την Α να είναι μεγαλύτερη από την Β. Οι διαστάσεις τους
είναι για την Α: xBig, yBig και για την Β: xSmall, ySmall. Θέλουμε να τροποποιήσουμε την λέξη
Β ώστε να έχει ίδιο εμβαδό με την Α κρατώντας όμως τις αρχικές αναλογίες μήκους και πλά-
τους. Αν βρούμε το λόγο c = xSmall/ySmall κατόπιν μπορούμε εύκολα να λύσουμε την εξίσωση
xBig∗ yBig = c∗ ySmall∗ ySmall και να βρούμε το πλάτος της καινούριας λέξης Β (y2Small). Στη
συνέχεια μέσω του c βρίσκουμε και το καινούριο μήκος (x2Small) της τροποποιημένης λέξης Β
και έχουμε δημιουργήσει δύο λέξεις που έχουν το ίδιο εμβαδό.
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Σχήμα 5.8: Κώδικας για την μορφοποίηση του ίδιου μήκους.

Στο προγραμματιστικό κομμάτι προκειμένου να βρούμε τους συντελεστές που θα χρησιμο-
ποιήσουμε στην μέθοδο scale διαιρούμε το καινούριο μήκος με το παλιό μήκος(x2Small/xSmall)
και το ίδιο κάνουμε και για το πλάτος. Οι αριθμοί που προκύπτουν χρησιμοποιούνται ως ορίσματα
στη μέθοδο scale για να δημιουργήσουμε την εικόνα της τροποποιημένης λέξης. Αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι οι δύο αριθμοί που προκύπτουν είναι πάντα ίδιοι μεταξύ τους. Αυτό μας επιβεβαιώνει
ότι διατηρούμε σωστά τις αρχικές αναλογίες της μικρής λέξης και ότι οι πράξεις μας είναι σωστές.
Κατόπιν εκτυπώνουμε τη μικρή τροποποιημένη λέξη σε μια εικόνα και την εμφανίζουμε στη θέση
που έχει επιλεγεί τυχαία. Η μεγάλη λέξη εκτυπώνεται και αυτή ως εικόνα στη θέση της χωρίς να
υποστεί κάποια επεξεργασία. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο υπολογισμός και η τροποποί-
ηση πριν εκτυπώσουμε την μικρή λέξη.

Σχήμα 5.9: Κώδικας για την μορφοποίηση του ίδιου εμβαδού.
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5.2.4 Ενδιάμεση Προσέγγιση

Η ενδιάμεση προσέγγιση για την τροποποίηση μιας λέξης αποτελεί την περίπτωση τροποποί-
ησης που βρίσκεται μεταξύ του ίδιου μήκους και του ίδιου εμβαδού δύο λέξεων. Παρατηρήσαμε
πως τα αποτελέσματα του ίδιου μήκους ήταν ικανοποιητικά σε κάποιες περιπτώσεις και το ίδιο
ικανοποιητικά ήταν και τα αποτελέσματα με το ίδιο εμβαδό. Σε άλλες όμως περιπτώσεις καμία
από τις δύο λύσεις δεν φαινόταν ιδανική και γεννήθηκε η ανάγκη υλοποίησης ακόμα μιας συ-
νάρτησης μορφοποίησης. Η τέταρτη και τελευταία συνάρτηση που υλοποιήσαμε χρησιμοποιεί τα
δεδομένα από το ίδιο εμβαδό και το ίδιο μήκος και υπολογίζει τον μέσο όρο τους.

Στα δύο προηγούμενα υποκεφάλαια περιγράψαμε τον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών
για το scaling. Στην συγκεκριμένη μορφοποίηση οι υπολογισμοί είναι αρκετά απλοί μιας και χρη-
σιμοποιούμε σαν δεδομένα τους αριθμούς scale2, scale_3x και scale_3y από το ίδιο μήκος και εμ-
βαδό αντίστοιχα. Υπολογίζουμε τον μέσο όρο του scale2 και scale_3x και τον χρησιμοποιούμε ως
όρισμα για την αλλαγή στο μήκος. Αντίστοιχα από το μέσο όρο των scale2 και scale_3y βρίσκουμε
το όρισμα για την αλλαγή του πλάτους. Όπως αναφέραμε και στις άλλες δύο περιπτώσεις βασικό
κριτήριο για να μην έχουμε παραμόρφωση είναι η αλλαγή να γίνεται ομοιόμορφα στο μήκος και
στο πλάτος. Πράγματι και σε αυτή την υλοποίηση τα δύο ορίσματα, scale_4x και scale_4y, που
χρησιμοποιούνται στην μέθοδο scale είναι πάντα ίδια μεταξύ τους εξασφαλίζοντάς μας διατήρηση
της αρχικής αναλογίας.

Σχήμα 5.10: Κώδικας για την ενδιάμεση μορφοποίηση.

5.3 Καταγραφή Πειραματικών Δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχει ως έξοδο η εφαρμογή
του ερωτηματολογίου. Παράλληλα θα γίνει αναφορά σε λεπτομέρειες που παρατηρήσαμε κατά
την υλοποίηση οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε μελλοντική έρευνα. Όπως έχει γίνει κατα-
νοητό από τα προηγούμενα κεφάλαια σκοπός της ανάπτυξης της εφαρμογής είναι η χρήση της για
ερευνητικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εξάγει ένα txt αρχείο
κάθε φορά που το χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης. Η επιλογή του τύπου αρχείου έγινε για να είναι
εύκολο να επαναχρησιμοποιηθεί και να μελετηθούν τα δεδομένα του για ερευνητικούς σκοπούς.
Μπορεί εύκολα να γίνει ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα παίρνει ως είσοδο txt αρχεία που
έχει εξάγει το ερωτηματολόγιο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα τους. Ας δούμε όμως λίγο πιο
αναλυτικά την δομή του αρχείου και τα δεδομένα που περιέχει.

Το αρχείο εξόδου είναι μοναδικό για κάθε χρήστη και δεν υπάρχει περιορισμός στα αρχεία
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που μπορούμε να έχουμε. Σε κάθε εκτέλεση του προγράμματος εξάγεται ένα αρχείο txt που έχει
ονομασία το timestamp του χρόνου δημιουργίας του. Λόγω των περιορισμών του λειτουργικού
συστήματος για τους ειδικούς χαρακτήρες που μπορεί να περιέχει ένα όνομα αρχείου αντικατα-
στήσαμε τους μη αποδεκτούς χαρακτήρες με κάτω παύλα. Έτσι, αν για παράδειγμα το timestamp
του χρόνου δημιουργίας του αρχείου είναι το 2016-04-07 14:33:16.635 αντικαθιστούμε μέσω κα-
τάλληλης μεθόδου τους μη αποδεκτούς χαρακτήρες με κάτω παύλα και το αρχείο μας έχει τελικά
το όνομα 2016_04_07 14_33_16_635.

Όσο αναφορά τα περιεχόμενα του αρχείου προσθέσαμε κάθε παράμετρο που θα μπορούσε να
είναι χρήσιμη για ερευνητικούς σκοπούς. Το αρχείο χωρίζεται σε δέκα στήλες και περιέχει δεκα-
επτά γραμμές. Ξεκινώντας από αριστερά, η πρώτη στήλη περιέχει την μία λέξη που εμφανίστηκε
κατόπιν τη θέση εμφάνισής της και τα γράμματα που περιέχει. Οι τρείς αυτές στήλες επαναλαμ-
βάνονται στη συνέχεια για την δεύτερη λέξη που εμφανίστηκε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει
αναφορά στον τρόπο αρίθμησης των θέσεων που επιλέξαμε. Οι προεπιλεγμένες θέσεις εμφάνισης
των λέξεων είναι πέντε. Η εικόνα που δημιουργούμε έχει εννέα συνολικά υποψήφιες θέσεις που
δεν είναι ορατές στο χρήστη αλλά υλοποιούνται σε προγραμματιστικό επίπεδο. Η αρίθμηση ακο-
λουθεί τον τρόπο αρίθμησης του GridLayout το οποίο χωρίζει την οθόνη σε τρεις στήλες και τρεις
γραμμές. Έτσι, οι λέξεις μπορούν να είναι τοποθετημένες στη θέση ένα (επάνω αριστερά), τρία
(επάνω δεξιά), πέντε (στο κέντρο), επτά (κάτω αριστερά) και εννέα (κάτω δεξιά). Η επιλογή των
θέσεων γίνεται τυχαία όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα. Λόγω της μοναδικό-
τητας κάθε λέξης, αφού οι λέξεις δημιουργούνται και αυτές τυχαία, αποθηκεύουμε όχι μόνο τον
αριθμό γραμμάτων αλλά και την ίδια την λέξη για μελλοντική αξιοποίηση.

Λέξη 1 Θέση 1 Αρ.Γραμμάτων1 Λέξη 2 Θέση 2 Αρ.Γραμμάτων2
tgdfv 7 5 szlbgv 5 6
dsxpd 7 5 vllzfdwp 1 8
thnkmf 1 6 dptxbr 5 6
xlfksgtq 9 8 dtgkn 1 5
hkprppts 5 8 nqkjcxz 7 7
ccmsjx 7 6 rcxhw 5 5
mmqbsxv 7 7 gshzlpq 9 7
kcrndghz 3 8 gqvdtnkg 7 8
slvbdkbm 5 8 xvtgkbxd 9 8
ggggbs 5 6 clblccvj 3 8
gdxvkpjs 5 8 zsrklk 7 6
mfbnrq 9 6 dktmcng 5 7
nxvqnxkq 1 8 crwkb 5 5
lhjzq 1 5 zhvzx 3 5
jdwzjh 9 6 vlrng 1 5
qsjcj 3 5 hpdkhrrn 1 8

Πίνακας 5.1: Οι έξι πρώτες στήλες του αρχείου εξόδου.

Συνεχίζοντας στις επόμενες τέσσερις στήλες που περιέχει το αρχείο έχουμε την πληροφορία
για την μορφοποίηση που επιλέχθηκε, την αρχή του χρόνου απάντησης, την απάντηση του χρήστη
και το τέλος του χρόνου απάντησης. Η μορφοποίηση που επιλέχθηκε είναι ένας ακέραιος αριθ-
μός από ένα έως τέσσερα. Η σειρά εμφάνισης των μορφοποιήσεων επιλέγεται τυχαία κάθε φορά
που τρέχει το πρόγραμμα και γίνεται μόνο έλεγχος να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των μορ-
φοποιήσεων που βλέπει ο χρήστης. Κάθε μορφοποίηση εμφανίζεται τέσσερις φορές στο σύνολο
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των δεκαέξι ερωτήσεων. Ο αριθμός ένα αντιστοιχεί στη μορφοποίηση ίδιο font size, ο αριθμός
δύο στο ίδιο μήκος, ο αριθμός τρία στο ίδιο εμβαδό και τέλος ο αριθμός τέσσερα στην ενδιάμεση
μορφοποίηση.

Η στήλη που ονομάζεται «Αρχή χρόνου απάντησης» περιέχει το timestamp της χρονικής στιγ-
μής που ο χρήστης είδε την ερώτηση. Είναι υλοποιημένο να καταγράφει το χρόνο την στιγμή που
τερματίζει ο timer της εικόνας που είδε ο χρήστης για τρία δευτερόλεπτα. Την στιγμή που τερ-
ματίζει ο timer γίνεται ορατή η ερώτηση στο χρήστη και αποθηκεύεται ο αντίστοιχος χρόνος στο
αρχείο. Ο χρήστης δεν ξέρει ότι καταγράφεται αυτός ο χρόνος για να μην βρίσκεται σε πίεση. Αντί-
στοιχα μόλις πατήσει μια από τις τρεις επιλογές καταγράφεται το timestamp στην στήλη «Τέλος
χρόνου απάντησης». Η σκοπιμότητα πίσω από αυτή την υλοποίηση είναι αν κάποια συγκεκριμένη
ερώτηση δυσκόλεψε το χρήστη να απαντήσει. Η μαθηματική αυτή πληροφορία είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη καθώς όσο πιο δύσκολο είναι για το χρήστη να απαντήσει ποια λέξη θεωρεί οπτικά πιο
σημαντική, τόσο πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα βρίσκεται η μορφοποίηση.

Μορφοποίηση Αρχή χρόνου απάντησης Απάντηση Τέλος χρόνου απάντησης
1 2016-04-12 20:26:03.316 5 2016-04-12 20:26:05.032
2 2016-04-12 20:26:08.09 7 2016-04-12 20:26:09.322
4 2016-04-12 20:26:12.38 0 2016-04-12 20:26:14.142
3 2016-04-12 20:26:17.184 1 2016-04-12 20:26:18.869
1 2016-04-12 20:26:21.927 7 2016-04-12 20:26:22.613
3 2016-04-12 20:26:25.671 0 2016-04-12 20:26:26.498
1 2016-04-12 20:26:29.555 9 2016-04-12 20:26:30.71
4 2016-04-12 20:26:33.767 0 2016-04-12 20:26:35.795
3 2016-04-12 20:26:38.853 0 2016-04-12 20:26:41.396
3 2016-04-12 20:26:44.453 0 2016-04-12 20:26:45.998
2 2016-04-12 20:26:49.04 5 2016-04-12 20:26:50.553
2 2016-04-12 20:26:53.611 9 2016-04-12 20:26:54.359
2 2016-04-12 20:26:57.417 1 2016-04-12 20:26:57.963
1 2016-04-12 20:27:01.005 0 2016-04-12 20:27:02.549
4 2016-04-12 20:27:05.607 9 2016-04-12 20:27:08.977
4 2016-04-12 20:27:12.034 3 2016-04-12 20:27:15.466

Πίνακας 5.2: Οι υπόλοιπες τέσσερις στήλες του αρχείου εξόδου.

Ενδιάμεσα στις δύο στήλες με τους χρόνους βρίσκεται η απάντηση του χρήστη. Η απάντηση
είναι και αυτή ένας ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στις θέσεις που εμφανίστηκαν οι λέξεις
που είδε ο χρήστης πριν την ερώτηση. Εκτός από τους πιθανούς αριθμούς ένα, τρία, πέντε, επτά,
εννέα σε αυτή τη στήλη υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκεται και ο αριθμός μηδέν. Ο αριθμός μηδέν
δεν αντιστοιχεί σε κάποια θέση αλλά συμβολίζει πως ο χρήστης επέλεξε ότι οι λέξεις είναι το ίδιο
οπτικά σημαντικές. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι επιλογές των χρηστών με μηδέν βρίσκονται
κοντά στην επιθυμητή λύση και θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι συνολικές ερωτήσεις επιλέχθηκαν να είναι μόλις δεκαέξι γιατί σκοπός του ερωτηματολο-
γίου δεν είναι να κουράσει το χρήστη. Αντίθετα, σε αυτό τον περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων
ο χρήστης απαντάει την προσωπική του γνώμη στις δυναμικές εικόνες που βλέπει χωρίς να κου-
ράζεται ή να σπαταλάει πολύ από το χρόνο του. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του
ερωτηματολογίου υπολογίζεται κάτω από τρία λεπτά. Η ιδέα πίσω από αυτή την υλοποίηση είναι
να μην κουράσουμε τον χρήστη σε σημείο που να δίνει τυχαίες απαντήσεις χωρίς να βλέπει τις
λέξεις. Αν ο αριθμός των ερωτήσεων ήταν μεγαλύτερος θα υπήρχε κίνδυνος ο χρήστης να μην
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βλέπει τις εικόνες και απλά να απαντάει τυχαία μέχρι να τελειώσει το ερωτηματολόγιο. Με την
υλοποίησή μας αντίθετα ζητάμε από τον χρήστη την πλήρη αφοσίωσή του σε αυτό που βλέπει
μόνο για λίγα λεπτά. Θέλουμε τα αποτελέσματα να είναι όσο πιο έγκυρα γίνεται και να αντικατο-
πτρίζουν την προσωπική εκτίμηση του κάθε χρήστη. Για να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός
αποτελεσμάτων για ερευνητική εργασία αρκεί να βρεθούν πολλοί χρήστες.





Κεφάλαιο 6

Δοκιμές και αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από δοκιμές που έγιναν στην εφαρ-
μογή με πραγματικούς χρήστες. Η ενότητα της αξιολόγησης της εφαρμογής περιλαμβάνει τρεις
υποενότητες που αφορούν τους λόγους που συμπεριλήφθηκαν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις, το
πως έγινε η συλλογή των απαντήσεων και τα συμπεράσματα και παρατηρήσεις από την δοκιμή
της εφαρμογής.

6.1 Επιλογή ερωτήσεων

Η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε στο τελικό στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου προ-
κειμένου να αξιολογήσουν οι χρήστες αν είναι κατανοητός ο ρόλος τους και πως κρίνουν γενικό-
τερα την εφαρμογή. Οι παρατηρήσεις που αποκομίσαμε ήταν πολύ σημαντικές παρότι το δείγμα
χρηστών ήταν μικρό. Συγκεκριμένα οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν εννέα υποχρεωτικές
ερωτήσεις και τρείς προαιρετικές ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για
την εφαρμογή.

Σχήμα 6.1: Η αξιολόγηση δημιουργήθηκε με την βοήθεια του docs.google.com(1).

33



34 6. Δοκιμές και αποτελέσματα

Σχήμα 6.2: Η αξιολόγηση δημιουργήθηκε με την βοήθεια του docs.google.com(2).

Οι αρχικές ερωτήσεις «Ήταν κατανοητός ο ρόλος σας; Καταλάβατε τι έπρεπε να κάνετε;»
και «Δυσκολευτήκατε στο ερωτηματολόγιο;» αποσκοπούν στην εξαγωγή συμπεράσματος για το
αν το αρχικό κείμενο, σύμφωνα με την γνώμη των χρηστών δίνει όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες ώστε ο χρήστης να είναι σωστά προετοιμασμένος να απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι δύο
επόμενες ερωτήσεις «Ήταν κουραστικό το ερωτηματολόγιο;» και «Θα θέλατε λιγότερες ερωτή-
σεις;» προστέθηκαν στις ερωτήσεις της αξιολόγησης προκείμενου να αξιολογηθεί αν ο αριθμός
των ερωτήσεων της εφαρμογής, δηλαδή οι δεκαέξι ερωτήσεις που απαντάει ο χρήστης είναι ικα-
νοποιητικές ώστε να μην κουράσουμε το χρήστη. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 5 στόχος της
εφαρμογής δεν είναι να κουράσει το χρήστη αλλά να αποκομίσει την αντικειμενική του γνώμη πε-
ριορίζοντας τις τυχαίες επιλογές. Οι ερωτήσεις πέντε και έξι, «Οι επιλογές που δόθηκαν κάλυπταν
την γνώμη σας;» και «Θα θέλατε κάποια άλλη επιλογή διαθέσιμη; Αν ναι ποια;» συμπεριλήφθη-
καν στην αξιολόγηση για να δούμε, με βάση την άποψη των χρηστών, εάν οι προτεινόμενες κατ’
εμάς επιλογές προς απάντηση στην ερώτηση «Ποια λέξη είναι οπτικά πιο σημαντική» ήταν επαρ-
κείς. Η επόμενη ερώτηση «Απαντήσατε στην τύχη σε κάποια ερώτηση;» συμπεριλήφθηκε στην
αξιολόγηση της εφαρμογής προκειμένου να εξαχθεί ένα συμπέρασμα σχετικά με το ποσοστό των
χρηστών που απαντάει τυχαία. Πιο αναλυτικά, η τυχαία επιλογή μιας απάντησης συνδέεται άμεσα
με όλες τις παραπάνω ερωτήσεις που περιλαμβάνει η αξιολόγηση, αφού μπορεί να οφείλεται σε
αδυναμία κατανόησης του ρόλου που έχει ο χρήστης, είτε σε κάποια δυσκολία που είχε, όπως να
μην προλάβει να δει την εικόνα, είτε στην περίπτωση που οι απαντήσεις δεν κάλυπταν την γνώμη
του.

Οι ερωτήσεις οκτώ και εννέα, «Θα θέλατε να βλέπετε πόσες ερωτήσεις απαντήσατε και πόσες
έχουν απομείνει;» και «Θα θέλατε να βλέπετε τα αποτελέσματά σας στο τέλος;» συμπεριλήφθηκαν
ώστε να κρίνουμε αν οι χρήστες επιθυμούν την προσθήκη των παραπάνω χαρακτηριστικών στην
εφαρμογή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν σχεδιαστεί να ενταχθούν στην εφαρμογή, όμως δεν ήταν
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Σχήμα 6.3: Η αξιολόγηση δημιουργήθηκε με την βοήθεια του docs.google.com(3).

υλοποιημένα στο στάδιο που έγινε η δοκιμή. Οι χρήστες επιβεβαίωσαν την σκέψη που είχαμε να
προσθέσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά και υλοποιήσαμε το progress bar στο παράθυρο των ερω-
τήσεων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο τέλος της εφαρμογής. Η δέκατη ερώτηση, που
κλήθηκαν να απαντήσουν όσοι αξιολόγησαν την εφαρμογή ήταν «Υπήρξαν δυσλειτουργίες (bugs)
κατά την διάρκεια της εφαρμογής;». Η ερώτηση αυτή έγινε για προφανείς λόγους προκειμένου να
κρίνουν οι χρήστες αν βρήκαν κάποια δυσλειτουργία όσο χρησιμοποίησαν την εφαρμογή. Τέλος,
οι ερωτήσεις έντεκα και δώδεκα «Ποια άλλη υλοποίηση θα βελτίωνε την εμπειρία σας;» και «Άλ-
λες παρατηρήσεις» ήταν προαιρετικές και προστέθηκαν στην αξιολόγηση προκειμένου να εκφρά-
σουν οι χρήστες κάποια άλλη σκέψη τους για την εφαρμογή που δεν εντάσσεται στις παραπάνω
ερωτήσεις.

6.2 Διαδικασία δοκιμής

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεντρώσαμε μια μικρή ομάδα χρηστών, συγκεκριμένα
έντεκα χρήστες στο χώρο της σχολής προκειμένου να δοκιμάσουν την εφαρμογή και να την αξιο-
λογήσουν. Επιλέξαμε να γίνει με αυτόν τον τρόπο η δοκιμή καθώς η εφαρμογή τρέχει σε τοπικό
επίπεδο και κυρίως γιατί πρέπει να γίνει μια εισαγωγική συζήτηση με τους χρήστες λόγω του εξειδι-
κευμένου χαρακτήρα που έχει το ερωτηματολόγιο. Οι χρήστες ήταν όλοι φοιτητές της σχολής από
δεύτερο έτος και πάνω. Όλοι ήταν εξοικειωμένοι χρήστες οθόνης και κάποιοι από αυτούς ήξεραν
λεπτομέρειες γύρω από τα tag clouds. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε σε ήσυχο
περιβάλλον στο εργαστήριο ΓΑΒ LAB. Στους χρήστες δόθηκαν κάποιες αρχικές πληροφορίες και
έγινε μια συζήτηση γύρω από την έρευνα που σκοπεύει να βοηθήσει η εφαρμογή του ερωτημα-
τολογίου. Κατόπιν, κάθε χρήστης αφέθηκε να δοκιμάσει μόνος του την εφαρμογή και έπειτα να
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την αξιολογήσει με την βοήθεια της φόρμας που δημιουργήσαμε στo Google docs. Η φόρμα ήταν
συνδεδεμένη με ένα κουμπί στο τέλος του ερωτηματολογίου το οποίο όταν το πατούσε ο χρήστης
του εμφάνιζε την φόρμα για την αξιολόγηση της εφαρμογής. Στο τέλος της δοκιμής έγινε συζή-
τηση και λύθηκαν απορίες που είχαν οι χρήστες. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που επισήμαναν
οι χρήστες βρίσκονται στις απαντήσεις τους στη φόρμα Google.

6.3 Ανάλυση αποτελέσματων

Τα αποτελέσματα από την δοκιμή της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντικά και μπορούν να
μελετηθούν για περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Στις αρχικές ερωτήσεις οι πλειο-
ψηφία των χρηστών συμφώνησε πως ο ρόλος τους ήταν κατανοητός, δεν δυσκολεύτηκαν στο ερω-
τηματολόγιο, δεν το βρήκαν κουραστικό ούτε θα ήθελαν λιγότερες ερωτήσεις.

Σχήμα 6.4: Αποτελέσματα(1).

Αξίζει να δώσουμε έμφαση όμως στις απαντήσεις της πέμπτης ερώτησης καθώς οι απαντή-
σεις αυτής της περίπτωσης ήταν διχασμένες. Στην ερώτηση «Οι επιλογές που δόθηκαν κάλυπταν



6.3. Ανάλυση αποτελέσματων 37

Σχήμα 6.5: Αποτελέσματα(2).

την γνώμη σας;» σχεδόν οι μισοί χρήστες δεν καλύφθηκαν από τις τρεις επιλογές που δίνουμε
διαθέσιμες προς απάντηση. Στην επόμενη προαιρετική ερώτηση μάλιστα πρότειναν οι ίδιοι ποιες
απαντήσεις θα ήθελαv να έχουν διαθέσιμες προς απάντηση. Από τις πέντε απαντήσεις που δό-
θηκαν σαν πιθανές επιλογές θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η απάντηση «Δεν πρόλαβα να δω την
εικόνα» καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί ένας χρήστης να μην δει την εικόνα είτε γιατί απο-
σπάστηκε η προσοχή του, είτε λόγω του μικρού χρόνου εμφάνισης της εικόνας, είτε για άλλους
λόγους. Αν γινόταν προσθήκη αυτής της επιλογής ίσως τα αποτελέσματα να ήταν πιο ξεκάθαρα,
καθώς αν ο χρήστης επέλεγε σε μια ερώτηση πως δεν είδε την εικόνα ο ερευνητής θα ήξερε πως
δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα δεδομένα της εικόνας αυτής στα αποτελέσματα. Επιπλέον, η επι-
λογή αυτή ίσως να συνέβαλε στην μείωση των τυχαίων απαντήσεων, που όπως βλέπουμε από τα
αποτελέσματα της ερώτησης «Απαντήσατε στην τύχη σε κάποια ερώτηση;», ανέρχονται σε 30%
τυχαίες απαντήσεις.

Στην ερώτηση δέκα «Υπήρξαν δυσλειτουργίες (bugs) κατά την διάρκεια της εφαρμογής;» όλοι
οι χρήστες απάντησαν πως δεν υπήρξε καμία δυσλειτουργία. Παρατηρήθηκε όμως ένα απρόοπτο
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Σχήμα 6.6: Αποτελέσματα(3).

που οι χρήστες δεν κατάλαβαν και δεν επηρέασε ουσιαστικά την δοκιμή. Πιο συγκεκριμένα, ως
γραμματοσειρά κατά την διάρκεια της δοκιμής είχε οριστεί η “Courier” όμως παρατηρήθηκε μια
ασυμβατότητα της εφαρμογής καθώς η γραμματοσειρά εμφανιζόταν διαφορετικά σε κάθε υπολο-
γιστή. Το πρόβλημα αυτό παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής που χρειάστηκε να τρέξει η
εφαρμογή σε διαφορετικούς υπολογιστές. Κατόπιν, για να υπάρχει μια ομοιομορφία των αποτελε-
σμάτων σε περίπτωση που η εφαρμογή χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς, αναζητήσαμε
μια άλλη γραμματοσειρά που να μην εμφανίζει αυτό το φαινόμενο. Έτσι επιλέξαμε την γραμμα-
τοσειρά “Arial” με την οποία δεν εμφανίζεται το πρόβλημα.

Επιπλέον οι παρατηρήσεις που σημείωσαν οι χρήστες στην ερώτηση «Ποια άλλη υλοποίηση
θα βελτίωνε την εμπειρία σας;» είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και μπορούν να ληφθούν υπόψη για βελ-
τίωση της υπάρχουσας εφαρμογής. Όπως φαίνεται στις απαντήσεις ένας χρήστης επισήμανε πως
θα ήθελε έντονες αντιθέσεις μεταξύ των λέξεων και να είναι ευδιάκριτη η διαφορά τους. Ίσως
βοηθούσε να αυξηθεί το μέγεθος γραμματοσειράς ή να εφαρμοστεί κάποια άλλη τεχνική ώστε
να γίνεται ευδιάκριτη η διαφορά. Όμως, αυτό πρέπει να μελετηθεί με γνώμονα τις παραμέτρους
που θα επηρεάσει κάποια αλλαγή. Ένας άλλος χρήστης επισήμανε πως οι λέξεις θα μπορούσαν
να εμφανίζονται με διαφορετικούς τρόπους όπως κάθετα ή διαγώνια αντί να εμφανίζονται μόνο
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Σχήμα 6.7: Αποτελέσματα(4).

οριζόντια. Πράγματι, αυτό θα μπορούσε να μελετηθεί καθώς οι λέξεις στα tag clouds δεν εμφα-
νίζονται μόνο οριζόντια. Όμως, στόχος της εφαρμογής είναι να δώσει απάντηση στη σύνδεση της
σημαντικότητας και του μεγέθους. Μια πιθανή εμφάνιση των λέξεων με άλλο τρόπο ίσως να πε-
ριέπλεκε τις απαντήσεις και να δημιουργούσε λανθασμένα αποτελέσματα σχετικά με το μέγεθος,
αυτό όμως χρειάζεται περεταίρω μελέτη και ανάλυση. Τέλος, ένας χρήστης απάντησε πως θα ήθελε
να βλέπει για λίγα ακόμα δευτερόλεπτα την εικόνα με τις δύο λέξεις. Όπως έχουμε κάνει σαφές
στο κεφάλαιο 4 η επιλογή του μικρού χρόνου των τριών δευτερολέπτων συμβάλλει στο να δοθεί
η απάντηση από το χρήστη διαισθητικά. Αν αλλαχτεί ο χρόνος με μεγαλύτερο θα επηρεαστεί η
διαισθητικότητα που επιδιώκουμε στην απάντηση καθώς ο χρήστης θα έχει περισσότερο χρόνο
για να μελετήσει την εμφάνιση των δύο λέξεων.

Η διαδικασία της δοκιμής του ερωτηματολογίου ήταν πολύ σημαντική καθώς αποκομίσαμε
παρατηρήσεις που έγιναν αντικειμενικά και μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπει-
ρία που αποκομίζει ο χρήστης. Επιπλέον δόθηκαν αρκετές ιδέες για περεταίρω ανάπτυξη και
εμπλουτισμό της υπάρχουσας εφαρμογής που μπορούν να μελετηθούν και να εφαρμοστούν σε
μελλοντική εργασία.





Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

Με την υλοποίηση αυτής της πτυχιακής εργασίας μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε τη
συσχέτιση δύο λέξεων και των μεγεθών τους, με σκοπό να διερευνηθεί η καλύτερη προσέγγιση για
χρήση σε tag cloud. Υλοποιήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που δημιουργεί δυναμικές ει-
κόνες με ζευγάρια λέξεων τα οποία τροποποιούνται ώστε να έχουν ίδιο font size, ίδιο μήκος, ίδιο
εμβαδό ή την ενδιάμεση προσέγγιση μεταξύ ίδιου εμβαδού και ίδιου μήκους. Το ερωτηματολόγιο
λειτουργεί τοπικά και εξάγει κατάλληλο αρχείο με τις απαντήσεις κάθε χρήστη και τα δεδομένα
που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 5. Βασική επιδίωξη και κριτήριο για την ανάπτυξη του ερωτημα-
τολογίου ήταν να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή απλή στη χρήση που να είναι παράλληλα ικανή
να εξάγει χρήσιμα ερευνητικά δεδομένα.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της εργασίας, έγινε ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου γύρω
από τα tag clouds και παρουσίαση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, αναλύσαμε
όλες τις επιλογές που λήφθηκαν για την επίλυση του προβλήματος και σχεδιάστηκε το λεπτομερές
πλάνο για την υλοποίηση της εφαρμογής. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από δοκιμή με πραγ-
ματικούς χρήστες στο στάδιο ανάπτυξης και προτάθηκαν αλλαγές που επισήμαναν οι χρήστες ότι
μπορούν να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία χρήσης.

Με την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής μπορούν πλέον ερευνητές να κάνουν πειράματα και
να εξάγουν συμπεράσματα που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της οπτικής επιρ-
ροής που ασκεί το μέγεθος στα tag clouds. Μέσω των παραμέτρων που περιέχονται στο αρχείο
εξόδου μπορεί να γίνει μελέτη και σύνδεση του μεγέθους με τη σημασία καλύπτοντας με αυτό τον
τρόπο το κενό που υπάρχει στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Επιπλέον, εκτός από τα συμπεράσματα
που μπορούν να εξαχθούν σχετικά με το μέγεθος μπορεί μετά από ανάλυση να προκύψει συσχέ-
τιση μιας συγκεκριμένης θέσης εμφάνισης με την επιλογή της λέξης. Κατόπιν, τα αποτελέσματα
αυτά μπορούν να ενταχθούν σε οποιονδήποτε τύπο tag cloud ασκώντας την επιθυμητή επιρροή
στο χρήστη.

Όσο αναφορά την επέκταση της πτυχιακής εργασίας υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αρχικά,
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλους τρόπους μορφοποίησης λέξεων, εκτός από τους τέσ-
σερις που έχουμε ήδη υλοποιήσει, προκειμένου να εξετάσουμε και άλλους πιθανούς αλγόριθμους.
Ακόμα, μπορούν να μελετηθούν οι παρατηρήσεις των χρηστών από την αξιολόγηση της εφαρ-
μογής ώστε να εμπλουτιστεί η ήδη υπάρχουσα εφαρμογή. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει η με-
τατροπή του ερωτηματολογίου ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση στο διαδίκτυο και όχι μόνο
τοπικά. Αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα για την ευκολότερη συλλογή δεδομένων από χρήστες. Μία
άλλη προσθήκη θα μπορούσε να είναι η επιλογή τυχαίας γραμματοσειράς σε κάθε εικόνα. Με αυτό
τον τρόπο θα μπορούσε να μελετηθεί ποια γραμματοσειρά είναι κατάλληλη για το επιθυμητό απο-
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τέλεσμα αλλά και να γίνει συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προσφέρει κάθε γραμματοσειρά.
Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν οι λέξεις που συγκρίνουμε να βρίσκονται μέσα σε ένα tag cloud αντί
για την τωρινή υλοποίηση που τις αποκόπτει από αυτό. Τέλος, σε ένα ανώτερο επίπεδο θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν eye trackers, κατά την διάρκεια του ερωτηματολογίου σε τοπικό επίπεδο,
ώστε να είναι πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματα.
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