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Εισαγωγή
Η πετοσφαίριση είναι το τρίτο κατά
σειρά δηµοφιλέστερο άθληµα στην
Ελλάδα. Μετά τη µεγάλη επιτυχία του
1987 και το χάλκινο µετάλλιο στους
πανευρωπαϊκούς αγώνες της Γάνδης
και την 6η θέση στο Κοσµοβόλεϊ του
1994, η πετοσφαίριση στην Ελλάδα
διένυσε µια περίοδο κάµψης χωρίς
σηµαντικές επιτυχίες σε επίπεδο
εθνικών οµάδων εκτός βέβαια από την
κατάληψη της 7ης θέσης στο
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 2002. Τα
αίτια είναι πολλά, από έλλειψη υποδοµών, έως και την επιλογή ακατάλληλων παικτών,
προπονητών κλπ.
Στην πετοσφαίριση υπάρχουν χαρακτηριστικές φάσεις που επαναλαµβάνονται συνέχεια
µέσα στο παιχνίδι (αγωνιστικά επεισόδια). Αυτά τα αγωνιστικά επεισόδια είναι το
σερβίς, η υποδοχή του σερβίς, η πάσα, η επίθεση, το µπλοκ και η άµυνα. Αυτές οι
φάσεις του παιχνιδιού καθορίζουν και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας παίκτης,
ώστε να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.
Η στατιστική στην πετοσφαίριση, όπως και σε όλα τα αθλήµατα στο παιχνίδι γίνεται για
τον έλεγχο της αγωνιστικής απόδοσης. Στη διάρκεια του παιχνιδιού µπορούν να
καταγραφούν τόσο ή ατοµική απόδοση ενός παίκτη, όσο και η οµαδική απόδοση της
οµάδας και του αντιπάλου. Εντούτοις δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι οι
µεµονωµένες ενέργειες ενός παίκτη και η απόδοσή του στον αγώνα είναι στενά
συνδεδεµένες µε τις ενέργειες των συµπαικτών του και αλληλένδετες µε την τεχνική και
τακτική της οµάδας.
Η στατιστική καταγραφή στην πετοσφαίριση διαχωρίζεται σε δύο είδη:
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a) την ποσοτική και

Η ποιοτική στατιστική καταγραφή πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της βιντεοσκόπησης
και την ανάλυση µέσω Η/Υ. Η βιντεοσκόπηση βοηθάει στην ανάλυση του παιχνιδιού,
αφού δίνει µια ολοκληρωµένη περιγραφήτου παιχνιδιού. Με αυτές τις πληροφορίες
µπορεί ένας προπονητής να διαπιστώσει ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία που οδηγούν
την οµάδα του στην επιτυχία. Μαζί µε την ποσοτική στατιστική καταγραφή η
βιντεοσκόπηση βοηθάει στην οπτική ανατροφοδότηση των αθλητών σχετικά µε τις
ενέργειές τους. Με αυτό τον τρόπο και τις παρεχόµενες πληροφορίες από την ανάλυση
µέσω Η/Υ µπορούν προπονητής και παίκτες να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε
τεχνικό και τακτικό επίπεδο. Επίσης µε την βιντεοσκόπηση δίνεται η δυνατότητα για την
βιοµηχανική ανάλυση των κινήσεων που µε την σειρά της βοηθάει στην κατανόηση των
απαραίτητων επιβαρύνσεων από την πλευρά των παικτών σε συγκεκριµένεςφάσεις του
παιχνιδιού.
Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος όπου η ποιοτική εκτέλεση µιας ενέργειας δεν οδηγεί
πάντοτε σε ένα θετικό αποτέλεσµα και αντίστροφα µια κακή ποιοτική εκτέλεση δεν
οδηγεί σε ένα αρνητικό αποτέλεσµα, διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
επηρεάζουν το αποτέλεσµα µιας ενέργειας .
Επίσης η ποιοτική στατιστική καταγραφή δίνει πιο αργά χρονικά τις απαραίτητες
πληροφορίες σε ένα προπονητή σχετικά µε την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Ένας προπονητής πρέπει σε πραγµατικό χρόνο να γνωρίζει εάν κάποιος παίκτης του
για παράδειγµα χάνει πολλά σερβίς µε άλµα και όχι αν η τεχνική εκτέλεση του σερβίς µε
άλµα από βιοµηχανικής άποψης είναι σωστή ή όχι.
Η ποσοτική στατιστική καταγραφή της απόδοσης είναι απαραίτητη στην διάρκεια ενός
παιχνιδιού, διότι µε αυτό τον τρόπο αξιολογείται άµεσα και σε πραγµατικό χρόνο η
οµαδική και ατοµική απόδοση των παικτών µιας οµάδας. Η ποσοτική στατιστική
καταγραφή δίνει την δυνατότητα για την αξιολόγηση της αγωνιστικής απόδοσης των
παικτών, της τεχνικής, της τακτικής και την αξιολόγηση µεµονωµένων τεχνικών
στοιχείων (π.χ. σερβίς,υποδοχή, επίθεση) µε σκοπό τη βελτίωση ή/και την τροποποίηση
του προπονητικού προγράµµατος. Επιπλέον η ποσοτική στατιστική καταγραφή βοηθάει
τον προπονητή µιας οµάδας να διαπιστώσει όσα έχουν γίνει µέσα στον αγώνα και να
πάρει τις αποφάσεις του σχετικά µε την προπόνηση των παικτών του .
Η κριτική που ασκεί ο προπονητής µετά από ένα αγώνα στους παίκτες του και η
αντικειµενική αξιολόγηση της απόδοσής τους ενισχύεται µέσω της ποιοτικής στατιστικής
καταγραφής που πραγµατοποιείται µέσω βιντεοσκόπησης, αλλά συνήθως είναι η
ποσοτική στατιστική καταγραφή αυτή, η οποία δεν αφήνει ουσιώδεις αµφιβολίες,
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b) την ποιοτική στατιστική καταγραφή.
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παρανοήσεις και αµφισβητήσεις από την πλευρά των ενδιαφεροµένων παικτών σχετικά
µε την απόδοσή τους µέσα στον αγώνα.
Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη και σχεδίαση ενός διαδραστικού συστήµατος µε
τη µέθοδο του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού, µιας εφαρµογής στατιστικών
πετοσφαίρισης, που θα σχεδιαστεί έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί γρήγορα και εύκολα
να εισάγει τα στοιχεία των παικτών, καθώς επίσης να κρατά στατιστικά στοιχεία για την
οµάδα και τον κάθε παίκτη.

Φάση (Α): Ανάλυση Αρχικής Ιδέας και Επιχειρησιακού
Στόχου.
Στη φάση αυτή θα ορίσουµε το πρόβληµα και τον επιχειρησιακό στόχο για την
εφαρµογή µας.
∆ηµιουργία αρχικής ιδέας
Ξεκίνησα την εργασία αυτή µε γενικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά µε συµβουλές
δηµιουργίας παρόµοιων προγραµµάτων, καθώς και τη βοήθεια γνωστών που έχουν
αναπτύξει παρόµοια προγράµµατα για αγώνες πετοσφαίρισης. Έχοντας και ο ίδιος
παίξει σε οµάδα πετοσφαίρισης παλαιότερα, είχα µία ιδέα του τι ήθελα να κάνω,
ωστόσο δεν ήµουν σίγουρος ποιες θα πρέπει να είναι οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής
και η ροή αλληλεπίδρασης µαζί της.
Όπως αναφέραµε ήδη επιδιώκουµε τη δηµιουργία εφαρµογής για ανάλυση αγώνων
πετοσφαίρισης. Συγκεκριµένα µε την εφαρµογή αυτή επιδιώκουµε να εξάγουµε στοιχεία
και στατιστικά σχετικά µε οµάδα και παίκτες, που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την
βελτίωση οµάδας και παικτών και την δηµιουργία ενός πολύτιµου εργαλείου για
οποιαδήποτε οµάδα volley.

Οι “καλύτερες” εφαρµογές στην αγορά
Οι περισσότερες εφαρµογές που βρήκα είχαν αρκετά µεγάλη λειτουργικότητα, αλλά παρά το
γεγονός ότι µε βοήθησαν να καταλάβω κάποιες βασικές αρχές καλύτερα, µε µπέρδεψαν
ιδιαίτερα µε τις λεπτοµέρειές που παρουσίαζαν.
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Η επιχείρηση, που στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο από το σωµατείο
πετοσφαίρισης επιδιώκει µε την εισαγωγή του συγκεκριµένου συστήµατος η οµάδα να
αποκτήσει µία νέα αντίληψη για την ανάλυση παιχνιδιού της και να επαναπροσδιορίσει,
εάν χρειάζεται, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της.Επιπλέον στόχος είναι η
αύξηση της απόδοσης των παικτών και εποµένως όλης της οµάδας. Συγκεκριµένα, µε
την εισαγωγή του συστήµατος επιδιώκεται η ανάλυση αγώνων προκειµένου
προπονητής και παίκτες να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε τεχνικό και τακτικό
επίπεδο. Ένας άλλος σηµαντικός στόχος αφορά στην καταγραφή και παρακολούθηση
παικτών που πιθανόν να ενδιαφέρουν µία οµάδα για να τους αποκτήσει(scouting).
Καταγραφή Κύριων Εργασιώ ν
Η λεπτοµερής περιγραφή του προβλήµατος περιλαµβάνει την καταγραφή διακριτών
εργασιών που ο χρήστης µπορεί να επιτελέσει µε το σύστηµα.Τέτοιες µπορεί να είναι:
a) ∆ηµιουργία Προφίλ οµάδων: ∆ηµιουργία πολλαπλών οµάδων και παικτών σε
βάση δεδοµένων µε συνθέσεις, ονόµατα,αριθµούς κλπ.
b) Καταγραφή Στατιστικών: Ο χρήστης µπορεί να παρακολουθήσει αγώνασε
πραγµατικό χρόνο, και να καταγράψει στατιστικά για τον κάθε παίκτη.
c) Παρουσίαση Πληροφοριών:∆ίνεται η δυνατότητα σε
ενδιαφερόµενους(προπονητή,γυµναστή,παίκτες) να πάρουν πληροφορίες µε
γραφική απεικόνιση στατιστικών για κάθε παιχνίδι και set.
d) Καταγραφή Score και αυτόµατη περιστροφή 6άδας παικτών

Φάση (Β): «Ανάλυση Αναγκών και Απαιτήσεων»
Προσδιορισµός τυπικών χρηστώ ν
Έπρεπε να γίνει ανάλυση των χρηστών αρχικά για τον προσδιορισµό των τυπικών
χρηστών και στη συνέχεια για την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους αφού χωριστούν
σε οµογενείς οµάδες.
Aρχικά καταγράφτηκαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι που περιλαµβάνουν πρωτεύοντες
χρήστες(Στατιστικολόγος, προπονητής, παίκτες), δευτερεύοντες χρήστες(σωµατείο
πετοσφαίρισης) και τριτεύοντες χρήστες που εδώ δεν υπάρχουν, αν και θα µπορούσαµε
να θεωρήσουµε τους υποστηρικτές της οµάδας(fans).
Αποφάσισα να ζητήσω συµβουλές από τις παραπάνω οµάδες. Ορισµένες ερωτήσεις
που έπρεπε να απαντηθούν από τις ενδιαφερόµενες οµάδες ήταν οι παρακάτω:
•
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Μπορεί ένας χρήστης να τροποποιήσει ένα βίντεο ή στατιστικά στοιχεία;Τι γίνεται
µε σχόλια?

Οι προπονητές και οι αθλητές βλέπουν τα βίντεο και τα στατιστικά του αγώνα
µαζί ή ξεχωριστά; Πρέπει να παρουσιάζονται διαφορετικά τα στοιχεία στον
καθένα και µε διαφορετική λειτουργικότητα;

•

Πρέπει να υπάρχουν προφίλ;Ρόστερ;Προγράµµατα και αποτελέσµατα αγώνων;

•

Τα στατιστικά είναι το ίδιο σηµαντικά για παίκτες και προπονητές; Ποια από αυτά
παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο;

•

Ποιός είναι ο λόγος που καταγράφονται τα στατιστικά;Τι κερδίζουν οι προπονητές
και οι παίκτες; Οι εφαρµογές που υπάρχουν ήδη δεν είναι αποδοτικές;

Προσπάθησα να έρθω σε επαφή µε ορισµένες αθλητικές πηγές κυρίως µέσω του
LinkedIn. Εκεί ήρθα σε επαφή µε στατιστικολόγους και βοηθούς προπονητών µε
εµπειρία στο χώρο της καταγραφής στατιστικών. Πριν τη συνοµιλία µαζί τους, σχεδίασα
ορισµένες ιδέες ώστε να καταλάβουν τι ακριβώς ήθελα να φτιάξω, δηλαδή να πάρουν οι
ίδιοι µία αρχική ιδέα. Με βοήθησαν απαντώντας σε ορισµένες βασικές ερωτήσεις, µου
εξήγησαν περισσότερα πράγµατα σχετικά µε λεπτοµέρειες στρατηγικών και µου
έδωσαν ορισµένες ιδέες σχετικά µε το τι θα ήθελαν να δούν σε µελλοντικές εφαρµογές.
Αργότερα, αφού έφτιαξα ορισµένα πρωτότυπα χρησιµοποιώντας το Balsamiq, πήρα
από αυτούς ακόµα περισσότερο feedback.
Πιο συγκεκριµένα ο κ.Πάνος ∆αρείος στατιστικολόγος παλαιότερα στην οµάδα του
Μίλωνα µου εξήγησε ποια είναι τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιούν οι οµάδες και µου
έδειξε πώς δουλεύουν, καθώς και πηγές που εξηγούν ποια στατιστικά µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν και ποια είναι σηµαντικά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:
Π.∆αρείος:«Το βίντεο αγώνα είναι σηµαντικό, µόνο αφού
γνωρίζουµε τα στατιστικά. Τα στατιστικά είναι εκείνα που µας
δείχνουν ποια βίντεο πρέπει να παρακολουθήσουµε, καθώς και
ποιούς αντιπάλους.»
Επιπλέον σε συνοµιλία που είχα µε τον Μάκη.Μ, βοηθό προπονητή στη γυναικεία
οµάδα της ΑΕΚ, µου εξήγησε τι ψάχνει σε νέους παίκτες και µου έδειξε έγγραφα που
δείχνουν τα στατιστικά στα οποία δίνουν έµφαση πριν αποκτήσουν µία νέα παίκτρια.
Ανέφερε ότι θα ήθελε να δει σε µελλοντικές εφαρµογές αυτοµατισµούς πιο έξυπνους και
ενηµερώσεις σε πραγµατικό χρόνο.Ανέφερε:
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«Μία µικρή διαφορά σε ποσοστά αποδοτικότητας στο σερβίς
µπορεί να είναι αποφασιστικός παράγοντας σχετικά µε την απόκτηση ή όχι
ενός παίκτη.Πρέπει επίσης να γνωρίζουµε τις προσπάθειες διαφορετικά το
ποσοστό δεν έχει σηµασία. Συνήθως όταν παρακολουθώ βίντεο αγώνα,
γράφω σηµειώσεις µε το χέρι, αφού δεν υπάρχει τίποτα γρηγορότερο.»

Επιπλέον κάναµε τις απαραίτητες ενέργειες για ανάλυση χρηστών όπως αναφέρονται
και στο βιβλίο του µαθήµατος. Επικεντρώσαµε την ανάλυση στους πρωτεύοντες
χρήστες.Μετά από παρατηρήσεις εθνογραφικού χαρακτήρα των χρηστών στον
υφιστάµενο χώρο καταγραφής στοιχείων, δηλαδή σε περιβάλλον αγώνα και
συνεντεύξεις µε τυπικούς χρήστες χωρίσαµε τους χρήστες σε διάφορες οµάδες ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά τους. Στη συγκεκριµένα εργασία σαν τεχνική ανάλυσης χρηστών
χρησιµοποιήσαµε και την παρατήρηση των χρηστών µε χρήση βίντεο µε
παρακολούθηση αγώνων πετοσφαίρισης.Παράλληλα πήραµε συνέντευξη από παίκτες
και προπονητή γνωστού σωµατείου πετοσφαίρισης, προκειµένου να καταλήξουµε
ευκολότερα σε συµπεράσµατα.
Παρατηρήσαµε ότι οι χρήστες του συστήµατος προέρχονται από ευρύ φάσµα ηλικιών,
από µαθητές και φοιτητές(παίκτες) µέχρι άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας(προπονητής,στατιστικολόγοι.
Επιπλέον παρατηρήσαµε ότι το γνωστικό επίπεδο των χρηστών είναι ευρύ, αφού
παίζουν volley άτοµα διαφόρων µορφωτικών επιπέδων.Σχετικά µε την κοινωνική τάξη
στην οποία ανήκουν οι χρήστες παρατηρούµε άνεργους,φοιτητές, αλλά και άτοµα µε
σπουδές µαθηµατικών(στατιστικολόγοι), καθώς και γυµναστές.
Μετά από συνέντευξη µε παίκτες και προπονητές σχετικά µε την εκοικείωση των
χρηστών µε τους υπολογιστές,αναµένεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών έχει
σηµαντική επαφή µε υπολογιστές, καθώς και θετική προδιάθεση.Ωστόσο αρκετοί
προπονητές δεν έχουν µεγάλη επαφή µε υπολογιστές, αλλά το ποσοστό είναι
µικρότερο.
Παράλληλα παρατηρώντας τους χρήστες διαπιστώσαµε ιδιαιτερότητες όσον αφορά
προβλήµατα όρασης κυρίως σε προπονητές και στατιστικολόγους λόγω µεγαλύτερης
ηλικίας.
Πρέπει να αναφέρουµε ότι για να κατανοήσουµε το χρήστη και τις εργασίες του
χρησιµοποιήσαµε,επίσης,την µελέτη εγγράφων/κανόνων,το εγχειρίδιο
VolleyballStatisticianManual και προσπαθήσαµε να το αναλύσουµε.
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Περιβάλλον
Γενικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο χώρος λειτουργίας του συστήµατος
χαρακτηρίζεται από επαρκή φωτισµό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης τα επίπεδα
θορύβου είναι αρκετά αυξηµένα όπως είναι λογικό από το θόρυβο που προκαλείται από
τους θεατές ενός αγώνα.
Ορισµός οµάδω ν χρηστώ ν
Οι οµάδες χρηστών που καταγράφηκαν µε την παραπάνω διαδικασία ήταν:
a) Στατιστικολόγοι
b) Παίκτες

Ανάλυση Εργασιών
Όπως γνωρίζουµε ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός προβλέπει και µία ξεχωριστή φάση
ανάλυσης εργασιών. Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού το καινούριο
σύστηµά µας θα κατασκευαστεί για την υποστήριξη κάποιων εργασιών που πρέπει να
αναλύσουµε σε βάθος.
Πρέπει να δώσουµε έµφαση στις εργασίες εκείνες που έχουν νόηµα να εκτελούνται και
µετά την εισαγωγή του υπό ένταξη συστήµατος.
Η ανάλυση εργασιών για το παράδειγµα της εφαρµογής µπορεί, σε πρώτο επίπεδο να
διασπάσει την εργασία «∆ηµιουργία προφίλ οµάδων» σε υποεργασίες.Παρόµοια γίνεται
και στις υπόλοιπες εργασίες συστήµατος.

Σχεδίαση & Ανάπτυξη ∆ιαδραστικού Συστήµατος Στατιστικών Αγώνων Πετοσφαίρισης | ΑΜ: 7323

c) Προπονητής
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Φάση (Γ): «Σχεδιασµός συστήµατος µε πρότυπη βασική
οθόνη»
Ανάλυση Απαιτήσεω ν-Προδιαγραφές Ευχρηστίας
Η ευχρηστία του συστήµατός που πρόκειται να σχεδιάσουµε, είναι σηµαντικό να
προσδιοριστεί νωρίς, αφού είναι µία από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ποιότητάς
του.
Για το σύστηµά µας,οι στόχοι ευχρηστίας που µπορούν να τεθούν είναι οι εξής:
a. Ο ρυθµός ολοκλήρωσης ενεργειών(ταχύτητα)
b. Αριθµός εντολών που απαιτούνται(οι φάσεις είναι γρήγορες στο βόλει εποµένως
θέλουµε µε λίγες εντολές να εισάγουµε δεδοµένα)
c. Συχνότητα χρήσης του help και εγχειριδίων
d. Ποσοστό ανταγωνιστικών προϊόντων που εκτελούν την ίδια εργασία καλύτερα.
Ως πρώτο στόχο ευχρηστίας, εποµένως, θέτουµε το χρόνο που χρειάζονται χρήστες
διαφόρων κατηγοριών, µετά την αρχική εξοικείωση µε το σύστηµα, για την επιτέλεση
συνηθισµένων εργασιών.Ένας µέσος χρήστης θα πρέπει σε πραγµατικό χρόνο αγώνα
να µπορεί να εισάγει στατιστικά για τις φάσεις µέχρι τον τελικό πόντο,σε χρόνο έως και
1 λεπτό µετά το τέλος του πόντου, ενώ ένας έµπειρος παίκτης θα πρέπει να µπορεί να
εισάγει στατιστικά για τις φάσεις µέχρι το τέλος του πόντου.
Παρόµοιος µε τον παραπάνω στόχο είναι και ο αριθµός των εντολών που απαιτούνται
για την καταγραφή στατιστικών ή για την παρουσίαση ανάλυσης αγώνα. Το γεγονός ότι
οι φάσεις είναι ιδιαίτερα γρήγορες στο βόλει σηµαίνει ότι ο χρήστης πρέπει άµεσα να
κάνει τις επιλογές του και ο αριθµός των απαιτούµενων επιλογών για την περάτωση
µιας εργασίας πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.
Επιπλέον ένας άλλος στόχος ευχρηστίας που µπορούµε να µετρήσουµε είναι η
συχνότητα χρήσης του κουµπιού help και εγχειριδίων από το χρήστη. Προφανώς αν ο
χρήστης για την καταγραφή στατιστικών, την παρουσίαση ανάλυσης αγώνα ή για την
δηµιουργία οµάδων χρειάζεται να ανοίξει πολλές φορές τη βοήθεια, αυτό σηµαίνει ότι το
σύστηµα µας δεν είναι βολικό και συχνά µπορεί να µπερδεύει το χρήστη.Πρέπει λοιπόν
ένας έµπειρος χρήστης να µπορεί να ολοκληρώσει την εργασία του χωρίς να χρειαστεί
να ανοιξει το help.
Τέλος, θα µπορούσαµε να βρούµε το ποσοστό των ανταγωνιστικών προϊόντων που
εκτελούν την ίδια εργασία καλύτερα και το ποσοστό αυτό θέλουµε να είναι µικρότερο
από 50%.

9

Αρχές & Κανόνες Σχεδιασµού
Σχετικά µε τις γενικές αρχές και τις συγκεκριµένες οδηγίες που αφορούν τη διαδικασία
σχεδίασης , όπως είναι γνωστό υπάρχουν πολλές συλλογές κανόνων σχεδιασµού
διαδραστικών συστηµάτων. Για το σύστηµά µας επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε σαν
κύρια πηγή κανόνων τον κατάλογο της Appleµε τίτλο «iOS 7
HumanInterfaceGuidelines». ∆εδοµένου ότι το σύστηµά µας θέλουµε να είναι
προσβάσιµο από tablet και µε την πρόβλεψη ότι η εφαρµογή µας θα είναι διαθέσιµη για
πλατφόρµες της Apple, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε τις συγκεκριµένες οδηγίες για
την ανάπτυξη της διεπιφάνειας χρήσης.

•

Σεβασµόςπροςτοχρήστη. Η διεπιφάνεια χρήστη βοηθά τον χρήστη να καταλάβει
και να αλληλεπιδράσει µε το περιεχόµενο, αλλά ποτέ δεν επιτρέπει τον
ανταγωνισµό µε τον περιεχόµενο.

•

Σαφήνεια. Το κείµενο είναι ευανάγνωστο σε κάθε µέγεθος, τα εικονίδια είναι
ακριβή και διαυγή, οι στολισµοί είναι λεπτοί και κατάλληλοι και µία αιχµηρή
έµφαση στη λειτουργικότητα παρακινεί το σχεδιασµό.

•

Βάθος. Τα οπτικά στρώµατα και η ρεαλιστική κίνηση προσδίδουν ζωντάνια και
αυξάνουν την απόλαυση και την κατανόηση του χρήστη.

Παρακάτω αναλύονται οι οδηγίες σχεδιασµού που κάνουν συγκεκριµένες τις γενικές
αρχές που αναφέρθηκαν.
Σεβασµός προς το χρήστη.
Αν και to καθαρό και όµορφο UI και οι λεπτές κινήσεις είναι οι κορυφαίες στιγµές της
εµπειρίας του iOS 7, το περιεχόµενο του χρήστη είναι στην καρδιά του. Παρακάτω
αναλύονται ορισµένοι τρόποι για να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασµός αυξάνει τη
λειτουργικότητα και δίνει έµφαση στο περιεχόµενο του χρήστη.
Εκµετάλλευση ολόκληρης της οθόνης.Αναθεώρηση της χρήσης των
ένθετων και των οπτικών πλαισίων και επέκταση του περιεχοµένου
µέχρι τις άκρες της οθόνης. Στην εικόνα φαίνεται το παράδειγµα της
εφαρµογής καιρού, όπου µεταφέρονται άµεσα οι σηµαντικότερες
πληροφορίες, αλλά υπάρχει και ελεύθερος χώρος για δεδοµένα ανά
ώρα.
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Ο κατάλογος για το iOS 7 ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές σχεδιασµού:
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Επανεξέταση οπτικών ενδείξεων φυσικότητας και ρεαλισµού.
Reconsider visual indicators of physicality and realism. Προσόψεις,
διαβαθµίσεις και σκιές µερικές φορές οδηγούν σε βαρύτερα στοιχεία
UI που µπορεί να ανταγωνίζονται ή να εξουδετερώνουν το
περιεχόµενο. Αντιθέτως, έµφαση πρέπει να δίνεται στο περιεχόµενο
και το UI πρέπει να παίζει υποστηρικτικό ρόλο.

Τα ηµιδιαφανή στοιχεία γεννούν υπόνοιες για το περιεχόµενο
πίσω τους. Τα ηµιδιαφανή στοιχεία, παρέχουν πλαίσιο, έτσι ώστε οι
χρήστες να αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει περισσότερο διαθέσιµο
περιεχόµενο από πίσω. Τα στοιχεία αυτά κρύβουν µόνο το
περιεχόµενο από πίσω τους, και όχι όλη την οθόνη.

Παροχή Σαφήνειας
Η παροχή σαφήνειας είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόµενο είναι
ύψιστης σηµασίας για την εφαρµογή µας.Παρακάτω αναλύονται ορισµένοι τρόποι ώστε
το πιο σηµαντικό περιεχόµενο και η λειτουργικότητα να είναι ξεκάθαρα και εύκολα προς
αλληλεπίδραση.
Χρησιµοποιήστε άφθονο αρνητικό χώρο.Ο αρνητικός χώρος κάνει
το σηµαντικό περιεχόµενο και τη λειτουργικότητα πιο αισθητή και
κατανοητή. Μπορεί επίσης να µεταδώσει την αίσθηση της γαλήνης και
ηρεµίας, και µπορεί να κάνει µια εφαρµογή να φαίνεται πιο
επικεντρωµένη και αποτελεσµατική.

Αφήστε το χρώµα να απλοποιήσει το UI.Ένα βασικό χρώµα όπως
το κίτρινο αναδεικνύει σηµαντικά ζητήµατα και δείχνει διακριτικά
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διαδραστικότητα. ∆ίνει επίσης σε µία εφαρµογή ένα συνεπές οπτικό θέµα. Οι
ενσωµατωµένες εφαρµογές χρησιµοποιούν µια οικογένεια καθαρό, καθαρό χρώµατα
του συστήµατος που φαίνονται καλά σε κάθε απόχρωση και στις δύο σκοτάδι και το
φως υπόβαθρα.

Κουµπιά χωρίς σύνορα.Στο iOS 7 όλα τα Barbuttons είναι χωρίς
σύνορα. Σε περιοχές περιεχοµένου ένα τέτοιο κουµπί χρησιµοποιεί το
πλαίσιο, το χρώµα και ένα τίτλο που σε προκαλεί να δράσεις για να
δείξει διαδραστικότητα.

Χρήσηβάθουςγιαεπικοινω νία.
ToiOS 7 συχνά προβάλει περιεχόµενο σε διακριτά στρώµατα που δείχνει ιεραρχία και
θέση και που βοηθά τους χρήστες να καταλάβουν τη σχέση ανάµεσα σε αντικείµενα της
οθόνης.
Οι υπενθυµίσεις δείχνουν λίστες σε επίπεδα. Όταν οι χρήστες
λειτουργούν µε µία λίστα, οι άλλες λίστες µαζεύονται µαζί στο κάτω
µέρος της οθόνης.

Σχεδίαση & Ανάπτυξη ∆ιαδραστικού Συστήµατος Στατιστικών Αγώνων Πετοσφαίρισης | ΑΜ: 7323

Εξασφάλιση αναγνωσιµότητας χρησιµοποιώντας
γραµµατοσειρές του συστήµατος. Οι γραµµατοσειρές του iOS 7
ρυθµίζουν αυτόµατα το κενό µεταξύ των γραµµάτων και το το
ύψος των γραµµών ώστε το κείµενο να διαβάζεται εύκολα και να
φαίνεται τέλειο σε κάθε µέγεθος.
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Στρατηγικές σχεδιασµού
Αισθητική ακεραιότητα.Η
αισθητική ακεραιότητα δεν
µετρά την οµορφία µίας
ζωγραφιάς µιας εφαρµογής
ούτε χαρακτηρίζει την
εµφάνισή της, αλλά
αναπαριστά πόσο καλά
ενσωµατώνεται η εµφάνιση
και η συµπεριφορά µίας
εφαρµογής µε την λειτουργία
της για να στείλει ένα
συγκεκριµένο µήνυµα.
Οι άνθρωποι νοιάζονται για το αν η εφαρµογή παρέχει τη λειτουργικότητα που
υπόσχεται, αλλά επίσης επηρεάζονται από την εµφάνιση της εφαρµογής και τη
συµπεριφορά της. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή που βοηθά τους ανθρώπους να
εκτελέσουν ένα σοβαρό έργο µπορεί να εστιάσει στην εργασία διατηρώντας τα
διακοσµητικά στοιχεία λεπτά και διακριτικά και µε τη χρήση τυποποιηµένων ελέγχων και
προβλέψιµων συµπεριφορών. Η εφαρµογή στέλνει ένα σαφές, ενοποιηµένο µήνυµα
σχετικά µε το σκοπό της και την ταυτότητά της, που βοηθά τους ανθρώπους να την
εµπιστεύονται.
Συνέπεια.Η συνέπεια
επιτρέπει στους χρήστες να
µεταφέρουν τις δεξιότητες και
τις γνώσεις τους από ένα
κοµµάτι του UI µιας
εφαρµογής σε ένα άλλο. Μία
συνεπής εφαρµογή δεν είναι
µία αντιγραφή άλλων εφαρµογών, αλλά παρακολουθεί τα παραδείγµατα όπου οι
χρήστες είναι άνετα και παρέχει µία εσωτερική εµπειρία.
Για να δούµε αν η εφαρµογή µας σε iOS ακολουθεί τις αρχές της συνέπειας, πρέπει να
σκεφτούµε τις παρακάτω ερωτήσεις:
•
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Η εφαρµογή είναι συνεπής µε τα iOSstandards? Χρησιµοποιεί σωστά οθόνες,
εικονίδια και πλήκτρα που παρέχονται από το σύστηµα; Ενσωµατώνει τα
χαρακτηριστικά της συσκευής µε τρόπο που περιµένουν οι χρήστες;

Είναι η εφαρµογή συνεπής µε τον εαυτό της; Το κείµενο κάνει οµοιόµορφη την
τερµινολογία και το στυλ; Τα ίδια εικονίδια δείχνουν το ίδιο πράγµα; Μπορούν οι
χρήστες να προβλέψουν τι θα συµβεί όταν εκτελέσουν την ίδια εντολή σε
διαφορετικά µέρη της εφαρµογής; Τα στοιχεία του UIδείχνουν και
συµπεριφέρονται το ίδιο σε ολόκληρη την εφαρµογή;

•

Η εφαρµογή είναι συνεπής µε προηγούµενες εκδόσεις; Έχουν παραµείνει ίδια τα
νοήµατα και οι όροι; Ηλειτουργικότηταέµεινεαπαράλλακτη;

Άµεσος χειρισµός. Όταν οι
χρήστες χειρίζονται άµεσα
αντικείµενα της οθόνης, αντί
να χρησιµοποιούν ξεχωριστά
κουµπιά για να τα χειριστούν,
δένονται µε τη διεργασία και
είναι ευκολότερο να
καταλάβουν τα αποτελέσµατα
των πράξεών τους.
Χρησιµοποιώντας το MultiTouchinterface, οι χρήστες µπορούν να κάνουν pinch για να διευρύνουν µία εικόνα ή
ένα χώρο περιεχοµένου. Σε µία εφαρµογή iOS, οι χρήστες καταλαβαίνουν τον άµεσο
χειρισµό όταν:
•

Περιστρέφουν ή κουνούν διαφορετικά τη συσκευή τους, µε αποτέλεσµα να
επηρεάζονται τα αντικείµενα της οθόνης.

•

Χρησιµοποιούν χειρονοµίες για να χειριστούν αντικείµενα της οθόνης.

•

Μπορούν να δούν ότι οι δράσεις τους έχουν άµεσα και ορατά αποτελέσµατα.

Ανάδραση. Η ανάδραση γνωστοποιεί τις δράσεις των χρηστών και τους δείχνει
αποτελέσµατα και ανανεώσεις σχετικά µε την πρόοδο των διεργασιών τους.
Τα αντικείµενα λιστών και τα χειριστήρια τονίζονται όταν οι χρήστες τα πατούν και κατά
τη διάρκεια διεργασιών που διαρκούν περισσότερο από µερικά δευτερόλεπτα ένα
χειριστήριο δείχνει την πρόοδο της διεργασίας.
Oι λεπτές κινήσεις µπορούν να
δώσουν ανάδραση µε νόηµα σοτυς
χρήστες, πράγµα που τους βοηθά να
αναγνωρίσουν τα αποτελέσµατα των
δράσεών τους.Ο ήχος επίσης µπορεί
να δώσει χρήσιµη ανάδραση, αλλά

Σχεδίαση & Ανάπτυξη ∆ιαδραστικού Συστήµατος Στατιστικών Αγώνων Πετοσφαίρισης | ΑΜ: 7323
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δεν πρέπει να είναι ο µόνος µηχανισµός ανάδρασης.
Μεταφορές.Όταν τα εικονικά αντικείµενα και οι δράσεις σε µία εφαρµογή είναι
µεταφορές παρόµοιων γνωστών εµπειριών(είτε του πραγµατικού είτε του ψηφιακού
κόσµου), οι χρήστες γρήγορα αντιλαµβάνονται πώς να χρησιµοποιήσουν τα
αντικείµενα.Οι εφαρµογές iOS έχουν τεράστια δυνατότητα για µεταφορές αφού οι
χρήστες αλληλεπιδρούν µε την οθόνη.Οι µεταφορές περιλαµβάνουν:
•

Mετακίνηση των οθονών που έχουν διαταχθεί σε επίπεδα και φανέρωση του
περιεχοµένου από κάτω.

•

Πάτηµα διακοπτών, σύρσιµο ολισθητήρων και γύρισµα µηχανισµών επιλογής.

•

Κ.ο.κ

Χειρισµός χρηστών. Οι χρήστες πρέπει να
εκκινούν και να ελέγχουν τις δράσεις και όχι οι
εφαρµογές. Μία εφαρµογή µπορεί να προτείνει µία
δράση ή να προειδοποιήσει για επικίνδυνες
συνέπειες, αλλά είναι λάθος µία εφαρµογή να
πάρει από το χρήστη τη δυνατότητα επιλογής
αποφάσεων. Η βέλτιστη εφαρµογή πρέπει να βρίσκει µία σωστή ισορροπία ανάµεσα
στα παραπάνω 2 γεγονότα. Οι χρήστες περιµένουν να µπορούν να σταµατήσουν µία
δραστηριότητα που συµβαίνει ή να επιβεβαιώσουν µία εντολή µε συνέπειες
καταστροφικές.

Ορισµός οµάδας βασικώ ν οθονώ ν:εισαγωγική οθόνη,κεντρική
οθόνη,βασικές οθόνες κυριων εργασιώ ν
Aρχικά σχεδιάσαµε µε χρήση του εργαλείου Balsamiq Mockups ορισµένα Mockups για την
εφαρµογή µας προκειµένου να δοµήσουµε τα κύρια µενού και τις βασικές λειτουργίες.
Παρακάτω φαίνονται οι εικόνες µε τα 12 mockupsπου αναπτύξαµε, και τα mockups µαζί µετα
interactions µπορούν να βρεθούν στην
ιστοσελίδαhttps://drive.google.com/file/d/0B_KPgKz68ybdczhFNmlIY2VyWk0/edit?usp=sharing
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Στη συνέχεια µε τη βοήθεια του Indigo Studio φτιάξαµε ένα StoryBoard ώστε να δείξουµε τα
διαφορετικά στάδια της εφαρµογής αλλά και τη δοµή της ανάλογα µε τις επιλογές που κάνει ο
χρήστης.
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Φάση (∆): «Επαναληπτικός σχεδιασµός και βελτίωση πρωτοτύπου»
Επέκταση βασικών οθονώ ν σε πλήρες σύστηµα
Στη συνέχεια χρησιµοποίησα το εργαλείο Indigo Studio και πάλι, έτσι ώστε να σχεδιάσω το
πρωτότυπο της εφαρµογής µε όλες τις οθόνες, µε βάση το οποίο ζητήθηκε η γνώµη ορισµένων
χρηστών. Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήµατος αποφάσισα να δηµιουργήσω ορισµένα
µόνο χαρακτηριστικά interactions, διότι το indigo studio δεν διαθέται προχωρηµένες λειτουργίες
όπως µετρητές, κλπ και η δηµιουργία interactions παίρνει πολύ χρόνο. Παρακάτω φαίνονται οι
εικόνες από την εφαρµογή η οποία µπορεί να βρεθεί και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
http://indigo.infragistics.com/prototype/4IT37XEB?highlight=1
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Αξιολόγηση Συστήµατος
Για το πρωτοτυπο που κατασκευάστηκε έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε διαµορφωτική
αξιολόγηση µε στόχο τη βελτίωση της ευχρηστίας του συστήµατος.
∆υστυχώς, επειδή δεν είναι εποχή που γίνονται αγώνες βόλει δεν µπορέσαµε να
χρησιµοποιήσουµε χρήστες σε πραγµατικό αγώνα. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι οι
πιθανοί χρήστες που γνωρίζω βρίσκονται σε διαφορετική πόλη δεν ήταν δυνατή η
ξεκάθαρη καταγραφή και αξιολόγηση του συστήµατος από µέρους τους λόγω έλλειψης
χρόνου.
Για το παραπάνω λόγο, αποφασίστηκε η αξιολόγηση του συστήµατος µε µεθόδους
cognitive walkthrough & heuristic evaluation που έχουν χαµηλό κόστος και δεν απαιτούν
επιπλέον χρήστες.
Γνωσιακό Περιδιάβασµα
Αρχικά για το γνωσιακό περιδιάβασµα του συστήµατος Volley Elite χρησιµοποιήθηκε η
ακόλουθη περιγραφή για τυπικούς χρήστες

”Ο τυπικός χρήστης για το σύστηµά µας είναι ένα άτοµο το οποίο ενδιαφέρεται για την
βελτίωση της οµάδας µέσα από καταγραφή στατιστικών. Το άτοµο αυτό δεν έχει
απαραίτητα εξοικειώση µε υπολογιστές ή προγραµµατισµό και για αυτό το λόγο πρέπει
η καταγραφή να είναι εύκολη.Το άτοµο αυτό, επίσης, κατανοεί τους µηχανισµούς
παιχνιδιού της πετοσφαίρισης και τα βασικά χαρακτηριστικά και ορολογίες του
αθλήµατος. Περιµένει από το πρόγραµµα να είναι απλό στη χρήση και εύκολο για την
καταγραφή στατιστικών και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Ίσως είναι η πρώτη
φορά που ο χρήστης δοκιµάζει ένα τέτοιο πρόγραµµα σε iPad.”
Αρκετές τυπικές εργασίες µπορούν να οριστούν, ωστόσο µόνο µερικές από αυτές είναι
προσβάσιµες από το χρήστη.Ολόκληρη η λίστα θα ήταν χρήσιµη για να δούµε σε τι
ενέργειες θα προέβαινε ο χρήστης.Ορισµένες εργασίες περιλαµβάνουν:
•

∆ηµιουργία νέων οµάδων

•

∆ηµιουργία νέων παικτών

•

∆ηµιουργία νέου αγώνα, διαχείριση σχηµατισµού οµάδας και αλλαγών και
καταγραφή στατιστικών

•

Παρουσίαση πληροφοριών οµάδας και παικτών

•

Παρουσίαση στατιστικών για κάθε παίκτη ξεχωριστά ανά παιχνίδι και οµάδα

Τα περιδιαβάσµατα τα οποία µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε φαίνονται παρακάτω:
∆ηµιουργία νέας οµάδας
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•

Περιγραφή εργασίας: Ο χρήστης θέλει να δηµιουργήσει µία νέα οµάδα στη βάση
δεδοµένων του προγράµµατος.

•

Σωστή εκτέλεση: Επιλογή από το κεντρικό µενού του κοµπιού «Teams»
Επιλογή του κουµπιού πιο κάτω µε τίτλο «New Team”Συµπλήρωση στοιχείων
οµάδας και νέων παικτώνκουµπί αποθήκευση κάτω δεξιά

•

Πιθανά προβλήµατα: Ο χρήστης µπορεί να νοµίζει ότι δεν αποθηκεύτηκε η νέα
οµάδα αφού δεν δίνεται µήνυµα επιτυχηµένης αποθήκευσης νέας οµάδας µε τα
στοιχεία της οµάδας.

•

Περιγραφή εργασίας: Ο χρήστης θέλει να δηµιουργήσει νέο παίκτη για µία οµάδα
που υπάρχει στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος.

•

Σωστή εκτέλεση: Επιλογή από το κεντρικό µενού του κοµπιού «teams»
Επιλογή µία οµάδας από την αριστερή στήληΕπιλογή «edit team»δηµιουργία
νέου παίκτη

•

Πιθανά προβλήµατα: Ο χρήστης µπορεί να νοµίζει ότι δεν γίνεται µέσω της
επιλογής “Edit Team” η προσθήκη νέου παίκτη και να προσπαθεί να βρεί άλλο
κουµπί για αυτή την εργασία.

∆ηµιουργία νέου αγώνα, διαχείριση σχηµατισµού οµάδας και αλλαγών και
καταγραφή στατιστικών
•

Περιγραφή εργασίας: Ο χρήστης θέλει να δηµιουργήσει νέο αγώνα, να
σχηµατίσει τις 6άδες παικτών και να καταγράψει στατιστικάπρος αποθήκευση
στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος.

•

Σωστή εκτέλεση: Επιλογή από το κεντρικό µενού του κοµπιού «New Match»
Επιλογή µία οµάδας από τις ήδη αποθηκευµένες και συµπλήρωση στοιχείων
αγώνα και ονόµατος αντιπάλου∆ιπλό tap σε αριθµούς αριστερά για εισαγωγή
6άδας και liberoTap σε κάθε κατηγορία πόντων και αύξηση µετρήτη για κάθε
στοιχείο

•

Πιθανά προβλήµατα: Ο χρήστης µπορεί να νοµίζει ότι δεν πρέπει να
δηµιουργήσει νέο προφίλ για την αντίπαλη οµάδα, ενώ κάτι τέτοι δε χρειάζεται.
Επίσης µπορεί να µπερδευτεί στο µενού σχηµατισµών οµάδων αν δε δώσει
σηµασία στις οδηγίες για διπλό tap στον κάθε αριθµό παίκτη αριστερά.Επίσης
µπορεί να νοµίζει ότι µπορεί να επιλέξει λιγότερους παίκτες, ενώ κάτι τέτοιο δε
γίνεται.Τέλος µπορεί να µπερδευτεί µε την επιλογή Opp. Point και να νοµίζει ότι
όταν πρέπει να πατήσει το πλήκτρο error πρέπει µετά να πατήσει και το Opp.
Point για την εισαγωγή πόντων αντιπάλου.
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∆ηµιουργία νέων παικτών
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Παρουσίαση στατιστικών για κάθε παίκτη ξεχωριστά ανά παιχνίδι και οµάδα
•

Περιγραφή εργασίας: Ο χρήστης θέλει να δει τα στατιστικά για κάθε παίκτη για
συγκεκριµένη οµάδα και για διάφορα παιχνίδια.

•

Σωστή εκτέλεση: Επιλογή από το κεντρικό µενού του κοµπιού «stats analysis»
Επιλογή µία οµάδας από to menuΕπιλογή «next» κουµπιού Επιλογή αγώνα
από to menuΕπιλογή «next» κουµπιούΠαρουσίαση στατιστικών

•

Πιθανά προβλήµατα: Ο χρήστης µπορεί να νοµίζει ότι αρκεί να πατήσει πάνω
στην αντίστοιχη οµάδα για να προχωρήσει σε επόµενο παράθυρο.Ωστόσο κάτι
τέτοιο δε συµβαίνει και ο χρήστης πρέπει να πατήσει και το κουµπί next.Ey

Ευρετική αξιολόγηση
Μετά το cognitive walkthrough πραγµατοποιήσαµε ευρετική αξιολόγηση.
#

Πρόβληµα

Τάξη συχνότητας

Παραβίαση Κανόνα

1

Μετά την αποθήκευση νέων οµάδων και
παικτών και στατιστικών δεν
παρουσιάζεται µήνυµα λάθους προς το
χρήστη για εσφαλµένες εισαγωγές.

2

#8

2

∆εν εµφανίζεται σε όλα τα menu επιλογή
για home button πχ στην οθόνη select a
game

3

#6

3

∆ε δίνεται βοήθεια σχετικά µε το ποια
πρέπει να είναι τα στοιχεία και σε τι
µονάδες κατά την εισαγωγή στοιχείων σε
φόρµες.

3

#9

4

∆εν παρέχονται γρήγοροι τρόποι για
εκτέλεση εργασιών από έµπειρους
χρήστες σε κανένα µενού

2

#7

5

Ο χρήστης µπορεί να µην καταλάβει
εύκολα ποιες επιλογές είναι κουµπιά και
ποιες όχι.

1

#3

Προφανώς θα είχαµε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσµατα προς κρίση µετά την
αξιολόγηση από οµάδα τυπικών χρηστών. Με βάση την παραπάνω αξιολογήσεις
κάναµε ορισµένες αλλαγές που φαίνονται στα τελικά πρωτότυπα.
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Το επίπεδο των παικτών των οµάδων πετοσφαίρισης ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά και
τα αποτελέσµατα των αγώνων κρίνονται πλέον σε λεπτοµέρειες. Οι οδηγίες των
προπονητών στη διάρκεια των παιχνιδιών µπορούν να κρίνουν το αποτέλεσµα του
αγώνα. Για αυτό το λόγο οι οδηγίες τους πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά
αξιόπιστες πληροφορίες. Η χρησιµοποίηση της ποσοτικής στατιστικής καταγραφής
µπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες. Η χρήση της δεν περιορίζεται µόνο σε
επίπεδο αντρικών οµάδων πετοσφαίρισης, αλλά µπορεί και να επεκταθεί µε
απλοποιηµένη µορφή ακόµη και σε παιδικές οµάδες πετοσφαίρισης βοηθώντας κατά
κύριο λόγο στην καλύτερη τεχνική εκτέλεση των δεξιοτήτων και στην παρακίνηση των
παιδιών για νίκη διευκολύνοντας έτσι την προσκόλληση και παραµονή των παιδιών
στον αθλητισµό και στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους.

H παρουσίαση του project µπορεί να βρεθεί στο σύνδεσµο:
http://prezi.com/pjzapbm6_edf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Σχεδίαση & Ανάπτυξη ∆ιαδραστικού Συστήµατος Στατιστικών Αγώνων Πετοσφαίρισης | ΑΜ: 7323

Συµπεράσµατα
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