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ΕΕ2. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Συστήματος και 
Απαιτήσεις Χρηστών

ΕΕ2.1 Διερεύνηση αναγκών και απαιτήσεων χρηστών



Σκοπός ερωτηματολογίου: 

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών και την προσαρμογή των 
απαιτήσεων στις δυνατότητες της τεχνολογίας 

Απευθύνεται σε μια ευρεία ομάδα χρηστών : 

• Ειδικούς επιστήμονες

• Ερευνητές του μνημείου 

• Επαγγελματίες που ασχολούνται με τα μνημεία

• Ευρύ κοινό (Επισκέπτες κλπ) 

Συνεπώς, η διερεύνηση των αναγκών των διαφόρων χρηστών μέσω του ερωτηματολογίου θα 
αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου  

Εισαγωγή (1/5)



Πώς καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο;

• Συναντήσεις των συμμετεχόντων του έργου «ΜΕΤΕΩΡΑ» - Ανταλλαγή 
απόψεων

• Ανταλλαγή απόψεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Υποδείγματα ερωτηματολογίου – διορθώσεις – συμπληρώσεις    

Τελική μορφή ερωτηματολογίου
Απευθύνεται σε : Έλληνες και ξένους χρήστες

Εισαγωγή (2/5)



Εισαγωγή (3/5)



• Περίοδος έρευνας: 21/01/2019 – 12/04/2019

• Μέγεθος δείγματος: 223 

• Μέθοδοι διάθεσης: 

– Ιστοσελίδα του έργου «Μετέωρα» (https://www.meteora.net.gr/)

– Μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και Twitter
• Σε συλλόγους επαγγελματιών όπως Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας  και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ευβοίας 

• Σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος όπως: Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης 
Καλαμπάκας – Infotourist

– Διάθεση ερωτηματολογίων σε τοπικές υπηρεσίες όπως Δήμος Τρικκαίων

Εισαγωγή (4/5)



Σχόλια (περιορισμοί) επί της έρευνας και του ερωτηματολογίου:

• Υπήρξαν αντιδράσεις από ομάδες πολιτών για το έργο όπως η ομάδα αναρριχητών των 
Μετεώρων                  Ανασταλτικός παράγοντας στη διάθεση των ερωτηματολογίων

• Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο: 

– Δυσνόητο και τεχνοκρατικό λεξιλόγιο ειδικά για άτομα που δεν έχουν έρθει σε επαφή με 
λέξεις όπως επαυξημένη πραγματικότητα

Εισαγωγή (5/5)



Ενότητες ερωτηματολογίου: 

• Α. Γενικές πληροφορίες: Το προφίλ του χρήστη, όπως εκπαίδευση, 
επάγγελμα, εξοικείωση με την τεχνολογία

• Β. Ελκυστικότητα των χαρακτηριστικών του Συστήματος πληροφοριών 
«ΜΕΤΕΩΡΑ»: πως θα χρησιμοποιούσαν το προτεινόμενο σύστημα 
πληροφοριών, πληροφορίες που θα ενδιέφερε να υποστηρίζει η Βάση 
Δεδομένων 

Δομή ερωτηματολογίου (1/2)



• Γ. Ενδιαφέρον για τη χρήση του συστήματος πληροφοριών 
«ΜΕΤΕΩΡΑ»
– Επιστήμονας 
– Επαγγελματίας
– Στέλεχος Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοσίου Φορέα ή Ιδιωτικού 

Φορέα που ασχολείται με την πολιτιστική κληρονομιά (Μουσεία, κ.λπ.)
– Τουρίστας

• Δ. Αγορά του Συστήματος Πληροφοριών ΄ΜΕΤΕΩΡΑ΄

Δομή ερωτηματολογίου (1/2)



Α. Γενικές πληροφορίες από την επεξεργασία του 
δείγματος ανά ενότητα 



Α.1., Α.3.Προφίλ δείγματος



Α.2. – Α.4. – Α.5: Προφίλ δείγματος

Χώρα Άτομα

Ελλάδα 200

Ιταλία 4

Γερμανία 2

Ολλανδία 2

Πορτογαλία 2

Τσεχία 2

Αγγλία 1

Ελβετία 1

Η.Π.Α. 1

Ινδονησία 1

Ιορδανία 1

Κροατία 1

Κύπρος 1

Μαυρβούνιο 1

Παλαιστίνη 1

Σερβία 1

Σλοβακία 1

Α.2. Χώρα 



Α.6. – Α.7. Εξοικείωση με την τεχνολογία (1/2)



Α.8. – Α.9.: Εξοικείωση με την τεχνολογία (2/2)
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Χρήση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 

Α.9. Χρήση εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας



Β. Ελκυστικότητα των χαρακτηριστικών του 
Συστήματος πληροφοριών «ΜΕΤΕΩΡΑ»



B.1. Βαθμονόμηση χαρακτηριστικών του 
προτεινόμενου Συστήματος Πληροφοριών  



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

Ως εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και για τη διατήρηση/προστασία και διάδοση της …

Ως εργαλείο έρευνας 
ιστορικού/πολιτισμικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Ως εργαλείο θέασης λεπτομερών πολυδιάστατων 
μοντέλων τόπων πολιτισμικής, ιστορικής και …

Ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για 
έλεγχο/συντήρηση/επισκευή/ανακατασκευή μνημείων …

Ως εργαλείο μάθησης σχετικά με την ιστορική, 
θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά και τη … Επίσης προτάθηκε και η 

χαρτογράφηση 
περιπατητικών και 
αναρριχητικών  μονοπατιών 
στα Μετεώρων με το βαθμό 
δυσκολίας τους .

B.2. Χρήση του προτεινόμενου Συστήματος 
Πληροφοριών  



0 50 100 150 200

2D σχέδια κατεστραμμένων μνημείων

3D ψηφιακά μοντέλα κατεστραμμένων 
μνημείων

Απεικόνιση μελλοντικής κατάστασης 
(αποκατάστασης/ανακατασκευής) 

κατεστραμμένου μνημείου

B.3. Πληροφορίες που θα ενδιέφερε να υποστηρίζονται μέσω 
της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας του 

προτεινόμενου Συστήματος Πληροφοριών  



B.4. Βαθμονόμηση πληροφοριών που θα 
υποστηρίζει δυνητικά η Βάση Δεδομένων



Ψηφιακές βιβλιοθήκες μονών

Φωτογραφίες αρχιτεκτονικών 
λεπτομερειών

Φωνητική καθοδήγηση 
σε πολλές γλώσσες 

Τρισδιάστατα μοντέλα των μνημείων σε 
διάφορες ιστορικές φάσεις (σύμφωνα με 
ιστορικά δεδομένα και αρχιτεκτονική 
ανάλυση).

Τις επωνυμίες των εταιρειών 
αναστήλωσης και αποκατάστασης 

των μνημείων.

Πανοραμικές εικόνες

Παιχνίδια-Ψηφιακές 
εφαρμογές γνώσης για 
παιδιά 

Κατασκευαστικά υλικά 
των μνημείων

Ιστορική χαρτογράφηση των χώρων 
για την αποκατάσταση των μνημείων

B.4. Σχόλια για πρόσθετη πληροφορία

Χάρτες διαφορετικών περιόδων



Ιστορικά στοιχεία υπό μορφή κειμένου που να έχουν σχέση:
1. Διαχρονικά σε πιο κράτος ανήκε το μνημείο και ποιές υπηρεσίες είχε οργανωμένες που να είχαν σχέση με την καταγραφή-προστασία-
συντήρηση των μνημείων.
2. Διαχρονικά ποιές κλιματολογικές συνθήκες επικρατούσαν (ακραίες θερμοκρασίες, θεομηνίες όπως σεισμοί-πυρκαγιές-πλημύρες, ακραίες 
συνθήκες υγρασίας, έντονες βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις κ.α.) που επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στην κατάσταση του μνημείου.
3. Διαχρονικά ποιοί εξωγενείς μη φυσικοί παράγοντες επηρέασαν την κατάσταση του μνημείου (πόλεμοι, βανδαλισμοί, αρχαιοκαπηλίες, 
ανασκαφές κ.α).

Ιστορίες σύνδεσης του τοπικού πληθυσμού με 
τα μνημεία (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα). 
Π.χ. μύθοι, προσωπικές ιστορίες, έθιμα 

Ηχητικά ντοκουμέντα

Γεωλογικά δεδομένα

Δημιουργία ταινίας που να παρουσιάζει την 
ταυτότητα του χώρου στο παρόν και 

παρελθόν

B.4. Άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να 
υποστηρίζει ;

Δραστηριότητες τωρινές πέραν των 
θρησκευτικών ή ιστορικών.

Αναρριχητικές διαδρομές στους βράχους, οι 
οποίες θα τους αναδεικνύουν για το φυσικό 

τους κάλλος



Γ.1.Προέλευση ενδιαφέροντος για το προτεινόμενο 
σύστημα



Γ.1. Ενδιαφέρον ως επιστήμονας



Γ.1.1.Ειδικότητα του ενδιαφερόμενου επιστήμονα



Γ.1.2.Πεδίο εξειδίκευσης

Σύμφωνα με τις απαντήσεις η επιλογή 
«Άλλο» περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 
πεδία όπως:
•Χωροταξία-Πολεοδομία
•Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
•Δομοστατικός σχεδιασμός και 
κατασκευές 
•Πολιτισμική διαχείριση και πολιτική
•Εκκλησιαστική ιστορία
•Κλασσική αρχαιολογία
•Αποκατάσταση φυσικού τοπίου



Γ.1.3.Ειδικότητα του ενδιαφερόμενου επιστήμονα
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Η χρήση των Συστημάτων 
Πληροφοριών δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις 
δραστηριότητές μου

Χρησιμοποιώ Συστήματα 
Πληροφοριών για κάποιες 

επιστημονικές 
δραστηριότητές μου

Χρησιμοποιώ Συστήματα 
Πληροφοριών για τις 

περισσότερες 
επιστημονικές 

δραστηριότητές μου



Γ.1.4.Πώς θα χρησιμοποιούσατε το σύστημα για 
τις επιστημονικές σας δραστηριότητες

Οι απόψεις ομαδοποιήθηκαν στις εξής ενότητες:

•Ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
• Ενασχόληση με μικρά παιδιά, με την προϋπόθεση δημιουργίας ενός συστήματος 
φιλικό προς το χρήστη, το οποίο να έχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό
•Διαδραστική διδασκαλία στα πλαίσια ιστορικών και θεολογικών μαθημάτων  και την 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
•Προσανατολισμός των σπουδαστών σε θέματα σχετικά με GIS, στο 3D modeling και 
στη επαυξημένη πραγματικότητα

•Ως εργαλείο προώθησης του τόπου (place marketing)
•Διερεύνηση target group επισκεπτών στα πλαίσια προώθησης των Μετεώρων 



Γ.1.4.Πώς θα χρησιμοποιούσατε το σύστημα για 
τις επιστημονικές σας δραστηριότητες

Οι απόψεις ομαδοποιήθηκαν στις εξής ενότητες:
•Ως εργαλείο χωρικού σχεδιασμού

•Για κοινωνική και εδαφική ανάλυση
•Για τον πολεοδομικό σχεδιασμό (ως πηγή άντλησης πληροφοριών)
•Ενημέρωση και ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, 
σύνδεση με αυτή, και περαιτέρω αξιοποίησή της για τοπική ανάπτυξη (Συμμετοχικός σχεδιασμός)
•Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασμού σε δήμο (χρήση της πλατφόρμας από δημόσιους 
υπαλλήλους)

•Ως εργαλείο αποκατάστασης ιστορικών μνημείων
•Για τη μακροσκοπική μελέτη μνημείων και ιστορικών τόπων, τη συλλογή πληροφοριών και 
συγκριτικών στοιχείων
•Κατά την ενδεχόμενη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης
•Χωρική τοποθέτηση υλικών για ανάλυση ιστορικών φάσεων και τη μελέτη φθοράς των υλικών



Γ.2. Ενδιαφέρον ως επαγγελματίας



0 5 10 15 20 25 30

Δεν γνωρίζω

Όχι – δεν χρησιμοποιώ ούτε προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω 
αντίστοιχο Σύστημα Πληροφοριών

Όχι – χρησιμοποιώ αντίστοιχο Σύστημα Πληροφοριών

Ναι – δεν χρησιμοποιώ αντίστοιχο Σύστημα Πληροφοριών αλλά 
θα ενδιαφερόμουν για τις δυνατότητες/χαρακτηριστικά του …

Ναι – χρησιμοποιώ αντίστοιχο Σύστημα Πληροφοριών και θα 
ενδιαφερόμουν για τις επιπλέον δυνατότητες/χαρακτηριστικά …

Γ.2.1. Χρήση του συστήματος για επαγγελματικούς 
λόγους



Γ.2.2. Λόγος επένδυσης στο 
προτεινόμενο Σύστημα Πληροφοριών

0 5 10 15 20 25

Δεν θα επένδυα στο προτεινόμενο Σύστημα Πληροφοριών

Καλύτερη αντίληψη του μνημείου για την  λήψη αποφάσεων …

Χρήση του συστήματος ως εργαλείο στις τουριστικές ξεναγήσεις 

Διαφήμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

Δημιουργία βάση δεδομένων 5D/φωτογραμμετρίας των …

Να αυξήσω την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής μου

Να βελτιώσω το προφίλ της επιχείρησής μου

Να επεκτείνω τις δραστηριότητες της επιχείρησής μου

Να προσελκύσω νέους πελάτες



Γ.3. Ενδιαφέρον ως στέλεχος Φορέα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Δημοσίου Φορέα ή Ιδιωτικού Φορέα 

που ασχολείται με την πολιτιστική κληρονομιά 
(Μουσεία, κ.λπ.) 



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Δεν γνωρίζω

Ναι – γίνεται χρήση αντίστοιχου Συστήματος Πληροφοριών από το 
Φορέα/Οργανισμό μου και θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν οι επιπλέον 

δυνατότητες/χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Συστήματος …

Ναι – δεν γίνεται χρήση αντίστοιχου Συστήματος Πληροφοριών από το 
Φορέα/Οργανισμό μου αλλά θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν οι 

δυνατότητες/χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Συστήματος …

Όχι – δεν γίνεται, και ούτε πρόκειται να γίνει, χρήση αντίστοιχου 
Συστήματος Πληροφοριών από το Φορέα/Οργανισμό μου

Γ.3.1. Δυνατότητα ενσωμάτωσης προτεινόμενου 
Συστήματος Πληροφοριών στις δραστηριότητες 

του Φορέα/Οργανισμού 



Γ.3.2. – Γ.3.3. Χρήση του συστήματος ως εργαλείο από 
Φορέα/Οργανισμό



Γ.4. Ενδιαφέρον ως τουρίστας



Γ.4.1. Βαθμονόμηση χρήσης του Συστήματος



Γ.4.3. Συλλογή πληροφοριών από το προτεινόμενο 
Σύστημα Πληροφοριών



Δ. Αγορά του συστήματος πληροφοριών «Μετέωρα»
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Καθόλου Όχι στο άμεσο μέλλον Θα με ενδιέφερε για το 

μέλλον (με ορίζοντα τα 

επόμενα 5 χρόνια)

Ναι

Δ.1. Ενδιαφέρον για την αγορά Συστήματος 
Πληροφοριών αντίστοιχο του προτεινόμενου



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Με μηνιαία συνδρομή

Με ετήσια συνδρομή

Με εφάπαξ χρέωση

Με μηνιαία συνδρομή Με ετήσια συνδρομή Με εφάπαξ χρέωση

Eλάχιστα πιθανό 51.12% 38.57% 38.57%

Λιγότερο πιθανό 14.80% 17.49% 6.73%

Πιθανό 17.94% 18.83% 21.08%

Αρκετά πιθανό 9.42% 15.25% 13.90%

Πολύ πιθανό 6.73% 9.87% 19.73%

Δ.2. Ενδιαφέρον για την χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών



Συμπεράσματα

Η εξαγωγή των συμπερασμάτων θα γίνει μετά την επεξεργασία των πιο πάνω 

στατιστικών δεδομένων και θα συμπεριληφθούν στην τεχνική έκθεση.



Σας ευχαριστώ για την προσοχη σας !
Καλή μας συνέχεια στο έργο


