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ΣΙΣΛΟ: 

Αλάπηπμε λένπ Διιεληθνύ πιεθηξνινγίνπ  

ΤΓΓΡΑΦΔΑ:  

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΑΜ 4995  

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ν ζρεδηαζκόο κηαο βέιηηζηεο 

δηάηαμεο ηνπ Διιεληθνύ πιεθηξνινγίνπ. Μεηά από αλάιπζε ησλ 

ππαξρόλησλ πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ αξρώλ δηάηαμήο ηνπο, ζέηνπκε ηηο 

αξρέο ηνπ θελνύ,  θαη  ησλ βαξώλ ησλ ζέζεσλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ . Μεηά 

αλαιύεηαη ε ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ ζηα  ειιεληθά θείκελα θαη νη  

θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα δάρηπια θαη ην πόζν δύζθνιν είλαη  

λα γίλνπλ. Έηζη, δεκηνπξγνύκε έλα πιεθηξνιόγην κε ηα «βάξε» ησλ 

γξακκάησλ θαη πάλσ ζε απηό ηνπνζεηνύκε ηα γξάκκαηα αλάινγα κε η ε 

ζπρλόηεηα ηνπο. Σν απνηέιεζκα αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαηλνύξγηνπ πιεθηξνινγίνπ. Φαίλεηαη λα είλαη 33% 

θαιύηεξν από ην ήδε ππάξρνλ.  

Subject of this thesis is the design of new functional layout of the 

Greek keyboard. After analyzing the current keyboards and their 

designing principles, new ones are founded: the principle of space and 

the principle of diff iculty of keystrokes. Next step is to analyze the 

frequency of greek letters and the movements the human f inger can do 

and how dif f icult they are. We then create a keyboard based in this 

dif f iculty and the frequency of the letters. The result is rated by its 

functionality and it seems to be 33% better than the exist ing layout.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 : ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1 ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ 

αλ δηάηαμε  πιεθηξνινγίνπ νξίδεηαη  θάζε κεραληθή , 

ιεηηνπξγηθή, ή νπηηθή απεηθόληζε  ζην ρώξν ησλ πιήθηξσλ, ησλ 

εηθνληδίσλ πάλσ  ηνπο θαη  ησλ επεμεγήζεσλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ 

πιήθηξσλ ελόο ππνινγηζηή, κηαο γξαθνκεραλήο  ή θάζε ηύπνπ 

ηππνγξαθηθνύ πιεθηξνινγίνπ. [1]  

  Μεραληθή δηάηαμε: ηα πιήθηξα  θαη  ε ηνπνζέηεζε ηνπο 

πάλσ  ζην πιεθηξνιόγην . 

  Λεηηνπξγηθή δηάηαμε: ν θαζνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο 

θάζε πιήθηξνπ  ηνπ πιεθηξνινγίνπ από ην ινγηζκηθό . 

  Οπηηθή δηάηαμε: ε εκθάληζε  ησλ επεμεγήζεσλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ  πάλσ ζηα πιήθηξα . [1]  

 

1.2 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΓΚΟΜΙΩ  

1.2.1 Μοπθή και λειηοςπγία πληκηπολογίος   

 Σν πιεθηξνιόγην ζπλήζσο έρεη έσο θαη 7 ζεηξέο αλάινγα  κε 

ηε κεραληθή δηάηαμή  ηνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα 

αλαιπζνύλ 3 από απηέο. Δίλαη νη ζεηξέο νη νπνίεο ζην θιαζζηθό 

πιεθηξνιόγην QWERTY πεξηιακβάλνπλ γξάκκαηα. Από ηηο 3 

απηέο ζεηξέο μερσξίδεη ε κεζαία, ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 

σο «βαζηθή» ζεηξά.  
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Δικόνα 1 Γιάηαξη και  οπολογία πληκηπολογίος  

 

 Γεληθά παηώληαο έλα πιήθηξν  νλνκαζκέλν κε έλα γξάκκα 

(ζπλήζσο  ζηελ θεθαιαία ηνπ κνξθή) πιεθηξνινγείηαη  ην πεδό 

γξάκκα   ή ην θεθάιαην  γξάκκα, κε ην άιιν λα εκθαλίδεηαη 

παηώληαο ηαπηόρξνλα  ην SHIFT θαη  ην ελ ιόγσ πιήθηξν. Δπίζεο, 

κε ηε ρξήζε ηνπ SHIFT εκθαλίδνληαη ηα «δεύηεξα» ζύκβνια (απηά  

πνπ ππάξρνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ πιήθηξνπ). Ζ θνηλή κνξθή  

πιεθηξνινγίνπ  πεξηέρεη πάληα ηα πιήθηξα CONTROL, ALT, CAPS 

LOCK, TAB , ηα νπνία καδί  κε ην SHIFT νλνκάδνληαη πιήθηξα 

δηακόξθσζεο επεηδή αιιάδνπλ  ην απνηέιεζκα ηεο 

πιεθηξνιόγεζεο ελόο πιήθηξνπ ηαπηόρξνλα  ή  κεηά  από απηά. 

Αθόκε  ρξεζηκνπνηνύληαη  ηα πιήθηξα  «ιεηηνπξγηώλ» ( function 

keys) κε ηε κνξθή  F1 σο F12.[1][2][3][4][7]  

 Μηα άιιε θαηεγνξία πιήθηξσλ, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη  θαη  

αξγόηεξα  ζηελ αλάιπζε  καο, είλαη ηα «λεθξά  πιήθηξα»  (―dead 

keys‖).  Απηά παηώληαο  ηα δελ εκθαλίδνπλ  θάπνην  ραξαθηήξα , 

αιιά   ηξνπνπνηνύλ ην απνηέιεζκα  ηνπ παηήκαηνο  ηνπ επόκελνπ  

πιήθηξνπ. ε πνιιά ζπζηήκαηα  δελ είλαη θαλεξό  όηη έλα «λεθξό» 

πιήθηξν  έρεη  παηεζεί  αιιά  ζηνπο θαηλνύξγηνπο  θεηκελνγξάθνπο  ην 

ζύζηεκα  ππνδεηθλύεη  κε θάπνην  ηξόπν  όηη πεξηκέλεη  λα παηεζεί  

έλα πιήθηξν  αθόκε , είηε  ην πιήθηξν  SPACE γηα λα «θαλεξσζεί» ε 
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ιεηηνπξγηά  ηνπ λεθξνύ  πιήθηξνπ .  Γηα γιώζζεο  όπσο  ε ειιεληθή 

απηό είλαη εμαηξεηηθά  ιεηηνπξγηθό  θαη  ζπλαληάηαη  πνιύ ζπρλά  κε 

ηελ πεξίπησζε  ησλ ηνληζκέλσλ  θσλήελησλ  θαη  ησλ δηαιπηηθώλ. 

[4][7] 

 

1.2.2 Μοπθέρ και διαηάξειρ πληκηπολογίων  

 Σα πιεθηξνιόγηα  έρνπλ εμειηρζεί  κε ηελ πάξνδν  ησλ 

ρξνλώλ. Σα πξώηα  κεραληθά  πιεθηξνιόγηα  ρξεζηκνπνηεζεθαλ 

ζε κνπζηθά  όξγαλα  γηα λα παίμνπλ ζπγθεθξηκέλεο  λόηεο. Με ηελ 

αλάπηπμε  ηνπ ηειεγξάθνπ  κηα ζπζθεπή  απαηηήζεθε  γηα  λα 

κπνξνύλ λα επηιέγνληαη  ραξαθηήξεο . Σν  ζύγρξνλν  

πιεθηξνιόγην  βαζίζηεθε  ζε έλα ζρέδην  από ηνλ Christopher 

Sholes, αιιά  πξνεγνύκελα  ζρεδία  πξνζνκνίαδαλ  κε ηα 

πιήθηξα  ελόο πηάλν . ηελ εηθόλα  θαίλεηαη έλα πξώηκν  

πιεθηξνιόγην  από έλα ηειέγξαθν  ηεο Siemens and Halske.[5] 

Δικόνα 2 Ππώηη μοπθή πληκηπολογίος  

 

Πηγή http:/ /www.samhallas.co.uk/museums/amberley/05_hughes_keyboard. jpg  

 Σα παξαθάησ  πιεθηξνιόγηα  αθνινπζνύλ ην ζρέδην  ηνπ 

Sholes, πνπ είλαη πην γλσζηό  σο  QWERTY από ηελ αθνινπζία  

ησλ γξακκάησλ ηεο πξώηεο πξνο ηα επάλσ ζεηξάο .  Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα πιεθηξνιόγηα όισλ ησλ ρώξσλ πνπ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_%26_Halske
http://www.samhallas.co.uk/museums/amberley/05_hughes_keyboard.jpg
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ρξεζηκνπνηνύλ ιαηηληθνύο ή  ιαηηλνγελείο ραξαθηήξεο είλαη 

απιώο κεηαθξάζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ (κε θπξηόηεξν 

παξάδεηγκα ην ειιεληθό), ή έρνπλ κηθξναιιαγέο γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ραξαθηήξεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην αγγιηθό 

αιθάβεην ή  γηα λα αιιάμνπλ ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο! [4] 

 

 

  Ακεξηθαληθό- δηεζλέο  πιεθηξνιόγην :  

Σν γλσζηό  θαη  πην αλαγλσξίζηκν  πιεθηξνιόγην 

QWERTY[9][18]: 

 

Δικόνα 3.Πληκηπολόγιο  QWERTY 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

 

  Γαιιηθό , Βειγηθό  πιεθηξνιόγην [18]:  

Γλσζηό  θαη  σο AZERTY. Ηδηαηηεξόηεηεο  ηνπ ε ελαιιαγή   

ηνπ πιήθηξνπ  Q κε ην Α θαη  ηνπ πιήθηξνπ  W κε ην  Ε θαη 

ε κεηαθίλεζε  ηνπ Μ δηπιά  ζην L ζηελ βαζηθή ζεηξά  

(―home row‖).  Δπίζεο πεξηέρεη εηδηθνύο ραξαθηήξεο θαη 

«λεθξά» πιήθηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ηόλνπο 

ησλ γαιιηθώλ.  
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πκθώλα κε ηελ θηλεζηνινγηθή  αλάιπζε πνπ ζα γίλεη 

παξαθάησ παξαηεξείηαη  όηη απιώο νη Γάιινη έθαλαλ ην 

πιεθηξνιόγην ηνπο πην δύζρξεζην κε απηέο ηηο αιιαγέο.  

 

Δικόνα 4.  Πληκηπολόγιο AZERTY 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

  Κεληξηθή  Δπξώπε  θαη ζιάβηθεο  ρώξεο[9][18]: 

ε απηέο ηηο ρώξεο ρξεζηκνπνηείηαη  έλα πιεθηξνιόγην  

πνπ ιέγεηαη  QWERTZ κε κνλαδηθέο  αιιαγέο  ηελ 

αληηκεηάζεζε  ηνπ Τ κε ην Ε θαη ηελ πξνζζήθε  θάπνησλ  

εηδηθώλ  ζύκβνισλ  πνπ ρξεηάδνληαη  γηα ηελ γξαθή  απηώλ  

ησλ γισζζώλ .  

Δικόνα 5.  Πληκηπολόγιο  QWERTZ 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  
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  Dvorak[7][11][12][13][14] : 

Απηό είλαη ην πην θνηλό  ελαιιαθηηθό  πιεθηξνιόγην  γηα ην 

QWERTY. Μηα ζεκαληηθή  ιεπηνκέξεηα  γηα απηό είλαη όηη 

ζηελ πξώηε  θάζε  ηεο δεκηνπξγίαο  ηνπ είρε  θαη ηα 

λνύκεξα  από 0-9 ζε δηαθνξεηηθέο  ζέζεηο αλάινγα  κε ην 

ζπρλόηεηα  εκθάληζεο  ηνπο αιιά  απηό εγθαηαιείθζεθε  

αθνύ  κπέξδεπε  ηνπο ρξεζηέο. Απηή ε «δνγκαηηθή» 

ζεώξεζε  όηη   ζεκαζία  έρεη  κόλν  ε ζπρλόηεηα  εκθάληζεο  

ησλ αξηζκώλ θαη  γξακκάησλ πηζαλνινγείηαη  όηη είλαη απηή 

πνπ έθαλε  ην πιεθηξνιόγην  ηνπ Dvorak λα κελ 

θπξηαξρήζεη . Αλάιπζε  ησλ αξρώλ θαηαζθεπήο  ηνπ ζα 

γίλεη  ζε επόκελν  θεθάιαην . 

 

 

 

Δικόνα 6.  Πληκηπολόγιο  Dvorak  

 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

  Colemak[15]: 

Δίλαη έλα πιεθηξνιόγην πνπ κνηάδεη κε ην QWERTY ζε 

ό ,ηη αθνξά ηελ ζέζε ζπληνκεύζεσλ θαη ζεκείσλ ζηίμεο 

αιιά επίζεο θξαηά κεξηθά  από ηα γξάκκαηα ηνπ 
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QWERTY ζηελ ίδηα ζέζε θάλνληάο ην πην εύθνιν ζηελ 

πξνζαξκνγή ζε απηό από ην Dvorak γηα ηνπο ρξεζηέο 

ηνπ QWERTY. Δίλαη θηηαγκέλν  γηα λα απεπζύλεηαη  

θπξίσο  ζε αγγιόθσλεο  ρώξεο.  

Δικόνα 7.  Πληκηπολόγιο  Colemak 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

 

  Σν ΝΔΟ[16] : 

Δίλαη έλα εμεηδηθεπκέλν  πιεθηξνιόγην γηα ηε γεξκαληθή  

γιώζζα  αιιά  θαη ηηο ππόινηπεο  γιώζζεο  ηεο θεληξηθήο  

Δπξώπεο , ρσξίο λα αγλνεί  βεβαίσο  θαη  ηα αγγιηθά. Δίλαη 

θηηαγκέλν  κε βάζε  κειέηεο  εξγνλνκίαο  θαη απεπζύλεηαη  

θπξίσο  ζε έκπεηξνπο  δαθηπιόγξαθνπο  αιιά  θαη 

αλζξώπνπο  πνπ γξάθνπλ κεγάια  θείκελα . Σνλίδεηαη ην 

γεγνλόο όηη δίλεη θαη  απηό ζεκαζία ζηελ αθνινπζία 

γξακκάησλ ζαλ ην QWERTY θαη όηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηα 2 ρέξηα  γηα λα πεηύρεη  ζσζηά 

απνηειέζκαηα.  
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Δικόνα 8.  Πληκηπολόγιο  Neo 

 

Πηγή http:/ /www.neo-layout.org/  

 

 

  Σέινο πξέπεη  λα αλαθεξζεί  όηη ππάξρνπλ θαηλνηόκεο  

ρσξηθέο  δηαηάμεηο  πιεθηξνιόγησλ  κε πην ζπρλή  ηελ παξαθάησ  

πνπ νλνκάδεηαη  Matron[19] 

Δικόνα 9 Πληκηπολόγιο  Maltron  

 

Πηγή www.maltron.com/maltron-key- layout -custom.html  

http://www.neo-layout.org/
http://www.maltron.com/maltron-key-layout-custom.html
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Δικόνα 10 .Σπιζδιάζηαηη ε ικόνα ηος πληκηπολογίος Maltron  

 

Πηγή  cache.gizmodo.com/images/2006/07/malt ron. jpg  

                         

1.3 Τπάπσον ελληνικό πληκηπολόγιο  

 Σν ππάξρνλ  ειιεληθό  πιεθηξνιόγην  είλαη  κηα απιή  

κεηάθξαζε  ηνπ QWERTY ζηα ειιεληθά . Απηό έγηλε ιόγσ ηεο  κε 

ύπαξμεο θάπνησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ ζηα ιαηηληθά όπσο ην π, 

ην ζ, ην δ θ.ν.θ.  αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ελόο «λεθξνύ» πιήθηξνπ 

γηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ ηόλνπ θαη ηνπ ίδηνπ πιήθηξνπ κε ηελ 

ηαπηόρξνλε ρξήζε  ηνπ SHIFT γηα ηα δηαιπηηθά. Δπίζεο  

κεηαηεζήθαλ νη ιεηηνπξγίεο απηνύ  ηνπ πιήθηξνπ  ζην πιήθηξν  Q 

ηνπ QWERTY πιεθηξνινγίνπ  . Γηαπηζηώζεθε  ε έιιεηςε  ηνπ «ο» 

ζην αγγιηθό  πιεθηξνιόγην  νπόηε  ηνπνζέηεζε  θαη απηό ζηελ ζέζε  

ηνπ W. Σειηθά  ην ειιεληθό  πιεθηξνιόγην  έρεη  ηελ παξαθάησ  

κνξθή [18]:  
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Δικόνα 11.  Eλληνικό πληκηπολόγιο QWERTY 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

 

1.4 Ανηικείμενο  ηηρ διπλωμαηικήρ  

 Από ηα παξαπάλσ  δηαπηζηώλεηαη  ε ζπλερήο  πξνζπάζεηα  λα 

βειηησζεί  ην πιεθηξνιόγην  αλάινγα  κε ηηο αλάγθεο  θάζε γιώζζαο .  

Καη απηό ην θελό  έξρεηαη  λα ζπκπιεξώζεη  γηα ηα ειιεληθά  απηή ε 

δηπισκαηηθή . Αληηθείκελν  ηεο, ινηπόλ, είλαη ε δεκηνπξγία  κηαο 

βέιηηζηεο  ιεηηνπξγηθήο  δηάηαμεο  ηνπ πιεθηξνινγίνπ  γηα ηα 

ειιεληθά .  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ 

 

2.1 Διζαγωγή  

 ε απηό ην θεθάιαην  ζα αλαιπζνύλ  νη αξρέο  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα λα δεκηνπξγεζνύλ  ηα πιεθηξνιόγηα 

QWERTY θαη Dvorak , πνπ είλαη  νη πην θνηλέο  δηαηάμεηο 

πιεθηξνιόγηνπ , αιιά  θαη ηα πιεθηξνιόγηα  Colemak θαη Νeo πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ  δηαθνξεηηθέο ινγηθέο  γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δηάηαμε  

ησλ γξακκάησλ . Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνύλ  θάπνηεο  κειέηεο  

ζρεηηθά  κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα  απηώλ ησλ πιεθηξνιόγησλ  θαη 

ζα γίλεη  κηα ζύγθξηζε  ησλ δπν θύξησλ ηύπσλ πιεθηξνινγίνπ . 

 

2.2 Πληκηπολόγιο  QWERTY 

 Σν πιεθηξνιόγην QWERTY είλαη ε πην θνηλή δηάηαμε 

πιεθηξνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα αιιά θαη γξαθνκεραλέο. 

Παίξλεη  ην όλνκα  ηνπ από ηα 6  πξώηα  γξάκκαηα  πνπ 

εκθαλίδνληαη  ζηελ πάλσ ζεηξά  θαη  αξηζηεξά . Βαζίζηεθε ζε έλα 

ζρέδην ηνπ  Latham Sholes ην 1874 γηα ηελ γξαθνκεραλή Sholes 

and Glidden typewriter  θαη πνπιήζεθε ζηελ Remington ηελ ίδηα 

ρξνληά, όπνπ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζε γξαθνκεραλή. 

Γεκηνπξγήζεθε γηα λα ειαηηώζεη  ην «κπέξδεκα» ησλ αθίδσλ ηεο 

γξαθνκεραλήο, θαζηεξώζεθε κε ηελ επηηπρία  ηνπ κνληέινπ  

Remington No. 2 ηνπ  1878 θαη εμαθνινπζεί  λα ρξεζηκνπνηείηαη  

ιόγσ ηεο ζπλήζεηαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηεο κε ύπαξμεο  θάπνηαο  

άιιεο δηαθνξεηηθήο  δηάηαμεο  πνπ λα πξνζθέξεη  ζεκαληηθά  

πιενλεθηήκαηα  έλαληη  απηήο.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latham_Sholes
http://en.wikipedia.org/wiki/Sholes_and_Glidden_typewriter
http://en.wikipedia.org/wiki/Sholes_and_Glidden_typewriter
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2.2 .1 Ιζηοπικά ζηοισεία για ηο QWERTY και απσέρ δημιοςπγίαρ 

ηος  

 Ζ δηάηαμε  ηνπ πιεθηξνινγίνπ  QWERTY εθεπξέζεθε  θαη  

δεκηνπξγήζεθε  ζηηο αξρέο  ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1870 από ηνλ C. 

Latham Sholes, εθδόηε  θαη  ηππνγξάθν  εθεκεξίδαο  πνπ δνύζε  ζην 

Milwaukee. Με ηελ βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπ Carlos 

Glidden θαη  Samuel W. Soule έθηηαμε κηα πξώηκε «γξαθνκεραλή» 

πνπ πηζηνπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξε ηνπ  1867. Απηή έκνηαδε  κε ην 

πιεθηξνιόγην  ελόο πηάλνπ  κε 2 ζεηξέο  γξακκάησλ ηνπνζεηεκέλσλ  

αιθαβεηηθά , όπσο  θαίλεηαη  ζην παξαθάησ  ζρήκα  :  

 

 

 

 

 Ζ «γξαθνκεραλή» ηνπ είρε  2 ηδηόηεηεο  πνπ έθαλαλ  ηα 

«κπεξδέκαηα» (― jams‖) ζνβαξό  δήηεκα . Πξώηνλ,  νη ραξαθηήξεο 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη  ζε κεηαιιηθνύο βξαρίνλεο (―type bars‖) , νη 

νπνίνη κπνξνύζαλ λα ρηππήζνπλ θαη  λα κπεξδεπηνύλ ζε 

πεξίπησζε ηαπηνρξόλνπ ή  πνιύ γξήγνξνπ δηαδνρηθνύ παηήκαηνο 

γεηηνληθώλ πιήθηξσλ. Γεύηεξνλ, ην ζεκείν  γξαθήο  ήηαλ ζε κηα 

ζέζε  θάησ από ην ραξηί  , κε νξαηό  ζηνλ ρξήζηε, ζε έλα ζρέδην  

γξαθνκεραλήο  πνπ νλνκάδεηαη  «ρηππήκαηνο  πξνο ηα πάλσ» (―up-

stroke design‖).  πλεπώο, ηα «κπεξδέκαηα» ήηαλ ζνβαξά  γηαηί  ν 

ρξήζηεο  κπνξνύζε  λα ηα δεη κνλό  αλ ζήθσλε  ην ραξηί  γηα λα δεη ηη  

έρεη  γξάςεη. Ζ ιύζε  ήηαλ λα ηνπνζεηεζνύλ γξάκκαηα  πνπ ζηα 

αγγιηθά  ρξεζηκνπνηνύληαη  δηαδνρηθά  (όπσο ην ―th‖ή ην  ―st‖) έηζη 

ώζηε λα κελ γεηηνλεύνπλ νη βξαρίνλεο  ηνπο, απνθεύγνληαο  έηζη  ηα 

«κπεξδέκαηα». Δλόζσ ιέγεηαη  όηη ην QWERTY ζρεδηάζηεθε  γηα λα 

κεηώζεη  ηελ ηαρύηεηα  ησλ ρξεζηώλ, απηό  είλαη  ιαλζαζκέλν. Σν 

3 5 7 9 N O P Q R S T U V W X Y Z 
2 4 6 8 . A B C D E F G H I J K L M 

 

Δικόνα 12 Αλθαβηηική διάηαξη ππώηος 
πληκηπολογίος  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/C._Latham_Sholes
http://en.wikipedia.org/wiki/C._Latham_Sholes
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Glidden
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Glidden
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_W._Soule
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QWERTY θηηάρηεθε  γηα λα κελ δεκηνπξγνύληαη  «κπεξδέκαηα» 

ελώ νη ρξεζηέο  γξάθνπλ κε ζρεηηθά  κεγάιε  ηαρύηεηα . Παξ‘ νι 

‗απηά, ην γεγνλόο όηη έρεη κόλν έλα θσλήελ ζηελ βαζηθή  ζεηξά ην 

θάλεη ρεηξόηεξν από κεξηθέο πην ζύγρξνλεο ιεηηνπξγηθέο 

δηαηάμεηο.  

 Ο Sholes πξνζπάζεζε  γηα ηα επόκελα  6 ρξόληα λα 

ηειεηνπνηήζεη  ηελ εθεύξεζε  ηνπ, θάλνληαο  δηάθνξεο  δνθηκαζηηθέο  

αλαδηαηάμεηο  ηνπ αξρηθνύ  αιθαβεηηθνύ  πιεθηξνινγίνπ  ηνπ , κε 

ζθνπό  λα κεηώζεη  ηελ ζπρλόηεηα  ησλ «κπεξδεκάησλ». Γηα απηό ην 

ζθνπό ρξεζηκνπνίεζε κηα κειέηε γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

δεπγώλ γξακκάησλ θαη απηά πνπ εκθαλίδνληαλ ζπρλά καδί θαη ηα 

ηνπνζέηεζε ζε αληίζεηεο ζέζεηο ζην πιεθηξνιόγην ηνπ. Σειηθά  

θαηέιεμε  ζε κηα κνξθή  4 ζεηξώλ γξακκάησλ ζεκείσλ ζηίμεσο  θαη 

αξηζκώλ πνπ πξνζνκνηάδεη  ην ζύγρξνλν  QWERTY πιεθηξνιόγην . 

Σν ηειηθό  πιεθηξνιόγην  πνπ πνπιήζεθε  ζηελ Remington είλαη ην 

αθόινπζν :  

 

 

 

 

 

 

 Αθνύ  ε Remington αγόξαζε  ην πιεθηξνιόγην  έθαλε  θάπνηεο 

αιιαγέο  έηζη  ώζηε νπζηαζηηθά  λα θαηαιήμνπκε  ζηελ ζεκεξηλή  

κνξθή  ηνπ QWERTY πιεθηξνιόγηνπ. Απηέο νη αιιαγέο ήηαλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ην ―R‖  ζηελ ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ε ηειεία έηζη 

ώζηε νη πσιεηέο ηεο λα κπνξνύλ λα θαηαπιήζζνπλ ηνπο πειάηεο 

ηεο γξάθνληαο ―TYPEWRITER‖ («γξαθνκεραλή») 

ρξεζηκνπνηώληαο πιήθηξα κόλν από ηελ πξώηε ζεηξά ηνπ 

πιεθηξνιόγηνπ. Δπίζεο, πξέπεη  λα ζεκεησζεί  όηη ηα γξάκκαηα  ηνπ 

2 3 4 5 6 7 8 9 - , 

Q W E R T Y I U O P 

Z S D F G H J K L M 

A X & C V B N ? ; . 

Δικόνα 13 .  Ππώηη διάηαξη 
πληκηπολογίος QWERTY  
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πιεθηξνιόγηνπ δελ είλαη ζε κηα «ρσξηθή  ηάμε» ( είλαη δειαδή  

δηαγώληα  ην έλα θάησ από ην άιιν) γηα λα εμππεξεηνύλ ηελ 

αλάγθε  λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο κεηαιιηθνύο  βξαρίνλεο  έηζη  ώζηε λα 

δνπιεύεη  ε γξαθνκεραλή ! Αμηνζεκείσην  είλαη ην γεγνλόο  όηη δελ 

ήηαλ αλαγθαία  ε δεκηνπξγία  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ QWERTY, κηα θαη  

ηελ επνρή  πνπ αλαθαιύθζεθε  ήηαλ γηα λα επηιύζεη  ην πξόβιεκα  

πνπ δεκηνπξγνύζαλ  νη γξαθνκεραλέο  Remington. Σέινο, από ηελ 

δηάηαμε  ησλ γξακκάησλ πξνθύπηεη  όηη ν Sholes δεκηνύξγεζε  απηό 

ην πιεθηξνιόγην  γηα αξηζηεξόρεηξεο, όπσο θεκνινγείηαη  όηη ήηαλ 

θαη ν ίδηνο, κηα θαη  νη ιέμεηο ηεο αγγιηθήο  γιώζζαο  πνπ κπνξνύλ 

λα γξάθνπλ κόλν  κε ην αξηζηεξό  ρέξη  είλαη θάπνηεο  ρηιηάδεο  ελώ 

κε ην δεμί  κόλν  κεξηθέο  εθαηνληάδεο .  

 πγθεληξσηηθά  νη αξρέο  ιεηηνπξγίαο ηνπ QWERTY 

πιεθηξνιόγηνπ είλαη νη έμεο: 

 Σα δεύγε  γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζπρλά  καδί  

ηνπνζεηνύληαη  απέλαληη  ην έλα από ην άιιν εάλ ζηελ κέζε  

ηνπ πιεθηξνιόγηνπ ζεσξήζνπκε  κηα λνεηή  γξακκή .  

 Σα πην θνηλά  γξάκκαηα  είλαη ζην αξηζηεξό  ρέξη .  

.[1][2][3][4][7]                                                                                 

 

 

2.2.2 Γιαθοπέρ  από ηη ζύγσπονη  διάηαξη  

 Σν πιεθηξνιόγην  πνπ αλέπηπμε  ν Sholes έρεη  θάπνηεο  

δηαθνξέο  κε ηε ζύγρξνλε  κνξθή  ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 

ζήκεξα. Ζ πην εύθνια  παξαηεξήζηκε  δηαθνξά  είλαη όηη δελ 

ππάξρνπλ ηα λνύκεξα  0 θαη 1, ηα νπνία  δελ θξίζεθαλ  απαξαίηεηα  

γηαηί  κνηάδνπλ  κε ηα ην θεθαιαίν  «Ο» θαη ην ― l‖ αληίζηνηρα. Σν 

γξάκκα  «Μ» είλαη  ζηελ ηξίηε  ζεηξά  δίπια  ζην «L» αληί  ζηελ 

ηέηαξηε  ζεηξά  δίπια  ζην «Ν». ηα γξάκκαηα  «C» θαη  «X» έρνπλ  

αληηκεηαηεζεί  θαη ηα πεξηζζόηεξα  ζεκεία  ζηίμεο ιείπνπλ ή  είλαη ζε 

εληειώο  δηαθνξεηηθή  ζέζε . Σέινο  ην ζαπκαζηηθό, πνπ ζηα 
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πεξηζζόηεξα  ζύγρξνλα  πιεθηξνιόγηα  βξίζθεηαη  ζην ίδην πιήθηξν  

κε ην 1, ρξεηαδόηαλ έλα ηξηπιό  ζπλδπαζκό  πιήθηξσλ γηα λα 

αλαπαξαρζεί  ζηελ γξαθνκεραλή  (ζπγθεθξηκέλα  απόζηξνθνο  , 

backspace θαη ηειεία). Σν 0 πξνζηέζεθε  ζρεηηθά  γξήγνξα  κεηά  

ηελ δεκηνπξγία  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ από ηνλ Sholes αιιά  ην 1 δελ 

πξνζηέζεθε  παξά  κόλν  ζηελ δεθαεηία  ηνπ 1970. Παξαθάησ  

παξαηίζεληαη  ηα δπν πιεθηξνιόγηα  γηα λα γίλνπλ πην εκθαλείο  νη 

δηαθνξέο .[1][2][3][4][7]  

 

 

 

Δικόνα 14 .  Πληκηπολόγιο γπαθομησανήρ Remington  

 

Πηγή http:/ /home.earth l ink .net/~dcrehr/whyqwert .html  

 

 

http://home.earthlink.net/~dcrehr/whyqwert.html
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Δικόνα 15.  ύγσπονο πληκηπολόγιο QWERTY 

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 

 

2.3 Πληκηπολόγιο  Dvorak 

2.3.1 Ιζηοπικά  ζηοισεία και απσέρ  διάηαξηρ  ηος πληκηπολόγιος 

ηος Dvorak 

 To Dvorak simplif ied keyboard (απινπνηεκέλν  πιεθηξνιόγην  

Dvorak) πινπνηήζεθε  θαη  πήξε  πηζηνπνίεζε  ην  1936 από  ηνλ 

August Dvorak θαη ηνλ William Dealey .Ο Dvorak ήηαλ θαζεγεηήο 

δηδαθηηθήο ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο ζην παλεπηζηήκην ηεο 

Washington. O Dealy ήηαλ θαζεγεηήο  εθπαίδεπζεο  ζην  North 

Texas State Teacher's College  ζην  Denton, Texas. Απηνί  ινηπόλ  

νξγάλσζαλ ηα γξάκκαηα  έηζη  ώζηε ε απόζηαζε  πνπ ρξεηάδνληαλ  

ηα δάρηπια  λα δηαλύζνπλ  γηα λα γξάςνπλ  ηηο πεξηζζόηεξεο  ιέμεηο  

ζηα αγγιηθά  λα είλαη ειάρηζηε. Απηό ζηελ αξρή  έγηλε  γηαηί  λόκηδαλ  

όηη έηζη  ζα απμεζεί  ε ηαρύηεηα  δαθηπινγξάθεζεο , αιιά  όπσο 

απνδείρηεθε  αξγόηεξα  ζπλέβαιε  ζηε κείσζε  ηξαπκαηηζκώλ  από 

επαλαιακβαλόκελεο  θηλήζεηο  (―repetit ive strain injuries‖) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα  ηνπ ζπλδξόκνπ  θαξπηαίνπ  ζσιήλα  (― carpal tunnel 

syndrome‖).  

http://en.wikipedia.org/wiki/August_Dvorak
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Dealey&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Texas
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Texas
http://en.wikipedia.org/wiki/Denton,_Texas
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 To πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ην πιεθηξνιόγην QWERTY, πνπ θηηάρηεθε γηα λα 

απνθεύγνληαη ηα «κπεξδέκαηα» ησλ βξαρηόλσλ ησλ πξώησλ 

εκπνξηθά επηηπρεκέλσλ γξαθνκεραλώλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη 

λσξίηεξα. Ο Dvorak, κειεηώληαο  ηελ ζπρλόηεηα  ησλ γξακκάησλ  

θαη ηελ θπζηνινγία  ηεο θίλεζεο  ησλ ρεξηώλ, δεκηνύξγεζε  έλα 

πιεθηξνιόγην  βάζεη  ησλ παξαθάησ  άξρσλ :  

 Σα γξάκκαηα  ζα πξέπεη  λα γξάθνληαη  ελαιιάζζνληαο  ηα 

ρέξηα( δειαδή  έλα από ην δεμί  έλα από ην αξηζηεξό).  

 Σα γξάκκαηα  θαη νη δίθζνγγνη  πνπ είλαη πην ζπρλνί  πξέπεη  

λα είλαη ζην κέξνο  όπνπ  ν ρξήζηεο  είλαη  εύθνιν λα  γξάςεη , 

δειαδή  ζηελ βαζηθή ζεηξά, θαη  κάιηζηα  θάησ  από ηα πην 

«δπλαηά» δάρηπια .  

 Σα πην ζπάληα  γξάκκαηα  ζα πξέπεη  λα είλαη ζηελ θάησ 

ζεηξά, ε νπνία  είλαη πην δύζθνιν  λα παηεζεί . 

 Σν δεμί  ρέξη  ζα πξέπεη  λα γξαθεί  ηα πεξηζζόηεξα  γξάκκαηα , 

κηαο θαη νη πεξηζζόηεξνη  άλζξσπνη  είλαη δεμηόρεηξεο . 

 Οη δίθζνγγνη  δελ ζα πξέπεη  λα είλαη  ζε ζπλερόκελα -

γεηηνληθά  πιήθηξα .  

Ζ δαρηπινγξάθεζε ζα πξέπεη λα μεθηλά από ηα άθξα ηνπ 

πιεθηξνιόγηνπ θαη λα πεγαίλεη πξνο ην θέληξν ηνπ, γηαηί 

παξαηήξεζε όηη όηαλ νη άλζξσπνη ρηππνύλ δηαδνρηθά ηα 

δάρηπια ζην ηξαπέδη είλαη πην εύθνιν λα μεθηλήζνπλ από 

ηνλ «κηθξό» θαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ δείθηε.       

 Ζ δηάηαμε  ηνπ  Dvorak ήηαλ βειηηζηνπνηεκέλε  γηα ηα 

αγγιηθά , αθνύ  νη ππόινηπεο  γιώζζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύλ  ην 

ιαηηληθό  αιθάβεην  ηόζν  δελ έρνπλ ηελ ίδηα  ζπρλόηεηα  εκθάληζεο  

γξακκάησλ   αιιά    θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα  ζπρλόηεηα  

εκθάληζεο  δεπγαξηώλ  γξακκάησλ.  Έηζη  γηα ηηο ππόινηπεο  

γιώζζεο  εμαιείθνληαη  ακέζσο ηα νθέιε  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ 

απηνύ . Παξ‘νι‘απηά , παξόκνηα  πιεθηξνιόγηα  έγηλαλ  θαη γηα ηηο 

ππόινηπεο  γιώζζεο  (όρη γηα ηελ ειιεληθή).  
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 Σν πιεθηξνιόγην  απηό νινθιεξώζεθε  ην 1932 θαη ν 

ακεξηθαληθόο  νξγαληζκόο  πηζηνπνίεζεο  ην δέρηεθε  ζαλ 

«ελαιιαθηηθή  δηάηαμε  γηα κέζα  πιεθηξνιόγεζεο  αιθαξηζκεηηθώλ  

ραξαθηήξσλ»(  ―Alternate Keyboard Arrangement for 

Alphanumeric Machines‖) . Κάπνηνη εξεπλεηέο  ακθηζβεηνύλ ηελ 

εξγνλνκηθή αλσηεξόηεηα ηνπ πιεθηξνιόγηνπ απηνύ θαη ιέλε όηη 

εμειίρζεθε γηα θαζαξά εκπνξηθνύο ιόγνπο θαη ζθνπόο θάπνησλ 

εξεπλώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ από εηαηξίεο πνπ ην 

παξήγαγαλ  ήηαλ ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Φαίλεηαη  όηη  

νη κνλαδηθέο  αμηόπηζηεο  έξεπλεο  πάλσ ζε απηό ην ζέκα  είλαη κηα 

ηνπ ακεξηθαληθνύ  λαπηηθνύ  θαη κηα ηνπ δεκνζίνπ  ηνκέα  ησλ Ζ.Π.Α.  

[7][11][12][13][14].  

 

2.3.2 Απσική  και ηελική  διάηαξη  ηος πληκηπολόγιος Dvorak  

 Ζ δηάηαμε  πνπ πηζηνπνηήζεθε  από ηνλ ANSI δηαθέξεη  από 

απηή πνπ δεκηνπξγήζεθε  από ηνλ Dvorak . ηελ πξαγκαηηθόηεηα  

θαη ε δηάηαμε  πνπ δεκνζηεύηεθε  από ηνλ Dvorak θαη ηνλ Dealy θαη 

δήηεζε  πηζηνπνίεζε  δηέθεξε  από απηή πνπ ν Dvorak είρε  θηηάμεη , 

θπξίσο σο πξνο ηε ζέζε  ηνπ «Ε». Απηό θπξίσο νθείιεηαη  ζην όηη 

ηα ζεκεξηλά  πιεθηξνιόγηα  έρνπλ πεξηζζόηεξα  πιήθηξα  από όζα 

είραλ νη γξαθνκεραλέο  ηελ επνρή  ηνπ Dvorak[7][11][12][13][14].  

 Παξαθάησ  βιέπνπκε  ηηο 2 απηέο δηαθνξεηηθέο  δηαηάμεηο : 
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Δικόνα 16.  Ππωηόηςπο πληκηπολόγιο  Dvorak  

 

Πηγή  ht tp :/ / t ypedvorak.com/wp-content / themes/upstart -b logger-minim-
01/ images/header. jpg  

Δικόνα 17.  ύγσπονο πληκηπολόγιο Dvorak  

 

Πηγή   
http:/ / theconnoisseuri tal l . t ypepad.com/photos/uncategorized/2008/06 /24/dvora
kkeyboard_com_2.gif  

 ηελ αξρηθή  δηάηαμε  ηα λνύκεξα  ήηαλ κε ηελ αθόινπζε  

ζεηξά : 7531902468. 

 Δπίζεο ην εξσηεκαηηθό  ήηαλ ζηελ πην αξηζηεξή  ζέζε  ηεο 

δεύηεξεο  ζεηξάο  ελώ ην «/» ήηαλ ζηε πην δεμηά  ζέζε  ηεο 

ίδηαο ζεηξάο . [7][11][12][13][14]  

 

http://typedvorak.com/wp-content/themes/upstart-blogger-minim-01/images/header.jpg
http://typedvorak.com/wp-content/themes/upstart-blogger-minim-01/images/header.jpg
http://theconnoisseuritall.typepad.com/photos/uncategorized/2008/06/24/dvorakkeyboard_com_2.gif
http://theconnoisseuritall.typepad.com/photos/uncategorized/2008/06/24/dvorakkeyboard_com_2.gif
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 2.4 Άλλερ λογικέρ διαηάξεων  

 Τπάξρνπλ δπν αθόκε  ελδηαθέξνπζεο  ινγηθέο  ιεηηνπξγηθήο  

δηάηαμεο  πνπ ζα αλαιύζνπκε  παξαθάησ: ε δηάηαμε  ηνπ Colemak 

θαη ε δηάηαμε  Neo. 

2.4.1 Γιάηαξη  Colemak 

 Ζ δηάηαμε  απηή εθδόζεθε  ηελ πξώηε  Ηαλνπάξηνπ  2006 από 

ηνλ Shai Colemak κε θύξην  ζθνπό  ηεο ηελ βειηίσζε  ηνπ 

πιεθηξνιόγηνπ QWERTY, ηελ νπνία  δελ ζεσξεί  όηη πέηπρε  ην 

πιεθηξνιόγην  ηνπ Dvorak. Αξρέο ηνπ ινηπόλ  είλαη:  

 Ζ εύθνιε  κεηάβαζε  από ην QWERTY ζην Colemak, 

αιιάδνληαο  κόλν  2 γξάκκαηα  από ην έλα ρέξη  ζην άιιν (17 

γξάκκαηα  ζπλνιηθά  αιιάδνπλ ζέζε) 

 Έρεη  πεξηζζόηεξα  γξάκκαηα  κε κεγάιε  ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο  ζηελ βαζηθή  ζεηξά   

 Γελ θνπξάδεη  ην «κηθξό» δάρηπιν  όπσο ηα άιια  δπν 

πιεθηξνιόγηα  

 Γελ δίλεη  ηόζε  ζεκαζία  ζην λα είλαη  ηα δεπγάξηα  γξακκάησλ   

ζην ίδην  δάρηπιν  άιια  ζην αληίζεην  ρέξη  γηαηί  απηό ραιάεη  ην 

ζηόρν  ηνπ πνπ είλαη λα κελ ππάξρνπλ πνιιά  ζπλερόκελα  

παηήκαηα  ζην ίδην  ρέξη .  

 Κξαηάεη  ζηελ ίδηα  ζέζε  ηα ―Z‖, ‖X‖, ‖C‖,  θαη  ‖V‖ γηα ηηο 

γλσζηέο  ιεηηνπξγίεο  πνπ πεξηιακβάλνπλ  πάηεκα  ηνπο 

ηαπηόρξνλα  κε ην πιήθηξν  ctrl  ησλ Windows.[15]            
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Δικόνα 18.  Πληκηπολόγιο Colemak 

 

Πηγή http:/ /colemak.com/  

 

Μεηά  από απηά ν Colemak  ηζρπξίδεηαη  όηη γξάθεη  35 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο  ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο  κόλν  ηελ βαζηθή  

ζεηξά  θαη κε 16 θνξέο ιηγόηεξεο  αιιαγέο  ζέζεο ησλ 

δαρηύισλ κεηαμύ  ησλ ζεηξώλ  ζε ζρέζε  κε ην QWERTY. 

Άιια  θαη ζε ν,ηη αθνξά  ην Dvorak, ν Colemak ηζρπξίδεηαη  όηη 

επεηδή, αλ θαη είλαη ζσζηή  ε ινγηθή  ηνπ, επεηδή  δελ 

ζρεδηάζηεθε  κέζσ  ππνινγηζηή  δελ είλαη ζσζηή  ε εθαξκνγή  

απηήο ηεο ινγηθήο  θαη όηη είλαη πνιύ επηβαξπκέλα  ηα κηθξά  

δάρηπια  θαη έρεη  ζπρλνύο  ζπλδπαζκνύο  γξακκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη  κόλν  ζε απηά ηα δάρηπια .[15] 

2.4.1 Γιάηαξη  Neo 

 Ζ δηάηαμε  απηή ζρεδηάζηεθε  ην 2004 από έλαλ απιό  

γεξκαλό  ρξήζηε  κε ηηο παξαθάησ  αξρέο:  

 Σα πην ζπρλά  ρξεζηκνπνηνύκελα  γξάκκαηα  βξίζθνληαη  ζηελ 

βαζηθή  ζεηξά  

 Σα πην ζπρλά  δεπγάξηα  γξακκάησλ πξέπεη  λα ηνπνζεηνύληαη  

ζην αληίζεην  ρέξη  αιιά ζην ίδην  πιήθηξν  

 Αλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ απηά ηα δεπγάξηα  ζην 

αληίζεην  ρέξη  ηόηε  πξέπεη  λα ηνπνζεηνύληαη  ζην ίδην  ρέξη  

από ην θέληξν  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ πξνο ηα έμσ κε έλα 

http://colemak.com/
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δάρηπιν  δηάθνξα ,  δειαδή  δεπγάξηα  ζηνλ δείθηε  θαη ηνλ 

παξάκεζν  θαη ζηνλ κέζν  θαη ηνλ κηθξό . 

 Σα γξάκκαηα  πξέπεη  λα ηνπνζεηεζνύλ, αλ είλαη δπλαηόλ ζην 

δείθηε  θαη ηνλ κέζν, ε επάλσ  ζεηξά  είλαη πην εύθνιε  από 

ηελ θάησ  θαη ζηνπο παξάκεζν  θαη κηθξό  πξέπεη  λα κελ 

ππάξρνπλ θηλήζεηο  κεηαμύ  ζεηξώλ ζπρλά .  

 Οη πεξηζζόηεξνη  άλζξσπνη  είλαη δεμηόρεηξεο  νπόηε  πξέπεη 

λα θαηαλεκεζεί  πεξηζζόηεξν  βάξνο ζηελ δεμηά  κεξηά  ηνπ 

πιεθηξνιόγηνπ. 

 Ζ γεξκαληθή  γιώζζα  έρεη  πξνηεξαηόηεηα , κεηά  ηα αγγιηθά, ν 

πξνγξακκαηηζκόο  θαη εληνιέο  ζην Unix 

 Αλ ε κεηαθίλεζε  θάπνηνπ  πιήθηξνπ είλαη ακθίβνιν  όηη ζα 

βνεζήζεη  ηόηε  θαιύηεξα  λα παξακείλεη  ζηελ ζέζε  ηνπ ώζηε 

λα βνεζήζεη  ζηελ πην εύθνιε  εθκάζεζε  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ 

από ηνπο ρξήζηεο .  

 Αλ ε αληηκεηάζεζε  θάπνησλ πιήθηξσλ δελ έρεη  ζεκαληηθά  

απνηειέζκαηα , ηόηε  είλαη θαιύηεξα  λα θξαηεζεί  ε κνξθή  ηνπ 

QWERTY  γηαηί  νη άλζξσπνη  ζπκνύληαη  ηα πιήθηξα  ζε 

κλεκνληθέο  αθνινπζίεο  (―mnemoblocks‖).  

 πκβάληα  θίλεζεο  ηνπ κηθξνύ  δαρηύινπ  από ηελ πάλσ ζεηξά  

ζηελ θάησ  είλαη  αλαπόθεπθηα  θαη ζα πξέπεη  λα θξαηεζνύλ  

ζηαηηζηηθά  αλεμάξηεηα .[16] 
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Δικόνα 19.  Πληκηπολόγιο Νeo 

 

Πηγή http:/ /www.neo-layout.org/  

 

 

                                                                                                                                                              

2.5. Μελέηερ ζύγκπιζηρ  ηων παπαπάνω  διαηάξεων  

 Παξόηη  ην πιεθηξνιόγην  ηνπ Dvorak  είλαη πηζηνπνηεκέλν  

εδώ θαη ρξόληα  δελ θαηάθεξε  πνηέ  λα αληηθαηαζηήζεη  ην QWERTY 

θαη έγηλαλ  κειέηεο  γηα λα εμεγήζνπλ  απηό ην γεγνλόο .  

 Σν 1956 κηα κειέηε  πνπ έγηλε  από ην ακεξηθαληθό  δεκόζην  

κε επηθεθαιήο  ηνλ Earle Strong, θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο όπνηαο  

έγηλαλ  πεηξάκαηα  ζε κηα νκάδα  10 έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ  ,  

απνθάλζεθε  όηη ε εθπαίδεπζε  ησλ δαθηπινγξάθσλ  ζ απηό ην 

πιεθηξνιόγην  δελ ζα «έβγαδε  πνηέ  ηα ιεθηά  ηεο». Ζ κειέηε απηή 

ζηάζεθε εκπόδην γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Dvorak ζε εηαηξίεο θαη 

θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο. Μηα θξηηηθή ζε απηή ηελ κειέηε ήηαλ 

όηη δελ πήξε θαη δείγκα κε έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ , ε νπνία 

αληηθξνύζηεθε κε ην επηρείξεκα όηη ην ξεαιηζηηθό ζελάξην εί λαη λα 

θξαηήζεη ηνπο δαθηπινγξάθνπο ηεο ε θπβέξλεζε θαη όρη λα πάξεη 

θαηλνύξγηνπο καδί κε ηα πιεθηξνιόγηα. Έλα δεύηεξν ζεκείν 

θξηηηθήο γηα απηή ηελ εξεύλα ήηαλ όηη δελ ππήξρε αξθεηό 

δηάζηεκα έηζη ώζηε νη δαθηπινγξάθνη λα θηάζνπλ ζην κέγηζην 

http://www.neo-layout.org/


 32 

ησλ δπλαηνηήησλ  ηνπο πιεθηξνινγώληαο ζην  πιεθηξνιόγην 

Dvorak.  Δπίζεο  ακθηζβεηείηαη  ε δηάζεζε  ηνπ Strong λα βγάιεη  

αληηθεηκεληθά  απνηειέζκαηα  ιόγσ  πξνεγνύκελσλ δειώζεσλ ηνπ 

όηη ζέιεη  λα εθκεηαιιεπηεί  ζην έπαθξν  ην ππάξρνλ πιεθηξνιόγην  

θαη όρη λα αγνξάζεη  θαηλνύξγην . Δπίζεο ιέγεηαη  όηη όηαλ ηνπ 

δήηεζαλ ηα ζηνηρεηά  ηεο έξεπλαο  είπε  όηη ηα είρε  θαηαζηξέςεη  θαη  

όηη ππάξρνπλ κόλν  ηα απνηειέζκαηα .  

 ε αληίζεηα  απνηειέζκαηα  θαηαιήγεη  ε έξεπλα  ηνπ 

ακεξηθαληθνύ  λαπηηθνύ  πνπ έγηλε  ην 1944. Απηή  ζπκπεξηέιαβε  

δαθηπινγξάθνπο  ζην  πιεθηξνιόγην  Dvorak κε εκπεηξία  πεξίπνπ  

2,5 κελώλ  θαη άιινπο δαθηπινγξάθνπο  πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ  ην 

απιό  πιεθηξνιόγην . Δπαλεθπαηδεύνληαο  ηηο δπν νκάδεο 

δαθηπινγξάθσλ  θαηέιεμαλ όηη ε νκάδα  κε ην Dvorak αύμεζε  ηελ 

ηαρύηεηα  ηεο θαηά 76%, έλαληη  κόλν  24% απηώλ  ηνπ QWERTY. 

(ζ.ζ. Δδώ βέβαηα  αμίδεη  θαλείο λα παξαηεξήζεη  όηη ηα πνζνζηά  

είλαη επί  δηαθνξεηηθήο  βάζεο. Έηζη  ηειηθά, ελώ όλησο ε 

επαλεθπαίδεπζε  ζην πιεθηξνιόγην  Dvorak  είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή  νπζηαζηηθά  θηάλεη  ηνπο δαθηπινγξάθνπο  ζε κηα 

ηαρύηεηα  ην πνιύ 10% πάλσ από ην πξνεγνύκελν  πιεθηξνιόγην .  

Απηό ην γεγνλόο  απνθξύπηεηαη  ζε απηήλ ηελ έξεπλα. )  

 Φπζηθά  έξεπλεο  γηα ηελ πνηόηεηα  ησλ πιεθηξνινγίσλ  ηνπο 

όπσο  θαη ηελ ηαρύηεηα  γξαθήο  ζε απηά έθαλαλ  όινη  νη 

θαηαζθεπαζηέο  ηνπο, άιια  ήηαλ όιεο  βαζηζκέλεο  ζε παξαδνρέο  

πάλσ ζηηο νπνίεο  βαζίζηεθε  ε θαηαζθεπή  ησλ πιεθηξνινγίσλ .  

Απηέο νδεγνύληαη ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πιεθηξνιόγην ηνπ ελίνηε 

θαηαζθεπαζηή είλαη ην θαιύηεξν θαη νδεγνύλ ζε αληηθαηηθά 

επηρεηξήκαηα όζνλ αθνξά ην Dvorak θαη ην  QWERTY. Έηζη, 

θξίλεηαη ζθόπηκν λα κελ αλαθεξζνύλ απηέο νη έξεπλεο.  

 πκπεξαζκαηηθά, πηζηεύεηαη όηη ε ηαρύηεηα 

πιεθηξνιόγεζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο δελ κπνξεί λα βειηησζεί 

δξακαηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο ηνπ 
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πιεθηξνιόγηνπ, άιια έλα πνζνζηό 10 -15% είλαη θαη απηό 

ζεκαληηθό. εκαληηθόηεξν απνηέιεζκα όισλ απηώλ ησλ εξεπλώλ 

γηα ηα πιεθηξνιόγηα είλαη όηη πξνιακβάλνπλ θαηλόκελα θνύξαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ κπώλ θαη ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα, θάηη ην 

νπνίν απαζρνιεί  ζίγνπξα ηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη θάλεη 

επηηαθηηθή αλάγθε ηελ αιιαγή από ην πιεθηξνιόγην QWERTY ζε 

έλα πην μεθνύξαζην. Σέινο , όινη  βαζίδνπλ ππνζέζεηο  από 

παξαηεξήζεηο  θαη όρη ζε ηαηξηθά  δεδνκέλα  θαη ζηε ππόζεζε  όηη ην 

θνηλό  ηνπο είλαη δεμηόρεηξεο, πξνο ράξηλ γεληθόηεηαο  ηεο ηειηθήο  

δηάηαμεο  ηνπο. [4][5][14] 

 

 

2.6 ύνδπομο καππιαίος ζωλήνα  

 Ο θαξπόο πεξηβάιιεηαη από κία δέζκε ηλώδνπο ηζηνύ πνπ 

θπζηνινγηθά ιεηηνπξγεί ζαλ ζηήξημε  ηνπ ζπλδέζκνπ. Σν ζηελό 

απηό θελό αλάκεζα ζε απηή ηελ ηλώδε δέζκε θαη ην θόθθαιν ηνπ 

θαξπνύ νλνκάδεηαη θαξπηαίνο ζσιήλαο. Σα λεύξα πεξλνύλ από 

ηνλ θαξπηαίν ζσιήλα γηα λα δερζνύλ αηζζήζεηο από ηνλ αληίρεηξα, 

ηνλ δείθηε, θαη ηα ππόινηπα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ. Κάζε θαηάζηαζε 

πνπ πξνθαιεί νίδεκα ή  αιιαγή ηεο ζέζεο ζνπ ηζηνύ κέζα ζηνλ 

θαξπηαίν ζσιήλα κπνξεί λα πηέζεη θαη λα εξεζίζεη ηα λεύξα απηά. 

Απηόο ν εξεζηζκόο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κνύδηαζκα ησλ 

δαρηύισλ, κηα θαηάζηαζε 

γλσζηή σο ζύλδξνκν 

θαξπηαίνπ ζσιήλα.  

 

Πηγή 
http:/ / img.webmd.com/dtmcms/l ive/web
md/consumer_assets/s i te_images/art ic l
es/health_and_medical_reference/ joint
s_bones_and_muscles/arthri t is_carpel_
tunnel_syndrome_carpal_tunnel_syndr
ome.jpg  

Δικόνα 20 Αναηομία ηος καππιαίος  
ζωλήνα  
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 Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο , ε αηηία πνπ ηνπο 

πξνθάιεζε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα είλαη άγλσζηε. Κάζε 

θαηάζηαζε πνπ επηβάιιεη πίεζε ζηα λεύξα ζηνλ θαξπηα ίν ζσιήλα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζύλδξνκν. Κνηλέο αηηίεο είλαη ε 

παρπζαξθία, ε εγγπκνζύλε, ν ππνζπξσεηδηζκόο, ε αξζξίηηδα, ν 

δηαβήηεο ή ηξαπκαηηζκόο. Σν νίδεκα ησλ ηελόλησλ πνπ είλαη 

απνηέιεζκα από επαλαιακβαλόκελε εξγαζία, όπσο ζπλερόκελε 

πιεθηξνιόγεζε, κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ζύλδξνκν 

θαξπηαίνπ ζσιήλα.  

 Οη αζζελείο κε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα αξρηθά ληώζνπλ 

κνύδηαζκα θαη «γαξγάιεκα» ζην ρέξη θάζε θνξά πνπ ελνρινύληαη 

ηα λεύξα ηνπ θαξπνύ (ζηνλ δείθηε, ηνλ κέζν, ηνλ αληίρεηξα θαη ζε 

κέξνο ησλ παξάκεζσλ). Απηέο νη ελνριήζεηο ζπρλά εκθαλίδνληαη 

ηε λύρηα θαη μππλνύλ ηνπο αζζελείο από ηνλ ύπλν ηνπο. Ο ιόγνο 

πνπ ηα ζπκπηώκαηα είλαη ρεηξόηεξα ην βξάδπ κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηελησκέλε ζέζε ηνπ ρεξηνύ θαηά ηνλ ύπλν θαη/ή 

κε ηελ ζπγθέληξσζε πγξνύ κεηαμύ ηνπ ρεξηνύ θαη ηνπ θαξπνύ όζν 

ην ρέξη είλαη νξηδόληην. Σν ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα κπνξεί λα 

είλαη κηα αζζέλεηα ε νπνία ζα εμαθαληζηεί κεηά από ιίγν θαηξό ή 

ζα επηκείλεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα.  
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Δικόνα 21 Πεπιοσέρ επηπεαζμού από ηο ζύνδπομο καππιαίος  ζωλήνα  

 

Πηγή  ht tp:/ / images.medicinenet.com/images/ i l lustra t ions/carpal_ tunnel . jpg  

 Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο γηα ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ 

ζσιήλα εμαξηάηαη από ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη αλ 

ππάξρεη ππνβόζθνπζα πάζεζε  πνπ ην πξνθαιεί. Αξρηθά, ε 

ζεξαπεία πεξηιακβάλεη μεθνύξαζε, αθηλεηνπνίεζε ηνπ θαξπνύ, 

θαη θαηά θαηξνύο επίζεζε πάγνπ. Οη αζζελείο πνπ νη 

απαζρνιήζεηο ηνπο επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο πξέπεη λα 

ηξνπνπνηνύλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέζε ησλ  

ρεξηώλ ζην πιεθηξνιόγην, αιιά θαη ην ίδην ην πιεθηξνιόγην, θαη 

ην ύςνο ηεο θαξέθιαο πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη.  Απηά ηα κέηξα, 

αιιά θαη πεξηνδηθή μεθνύξαζε θαη κηα ζεηξά αζθήζεσλ ησλ 

θαξπώλ, κπνξνύλ λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο.   
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 Πνιινί αζζελείο κε ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα ζπλήζσο 

βειηηώλνληαη κε ζπληεξεηηθά κέζα θαη θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. ε 

πεξηπηώζεηο ρξόληαο πίεζεο, πνπ έρνπκε επίκνλν κνύδηαζκα θαη 

αδπλακία, πξνηείλεηαη θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Ζ επέκβαζε 

ειεπζεξώλεη ηε δέζκε ηλώδνπο ηζηνύ γύξσ από ηελ θαξπηαίν 

ζσιήλα. Ζ επέκβαζε απηή νλνκάδεηαη «απειεπζέξσζε θαξπηαίνπ 

ζσιήλα». Σώξα πηα κπνξεί λα γίλεη κε αξζξνζθόπεζε ή κε 

εγρείξεζε αλνηρηνύ θαξπνύ. Αθνινπζεί θπζηνζεξαπεία θαη 

αζθήζεηο ηνπ θαξπνύ. Αλ θαη ζπάλην, ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα 

επαλέιζνπλ. [17] 

 

2.7 Σςθλό ζύζηημα  

 Δπαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ρσξίο λα θνηηάεη 

θάπνηνο ην πιεθηξνιόγην είλαη ε βάζε ηνπ ηπθινύ ζπζηήκαηνο. Ζ 

κέζνδνο ηνπ ηπθινύ ζπζηήκαηνο, αληίζεηα κε ηελ νπηηθή κέζνδν ή 

ην «ρηύπεκα ηνπ γεξαθηνύ» (―eagle ‘s str ike or hunt and peck‖),  

βνεζάεη λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε ηαρύηεηα πιεθηξνιόγεζεο, λα 

κεησζνύλ ηα ιάζε θαη αθήλεη ηνλ ρξήζηε πην μεθνύξαζην. Σα 

κάηηα ηνπ δαθηπινγξάθνπ είλαη απαζρνιεκέλα λα δηαβ άδνπλ ην 

θείκελν, ρσξίο λα ράλεη ώξα θαη ελέξγεηα γηα λα βξίζθε η ηα 

γξάκκαηα ζην πιεθηξνιόγην. Αθξηβείο ζπλερείο θηλήζεηο ησλ 

δαρηύισλ είλαη βαζηζκέλεο ζε αληαλαθιαζηηθά όζν 

πιεθηξνινγνύληαη γξάκκαηα αιιά θαη όζν πιεθηξνινγνύληαη 

ζπρλέο αθνινπζίεο γξακκάησλ. Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ είλαη  

επηηπρεκέλν ην ηπθιό ζύζηεκα είλαη  όηη νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο 

δηαβάδνληαη πξηλ πιεθηξνινγεζνύλ αιιά θαη δηνξζώλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πιεθηξνιόγεζεο. Σα ζπζηήκαηα εθκάζεζεο ηνπ 

ηπθινύ ζπζηήκαηνο μεθηλνύλ κε ηελ κειέηε ηεο βαζηθήο ζεηξάο 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ κε ηελ απζηεξή απαγόξεπζε λα θνηηάεη ν 

καζεηεπόκελνο ην πιεθηξνιόγην.Ζ βαζηθή ζεηξά δηδάζθεηαη 

πξώηε αθνύ από εθεί μεθηλνύλ ηα «άικαηα» πξνο ηηο άιιεο 

ζεηξέο. Οη απζηεξνί θαλόλεο εμάζθεζεο θαίλνληαη παξαθάησ:  
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 «Η ηοποθέηηζη ηων δατηύλων πρέπει να είναι ζωζηή. Τα 

τέρια πρέπει να ηοποθεηούνηαι πάνω ζηη δεύηερη ζειρά 

πλήκηρων. Τα ακροδάτησλα θα πρέπει να ακοσμπούν 

ζσγκεκριμένα κοσμπιά. Τα δάτησλα  θα πρέπει να είναι λσγιζμένα 

ζαν να κραηούν ένα μεγάλο μήλο. Αλλά παρ’ολ’ασηά πρέπει να 

είναι ταλαρά. Το τέρι μέτρι ηον αγκώνα πρέπει να είναι 

παράλληλο με ηο πληκηρολόγιο. Οι ώμοι και ηα πάνω άκρα πρέπει 

να δημιοσργούν μία γωνία 80 μοιρών. Οι αγκώνες πρέ πει να είναι 

ηοποθεηημένοι ότι κολλημένοι ζηο ζώμα αλλά κάπως 

απομακρσζμένοι. Περίποσ όπως ένας πιανίζηας ηοποθεηεί ηα 

τέρια ηοσ. Τα ακροδάτησλα θα πρέπει να τησπούν ηα πλήκηρα με 

γρήγορο και ακριβή ηρόπο. Η γρήγορη πληκηρολόγηζη απαιηεί να 

μην εκηείνεηαι ηο ίδιο δάτησλο από πλήκηρο ζε πλήκηρο αλλά και 

να παηιούνηαι ζαν να είναι «κασηά» και να καίνε ηο δάτησλο.  

 Για να είναι ζωζηό ηο πάηημα πρέπει:  

 

  Να είναι ζωζηά ηοποθεηημένα ηα τέρια ζηην αρτική θέζη.  

  Να ζηκώνονηαι λίγο ηα δάτησλα, εκηός από ηο δάτησλο ποσ 

πληκηρολογεί  

  Να ζηκώνεηαι λίγο ηο τέρι  

  Να τησπιέηαι ηο πλήκηρο με ηο ζωζηό δάτησλο με 

ζσμμεηοτή ολόκληρης ηης παλάμης  

  Να επιζηρέθει ηο τέρι ζηην αρτική ηοσ θέζη  

  

 Αν ηο τηύπημα με ηον ανηίτειρα είναι δύζκολο ηόηε πρέπει 

να αναζηκώνονηαι ηα σπόλοιπα δάτησλο κραηώνηας ηο μικρό ζηην 

θέζη ηοσ. Η πληκηρολόγηζη πρέπει να είναι ρσθμική, δηλαδή 

κάθε γράμμα να πληκηρολογείηαι ζηον ίδιο περίποσ τρόνο.  

 Δεν σπάρτει λόγος βιαζύνης. Η μεγάλη ηατύηηηα έτει νόημα 

αν η πληκηρολόγηζη γίνεηαι τωρίς λάθη. Γιασηό, όζο δια ρκεί η 

εκμάθηζη είναι απαραίηηηο απλώς να μη γίνονηαι λάθη. Τα λάθη 

ρίτνοσν ηην ποιόηηηα ηης δοσλειάς, ηην ηατύηηηα και ηην 
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αποηελεζμαηικόηηηα πληκηρολόγηζης.» [21] 

(http://urikor.net/eng/learning.html ) 

 

 

  

http://urikor.net/eng/learning.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

3.1 Διζαγωγή  

 ε απηό ην θεθάιαην  ζα δνζνύλ νη θαλόλεο  πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ  γηα λα αλαπηπρηεί  ην Νέν Διιεληθό  

Πιεθηξνιόγην  (Ν.Δ.Π.) θαη νη ζεσξεηηθέο  θαη πξαθηηθέο  βάζεηο  

ηνπο. Δπίζεο, ζα δνζεί  κηα ζηαηηζηηθή  αλάιπζε  γηα ηελ ζπρλόηεηα  

ησλ γξακκάησλ ζηελ ειιεληθή  γιώζζα, ην πόζν  ζπρλά  είλαη  

ηνληζκέλα  ηα θσλήεληα , πόζεο θνξέο  εκθαλίδνληαη  ηα γξάκκαηα  

ζηελ αξρή, ζηελ κέζε  θαη ζην ηέινο  ησλ ιέμεσλ. Θα αθνινπζήζεη  

κηα αλάιπζε  γηα ηηο θηλήζεηο  πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα δάρηπια  

θαη κε πόζε  επθνιία  θαη ζε απηό ζα βαζηζηεί  έλα κνληέιν  βαξώλ 

(επθνιίαο  ή  δπζθνιίαο) γηα λα παηεζεί  έλα πιήθηξν . Πάλσ  ζε 

απηό ην κνληέιν  θαη κε βάζε  ηα ζηαηηζηηθά  ηεο ειιεληθήο  γιώζζαο  

ζα αλαπηπρηεί  θαη πάξεη  ηελ νινθιεξσκέλε  ηνπ εηθόλα  ην Ν.Δ.Π.  

 

3.2 Απσέρ διάηαξηρ  ηος Ν.Δ.Π.  

 Ξεθηλνύκε  ηελ πινπνίεζε  κε θάπνηεο  ππνζέζεηο : 

1. Ο ρξήζηεο  έρεη  ηα δάρηπια  ζηε ζσζηή  ζέζε  όηαλ πιεθηξνινγεί . 

Γειαδή  ρξεζηκνπνηώληαο  ην QWERTY σο βάζε  αλαθνξάο  νη 

δείθηεο   από  ην αξηζηεξό  θαη δεμί  ρέξη  είλαη ζην F θαη ην  J 

αληίζηνηρα .  

2. Τπνζέηνπκε όηη κε ηελ ίδηα ή  παξόκνηα επθνιία κπνξεί λα 

θηλήζεη ηα ρέξηα ηνπ, αλ θαη ε δηαγώληα ζέζε ησλ ζηειώλ ζην 

πιεθηξνιόγην δηαηαξάζζεη απηήλ ηελ ππόζεζε.  

3. δελ ππάξρεη  θακία  ππνβνήζεζε  ινγηζκηθνύ  ζην θείκελν  πνπ 

δαθηπινγξαθείηαη  θαη ν ηόλνο πξέπεη  λα παηεζεί  μερσξηζηά, όπσο 

ζπκβαίλεη  ζην ππάξρνλ πιεθηξνιόγην . 
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 Με βάζε  απηέο ηηο ππνζέζεηο  παξαζέηνπκε  ηηο αξρέο  

πινπνίεζεο  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ:  

1. Αλάινγα  κε ηε ζπρλόηεηα  ησλ γξακκάησλ  ζα ηνπνζεηεζνύλ  

ζηελ αλάινγε  ζέζε  πνπ ζα πξνθύςεη  από ηελ θηλεζηνινγηθή  

κειέηε  πνπ ζα αθνινπζήζεη . Σα γξάκκαηα  κε ηελ πςειόηεξε  

ζπρλόηεηα  ζα κπνπλ ζε ζέζεηο κε ρακειόηεξν  βάξνο .  

2. Οη δεμηόρεηξεο  παηάλε  ην SPACE κε ην δεμί  ρέξη , άξα  ηα 

γξάκκαηα  κε ηα νπνία  μεθηλνύλ ζπρλά  νη ιέμεηο  πξέπεη  λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξηζηεξή  πιεπξά . Απηό επλνείηαη ζαλ θξηηήξην 

γηα ηα ειιεληθά ζπλήζσο γξάκκαηα κε ηα νπνία μεθηλνύλ νη ιέμεηο 

είλαη ηα θσλήεληα ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα ζηα νπνία κε 

κεγάιε πηζαλόηεηα θαη θαηαιήγνπλ, όπσο ζα θάλεη από ηελ 

παξαθάησ  αλάιπζε ζπρλνηήησλ. Σν θξηηήξην  κε ην θελό  είλαη 

πξώηε  θνξά  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ αλάπηπμε  ελόο 

πιεθηξνιόγηνπ.   

3. όια ηα ζεκεία  ζηίμεο παξακέλνπλ ζην ίδην  ζεκείν  κε ην 

ππάξρνλ πιεθηξνιόγην . 

 

 ε απηό ην ζεκείν  πξέπεη  λα εμεγήζνπκε  πνηεο άιιεο αξρέο  

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ηα άιια  πιεθηξνιόγηα  πινπνηνύληαη  ή  

όρη θαηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ Ν.Δ.Π.  

  Αξρέο  όπσο όηη ηα πιήθηξα  πνπ είλαη ζηελ βαζηθή  ζεηξά  

ή  όηη πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηνύληαη  πην ζπρλά  ηα πην 

δπλαηά  δάρηπια  ζα πινπνηεζνύλ ιόγσ  ηεο θηλεζηνινγηθήο  

κειέηεο .  

  Ζ αξρή  πνπ δνγκαηηθά  ιέεη  όηη ε θάησ ζεηξά  είλαη πην 

εύθνιε  λα παηεζεί  από ηελ πάλσ ζεηξά  ζα απνδεηρζεί  όηη 

είλαη ιαλζαζκέλε .  
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  Οη αξρέο  γηα ηα δεπγάξηα  γξακκάησλ  δελ είλαη πεηζηηθνί  

γηαηί  είηε  ραιάλε  ηε ρξήζε  ησλ ζπρλώλ γξακκάησλ από 

ηα δπλαηά  δάρηπια  είηε γηαηί δελ ζπλάδνπλ κε ηελ 

ζπρλόηεηα  ησλ γξακκάησλ κε ηα νπνία  μεθηλνύλ  θαη 

ηειεηώλνπλ  νη ιέμεηο.  

  Οη αξρέο  γηα ηνπο δεμηόρεηξεο  θαη ηνπο αξηζηεξόρεηξεο  ζα 

ηεξεζνύλ  κε ηελ έλλνηα  όηη ην πιεθηξνιόγην  πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί  ζα έρεη  κηα λνεηή  θαζεηή  γξακκή  έηζη  ώζηε 

λα κπνξνύλ λα αληηκεηαηεζνύλ  ηα γξάκκαηα , ηνπιάρηζηνλ  

όζα  δελ πέθηνπλ  ζε θάπνην  πιήθηξν  ζην νπνίν  έρεη 

αλαηεζεί  ζεκείν  ζηίμεο.  

  Δλαιιαγή ρεξηώλ ηειηθά ππάξρεη ιόγσ ηνπ θαλόλα ηνπ 

θελνύ (space). 

Σέινο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξρέο νη όπνηεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην λα θξαηήζνπκε ζηαζεξό πιήθηξν 

ή κπινθ πιήθηξσλ από ην QWERTY κηα θαη απηό ην 

πιεθηξνιόγην δελ ιακβάλεη θαζόινπ ππ‘όςηλ ηνπ ηελ 

ειιεληθή γιώζζα.                                                                                                                                                       

 

 

 

3.3 ςσνόηηηα εμθάνιζηρ ελληνικών γπαμμάηων  

 Γηα ηελ ζπιινγή  ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπρλόηεηα  εκθάληζεο  

ησλ ειιεληθώλ  γξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε  ην άξζξν  ηνπ θ. 

Γεώξγηνπ Μηθξνύ, θαζεγεηή ζηε Φηινζνθηθή ρνιή  ζην 

παλεπηζηήκην Αζελώλ [21].  

 Γηα ηελ εμαγσγή  ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε  ν «Δζληθόο  

ζεζαπξόο   ειιεληθήο  γιώζζαο», ν όπνηνο απνηειείηαη  από 33 

εθαηνκκύξηα  ιέμεηο . Πεξηέρεη  48000 θείκελα  πνπ εθδόζεθαλ από 

ην 1976 θαη κεηά . 

 ηνλ παξαθάησ  πηλάθα  θαίλεηαη  από πνύ πξνέξρνληαη  

πνζνζηηαία  ηα θείκελα :  
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Πίνακαρ 1.  Ποζόζηωζη κειμένων ηος Δθνικού Θηζαςπού Δλληνικήρ Γλώζζαρ 
ανάλογα με ηο μέζο πος δημοζιέςηηκαν  

Μέζν   
Πνζνζηό  % 

Βηβιία  
10 

Δθεκεξίδεο  
79 

Πεξηνδηθά  
4,5 

Γηάθνξα  
6,5 

Πεγή  Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National 
Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 
2005, Vol. 12, No. 2-3, pp. 167 – 184 

 Σν πξώην  πξάγκα  πνπ ελδηαθέξεη  ηελ κειέηε  είλαη όηη ην 

κέζν  κέγεζνο  ηεο ειιεληθήο  ιέμεο  είλαη  πεξίπνπ  5,32 γξάκκαηα ,  

ην νπνίν  ζεκαίλεη  όηη ην πην ζπρλό  πιήθηξν  πνπ παηηέηαη  ζε έλα 

πιεθηξνιόγην  είλαη ην πιήθηξν  ηνπ θελνύ. Με βάζε  απηό ην 

ζπιινγηζκό  δεκηνπξγείηαη  ην θξηηήξην  ηνπ Space. 

 Οη ζπλνιηθνί  ραξαθηήξεο  ζε απηέο ηηο 33 εθαηνκκύξηα  ιέμεηο 

είλαη 16644226. Οη ζπρλόηεηεο  ησλ ραξαθηήξσλ  είλαη ηνληζκέλεο  

θαη κε  (δηαθνξνπνίεζε  γηα απηό ζε παξαθάησ  πηλάθα).  
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Πίνακαρ 2 .Αθποιζηική ςσνόηηηα ηονιζμένων και  άηονων Δλληνικών 
γπαμμάηων  

 

  

 

 

 

 

 

Πεγή  Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National 

Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 

2005, Vol. 12, No. 2-3, pp. 167 – 184 
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Άξα ε ζεηξά  εκθάληζεο  ησλ ειιεληθώλ ηνληζκέλσλ  γξακκάησλ  

είλαη ε εμήο :  Α Ο Η Δ Σ  Ν Ζ Τ Ρ Π Κ Μ Λ Χ Γ Γ Υ Θ Φ Β Ξ Ε Φ  

Γπάθημα  1 Αθποιζηική ςσνόηηηα ηονιζμένων και  άηονων Δλληνικών 
γπαμμάηων  

 

 

Πεγή  Basic Quantitative Characteristics of the Modern Greek Language Using the Hellenic National 
Corpus* George Mikros, Nick Hatzigeorgiu, & George Carayannis Journal of Quantitative Linguistics 
2005, Vol. 12, No. 2-3, pp. 167 – 184 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα  θαίλεηαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ηα 

θσλήεληα είλαη ηνληζκέλα ή ε ίλαη ηνληζκέλα θαη έρνπλ δηαιπηηθά.  
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Πίνακαρ 3 .  ςσνόηηηα ηονιζμένων θωνένηων ένανηι  ηος ζςνόλος ηων 
γπαμμάηων και  ένανηι  ηος ίδιος άηονος γπάμμαηορ  

Γπάμμα  ςσνόηηηα  ηονιζμένος  

επί  ηος ζςνόλος  

εμθάνιζηρ  ηος ίδιος  

γπάμμαηορ  % 

ςσνόηηηα  ηονιζμένος  

επί  ηος ζςνόλος  ηων 

σαπακηήπων  % 

ά  17,43 1,99 

έ  21,45 1,84 

ό  20,91 2,16 

ώ  33,69 0,72 

ί ,  ϊ 26,17 2,42 

ή  26,27 1,41 

ύ, ϋ 22,54 1,00 

 

 Από απηόλ ηνλ πηλάθα  παξαηεξείηαη  όηη ην ζπρλόηεξν  

γξάκκα  πνπ παηηέηαη  δελ είλαη  ην α , όπσο πξόεθπςε  από ηνλ 

πξνεγνύκελν πηλάθα , αιιά  ην «λεθξό» πιήθηξν  ηνπ ηόλνπ  κε 

πηζαλόηεηα  11,54%, αζξνίδνληαο η ηο πηζαλόηεηεο όισλ ησλ 

ηνληζκέλσλ γξακκάησλ.  

 Δπίζεο εδώ πξέπεη  λα γίλεηαη  κηα θαηλνύξγηα  θαηάηαμε  ησλ 

γξακκάησλ αθαηξώληαο  από ηα θσλήεληα  ηελ ηνληζκέλε  ηνπο 

κνξθή  αθνύ  γηα ηελ πιεθηξνιόγεζε  ησλ ηνληζκέλσλ θσλήελησλ 

ρξεηάδεηαη  λα πηεζηνύλ 2 πιήθηξα . Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 

α αλεμάξηεηα από ην αλ ηνλίδεηαη ή  όρη έρεη πηζαλόηεηα 11,411% 
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ελώ ην α αλ δελ ηνλίδεηαη έρεη πηζαλόηεηα 11,411 -1.99=9,42%.   

Γηαθξίλνπκε  θαη ηελ πεξίπησζε  ηνπ «ο» από ηελ πεξίπησζε  ηνπ 

«ζ», αθνύ  θαη γηα απηό γίλεηαη  πιεθηξνιόγεζε  δηαθνξεηηθνύ  

πιήθηξνπ .  ηα θαηλνύξγηα πνζνζηά γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο ηνπ 

«» θαηαιήγνπκε κε ρξήζε ηνπ πίλαθα ηεο ζπρλόηεηαο ησλ 

γξακκάησλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζε κία ιέμε.  Έηζη  ε 

θαηάηαμε  έρεη  σο αθνινύζσο  : Α Ο Σ Η Δ Ν  Ρ Π Ζ Κ ο Τ Μ Λ Γ Γ 

Χ Υ Β Ξ Ε Φ  

Πίνακαρ 4 ςσνόηηηερ άηονων γπαμμάηων  

Α  9,42 

Ο  8,17 

T 7,918 

Ι  6,83 

Ε  6,75 

Ν  6,199 

  4,46 

Ρ  4,286 

Π  4,014 

Η  3,99 

Κ  3,974 

ς  3,467 

Υ  3,416 

Μ  3,358 

Λ  2,732 

Δ  1,749 

Γ  1,727 

Ω  1,42 

Χ  1,178 

Θ  1,12 

Φ  0,812 

Β  0,682 

Ξ  0,402 
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Γπάθημα 1 .  ςσνόηηηα άηονων Δλληνικών γπαμμάηων  

 

 

 

 Απηήλ ηελ θαηάηαμε  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε  ζαλ ηειηθή  

θαηάηαμε  ζπρλόηεηαο  ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ.  
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Α Ο T Ι Ε Ν  Ρ Π Η Κ ς Υ Μ Λ Δ Γ Ω Χ Θ Φ Β Ξ Ζ Ψ
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Ζ  0,345 

Ψ  0,133 
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 Ζ ζέζε  ηνπ «ζ» θαη ηνπ «ο» πξνέθπςαλ από αλάιπζε  ηνπ 

παξαθάησ  πηλάθα. Απηόλ ηνλ πηλάθα  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε  θαη 

γηα ηελ πινπνίεζε  θαη επηινγή  ζέζεο  αξηζηεξά  ή  δεμηά ηεο λνεηήο  

γξακκήο  ηνπ πιεθηξνιόγηνπ αλάινγα  κε ηε ζέζε  ηνπ γξάκκαηνο  

ζηηο ιέμεηο.[21] 

 

 

  

Πίνακαρ 5 .  ςσνόηηηα γπαμμάηων ανάλογα με ηη  ζσεηική ηοςρ 
θέζη ζε μία λέξη  
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2005, Vol. 12, No. 2-3, pp. 167 – 184 
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3.4 Κινηζιολογική ανάλςζη για ηην εςκολία «παηήμαηορ» 

κάθε πλήκηπος  

 Σν αλζξσπηλό  ρέξη  είλαη εμαηξεηηθά  πνιύπινθν  

απνηεινύκελν  από 27 θόθθαια  πνπ ειέγρνληαη  από 39 κύεο. 

Τπάξρνπλ πνιινί  βαζκνί  ειεπζεξίαο  ζηελ θίλεζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

ρεξηνύ θαη παξ όια απηά νη αλεμάξηεηεο θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

γίλνπλ  είλαη ειάρηζηεο . Αλαηνκηθνί  παξάγνληεο, όπσο εζσηεξηθέο  

ελώζεηο  κεηαμύ ησλ ηελόλησλ  ηνπ ρεξηνύ , νδεγνύλ ζηελ κεραληθή  

ζύδεπμε γηα ηελ θίλεζε ησλ δαθηύισλ . Έλαο λεπξώλαο ζηνλ 

εγθέθαιν ελεξγνπνηεί πνιιέο νκάδεο  λεπξώλσλ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ειέγρνπλ πνιινύο ηέλνληεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θίλεζε 

ζπδεπγκέλσλ κπώλ. Σν άζξνηζκα  ησλ λεπξνινγηθώλ  κεραληθώλ 

ζπδεύμεσλ θαηαιήγεη  ζηελ θαηεπζπλόκελε θίλεζε ηνπ αξζξώζεσλ 

πνπ νλνκάδνληαη  «θηλεηηθέο ζπλέξγεηεο»  (―kinetic synergies‖).  

Έηζη, ελώ ην ρέξη  έρεη  πάλσ από 20 βαζκνύο  ειεπζεξίαο  ην 

ζύλνιν ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη  ην ρέξη  θείηαη  ζε  έλα 

ππνρώξν ιηγόηεξσλ δηαζηάζεσλ. ύκθσλα κε πεηξάκαηα πνπ 

έγηλαλ νη αθνύζηεο αληηδξάζεηο ηνπ ρεξηνύ ζε θηλήζεηο νη νπνίεο 

γίλνληαη εζειεκέλα, όπσο ην λα πηάζεη θάπνηνο θάηη ή λα  γπξίζεη 

ην ρέξη ηνπ θαίλνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Δδώ παξαηεξνύκε 

δειαδή, όηη γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ζπλέξγεηα S2 πνπ είλαη ε 

θίλεζε πνπ θάλεη ν δείθηεο από ηελ έθηαζε ηνπ κέρξη ηελ θάκςε 

ζπκπαξαζύξεη ην κηθξό δάρηπιν ζην λα θάλεη ηελ αθξηβώο 

αληίζεηε θίλεζε. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα αθόκε παξάδεηγκα 

ζύλζεζεο ζπλεξγεηώλ ώζηε λα γίλεη κηα εθνύζηα απηή ηε θνξά 

θίλεζε αιιά θαη ηνπο ρξόλνπο πνπ ρξεηάδνληαη νη κύεο γηα λα 

αθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ θίλεζε . [26][27][33] 
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Δικόνα 22 .  Δικόνερ κάποιων από ηιρ ελέςθεπερ κινήζειρ ηηρ παλάμηρ  
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Πεγή  Multidigit Movement Synergies of the Human Hand in an Unconstrained Haptic Exploration Task 
Pramodsingh H. Thakur, Amy J. Bastian, and Steven S. Hsiao The Journal of Neuroscience, February 
6, 2008 • 28(6):1271–1281 • 1271 

  

Δικόνα 23 .  Παπάδειγμα ζςνειζθοπάρ ζςνεπγειών ζε μία εκούζια κίνηζη  

 

Πεγή  Multidigit Movement Synergies of the Human Hand in an Unconstrained Haptic Exploration Task 
Pramodsingh H. Thakur, Amy J. Bastian, and Steven S. Hsiao The Journal of Neuroscience, February 
6, 2008 • 28(6):1271–1281 • 1271 

 

 



 52 

    Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαηαιήγνπκε  ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ηα δηαδνρηθά  γξάκκαηα  κηαο νπνηαζδήπνηε  ιέμεο 

δελ ζα έπξεπε  λα παηηνύληαη  κε ην ίδην  ρέξη, αλ είλαη δπλαηόλ, γηα 

λα είλαη βέιηηζηε  ε ηαρύηεηα  πιεθηξνιόγεζεο . Δπίζεο, απαληά  

ζην εξώηεκα γηαηί ε δηαδνρηθή ελαιιαγή ρεξηώλ ζηελ 

δαθηπινγξάθεζε δίλεη πην γξήγνξεο  ηαρύηεηεο, εθ‘ όζνλ ν  ρξόλνο 

πνπ ρξεηάδεηαη ν εγθέθαινο γηα θάλεη ηνλ επόκελν ζπλδπαζκό  

θηλήζεσλ γηα λα πεηύρεη ηελ επόκελε εθθνύζηα θίλεζε είλαη 

ιηγόηεξνο από ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δνζεί κηα 

ηαπηόρξνλε εληνιή ζην άιιν ρέξη γηα λα ιάβεη ηελ αληί ζηνηρε 

ζέζε [33].  

 Απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό ηνλ ζηεξίδεη θαη κηα αθόκε έξεπλα πνπ 

ιέεη όηη ην κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο θίλεζεο ελόο 

ρηππήκαηνο πιήθηξνπ θαη ηεο έλαξμεο ηεο επόκελεο θίλεζεο γηα 

ρηύπεκα δεύηεξνπ πιήθηξνπ  από ην ίδην ρέξη ρξεηάδεηαη θαη ‘ 

ειάρηζηνλ 20 ms, ρξόλνο ν νπνίνο θεξδίδεηαη,  θαη κάιηζηα ζην 

πνιιαπιάζην, όηαλ ηα ρηππήκαηα γίλνληαη δηαδνρηθά από ηα 2 

ρέξηα αθνύ πξηλ ην ηέινο ηεο κηαο θίλεζεο από ην έλα ρέξη έρεη 

ήδε μεθηλήζεη ε θίλεζε από ην άιιν ρέξη γηα λα πάεη ζην πιήθηξν 

πνπ πξέπεη λα παηεζεί [26][ 5]. 

 Κηλεκαηηθέο  θαη θηλεηηθέο  κειέηεο  έρνπλ δείμεη  όηη ε θίλεζε  

ησλ κειώλ είλαη δηαθνξεηηθή  αλάινγα  κε ην  θπξίαξρν  κέξνο ηνπ 

εγθεθάινπ  ηνπ αλζξώπνπ , νπζηαζηηθά  απηό πνπ νλνκάδνπκε  

αξηζηεξόρεηξαο  ή  δεμηόρεηξαο. ηα δάρηπια, όκσο, έκπεηξσλ 

δαθηπινγξάθσλ  έρεη  παξαηεξεζεί  όηη δελ ππάξρεη  ζεκαληηθή  

δηάθνξα  ζηελ ηαρύηεηα  θαη ζηνλ ξπζκό  ιαζώλ αλάκεζα  ζηα 2 

ρέξηα . Έρεη κάιηζηα παξαηεξεζεί όηη ην αξηζηεξό ρέξη ίζσο θαη λα 

έρεη θαιύηεξεο επηδόζεηο θαη ζηνπο δεμηόρεηξεο, πξάγκα ην νπνίν 

όκσο είλαη θπζηνινγηθό επεηδή ζην πιεθηξνιόγην  QWERTY ην 

57% ησλ ρηππεκάησλ γίλεηαη από ην αξηζηεξό ρέξη. Δδώ είλαη 

ζεκαληηθό  λα αλαδείμνπκε  θαη ην γεγνλόο  όηη αζθήζεηο  ζηνπο κύεο  

ησλ δάθηπισλ κπνξνύλ λα απμήζνπλ  ηελ ηαρύηεηα  θίλεζεο  ηνπο 

θαη έηζη  ηελ ηαρύηεηα  δαρηπινγξάθεζεο  αλεμαξηήησο  ηνπ 
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πιεθηξνιόγηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη . Ζ ηππηθή ηαρύηεηα 

πιεθηξνιόγεζεο έκπεηξσλ δαθηπινγξάθσλ είλαη πεξίπνπ 100 -

200 ms θαη απηή πεξηνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ν 

εγθέθαινο κπνξεί λα δώζεη εληνιέο ζηνπο λεπξώλεο γηα λα 

θάλνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

δαθηπινγξάθεζε. [24][25][27][28] 

 Δπόκελν  ζεκείν  ζην νπνίν  ζα ζηεξηρηεί  ε αλάιπζε  ησλ 

βαξώλ γηα ηηο ζέζεηο είλαη νη θηλήζεηο  πνπ θάλνπλ ηα δάρηπια  

δεδνκέλεο  ηεο κνξθήο ηνπ πιεθηξνιόγηνπ. Ζ δηαγώληα κνξθή ησλ 

ζηειώλ ηνπ θαζηζηά ιαλζαζκέλε θάζε ζεώξεζε όηη ε πάλσ ή ε 

θάησ ζεηξά είλαη πην εύθνιν λα παηεζεί. Ζ αιήζεηα  είλαη αθξηβώο  

ζηε κέζε. Από ηελ λνεηή  θάζεηε  επζεία  ηνπ θέληξνπ  θαη  δεμηά 

είλαη πην εύθνιν  λα παηεζεί  ε θάησ  πιεπξά, ελώ αξηζηεξά  ηεο 

γξακκήο  ε πάλσ  ζεηξά. Απηό  είλαη επίζεο έλα πξσηνπόξν  

θξηηήξην  πνπ εθαξκόδεηαη  ζην Ν.Δ.Π..  Ζ δηθαηνινγία  είλαη απιή: ε 

αληίζεηε  δηαγώληα  ζέζε  πνπ παίξλνπλ ηα ρέξηα  όηαλ αθνπκπνύλ  

ζην πιεθηξνιόγην  ζε ζπλδπαζκό  κε ηελ κόληκα  αξηζηεξή  θιίζε  

ησλ θαζέησλ γξακκώλ ηνπ πιεθηξνιόγηνπ νδεγεί  ζε απηή ηε 

ζεώξεζε. Βέβαηα θαη απηόο δελ είλαη γεληθόο θαλόλαο  κηαο θαη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα  ε θίλεζε  ηνπ αξηζηεξνύ  δείθηε  πξνο ηα θάησ 

απνδεηθλύεηαη  όηη είλαη πην εύθνιε  από ηελ θίλεζε  ηνπ δεμηνύ 

κηθξνύ  πξνο ηα πάλσ.[26][32][29] 

 πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε , ειέγρνληαη  νη  θηλήζεηο  πνπ 

κπνξεί  λα θάλεη  ην  δεμί  ρέξη. Ζ ζσζηή ζέζε ηνπ πάλσ ζην 

πιεθηξνιόγην θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα . Δπίζεο, ζε απηή 

θαίλεηαη  όηη ε ζέζε  ζηελ όπνηα  πξέπεη  λα είλαη ην ρέξη γηα λα 

επηβεβαησζεί ε ζεσξία  ησλ βαξώλ. [23] 
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Δικόνα 24 .  ωζηή και  λανθαζμένη θέζη ηος σεπιού ζηο πληκηπολόγιο  

 

Πηγή Nucleus Catalog  

  

 Έηζη ινηπόλ, θαζνξίδεηαη  όηη ε επάλσ ζεηξά είλαη πην εύθνιν 

λα παηεζεί από ην δεμί ρέξη θαη ε θάησ ζεηξά επόκελε ζηελ 

δπζθνιία .  

 Από ηελ επόκελε εηθόλα θαζνξίδεηαη ε δπζθνιία γηα ηα 

ππόινηπα πιήθηξα πνπ κπνξνύλ λα παηεζνύλ από ην δεμί ρέξη.  
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Δικόνα 25 .  Θέζη ηων σεπιών για  πληκηπολόγηζη με ηςθλό ζύζηημα  

 

Πηγή ht tp : / /ur iko r .net /eng/ img/key00.g i f  

 Μεηά  ηελ θάησ ζεηξά  ζπλεπώο , αθνινπζεί  θπθιηθά  κηα 

πνξεία πξνο ηα πάλσ ε επθνιία κε ηελ όπνηα  κπνξνύλ λα 

παηεζνύλ ηα πιήθηξα. Δμαίξεζε ζε απηό απνηειεί ην πιήθηξν «Τ» 

γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη έληνλε έθηαζε ηνπ δείθηε πνπ δελ κπνξεί  

λα γίλεη δίρσο λα θύγεη ην ρέξη από ηε ζσζηή ηνπ ζέζε. [4][5][9]  

 Γηα ην αξηζηεξό ρέξη, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πην 

εύθνιε ζεηξά είλαη  ε πάλσ, αθνύ γηα ηελ θάησ εκπνδίδεηαη ε 

θίλεζε ησλ δαρηύισλ από ην ππόινηπν ρέξη. Φπζηθά, από απηόλ 

ηνλ ηζρπξηζκό θαίλεηαη  όηη ν δείθηεο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ κπνξεί  

λα θάλεη ηελ θάκςε ρσξίο λα εκπνδηζηεί από άιιν δάρηπιν θαη  

έηζη θαη γηα  απηό ηζρύεη ν θπθιηθόο θαλόλαο  πνπ ζέζακε πξηλ, 

πάιη κε ηελ  εμαίξεζε ηνπ πιήθηξνπ «Σ», ην νπνίν απαηηεί 

ππεξέθηαζε.  Αθόκε  πην δύζθνιε θξίλεηαη ε θίλεζε πξνο ην 

πιήθηξν «Β». [31][33][26] 

 Σειεπηαία ζεώξεζε πνπ γίλεηαη  είλαη  όηη ην κηθξό δάρηπιν 

είλαη πην δύζθνιν λα εθηαζεί ή  λα θακθζεί από όια ηα άιια 

δάρηπια θαη έηζη ε δπζθνιία απηώλ ησλ θηλήζεσλ θξίλεηαη σο 

κέγηζηε ζηηο πεξηπηώζεηο θαη ησλ 2 ρεξηώλ.   

http://urikor.net/eng/img/key00.gif


 56 

3.5 Θεωπία βαπών  

 Μεηά, ινηπόλ, ηνλ θαλόλα ηνπ θελνύ, πνπ ζεκειηώζεθε 

λσξίηεξα γηα πξώηε θνξα ζηα πιαηζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, 

ζεκειηώλεηαη θαη έλαο αθόκε θαλόλαο δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθώλ 

δηαηάμεσλ πιεθηξνινγίσλ. Απηόο νλνκάδεηαη «ζεσξία ησλ 

βαξώλ». ύκθσλα κε απηή, ν ρώξνο ησλ πιήθηξσλ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ ρσξίδεηαη ζε ζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηα 

«βάξε» ηνπο. Γειαδή ηελ δπζθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

παηεζεί θάζε πιεθηξν . 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζεσξώληαο σο κνλάδα ηε 

δπζθνιία (βάξνο) λα παηήζεη ν δείθηεο  ην πιήθηξν πνπ βξίζθεηαη  

ζηελ βαζηθή  ζεηξά, αξρίδεη  λα δεκηνπξγείηαη  έλα πιεθηξνιόγην κε 

απμαλόκελν θαηά κία κνλάδα βάξνο γηα θάζε πην δύζθνιε  ζέζε.  

Έηζη, γηα λα θαλεί  ζρεκαηηθά  ην απνηέιεζκα ζρεκαηίδνληαη  ηα 

παξαθάησ:  

Δικόνα 26 "Βάπη" ηων θέζεων ηων πλήκηπων  

 

 Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθό λα θαλεί  θαη ν ζσζηόο ηξόπνο 

λα ηνπνζεηενύλ ηα ρέξηα πάλσ ζην πιεθηξνιόγην έηζη ώζηε λα 

ηζρύεη όρη όλν ε «ζεσξία ησλ βαξώλ» αιιά θαη ε θηλεζηνινγηθή 
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αλάιπζε πνπ αλαπηύρζεθε λσξίηεξα.Έηζη  πξνθύπηεη ε παξαθάησ 

εηθόλα:  

 

Δικόνα 27 .  Βάπη ηων θέζεων ηων πλήκηπων  

 

 

 

3.6 Ανάπηςξη ηος Ν.Δ.Π.  

 Δθόζνλ ηώξα  ππάξρεη  ην βάξνο θάζε πιήθηξνπ  θαη ε 

ζπρλόηεηα  ησλ γξακκάησλ πνπ πξέπεη  λα ηνπνζεηεζνύλ, μεθηλά  ε 

ηνπνζέηεζε ζύκθσλα  κε  ηηο αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν  3.2.  

 Σα 8 πξώηα γξάκκαηα  ζε πηζαλόηεηα θαιύπηνπλ ηηο ζέζεηο 

από όπνπ μεθηλνύλ ηα δάρηπια ηηο θηλήζεηο ηνπ. Όπσο εηπώζεθε  

ζηελ παξάγξαθν 3.3 ην θελό είλαη ην πην ζπρλό πιήθηξν πνπ 

παηηέηαη θαη αθνινπζεί ην «λεθξό» πιήθηξν ηνπ ηόλνπ. Σν 

«space» ην εμππεξεηνύλ νη 2 αληίρεηξεο  νπόηε  δελ έρνπκε  ιόγν 

λα ηνπ αιιάμνπκε ζέζε. Ο ηόλνο όκσο,  αλ θαη ην πην ζπρλό  

πιήθηξν πνπ πξέπεη λα παηεζεί ,  γηα λα έρεη απνηέιεζκα πξέπεη 
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λα αθνινπζήζεη ρηύπεκα επόκελνπ πιήθηξνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη 

δελ είλαη απαξαίηεην  λα ραζεί ε  θαιύηεξε ζέζε ζην πιεθηξνιόγην 

γηα απηόλ ηνλ ραξαθηήξα αθνύ νύησο ή άιισο ζα ρξεηαζηεί 

ρξόλνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 2 παηήκαηα  γηα λα πιεθηξνινγεζεί ην 

ηνληζκέλν  θσλήελ. Άξα θαη‘ αξρήλ κέλεη  έμσ από ηελ πξώηε 

ηνπνζέηεζε.  ε απηήλ ζα κπνπλ ηα γξάκκαηα  κε ηε ζεηξά  πνπ 

θαηαηάρζεθαλ ρσξίο ηνπο ηόλνπο. Σα 8 πξώηα γξάκκαηα  πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ είλαη  ηα Α, Ο, Σ, Η, Δ, Ν, , Ρ.  

 Γηα απηά από ηνπο πηλάθεο  ηεο παξαγξάθνπ  3.3 θαίλεηαηόηη 

ηα Α, Ο, Η θαη Ν ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο ελώ ηα 

Σ, Δ,  θαη Ρ ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο.  Έηζη 

ζπκπιεξώλνληαη  νη ζέζεηο κε βάξε από 1 -4 γηα ηα 2 ρέξηα . 

 Μεηά  ζα επηιεγνύλ  ηα επόκελα  δεπγάξηα γξακκάησλ  από 

ηελ ζεηξά ησλ γξακκάησλ πνπ έρεη πξνθύςεη από ηηο πηζαλόηεηεο 

ηνπο θαη ζα ηνπνζεηνύληαη  ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο.  

  Βάξνο 5: Π θαη Ζ. Σν ε ηείλεη  λα είλαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο 

νπόηε  ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά .  

  Βάξνο 6: Κ θαη ο. Πξνθαλώο ην ο ηνπνζεηείηαη ζηελ 

αξηζηεξή κεξηά . 

  Βάξνο 7: Δδώ ζηελ δεμηά  κεξηά  ηνπνζεηείηαη  ην «λεθξό» 

πιήθηξν ηνπ ηόλνπ. Ήδε  ζηελ αξηζηεξή  κεξηά  είλαη ηα 4 από 

ηα 7 θσλήεληα θαη κέρξη ην ηέινο ηεο αλάιπζεο ζα κπνπλ ηα 

6 από ηα 7 θσλήεληα  ζην αξηζηεξό ρέξη. Από δσ θαη θάησ 

ην λνύκεξν ηνπ βάξνπο ζα αληηζηνηρεί ζην πιήθηξν ηεο 

αξηζηεξήο κεξηάο ελώ ζηε  δεμηά ζα είλαη αλ λ ην βάξνο ηεο 

αξηζηεξήο  λ+1. Έηζη έρνπκε  ην δεύγνο: Τ θαη Μ. Σν Τ 

ηνπνζεηείηαη  αξηζηεξά  θαη ην Μ δεμηά .  

  Βάξνο 8: Λ θαη Γ. Σν ηείλεη λα είλαη πεξηζζόηεξεο  θνξέο ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο ζε ζρέζε κε ην Γ αιιά θαη ην Γ ηείλεη λα 

είλαη πεξηζζόηεξεο  θνξέο ζηελ αξρή ηεο ιέμεο. Άξα  ην Λ 

αξηζηεξά  θαη ην Γ δεμηά.  
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  Βάξνο 9: Γ θαη Χ. Σν Χ ηείλεη λα είλαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο, 

ην Γ ηείλεη ζηελ αξρή θαη  ν ηόλνο ηνπνζεηήζεθε δεμηά, 

νπόηε  ην  Χ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά  θαη ην Γ δεμηά.  

  Βάξνο 10: Υ θαη Θ.  Οη πηζαλόηεηεο λα είλαη  ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ηα 2 γξάκκαηα  είλαη αληίζηνηρεο  θαη νη 2 ζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ είλαη δίπια  ην έλα ζην άιιν ζην 

πιεθηξνιόγην . Σνπνζεηείηαη  ην Υ ζηελ αξηζηεξή κεξηά θαη ην 

Θ ζηε δεμηά.  

  Βάξνο 11: Φ θαη Β. Σν Β ηνπνζεηείηαη  αξηζηεξά  θαη ην Φ 

δεμηά .  

  Βάξνο 12, 13,14 θαη 15: κέλνπλ  κνλό  ηα γξάκκαηα Ξ, Ε, Φ 

ηα νπνία  ηνπνζεηνύληαη κε ηε ζεηξά  ζηελ αξηζηεξή κεξηά  

ηνπ πιεθηξνινγίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Σελική εικόνα ηος Ν.Δ.Π.   

Δδώ θαηαιήγνπκε ζηελ ηειηθή εηθόλα ηνπ Ν.Δ.Π.  

Δικόνα 28 .  Ν .Δ.Π.  



3.8 Τλοποίηζη ηος Ν.Δ.Π. με ηο Microsoft Keyboard 

Layout Creator 1.4 

 Σν  Microsoft Keyboard Layout Creator είλαη  έλα  πξόγξακκα 

ην νπνίν βνεζά ηνπο ρξήζηεο θάπνησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ 

(θπξηώο ησλ Vista) λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εηδηθέο δηαηάμεηο θαη κνξθέο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπο.  

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ινηπόλ αλνίγεη  ην πξόγξακκα 

θαη πινπνηείηαη  ε  εηθόλα ηνπ Ν.Δ.Π.:  

Δικόνα 29 Διζαγωγή ηος Ν.Δ.Π.  ζηο MKLC 1.4  

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

  

 

 Δπόκελν βήκα  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γίλεη  validate ε  

έθδνζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ:  
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Δικόνα 30 Val idat ion  

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  

 Δπόκελν βήκα είλαη λα «ρη ηζηεί» ην αξρείν setup γηα λα 

δνπιεύεη ην πιεθηξνιόγην ζε όια ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζε πεξηβάιινλ Windows[14]. 

Δικόνα 31 Bui ld  

 

Πηγή  Microsof t  Keyboard Layout Creator 1.4  
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Δικόνα 32 Αποηελέζμαηα διαδικαζίαρ ηος  MKLC 1.4  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

4.1 Διζαγωγή  

 ε απηό ην θεθάιαην ζα αμηνινγεζεί ε επθνιία γξαθήο ηνπ 

Ν.Δ.Π. ζε ζρέζε  κε ην ππάξρνλ ειιεληθό  πιεθηξνιόγην. Απηό ζα 

γίλεη ζηε βάζε  ηεο ινγηθήο ησλ βαξώλ πνπ εηζήρζε  κε ηελ 

θηλεζηνινγηθή αλάιπζε  πνπ έγηλε λσξίηεξα. Γηα ηελ αλάιπζε  ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Excel θαη νη ζπρλόηεηεο ησλ 

ειιεληθώλ γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ δεδνκέλα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεθηξνινγίνπ.  

 

4.2 Σπόπορ αξιολόγηζηρ  

 Απηό πνπ ζα αμηνινγεζεί είλαη θαηά πόζν είλαη  πην εύθνιν 

λα γξαθνύλ θείκελα ζην Ν.Δ.Π. ζε ζρέζε κε ην παιηό 

κεηαθξαζκέλν QWERTY.  Γελ πξόθεηηαη δειαδή γηα έλα ηεζη 

ηαρύηεηαο ηνπ θαηλνύξγηνπ πιεθηξνινγίνπ άιια  γηα έλα ηεζη 

εξγνλνκίαο.  

 Έζησ  ινηπόλ όηη ππάξρεη  έλα «αληηθεηκεληθό»  θείκελν Υ 

ραξαθηήξσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε απηό ην ππνζεηηθό θείκελν νη 

ραξαθηήξεο έρνπλ ηελ ζπρλόηεηα λα εκθαληζηνύλ, ε νπνία δίλεηαη  

από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζη ελ 

παξάγξαθν 3.3. Γηα απηό ην θείκελν ζα ππνινγηζζεί  ην βάξνο ηνπ 

κε ηελ θαηλνύξγηα δηάηαμε θαη κε ηελ παιηά. Απηό ζα γίλεη  

πνιιαπιαζηάδνληαο ην βάξνο ηεο ζέζεο θάζε γξάκκαηνο κε ηελ 

ζπρλόηεηα ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζην θείκελν. Γηα ηελ 

απινπνίεζε απηνύ ηνπ ππνινγηζκνύ ζεσξείηαη  όηη ε πηζαλόηεηα 

λα εκθαληζηεί θάπνην  ηνληζκέλν θσλήελ ή θάπνην  θσλήελ κε 

δηαιπηηθά είλαη ε πηζαλόηεηα λα παηεζεί ην πιήθηξν ηνπ 
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ηόλνπ.(Απηό δελ ραιάεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηεζη καο αθνύ ηα 

θσλήεληα  θαη ν ηόλνο  ζην Ν.Δ.Π. είλαη  νύησο ή άιισο ζε 

θαιύηεξεο από άπνςε βάξνπο ζέζεηο. ) Δπίζεο, αγλννύ ληαη  ηα 

θελά θαη ηα ζεκεία ζηίμεο γηα ηα νπνία νη ζέζεηο ζην πιεθηξνιόγην 

δελ αιιάδνπλ.  

 Παξαθάησ επαλαιακβάλνληαη  νη ιεηηνπξγηθέο  δηαηάμεηο θαη ν 

πίλαθαο ζπρλνηήησλ ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ γηα λα γίλεη πην 

εύθνινο θαη επνπηηθόο ν έιεγρόο .  

Δικόνα 33 .  Δλληνικό πληκηπολόγιο QWERTY 

 

Πηγή Microsof t  Layout  Creator 1 .4  
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Δικόνα 34.Βάπη θέζεων πλήκηπων ζηο πληκηπολόγιο  

 

Δικόνα 35 .  Ν .Δ.Π.  

 

 

Πίνακαρ 6 .  ςσνόηηηερ άηονων γπαμμάηων  

Α  9,42 

Ο  8,17 

T 7,918 

Ι  6,83 

Ε  6,75 

Ν  6,199 
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Γπάθημα 2 .  ςσνόηηηα άηονων Δλληνικών γπαμμάηων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Α Ο T Ι Ε Ν  Ρ Π Η Κ ς Υ Μ Λ Δ Γ Ω Χ Θ Φ Β Ξ Ζ Ψ

ειρά1

  4,46 

Ρ  4,286 

Π  4,014 

Η  3,99 

Κ  3,974 

ς  3,467 

Υ  3,416 

Μ  3,358 

Λ  2,732 

Δ  1,749 

Γ  1,727 

Ω  1,42 

Χ  1,178 

Θ  1,12 

Φ  0,812 

Β  0,682 

Ξ  0,402 

Ζ  0,345 

Ψ  0,133 
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Δδώ ινηπόλ, ππνινγίδνπκε ηα βάξε γηα ην QWERTY θαη ην Ν.Δ.Π.  

Πίνακαρ 7 .  Πίνακαρ αξιολόγηζηρ πληκηπολογίων Ν.Δ.Π.  και  QWERTY 

Βάρος  

Συχνότητα 
αντίστοιχου 

γράμματος 
στο Ν.Ε.Π.  

Γινόμενο 
συχνότητα*βάρος 

στο Ν.Ε.Π.  

Συχνότητα 
αντίστοιχου 

γράμματος 
στο 

QWERTY 

Γινόμενο 
συχνότητα*βάρος 

στο QWERTY 

1 7,918 7,918 0,402 0,402 

2 6,75 13,5 3,974 7,948 

3 4,46 13,38 2,732 8,196 

4 4,286 17,144 11,54 46,16 

5 4,014 20,07 3,358 16,79 

6 3,974 23,844 6,199 37,194 

7 11,54 80,78 3,99 27,93 

8 3,358 26,864 1,12 8,96 

9 1,749 15,741 6,83 61,47 

10 1,727 17,27 8,17 81,7 

11 1,12 12,32 3,416 37,576 

12 0,812 9,744 4,014 48,168 

1 9,42 9,42 0,812 0,812 

2 8,17 16,34 1,749 3,498 

3 6,83 20,49 4,46 13,38 

4 6,199 24,796 9,42 37,68 

5 3,99 19,95 1,42 7,1 

6 3,467 20,802 1,727 10,362 

7 3,416 23,912 4,286 30,002 

8 2,732 21,856 6,75 54 

9 1,42 12,78 3,467 31,203 

10 1,178 11,78 7,918 79,18 

11 0,682 7,502 0,682 7,502 

12 0,402 4,824 0,133 1,596 
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13 0,345 4,485 1,178 15,314 

14 0,133 1,862 0 0 

15 0 0 0,345 5,175 

 

Σφνολο στο 
Ν.Ε.Π.  459,374 

Σφνολο στο 
QWERTY 679,298 

4.4 ςμπεπάζμαηα  

 Σα απνηειέζκαηα από ην παξαπάλσ  εξγνλνκηθό ηεζη  

δίλνπλ έλα ζύλνιν 459,374 ζην Ν.Δ.Π. θαη έλα ζύλνιν 679,298 

ζην QWERTY. Έηζη, από εξγνλνκηθήο απόςεσο, ε θαηλνύξγηα 

ιεηηνπξγηθή δηάηαμε  είλαη πεξίπνπ 32% πην εύθνιε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ πξνθάηνρό  ηεο, εθ‘όζνλ απηνί νη αξηζκνί 

αληηπξνζσπεύνπλ ηε δπζθνιία λα πιεθηξνινγεζεί έλα θε ίκελν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 :  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ 

ΒΔΛΣΙΩΔΙ  

 

5.1 ςμπεπάζμαηα  

 Όιεο νη κέρξη ηώξα πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία θάπνηαο 

ιεηηνπξγηθήο δηάηαμεο δηαθνξεηηθήο από ην QWERTY ζε όινλ ηνλ 

θόζκν έρνπλ πέζεη ζην θελό. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό  όηη ην 

πιεθηξνιόγην ηνπ Dvorak ελώ ππάξρεη από ην 1932 ζήκεξα δελ 

αξηζκεί πεξηζζόηεξνπο από 100.000 ρξήζηεο αλά ηνλ θόζκν. 

Όιεο νη ππόινηπεο ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο ρξεζηκνπνηνύληαη από 

αθόκε ιηγόηεξνπο ρξήζηεο. Καη όκσο έλα θαηλνύξγην ειιεληθό 

πιεθηξνιόγην ζα κπνξνύζε  λα έρεη θαιή ηύρε ζηελ Διιάδα, γηαηί 

απνηειεί εμαίξεζε ηνπ θαλόλα ε ειιεληθή γιώζζα.  Απιώο 

θνηηώληαο έλα ζεκεξηλό πιεθηξνιόγην δηαπηζηώλεηαη  γηαηί:  13 από 

ηα 26 πιήθηξα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε γξάκκαηα είλαη δηαθνξεηηθά 

από ην αγγιηθό ζην ειιεληθό αιθάβεην. Απηό ζεκαίλεη  όηη ρσξίο 

ηηο παξαπνκπέο κε ηα εηθνλίδηα πνπ δείρλνπλ ηα ειιεληθά 

γξάκκαηα δελ ζα κπνξνύζε  θάπνηνο λα γξάςεη. Αιιά αθόκε θαη 

απηή ε κεηάθξαζε ησλ γξακκάησλ ηνπ αγγιηθνύ αιθαβήηνπ ζε 

ειιεληθά έρεη γίλεη  ζύκθσλα κε θάπνηα αθνπζηηθή νκνηόηεηα πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηα γξάκκαηα ησλ 2 αιθαβήησλ. Δίλαη από 

απηά θαλεξή ε επηηαθηηθή αλάγθε αιιαγήο  ηνπ ζύγρξνλνπ 

πιεθηξνινγίνπ κε έλα θαηλνύξγην.  

 Απηό δελ είλαη απίζαλν κόλν κε κία πξνϋπόζεζε. Να 

αιιαρζνύλ όια ηα πιεθηξνιόγηα πνπ ππάξρνπλ ζηε Διιάδα κε 

θάπνην θαηλνύξγην θαη απηά λα κεηαθξαζηνύλ έηζη ώζηε λα είλαη  

βειηηζηνπνηεκέλα γηα λα γξάθνπλ αγγιηθά. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, πξνο ράξηλ πεηξακαηηζκνύ, 

ρξεζηκνπνίεζεθαλ όιεο νη δηαηάμεηο ησλ πιεθηξνινγίσλ  γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηεο ζε  ειιεληθά, αγγιηθά ή  θαη γηα κηθξα θνκκάηηα  

greeklish. Απηό έγηλε κε ηελ εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθώλ δηαηάμεσλ 

πιεθηξνινγίνπ, ηε ρξήζε ηπθινύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εθηύπσζε 
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ηεο εηθόλαο ηνπ εθάζηνηε πιεθηξνινγίνπ ζαλ νδεγνύ γηα ηελ ζέζε 

ησλ γξακκάησλ ζηα πιήθηξα.  Απηό πνπ παξαηήξεζεθε  κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ήηαλ ε επθνιία ελαιιαγήο από ην έλα ζην άιιν 

πιεθηξνιόγην . Μεηά από ην πνιύ κηα ώξα ελαζρόιεζεο κε ην 

θαζέλα, ε ηαρύηεηα ζπγγξαθήο έθηαλε κε όια ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθό ξπζκό. Ζ ελαιιαγή όκσο νδεγνύζε ζε έλα 

πξόβιεκα πνπ δελ είρε  πξνβιεθζεί . Απμαλόηαλ ην πνζνζηό 

αθνύζησλ θηλήζεσλ ησλ δαρηύισλ πξνο πιήθηξα πνπ είραλ ζε 

θάπνηα άιιε  δηάηαμε ην γξάκκα πνπ ρξεηαδόηαλ λα 

πιεθηξνινγεζεί . Απηό είλαη πνπ ζα εμαιείςεη ε θαηάξγεζε όισλ 

ησλ ππόινηπσλ δηαηάμεσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο εληαίνπ 

βειηηζηνπνηεκέλνπ γηα ηα ειιεληθά.  

 ε ζρέζε κε ππόινηπεο ινγηθέο δηάηαμεο πιεθηξνινγίνπ, 

θξίζεθε  όηη κηα εξγνλνκηθή κειέηε είλαη απηή πνπ ζα βνεζνύζε λα 

γίλεη πην εύθνια απνδεθηή κία θαηλνύξγηα δηάηαμε . Απηό ζεσξείηαη 

επεηδή ε ηαρύηεηα ζπγγξαθήο από έκπεηξνπο ρξήζηεο ζε 

δηάθνξεο ινγηθέο βειηηζηνπνηεκέλσλ πιεθηξνινγίσλ ζα είλαη  

πεξίπνπ ίδηα αθνύ απηή είλαη πεξηνξηζκέλε από θπζηθά αίηηα 

όπσο απνδεηθλύεηαη από ηηο έξεπλεο γηα ηηο αγγιηθέο δηαηάμεηο. 

Απηό πνπ δελ κπνξεί λα παξαβιέπεη όκσο κία θαηλνύξγηα δηάηαμε  

είλαη ε ζσκαηηθή πγεία ηνπ ρξήζηε. Καη ζε απηή πξέπεη λα 

ζηξαθεί ε πξνζνρή ώζηε λα γίλεη ε αιιαγή  ηνπ ππάξρνληνο 

πιεθηξνινγίνπ κε ην Ν.Δ.Π..  

 

5.2 Μελλονηικέρ βεληιώζειρ  

  Όπσο εηπώζεθε θαη λσξίηεξα, κία από ηηο αξρέο ηνπ Ν.Δ.Π. 

είλαη όηη ν εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ επηηξέπεη λα είλαη  

αληηκεηαζεηό. Σα γξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη  ζηηο ζέζεηο κε Υ 

βάξνο ζηελ αξηζηεξή κεξηά  ηνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ 

δεμηά  θαη ηνύκπαιηλ, νπόηε λα δεκηνπξγεζεί κε πην εύθνιε 

πιεθηξνιόγεζε γηα ηνπο αξηζηεξόρεηξεο. Μηα πξνζέγγηζε απηνύ 

απεηθνλίδεη ην παξαθάησ ζρέδην.  
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Δικόνα 36 .  Ν .Δ.Π.  για απιζηεπόσε ιπερ  

  

 Μέλεη απηή λα θξηζεί  γηα ηελ εξγνλνκηθή νξζόηεηα ηεο αιιά 

θαη γηα ηελ ηαρύηεηα ηεο από άιιεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ζην 

κέιινλ.  

 Δπίζεο θάηη  πνπ δελ ιήθζεθε  ππ‘νςηλ είλαη νη ππνβνεζήζεηο 

πνπ γίλνληαη από ην ινγηζκηθό. Έηζη αλ ν ηνληζκόο κηα ιέμεο 

γίλεηαη απηόκαηα ή αιιάδεη ην «ζ» ζε «ο» ζην ηέινο θάζε ιέμεο 

απηόκαηα ηόηε ε δηάηαμε  ζε κηα πξνζέγγηζε όπσο ε παξαθάησ. 

Απηή, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε δηάηαμε , πξνέθπςε κε αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ όπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν.Δ.Π..  Έηζη, ζηελ 

αξρή θαιύθζεθαλ νη ζέζεηο ηεο βαζηθήο ζεηξάο κε ηα γξάκκαηα 

πνπ είλαη πην ζπρλά ζηελ πεξίπησζε ηώξα ηεο ζπλνιηθήο 

ζπρλόηεηαο ησλ γξακκάησλ από ηνλ πηλαθα 3.2. θαη κεηά, 

ζπγθξίζεθε ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ επνκέλσλ δεπγαξηώλ 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ, νπόηε θαζνξίζηεθε ε ζέζε 

ηνπο αξηζηεξά ή δεμηά ηνπ θέληξνπ.  
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Δικόνα 37 .  Ν .Δ.Π.  σωπίρ ηόνο και  ρ  

 

 ε κία πην πξαθηηθή εθαξκνγή, θαη πηζηεύνληαο όηη ην 

πιεθηξνιόγην QWERTY, παξά ηα αξλεηηθά ηνπ, δελ ζα αιιάμεη ,  

επηρεηξείηαη κηα βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Έηζη , γξάκκαηα πνπ δελ 

ζπκβνιίδνπλ θάπνην ειιεληθό  ή δελ έρνπλ θάπνηα ερεηηθή 

ζπγγέλεηα κε ηα ιαηηληθά λα αιιάμνπλ ζέζε  κε  ζθνπό  ηελ 

εμνκάιπλζε  αλσκαιηώλ πνπ  πξνθαινύλ κε  ηε  ζεκεξηλή  

κεηάθξαζή  ηνπο .  Με  κηα καηηά ζην  πιεθηξνιόγην , ηα πιήθηξα πνπ  

κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζέζε  είλαη  ηα: «΄» , «ο» , «Χ» , «Θ» , «Ξ» , θαη  

«Φ» , αλαθεξόκελα κε  ηε  θζίλνπζα ζεηξά εκθάληζεο ζηελ 

ειιεληθή  γιώζζα . Οη  ζέζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ πνπ 

ειεπζεξώλνληαη  κε  ηελ κεηαθίλεζε  απηώλ ησλ γξακκάησλ είλαη  νη  

ζέζεηο κε  βάξε  1, 4 θαη  7 ζην  δεμί  ρέξη  θαη  νη  ζέζεηο κε  βάξε  9, 

12,13 ζην  αξηζηεξό  ρέξη . Οπόηε  ηα πξνεγνύκελα γξάκκαηα  

ηνπνζεηνύληαη  κε  ηελ ηελ παξαπάλσ ζεηξά ζηηο  αληίζηνηρεο 

ζέζεηο θαη  δεκηνπξγείηαη  έλα  βειηηζηνπνηεκέλν  ειιεληθό  

πιεθηξνιόγην  QWERTY, πνπ θαίλεηαη  ζηελ παξαθάησ εηθόλα :  
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 Σέινο πξνηείλεηαη λα γίλεη κία κειέηε γηα λα απνδεηρζεί αλ 

όλησο ην Ν.Δ.Π. νδεγεί ζε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο 

πιεθηξνιόγεζεο .  
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