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Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. 
 

 

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας  

χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 
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Σκοπός ενότητας  

 Μοναδικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι η σωστή οργάνωση και 

αρχιτεκτονική ενός site.  
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Προγραμματισμός διαδικτύου  

Αρχιτεκτονική και Οργάνωση ενός site 

 

Περιεχόμενα  

 

6.1 Σχεδιασμός περιεχομένου 

6.2 Αρχιτεκτονική ενός web – site  

6.3 Ταξινόμηση κάρτας  
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Σχεδιασμός περιεχομένου 

• Ένα αρχικό σημαντικό βήμα στη σχεδίαση ενός web site. 

 

• Συχνά παραλείπεται (αν και είναι λάθος). 

 

• Ονομάζεται content planning ή information architecture. 

 

• Αν το αμελήσουμε μπορεί στο μέλλον να το μετανιώσουμε, αφού μπορεί να 

μη δημιουργήσουμε πλήρως ολοκληρωμένα web site αλλά συνονθυλεύματα 

από σελίδες. 
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Πρώτα από όλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την πρώτη ημέρα τα πράγματα είναι υπέροχα. Έχετε προσγειωθεί σε μια νέα  

εργασία, ο πελάτης είναι ενθουσιασμένος, είστε έτοιμοι, και το έργο θα είναι 

μεγάλο. Τα πρώτα πράγματα : θα πρέπει να συλλέξετε τα βασικά υλικά για 

να ξεκινήσετε το σχεδιασμό. Στέλνετε στον πελάτη ένα email που ζητάει τι 

χρειάζεστε. 
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Στη συνέχεια 

Τη δεύτερη ημέρα θα έχετε το παρακάτω (αν είστε πολύ τυχεροί!):  

 

• Ένα λογότυπο TIFF (στο CMYK) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

• Ένα σύνολο προτύπων λογοτύπου που περιλαμβάνουν τις τιμές RGB, μέσω  email 

(ξεχωριστά).  

 

• Ένας δίσκος γεμάτος φωτογραφίες με διάφορα ονόματα (όπως "DSC09080978").  

 

• Ένα φαξ που επισημαίνει τις φωτογραφίες σύμφωνα με τα ονόματα των αρχείων τους.  

 

• Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει την πλοήγηση κορυφαίου και 

δεύτερου επιπέδου, όπως το βλέπει ο πελάτης.  

 

• Ένα τηλέφωνο που κάνει αλλαγές τελευταίας στιγμής στο κορυφαίο επίπεδο  

      πλοήγηση. 

 

• Ένα email με συνημμένο DOC γεμάτο κείμενο για διάφορα σελίδες (αλλά όχι όλες). 
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Κάποια sites όμως δυσκολεύουν την 

κατάσταση 

Και την τρίτη ημέρα μπορεί να πάρετε ένα email που κάνει τα μισά από τα 

παλιοπράματα που πήρατε χθες παρωχημένα. 

 

 

 

Είσαι μόνο τρεις ημέρες, και το έργο δεν είναι ήδη διασκεδαστικό. Πήρατε στο 

σχεδιασμό ιστοσελίδων για να κάνετε υπέροχη διάταξη, επίλυση προβλημάτων 

και δημιουργία λειτουργικής τέχνης που αναπνέει μέσω του προγραμματισμού.  

Δεν σου φάνηκε ποτέ να καθαρίζεις το δικό σου, η αποδιοργάνωση του 

πελάτη θα ήταν μέρος της συναυλίας. 
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Δημιουργήστε ένα σύστημα οργάνωσης 

Γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος ιστότοπος βασίζεται σε όλα τα μέλη που 

εργάζονται σε αρμονία. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ξεκινήσετε με το δεξι  

πόδι την αρχή του έργου. Χρειάζεστε ένα οργανωτικό σύστημα που κάνει τα 

εξής πράγματα: 

 

• Σας επιτρέπει να οργανώσετε τα παραδοτέα από διάφορα media. 

 

• Σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορα τις αλλαγές όταν χρειάζεται (ονομάζεται 

προγραμματισμός για έναν λόγο: τα πράγματα αλλάζουν!). 

 

• Σας βοηθάει να συνεργαστείτε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

• Δείχνει πώς το έργο αναπτύσσεται και αυτό που μένει να κάνω. 

 

• Στην ιδανική περίπτωση που εγκαινιάζει το πραγματικό σχεδιασμό και την 

οικοδομική φάση. 
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Η αρχιτεκτονική ενός web site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι χρήστες του ιστότοπού σας θα πρέπει να "ζουν" μέσα στο δικό σας για μια 

χρονική περίοδο. Εξαιτίας αυτού, μερικές πραγματικές αρχιτεκτονικές αρχές 

ισχύουν για την σχεδίαση της ιστοσελίδα. Η αίσθηση του περιβάλλοντος και 

του "τόπου" βοηθάει τους χρήστες να βρουν αυτό που ψάχνουν. 
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Η αρχιτεκτονική ενός web site 

Όταν μιλάμε για την αρχιτεκτονική ενός δικτυακού τόπου, μιλάμε για την 

ιεραρχία της πλοήγησης και της δομή του. Δεν μιλάμε για γραφικά, κείμενο ή 

οτιδήποτε κοσμητικό. 

 

 

Αρχιτεκτονική ενός site  

=  

ιεραρχία + δομή 
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Τρόποι αρχιτεκτονικού σχεδιασμού web 

site 

• Ταξινόμηση κάρτας  

 

• Αποθέματα περιεχόμενου  

 

• Χαρτί και sketchboards  

 

• Διαγράμματα χάρτη  
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Ταξινόμηση κάρτας  

 

Η κάρτα διαλογής είναι ένας τρόπος για να οργανώσετε το περιεχόμενο με 

βάση στην ιεραρχία. 

Με απλά λόγια όλες οι σελίδες για την ιστοσελίδα σας είναι σε κάρτες 

ευρετηρίου. 

Ζητήστε από τους ενδιαφερόμενους να ταξινομήσουν τις εν λόγω κάρτες σε 

λογικές στοίβες που αντιπροσωπεύουν την ιεραρχία της πλοήγηση του 

ιστότοπου σας. 
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Ταξινόμηση κάρτας  

 

• Για τι είναι;  

Για να συλλέξετε ανατροφοδότηση σχετικά με τις σελίδες που πρέπει να πάτε την 

ιστοσελίδα σας.  

 

• Ποιο είναι το καλό σ’αυτό;  

Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε τις υποθέσεις πολλαπλών χρηστών.  

 

• Ποιο είναι το κακό σ’αυτό;  

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται με ένα grain of salt. Οι συμμετέχοντες σου  

θα κάνουν πολλές εικασίες και υποθέσεις.  

 

• Εν ολίγοις  

Ένα σημαντικό καθήκον στην ανάπτυξη ιστοτόπων είναι να κάνει τους ανθρώπους να 

νιώθουν περιλαμβανόμενοι. Η ταξινόμηση των καρτών είναι μια διακρατική διαδικασία 

που βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι συμβάλλουν. 
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Απογραφή περιεχομένου 

Μια απογραφή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλάβουμε το εύρος 

κάθε σελίδας και το σκοπό της.  

Απλά δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο για όλες τις σελίδες σας και τις 

αντίστοιχες διευθύνσεις URLs. 

Προσθέστε τα πράγματα όπως στο page notes και μονολεκτικές περιλήψεις για 

το τί υπάρχει στη σελίδα. 
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Απογραφή περιεχομένου 

Για τι είναι αυτό;  

Για να κατανοήσετε το πλαίσιο και να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες ενός ιστότοπου.  

 

Ποιο είναι το καλό σ’αυτό;  

Μόλις ολοκληρωθεί, σέρνοντας τα πράγματα γύρω και παίζοντας με εναλλακτικά 

συστήματα πλοήγησης είναι εύκολο. Είναι επίσης εύκολο να το κάνετε αν δείτε την 

τοπογραφία του ιστότοπού σας.  

 

Ποιο είναι το κακό σ’αυτό;  

Εργαζόμαστε να δημιουργήσουμε. Δεν είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διάρκεια της  

φάση ανάπτυξης, και γίνεται ξεπερασμένο αρκετά γρήγορα.  

 

Εν ολίγοις  

Ένα απόθεμα περιεχομένου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε περιττές σελίδες  

της ιστοσελίδας σας. Αναγκάζοντας τον εαυτό σας να κοιτάξει κάθε σελίδα με τη σειρά και 

συνοψίζοντας τη χρησιμότητά της, αντισταθμίζει σχεδόν τα μειονεκτήματα της μεθόδου 

αυτής. 
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Χαρτί και σκίτσο 

Μερικές φορές το χαρτί σας κάνει να αισθάνεστε καλά.  

Η ελεύθερη μορφή επιτρέπει την απίστευτη εκφραστικότητα, και τίποτα δεν είναι 

ταχύτερο για την καταγραφή της ιδέας. 

Το χαρτί είναι εύκολο να χαθεί, δύσκολο να μοιραστεί, είναι σπάταλη και δεν 

είναι πολύ χρήσιμο μετά τα αρχικά στάδια ενός έργου. 

Τελικά, τα πάντα για μια ιστοσελίδα γίνονται ψηφιακά, έτσι ώστε να γίνει 

ψηφιακό το συντομότερο δυνατόν για να είναι καλύτερο. 

Χρησιμοποιήστε χαρτί για να συλλάβετε σκέψεις σε μια συνάντηση με 

καταιγισμό ιδεών και για να εξερευνήσετε. 

Αλλά κάντε στον εαυτό σας μια χάρη και  

μεταγράψτε ή σαρώστε τις πληροφορίες 

 το συντομότερο δυνατό. 
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Χαρτί και σκίτσο 

• Για τι είναι αυτό  

Για γρήγορη και συνεργατική σκιαγράφηση μιας αρχιτεκτονικής ιστοτόπου.  

 

• Ποιο είναι το καλό σ’αυτό; 

Μπορείτε να μετακινήσετε κομμάτια χαρτιού γύρω. Και το σχέδιο με δείκτες είναι  

διασκέδαση. Είναι επίσης εξαιρετικό για την ενεργοποίηση μιας ομάδας και τη γρήγορη 

σάρωση πολλών ιδεών. 

 

• Ποιο είναι το κακό σ’αυτό;  

Μόλις ολοκληρωθεί το μεγάλο σκίτσο σας, πρέπει να μεταγραφεί σε μια άλλη μορφή που 

θα είναι χρήσιμη.  

 

• Εν ολίγοις  

Προσοχή στη συνάντηση! Οι συναντήσεις του Sketchboard είναι διασκεδαστικές και  

φαινομενικά παραγωγικές, αλλά θα αναρωτιέστε συχνά τι πραγματικά έχετε επιτύχει. Οι 

ιδέες έρχονται γρήγορα, αλλά το πραγματικό έργο έρχεται αποφασίζοντας εάν κάποιο 

από αυτά είναι κατάλληλο για το έργο. 
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Διαγράμματα χάρτη ιστότοπου 

Ένας οπτικός χάρτης της ιστοσελίδας είναι γρήγορος να την κάνει, αρκετά  

εκφραστική και εύκολη στην αλλαγή. 

Όποιο και αν είναι το εργαλείο σας, το διάγραμμα είναι ένας χρήσιμος τρόπος 

για να να επιβάλει την ιεραρχία.  

Δείχνει με σαφήνεια τις σχέσεις μεταξύ των σελίδων και σας λέει πού ο 

ιστότοπός σας είναι πολύ ρηχός ή βαθύς. 
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Διαγράμματα χάρτη ιστότοπου 

• Για τι είναι αυτό  

Για να εξηγήσετε οπτικά τις σχέσεις μεταξύ των σελίδων στον ιστότοπό σας.  

 

• Ποιο είναι το καλό σ’αυτό; 

Τίποτα δεν δείχνει καλύτερα την ιεραρχία μιας ιστοσελίδας παρά ένα διάγραμμα με γραμμές και βέλη 

που υποδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των σελίδων. Οι πελάτες φυσικά το καταλαβαίνουν.  

 

• Ποιο είναι το κακό σ’αυτό; 

Οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ των σελίδων μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Τι  

φαίνεται καλό σε ένα γράφημα που δεν λειτουργεί καλά σε έναν ιστότοπο. Μια τοποθεσία ή 

Ένα διάγραμμα χάρτη δεν είναι πραγματικά χρήσιμο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης,  

γρήγορα θα γίνει ένα νεκρό έγγραφο.  

 

• Εν ολίγοις  

Ένα διάγραμμα χάρτη ιστότοπου είναι ένας γρήγορος τρόπος για να σκιαγραφήσετε την πλοήγηση και 

την ιεραρχία. Μην προσπαθήσετε να χωνέψετε άλλα κομμάτια πληροφοριών που απλά δεν 

ταιριάζουν.  
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Η καλύτερη μέθοδος εξαρτάται από το site 

• Πόσο μεγάλη είναι η ιστοσελίδα;  

Το τεράστιο μέγεθος ορισμένων ιστοτόπων κάνει μερικές από αυτές τις μεθόδους 

δυσκίνητες ή αδύνατες.  

 

Τι είδους ιστότοπος είναι αυτός;  

Η μέθοδος ταξινόμησης καρτών, για παράδειγμα, είναι ιδανική για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ιστοσελίδων αλλά είναι overkill για τα blogs.  

 

Ποιος είναι ο πελάτης σας;  

Όσο λιγότερο Web-savvy ο πελάτης, τόσο πιο περίπλοκες θα πρέπει να είναι οι 

περιγραφές  και τα σχέδια. Εάν ο πελάτης σας κατανοεί τους ιστότοπους, τότε μπορείτε 

να είστε λίγο πιο σύντομος (αλλά όχι πολύ σύντομος!).  

 

Εξετάστε τη ροή εργασίας σας.  

 

Δοκιμάστε όλες τις ιδέες, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ελαφριά, απλή διαδικασία 

που κατανοείτε εσείς και οι πελάτες σας. Αν βρεθείτε συμπληρώνοντας πληροφορίες που 

δεν είναι χρήσιμες ή επεξηγηματικές, τότε το έχετε πάει μακριά. Η υιοθέτηση μιας 

διαδικασίας που σας επιτρέπει να κάνετε το ελάχιστο είναι καλό στην περίπτωση αυτή.  
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Συμβουλές για το σχεδιασμό 

αρχιτεκτονικής 

• Οργανώστε το περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.  

• Σκεφτείτε τυπικούς χρήστες, που ονομάζονται personas, και φανταστείτε την 

πλοήγηση τους στον ιστότοπο. 

• Δώστε στις σελίδες σαφή και συνοπτικά ονόματα.  

• Εάν δεν μπορείτε να εξηγήσετε συνοπτικά γιατί μια σελίδα θα να είναι 

χρήσιμη σε κάποιον, να το παραλείψετε. 

• Προγραμματίστε την αρχιτεκτονική γύρω από το περιεχόμενο. 

• Κρατήστε τον καθένα σε σημείο με συνεχείς υπενθυμίσεις ως πραγματικός 

στόχος της ιστοσελίδας. 

• Δεν πρέπει να είναι όλα μια σελίδα. 
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Τελικές Σκέψεις 

• Η εύρεση του σωστού συνδυασμού των εργαλείων και των διαδικασιών είναι 

ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού ενός website.  

 

• Πολλές σκέψεις πρέπει να φτάσουν και στο μικρότερο website. 

 

• Η κλήση στον πελάτη ενός εμπόδιου δεν είναι δίκαιη. 
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WebSite Planning 
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Πώς να προγραμματίσετε το  

περιεχόμενό σας 

Όταν σχεδιάζετε μια ιστοσελίδα, είναι σημαντικό να καθορίσετε πρώτα τον 

στόχο του ιστότοπου. 

 

"Ο στόχος για αυτό το Web site είναι να δημιουργήσει $ 500.000 

πωλήσεις μέσω διαδικτυακών παραγγελιών.  

 

Ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας που εμφανίζονται 

εδώ καθιέρωσε ένα στόχο, ο οποίος ήταν να  

δημιουργήσει 500.000 δολάρια σε πωλήσεις  

μέσω διαδικτυακών παραγγελιών.  

Μετά κοιτάζοντας το site, συμφωνείτε;  

Σχεδιάστηκε με αυτόν τον στόχο στο μυαλό;  
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Πώς να προγραμματίσετε το  

περιεχόμενό σας  

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιος είναι το κοινό σας. Για παράδειγμα, ο 

ιστότοπός σας προορίζεται για πελάτες; φοιτητές; φίλους; οικογένεια; 

 

Αν κάνετε μια ιστοσελίδα για την εταιρεία σας, βεβαιωθείτε ότι  

ο στόχος είναι συγκεκριμένος και ποσοτικός. Το αφεντικό σας θα θέλει να 

δει αποτελέσματα, και αυτό συνήθως σημαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό 

δολαρίου που έχει αποκτηθεί ή αριθμός εργάσιμων ωρών. 

 

Κρατήστε τον στόχο σας απλό. Μερικές προτάσεις ή μια σύντομη 

παράγραφος είναι αρκετή. Αν ο στόχος σας είναι πολύ μεγάλος, ο ιστότοπός 

σας θα καταλήξει σαν να προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά.  
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Δομή ιστοτόπου σκίτσου 

Σχεδιάζοντας τη δομή πριν από τη δημιουργία ενός site μπορεί να σας 

εξοικονομήσει πολλή δουλειά αργότερα. 
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Δομή ιστοτόπου σκίτσου 

Μόλις καθοριστεί ο στόχος του ιστότοπού σας, πιθανότατα θα είστε πρόθυμοι 

να αρχίστε να σχεδιάζετε τον ιστότοπό σας, σωστά; Όχι τόσο γρήγορα. 

Συνιστούμε να σκιαγραφήσετε τη δομή του site σας εκ των προτέρων, όπως 

εμφανίζεται εδώ.  

 

Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι και χαρτί (ή ένα εργαλείο δημιουργίας 

διαγραμμάτων, όπως το Microsoft® Visio®) για να σχεδιάσετε κουτιά για 

σελίδες και βέλη για συνδέσεις. Θυμηθείτε να έχετε κατά νου τον στόχο σας 

καθώς το κάνετε αυτό.  

 

Αυτή είναι ουσιαστικά η διαδικασία δημιουργίας ενός οπτικού 

περιγράμματος. Θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο για να το κάνετε αυτό σε 

χαρτί πριν ο ιστότοπός σας είναι κατασκευασμένος. Απλά σκεφτείτε: Είναι πιο 

εύκολο να διαγράψετε μερικά κουτιά και συνεχίσετε από ό, τι είναι να 

διαγράψετε και να ανοικοδομήσετε σελίδες σε μια ήδη κατασκευασμένη 

τοποθεσία Web. 
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Σχεδιάστε μια κοινή διάταξη 

Αφού σχεδίασε ένα χάρτη της περιοχής σας, ήρθε η ώρα για να αρχίσετε να 

σχεδιάζετε μια κοινή διάταξη για καθεμία από τις σελίδες σας. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε το σχεδιασμό της διάταξης της σελίδας 

χρησιμοποιώντας rontPage, αλλά συνιστούμε  

να το κρατήσετε  σε χαρτί σε αυτό το σημείο.  

Τα μολύβι και το χαρτί είναι ευκολότερο  

να το αλλάξουμε, όπως σημειώσαμε  

προηγουμένως, αλλά είναι επίσης  

πρακτικό να συγκρίνετε διαφορετικές  

πλευρές σχεδίων διάταξης.  
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Σχεδιάστε μια κοινή διάταξη 

Μερικά από τα πράγματα που θα θέλετε να εξετάσετε όταν σχεδιάζετε τη 

διάταξη είναι: 

 

• Σε περίπτωση που το site σας έχει κεφαλίδα και υποσέλιδο που είναι κοινό 

σε κάθε σελίδα. 

• Σε περίπτωση που το site σας έχει μια συνεπή μέθοδο πλοήγησης σε κάθε 

σελίδα. 

• Έχετε κάποιες απαιτήσεις marketing που πρέπει να πληρούνται; Για 

παράδειγμα, πρέπει να κολλήσετε σε συγκεκριμένες γραμματοσειρές  

     και σχέδια χρωμάτων. 

• Μήπως το site σας χρειάζεται νομικές απαιτήσεις, όπως η πνευματική 

ιδιοκτησία. 
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Μετατρέψτε σκίτσα σε ιστοσελίδες 

Χρησιμοποιώντας σκίτσα ως πρότυπο, θα σχεδιάσετε ιστοσελίδες σε HTML. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πίνακα για τη σκελετική δομή ή τη διάταξη 

της σελίδας. ==> ΧΡΗΣΗ CSS και όχι πίνακες σε διάταξη.  

 

Όταν η διάταξη ορίζεται,  

μπορείτε να το συμπληρώσετε  

με περιεχόμενο.  

Για παράδειγμα, θα θελήσετε να  

προσθέστε κείμενο, υπερσυνδέσεις,  

εικόνες και διακρατικά κουμπιά. 
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Ερωτήσεις TEST 
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Ερωτήσεις TEST 
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Ερωτήσεις TEST 
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Τυπικό flow και ενέργειες δημιουργίας 

web site 
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Παραδείγματα WebSite Sketches 
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Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός web 

site είναι το sketch 

• Γρήγορο sketch 

 

• Πριν βρεθούμε με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, συνήθως πηγαίνουμε  

μέσω πολλών αναθεωρήσεων και κύκλους σχεδιασμών. Το γρήγορο σκίτσο        

είναι το εργαλείο που πρέπει να σας βοηθήσει να καταγράψετε αυτές τις ιδέες 

στο χαρτί, γρήγορα. Αυτό το εργαλείο σας προσφέρει αυτόν τον εξαιρετικό 

καμβά εργασίας να ασχοληθείτε με τα σχέδια.  

 

• Αναλυτικό sketch 

 

• Αν έχετε χρησιμοποιήσει το Paper Browser , πριν μάθετε τι κάνετε μετά. 

Αυτό το εργαλείο σάς παρέχει ένα εργαλείο καθοδήγησης να μεταφράζετε 

γρήγορα σκίτσα σε μορφή έτοιμη για σχεδιασμό. 
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Sketches for  

vimeo.com 
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