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Περίληψη – Ενόηηηα 3 Σχεδιαζμός Ιζηοηόπων 
 
Ενότητα 3. Σχεδιαςμόσ Ιςτοςελίδων 

Περιγραφή Ενότητασ 
Η ενότθτα 3 «Σχεδιαςμόσ Ιςτοςελίδων» περιζχει 4 
κεματικζσ υποενότθτεσ: 
3.1 Βαςικζσ Αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ  
Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ενότθτασ, είναι να 
κατανοιςουν οι εκπαιδευόμενοι τθν ζννοια των 
ιςτοςελίδων και πϊσ αυτζσ λειτουργοφν. Θα γνωρίςουν 
ζννοιεσ, όπωσ ονοματοδοςία χϊρων (domain names), 
φιλοξενία ιςτοςελίδων κακϊσ και γλϊςςεσ ανάπτυξθσ 
ιςτοςελίδων και ςχεδιαςμό αρχιτεκτονικισ ιςτοτόπων, 
λαμβάνοντασ υπόψθ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν.  
3.2 Σχεδιαςμόσ Ιςτοτόπου, λειτουργίεσ και κφρια 
χαρακτηριςτικά των ςυνηθζςτερα χρηςιμοποιοφμενων 
ςυςτημάτων. 
Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του μζρουσ είναι να ειςάγει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ ςτισ τεχνικζσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 
διαχείριςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχεδιαςμό 
ιςτοτόπων. Πρόκειται να μάκουν τθ ςπουδαιότθτα του 
ςχεδιαςμοφ ιςτοτόπων, τθ διαφορά μεταξφ του 
ςχεδιαςμοφ ςτο χαρτί και του ςχεδιαςμοφ ςτο 
διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν με τθν 
ζννοια τθσ εμπειρίασ χριςτθ και κα μάκουν πϊσ να τθν 
ορίηουν, για να ανακαλφψουν ότι το διαδίκτυο απαιτεί 
αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ. Ο εκπαιδευτισ κα 
παρουςιάςει τθν προςανατολιςμζνθ ςτο χριςτθ 
ςχεδίαςθ και τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ. Οι 
εκπαιδευόμενοι κα μάκουν να ορίηουν ςτόχουσ και 
ςτρατθγικζσ, χρθςιμοποιϊντασ ερευνθτικά ςενάρια και 
χαρακτιρεσ κακϊσ και τθν αρχιτεκτονικι τθσ 
πλθροφορίασ. Θα μποροφν επίςθσ να κακορίηουν το 
ςχεδιαςμό πλοιγθςθσ, αλλά και να ανακεωροφν τθν 
πλοιγθςθ ςτον ιςτότοπο. Θα μάκουν το ρόλο του 
ελζγχου χρθςτικότθτασ, των προςχεδίων, των 
πρωτοτφπων και των μοντζλων. Θα εξαςκθκοφν ςτο 
εξελιςςόμενο πεδίο των αλλθλεπιδραςτικϊν 
πρωτοτφπων και κα χρθςιμοποιιςουν τθ 
δθμιουργικότθτά τουσ κατά τθ διαδικαςία του 
ςχεδιαςμοφ. 
3.3 Διάταξη, Τυπογραφία και Μορφοποίηςη (Γραφικά, 
Χρώμα, Διαφάνεια) 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα μάκουν το ςχεδιαςμό γραφικϊν 
ιςτοτόπου ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ τυπογραφίασ, τθσ 
ςφνκεςθσ και τθσ χριςθσ. Θα διδαχκοφν πϊσ κα 
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βελτιςτοποιοφν τα γραφικά για το διαδίκτυο, κα 
αυξομειϊνουν και κα κακορίηουν το μζγεκοσ εικόνων, 
κα επιλζγουν τον καλφτερο τφπο (format) εικόνασ, τθ 
ςωςτι μορφι αρχείου εικόνασ, κα αποκθκεφουν εικόνεσ 
ωσ JPEG, κα διαλζγουν τθν ποιότθτασ μιασ εικόνασ JPEG, 
κα κάνουν προεπιςκόπθςθ εικόνασ, κα δθμιουργοφν εφζ 
διαφάνειασ ςε εικόνα JPEG. Επιπλζον κα μάκουν να 
αποκθκεφουν ρυκμίςεισ και εικόνεσ, να τμθματοποιοφν 
μια εικόνα, να βλζπουν το τελικό αρχείο, να 
δθμιουργοφν τμιματα εικόνων και να αλλάηουν τισ 
ιδιότθτζσ τουσ.  
3.4 Συμβατότητα Φυλλομετρητή και ταχφτητα 
απόκριςησ ιςτοςελίδασ. 
Στο μζροσ αυτό, οι ςυμμετζχοντεσ κα μάκουν γιατί ο 
ζλεγχοσ με φυλλομετρθτι είναι απαραίτθτοσ. 
Γνωρίηοντασ ότι κα εκπαιδευτοφν να επιλζγουν το 
επίπεδο υποςτιριξθσ φυλλομετρθτι που επικυμοφν, κα 
βρουν τθν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ: «Είναι απαραίτθτο 
να φαίνονται οι ιςτοςελίδεσ ίδιεσ ςε κάκε 
φυλλομετρθτι;». Θα εξοικειωκοφν με τα απαραίτθτα 
εργαλεία, ϊςτε να διαπιςτϊνουν τα προβλιματα των 
φυλλομετρθτϊν, αλλά και να προβλζπουν μελλοντικά 
κζματα ςυμβατότθτασ αυτϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ επίςθσ 
κα κατανοιςουν τθν ανάγκθ να βελτιςτοποιοφνται οι 
ιςτότοποι για διεπαφζσ κινθτϊν τθλεφϊνων. 

Προςδοκώμενα μαθηςιακά  
αποτελζςματα 

Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ενότθτασ κα πρζπει να: 
● καταλαβαίνεισ πϊσ λειτουργοφν οι ιςτοςελίδεσ 
● διαχωρίηεισ τισ ζννοιεσ: ονομαςίεσ χϊρων (domain 
names), φιλοξενία ιςτοςελίδων και γλϊςςεσ Ιςτοφ, 
ζχοντασ υπόψθ τθν εξζλιξθ του Παγκόςμιου Ιςτοφ. 
● ξεχωρίηεισ τθ δομι, το ςτυλ, τθ διαδραςτικότθτα και το 
ςχεδιαςμό των ιςτοτόπων. 
● ςχεδιάηεισ για τθν οκόνθ 
● καταλαβαίνεισ τισ τεχνικζσ ςχεδίαςθσ και διαχείριςθσ 
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςχεδίαςθ ιςτοτόπων.  
● καταλαβαίνεισ τον κακοριςτικό ρόλο που ζχουν οι 
ςκοποί του ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων και τθ διαφορά 
μεταξφ του ςχεδιαςμοφ ςτο χαρτί και του ςχεδιαςμοφ 
ιςτοςελίδων. 
● κερδίςεισ τθν εμπειρία χριςτθ και να μάκεισ πϊσ να 
τθν ορίηεισ.  
● προβάλεισ τθν προςανατολιςμζνθ ςτο χριςτθ 
ςχεδίαςθ και να εξθγείσ τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
ςχεδιαςμοφ. 
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● ορίηεισ ςτόχουσ και ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιϊντασ 
ερευνθτικά ςενάρια και χαρακτιρεσ, κακϊσ και τθν 
αρχιτεκτονικι τθσ πλθροφορίασ.  
● ορίηεισ τθ ςχεδίαςθ πλοιγθςθσ και να ανακεωρείσ τθν 
πλοιγθςθ ιςτοτόπου. 
● εξθγείσ το ρόλο του ελζγχου χρθςτικότθτασ, των 
προςχεδίων, των πρωτοτφπων και των μοντζλων. 
● ζχεισ δθμιουργικότθτα κατά τθ διαδικαςία 
ςχεδιαςμοφ.  
● γνωρίηεισ τθ βαςικι λειτουργικότθτα επιλεγμζνων 
ςυςτθμάτων και τισ δυνατότθτζσ τουσ.  
● προςκζτεισ ιςτοςελίδεσ, να δθμιουργείσ άρκρα, 
ετικζτεσ, ςφννεφο ετικετϊν, να χρθςιμοποιείσ λζξεισ – 
κλειδιά, να δθμιουργείσ μενοφ.  
● καταλαβαίνεισ τισ τεχνικζσ διάταξθσ. 
● προςκζτεισ ςτυλ κειμζνου, περικϊρια (margins) και 
γεμίςματα (padding) 
● καταλαβαίνεισ το γραφικό ςχεδιαςμό του ιςτοτόπου 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ τυπογραφίασ, τθσ ςφνκεςθσ 
και τθσ χριςθσ. 
● βελτιςτοποιείσ τα γραφικά για τον Παγκόςμιο Ιςτό. 
● αποκθκεφεισ ρυκμίςεισ και εικόνεσ 
● καταλαβαίνεισ τθν ςθμαςία τθσ τυπογραφίασ ςτον 
Παγκόςμιο Ιςτό 
● καταλαβαίνεισ τισ προκλιςεισ ςε ότι ζχει ςχζςθ με τισ 
γραμματοςειρζσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό. 
● κζτεισ μια οικογζνεια γραμματοςειρϊν 
● καταλαβαίνεισ γιατί ο ζλεγχοσ με φυλλομετρθτζσ είναι 
ςθμαντικόσ 
● παρακζτεισ τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ 
φυλλομετρθτζσ 
● επιλζγεισ το επίπεδο υποςτιριξθσ φυλλομετρθτι που 
επικυμείσ 
● παρακζτεισ τα εργαλεία για τον εντοπιςμό 
προβλθμάτων των φυλλομετρθτϊν και για τθν πρόβλεψθ 
μελλοντικϊν κεμάτων ςυμβατότθτασ φυλλομετρθτϊν 
● καταλαβαίνεισ τθν ανάγκθ βελτιςτοποίθςθσ ιςτοτόπων 
για πρόςβαςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ 
● υιοκετείσ ιςτοτόπουσ για τθν ταχφτθτα ανταπόκριςισ 
τουσ βαςιηόμενοσ ςτισ διαφορζσ μεταξφ ενόσ δικτφου 
υπολογιςτϊν και διεπαφϊν φορθτϊν ςυςκευϊν 
● καταλαβαίνεισ τθ λειτουργικότθτα και τον ρόλο των 
cookies. 
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Δραςτηριότητεσ εκμάθηςησ 
● μελζτθ 4 υποχρεωτικϊν και 7 προαιρετικϊν υλικϊν 
● παρακολοφκθςθ 15 βιντεοπαρουςιάςεων 
● εκτζλεςθ 8 δραςτθριοτιτων 
● επιτυχία ςε 4 τεςτ, που το κακζνα περιζχει 3 
ερωτιςεισ 

Εκτιμώμενη διάρκεια Ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ φόρτοσ εργαςίασ είναι 15 ϊρεσ 
και περιλαμβάνει: 
● 510 λεπτά για τθν παρακολοφκθςθ βίντεο  (8,5 ϊρεσ) 
● 240 λεπτά για τθν ανάγνωςθ υποχρεωτικοφ υλικοφ 
μελζτθσ (4 ϊρεσ) 
● 150 λεπτά για αςκιςεισ (2,50 ϊρεσ) 

 


