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User Experience (UX):
Εμπειρία Χρήστη



Εμπειρία Χρήστη:
Πως επηρεάζει 

την αποτελεσματικότητα μιας σελίδας



Conversion Rate Optimization
(Βελτιστοποίηση Αποδοτικότητας)





Τι είναι όμως η 
Εμπειρία Χρήστη;



Αξιόπιστο
Credible

Επιθυμητό
Desirable

Αξιόλογο
Valuable

Χρήσιμο
Useful

Ευρέσιμο
Findable

Εύχρηστο
Usable

Προσβάσιμο
Accessible

H κυψέλη της Εμπειρίας Χρήστη



UX = UI 
User Interface (η διεπαφή, το design)User Experience (η συνολική εμπειρία)



Εύχρηστο
Usable

Αξιόπιστο
Credible

Επιθυμητό
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Πολύτιμο
Valuable

Χρήσιμο
Useful

Ευρέσιμο
Findable

Προσβάσιμο
Accessible

Άμεσα σχετιζόμενα με την αποτελεσματικότητα 



«Η μορφή ακολουθεί 
τη λειτουργία»



Πώς γνωρίζουμε τι είναι 
εύχρηστο;

1. Βιβλιογραφία & βέλτιστες 

πρακτικές
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Πώς γνωρίζουμε τι είναι 
εύχρηστο;

1. Βιβλιογραφία & βέλτιστες 

πρακτικές

2. Τεχνικές έρευνας & ελέγχου με 

πραγματικούς χρήστες

3. Εμπειρία & πρακτική



Γιατί όμως τόση 
ανάλυση;



Εμείς



Εμείς Ο χρήστης





Νοερό Μοντέλο 
(Mental Model)



Αρχιτεκτονική 
Πληροφορίας



Αρχιτεκτονική 
Πληροφορίας

→ εύρεση πληροφορίας





1. Περιεχόμενο (Content)

Αρχιτεκτονική Πληροφορίας



1. Περιεχόμενο (Content)

2. Οργανωτική δομή (Structure)

Αρχιτεκτονική Πληροφορίας



Do  👍 Εφαρμόζουμε διπλή ταξινόμηση εφόσον είναι απαραίτητο



Do  👍 Εφαρμόζουμε διπλή ταξινόμηση εφόσον είναι απαραίτητο



Don’t 👍 Προσοχή στις ταξινομήσεις που δεν σημαίνουν για όλους το ίδιο πράγμα!

«Προτάσεις πρωινού»

«Συνοδευτικά καφέ»

«Επιλογές για μεσημεριανό»
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Αρχιτεκτονική Πληροφορίας











1. Περιεχόμενο (Content)

2. Οργανωτική δομή (Structure)

3. Τίτλοι (Labelling)

4. Πλοήγηση (Navigation) 

Αρχιτεκτονική Πληροφορίας





Εταιρεία       Επικοινωνία

Γυναίκα Άνδρας Παιδί Αξεσουάρ ΣυλλογέςΆνοιξη-Καλοκαίρι 2022 Outlet





Do  👍 Αν είναι εφικτό, εμφανίζουμε το 1ο επίπεδο πλοήγησης στο desktop



Do  👍 Αν είναι εφικτό, εμφανίζουμε το 1ο επίπεδο πλοήγησης στο desktop



Do  👍 Σχεδιάζουμε ένα εύχρηστο μενού, όπου κατηγορίες & υποκατηγορίες 

ξεχωρίζουν με ευκολία



Don’t 👎 Όταν η ιεραρχία δεν είναι ξεκάθαρη, δυσκολεύουμε πολύ το 

σκανάρισμα του χρήστη



Do  👍 Σωστή ομαδοποίηση, κενά, αποστάσεις, styling = Εύχρηστο μενού πλοήγησης



Don’t 👎 Η διαφάνεια, τα κεφαλαία και τα μικρά σε μέγεθος γράμματα, κάνουν 

την εμπειρία δύσχρηστη



Do  👍 Δίνουμε προσοχή στην τεχνική υλοποίηση των “flyout menus”



Don’t 👎 Προσοχή στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού: Το breadcrumb

πρέπει να φαίνεται σαν breadcrumb!



Do  👍 Δείχνουμε τις προϊοντικές κατηγορίες στην αρχική του mobile για να 

αντισταθμίσουμε την έλλειψη μενού



Do  👍 Δείχνουμε τις προϊοντικές κατηγορίες στην αρχική του mobile για να 

αντισταθμίσουμε την έλλειψη μενού



A B



Do  👍 Φέρνουμε τις κατηγορίες στο 1ο επίπεδο του burger menu





1. Περιεχόμενο (Content)

2. Οργανωτική δομή (Structure)

3. Τίτλοι (Labelling)

4. Πλοήγηση (Navigation) 

5. Αναζήτηση (Search)

Αρχιτεκτονική Πληροφορίας



Do  👍 Δίνουμε προτάσεις μόλις ο χρήστης πατήσει μέσα στην αναζήτηση



Do  👍 Προτείνουμε σχετικές αναζητήσεις με βάση αυτό που πληκτρολογεί



Do  👍 Φροντίζουμε να βοηθάμε όταν η αναζήτηση δεν έχει αποτέλεσμα



Τύποι εύρεσης / αναζήτησης πληροφορίας

Αναζήτηση γνωστού 

αντικειμένου
Διερευνητική 

αναζήτηση
Εξαντλητική 

αναζήτηση

Επανεύρεση



Αναζήτηση γνωστού αντικειμένου

Διερευνητική αναζήτηση

Εξαντλητική αναζήτηση

Επανεύρεση

Θέλω τη Barbie Κτηνίατρο

Ψάχνω δώρο για κορίτσι 6 ετών που της 

αρέσουν τα παιχνίδια ρόλων

Είμαι ανάμεσα στο πατίνι Χ και στο πατίνι Ψ

Που είναι αυτό το λούτρινο σκυλάκι που είχα 

βρει τις πρoάλλες;



Τα 7 συχνότερα λάθη 

1. Ξεκινάμε με το Design αντί της Αρχιτεκτονικής Πληροφορίας

2. Δεν κάνουμε καταγραφή του διαθέσιμου περιεχομένου

3. Δεν λαμβάνουμε υπόψη όλους τους τύπους εύρεσης και αναζήτησης

4. Εστιάζουμε σε ένα ιδανικό / σειριακό flow

5. Υπερεκτιμούμε τη σημασία της αρχικής σελίδας

6. Θεωρούμε ότι η Google μας απαλλάσσει από την ανάγκη για καλή 

οργάνωση περιεχομένου

7. Ξεχνάμε ότι οι ανάγκες και το περιεχόμενό μας αλλάζουν με τον καιρό



Αντί σύνοψης

Επαναληπτικό Quiz 🤓

https://forms.gle/ZJiAnzJrey1v7JEY7

https://forms.gle/ZJiAnzJrey1v7JEY7


Ερωτήσεις;



Σύνοψη:

• Τι είναι η Εμπειρία Χρήστη

• Πως σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα

• Τι ειναι η Αρχιτεκτονική Πληροφορίας

• Παραδείγματα Do’s & Don’ts

• Τύποι εύρεσης / αναζήτησης

• Τα 7 συχνότερα λάθη 



• Για έμπνευση: https://trends.uxdesign.cc/

• Για εκπαίδευση: https://www.interaction-design.org/

• Για διάβασμα: https://www.nngroup.com/

• Για ακόμα περισσότερο διάβασμα:

Περισσότερα...

https://trends.uxdesign.cc/
https://www.interaction-design.org/


Ευχαριστώ πολύ! 😃

Κατερίνα Καραγιάννη

UX Consultant

katerina@workwithk.com

mailto:katerina@workwithk.com

