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Περιγραφή

Ιστοσελίδα δημοσίευσης, παρουσίασης και αναζήτησης ηλεκτρονικών σχεδιαστικών portfolio με 

δυνατότητες δημοσίευσης και αναζήτησης αγγελιών προσφοράς εργασίας και παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης.  Η  ιστοσελίδα  απευθύνεται σε  σχεδιαστές διαφόρων  ειδικοτήτων  οι 

οποίοι  επιθυμούν  να  επιδείξουν  τις  ιδέες  και  τις  δουλειές  τους  και  επιπλέον  απευθύνεται  σε 

ιδιώτες,  επιχειρήσεις και  οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να προσλάβουν κάποιον σχεδιαστή 

είτε με απ' ευθείας επικοινωνία μαζί του είτε μετά από δημοσίευση σχετικής αγγελίας. Εκτός αυτού 

η ιστοσελίδα θα προσφέρει την δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στους σχεδιαστές με 

στόχο την επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και την συνεργασία.
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Σχεδιαστική Έρευνα

Πλάνο σχεδιαστικής έρευνας και αιτιολόγηση χρήσης σχετικών 
μεθόδων.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της έρευνας (contextual inquiry) είναι οι εξής:

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις αποτελούν πολύ συνηθισμένη μέθοδο όταν ένας ερευνητής επιθυμεί να αποκτήσει 

μια  σύντομη  αλλά  σαφή  εικόνα  του  απευθυνόμενου  κοινού  ή  άλλων  εμπλεκομένων.  Στην 

προκειμένη περίπτωση σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στις δύο βασικές ομάδες χρηστών μας έτσι 

ώστε να διαπιστώσουμε την εμπειρία τους με παρόμοια συστήματα, τις διαδικασίες με τις οποίες 

έκανα προσλήψεις/αναλάμβαναν δουλειές έως τώρα και γενικότερα ιδέες και γνώμες που μπορεί να 

έχουν για το υπο σχεδίαση σύστημα.

Ομαδοποίηση χρηστών και personas

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση του απευθυνόμενου κοινού 

στο οποίο αναφέρεται η ιστοσελίδα. Η διάκριση των personas θα γίνει με κριτήρια τέτοια που θα 

έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη  βαθύτερη  κατανόηση  των  αναγκών,  των  γνώσεων  και  το  ρόλο  των 

χρηστών με απώτερο στόχο την  διεξαγωγή απαιτήσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

απευθυνόμενου  κοινού.  Στην  διαδικασία  αυτή  αναμένεται  να  βοηθήσει  και  η  διαδικασία  των 

συνεντεύξεων που θα έχει προηγηθεί.

Ανάλυση ανταγωνιστών

Είναι κρίσιμο στην έρευνα να έχουμε αποκτήσει  μια γενικότερη γνώση στις υπάρχουσες υπηρεσίες 

που  προσφέρουν  οι  ανταγωνιστές  για  το  περιεχόμενο  της  ιστοσελίδας  που  σχεδιάζουμε.  Η 

διαδικασία  αυτή  θα  εξυπηρετήσει  στην  κατανόηση  των  δυνατών  και  αδύναμων  σημείων  των 

ανταγωνιστών  με  σκοπό  την  αποφυγή   παρόμοιων  αποτελεσμάτων  και  τη  δημιουργία  μιας 

καινοτόμας υπηρεσίας που θα εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους και τις ανάγκες των 

χρηστών.
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Καταγραφή περιεχομένου

Η καταγραφή του περιεχομένου που ήδη υπάρχει  θα  εξυπηρετήσει  στην αναλυτική  και  πλήρη 

καταγραφή των ελλείψεων, μειονεκτημάτων, πλεονεκτημάτων που αφορούν τόσο το περιεχόμενο 

όσο και  άλλες  παραμέτρους όπως η αισθητική,  εικόνες,  ήχοι,  αρχεία,  με σκοπό τη δημιουργία 

καινούργιου περιεχομένου και πιο αποτελεσματικού ως προ τους στόχους σχεδίασης.

Επισκόπηση απαιτήσεων ενδεχομένως με τη μορφή δέντρο στόχων

Αυτό θα εξυπηρετήσει στην συγκρότηση και ιεράρχηση της ουσιαστικής πληροφορίας σχετικά με 

τις απαιτήσεις και περιορισμούς που προκύπτουν από τη συνολική έρευνα.
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Συνεντεύξεις

Οι  συνεντεύξεις  που  έγιναν  ήταν  ήμι-δομημένες.  Έγιναν  ορισμένες  συγκεκριμένες 

ερωτήσεις  αλλά  η  συζήτηση  επεκτάθηκε  και  γενικότερα  σε  γνώμες  και  απόψεις  του 

συμμετέχοντα  πάνω  στο  υπό  σχεδίαση  σύστημα.  Ερωτήθηκαν  συνολικά  πέντε  (5) 

άνθρωποι.  Τρεις  (3)  από αυτούς είναι  σχεδιαστές και  συμμετείχαν και  στις  δύο ομάδες 

χρηστών (σχεδιαστές & άνθρωποι που θέλουν να προσλάβουν σχεδιαστή) ενώ οι άλλοι δύο 

(2) δεν ήταν άμεσα σχετικοί με τον σχεδιασμό οπότε και συμμετείχαν στην ομάδα χρηστών 

που αφορά στην πρόσληψη ενός σχεδιαστή.

Συνέντευξη Σχεδιαστών

Ερωτήσεις:

1. Χρησιμοποιείτε  τα  ηλεκτρονικά  portfolio  τόσο  για  εύρεση  εργασίας  όσο  και  για  την 

προώθηση της δουλειάς σας;

2. Θα χρησιμοποιούσατε τα on line portfolio ως μέσω προβολής;

3. Χρησιμοποιείτε τα portfolio αποκλειστικά για την προώθηση της δουλειάς σας;

4. Τα ηλεκτρονικά  portfolio  προωθούν κατά τη γνώμη σας πιο αποτελεσματικά τη δουλειά 

σας;

5. Για την αναζήτηση εργασίας ανατρέχετε συχνά σε διαδικτυακούς ιστότοπους σχετικούς με 

το design;

6. Αν χρησιμοποιείτε τα online portfolio σας έχουν βοηθήσει στη δουλειά σας;

7. Θεωρείτε οτι η εύρεση εργασίας μέσω των διαδικτυακών ιστότοπων είναι αξιόπιστη; 

Από  τις  συνεντεύξεις  με  τους  σχεδιαστές  διαπιστώσαμε/επιβεβαιώσαμε  ότι  η  χρήση των 

ηλεκτρονικών  online portfolios είναι  πλέον  δεδομένη σήμερα.  Μάλιστα,  δύο  από  αυτούς 

διατηρούν portfolio σε πάνω από μία ιστοσελίδα. Ως προς την αναζήτηση εργασίας, κανείς δεν είχε 

αξιοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που διατίθενται για δημοσίευση αγγελιών αλλά είχαν 

χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό σύνδεσμο προς το προφίλ τους σε αιτήσεις για εργασία κάτι που 

όπως  δήλωσαν  βρήκαν  βολικό  καθώς  παλιότερα  ήταν  υποχρεωμένοι  να  αποστέλλουν 

ταχυδρομικώς ή να προσκομίζουν οι ίδιοι το  portfolio  τους (είτε έντυπο είτε αποθηκευμένο σε 

ηλεκτρονικό μέσο όπως CD) στον υποψήφιο εργοδότη1.

1Σημ. Η κατάθεση του portfolio στον υποψήφιο εργοδότη δεν συνοδευόταν από συνέντευξη για την θέση εργασίας. 

Αυτή θα ακολουθούσε για όσους υποψηφίους έκρινε εκείνος με βάση τα portfolios που είχε δει). 
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Επιπλέον κάτι  το οποίο παρατηρήσαμε ήταν πως είναι  πολύ συχνό φαινόμενο,  σχεδιαστές  ενώ 

διατηρούν profile σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες, διατηρούν επίσης προσωπική ιστοσελίδα (με δικό 

τους  domain name) στην οποία επίσης παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Ο λόγος όπως μας είπαν 

είναι πως μια προσωπική ιστοσελίδα σχεδιάζεται χωρίς περιορισμούς με βάση τις προδιαγραφές 

που θέτει ο σχεδιαστής για την παρουσίαση της δουλειάς του σε αντίθεση με τις ιστοσελίδες που 

προσφέρουν φιλοξενία  portfolio  οι οποίες περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ένα 

project  για λόγους ομοιομορφίας (η ομοιομορφία εξυπηρετεί και στην καμπύλη εκμάθησης που 

αφορά την χρήση της ιστοσελίδας: όταν κάθε  profile  έχει το ίδιο  layout,  όποιος δει αρκετά από 

αυτά είναι ικανός αργότερα να εντοπίσει τις πληροφορίες που θέλει άμεσα). Παρόλα αυτά, ενώ μια 

προσωπική ιστοσελίδα προσδίδει έναν “αέρα επαγγελματισμού” στον σχεδιαστή, οι  ιστοσελίδες 

φιλοξενίας  portfolio  θεωρούνται  ιδιαιτέρως  χρήσιμες  λόγω  των  δυνατοτήτων  κοινωνικής 

δικτύωσης που προσφέρουν (επικοινωνία με άλλους σχεδιαστές) και φυσικά επειδή λόγο φήμης 

είναι  προσβάσιμες από πληθώρα ανθρώπων (για τον ίδιο λόγο πολλοί διατηρούν σελίδες στο 

facebook, το twitter και άλλα social media με στόχο την προώθηση της δουλειάς τους).

Συνέντευξη Ανθρώπων που θέλουν να προσλάβουν έναν σχεδιαστή.

Ερωτήσεις:

1. Πόσο συχνά συνεργάζεστε με σχεδιαστές;

2. Που απευθύνεστε συνήθως όταν θέλετε να προσλάβετε έναν σχεδιαστή;

3. Έχετε  χρησιμοποιήσει  ποτέ  ιστοσελίδες  φιλοξενίας  portfolio  για  να  αναζητήσετε 

σχεδιαστές;

4. Έχετε αναρτήσει ποτέ αγγελία προσφοράς εργασίας σε ιστοσελίδα φιλοξενίας portfolio;

5. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα επιλέγατε έναν σχεδιαστή για συνεργασία;

Η επιλογή ανθρώπων για αυτή την ομάδα χρηστών έγινε με βάση την σχέση των ίδιων με τον 

σχεδιασμό  όπως  αναφέρεται  και  στην  Τμηματοποίηση  του  Απευθυνόμενου  κοινού  παρακάτω. 

Οπότε με βάση την σχέση αυτή και βασικότερη ερευνητική απορία μας την ερώτηση Νο. 5, εκτός 

από τους σχεδιαστές που συμμετείχαν ως απόλυτα σχετικοί με τον σχεδιασμό, μιλήσαμε επιπλέον 

με έναν άνθρωπο που συνεργάζεται συχνά με σχεδιαστές ενώ δεν είναι σχεδιαστής ο ίδιος και με 

έναν ο οποίος συνεργάζεται σπάνια με σχεδιαστές και δεν είναι σχεδιαστής ο ίδιος.

Από  τα  αποτελέσματα  των  συνεντεύξεων  αυτής  της  ομάδας  χρηστών  διαπιστώσαμε  ότι  τις 

περισσότερες  φορές  οι  προσλήψεις/συνεργασίες  με  σχεδιαστές  γίνονται  με  βάση  την 
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αναφορά/σύσταση  από  κάποιον  άλλο.  Αυτό  σημαίνει  πως  οι  υποψήφιοι  εργοδότες/συνεργάτες 

απευθύνονται σε κάποιον που “μπορεί να ξέρει κάναν καλό σχεδιαστή γι' αυτή τη δουλειά”. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει πως δεν τους ενδιαφέρει να δουν δείγμα δουλειάς του σχεδιαστή αλλά ένα 

καλό reference του προδιαθέτει θετικά. 

Από όλους τους συμμετέχοντες, μόνο κάποιοι από τους σχεδιαστές είχαν χρησιμοποιήσει σελίδες 

φιλοξενίας  portfolio  για να αναζητήσουν συνεργάτες  δίνοντας περισσότερη  έμφαση στο ίδιο το 

περιεχόμενο του portfolio καθώς ως “του επαγγέλματος” έχουν την ικανότητα να αναλύσουν όσα 

βλέπουν, να κατανοήσουν τις μεθοδολογίες και τις αναφορές πίσω από τις ιδέες και να κρίνουν το 

αισθητικό επίπεδο με βάση τα κριτήρια του εκάστοτε project που τους αφορά.

Άνθρωποι που δεν είναι  σχεδιαστές αλλά συνεργάζονται συχνά με αυτούς δήλωσαν πως δίνουν 

αρκετή προσοχή στο  συνολικό βιογραφικό του σχεδιαστή. Αυτό σημαίνει πως θα αξιολογήσουν 

τις ιδέες με βάση τα κριτήρια που έχουν θέσει (αισθητικά και μη) και που αφορούν την εργασία για 

την οποία τους χρειάζονται αλλά θα δώσουν προσοχή επίσης στις συνεργασίες που έχει ήδη κάνει 

κάποιος σχεδιαστής καθώς και στα λοιπά στοιχεία του βιογραφικού του.

Τέλος, όσοι δεν έχουν σχέση με τον σχεδιασμό και ούτε συνεργάζονται με σχεδιαστές σε τακτική 

βάση είπαν πως δεν νιώθουν αρκετά σίγουροι όταν πρέπει να κρίνουν το αισθητικό αποτέλεσμα 

μιας δουλειάς μόνο με βάση το προσωπικό τους γούστο οπότε θέλουν να γνωρίζουν και τι έχουν να 

πουν άλλοι με τους οποίους  συνεργάστηκε ο κάθε σχεδιαστής καθώς επίσης θα ήθελαν να δουν 

δουλειές σχετικές σε περιεχόμενο με αυτήν που τους αφορά.
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Ομαδοποίηση χρηστών και personas

Με βάση τις αρχικές μας υποθέσεις και εκτιμήσεις για το απευθυνόμενο κοινό και σε συνδυασμό 

με τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις καταλήξαμε στα παρακάτω.

Βασικές Κατηγορίες

1.Σχεδιαστές που  έχουν portfolio

2.Εργοδότες πιθανοί που αναζητούν σχεδιαστές

Ανάλυση  του προφίλ της κάθε ομάδας χρηστών

Σχεδιαστές που  έχουν portfolio:

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τους χρήστες που είναι σχεδιαστές ή και ερασιτέχνες σχεδιαστές που 

χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά portfolio με σκοπό να αναδείξουν προσωπικές δουλειές και να 

προωθήσουν τη δουλειά τους. Επιπλέον, με την ανάρτηση των προσωπικών portfolio 

επιτυγχάνουν να αποσπάσουν σχόλια από διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με το design 

είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της δουλειάς τους.

Πιθανά personas

1. Νέοι σχεδιαστές

• εξοικείωση με το internet και την τεχνολογία
• πολλές ικανότητες χωρίς την πρακτική εμπειρία
• υψηλό μορφωτικό επίπεδο
• γρήγορη και άμεση επικοινωνία με άλλους σχεδιαστές
• όρεξη για εύρεση εργασίας
• επιθυμία για ανάδειξη της προσωπικής δουλειάς τους
• αναζητούν την αναγνώριση από άλλους σχεδιαστές

2. Σχεδιαστές με εμπειρία

• προώθηση της δουλειάς τους
• μέσο έως και υψηλό μορφωτικό επίπεδο
• πιθανή εξοικείωση με την τεχνολογία
• επιδίωξη συνεργασίας με άλλους σχεδιαστές
• εύρεση πελατών
• εμπειρία σχεδιαστική (και σε ομάδες πιθανότατα)



Εργοδότες πιθανοί που αναζητούν σχεδιαστές:

Ο ομάδα αυτή τμηματοποιήθηκε σε τρεις (3) υποκατηγορίες με βάση την σχετικότητα της κάθε 

υπό-ομάδας με την διαδικασία του σχεδιασμού και  την  συχνότητα επαφής/συνεργασίας  της  με 

σχεδιαστές. Έτσι αυτή η ομάδα χρηστών περιλαμβάνει:

• σχεδιαστές που ψάχνουν άλλους σχεδιαστές να συνεργαστούν 

• ανθρώπους που δεν είναι σχεδιαστές οι ίδιοι αλλά συνεργάζονται συχνά μαζί τους (π.χ. 

Διαφημιστές, εκδότες, βιομηχανίες/βιοτεχνίες επίπλων κ.ο.κ.)

• ανθρώπους  που  συνεργάζονται  σπάνια  με  κάποιον  σχεδιαστή  (π.χ.  Ελεύθεροι 

επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ιδιώτες κ.ο.κ.) 

Στόχος των χρηστών αυτών είναι είναι η γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη εύρεση οποιουδήποτε 

σχεδιαστή ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πιθανά personas

1.Σχεδιαστές που αναζητούν άλλους σχεδιαστές

Νέοι

• υψηλό μορφωτικό επίπεδο

• εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα

• θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία με τη συνεργασία με άλλους σχεδιαστές  

• δουλεύουν σε στούντιο και αναζητούν συνεργάτες

Έμπειροι

• απαιτητικοί ως γνώστες του αντικειμένου

• υψηλό μορφωτικό επίπεδο

• έμπειροι ως προς την αλληλεπίδραση

• ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την  τεχνολογία

• δουλεύουν σε στούντιο και αναζητούν συνεργάτες



2.Πελάτες ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες

• μη έμπειροι ως προς το design

• όχι απαραίτητα υψηλό μορφωτικό επίπεδο

• ο χρόνος που επενδύουν να είναι και προσοδοφόρες

• να υπάρχει αξιοπιστία

• στοιχειώδη σχέση με την τεχνολογία

3.Πελάτες -εταιρίες

• απαιτητικοί ως προς τα προσόντα και τις ικανότητες των σχεδιαστών

• οικονομικά ισχυροί

• απαιτήσεις για το αποτέλεσμα της δουλειάς

• φερεγγυότητα



Ανάλυση ανταγωνιστών

Οι  βασικοί  ανταγωνιστές  στον  τομέα  φιλοξενίας  online  portfolio  και  ανάρτησης  αγγελιών 

προσφοράς εργασίας για σχεδιαστές είναι οι:

1. http://www.behance.net  

2. http://dribbble.com  

3. http://www.coroflot.com  

Τα συγκεκριμένα site διακρίνονται λόγω της δημοτικότητας, αξιοπιστίας, της απλής και ξεκάθαρης 

δομής  του  περιεχομένου  και  της  λειτουργίας  του.  Επιπλέον  παρέχουν  όλες  τις  απαραίτητες 

πληροφορίες που οι εμπλεκόμενοι χρήστες αναζητούν.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους αναλύσαμε τους ανταγωνιστές μας ήταν οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στους χρήστες και οι επιλογές που δίνονται τόσο στην παρουσίαση των portfolios όσο 

και στην αναζήτηση σχεδιαστών και αγγελιών προσφοράς εργασίας. 

http://www.behance.net/
http://www.coroflot.com/
http://dribbble.com/


Αναζήτηση σχεδιαστών και portfolio

Στο  Behance η  αναζήτηση  αποτελεί  ενσωματωμένη  λειτουργία  της  κεντρικής  σελίδας όπου 

παρουσιάζονται σε ένα  grid  διάφορα  projects  σχεδιαστών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

περιορίσει αυτά που παρουσιάζονται ενεργοποιώντας διάφορα φίλτρα όπως

• Δημιουργικός τομέας

• Με βάση την δημοτικότητά τους (εκτιμήσεις, θεάσεις, σχόλια κ.ο.κ.)

• Χρόνο

• Τόπο

• Δημοφιλή Tags

Και advanced φίλτρα όπως

• Σχολή

• Εργαλεία

• Ηπείρους

• Αποθηκευμένες Αναζητήσεις (για εγγεγραμμένους χρήστες)



Τέλος παρέχει ένα πεδίο αναζήτησης για keywords.

Τα ίδια φίλτρα ισχύουν και στην εναλλακτική του να παρουσιάζονται σχεδιαστές αντί για projects 

στην σελίδα.

Το  dribbble.com ακολουθεί  ένα  ιδιότυπο  σύστημα  παρουσίασης  των  portofolios  με  επιλογές 

οργάνωσης ανά:

• Βολές (shots)2 (οι  βολές  είναι  στιγμιότυπα από όποιο  project  επεξεργάζεται  εκείνη  την 

περίοδο ο σχεδιαστής και επιθυμεί να ακούσει σχόλια πάνω σ'αυτό)

• Συλλογές από shots (buckets)

• Κύριο χρώμα

• Projects

• Tags

2. To dribbble.com χρησιμοποιεί ορολογία εμπνευσμένη από την καλαθοσφαίριση







Επιπλέον η υπηρεσία ακολουθεί ένα εξίσου ιδιότυπο σύστημα ταξινόμησης των σχεδιαστών ως 

εξής:

• Prospects:  Σχεδιαστές  που  έχουν  εγγραφεί  πρόσφατα  στην  υπηρεσία.  Δεν  μπορούν  να 

δημοσιεύσουν εργασίες τους έως ότου δεχθούν πρόσκληση από έναν Player.

• Rookies: Prospects που έγιναν Players πρόσφατα

• Players: Εγγεγραμμένοι σχεδιαστές που έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν τις εργασίες 

τους.





Σύμφωνα με το  FAQ  της ιστοσελίδας,  το να μην επιτρέπουν σε όλους όσους το επιθυμούν να 

αναρτήσουν της δουλειές  τους παρά μόνο αφού τους  έχει  προτείνει  κάποιος  άλλος  σχεδιαστής 

βοηθά στο να  κρατηθεί  το  επίπεδο των  εργασιών που παρουσιάζονται  σε  ένα  υψηλό  επίπεδο. 

Επιπλέον  δίνει  στην  ιστοσελίδα  αρκετό  χρόνο  ώστε  να  δημιουργήσει  τις  κατάλληλες  τεχνικές 

υποδομές για την φιλοξενία περισσότερων σχεδιαστών και εργασιών.

Η αναζήτηση σχεδιαστών γίνεται χρησιμοποιώντας δύο πεδία (text-fields)  για την  τοποθεσία και 

τις  δεξιότητες (skills).  Το πεδίο δεξιοτήτων επιτρέπει πολλαπλές καταχωρήσεις χωρισμένες από 

κόμμα (,).  Ως δεξιότητες η ιστοσελίδα θεωρεί τόσο δημιουργικούς τομείς (web design,  graphic 

design, product design  κ.ο.κ.  )  όσο και τεχνικές δεξιότητες (photoshop, css, indesign  κ.ο.κ.). Τα 

αποτελέσματα μπορούν να φιλτραριστούν μετά την αναζήτηση ως εξής:

• Διαθεσιμότητα (check-box)

• Shots (drop-down menu με εύρος αριθμού)

• Projects (check-box)

• Κατάσταση (options: Players ή Prospects)

Δεν έχουμε εικόνα για τα πραγματικά αποτελέσματα τις αναζήτησης καθώς αυτά απαιτούν “Pro 

Account”  (  $20  τον χρόνο ).  Το μόνο που μπορεί  να δει κάποιον δωρεάν είναι ο αριθμός των 

αποτελεσμάτων  που  επέστρεψε  η  αναζήτησή  του.  Αντί  των  πραγματικών  αποτελεσμάτων  η 

ιστοσελίδα παρουσιάζει διάφορα αποτελέσματα ως παράδειγμα. 



Το  coroflot.com παρέχει ένα αρκετά οργανωμένο σύστημα αναζήτησης  portfolio.  Εκτός από το 

δεδομένο text-field αναζήτησης με βάση κάποιο keyword, επιτρέπει το φιλτράρισμα των portfolios 

με βάση κάποια ειδικότητα (specialty) η οποία φαίνεται σε λίστα. Εάν επιλεγεί μια ειδικότητα, τα 

αποτελέσματα φιλτράρονται και εμφανίζονται επιπλέον επιλογές φίλτρων. Συνολικά τα φίλτρα που 

επιτρέπονται είναι τα εξής:

• Ειδικότητα

• Διαθεσιμότητα

• Εμπειρία

• Χώρα

• Πολιτεία (για τις Η.Π.Α.)

• Μητροπολιτική Περιοχή (για τις Η.Π.Α.)

• Πόλη

• Σχολή



Επιπλέον δίνεται η επιλογή Advanced Search με τα εξής πεδία αναζήτησης:

• Keyword (text-field)

• Όνομα (text-field)

• Σχολή (text-field)

• Πεδίο  δράσης  (check-boxes  χωρισμένα  σε  δύο  λίστες:  “Design  &  Architecture”  και 

“Graphics & New Media”)

• Χρόνια εμπειρίας (drop-down menu λίστα με αριθμούς 1-9 και πεδία όπως “10+”)

• Εργασιακή κατάσταση (options  με επιλογή “Ψάχνει δουλειά” το οποίο χωρίζεται σε δύο 

check-boxes “Fulltime” και “Freelance”, και επιλογή “Δεν ψάχνει δουλειά”)

• Τοποθεσία

◦ Πόλη (text-field)

◦ Πολιτεία (για τις Η.Π.Α.) (drop-down menu με λίστα)

◦ Μητροπολιτική περιοχή (για τις Η.Π.Α.) (drop-down menu με λίστα)

◦ Ταχυδρομικός  Κώδικας  (drop-down menu  με  ακτίνα  σε  μίλια  και  text-field  για  τον 

ταχυδρομικό κώδικα, υποθέτουμε ότι αφορά μόνο τις Η.Π.Α.)

◦ Χώρα (drop-down menu με λίστα από χώρες)



Εκτός από την αναζήτηση portfolio η ιστοσελίδα παρέχει και ένα member gallery με φιλτράρισμα 

βάση  ειδικότητας,  αναζήτηση  με  keyword,  και  λίστα  με  τα  πιο  δημοφιλή  tags.  Δεν  επιτρέπει 

αναζήτηση σχεδιαστών με περισσότερα πεδία (άλλωστε το καλύπτει από το advanced search των 

portfolios)  αλλά  επιτρέπει  ταξινόμηση  των  αποτελεσμάτων  με  βάση  των  αριθμό  “Likeys”, 

θεάσεων, σχολίων και με βάση την πιο πρόσφατη ανάρτηση.



Αναζήτηση αγγελιών προσφοράς εργασίας

Στο  Behance τμήμα που αφορά στην αναζήτηση αγγελιών προσφοράς εργασίας, η παρουσίασή 

τους γίνεται μέσω μιας λίστας η οποία δεν έχει επιλογές ταξινόμησης. Η αναζήτηση μέσα στην 

λίστα των αγγελιών μπορεί να γίνει συνδυάζοντας keywords σε ένα πεδίο αναζήτησης με ένα drop-

down  menu  που  περιέχει  τους  δημιουργικούς  τομείς  με  τους  οποίους  ταξινομεί  projects  η 

ιστοσελίδα.



Ένας εγγεγραμμένος στην υπηρεσία σχεδιαστής έχει την δυνατότητα να προσθέσει “alerts” ώστε να 

μπορεί να φιλτράρει μόνιμα την λίστα των αγγελιών. Μπορεί να δημιουργήσει πάνω από έναν 

συνδυασμούς και αυτοί εμφανίζονται σε ξεχωριστό tab από την συγκεντρωτική λίστα αγγελιών.

Τα πεδία με τα οποία μπορεί κάποιον να δημιουργήσει ένα alert (χρειάζεται τουλάχιστον 1) είναι:

• Τοποθεσία (drop-down menus και text-fields)

• Δημιουργικός τομέας (text-field με παραγόμενη λίστα προτάσεων)

• Συγκεκριμένη Εταιρία (text-field με παραγόμενη λίστα προτάσεων)

• Μέγεθος εταιρίας σε υπαλλήλους (check-boxes με εύρος αριθμού)

Επιπλέον επιτρέπεται στον εγγεγραμμένο σχεδιαστή να παρακολουθεί την εξέλιξη συγκεκριμένων 

αγγελιών  επιλέγοντάς  τις  και  ενεργοποιώντας  έναν  δείκτη  “flag”.  Οι  αγγελίες  τις  οποίες  έχει 

σηματοδοτήσει με τέτοιο  flag  εμφανίζονται σε ξεχωριστό  tab  από την συγκεντρωτική λίστα των 

αγγελιών.



Το τελευταίο  tab  που προσφέρεται στον εγγεγραμμένο χρήστη είναι η λίστα με τις εταιρίες που 

έχουν συνεργαστεί ως τώρα με την υπηρεσία. Η λίστα με τις εταιρίες, επιτρέπει αναζήτηση με 

keywords  και ταξινόμηση είτε αλφαβητική είτε με βάση την πιο πρόσφατη αγγελία. Επιλέγοντας 

μια εταιρία ο χρήστης μπορεί να δει ποιες αγγελίες της είναι ενεργές και μπορεί επίσης να δει μια 

λίστα  από  παλαιότερες  αναρτήσεις  αγγελιών  οι  οποίες  όμως  είναι  απενεργοποιημένες  για 

περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το behance.net κάνει το ίδιο hosting των αγγελιών στην ιστοσελίδα του.



Στο  dribbble.com Οι  αγγελίες  προσφοράς  εργασίας  παρουσιάζονται  με  την  μορφή  λίστας 

ταξινομημένης  με  βάση  την  ημερομηνία  ανάρτησης  και  ξεκινά  από  την  πιο  πρόσφατη.  Δεν 

υπάρχουν άλλες επιλογές ταξινόμησης ούτε δυνατότητα αναζήτησης.

Τέλος, το dribble.com δεν φιλοξενεί τις αγγελίες στο δικό του σύστημα παρά μόνο links προς την 

κάθε αγγελία στην ιστοσελίδα του ενδιαφερόμενου που την ανάρτησε. 



Στο  coroflot.com η  αναζήτηση  αγγελιών  προσφοράς  εργασίας  μπορεί  να  γίνει  είτε  με  βάση 

κάποιων keywords είτε με φιλτράρισμα των αγγελιών ανά ειδικότητα. Οι αγγελίες εμφανίζονται σε 

λίστα ταξινομημένη ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη ανάρτηση. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα 

advanced search με τα εξής πεδία:

• Keywords (text-field)

• Πεδίο δράσης (check-boxes)

• Ειδικότητα (check-boxes)

• Επίπεδο δουλειάς (check-boxes)

• Τοποθεσία

◦ Πόλη (text-field)

◦ Πολιτεία (για τις Η.Π.Α.) (drop-down menu με λίστα)

◦ Μητροπολιτική περιοχή (για τις Η.Π.Α.) (drop-down menu με λίστα)

◦ Ταχυδρομικός  Κώδικας  (drop-down menu  με  ακτίνα  σε  μίλια  και  text-field  για  τον 

ταχυδρομικό κώδικα, υποθέτουμε ότι αφορά μόνο τις Η.Π.Α.)

◦ Χώρα (drop-down menu με λίστα από χώρες)





Επιπλέον υπάρχει το  Employer Directory  το οποίο περιλαμβάνει όλους όσους έχουν αναρτήσει 

αγγελίες ταξινομημένες είτε ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη, είτε με βάση τον αριθμό αγγελιών 

είτε  αλφαβητικά.  Η  λίστα  μπορεί  να  φιλτραριστεί  χωρίζοντας  τους  “Employers”  από  τους 

“Recruiters” και τέλος δίνεται η επιλογή αναζήτησης με όνομα (text-field)

Το coroflot.com φιλοξενεί το ίδιο τις αγγελίες.



Από την ανάλυση που κάναμε στους βασικούς ανταγωνιστές βρήκαμε ότι υπάρχουν ακόμα στοιχεία 

που θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν. Οι τομείς που επιδέχονται αλλαγές είναι: 

• το περιεχόμενο το οποίο θα είναι αμιγώς για σχεδιαστές

• η δομή-τρόπος της αναζήτησης κάποιας δουλειάς με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης

• ο τρόπος κατανομής και η ακόμα πιο σαφή και καθοδηγητική κατηγοριοποίηση των τομέων 

του design

• τη  διευκόλυνση των  διαδικασιών  για  τη  γρήγορη και  αναλυτικότερη εύρεση του  τομέα 

ενδιαφέροντος για κάθε πελάτη και σχεδιαστή

Δομή Προφίλ

To profile ενός σχεδιαστή στο behance έχει την εξής δομή και περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:



Πάνω αριστερά υπάρχει: 

• το όνομα του σχεδιαστή, 

• μια φωτογραφία του (ή όποια άλλη εικόνα έχει επιλέξει να βάλει στην θέση της), 

• σύνδεσμοι για 

◦ αποστολή μηνύματος, 

◦ διαμοιρασμού του profile από τον θεατή σε άλλες ιστοσελίδες, 

◦ πρόσκληση  για  τον  “Ενδότερο  Κύκλο”  (Inner  Circle,  ανάλογο  του  Friends  στο 

Facebook με όριο τα 1000 μέλη), 

◦ και το πλήκτρο “Follow” με το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις αναρτήσεις του 

σχεδιαστή.

Στη συνέχεια, δεξιά υπάρχουν:

• η ιδιότητά του ως σχεδιαστής, 

• το όνομα κάποια εταιρίας ή studio στο οποίο ανήκει, η τοποθεσία του, 

• σύνδεσμος προς την προσωπική του ιστοσελίδα (ή της εταιρίας ή του studio), 

• οι τομείς σχεδιασμού στους οποίους επικεντρώνεται, 

• σύνδεσμοι προς άλλα κοινωνικά δίκτυα (twitter, facebook, tumblr, dribbble κ.ο.κ. )

• αριθμός θεάσεων project

• αριθμός από “εκτιμήσεις” (“Appreciations”, το ανάλογο του “Like”)

• αριθμός followers

• αριθμός following

• ημερομηνία εγγραφής στην ιστοσελίδα

Κάτω από το όνομα και την φωτογραφία του σχεδιαστή υπάρχει μια στήλη που περιλαμβάνει:

• το πεδίο “About” στο οποίο ο σχεδιαστής έχει συμπληρώσει ότι άλλες πληροφορίες θεωρεί 

πως περιγράφουν τον ίδιο και την δουλειά του

• σελίδες (συνήθως θεματικές σελίδες που ανήκουν στο δίκτυο του Behance) στις οποίες έχει 

προβληθεί και διακριθεί η δουλειά του σχεδιαστή,

• δίκτυα στα οποία ανήκει (όπως το LinkedIn το οποίο συνεργάζεται με το Behance έτσι ώστε 

τα portofolios των σχεδιαστών να εμφανίζονται στο profile τους στο LinkedIn)



• άλλες αναφορές στο διαδύκτιο

• groups στα οποία ανήκει

• URLs προς το profile 

• RSS Feed

O  υπόλοιπος χώρος καταλαμβάνεται από ένα  grid  το οποίο περιέχει  τα  projects  του σχεδιαστή 

ταξινομημένα ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. Υπάρχουν επιπλέον επιλογές ταξινόμησης με βάση 

τον αριθμό “εκτιμήσεων”, θεάσεων ή σχολίων. Για κάθε project εμφανίζονται:

• Εξώφυλλο

• Όνομα σχεδιαστής

• Δημιουργικοί Τομείς στους οποίους εντάσσεται

• Αριθμός εκτιμήσεων

• Αριθμός θεάσεων

• Εαν έχει γίνει “featured” και πότε (σε tooltip αυτό)

Εμφανίζονται 12 τέτοια  project thumbnails  ταυτόχρονα και για τα υπόλοιπα ο θεατής πρέπει να 

πλοηγηθεί σε άλλες σελίδες με projects είτε επιλέγοντας τον αριθμό σελίδας κάτω από το grid είτε 

με τα πλήκτρα “Previous” και “Next”.

Επιλέγοντας ένα Project ανοίγει η σελίδα που έχει δημιουργηθεί για αυτό και η οποία περιέχει τα 

εξής

• Την περιγραφή του project η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της σελίδας

◦ Κείμενο

◦ Εικόνες

◦ Video

◦ Συνδέσμους που το αφορούν

• Όνομα σχεδιαστή

• Φωτογραφία του (avatar)

• Τοποθεσία

• Πλήκτρο “follow”

• Πλήκτρο “message”



• Πληροφορίες για το project

• Αριθμός θεάσεων

• Αριθμός εκτιμήσεων

• Αριθμός σχολίων

• Σύνδεσμος προς το project

• Επιλογές διαμοιρασμού

• Tags

• Πληροφορίες Copyright

• Αναφορά κατάχρησης



Στο  dribbble  το  profile  ενός σχεδιαστή  (δεν αναφερόμαστε σε  Prospects  αλλά  Players)  έχει την 

εξής δομή και περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

Πάνω αριστερά υπάρχουν:

• Η φωτογραφία του σχεδιαστή

• Το όνομά του

• Τοποθεσία

• Σύνδεσμος προς προσωπική ιστοσελίδα

• Σύνδεσμος προς το Twitter του σχεδιαστή

• Πλήκτρο “Follow”

• Πλήκτρο “Hire Me”

Δεξιά της σελίδας υπάρχουν:

• Πληροφορίες (about) για τον σχεδιαστή 

• Αριθμός Followers

• Αριθμός Following

• Αριθμός  από  λίστες  στις  οποίες  έχει  προστεθεί  από  άλλους  χρήστες  (το  dribbble  έχει 

αυτοανακηρυχθεί “το twitter των σχεδιαστών”)

• Δεξιότητες (skills) υπό μορφή tags

• Λίστα και αριθμός project

• Πρόσφατη δραστηριότητα

Το περιεχόμενο της υπόλοιπης σελίδας αλλάζει με βάση τις εξής επιλογές:

• Shots

• Projects

• Likes

• Tags

• Buckets

• Lists



Κάθε επιλογή αναγράφει δίπλα της και το πλήθος που την χαρακτηρίζει.

Shots: Περιλαμβάνει “βολές” τις οποίες έχει αναρτήσει ο σχεδιαστής ή έχει κάνει “rebound”3 από 

άλλους σχεδιαστές ταξινομημένες σε 3x5 grid. Κάθε shot περιέχει:

• Thumbnail

• Αριθμό σχολίων

• Αριθμό “fans”

• Σύμβολο που υποδεικνύει αν πρόκειται για rebound

• Σύμβολο που υποδεικνύει εάν έχει rebounds και πόσα είναι αυτά

• Σύμβολο που υποδεικνύει εάν το shot έχει συνημμένα

κάτω από το grid  υπάρχουν τα πλήκτρα “Newer”  και “Older”  για πλοήγηση και σύνδεσμος προς 

RSS Feed.

3 όπως λέμε “retweet”



Κάθε shot, στην δική του σελίδα περιλαμβάνει:

• Τίτλο
• Thumbnail και όνομα σχεδιαστή
• Πλήκτρο follow
• Ημερομηνία ανάρτησης
• Εικόνα
• Πλήκτρο Like
• Πλήκτρο bucket
• Πλήκτρο Tweet
• Αριθμό likes
• Αριθμό buckets
• Αριθμό θεάσεων
• Σύνδεσμο προς το shot
• Χρωματική  παλέτα  (οπτικοποιημένη  αλλά  και  με  tooltips  που  αναγράφουν  τον  κωδικό 

χρώματος σε hex)
• Tags
• Πλήκτρο επισήμανσης ως ακατάλληλου
• Σχόλια

◦ thumbnail και όνομα σχεδιαστή
◦ σχόλιο
◦ χρόνος που πέρασε από την ανάρτηση
◦ πλήκτρο like



Projects: Περιλαμβάνει τα project του σχεδιαστή οργανωμένα σε ένα grid άγνωστης ταξινόμησης, 

τόσο μεγάλο όσα και τα  project.  Τα  project  παρουσιάζονται με μία εικόνα ως εξώφυλλο και τον 

τίτλο τους. Κάθε  project  αποτελείται από το σύνολο των  shots  που το αφορούν οπότε και στην 

σελίδα του εμφανίζονται εικόνες και σύνδεσμοι για αυτά τα  shots  και επιπλέον σύνδεσμοι προς 

άλλα projects του σχεδιαστή.



Likes: Shots στα οποία έχει κάνει like ο σχεδιαστής οργανωμένα σε grid.

Tags: Tags τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ο σχεδιαστής στα shots του, με αλφαβητική σειρά και για 

κάθε ένα το πλήθος των φορών που επαναλαμβάνεται στο σύνολο των αναρτήσεων του σχεδιαστή.



Buckets: Συλλογές από shots άλλων σχεδιαστών τις οποίες έχει επιμεληθεί ο σχεδιαστής.



List: Λίστες από σχεδιαστές που έχει δημιουργήσει ο σχεδιαστής και λίστα από λίστες στις οποίες 

ανήκει ο σχεδιαστής με τίτλο, δημιουργό και αριθμό μελών.



Η σελίδα ενός σχεδιαστή στο coroflot.com περιλαμβάνει: 

Πάνω αριστερά:

• Όνομα σχεδιαστή 

• Πλήκτρο επικοινωνίας με τον σχεδιαστή

• Επιλογές διαμοιρασμού του profile

• Πλήκτρο follow

• Ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης.

• Tabs τα οποία μεταβάλλουν το περιεχόμενο της υπόλοιπης σελίδας:

◦ Γενική επισκόπηση

◦ Portfolios

◦ Profile

◦ Activity

Γενική Επισκόπηση (Overview): Περιλαμβάνει ορισμένες εικόνες που έχει επιλέξει ο σχεδιαστής 

και θεωρεί πως είναι χαρακτηριστικές για την δουλειά του. Δεξιά βρίσκεται μία λίστα από projects 

του σχεδιαστή με  thumbnail,  τίτλο και  αριθμό αρχείων καθώς επίσης και  πληροφορίες για τον 

σχεδιαστή, τοποθεσία και λίστα με δεξιότητες.



Portfolio:  Εμφανίζει τα  projects  του σχεδιαστή με  thumbnail  και τίτλο. Επιλέγοντας ένα  project 

εμφανίζεται  ένα  grid  από  thumbnails  με  εικόνες  και  επιλέγοντας  μία  εικόνα  εμφανίζεται  σε 

μεγαλύτερο μέγεθος με επιλογές “like”, μεγέθυνσης και ανάρτησης σχολίου.





Profile:  Εδώ αναγράφεται το πλήρες επαγγελματικό βιογραφικό του σχεδιαστή με πληροφορίες 

για:

• Σπουδές
• Εμπειρία (παλαιότεροι εργοδότες)
• Περιγραφές ολοκληρωμένων project (όχι concepts)
• Δεξιότητες
• Προτερήματα
• Ιδιότητες χαρακτήρα
• Γλώσσες
• Ενδιαφέροντα
• Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση
• Τοποθεσία
• Ειδικότητες
• Χρονική διάρκεια εμπειρίας
• Σύνδεσμος προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησε.



Δραστηριότητα (Activity): Αναφέρει ενέργειες και άλλες πληροφορίες που αφορούν ότι έχει κάνει 

ο σχεδιαστής ως μέλος της ιστοσελίδας:

• Πιο δημοφιλείς δουλειές

• Πιο πρόσφατες εικόνες

• Δουλειές στις οποίες έχει κάνει “like”

• Σχεδιαστές τους οποίους ακολουθεί (thumbnails και αριθμός)

• Σχεδιαστές οι οποίοι τον ακολουθούν (thumbnails και αριθμός)

• Groups στα οποία ανήκει

• Στατιστικά στοιχεία

◦ Ημερομηνία εγγραφής

◦ Αριθμός εικόνων που έχουν αναρτηθεί

◦ Σύνολο από “likes” που έχει λάβει

◦ Σύνολο από “likes” που έχει δώσει



Καταγραφή Περιεχομένου

Κατηγοριοποίηση σχεδιαστών, portfolios και projects ανά ανταγωνιστή

Behance

Graphic design Architecture Information Architecture
Advertising Branding Landscape Design
Animation Fashion Design Packaging
Character Design Automotive Design Print
Computer Animation Editorial Design Product Design
Interior Design Engineering Textile Design
Illustration Exhibition Design Toy Design
Industrial Furniture Design UI Design
Icon Design Game Design Web Design
Motion Graphics Interaction Design Web Development

Dribbble

Δεν είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με την ειδικότητα αλλά με περιοχή και ικανότητες ο 
χρήστης επιλέγει πληκτρολογώντας τι θέλει αλλιώς είναι κατηγοριοποιημένες με 
αλφαβητική σειρά όλες οι επιλογές.
  
“Top skills”

Web Design Branding HTML5
Graphic Design Illustration PHP
Illustrator Design UX
Photoshop UI Design Wordpress
CSS Typography CSS3
HTML JQuery Javascript



Γενικές Κατηγορίες

Advertising Branding Digital Design Layout Design
Animation Brand Development Digital Illustration Logo Design
App Design Brand Identity Editorial Design Motion Graphics
Apparel Design Calligraphy Game Design Mobile App Design
Application Design Cartooning Graphic Design Packaging
Architecture Character Design Icon Design Poster Design
Art Concept Design Industrial Design Product Design
Art Direction Conceptual Design Infographic UI Design
Book Design Design Information 

Architecture
UX Design

Brand Design Digital Art Interactive Design Web Design

coroflot

3-D Modeling and CAD Architecture
Advertising Design Education
Art Direction Exhibit Design
Environmental Graphics Design Management
Motion Graphics Fashion Design
Illustration Graphic Design
Packaging Industrial Design

Στόχος του συστήματος που σχεδιάζουμε είναι να εξυπηρετήσει αμιγώς σχεδιαστικά 
portfolios οπότε κατηγορίες που αφορούν εικαστικά (π.χ. Fine Arts) και άλλες μη 
σχεδιαστικές προτάσεις (μαγειρική, μηχανική, κ.ο.κ.) δεν θα συμπεριληφθούν. Επιπλέον 
προκύπτει η ανάγκη οργάνωσης των διαφορετικών design disciplines σε ομάδες και 
κατηγορίες με ορισμένες πολύ εξειδικευμένες κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω να 
εξαλειφθούν και να προταθούν ως tags. Τέλος, όσον αφορά τα skills, προτείνουμε να 
αποτελέσουν διαφορετικό κριτήριο ταξινόμησης των projects και να μην αναγράφονται 
στην ίδια λίστα με τους τομείς του design.



Δομή περιεχομένου αγγελιών

Η βασική δομή των αγγελιών είναι σχετικά κοινή στα περισσότερα site. Περιλαμβάνουν τα εξής 
σημεία:

1. Περιγραφή της θέσης που είναι διαθέσιμη
2. Περιγραφή των καθηκόντων που αναλαμβάνει ο σχεδιαστής για τη θέση
3. Αναλυτική περιγραφή των ικανοτήτων που απαιτούνται

Επιπρόσθετα κάποιες εταιρίες και επιχειρήσεις αναφέρουν γενικότερα:

• με τι ασχολούνται 
• τη φιλοσοφία της επιχείρησης
• το μισθό που θα παίρνει ο σχεδιαστής
• το ωράριο εργασίας
• τον χρόνος παραμονής στη δουλειά (πχ ένας μήνας)
• εάν προτιμούν συνεργάτες που ζουν κοντά
• εάν συνεργάζονται με ελεύθερους επαγγελματίες ή αναζητούν μόνιμο προσωπικό

Πολλές από τις πληροφορίες που αναγράφονται στις αγγελίες αποτελούν κομμάτι του 
συνολικού κειμένου (με εξαίρεση την τοποθεσία η οποία προέρχεται από τα στοιχεία που 
δίνει ο ενδιαφερόμενος κατά την εγγραφή του και την σχεδιαστική ειδικότητα που απαιτεί η 
θέση εργασίας). Έτσι δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση με συγκεκριμένους όρους από τους 
σχεδιαστές που αναζητούν συνεργασία. Γι' αυτό προτείνουμε κατά τη διαδικασία 
ανάρτησης εργασίας να τμηματοποιηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες που αφορούν 
τους σχεδιαστές έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι σε αναζητήσεις 
και ταξινομήσεις εργασιών.



Επισκόπηση απαιτήσεων ενδεχομένως με τη μορφή δέντρο στόχων



Σχεδίαση

Προκαταρκτική Σχεδίαση

Πλάνο

1. Σενάρια χρήσης: Εξυπηρετούν στην καταγραφή πιθανών αλληλεπιδράσεων των χρηστών 
με την υπηρεσία στόχος είναι η ανάδειξη προβλημάτων κατά τη διαδικασία και η 
δημιουργία πολλών συσχετίσεων του χρήστη με το αντικείμενο σχεδίασης, ιστοσελίδα.

2. Εννοιολογικό μοντέλο: Είναι σημαντικό να καταγραφούν όλες οι βασικές έννοιες και οι 
λειτουργίες που πιθανόν να είναι σημαντικές για το σύστημα σχεδίασης σε μορφή 
απεικόνισης σχηματικής.

3. Αρχιτεκτονική της πληροφορίας: Σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης είναι να 
κατανοήσουμε τον τρόπο που είναι οργανωμένη η πληροφορία και από την  πλευρά του 
χρήστη πως αντιλαμβάνεται τη δομή της πληροφορίας και την αλληλεπίδραση. Στόχος είναι 
η ιεράρχηση του περιεχομένου έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών.

4. Συμπεράσματα 

Σενάρια Χρήσης με χρήση εξειδικευμένων personas

Βιβή 25 χρονών

Η Βιβή είναι νέα στον χώρο του design και πρόσφατα τελείωσε τις σπουδές της. Για να προωθήσει 
τις δουλειές που έκανε τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών της όσο και αυτές αφού τελείωσε 
αποφάσισε να δημιουργήσει ένα on line portfolio. 

Έψαξε  και  βρήκε  ιστοσελίδες  που  σχετίζονται  με  τον  σχεδιασμό  και  παρέχουν   υπηρεσίες 
ανάρτησης portfolio. Η ίδια επιθυμούσε μέσω του on line portfolio να προωθήσει τη δουλειά της με 
προσεγμένο και ακριβή τρόπο και να μπορεί ο πιθανός πελάτης ή συνεργάτης να έχει εύκολη και 
άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που επιθυμεί  σχετικά με το επάγγελμά της και το κατά  
πόσο είναι διατεθειμένη να μετακινηθεί σε περίπτωση κάποιας δουλειάς στο εξωτερικό ή και σε 
μακρινές πόλεις. Έτσι μπήκε στην ιστοσελίδα και έψαξε να βρει στο μενού πού υπάρχει εντολή 
δημιουργίας portfolio. Η διαδικασία ήθελε να είναι γρήγορη και αποτελεσματική παρέχοντας όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς μεγάλο κόστος. 

Γιώργος 28 χρονών 

Ο  Γιώργος  είναι  νέος  σχεδιαστής  και  είναι  πολύ  ενθουσιασμένος  με  τη  δουλειά  του.  Έχει 
σπουδάσει   product design και  πρόσφατα αποφάσισε  να δουλέψει  σε δικό  του στούντιο  οπότε 
αναζητά  συνεργάτες  σχεδιαστές.  Είναι  εξοικειωμένος  με  την  τεχνολογία  οπότε  αποφάσισε  να 
κοιτάξει σε  site σχετικά με το  design που διαθέτουν portfolio σχεδιαστών καθώς και δυνατότητα 
ανάρτησης κάποιας δουλειάς.



Ο ίδιος  ανέτρεξε  σε  σελίδες  σχετικές  με  τον  σχεδιασμό.  Τον  ενδιέφερε  να  μπορεί  εύκολα  να 
εντοπίζει  όλα  τα  portfolio σχετικά  με  τον  τομέα  σχεδιασμού  που  θέλει.  Για  το  σκοπό  αυτό 
επιθυμούσε να μπορεί για να μην χάνει χρόνο, να έχει πολλά πεδία συμπλήρωσης για την καλύτερη 
και πιο σαφή αναζήτηση, όπως προηγούμενες δουλειές και σχόλια από άλλους σχεδιαστές ή και 
ανθρώπους  που απλά ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον σχεδιασμό. 

Κατερίνα 45 χρονών

Η Κατερίνα  είναι  έμπειρη  σχεδιάστρια  στον  τομέα  της  γραφιστικής.  Η  ίδια  εργάζεται  ως  art 
director σε γνωστό περιοδικό και αποφάσισε να προσελκύσει νέους σχεδιαστές για συνεργασία. Τα 
on line portfolio είναι μια καλή λύση για να επιλέξει κάποιον συγκεκριμένο σχεδιαστή που έχει 
ασχοληθεί επαγγελματικά με το  graphic design με φρέσκες ιδέες και όρεξη για δουλειά που  να 
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της.

Έτσι αναζήτησε  on line portfolio σε ιστοσελίδες που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Αρχικά την 
ενδιέφερε πολύ να έχει πρόσβαση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια  ως προς τα στοιχεία 
που  αφορούν την  ποιότητα  δουλειάς  και  τις  ικανότητες  των  σχεδιαστών  σχετικά  με  αυτό που 
θεωρούσε απαραίτητα για τη δουλειά. 

Κ. Βαγγέλης 50 χρονών

Ο κύριος Βαγγέλης είναι ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στην Αθήνα. Η δουλειά του τελευταία δεν 
έχει  το  αναμενόμενο  αποτέλεσμα  ως  εκ  τούτου  αποφάσισε  να  ανανεώσει  τον  χαρακτήρα  της 
επιχείρησης του και γι αυτό απευθύνθηκε σε μία ομάδα σχεδιαστών για να του φτιάξουν από την 
αρχή τους καταλόγους και την εικόνα της επιχείρησής του. Η αναζήτηση έγινε μέσω των on line 
portfolio όπου προσέγγισε  ανθρώπους σχετικούς με αυτό που ήθελε . 

Η σχέση του  με  το  design δεν  είναι  μεγάλη οπότε  και  δεν  ήξερε  αν  είχε  επιλέξει  σωστά και 
γενικότερα  τι  ακριβώς  επιζητούσε  από  τους  σχεδιαστές.  Έτσι  έψαξε  αρκετή  ώρα  μέχρι  να 
καταλάβει  τι  είναι  αυτό  που  ψάχνει  καθώς  οι  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  σχεδιαστές  δεν 
βοηθούσαν και η συνολική αναζήτηση δεν τον κατεύθυνε ώστε ανάλογα με τις πιθανές ικανότητες 
και υπηρεσίες που προσφέρει κάθε σχεδιαστής να κάνει την βέλτιστη επιλογή. Κατάφερε όμως 
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά που αφορούν την επιχείρησή του να βρει μερικούς σχεδιαστές που 
είχαν δουλέψει σε κάτι παρόμοιο

Δήμητρα  40 χρονών

Η Δήμητρα  είναι  υπάλληλος  σε  ιδιωτική  επιχείρηση.  Αποφάσισε  να  ανακαινίσει  το  σπίτι  της. 
Αναζήτησε στο διαδίκτυο για να προσλάβει κάποιον σχεδιαστή εσωτερικού χώρου. Η ίδια ήθελε 
κάτι  ιδιαίτερο για το σπίτι  της  οπότε και  κατέληξε να ψάχνει  σε  on line portfolio για να βρει 
επαγγελματίες που είναι έμπειροι στον τομέα αυτό.

Αν και ήξερε τι έψαχνε την ενδιέφερε εκτός από τις προηγούμενες δουλειές  να έχει πρόσβαση 
γρήγορα ,με παροχή βοήθειας όποτε δεν πλοηγείται ικανοποιητικά, σε σχόλια και κριτικές άλλων 
σχεδιαστών  και συνεργατών σχετικά με τη δουλειά των σχεδιαστών. Η ανάρτηση αγγελίας ήταν 
σημαντική για να προσελκύσει πιθανούς σχεδιαστές αν και την απασχολούσε τόσο η αξιοπιστία 
όσο και η διαδικασία επιλογής κατά πόσο είναι εύκολη  η ανάρτηση δουλειάς.

Ιδιωτική Επιχείρηση



Η επιχείρηση δημιουργήθηκε πρόσφατα οπότε αποφάσισε να προσλάβει σχεδιαστή σχετικό με το 
web design  για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της επιχείρησης με σκοπό την προώθηση της και τη 
διευκόλυνση των  πελατών της.

 Η εταιρία έψαξε σε ιστότοπους σχετικούς με τον σχεδιασμό για να ανατρέξει σε διάφορα portfolio 
σχεδιαστών  για  να  δουν  την  ποιότητα  της  δουλειάς  τους  και  τις  δουλειές  τους  στο  παρελθόν 
σχετικές με το web design. Η διαδικασία επιθυμούσαν να είναι σαφής  ως προς την αναζήτηση με 
συμπλήρωση  πολλαπλών  πεδίων  σχετικά  με  τις  ικανότητες,  τον  τομέα  σχεδιασμού,  και  τη 
διαθεσιμότητα  των  σχεδιαστών.  Επιπλέον,  ήθελαν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  όπως 
συστάσεις πελατών, εμπειρία στον τομέα του web design.

Εταιρία σχεδιασμού αυτοκινήτων

Στην εταιρία δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός επιπλέον σχεδιαστή για τη δημιουργία ενός μεγάλου 
project. 

Η επιχείρηση ανέτρεξε σε  on line portfolio σχεδιαστών σχετικών με το  automotive design. Τους 
ενδιαφέρει η εμπειρία και οι συνεργασίες που έχει κάνει καθώς και η ποιότητα των δουλειών τους 
και ικανότητές τους στη σχεδίαση. Για την καλύτερη αναζήτηση θεώρησαν σημαντικό να μπορούν 
να δουν συστάσεις από πελάτες και επιχειρήσεις αλλά και να τους είναι γνωστό κατά πόσο ο κάθε 
σχεδιαστής είναι διατεθειμένος να μετακινηθεί στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη. Επίσης επιθυμούσαν 
να έχουν τη δυνατότητα επιλογής κάποιου σχεδιαστή που είναι στη χώρα ή πόλη που είναι η βάση 
της εταιρίας.

Η ανάρτηση εργασίας για την επιλογή των καλύτερων διευκόλυνε τη διαδικασία και επιτάχυνε την 
επιλογή. 

Πέτρος   40   χρονών  

Ο  Πέτρος  είναι  έμπειρος  σχεδιαστής  στον  τομέα  του  βιομηχανικού  σχεδιασμού  και 
πετυχημένος. Πρόσφατα αποφάσισε να δουλέψει στο εξωτερικό οπότε και αποφάσισε να 
προωθήσει το on line portfolio του και να προσεγγίσει πιθανούς πελάτες. Έτσι επιθυμούσε 
για να είναι πιο αποτελεσματικό να έχει τη δυνατότητα να «κρύψει» κάποιες δουλειές στο 
παρελθόν όταν ακόμα έκανε τα πρώτα βήματά του στον χώρο του design και η ποιότητα της 
δουλειάς του δεν αναδείκνυε τις  ικανότητες που έχει  αποκτήσει  σε βάθος χρόνου.   Θα 
ήθελε να μπορεί να οργανώσει την σειρά παρουσίασης των project μέσα στο portfolio όπως 
επιθυμεί ο ίδιος όπως έκανε και παλιά όταν τα portfolios ήταν πραγματικά αντικείμενα.



Εννοιολογικό Μοντέλο 



Αρχιτεκτονική της πληροφορίας

Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο του card sorting έτσι ώστε να 
ομαδοποιήσουμε τις κατηγορίες σχεδιασμού που καταγράψαμε. 

Χρησιμοποιήσαμε το online εργαλείο websort.net όπου καταγράψαμε τις κατηγορίες του 
design και στείλαμε τον σύνδεσμο προς την μελέτη στους τρεις (3) σχεδιαστές και 
συμμετείχαμε και εμείς οι δύο (2).





Συμπεράσματα:

Από την προκαταρκτική σχεδίαση προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Σενάρια χρήσης & Personas:

• Επιλογή σειράς ταξινόμησης των project στο profile του χρήστη-σχεδιαστή
• Οργάνωση των project σε διαφορετικά portfolios (π.χ. Άλλο για δουλειές που 

αφορούν το Graphic Design άλλο για αυτές που αφορούν το Product Design)
• Δυνατότητα απόκρυψης project από ένα portfolio.
• Δυνατότητα σύνταξης σύστασης (reference) από ανθρώπους με τους οποίους έχει 

συνεργαστεί στο παρελθόν ο σχεδιαστής και προβολής τους στο profile του.
• Παροχή δυνατότητας αναζήτησης με χρήση πολλαπλών πεδίων (τόσο για τα 

portfolios όσο και για τις αγγελίες)

Εννοιολογικό μοντέλο:

• Αρκετά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο profile ενός χρήστη είναι κοινά με 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται σε αγγελίες. Έτσι προτείνουμε την ύπαρξη 
αυτόματων ειδοποιήσεων τόσο για τους σχεδιαστές όσο και για τους υποψήφιους 
εργοδότες οι οποίες θα ειδοποιούν τον ένα για την ύπαρξη του άλλου.

• Ως προς την κοινωνική δικτύωση των σχεδιαστών-μελών της ιστοσελίδας:
◦ Θα χρησιμοποιηθεί το μη-ανταποδοτικό σύστημα παρακολούθησής άλλων profile 

ως “Συνδρομή” (Subscription)
◦ Θα διατηρηθούν οι επιλογές σχολιασμού και “εκτιμήσεων” ενός project από 

άλλους σχεδιαστές
◦ Θα επιτρέπεται η δημιουργία θεματικών groups για συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων από τους σχεδιαστές-μέλη.
◦ Θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του profile με τα profiles που διατηρεί ο 

χρήστης σε διάφορα social networks.
◦ Θα υπάρχει ορθογραφικός έλεγχος και δυναμική δημιουργία προτάσεων κατά την 

διαδικασία του tagging ενός project.



Αρχιτεκτονική Πληροφορίας:

Οι κατηγορίες στις οποίες καταλήξαμε (αφαιρώντας και ορισμένες που θεωρήσαμε ότι 
περιπλέκουν την ταξινόμηση και θα ήταν πιο χρήσιμες ως tags) είναι

• Visual Communication
◦ Graphic Design
◦ Branding
◦ Typography
◦ Editorial Design

• Product Design
◦ Industrial Design
◦ Furniture Design

• Interaction Design
◦ UX Design
◦ UI Design
◦ Web Design

• Fashion Design
• Architecture

◦ Interior Design
◦ Landscape Design
◦ Exhibition Design

• Gaming
◦ Game Design
◦ Character Design



Λεπτομερής Σχεδίαση

Πλάνο

Wireframes: Η σχεδίαση των wireframes θα μας βοηθήσει να μοντελοποιήσουμε το 
layout της ιστοσελίδας και να ιεραρχήσουμε οπτικά τις λειτουργίες όπως αυτές θα 
τοποθετηθούν και σε μια πραγματική ιστοσελίδα.

Διαδραστικό Πρωτότυπο: Η μεταφορά των wireframes σε ένα διαδραστικό 
πρωτότυπο θα εξυπηρετήσει αργότερα την αξιολογήσει και θα επανεξετάσει την 
δομή των wireframes.

Wireframes

Home Page



User Profile



Designer Search





Job Search





Διαδραστικό Πρωτότυπο
Για την δημιουργία του διαδραστικού πρωτοτύπου χρησιμοποιήθηκε το online εργαλείο 
picodo.com.

Home Page



Job Search



Designer Search



Designer Profile



Αξιολόγηση

Στόχοι αξιολόγησης

Στόχος είναι  να καταγραφούν σημαντικά στοιχεία (ελλείψεις,  παρατηρήσεις) σχετικά με 

τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη σχεδιαστική διαδικασία και υπόκεινται στις βασικές 

σχεδιαστικές αρχές της ευχρηστίας, αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας του συστήματος 

όπως  έχει  ορισθεί.  Η  αξιολόγηση  θα  αναδείξει  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι 

χρήστες ως προς την αλληλεπίδραση, την κατανόηση των λειτουργιών και την εκμάθησή 

τους.  Επιπλέον  θα  δημιουργηθούν  παρατηρήσεις  και  θέματα  διερεύνησης  προς  τούς 

σχεδιαστές  σχετικά  με  όλα  όσα  προαναφέρθηκαν  με  αποτέλεσμα  τη  βελτίωση  του 

συστήματος και της αποτελεσματικότητας του.

Οι  χρήστες  που  θα  συμμετέχουν  θα  είναι  κυρίως  σχεδιαστές,  πιθανοί  εργοδότες και 

χρήστες που απλά ενημερώνονται για το design. Όλοι χρησιμοποιούν το internet και είναι 

από μέτριοι και πάνω στη χρήση του εργαλείου.

Γενικοί στόχοι αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα διεξαχθεί η αξιολόγηση είναι:

1.  Η ευχρηστία του συστήματος

• εύκολο στην εκμάθηση

• σαφές

2.  Η αξιοπιστία

• χρήσιμο

• πλήρες

 



Για  την  πιο  ειδική  αξιολόγηση θα  χρησιμοποιηθούν  μετρικοί  μέθοδοι  κυρίως  για  την 

ευχρηστία και την αποδοτικότητα του συστήματος:

Κριτήρια αξιολόγησης συστήματος:

1. Η αναζήτηση

2. Χρόνος εκτέλεσης  εργασιών

3. Λάθη

4. Επιτυχία εργασιών

5. Ευκολία εκμάθησης

6. Αποδοτικότητα

Η βασική μέθοδος για την μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι η εξής:

• η καταγραφή των κινήσεων των χρηστών για την ολοκλήρωση μιας ενέργειας

• η καταγραφή του χρόνου για την επίτευξη μιας εργασίας

• η καταγραφή των λαθών κατά τη διαδικασία

Εργασίες 

1. Αναζήτηση ενός σχεδιαστή (Designer Search) με 2 κριτήρια αναζήτησης.

2. Αναζήτηση αγγελίας προσφοράς εργασίας (Job Search) με 3 κριτήρια αναζήτησης.

3. Αναζήτηση ελεύθερου επαγγελματία σχεδιαστή από την Ελλάδα,  στον τομέα του 

Web Design με γνώσεις HTML5.



Διαδικασία 

Για την διενέργεια της δοκιμής ευχρηστίας αξιοποιήσαμε την ενσωματωμένη λειτουργία 

του picodo.com για remote usability testing.

Προσκαλέσαμε τους 5 χρήστες μας σε 2 δοκιμές.

• Στην  πρώτη  δοκιμή  εκτελέστηκαν  οι  εργασίες  (1)  και  (2)  (Αναζητήσεις  με 

συγκεκριμένο αριθμό κριτηρίων επιλογής τους χρήστη)

• Στην  δεύτερη  δοκιμή  εκτελέστηκε  η  εργασία  (3)  (Αναζήτηση  με  συγκεκριμένα 

κριτήρια)

Η δεύτερη δοκιμή είχε τον επιπλέον στόχο να εκτιμήσει την εκμάθηση του συστήματος από 

τους χρήστες.

Εμείς  λειτουργούσαμε  από  την  μεριά  του  moderator  και  κάναμε  διευκρινήσεις  και 

υπενθυμίσεις όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

Πιλοτική Δοκιμή Ευχρηστίας (YouTube)

http://www.youtube.com/watch?v=3xFiK1RIcao&feature=youtu.be


Αποτελέσματα

Χρήστης Δοκ.1 
Επιτυχής

Δοκ.1 
Χρόνος

Δοκ.1 Λάθη Δοκ.2 
Επιτυχής

Δοκ.2 
Χρόνος

Δοκ.2 Λάθη

Α ΝΑΙ 00:03:48 1 ΝΑΙ 00:02:53 2
Β ΝΑΙ 00:02:16 0 ΝΑΙ 00:02:47 1
Γ ΝΑΙ 00:02:56 1 ΝΑΙ 00:02:24 1
Δ ΝΑΙ 00:03:21 2 ΝΑΙ 00:03:04 3
Ε ΝΑΙ 00:04:12 3 ΝΑΙ 00:03:46 2

M.O. ~3,5 λεπτα ~1,4 ~3,2 λεπτά ~1.8

Παρατηρήσεις & Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι το δείγμα μας δεν είναι μεγάλο, δεν ξέρουμε κατά πόσο τα δεδομένα μας 

είναι χρήσιμα ως στατιστικά. Παρόλα αυτά η ποιότητα των αποτελεσμάτων μας υπέδειξε 

ορισμένα πράγματα:

Δοκιμή Πρώτη
• Δύο (2) από τους χρήστες έκαναν λάθος και επέλεξαν το “Designer Sign Up”  αντί 

του “Designer Search”. H  εγγύτητά τους στο  layout  και η ομοιότητα των λέξεων 

πιθανόν να ευθύνεται οπότε προτείνεται αλλαγή σ' αυτό το σημείο.

• Μόνο ένας χρήστης χρησιμοποίησε το “Quick Search” για την αναζήτηση αγγελίας 

με  2  κριτήρια  (όσα  ακριβώς  περιέχει  το  “Quick  Search”).  Όλοι  οι  υπόλοιποι 

χρησιμοποίησαν το “Advanced Search”.

• Τρεις  (3)  χρήστες παρατήρησαν πως τους φάνηκε παράξενη και περιττή η ύπαρξη 

του “Quick Search”  στην ίδια σελίδα με το “Advanced Search”  και πρότειναν την 

μεταφορά του “Quick Search” στην “Home Page”.

• Ένας (1) χρήστης παρατήρησε ότι ο τομέας “Location”  είναι σημαντικότερος του 

τομέα “Job Level”  οπότε και θα έπρεπε να βρίσκεται πιο πάνω στην λίστα με τα 

κριτήρια αναζήτησης.

• Οι χρήστες κατανάλωσαν αρκετό από τον χρόνο για να εξερευνήσουν τις επιλογές 

τους μέσα στο “Advanced Research” γι' αυτό και ο χρόνος που χρειάστηκε για την 

εκτέλεση των ενεργειών θεωρήθηκε αποδεκτός.



• O χρήστης με τον μεγαλύτερο χρόνο (4:12) μπέρδεψε την σειρά τον ενεργειών και 

αναγκάστηκε  να  επιστρέψει  στην  αρχική  σελίδα  (το  συγκεκριμένο  αφορά  απλή 

σύγχυση του χρήστη ως προς την διαδικασία αλλά μετρήθηκε ως λάθος).

Δοκιμή Δεύτερη
• Τα περισσότερα λάθη έγιναν στο τμήμα “Skills” όπου οι χρήστες επέλεγαν λάθος 

check-box.
• Όλοι οι χρήστες επέλεξαν την χώρα του σχεδιαστή χωρίς να χρειαστεί να ψάξουν 

μέσα στην σελίδα.
• Ένας χρήστης έκανε λάθος επιλογή ειδικότητας σχεδιαστή από κεκτημένη ταχύτητα 

οπότε και επανόρθωσε άμεσα.
• Οι περισσότεροι χρήστες έκαναν scroll πάνω-κάτω ώστε να εντοπίσουν την επιλογή 

“Freelance”.
• Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ήταν ως επί το πλείστον καλύτερος αν και δεν 

είμαστε σίγουροι ότι μας προσφέρει αξιόλογα στοιχεία ως προς την ευκολία 
εκμάθησης του συστήματος.



Βελτιώσεις
Home Page



Advanced Searching





Αναφορές

• Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα – 
Κουτσαμπάσης Παναγιώτης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

• Research-Based Web Design & Usability Guidelines
• http://www.websort.net
• http://www.picodo.com

http://www.websort.net/
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