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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περίληψη: Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής η οποία παρουσιάζει τα προσωπικά μου
έργα και δημιουργεί ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης με χρήστες.
Λεπτομερής περιγραφή: Με την δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής στοχεύω στο να
παρουσιάσω και να γνωστοποιήσω το προσωπικό μου έργο, το οποίο προκύπτει από τις
εργασίες μου, κατά την διάρκεια φοίτησης μου στην σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών και από την μικρή επαγγελματική εμπειρία που έχω αποκοτήσει τα
τελευταία τρία χρόνια, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αρχιτέκτονας. Η εφαρμογή αποτελεί
τον συνδυασμό δύο στοιχείων - επαγγελματικού site και blog - που αλληλεπιδρούν και
τονίζουν την έννοια της διάδρασης μεταξύ εφαρμογής και χρηστών. Η παρουσίαση και
ανάλυση των έργων μου σε βασικές ενότητες, σε συνδυασμό με την παρουσίαση θεμάτων
σχετικών με την αρχιτεκτονική και το design (blog) θα κάνουν την εφαρμογή πιο
ενδιαφέρουσα τόσο για μένα όσο και για τους χρήστες. Μέσα από μια προσπάθεια
συγκέντρωσης παλαιότερου αλλά και πιο πρόσφατου διαθέσιμου υλικού, και ύστερα από
μια διαδικασία ταξινόμησης του, προέκυψαν οι τρείς βασικές κατηγορίες των έργων μου
(Buildings, Interiors, Design). Βασιζόμενη σε όλα αυτά σχεδίασα την πολυμεσική εφαρμογή
την οποία θα αναλύσω στην συνέχεια.
Δομή / οργάνωση περιεχομένου :
Η δομή και η οργάνωση της εφαρμογής παίζει σημαντικό ρόλο για την εύκολη κατανόηση
και πλοήγηση του χρήστη. Η κεντρική σελίδα εισάγει αμέσως τον χρήστη στις βασικές
κατηγορίες, χωρίς να τον κουράζει με κάποιο εξώφυλλο που θα τον ανάγκαζε να κάνει
περιττές ενέργειες και είναι οι εξής τέσσερις: Profile, Portfolio, Blog και Contact. Δύο από
αυτές, η Profile και η Portfolio, αναλύονται σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Στην ενότητα
Profile περιλαμβάνονται οι επιμέρους κατηγορίες, About και Biography, όπου στην πρώτη
αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία, η φιλοσοφία καθώς και μια άποψη του χώρου
εργασίας μου ενώ στην δεύτερη υπάρχει ένα σύντομο βιογραφικό κ η φωτογραφία μου.
Στην συνέχεια η κατηγορία Portfolio είναι αυτή που περιλαμβάνει τα έργα μου, τα οποία
χωρίζονται στις τρείς βασικές θεματικές ενότητες, Buildings, Interiors, Design, όπου κάθε
μία από αυτές περιέχει τα αντίστοιχα έργα. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα Buildings
υπάρχουν 6 έργα (Unexpectable cube at the port of Patras, Seafront residence, Mediatech
building, Museum of shadow, Reformation of Peiraikis Patraikis, Residential 5 x 5), στην
ενότητα Interiors 2 έργα (Hotel Palas, Walkthrough) και στην ενότητα Design 2 έργο (Ribbon,
Invert) με αντίστοιχες φωτογραφίες, σχέδια και σχετικές πληροφορίες σε κάθε μία από
αυτές. Η κατηγορία Blog περιλαμβάνει μια σειρά από χρονολογικά ταξινομημένες
δημοσιεύσεις από διαφορετικές πηγές, οι οποίες κατά την γνώμη μου παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περιλαμβάνοντας εικόνες και αντίστοιχα κείμενα. Τέλος υπάρχει η
τέταρτη βασική κατηγορία, η οποία ονομάζεται Contact και μέσω αυτής, δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά και να ενημερωθεί για τον τόπο
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εργασίας μου. Αυτή είναι η βασική οργάνωση του περιεχομένου της εφαρμογής μου η
οποία συνοψίζεται στο δέντρο πλοήγησης που ακολουθεί.

O - Rchitect

Portfolio

Profile

Biography

About

Buildings

Interiors

Blog

Design

List

List

photo gallery

Project 7

List

photo gallery

Project 1

Project 2

Project 3

Project 4

Contact

photo gallery

Project 9

Project 8

Project 5

Project 6

Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών - Ιανουάριος 2012 – Ράλλη Ολυμπία

Project 10

Διαθέσιμο Υλικό: Ένα στοιχείο που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία της
εφαρμογής, είναι η επιλογή του κατάλληλου υλικού, το οποίο θα έχει εύστοχο και ποιοτικό
περιεχόμενο. Ύστερα από μια χρονοβόρα διαδικασία συγκέντρωσης και οργάνωσης του
υλικού κατέληξα στην επιλογή των κατάλληλων δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδίων,
φωτογραφιών και κειμένων. Το υλικό αυτό προέρχεται από το προσωπικό μου αρχείο και
χρησιμοποιείται σε όλες τις βασικές κατηγορίες την ενότητας Portfolio (Βuildings, Ιnteriors,
Design) , όπως επίσης και στην κατηγορία Blog στην οποία θα αναρτάται υλικό και
πληροφορία τα οποία θα συλλέγω από διαφορετικές πηγές που θεωρώ ενδιαφέρουσες. Το
διαθέσιμο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την οπτική προσέγγιση της εφαρμογής, δηλαδή
για τις οθόνες που θα παρουσιάσω στην συνέχεια (υπάρχει και επιπλέον υλικό, το οποίο
δεν χρησιμοποιήθηκε στο σύνολο του εφόσον οι οθόνες που κατασκεύασα είναι
ενδεικτικές) φαίνεται λεπτομερώς στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - VISUAL APPROACH
Τυπικές Οθόνες (Screen composition): Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής (Homepage),
ξεκινώντας από το πάνω αριστερά σημείο, υπάρχει ένας μαύρος κύκλος (1) ο οποίος δίνει
τη δυνατότητα στον χρήστη επιλέγοντας το, να αντιστρέψει (invert) τα χρώματα (άσπρο –
μαύρο
μαύρο - άσπρο) της οθόνης, δηλαδή το φόντο από άσπρο να γίνει μαύρο και τα
μαύρα γράμματα να μετατραπούν σε λευκά. Κάτω από αυτό εμφανίζονται οι τέσσερις
βασικές κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν τα κύρια κουμπιά πλοήγησης (2). Στο επάνω δεξιά
μέρος της οθόνης υπάρχει το λογότυπο μου, το οποίο παίζει το ρόλο κουμπιού επιστροφής
στην homepage από οποιαδήποτε άλλη σελίδα (3). Σε χαμηλότερο επίπεδο και σε
συγκεκριμένη απόσταση από τις βασικές λειτουργίες, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα
προσωπικά μου στοιχεία καθώς και link που μεταφέρει τον χρήστη στη αντίστοιχη σελίδα
μου στο facebook(4). Σχεδόν στο κέντρο της οθόνης και στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτής
εμφανίζονται οι φωτογραφίες από τα έργα μου, οι οποίες μέσω slideshow αλλάζουν ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.
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Οθόνη Homepage

Ο χρήστης επιλέγοντας την πρώτη κατηγορία - Profile, έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί είτε
στην οθόνη της υποκατηγορίας About είτε στην αντίστοιχη της Biography. Η υποκατηγορία
About περιέχει μία άποψη του χώρου εργασίας μου και μια σύντομη αναφορά στην
φιλοσοφία και στον τρόπο εργασίας μου. Η υποκατηγορία Biography περιλαμβάνει μια
φωτογραφία μου και ένα σύντομο βιογραφικό.
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Οθόνη About

Οθόνη Biography
Στην συνέχεια, επιλέγοντας την κατηγορία Portfolio, εμφανίζονται οι τρείς βασικές
θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις οποίες έχουν ταξινομηθεί τα έργα μου, οι οποίες όπως
προανέφερα είναι οι εξής: Buildings, Interiors, Design. Σε κάθε μία από αυτές
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα έργα, σε μορφή λίστας αριστερά και σε μορφή photo gallery
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(φωτογραφία και τίτλος) δεξιά. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα έργα με οποιονδήποτε από
τους δύο τρόπους.

Οθόνη Buildings

Οθόνη Interiors
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Οθόνη Design

Ακολουθεί η κατηγορία Blog, η οποία περιλαμβάνει ένα είδος ημερολογίου με προσωπικές
δημοσιεύσεις. Στην συγκεκριμένη οθόνη, διατηρούνται σταθερά τα στοιχεία που
παρέμεναν και στις προηγούμενες οθόνες (λογότυπο, μαύρος κύκλος, τέσσερις βασικές
κατηγοριες), αλλά αντιστρέφονται τα χρώματα στο φόντο και στα γράμματα. Το άσπρομαύρο που ισχύει στις άλλες κατηγορίες, μετατρέπεται σε μαύρο-άσπρο σε αυτήν. Η
χρωματική αντιστροφή στην συγκεκριμένη σελίδα έχει ως στόχο να δώσει έμφαση, να
τονίσει την διαφορετικότητα του Blog σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Η κατηγορία αυτή
έχει δυναμικό χαρακτήρα, καθώς η συγκεκριμένη σελίδα ανανεώνεται συχνά και
διαμορφώνεται από τα σχόλια των χρηστών. Ο χρήστης εξακολουθεί να έχει την
δυνατότητα αντιστροφής των χρωμάτων μέσω του στρογγυλού κουμπιού, που εμφανίζεται
πάντα στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης όπως συμβαίνει και στις οθόνες που
παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Στο blog αναρτώνται φωτογραφίες και κείμενα από
διαφορετικά θέματα, τα οποία κατά την γνώμη μου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται χρονολογικά, ανανεώνονται συχνά και υπάρχει η
δυνατότητα να σχολιάζονται από τους χρήστες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής
συγκεκριμένου θέματος, χωρίς να αναγκάζεται ο χρήστης να ακολουθήσει σειριακά την
χρονολογική σειρά που επιβάλει το ημερολόγιο, αλλά μπορεί να επιλέγει τα θέματα που
τον ενδιαφέρουν μέσω της δεξιάς στήλης κουμπιών που περιέχει τους τίτλους των
θεμάτων. Ο διαδραστικός σε συνδυασμό με τον δυναμικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης
κατηγορίας, συντελεί στο να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των χρηστών και να δημιουργηθεί
μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών και εμένα, οπότε και να αυξηθεί η
επισκεψιμότητα της εφαρμογής.
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Οθόνη Blog

Τέλος παρουσιάζεται η οθόνη της κατηγορίας Contact, η οποία περιλαμβάνει μια
πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και το link map
view μέσω του οποίου, εντοπίζεται σε google map η τοποθεσία του χώρου εργασίας μου.

Οθόνη Contact
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Εικαστική σύνθεση (Visual ambiance): Τα στοιχεία που συνθέτουν τις οθόνες τοποθετούνται
σε συγκεκριμένα σημεία που δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης. Βασικός συνθετικός
μου στόχος είναι ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην γενικότερη
σχεδιαστική μου κουλτούρα και συνδέεται με την εταιρική ταυτότητα που στοχεύω να
δημιουργήσω. Η αφαιρετική σχεδίαση της εφαρμογής δημιουργεί αρμονία και δεν
κουράζει τον χρήστη κατά την διαδικασία πλοήγησης του στις διαφορετικές κατηγορίες. Η
ιδέα αυτή ενισχύεται από την απουσία χρώματος (άσπρο, μαύρο, γκρι) στην μεγαλύτερη
έκταση των οθονών, με κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν το λογότυπο, τις
βασικές κατηγορίες στην homepage και την οριζόντια γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης,
η οποία βάφεται με το αντίστοιχο χρώμα της κατηγορίας όταν ο χρήστης βρίσκεται σε
οποιαδήποτε οθόνη εκτός της homepage. Αυτές οι σχεδιαστικές κινήσεις, έχουν σαν
αποτέλεσμα την παρουσίαση των έργων με τέτοιο τρόπο ώστε να τραβούν το μάτι του
χρήστη, εφόσον τοποθετούνται σε ένα φόντο σχετικά ουδέτερο, το οποίο δρα συνοδευτικάβοηθητικά. Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός στόχος δημιουργίας της συγκεκριμένης
εφαρμογής. Όσον αφορά στα κείμενα, χρησιμοποιώ την γραμματοσειρά Calibri, η οποία
έχει επίσης απλή γραφή και ανταποκρίνεται στην γενικότερη φιλοσοφία. Η χρήση
κατάλληλου διάστιχου και απόστασης μεταξύ των γραφικών χαρακτήρων, κυρίως στα
βασικά κουμπιά της εφαρμογής (Profile, Portfolio, Blog, Contact, About, Biography,
Buildings, Interiors, Design), εξασφαλίζει ευανάγνωστη και αρμονική πλοήγηση.
Απουσιάζουν τα περιττά στοιχεία – κουμπιά, πλαίσια, έντονες σκιές, τα οποία έχουν ως
στόχο τον εντυπωσιασμό. Τα βασικά κουμπιά λειτουργιών, στην homepage αποτελούνται
από έγχρωμο κείμενο, ενώ στις υπόλοιπες σελίδες εμφανίζονται μαύρα τα επιλεγμέναπατημένα κουμπιά και γκρι τα ανενεργά. Επίσης, η δυνατότητα επιλογής των βασικών
κατηγοριών, γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν παρατηρήσει κανείς την γραμμή που
εμφανίζεται πάνω στην λέξη της κατηγορίας, όταν ο χρήστης περνάει με το ποντίκι πάνω
από την κατηγορία αυτή.
Η οθόνη χωρίζεται σε τρείς βασικές περιοχές, στην μια από αυτές δίνεται έμφαση στον
οριζόντιο άξονα, στην άλλη στον κατακόρυφο και τέλος οι δύο αυτοί άξονες πλαισιώνουν
την ορθογώνια περιοχή που βρίσκεται περίπου στο κέντρο την σελίδας όπου εκεί
τοποθετείται το βασικό θέμα της εφαρμογής. Η κατακόρυφη αριστερή στήλη, αποτελεί,
κατά κάποιο τρόπο, τον τίτλο της εφαρμογής, περιέχει τα πιο βασικά κουμπιά και
παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στις περισσότερες σελίδες. Είναι τοποθετημένη στα
αριστερά της οθόνης ώστε να τραβάει την
προσοχή του χρήστη, καθώς το μάτι του μας
κινείται με φορά από πάνω αριστερά προς
τα κάτω δεξιά και καταλαμβάνει το 1/5
περίπου αυτής. Η οριζόντια ζώνη είναι η
βασική ζώνη όπου συγκεντρώνονται οι
κύριες λειτουργίες της εφαρμογής, η οποία
ταυτόχρονα παίζει τον ρόλο τη ζώνης
προσανατολισμού, καθώς οποιαδήποτε
στιγμή δείχνει στο χρήστη το μονοπάτι που
έχει ακολουθήσει κατά την πλοήγηση του.
Έχει μικρότερη διάσταση σε σχέση με την
κατακόρυφη στήλη και ο συνδυασμός τους
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δημιουργεί νοητά τον κεντρικό χώρο παρουσίασης του θέματος. Διατηρώντας λοιπόν
κάποιες αναλογίες και τοποθετώντας τα στοιχεία σε μελετημένα σημεία δημιουργείται ένα
αρμονικό και όχι τυχαίο αποτέλεσμα.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - INTERFACE
Σχεδίαση των κουμπιών και της λειτουργίας τους (τρόπος πλοήγησης στην εφαρμογή) Form of the buttons and their functionalities
Βασικά κουμπιά της εφαρμογής που έχω σχεδιάσει αποτελούν οι τέσσερις κύριες
κατηγορίες (Profile, Portfolio, Blog, Contact) και οι αντίστοιχες υποκατηγορίες τους (About,
Biography, Buildings, Interiors, Design). Όταν περνάει ο χρήστης το ποντίκι πάνω από
κάποια κατηγορία, αυτή εμφανίζεται σαν υπογραμμισμένη, οπότε με
αυτόν τον τρόπο ο χρήστης καταλαβαίνει ότι οι λέξεις αυτές
αποτελούν κουμπιά τα οποία μπορεί να πατήσει. Όταν επιλέξει μια
συγκεκριμένη κατηγορία, οι
υπόλοιπες γίνονται γκρι οπότε με
αυτόν τον τρόπο ένδειξης, γίνεται πιο εύκολα κατανοητή
η κατηγορία που είναι ενεργή. Το λογότυπο το οποίο
εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες αποτελεί το βασικό κουμπί μέσω του
οποίου ο χρήστης επιστρέφει οποιοδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε
οθόνη στην αρχική σελίδα. Μέσα στις κατηγορίες αυτές υπάρχουν επιπλέον κουμπιά τα
οποία δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να πλοηγηθεί στα έργα επιλέγοντας τα είτε μέσω
λίστας, είτε μέσω photo gallery. Τα βελάκια που
εμφανίζονται στο photo gallery και στα κείμενα
αποτελούν τις ενδείξεις συνέχειας στο περιεχόμενο,
που αν πατηθούν βοηθούν το χρήστη να
πλοηγηθεί . Επίσης υπάρχει το κουμπί
κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο οδηγεί τον χρήστη στην
αντίστοιχη σχετική σελίδα στο facebook.
Στην κατηγορία contact ένα σημαντικό κουμπί είναι ο μεγεθυντικός φακός,
ο
οποίος μεταφέρει τον χρήστη στο google map όπου εντοπίζεται η τοποθεσία
του χώρου εργασίας μου. Τέλος ένα χαρακτηριστικό κουμπί, το οποίο διαφοροποιείται από
τα υπόλοιπα λόγο της γεωμετρίας του είναι ο κύκλος
που βρίσκεται στο πάνω
αριστερά μέρος της οθόνης, ο οποίος δίνει την
δυνατότητα στον χρήστη
επιλέγοντας το, να αντιστρέφει το άσπρο – μαύρο της οθόνης σε μαύρο – άσπρο οπότε να
κάνει customize την εμπειρία του.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - USER’s EXPERIENCE
Σενάρια χρήσης
Τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος επισκέπτης της εφαρμογής μου,
είναι πολλά, με την χρήση όμως δύο συγκεκριμένων σεναρίων θα προσπαθήσω να δείξω τις
πιο χαρακτηριστικά βήματα και τα αντίστοιχα αποτελέσματα με τις διαδοχικές οθόνες.
Σενάριο 1
Συνάδελφος, αρχιτέκτονας μηχανικός με τον οποίο έχουμε ανταλλάξει τις προσωπικές μας
κάρτες σε έκθεση αρχιτεκτονικής και design τον περασμένο χειμώνα, ενδιαφέρεται για
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συνεργασία, οπότε επισκέπτεται τον διαδικτυακό μου τόπο, με στόχο να βρει κάποιες
πληροφορίες σχετικά με τα έργα μου. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα δημιουργήσει μια
πρώτη εικόνα για μένα και για την σχεδιαστική μου φιλοσοφία. Πληκτρολογώντας την
διεύθυνση του προσωπικού μου site, μεταβαίνει στην αρχική σελίδα, όπου κεντρικά
εμφανίζεται η φωτογραφία ενός συγκεκριμένου έργου, η οποία εναλλάσσεται με
αντίστοιχες διαφορετικών έργων μέσω slideshow. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η προσοχή
του αποσπάται από τις φωτογραφίες που εναλλάσσονται, καθώς εντοπίζει τα διαφορετικά
χρώματα στις βασικές κατηγορίες της εφαρμογής. Μεταβαίνει λοιπόν, στην αντίστοιχη που
ονομάζεται Profile, επιλέγει πρώτα την κατηγορία about, ώστε να μάθει λίγα πράγματα για
την σχεδιαστική μου φιλοσοφία και στην συνέχεια μέσω της κατηγορίας biography ρίχνει
μια ματιά στο βιογραφικό μου. Εφόσον διαβάσει τις γενικές πληροφορίες μεταβαίνει στην
κατηγορία Portfolio, ώστε να βρει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα έργα μου. Από τις
κατηγορίες Buildings, Interiors, Design ξεχωρίζει την πρώτη, η οποία είναι και αυτή που τον
ενδιαφέρει περισσότερο. Μεταφέρεται σε μια οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα έργα
συνολικά (6 έργα), είτε σε λίστα, είτε σε μικρά εικονίδια που συνοδεύονται από τους
αντίστοιχους τίτλους. Επιλέγει το έργο που ονομάζεται Seafront Residence, οπότε περνάει
στην επόμενη οθόνη. Σε αυτό το στάδιο εμφανίζεται μια μεγάλη φωτογραφία του έργου και
δεξιά από αυτήν κάποιες σχετικές πληροφορίες. Ο χρήστης επιλέγει να δει όλες τις
φωτογραφίες και τα σχέδια που συνοδεύουν το συγκριμένο έργο, οπότε πλοηγείται στα
επόμενα χρησιμοποιώντας τα βέλη ή πατώντας πάνω στην αντίστοιχη φωτογραφία του
slideshow. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα έργα, οπότε στην συνέχεια
μεταβαίνει στην κατηγορία Contact ώστε να επικοινωνήσει μαζί μου και να συζητήσει το
ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και συντάσσοντας
ένα σύντομο κείμενο, πατάει το κουμπί send για να τα αποστείλει. Τέλος, πατώντας πάνω
στο λογότυπο επιστρέφει στην αρχική σελίδα. Τα βήματα που περιέγραψα φαίνονται στις
οθόνες που ακολουθούν:
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Σενάριο 2:
Η Κατερίνα, είναι η νέα μου φίλη στο facebook, η οποία διαβάζοντας τις προσωπικές μου
πληροφορίες μεταβαίνει στην ιστοσελίδα μου για να την εξερευνήσει. Μπαίνοντας στην
homepage, λόγω του περιεχομένου των φωτογραφιών που εναλλάσσονται, αντιλαμβάνεται
ότι πρόκειται για μια εφαρμογή που έχει σχέση με την αρχιτεκτονική και το design. Ο
μικρός μαύρος κύκλος στο πάνω αριστερά τμήμα της οθόνης της τραβάει την προσοχή.
Αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει και μόλις πατήσει επάνω του, αντιλαμβάνεται ότι
αντιστρέφονται τα χρώματα της οθόνης. Προτιμάει την εκδοχή με το μαύρο φόντο και τα
άσπρα γράμματα, οπότε θα παραμείνει σε αυτήν την επιλογή. Αμέσως παρατηρεί τις
κατηγορίες και αυτή που της τραβάει το μάτι είναι η ενότητα Blog. Επιλέγοντας την,
μεταβαίνει στο προσωπικό μου ημερολόγιο το οποίο εμφανίζει την τελευταία ανάρτηση
μου με θέμα, Biocouture. Δεξιά παρατηρεί μια λίστα με τους τίτλους των άρθρων, από την
οποία μπορεί να επιλέξει αυτό που της φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Η τελευταία ανάρτηση
της φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα, οπότε αποφασίζει να ρίξει μια ματιά. Κατεβαίνοντας
προς τα κάτω, εστιάζει στα κείμενα και τις φωτογραφίες και αποφασίζει ότι η θεματολογία
του Blog την ενδιαφέρει αρκετά, οπότε την προσθέτει στα αγαπημένα της, ώστε να την
επισκέπτεται τακτικά. Τα βήματα που ακολουθεί η Κατερίνα όπως περιγράφτηκαν
παραπάνω είναι τα εξής:
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Περιβάλλον επικοινωνίας - User model:
Το περιβάλλον επικοινωνίας είναι αρκετά κατανοητό ακόμα και για έναν χρήστη ο οποίος
δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την τεχνολογία, καθώς η εφαρμογή αποφεύγει τον
συνδυασμό πολλών στοιχείων τα οποία είναι περιττά και μπερδεύουν τον χρήστη. Έχουμε
τρεις βασικές περιοχές στις οποίες ο μεταξύ τους διαχωρισμός υπονοείται και στις οποίες
υπάρχουν στοιχεία που παραμένουν σταθερά σε όλες τις οθόνες με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται συνέχεια και συνοχή στην πλοήγηση. Τα βασικά κουμπιά στην homepage
ξεχωρίζουν εύκολα, καθώς είναι τα μόνα που έχουν χρώμα και είναι τοποθετημένα κοντά
ώστε να μην χάνεται ο χρήστης και να μην κινείται σε τελείως διαφορετικά σημεία τη
οθόνης για να πλοηγηθεί. Ένα κουμπί το οποίο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς
δεν αποτελεί λέξη, αλλά είναι ένας άσπρος-μαύρος κύκλος, είναι αυτό που βρίσκεται στο
πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Το συγκεκριμένο κουμπί, δεν μπερδεύει τον χρήστη,
απλά του τραβάει την προσοχή καθώς διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα και οπότε μπαίνει
στην διαδικασία να εξερευνήσει τις δυνατότητες του. Η επιλογή του οδηγεί σε ένα
κατανοητό αποτέλεσμα, το οποίο του επιτρέπει ανεμπόδιστα να συνεχίσει την πλοήγηση
του. Τέλος, ο σχεδιασμός ακολουθεί μεταφορές από τον πραγματικό κόσμο, όπως για
παράδειγμα η χρήση του μεγεθυντικού φακού έτσι ώστε να υπονοείται η λειτουργία
κάποιων κουμπιών.
Διαδραστική αφήγηση - Narrative elements:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - TECHNICAL DESCRIPTION
Delivery platform: Για την υλοποίηση της πολυμεσικής εφαρμογής που σχεδίασα, θα
χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Adobe flash CS4, το οποίο είναι συμβατό με διαφορετικές
ηλεκτρονικές συσκευές, πέρα από το pc.
Technology: Για την κατασκευή των οθονών, χρησιμοποίησα το γραφιστικό πρόγραμμα
Adobe Photoshop CS4, στο οποίο συνδύασα το υλικό μου ώστε να έχω το επιθυμητό
σχεδιαστικό αποτέλεσμα. Στην συνέχεια, χρησιμοποίησα κάποιες εικόνες από το internet
για να απεικονίσω τα κουμπιά και αν ακολουθήσω τις συμβάσεις που συνηθίζονται στον
σχεδιασμό εφαρμογών γενικότερα, όπως το χεράκι, τα βελάκια, το σύμβολο του facebook,
τον μεγεθυντικό φακό.
Studio work: Πηγή όλων των δεδομένων μου, αποτελούν οι εργασίες μου κατά την διάρκεια
φοίτησης μου στην σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών και τα έργα που πραγματοποίησα τα
τελευταία τρία έτη, κατά την διάρκεια της μικρής μου επαγγελματικής εμπειρίας ως
αρχιτέκτονας. Ύστερα από μια διαδικασία συλλογής, οργάνωσης και στην συνέχεια
διαλογής, κατέληξα στο αρχείο με το κατάλληλο υλικό, το οποίο χρησιμοποίησα στην
εφαρμογή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - STRATEGY
Το κοινό – στόχος :Με τη δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής στόχος μου είναι να
δημιουργήσω ένα κοινωνικό δίκτυο με το οποίο θα αλληλεπιδρώ, ανταλλάσσοντας απόψεις
και πληροφορίες Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο ή σε παρεμφερή
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κλάδο με τον δικό μου, που είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για επαγγελματική συνεργασία
ή ακόμα και για κάποιες συλλογικές δράσεις, οπότε μέσω της παρουσίασης της δουλειάς
μου μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα για το profile μου. Η εφαρμογή απευθύνεται
επίσης σε πιθανούς πελάτες, οι οποίοι πριν επιλέξουν τον προσωπικό τους αρχιτέκτονα,
κάνουν μια έρευνα αγοράς για να αποφασίσουν ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, ο
οποίος θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή
ενισχύει λοιπόν την δυνατότητα των πελάτες στο να κάνουν κάποιες επιλογές. Επίσης η
εφαρμογή που έφτιαξα απευθύνεται σε ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου οι
οποίοι έχουν παρόμοιες ανησυχίες με τις δικές μου, τους ενδιαφέρει να παρακολουθούν τις
νέες τάσεις στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του design, της μόδας, των γραφικών κ.τ.λ.,
οπότε επισκέπτονται το Blog μου, ενημερώνονται και μέσω ανάρτησης σχολίων
αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή.
Έρευνα αγοράς:
Κατά την διαδικασία της έρευνας αγοράς, επισκέφτηκα αρκετά αρχιτεκτονικά site και blog,
ώστε να ενημερωθώ σχετικά με το πως οργανώνονται αντίστοιχες εφαρμογές. Μελέτησα
τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν αρκετά σύνθετες
και στην συνέχεια ερεύνησα τον τρόπο με τον οποίο δομούν την πληροφορία. Επηρεάστηκα
από διαφορετικές εφαρμογές, κυρίως από αυτές που ανήκαν σε νέους ανθρώπους, καθώς
με αυτούς εντοπίζω κοινά σημεία. Κρατώντας λοιπόν, κάποια στοιχεία από εφαρμογές οι
οποίες παρουσιάζουν κατά την γνώμη μου ενδιαφέρον, βασικός μου στόχος όμως ήταν να
δημιουργήσω απλό site στο οποίο όμως θα φαίνεται η προσωπική μου σφραγίδα με έναν
διακριτικό τρόπο. Οπότε, η έρευνα αγοράς αρχικά και στην συνέχεια η αξιολόγηση των
δεδομένων που συνέλεξα, με οδήγησαν στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα που παρουσίασα
παραπάνω.
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής
Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και καθοδήγησε την σχεδίαση μου, ήταν η ιδέα
που θα διαφοροποιούσε την εφαρμογή μου σε σχέση με αντίστοιχες ανταγωνιστικές. Η
ιδέα αυτή είναι ο συνδυασμός του Blog με το επαγγελματικό Site, καθώς συνηθίζεται ο ο
διαχωρισμός των δύο. Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή απευθύνεται σε περισσότερα target
group και αποκτά δυτό χαρακτήρα. Ο σοβαρός και στατικός χαρακτήρας του
επαγγελματικού site έρχεται να συνδυαστεί με τον δυναμικό και ζωντανό χαρακτήρα του
blog, ώστε να δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ των δύο και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
της εφαρμογής σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Ένα ακόμα πλεονέκτημα
που προσφέρει το site που σχεδίασα είναι η δυνατότητα προσαρμογής της εμπειρίας του
χρήστη, μέσω της επιλογής αντιστροφής των χρωμάτων. Είναι σημαντικό να παρέχονται
τέτοιες δυνατότητες στον χρήστη, καθώς οι απαιτήσεις πλέον είναι υψηλές. Ο χρήστης
αισθάνεται πιο οικεία χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς έχει κατά
κάποιο τρόπο συντελέσει στην διαμόρφωση της. Τέλος θα ήθελα να συνοψίσω ότι η
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι αρκετά εύχρηστη και κατανοητή, καθώς αποφεύγει τα
περιττά κουμπιά. Στόχος είναι η εύκολη πλοήγηση του χρήστη, δηλαδή ο συνδυασμός της
λειτουργικότητας με την ποιοτική αισθητική προσέγγιση, τα οποία θα κρατήσουν το
ενδιαφέρον του χρήστη, ο οποίος πιθανόν να γίνει και τακτικός επισκέπτης της εφαρμογής.
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