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digital

FROM 
PRINT 
TO
DIGITAL
Πώς θα κάνετε τη µετάβαση από τη γραφιστική στο web design. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε και 
ντρέπεστε να ρωτήσετε.
Βασικές έννοιες, εργαλεία, αρχές και γνώσεις για την πρώτη σας ιστοσελίδα.

MARIOS LINAKIS PgDip, MA (CSM) 



.MARIOS LINAKIS & LINAKIS DIGITAL

Ποιος είµαι.
Σπούδασα Graphic και Communication design στο Brighton University και Central St. Martin’s College of Art & Design, UAL. Επί σειρά ετών δίδαξα 
γραφικές τέχνες και τυπογραφία στον AKTO. Στην προσπάθεια διάδοσης της γνώσης και µίας αµφίδρoµης επικοινωνίας µε τους συναδέλφους µου έχω 
συµµετάσχει σε ηµερίδες, fora και portfolio reviews στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συµµετέχω σε κριτικές επιτροπές Ελληνικών και διεθνών 
Βραβείων design, ενώ έργα της Linakis digital της οποίας είµαι creative director βραβεύονται διεθνώς τα τελευταία 13 χρόνια.

Conferences, workshops, fora.
Design Athens, Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, Digitized, Behance portfolio reviews, Ελληνικό Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας, Πανόραµα design, Micro-
sost Devdays.

Κριτικές επιτροπές θεσµών.
European design awards 2006, Epica awards 2009-2011, ΕΒΓΕ, Ermis digital awards 2009-2015

Βραβεύσεις
5 Red dot awards
1 German design council award
7 European design awards
9 ΕΒΓΕ
6 Ermis design awards, 10 Ermis digital awards 
2 Sitecore experience awards SE Europe
1 Tourism award



.ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στόχος του εργαστηρίου

Στόχος του εργαστηρίου είναι να ερευνήσουµε και να καταγράψουµε τις βασικές µεθόδους µετάβασης από τον έντυπο σχεδιασµό στον digital 
σχεδιασµό. Να αναγνωρίσουµε οµοιότητες και διαφορές και να βρούµε τη δική µας µεθοδολογία εργασίας. Αποτέλεσµα των δύο ηµερών πρέπει να 
είναι ένα προσχέδιο ή ακόµη καλύτερα ένα ολοκληρωµένο homepage ενός δικού σας web site. Το θέµα θα προκύψει από το υλικό που έχετε φέρει 
µαζί σας. Μετά τη λήξη του εργαστηρίου, µπορείτε να ολοκληρώσετε το έργο σας, ώστε να αποτελέσει µέρος του book σας.

Σάββατο

Κυριακή

From Print to Digital. Παρουσίαση.

Φτιάχνω το δικό µου homepage
Παρουσίαση του θέµατος που έχετε επιλέξει

Καθορισµός τoυ brief για το homepage σας.

Φτιάχνω το δικό µου homepage
Έρευνα και έµπνευση

Brainstorming και συζήτηση ιδεών

Βασικός σχεδιασµός homepage

Πρόγραµµα

Τι θα χρειαστείτε.

Το laptop σας. Πρόσβαση online. Photoshop, Illustrator, Excel ή Word. Το επιλεγµένο θέµα σας. Και πολλή ενέργεια. 



FROM 
PRINT 
TO
DIGITAL.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Η.
ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΙ∆ΟΣ WEB SITES. TI WEB SITE NA ΦΤΙΑΞΩ;

02. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ WEB SITE.

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ.

04. INTERACTIVITY & UΧ. BΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ.

05. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ. PRINT & DIGITAL.

06. LAYOUTS ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRIDS)

07. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ UI ELEMENTS. 



ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ WEB SITES.
TI WEB SITE ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ; 
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Ας ξεκινήσουµε από την αρχή. Ας καταρρίψουµε ένα µύθο. Η digital επικοινωνία δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. ∆εν είναι µια νέα τέχνη ή µια νέα 
εµπειρία που ξεπήδησε από ένα κενό. Τα web sites δεν δηµιουργήθηκαν σε ένα αφηρηµένο κενό από άυλα pixels κάποιο σωτήριο έτος. 
∆ηµιουργήθηκαν ως φυσική ανάγκη µίας κοινωνίας όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν ολοένα και περισσότερο αναµεταξύ τους. 

Η βιολογική φύση του ανθρώπου δεν άλλαξε αιφνιδίως τα τελευταία 20-30 χρόνια ώστε να «απαιτείται» µία εντελώς διαφορετική µορφή επικοινωνίας, 
ας πούµε µε τηλεπάθεια, µε σόναρ ή µε µία 6η διάσταση. Έχουµε τον ίδιο νου, τα ίδια χέρια, µάτια, αυτιά και πόδια που είχαµε και πριν 30 χρόνια. Άρα 
οι ίδιοι άνθρωποι που µέχρι πρότινως χρησιµοποιούσαµε βιβλία, χαρτονοµίσµατα, ηµερολόγια, filofax, αφίσες και billboards, σήµερα χρησιµοποιούµε 
web. 

Σαν αποτέλεσµα είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι ένα web site δεν καθορίζεται από αξίες και αξιώµατα πρωτόγνωρα στην ανθρώπινη εξελικτική 
ιστορία. Το αντίθετο. Ακριβώς επειδή δεν έχουµε αλλάξει τόσο εµείς, ένα web site δανείζεται το µεγαλύτερο µέρος των αξιωµάτων του από τον 
φυσικό, αναλογικό κόσµο που όλοι µας ξέρουµε και αγαπάµε. Αυτή είναι η πρώτη µεγάλη αλήθεια για το digital. Μοιάζει επικίνδυνα µε το print. 

Άρα όταν ξεκινώ να σκέφτοµαι ένα web site, από πού πρέπει να ξεκινήσω; Όπως και µε την παραδοσιακή οπτική επικοινωνία είναι απαραίτητο να 
ξεκινήσω από το Τι φτιάχνω. Ας αναλογιστούµε λοιπόν αυτά που γνωρίζουµε. Το πρώτο ερώτηµα είναι: Τι είδους έργο θα φτιάξω.

01. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΙ∆ΟΣ WEB SITES. TI WEB SITE ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ;
ΕΝΑ ΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ WEB SITE ΜΟΥ



Print

Στην κλασική οπτική επικοινωνία που όλοι γνωρίζουµε και αγαπάµε µπορώ να φτιάξω έργα εντελώς διαφορετικού σκοπού και λειτουργίας. Άρα 
πρέπει να απαντήσω στο ερώτηµα. Τι περιµένω ο θεατής ή ο αναγνώστης µου να βρει ή να πάρει από το έργο µου; Τι θέλω δηλαδή να κάνει το έργο 
µου;

Άσκηση
Βάλτε στις παρακάτω εφαρµογές οπτικής επικοινωνίας ένα ρήµα που περιγράφει τον πρωταρχικό στόχο τους

Εταιρική ταυτότητα
Date Gr, Perrakis postcards

Αφίσες
Endorfini, Κέντρο Πολιτισµού Ιδρύµα Σταύρος Νιάρχος

Εκδόσεις
Ετήσια Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς, Erasure, La Atalaya, Paris City X60, The Magic moving picture book, Endless possibilities

Συσκευασίες
Lego bottle, Starbucks Black Apron, HAY Playing cards, Audubon Warblers box, iPhone 4s

Μπροσούρα
Air Air, Endorfini brochures

01. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΙ∆ΟΣ WEB SITES. TI WEB SITE ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ;
ΕΝΑ ΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ WEB SITE ΜΟΥ



Web

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και µε τα web sites. Η αντίληψη ενός web site ως µία µοναδική απαράλλαχτη εφαρµογή είναι παντελώς λανθασµένη. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι όπως 
ένα Ηµερολόγιο διαφέρει από ένα βιβλίο στον τρόπο χρήσης, στο περιεχόµενο και εν τέλει στην ίδια την ανάγκη που καλύπτει στον αναγνώστη, έτσι και ένα web site που 
ενηµερώνει για εκδηλώσεις διαφέρει απόλυτα από ένα πωλητήριο βιβλίων. Όχι µόνο στη λειτουργία του, αλλά στον ίδια το λόγο ύπαρξής του. H άσκηση αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα τον καθορισµό του σκοπού του web site σας και τη δηµιουργία βασικών “κατηγοριών» επισκεπτών σε αυτό. Στη γλώσσα του digital αυτές οι κατηγορίες 
επισκεπτών ονοµάζονται Personas, δηλαδή o λόγος για τον οποίο ο επισκέπτης θα µπει στο site µου. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουµε στο ερώτηµα: 

Τι είδους web site θέλουµε να φτιάξουµε. Τι περιµένω να πάρει ο χρήστης µου από αυτό;

01. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΙ∆ΟΣ WEB SITES. TI WEB SITE ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ;
ΕΝΑ ΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ WEB SITE ΜΟΥ

Informational 
(ενηµερώνει)

The Independent
http://www.independent.co.uk/

Bloomberg
http://www.bloomberg.com

Here Is Today
http://hereistoday.com

Rainforest activists
http://rainforest.arkivert.no/#kart

SETE. Trip along the Greek borders
http://sete.gr/en/infographics

Presentational, promotional 
(παρουσιάζει ή προωθεί)

Gramercy park Hotel
http://www.gramercyparkhotel.com/

Sennheiser speakers 
http://www.sennheiser-reshapingexcellence.com/

Creations Namale
http://www.creationsnamale.com/

British Airways new planes
http://ournewplanes.ba.com/en

Application
(λειτουργεί, εξυπηρετεί, 
διεκπεραιώνει)

Google
http://www.google.com

Aegean Air
http://en.aegeanair.com/

SkyGreece
http://skygreece.linakis.com/

E Shop
(πουλάει)

Currys
http://www.currys.co.uk/

Vodafone
http://www.vodafone.com/

Helbak
http://helbak.com/

G Star
http://www.g-star.com/en_nl/newdenimarrivals



∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ WEB SITE. 
SITEMAP, CONTENT CARDS & WIREFRAMES.  
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Έχοντας καθορίσει το είδους του site που θα φτιάξουµε και το λόγο για τον οποίο θα µας επισκεφθούν οι χρήστες, το επόµενο καθοριστικό βήµα είναι 
να ορίσω µε βάση το λόγο ύπαρξής του και το είδος, µέγεθος και δοµή της πληροφορίας που θα περιέχει. Στην αρχή του κάθε web site το πιο βασικό 
σηµείο, είναι ο ορισµός του περιεχοµένου και της δοµής του οικοδοµήµατος που θα φτιάξουµε. Αφού ορίσαµε δηλαδή ότι θα φτιάξουµε ένα σπίτι, µία 
βιβλιοθήκη ή ένα κατάστηµα, τώρα είναι η ώρα να ορίσουµε πόσα και τι είδους δωµάτια θα έχει.
Τρία είναι τα απολύτως απαραίτητα συνθετικά στοιχεία για να ξεκινήσουµε. Χωρίς αυτά βρισκόµαστε πολύ σύντοµα µπροστά σε άλυτα σχεδιαστικά 
προβλήµατα. 

Sitemap 
LinakisDigitalWebsiteSitemap.xlsx

Content cards
01 Homepage.pptx
07 Contact.pptx
08 Blog.pptx

Wireframes
ANEKWireframe1.jpg
One Page Website Wireframes.jpg

02. ∆ΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ WEB SITE.
SITEMAP, CONTENT CARDS & WIREFRAMES



ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ.
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Έχοντας ορίσει τη δοµή και το περιεχόµενο του site µου, το επόµενο καθοριστικό βήµα είναι να δω πως αυτό το site θα είναι λειτουργικό. Να ορίσω δηλαδή ως σχεδιαστής το 
πώς θα το χειριστεί ο χρήστης. Να δώσω στο χρήστη τα εργαλεία, να του µάθω τη «γλώσσα» χρήσης του. Αυτή η γλώσσα δεν είναι µία. Καίριο ρόλο σε αυτό παίζουν το µενού 
ενός web site αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο θα έρθει σε διεπαφή µε όλο το οικοδόµηµα. Πως ο χρήστης µας θα καταλάβει τα περιεχόµενα του web site µας; Πως θα 
καταλάβει τη δοµή του, δηλαδή τα νοηµατικά «κεφάλαια» από τα οποία αποτελείται; Πως θα ξέρει ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται µέσα στο αντικείµενο αυτό;  Πως θα ξέρει 
που να πάει και που θα βρει τι; 
Εκ πρώτης όλα αυτά ακούγονται ως ερωτήµατα µίας digital εποχής. Όµως δεν είναι. Στην κλασική γραφιστική οι ανάγκες αυτές λύθηκαν από την εποχή του Γουτεµβέργιου µε 
µία σειρά «δοκιµασµένων» λύσεων/ στοιχείων αρχειοθέτησης. 

Print
Περιεχόµενα, Κεφάλαια και Σελιδοποίηση
Από την αρχή της δηµιουργίας βιβλίων και αργότερα περιοδικών, οι σχεδιαστές εφηύραν την έννοια της Σελίδας περιεχοµένων. Με αυτή προσπάθησαν να δώσουν στον 
αναγνώστη να καταλάβει τι περιέχει το έντυπο και πώς να το βρουν. Με αφορµή αυτήν προέκυψαν οι έννοεις των κεφαλαίων και της σελιδοποίησης 

Medieval Italian Illuminated Manuscript
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=2957

The Art of Kissing
http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2011/02/The-Art-of-Kissing-contents.jpg

Jornal Arquitecots
http://www.europeandesign.org/submissions/jornal-arquitectos/

SEM Specialist Magazine
https://www.behance.net/gallery/SEM-SPECIALIST-Magazine/5781637

Elephant Magazine
http://smadani.com/elephant-magazine/

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ



Web
Η βασική όµως διαφορά µεταξύ εντός βιβλίου ή εντύπου µε ένα web site, η διαφορά print µε digital είναι ότι στον digital κόσµο δεν υπάρχουν τα 
φυσικά όρια ενός βιβλίου ή µίας σελίδας. Αυτό συνεπάγεται µία σειρά συνθηκών:

01.Οι σελίδες ενός web site δεν είναι σειριακές (συνήθως). Επειδή δεν µπορώ να «ξεφυλλίσω» ένα web site, όταν περνάω από µία σελίδα σε µία άλλη, 
δεν ξέρω βιωµατικά που βρίσκεται αυτή στην αλληλουχία του συνόλου. Εν ολίγοις δεν υπάρχει αλληλουχία. 

02. Ο χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να πηδήξει από µία σελίδα σε µία οποιαδήποτε άλλη µέσα σε αυτό το οικοδόµηµα, µη σειριακά. 

03. Ταυτόχρονα οι σελίδες ενός web site δεν έχουν τόσο ορατά φυσικά «όρια» όπως ενός βιβλίου. ∆εν µπορώ εύκολα να ξεχωρίσω που τελειώνει η 
µία και που αρχίζει η άλλη.

Πως λύνονται λοιπόν αυτά τα προβλήµατα; Ο βασικός σκοπός µίας ορθής πλοήγησης σε ένα web site είναι να καταφέρουµε να δείχνουµε πάντα στο 
χρήστη που βρίσκεται και που µπορεί να πάει. Τις περισσότερες φορές οφείλουµε να είµαστε λειτουργικοί και χρήσιµοι. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν 
µπορούµε να είµαστε ταυτόχρονα δηµιουργικοί. Πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να αποφασίσουµε για κάθε έργο τι επειδώκουµε. Υπάρχει µια 
λεπτή γραµµή µεταξύ “φτιάχνω κάτι εξερευνητικό και ενδιαφέρον” και “φτιάχω κάτι κατανοητό”. Αφού αποφασίσουµε υπάρχουν τρία στοιχεία µε τα 
οποία µπορούµε να δώσουµε απάντηση:

Μενού & Τρόποι πλοήγησης

Τιτλισµός σελίδων. Page titling & breadcrumbs

Κεφάλαια ή Index pages

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ



Μενού & τρόποι πλοήγησης

Το βασικότερο στοιχείο πλοήγησης σε ένα web site είναι το µενού. Όµως υπάρχουν δεκάδες τρόποι αποτύπωσης της δοµής ενός web site από τον 
απλούστερο µέχρι τον πιο ευφάνταστο που δεν αποτυπώνεται µόνο στο µενού αλλά και στον ίδιο τον τρόπο πλοήγησης µέσα στο site. Στη λογική του 
site. 

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ.
ΜΕΝΟΥ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Single or shallow level menus 
drop down menus, floating menus

Pinterest
https://www.pinterest.com/

Elephant Magazine
http://www.elephantmag.com/

BBC
http://www.bbc.com/

Resonate
http://resonate.io/2016/programme

Sons of Gallipoli
http://sonsofgallipoli.com/#!/

Multiple level menus 
display menus

Barclays bank
http://www.barclays.co.uk/PersonalBanking/P1242557947640

Meadow Lark
https://meadowlark.eu/

Alternative menus και τρόποι πλοήγησης
σχεδιάζοντας εναλλακτική πλοήγηση

Fabrica
http://www.fabrica.it/

Travel Alberta
http://tripplanner.travelalberta.com/

24 hours of happy
http://24hoursofhappy.com/

Piet Oudolf
http://oudolf.com/

Doug Aitken The Source
http://dougaitkenthesource.com/

Offpixel
http://www.offpixel.co/



Τιτλισµός σελίδων. Page titling & breadcrumbs

Για να βοηθηθεί ο χρήστης να κατανοεί που βρίσκεται µέσα στο µεγάλο οικοδόµηµα που λέγεται web site συχνά χρησιµοποιείται η τυπογραφία στη 
λογική των µεγάλων, σχεδιαστικά ιδιαίτερων τίτλων. Έτσι αποκτάµε ταυτόχρονα µία σχεδιαστική γραφή και λύνουµε το πρόβληµα της πλοήγησης.

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ.
ΜΕΝΟΥ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

American Airlines
http://www.aa.com/

Bonne Marque
https://bonnemarque.se/

VN Star
http://vnstar.com.ua/en/



Κεφάλαια ή Index pages σε αλληλουχία.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να “βηµατίσουµε” τις σελίδες ενός web site και να χρησιµοποιήσουµε τον βηµατισµό αυτό ως σχεδιαστικό εργαλείο. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση είναι λεπτή η ισορροπία µεταξύ “φτιάχνω κάτι εξερευνητικό και ενδιαφέρον” και “φτιάχω κάτι κατανοητό”. Οι δύο πιο 
σηµαντικοί είναι 

03. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ.
ΜΕΝΟΥ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

∆ηµιουργία Κεφαλαίων 
Σελίδες και υποσελίδες που ενσωµατώνονται σχεδιαστικά η µία “µέσα” 
στην άλλη

Fantastic Aventuras
http://www.fantasticasaventuras.com/#!/tagged/epilogue/

Triner
http://triner.de/

OursRoux
http://www.oursroux.com/

∆ηµιουργία Κύριων σελίδων και υποσελίδων σε σειρά. Index pages 
Σελίδες και υποσελίδες που ακολουθούν αρχιτεκτονικά η µία την άλλη- 
σειριακά .

Piraeus Bank Group
http://piraeusbankgroup.com



04
INTERACTIVITY & UΧ. 
BΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ.

Έχοντας ορίσει τη δοµή και το περιεχόµενο του site µου, το επόµενο καθοριστικό βήµα είναι να δω πως αυτό το site θα είναι λειτουργικό. Να ορίσω δηλαδή ως σχεδιαστής το 
πώς θα το χειριστεί ο χρήστης. Να δώσω στο χρήστη τα εργαλεία, να του µάθω τη «γλώσσα» χρήσης του. Αυτή η γλώσσα δεν είναι µία. Καίριο ρόλο σε αυτό παίζουν το µενού 
ενός web site αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο θα έρθει σε διεπαφή µε όλο το οικοδόµηµα. Πως ο χρήστης µας θα καταλάβει τα περιεχόµενα του web site µας; Πως θα 
καταλάβει τη δοµή του, δηλαδή τα νοηµατικά «κεφάλαια» από τα οποία αποτελείται; Πως θα ξέρει ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται µέσα στο αντικείµενο αυτό;  Πως θα ξέρει 
που να πάει και που θα βρει τι; 
Εκ πρώτης όλα αυτά ακούγονται ως ερωτήµατα µίας digital εποχής. Όµως δεν είναι. Στην κλασική γραφιστική οι ανάγκες αυτές λύθηκαν από την εποχή του Γουτεµβέργιου µε 
µία σειρά «δοκιµασµένων» λύσεων/ στοιχείων αρχειοθέτησης. 

Print
Περιεχόµενα, Κεφάλαια και Σελιδοποίηση
Από την αρχή της δηµιουργίας βιβλίων και αργότερα περιοδικών, οι σχεδιαστές εφηύραν την έννοια της Σελίδας περιεχοµένων. Με αυτή προσπάθησαν να δώσουν στον 
αναγνώστη να καταλάβει τι περιέχει το έντυπο και πώς να το βρουν. Με αφορµή αυτήν προέκυψαν οι έννοεις των κεφαλαίων και της σελιδοποίησης 

Medieval Italian Illuminated Manuscript
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=2957

The Art of Kissing
http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2011/02/The-Art-of-Kissing-contents.jpg

Jornal Arquitecots
http://www.europeandesign.org/submissions/jornal-arquitectos/

SEM Specialist Magazine
https://www.behance.net/gallery/SEM-SPECIALIST-Magazine/5781637

Elephant Magazine
http://smadani.com/elephant-magazine/



Καθετί που σχεδιάζουµε έρχεται µε το δικό του εγχειρίδιο λειτουργίας. Ακόµη και το πιο απλό. Μια αφίσα, ένα έντυπο, ένα περιοδικό, ένα βιβλίο µέχρι 
και ένα προϊόν συσκευασίας στο ράφι έχουν το καθένα τον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουν τον τρόπο µε τον οποίο ερχόµαστε σε φυσική επαφή µαζί 
τους. Για παράδειγµα µία αφίσα «ενεργοποιεί» τα µάτια µας (την αίσθηση της όρασης). Ένα βιβλίο, τα µάτια και τα χέρια µας (όραση, αφή), ένα προϊόν 
συσκευασίας τα µάτια, τα χέρια και τα αυτιά (όραση, αφή, ακοή). 
Έτσι καθετί που σχεδιάζουµε έχει και τον δικό του µοναδικό τρόπο αισθαντικής λειτουργίας. Μία αφίσα µάς λέει: ∆ες µε. Ξεχώρισέ µε. Θυµήσου µε. Τα 
πράγµατα όµως έχουν διαφοροποιηθεί λόγω του digitality.

Print

Ολοένα και περισσότερο στην εποχή του digitality µία εταιρική ταυτότητα, µία αφίσα ή ένα έντυπο δεν αποτυπώνουν, αλλά λειτουργούν. Ολοένα και 
περισσότερο, εταιρικές ταυτότητες, έντυπα και αφίσες σταµατούν να είναι απλά µία παρουσίαση και µεταλλάσσονται σε µία αµφίδροµη συνοµιλία µε τον 
θεατή. ∆ηµιουργούν µία «διεπαφή» µε αυτόν. Ένα interactivity. Στην εποχή του digital οι ιδέες είναι mutants. 

Skytone postcards

R.O.B.O.P.A.R.T.Y. brochures

Endofrini brochures

JWT Spain
http://www.jwt.es/en/spain/work/coronatennistribute/

Arts in Paris ArtExpositionInParis
https://www.facebook.com/ArtExpositionInParis/videos/879741218741999/?fref=nf

04. INTERCTIVITY & UX. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ



Web

Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα έντυπα, έτσι και τα web sites έχουν το δικό τους τρόπο «διεπαφής», τον δικό τους τρόπο συνοµιλίας µε τον 
επισκέπτη. Η βασική και ακρογωνιαία διαφορά µεταξύ ενός εντύπου ή µίας αφίσας και ενός web site είναι στην πληθώρα των τρόπων µε τους οποίους 
µπορείς να διαδράσεις µε αυτό. ∆ιαδράς µε συνδυασµό ασιθήσεων αλλά και συνδυασµό “κινήσεων”. Ένα έντυπο, το ξεφυλλίζεις. Μία αφίσα, την κοιτάς. 
Μία µπροσούρα, την ξεδιπλώνεις. 

Με ένα web site οι τρόποι που θα διαδράσεις είναι πολλοί. Ο χρήστης µπορεί µε το ποντίκι ανά πάσα στιγµή να πάει σε οποιαδήποτε σηµείο µίας 
σελίδας και να κάνει πράγµατα µε το δηµιούργηµά σου. Να κλικάρει, να κάνει drag, να κάνει hover, να την λειτουργήσει. Αυτό λέγεται: Interaction και 
είναι όλο το ζουµί τους σχεδιασµού ενός web site. Οι τρόποι που θα επιλέξεις να διαδράσει ο θεατής σου µε το δηµιούργηµά σου λέγεται λέγεται Inter-
action design και η συνολική εµπειρία λέγεται User experience. Γι αυτό µάς ενδιαφέρει να ερευνήσουµε τα παρακάτω:

Tρόποι διάδρασης

Interactive ιδέες

4 τρόποι να είστε interactive

04. INTERCTIVITY & UX. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ



Tρόποι διάδρασης.
Click. Hover. Drag. Scroll. Intuitiveness & Engagement.

Όπως και στην αρχή είναι σηµαντικό να καταλάβουµε τους τρόπους που έχουµε στη διάθεσή µας ώστε να διαδράσουµε µε τον επισκέπτη στο site µας. 
Αυτό λέγεται Interaction design και η συνολική εµπειρία λέγεται User experience.

04. INTERCTIVITY & UX. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ

Ο αναλογικός κόσµος
Έµπνευση από τον κόσµο γύρω µας

Κουµπί on off 
http://www.gettyimages.com/detail/video/hand-turning-on-and-off-tv-set-california-usa-stock-footage/91854413

Κουµπί επιλογής (selection)
http://www.gettyimages.com/detail/video/close-up-mans-finger-pointing-to-buttons-on-coffee-stock-video-footage/2030-163

Ροδέλα επιλογής (dial)
http://www.gettyimages.com/detail/video/hand-adjusts-the-knobs-on-a-car-radio-available-in-stock-video-footage/1B610919_0020

Κουµπί δύο θέσεων (switch)
http://www.gettyimages.com/detail/video/hand-switching-light-switch-off-and-on-stock-footage/450554765

Drag
http://www.gettyimages.com/detail/video/violinist-sit-to-play-play-a-violin-stock-footage/495552970

Slide
http://www.gettyimages.com/detail/video/table-top-shuffle-board-stock-footage/gro20091-0-031

Rotate
http://www.gettyimages.com/detail/video/scratching-record-on-turntable-ireland-stock-footage/83557772

Ο digital κόσµος
Βασικές κινήσεις διάδρασης

Click
https://www.bugaboo.com/GR/en_GR/strollers/create?sId=DKDUOSTD

Hover
http://www.t-pohlmann.de/#portfolio

Drag
http://www.bbqcultures.com/

Drag n drop
http://www.signesduquotidien.org/projets/

Keyboard or mouse
http://www.patatap.com/

http://pablotheflamingo.com/

Scroll
http://kennedyandoswald.com/

http://powerofpossible.com/



Ο digital κόσµος
Βασικές κινήσεις διάδρασης

Click
https://www.bugaboo.com/GR/en_GR/strollers/create?sId=DKDUOSTD

Hover
http://www.t-pohlmann.de/#portfolio

Drag
http://www.bbqcultures.com/

Drag n drop
http://www.signesduquotidien.org/projets/

Keyboard or mouse
http://www.patatap.com/

http://pablotheflamingo.com/

Scroll
http://kennedyandoswald.com/

http://powerofpossible.com/

Μια interactive ιδέα

Πως θα σκεφτούµε λοιπόν κάτι που να λειτουργεί και να επικοινωνεί;  Ας ξεκινήσουµε από τον ίδιο λόγο ύπαρξης της οπτικής επικοινωνίας, το λόγο 
που γινόµαστε γραφίστες.
Από την ιδέα. 
Ψάχνουµε να βρούµε µία ιδέα που να περιέχει ένα µήνυµα που να λέει κάτι έξυπνο γι’ αυτό που θέλουµε να δείξουµε ή να πουλήσουµε. Κάτι 
πρωτότυπο και διαφορετικό. Αλλά ταυτόχρονα και κάτι που να λειτουργεί. ∆ηλαδή µία interactive ιδέα. Μία ιδέα που να µη φοριέται ΠΑΝΩ από το 
σχέδιό µας, αλλά να είναι το σχέδιό µας. Μία ιδέα που ο τρόπος µε τον οποίο την εξερευνώ να είναι ο λόγος που υπάρχει.

Μια ιδέα που αν δεν την χρησιµοποιήσω, αν δεν κάνω κάτι µε αυτή να είναι ατελής. Κουτσή. Η Interactive ιδέα είναι µια τέλεια εξίσωση. Πρέπει όλα της 
τα µέρη να κλείνουν έναν κύκλο. Εάν αφαιρέσω κάποιο κοµµάτι, απλά να µην µπορεί να υπάρξει, να διαλύεται.

Θέµα -> Ιδέα -> Λειτουργία -> Θέµα

04. INTERCTIVITY & UX. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ

2015 is yours
http://www.2015-is-yours.com/

Curators of Sweden
http://curatorsofsweden.com/

Tweeting Bra
http://tweetingbra.gr/

Raw Awards
http://rawawards.gr/

Leap second 2015
www.leapsecond2015.com



4 τρόποι να είστε interactive

- Πείτε µία ιστορία. 

- Σχεδιάστε µε τον χρόνο.

- Φτιάξτε interactive κεφάλαια.

- Μιλήστε µεταφορικά.

04. INTERCTIVITY & UX. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ



05
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ. 
PRINT & DIGITAL.

Καθετί που σχεδιάζουµε έρχεται µε το δικό του εγχειρίδιο λειτουργίας. Ακόµη και το πιο απλό. Μια αφίσα, ένα έντυπο, ένα περιοδικό, ένα βιβλίο µέχρι 
και ένα προϊόν συσκευασίας στο ράφι έχουν το καθένα τον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουν τον τρόπο µε τον οποίο ερχόµαστε σε φυσική επαφή µαζί 
τους. Για παράδειγµα µία αφίσα «ενεργοποιεί» τα µάτια µας (την αίσθηση της όρασης). Ένα βιβλίο, τα µάτια και τα χέρια µας (όραση, αφή), ένα προϊόν 
συσκευασίας τα µάτια, τα χέρια και τα αυτιά (όραση, αφή, ακοή). 
Έτσι καθετί που σχεδιάζουµε έχει και τον δικό του µοναδικό τρόπο αισθαντικής λειτουργίας. Μία αφίσα µάς λέει: ∆ες µε. Ξεχώρισέ µε. Θυµήσου µε. Τα 
πράγµατα όµως έχουν διαφοροποιηθεί λόγω του digitality.

Print

Ολοένα και περισσότερο στην εποχή του digitality µία εταιρική ταυτότητα, µία αφίσα ή ένα έντυπο δεν αποτυπώνουν, αλλά λειτουργούν. Ολοένα και 
περισσότερο, εταιρικές ταυτότητες, έντυπα και αφίσες σταµατούν να είναι απλά µία παρουσίαση και µεταλλάσσονται σε µία αµφίδροµη συνοµιλία µε τον 
θεατή. ∆ηµιουργούν µία «διεπαφή» µε αυτόν. Ένα interactivity. Στην εποχή του digital οι ιδέες είναι mutants. 

Skytone postcards

R.O.B.O.P.A.R.T.Y. brochures

Endofrini brochures

JWT Spain
http://www.jwt.es/en/spain/work/coronatennistribute/

Arts in Paris ArtExpositionInParis
https://www.facebook.com/ArtExpositionInParis/videos/879741218741999/?fref=nf



05. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ. PRINT & DIGITAL.

Θα χρειαστεί να εστιάσουµε στις παρακάτω ενότητες 

01. Η έννοια της ανάλυσης.

02. Είδη συσκευών & αναλύσεις.

03. Ανάλυση οθόνης, διαστάσεις και άλλες σχεδιαστικές προδιαγραφές.

04. Pixel perfect. Γιατί Photoshop και όχι Illustrator.

05. Fonts

Design Specs.doc



06
LAYOUTS ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRIDS)

Ο digital κόσµος
Βασικές κινήσεις διάδρασης

Click
https://www.bugaboo.com/GR/en_GR/strollers/create?sId=DKDUOSTD

Hover
http://www.t-pohlmann.de/#portfolio

Drag
http://www.bbqcultures.com/

Drag n drop
http://www.signesduquotidien.org/projets/

Keyboard or mouse
http://www.patatap.com/

http://pablotheflamingo.com/

Scroll
http://kennedyandoswald.com/

http://powerofpossible.com/



Ο digital κόσµος
Βασικές κινήσεις διάδρασης

Click
https://www.bugaboo.com/GR/en_GR/strollers/create?sId=DKDUOSTD

Hover
http://www.t-pohlmann.de/#portfolio

Drag
http://www.bbqcultures.com/

Drag n drop
http://www.signesduquotidien.org/projets/

Keyboard or mouse
http://www.patatap.com/

http://pablotheflamingo.com/

Scroll
http://kennedyandoswald.com/

http://powerofpossible.com/

Υπάρχει µία τεράστια ποικιλία και πολυµορφία σχεδιαστικών layouts στο internet. Από το απόλυτο pinterest grid µέχρι fluid layouts που 
ανεβοκατεβαίνουν χωρίς όρια σε µια σελίδα. Ας δούµε τα βασικά είδη:

06. LAYOUTS & ΠΛΕΓΜΑΤΑ (GRIDS)
ΜΕΝΟΥ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Layout µε σταθερό πλέγµα
Grid layouts

The Forecaster Interactive
http://theforecaster-interactive.com/

Victionary
http://victionary.com/

Wonderwall
http://wonder-wall.com/#project/en

Themes Kingdom
http://www.themeskingdom.com/

Layout µε πλέγµα σε κίνηση ή layers. 
Horizontal or vertical parallaxing.

Brice Darmon
http://bricedarmon.com/

Andersdrage
http://andersdrage.com/

KFC
http://www.kfc.com/

Le Mugs
http://le-mugs.com/

Resn experiments
http://resn-experiments.tumblr.com/

Fluid layout. 

Giampierobodino
http://www.giampierobodino.com/

Boone selections
http://booneselections.com/



07
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ UI ELEMENTS. 



Ολοκληρώνουµε µε τη δύσκολη ισορροπία να είσαι λειτουργικός και ταυτόχρονα πρωτότυπος. Πως θα δίνεις πάντα την ίδια «ταυτότητα» σε εργαλεία που κάνουν το ίδιο ή 
οµοειδή πράγµατα. Πως θα “µάθεις” τον χρήστη σου τη γλώσσα λειτουργίας του web site σου χωρίς να τον εκνευρίσεις µε αποτέλεσµα να τον διώξεις. Εδώ χρειάζεται 
σχεδιαστική συνέπεια και η χρήση της κοινής λογικής. 

07. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ & UI ELEMENTS. 

Print

Bergen International Festival 
Από το Βιβλίο των Red Dot awards 2014

Porto 
http://www.europeandesign.org/submissions/new-city-identity-for-porto-portugal-by-white-studio/

Web

Bergen International Festival web site 
http://www.fib.no/en/

Code doodles
http://codedoodl.es/

On the Grid
http://www.onthegrid.city/

Frankensim
http://frankensim.animade.tv/

Homo Travellus
http://homotravellus.com

Planet agents
http://planetagents.org

Discover Greece User Interface Elements.jpg
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ΤΟ ∆ΙΚΟ 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤOΥ BRIEF ΤΟΥ HOMEPAGE

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

BRAINSTORMING ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ι∆ΕΩΝ

TI ΕΙ∆ΟΥΣ WEB SITE ΘΑ ΦΤΙΑΞΩ

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ HOMEPAGE ΜΟΥ

ΜΙΑ INTERACTIVE Ι∆ΕΑ 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

LAYOUT & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΟΥ HOMEPAGE


