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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το πρόβληµα του σχεδιασµού καθώς και της 

αποτελεσµατικής αξιολόγησης ευχρηστίας διαδικτυακών συστηµάτων φυσικών 

καλλυντικών.  

 

Καθώς η ανάπτυξη του κλάδου και η διείσδυσή του στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

είναι ραγδαία, διαφαίνεται η ανάγκη για τις εταιρείες φυσικών καλλυντικών να 

αναπτύξουν διαδικτυακά συστήµατα που να ικανοποιούν αποτελεσµατικά και 

αποδοτικά τις ιδιαίτερες ανάγκες και εξειδικευµένες απαιτήσεις των χρηστών 

τους. 

 

Για το λόγο αυτό, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διπλός: 

1. να προτείνει µια γλώσσα σχεδιαστικών χναριών για τον ευκολότερο και 

αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό διαδικτυακών συστηµάτων φυσικών 

καλλυντικών, αξιοποιώντας της υπάρχουσα σχεδιαστική γνώση µε τη µορφή 

των σχεδιαστικών χναριών, και 

2. να παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης ευχρηστίας διαδικτυακών συστηµάτων 

φυσικών καλλυντικών, βασισµένο στην µέθοδο αξιολόγησης DEPTH. 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, γίνεται αρχικά µια σύντοµη 

βιβλιογραφική επισκόπηση σε θέµατα αξιολόγησης ευχρηστίας µε έµφαση στη 

µέθοδο αξιολόγησης DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic criteria) και την 

αξιοποίηση των σχεδιαστικών χναριών (design patterns) και της γλώσσας 

σχεδιαστικών χναριών (pattern language) στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση 

διαδραστικών συστηµάτων. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια σύντοµη έρευνα 

στον κλάδο των φυσικών καλλυντικών αλλά και τον ευρύτερο κλάδο των 

καλλυντικών προκειµένου να διερευνηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

αγοράς και οι εξειδικευµένες ανάγκες των καταναλωτών. Ακολουθεί η ανάλυση 

των αναγκών, των χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος των πιθανών 

χρηστών ενός διαδικτυακού συστήµατος φυσικών καλλυντικών.  

 



 iv 

Από την ανάλυση παρόµοιων συστηµάτων φυσικών και συµβατικών καλλυντικών 

προκύπτουν οι βασικές λειτουργίες που ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να διαθέτει. 

Οι λειτουργίες αυτές στη συνέχεια αποδοµούνται και ιεραρχούνται σε δενδροειδή 

µορφή. Με βάση τη µέθοδο DEPTH, κάθε λειτουργία συνδέεται µε ένα ή 

περισσότερα σχεδιαστικά χνάρια και έτσι προκύπτει η προτεινόµενη γλώσσα 

σχεδιαστικών χναριών για τον σχεδιασµό αλλά και την αξιολόγηση ιστότοπων 

φυσικών καλλυντικών. Η προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών 

περιλαµβάνει συνολικά σαράντα-πέντε σχεδιαστικά χνάρια, τα σαράντα εκ των 

οποίων αποτελούν προσαρµογές υπαρχόντων σχεδιαστικών χναριών από την 

βιβλιογραφία ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ιστότοπου φυσικών 

καλλυντικών, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι νέα σχεδιαστικά χνάρια που 

αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία για να συµπληρώσουν εξειδικευµένες 

απαιτήσεις του συστήµατος. Ορισµένα από αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

και σε άλλα συστήµατα πέραν του εξεταζόµενου. 

 

Τέλος, παρατίθενται τα σενάρια χρήσης για την αξιολόγηση ευχρηστίας ενός 

ιστότοπου φυσικών καλλυντικών. Με βάση τη µέθοδο DEPTH, κάθε σενάριο έχει 

συνδεθεί µε ορισµένες λειτουργίες του υπό εξέταση συστήµατος και τα 

αντίστοιχα σχεδιαστικά χνάρια για την αποτελεσµατικότερη αξιολόγησή του. 

Κάθε σενάριο ακολουθείται από διχοτοµικές ερωτήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής για την ποσοτική µέτρηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Σε 

κάθε ερώτηση ο αξιολογητής καλείται επίσης να γράψει τα σχόλια από την 

αξιολόγησή του προκειµένου να συγκεντρωθούν ποιοτικά δεδοµένα από τη 

διαδικασία αξιολόγησης καθώς και πιθανές προτάσεις επίλυσης των 

εµφανιζόµενων προβληµάτων ευχρηστίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: σχεδιασµός ιστοσελίδων, αξιολόγηση ευχρηστίας, σχεδιαστικά 

χνάρια, γλώσσα σχεδιαστικών χναριών, σενάρια χρήσης, µέθοδος DEPTH, 

φυσικά καλλυντικά, βιολογικά καλλυντικά. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the problem of effective design and usability evaluation of a 

natural cosmetics website. 

 

Given that the natural cosmetics market constantly grows, natural cosmetics 

companies are increasingly turning to e-business models to promote their brands 

and sales. As a result, they start realizing how important it is to effectively and 

efficiently satisfy their customers’ special needs. 

 

Bearing this in mind, the main purpose of the thesis is divided in two parts: 

1. to propose a pattern language for the easier and more effective design of 

natural cosmetics websites putting to use the current design knowledge in the 

form of design patterns, and 

2. to offer a framework for evaluating natural cosmetics websites, based on 

DEPTH usability evaluation method. 

 

To achieve the above mentioned goals, we initially run a bibliographic review on 

usability evaluation issues, focusing on DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic 

criteria) usability evaluation method and on the exploitation of pattern language 

and web design patterns in designing and evaluating interactive systems. 

Subsequently, we run a short research, on both the natural cosmetics sector and 

the cosmetics sector in general, in order to investigate the particular market 

characteristics and the specialized consumer needs. We then look into the needs, 

characteristics and environment analysis of the potential users of an interactive 

natural cosmetics system.  

 

Based on the analysis of similar systems of natural and conventional cosmetics, 

we assume the basic features a natural cosmetics website should allocate. These 

features are then deconstructed and given in an arborescent form. According to the 

DEPTH method, each feature is related to one or more design patterns; thus, a 

pattern language is created to effectively design and evaluate a natural cosmetics 
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website. The proposed pattern language includes forty-five design patterns; forty 

of them are adaptations of existing design patterns, while the other five are new 

patterns developed for the first time in this thesis in order to cover specific system 

requirements.  

 

Finally, for each of these features we created a related usage scenario that helps 

evaluate a natural cosmetics website. Each scenario is followed by multiple choice 

questions for the quantitative measurement of the evaluation results. In each 

question, the evaluator is also asked to write down his comments; the purpose is 

to collect qualitative data from the evaluation process and propose potential 

solutions to design problems. 

 

Keywords: web design, usability evaluation, web design patterns, pattern 

language, scenarios, DEPTH method, natural cosmetics, bio cosmetics. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Εισαγωγή στην Προβληµατική 

Την τελευταία 10ετία ο κλάδος των φυσικών καλλυντικών έχει γνωρίσει µια 

ραγδαία ανάπτυξη, η οποία ακόµα και στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης 

συνεχίζει να τρέχει µε διψήφιους αριθµούς που αγγίζουν το 15% [Organic 

Monitor, 2010; Kline, 2010]. Καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν τους 

κινδύνους που ενέχει για την υγεία τους η χρήση χηµικών στα καλλυντικά, 

αναζητούν όλο και πιο φυσικές και αποτελεσµατικές λύσεις για την ατοµική τους 

περιποίηση και υγιεινή [Organic Monitor, 2010].  

 

Οι καταναλωτές εµπιστεύονται προϊόντα που δεν περιέχουν χηµικά ή  parabens 

ενώ δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση σε εταιρίες φυσικών και βιολογικών προϊόντων 

που διαθέτουν αξιοπιστία και σηµαντικό µερίδιο στην συγκεκριµένη αγορά.  

Παρόλα αυτά, απαιτούν περισσότερη εκπαίδευση σχετικά µε το όφελος και τους 

ισχυρισµούς για την αποτελεσµατικότητα των φυσικών και βιολογικών 

καλλυντικών, προκειµένου να δικαιολογήσουν την υψηλή τιµή τους. 

Παρουσιάζονται µεγάλες ευκαιρίες τόσο για τους κατασκευαστές όσο και τους 

εµπόρους επώνυµων φυσικών και βιολογικών καλλυντικών καθώς οι 

καταναλωτές αποδίδουν µεγάλη σηµασία στα γνωστά ονόµατα, ενώ οι µικρότερες 

και λιγότερο γνωστές µάρκες θα πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση των 

καταναλωτών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των συστατικών των 

προϊόντων τους [Kairos Consumers, 2010]. 

 

Καθώς η ζήτηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών αυξάνεται και τα φυσικά 

καλλυντικά γίνονται «mainstream», τα κανάλια διανοµής διευρύνονται συνεχώς. 

Ενώ παραδοσιακά οι περισσότερες πωλήσεις φυσικών καλλυντικών προέρχονταν 

από καταστήµατα υγιεινής διατροφής και καταστήµατα που πωλούν βότανα, νέοι 

παίκτες µπαίνουν δυναµικά στο παιχνίδι και η διείσδυση των προϊόντων αυτών 

στα σουπερµάρκετ, στα πολυκαταστήµατα και στα φαρµακεία αυξάνεται 

συνεχώς.  Αυξηµένη επίσης είναι η ζήτηση από κέντρα αισθητικής, κοµµωτήρια, 
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spa και ξενοδοχεία. Εντωµεταξύ, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις µέσω τηλεόρασης και 

διαδικτύου συνεχίζουν να αναπτύσσονται παράλληλα µε την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας [Organic Monitor, 2006]. 

 

Το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι καταναλωτές ψωνίζουν 

σήµερα καλλυντικά. Το καταναλωτικό κοινό στρέφεται στο διαδίκτυο και 

αναζητά ιστότοπους και κοινότητες οµορφιάς (blogs, forums, social networks) 

προκειµένου να βρει πληροφορίες για νέα προϊόντα και να ενηµερωθεί για τις 

τελευταίες τάσεις, να συγκρίνει τιµές και στη συνέχεια να αγοράσει προϊόντα 

[The Benchmarking Company, 2007]. Σε µια εποχή που το ∆ιαδίκτυο και οι 

Τεχνολογίες Παγκόσµιου Ιστού αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινότητάς µας, οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών διαβλέπουν επιτακτική 

την ανάγκη να ενσωµατώσουν τις τεχνολογίες αυτές στο επιχειρησιακό τους 

µοντέλο και τη στρατηγική τους.  

 

Η ανάπτυξη µιας ισχυρής ηλεκτρονικής παρουσίας αποτελεί µεγάλη πρόκληση 

για τις περισσότερες εταιρείες φυσικών καλλυντικών. Το διαδίκτυο τους δίνει τη 

δυνατότητα εύκολα, άµεσα και µε χαµηλό κόστος να προσεγγίσουν ένα ευρύ 

κοινό, να δηµιουργήσουν απευθείας σχέσεις µε τους πελάτες τους, να τους 

προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και να τους εκπαιδεύσουν στην 

ποιότητα των προϊόντων τους ή στα στοιχεία που τους διαφοροποιούν από 

ανταγωνιστικά προϊόντα, φυσικά και συνθετικά. 

 

Καθώς οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών εισέρχονται δυναµικά στο διαδικτυακό 

περιβάλλον, αναδεικνύεται η ανάγκη για το σχεδιασµό ιστότοπων που να 

ικανοποιούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

εξειδικευµένες απαιτήσεις των χρηστών τους. 

 

1.2. Στόχος της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες στην αγορά των φυσικών 

καλλυντικών, οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 
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1. Η ανάπτυξη µιας γλώσσας σχεδιαστικών χναριών για τον ευκολότερο και 

αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό διαδικτυακών συστηµάτων φυσικών 

καλλυντικών. 

2. Η δηµιουργία ενός πλαισίου για την αξιολόγηση ευχρηστίας διαδικτυακών 

συστηµάτων φυσικών καλλυντικών. 

 

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, η εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση της 

υπάρχουσας σχεδιαστικής γνώσης µε την µορφή των σχεδιαστικών χναριών 

(design patterns) και υιοθετεί την µέθοδο DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic 

criteria) για την προετοιµασία της µελέτης ευχρηστίας διαδραστικών 

συστηµάτων. 

 

1.3. Μεθοδολογία 

Η βασική µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση των στόχων της 

παρούσας εργασίας είναι η Μέθοδος DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic 

criteria) και πιο συγκεκριµένα η φάση Α της προετοιµασίας της αξιολόγησης. Η 

φάση αυτή περιγράφει τα βήµατα που καλείται να ακολουθήσει ο συγγραφέας 

DEPTH προκειµένου να προετοιµάσει τη µελέτη ευχρηστίας µε βάση τη µέθοδο 

DEPTH, καθώς και τα παραδοτέα που πρέπει να υποβάλλει [Georgiakakis, 

Retalis, Psaromiligkos & Arapoglou, 2006]. 

 

Με βάση τη µεθοδολογία αυτή, στην παρούσα εργασία:  

1. Προσδιορίστηκε το είδος (genres) του υπό εξέταση συστήµατος. 

2. Αποδοµήθηκαν, οµαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι λειτουργίες του 

συστήµατος και στη συνέχεια αναπαραστάθηκαν γραφικά σε δενδροειδή 

µορφή. 

3. Κάθε λειτουργία αντιστοιχήθηκε µε ένα ή περισσότερα σχεδιαστικά χνάρια. 

4. Για κάθε λειτουργία συντάχθηκε ένα σενάριο χρήσης και ένα 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας. 
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Σχήµα 1: Μεθοδολογία εργασίας 
 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά και άλλες 

µεθοδολογίες: 

���� Στην ενότητα 1 γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την 

αξιολόγηση ευχρηστίας συστηµάτων αλλά και τη χρήση των σχεδιαστικών 

χναριών, της γλώσσας των σχεδιαστικών χναριών και των σεναρίων χρήσης 

στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση ευχρηστίας ενός συστήµατος. Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά και η µέθοδος DEPTH, που αποτελεί 

και τη βασικής µεθοδολογία αυτής της εργασίας. 

���� Στην ενότητα 2 γίνεται επισκόπηση σε κλαδικές έρευνες, µελέτες τάσεων και 

συµπεριφορών καταναλωτών και πρόσφατη αρθρογραφία προκειµένου να 

διερευνηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς και οι εξειδικευµένες 

ανάγκες των καταναλωτών.  

���� Στην ενότητα 3 γίνεται ανάλυση των αναγκών, των χαρακτηριστικών και του 

περιβάλλοντος των πιθανών χρηστών ενός διαδικτυακού συστήµατος φυσικών 

καλλυντικών. Ακολουθεί η ανάλυση παρόµοιων συστηµάτων φυσικών και 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Προσδιορισµός είδους 
συστήµατος 

Προσδιορισµός 
λειτουργιών συστήµατος 

Συγγραφή σεναρίων ανά 
λειτουργία 

Συγγραφή ερωτήσεων ανά 
σενάριο 

Συσχέτιση σεναρίων µε 
σχεδιαστικά χνάρια 

Συγγραφή γενικών 
ερωτήσεων µε βάση τα 
κριτήρια ευχρηστίας του 

Nielsen 
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συµβατικών καλλυντικών προκειµένου να ανιχνευθούν οι βασικές λειτουργίες 

ενός διαδικτυακού συστήµατος φυσικών καλλυντικών. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

2.1. Εισαγωγή 

Η αλληλεπίδραση ενός χρήστη µε µια ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί µια 

πολύπλοκη διαδικασία. Σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας νέες συσκευές, νέους 

µηχανισµούς διάδρασης και πολλές γλώσσες και µεθοδολογίες ανάπτυξης 

διαδραστικών εφαρµογών. Όµως όλα αυτά τα στοιχεία δεν αρκούν καθώς πρέπει 

να λάβουµε υπόψη µας τον τελικό χρήστη. Χωρίς τον χρήστη, µια εφαρµογή δεν 

θα είναι επιτυχηµένη και πιθανόν να µην τη χρησιµοποιήσει κανείς.  

 

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ανθρωπο-κεντρικού σχεδιασµού συστηµάτων 

(user-centered design), ο τελικός χρήστης παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στο 

σχεδιασµό ενός υπολογιστικού συστήµατος: αυτός αποφασίζει αν τελικά το 

σύστηµα είναι έτοιµο. Η ικανοποίηση του χρήστη αποτελεί ένα εξαιρετικά 

σηµαντικό στοιχείο της ευχρηστίας (usability) ενός συστήµατος που όµως έχει 

υποκειµενικό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζουµε καλά τα 

χαρακτηριστικά του τελικού χρήστη, τις εργασίες και τους στόχους του κατά την 

ανάπτυξη ενός διαδραστικού συστήµατος. 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση στις βασικές 

έννοιες του γνωστικού πεδίου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή 

(Human-Computer Interaction) και της Τεχνολογίας Ευχρηστίας (Usability 

Engineering). Στη συνέχεια ακολουθεί κριτική παρουσίαση τριών µεθόδων 

αξιολόγησης ευχρηστίας: του Γνωστικού Περιδιαβάσµατος (Cognitive 

Walkthrough), της Ευρετικής Αξιολόγησης (Heuristic Evaluation) και της 

Μεθόδου DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic criteria). Παράλληλα 

παρουσιάζονται οι έννοιες των Σχεδιαστικών Χναριών (Design Patterns), της 

Γλώσσας Σχεδιαστικών Χναριών (Pattern Language) και των Σεναρίων Χρήσης 

(Scenarios). 
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2.2. Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

Η ανάγκη για µελέτη των φαινοµένων που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση των 

χρηστών µε τις σύγχρονες υπολογιστικές συσκευές είναι µείζονος σηµασίας 

καθώς µπορεί να οδηγήσει σε πιο εύχρηστα συστήµατα προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών τους. Η µελέτη αυτή αποτελεί και το 

αντικείµενο του επιστηµονικού πεδίου «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή» 

(Human Computer Interaction, HCI), το οποίο επικεντρώνεται στο σχεδιασµό, 

την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστηµάτων 

(interactive computer systems), δηλαδή συστηµάτων που αλληλεπιδρούν σε 

µεγάλο βαθµό µε τους χρήστες τους [ACM SIGCHI, 1992; Dix et al., 1998; 

Shneiderman et al., 1998]. 

 

Ένα σηµαντικό αντικείµενο µελέτης της «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – 

Υπολογιστή» αποτελεί η σχεδίαση και αξιολόγηση της διεπιφάνειας χρήσης του 

υπολογιστή, αλλά και η µελέτη της εµπειρίας που έχουν οι χρήστες όταν 

αλληλεπιδρούν µε την διεπιφάνεια αυτή. Η διεπιφάνεια χρήσης είναι το τµήµα 

εκείνο του υπολογιστικού συστήµατος µε το οποίο ο χρήστης έρχεται σε 

απευθείας επαφή. Η ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν τη 

σχεδίαση εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης και της αξιολόγησης της ευχρηστίας 

υπολογιστικών συστηµάτων και εφαρµογών οι οποίες βρίσκονται είτε στην φάση 

της ανάπτυξης είτε σε λειτουργία, αποτελούν το αντικείµενο του κλάδου της 

επιστήµης αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή που έχει ονοµαστεί Τεχνολογία 

Ευχρηστίας (Usability Engineering). 

 

2.3. Ευχρηστία Συστηµάτων 

Η ευχρηστία ενός συστήµατος (usability) έχει παραδοσιακά συσχετιστεί µε την 

ευκολία χρήσης και την ευκολία εκµάθησής του καθώς και το βαθµό βοήθειας 

που δίνει στους χρήστες του κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής τους µε αυτό [Dix 

et al., 1998; Shneiderman, 1998]. 
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Ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός για την έννοια της ευχρηστίας δίνεται από το 

πρότυπο ISO 9241 όπου ορίζεται ως «η ικανότητα του συστήµατος να 

εκπληρώνει τις προσδοκίες του χρήστη». Πιο συγκεκριµένα, στο πρότυπο ISO 

9241-11, που αφορά την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και το σχεδιασµό 

διαδραστικών συστηµάτων, η ευχρηστία περιγράφεται ως «η δυνατότητα ενός 

προϊόντος, το οποίο χρησιµοποιείται από καθορισµένους χρήστες µε 

καθορισµένους στόχους και υπό καθορισµένες συνθήκες χρήσης, να είναι 

αποτελεσµατικό (effectiveness), αποδοτικό (efficiency) και να παρέχει 

υποκειµενική ικανοποίηση (satisfaction) στους χρήστες του». Η 

αποτελεσµατικότητα αφορά την ικανότητα του συστήµατος να φέρει εις πέρας 

επιτυχώς τις λειτουργίες του, η απόδοση να τις εκτελεί γρήγορα και µε καλή 

χρήση των πόρων του συστήµατος, και η ικανοποίηση αφορά την υποκειµενική 

αίσθηση που αποκοµίζει ο χρήστης από τη χρήση του. 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό η ευχρηστία ενός συστήµατος δεν αποτελεί 

εγγενές χαρακτηριστικό του συστήµατος. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα σε συγκεκριµένα πλαίσια χρήσης. Η 

ευχρηστία είναι συνάρτηση πολλών επιµέρους διακριτών στοιχείων που 

συνιστούν ένα ευρύτερο σύστηµα στο οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε ένα 

υπολογιστικό σύστηµα. Σύµφωνα µε το ISO 9241, το ευρύτερο αυτό σύστηµα 

αποτελείται από την εξεταζόµενη εφαρµογή, τον εξοπλισµό µέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση µε το χρήστη, το χρήστη, το περιβάλλον (φυσικό, 

οργανωτικό, κοινωνικό, αλλά και ευρύτερα πολιτισµικό περιβάλλον) στο οποίο 

εκτελεί τις εργασίες, αλλά και τις ίδιες τις εργασίες του (tasks). Τα επιµέρους 

αυτά στοιχεία του όλου συστήµατος περιγράφονται µέσα στο ISO 9241 µε τον 

όρο «πλαίσιο χρήσης» (context of use). Όταν αλλάζει ένα από τα παραπάνω 

στοιχεία, η ευχρηστία του εξεταζόµενου υπολογιστικού συστήµατος πρέπει να 

επανεξεταστεί και να µελετηθεί εάν µεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, µια εφαρµογή 

µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο εύχρηστη όταν για παράδειγµα 

χρησιµοποιείται από διαφορετικές οµάδες χρηστών ή όταν χρησιµοποιείται σε 

διαφορετικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, όταν οι µηχανικοί ευχρηστίας 

επιχειρούν να αποτιµήσουν την ευχρηστία ενός συστήµατος, πρέπει πριν να 
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καθορίζουν µε σαφήνεια το πλαίσιο χρήσης της που αφορά τα χαρακτηριστικά 

της οµάδας χρηστών, τις εργασίες που εκτελούνται, το περιβάλλον χρήσης, και το 

χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Στο ακόλουθο σχήµα περιγράφεται το ευρύτερο 

σύστηµα έτσι όπως καθορίζεται από τον ορισµό της ευχρηστίας υπολογιστικών 

συστηµάτων κατά το ISO 9241. 

 

 

Σχήµα 2: Ευχρηστίας Συστήµατος κατά ISO 9241 

 

Προκειµένου να αποτιµηθεί η ευχρηστία ενός υπολογιστικού συστήµατος είναι 

απαραίτητο να καθοριστούν τα πλαίσια χρήσης του αλλά και να αναλυθούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ευχρηστίας (αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, 

υποκειµενική ικανοποίηση) σε επιµέρους χαρακτηριστικά έως ότου αυτά να είναι 

παρατηρήσιµα και µετρήσιµα από την αλληλεπίδραση των χρηστών µε το 

υπολογιστικό σύστηµα [Shneiderman, 1998]. 

 

Εκτός από το ISO 9241, πολλοί άλλοι ορισµοί έχουν προταθεί προκειµένου να 

περιγράψουν τον όρο της ευχρηστίας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ποιότητας 

λογισµικού ISO 9126, η ευχρηστία αναλύεται στα εξής συστατικά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος: α) την ευκολία εκµάθησης (learnability), β) την 

χρήστης 

εργασία 

εξοπλισµός 

περιβάλλον 

προϊόν 

Πλαίσιο Χρήσης 

στόχοι 

αποτελεσµατικότητα 

αποδοτικότητα 

ικανοποίηση 

Μέτρηση Ευχρηστίας 

αποτέλεσµα 
διάδρασης 

προτεινόµενοι 
στόχοι 

Ευχρηστία: βαθµός επίτευξης στόχων µε 
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και 

υποκειµενική ικανοποίηση 

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ευκολία κατανόησης (understandability) και γ) την ευκολία λειτουργίας του 

(operability).  

 

 

Ο Jakob Nielsen [Nielsen, 1993] συνθέτει τους δυο παραπάνω ορισµούς σε µια 

προσπάθεια να τους µετατρέψει σε µετρήσιµους δείκτες και προτείνει πέντε 

δείκτες που αφορούν τους έµπειρους, τους ευκαιριακούς αλλά και τους άπειρους 

χρήστες ενός συστήµατος: 

��  Ευκολία και ταχύτητα εκµάθησης χρήσης του συστήµατος από νέους 

χρήστες 

��  Υψηλή απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών του συστήµατος από 

πεπειραµένους χρήστες 

��  ∆υνατότητα διατήρησης της ικανότητας χρήσης του συστήµατος από 

ευκαιριακούς χρήστες µετά από πάροδο χρόνου 

��  Μικρός αριθµός εσφαλµένων χειρισµών κατά τη χρήση του συστήµατος 

και εύκολος τρόπος ανάνηψης από αυτούς 

��  Υποκειµενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους µε το 

σύστηµα 

 

2.4. Αξιολόγηση Ευχρηστίας 

Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι µία επαναληπτική διαδικασία που γίνεται κατά 

την ανάπτυξη ενός συστήµατος προκειµένου να γίνει εκτίµηση του βαθµού κατά 

τον οποίο το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά από τους 

τυπικούς του χρήστες [Hornbaek & Stage, 2006]. Κύριος στόχος της αξιολόγησης 

ενός συστήµατος είναι να προκύψουν υποδείξεις και προτάσεις ικανές να 

οδηγήσουν στη βελτίωση του σχεδιασµού του ή και να µετρηθεί η ποιότητά του 

έναντι άλλων ανταγωνιστικών συστηµάτων. 

 

2.4.1. Μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες 

[Αβούρης, 2000]: 
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Α) Αναλυτικές µέθοδοι (analytic methods): Στηρίζονται σε θεωρητικά µοντέλα 

τα οποία προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά του χρήστη ή πρότυπα και κανόνες. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στο εργαστήριο κατά τη φάση ανάπτυξης 

προδιαγραφών (ακόµα και πριν από την κατασκευή πρωτοτύπων) χωρίς τη 

συµµετοχή των χρηστών. Τέτοιες µέθοδοι είναι οι: 

��  Μοντέλο GOMS (Goals-Operation-Methods-Selection Rules): ∆ίνει 

έµφαση στην όλη διαδικασία που έχει να κάνει µε τους στόχους, τις 

ενέργειες και τις µεθόδους που έχει ο χρήστης στη διάθεσή του, 

προκειµένου να καταλήξει στη επιλογή του κατάλληλου τρόπου επίτευξης 

των στόχων του σχετικά µε την πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης 

εργασίας. 

��  Μοντέλο πληκτρολογήσεων (KML - Keystroke Level Model): 

Αποτελεί ποσοτική µέθοδο ανάλυσης ενεργειών του χρήστη και η χρήση 

της είναι επίπονη. Εντούτοις, µπορεί να δώσει πολύ ακριβή 

αποτελέσµατα. Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη για σύγκριση µεταξύ 

εναλλακτικών σχεδιασµών ή για λεπτοµερή ανάλυση εργασιών που 

επαναλαµβάνονται. 

 

Β) Μέθοδοι επισκόπησης από ειδικούς (inspection methods): Εξετάζουν κατά 

πόσο η διεπιφάνεια ενός συστήµατος συµµορφώνεται µε γνωστούς 

εµπειρικούς κανόνες σχεδιασµού. Η αξιολόγηση διεξάγεται στο εργαστήριο 

από µια οµάδα ειδικών σε θέµατα ευχρηστίας, χωρίς τη συµµετοχή των 

χρηστών. Ο βασικός στόχος των µεθόδων επισκόπησης είναι ο εντοπισµός 

προβληµάτων ευχρηστίας στο σχεδιασµό, αν και µερικές µέθοδοι διευθετούν 

επίσης ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη βαρύτητα των προβληµάτων 

ευχρηστίας και τη συνολική ευχρηστία του συστήµατος. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο εργαστήριο κατά τη φάση ανάπτυξης προδιαγραφών 

(ακόµα και πριν από την κατασκευή πρωτοτύπων). Τέτοιες µέθοδοι είναι οι 

[Nielsen & Mack, 1994]: 

��  Ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation): Ειδικοί αξιολογητές 

ελέγχουν αν η ροή διαλόγων, µηνυµάτων κι ενεργειών που απαιτούνται 
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για να γίνει µια συγκεκριµένη διεργασία συµµορφώνονται µε ορισµένους 

εµπειρικούς κανόνες αξιολόγησης (heuristics). 

��  Γνωστικό περιδιάβασµα (cognitive walkthrough): Προσοµοιώνει τις 

γνωστικές διεργασίες ενός τυπικού χρήστη σε ένα τυπικό σενάριο 

αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα κι εκτιµά κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι 

ελεγχόµενοι στόχοι.  

��  Πλουραλιστικό περιδιάβασµα (pluralistic walkthrough): Μια οµάδα 

χρηστών, σχεδιαστών και ειδικών αξιολογητών (human factor engineers) 

συναντιούνται προκειµένου να επισκοπήσουν µια οµάδα λειτουργιών, να 

συζητήσουν και να αξιολογήσουν το σύστηµα. 

��  Επισκόπηση λειτουργιών (feature inspection): Απαριθµεί τις 

ακολουθίες λειτουργιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός 

στόχου, ελέγχει για µεγάλες ακολουθίες ενεργειών, βραδυκίνητες 

διαδικασίες, ενέργειες που δεν είναι φυσικό για τους χρήστες να τις 

ακολουθήσουν κι ενέργειες που απαιτούν ειδική γνώση ή εµπειρία. 

��  Επισκόπηση συνέπειας (consistency inspection): Ειδικοί σχεδιαστές  

επιθεωρούν τη διεπιφάνεια ενός συστήµατος προκειµένου να εξετάσουν 

αν κάνει τα πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο όπως τα δικά τους σχέδια. 

��  Επισκόπηση προτύπων (standards inspection): Ειδικοί αξιολογητές 

επιθεωρούν τη διεπιφάνεια ενός συστήµατος προκειµένου να εξετάσουν 

αν συµµορφώνεται µε ορισµένους κανόνες σχεδιασµού και πρότυπα. 

 

Γ) Εµπειρικές µέθοδοι (user testing methods): Στηρίζονται στην κατασκευή 

και την αξιολόγηση της συµπεριφοράς ενός πρωτοτύπου ή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος και µπορούν να γίνουν είτε στο εργαστήριο είτε 

στο χώρο λειτουργίας του συστήµατος µε τη συµµετοχή αντιπροσωπευτικών 

χρηστών και ειδικών ευχρηστίας λογισµικού. Οι εµπειρικές µέθοδοι, ανάλογα 

µε το αν διεξάγονται στο εργαστήριο ή στο χώρο λειτουργίας τους 

συστήµατος, διακρίνονται σε: 

i) Πειραµατικές µεθόδους (testing methods) που πραγµατοποιούνται στο 

εργαστήριο µε συµµετοχή χρηστών: 
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��  Ελεγχόµενη πειραµατική λειτουργία (control measurement): 

Παρέχει ποσοτικές µετρήσεις για την απόδοση του συστήµατος όταν 

οι χρήστες εκτελούν προκαθορισµένες εργασίες, χωρίς να υπάρχει 

απαραίτητα αλληλεπίδραση µεταξύ χρηστών και αξιολογητών. Οι 

µετρήσεις γίνονται σε εργαστήρια, σε συνθήκες που προσοµοιάζουν 

σε συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας και µπορούν να συνδυάζονται 

µε παρατηρήσεις και µετρήσεις ποιοτικού χαρακτήρα, όπως 

συνεντεύξεις ή ερωτηµατολόγια. 

��  Πρωτόκολλα οµιλούντων υποκειµένων (think aloud protocol): Οι 

χρήστες καλούνται να εκφράσουν µεγαλόφωνα τις σκέψεις, τις 

απόψεις και τα συναισθήµατά τους, την στιγµή που αλληλεπιδρούν µε 

το σύστηµα. Πρόκειται για µία µέθοδο που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική ενώ απαιτεί λίγους πόρους. 

��  Καταγραφή ενεργειών υποκειµένων (subjects-in-tandem): 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να καταγραφούν οι 

ενέργειες των χρηστών µε συστηµατικό τρόπο από τους οποίους οι 

συνηθέστεροι είναι αυτοί α) της καταγραφής σηµειώσεων του 

αξιολογητή, η οποία είναι και η λιγότερο δαπανηρή, β) της 

ηχογράφησης υποκειµένων, που χρησιµοποιείται κυρίως σε 

πρωτόκολλα «οµιλούντων υποκειµένων», γ) της βιντεοσκόπησης 

υποκειµένων, δ) της καταγραφής συµβάντων στον υπολογιστή 

(computer logging) και ε) της καταγραφής συµβάντων από τους 

χρήστες (user logging). 

ii) ∆ιερευνητικές µεθόδους (inquiry methods) που πραγµατοποιούνται 

εκτός εργαστηρίου (στο χώρο λειτουργίας του συστήµατος) µε συµµετοχή 

χρηστών: 

��  Οµαδική αξιολόγηση (focus groups): Οι χρήστες συµµετέχουν σε 

οµάδες 5 έως 10 ατόµων µε στόχο την αξιολόγηση του συστήµατος. 

Κάθε οµάδα συντονίζεται από έναν ειδικό ευχρηστίας που έχει την 

αρµοδιότητα να προετοιµάζει τα θέµατα προς συζήτηση καθώς και να 

συνάγει συµπεράσµατα στο τέλος αυτής.  
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��  Παρατήρηση πεδίου (field observation): Βασίζεται στην 

παρατήρηση των χρηστών στον φυσικό τους χώρο, ενώ 

χρησιµοποιούν το σύστηµα για να εξυπηρετηθούν. Η χρησιµότητα των 

παρατηρήσεων πεδίου διαφέρει σηµαντικά από αυτών των 

εργαστηριακών µελετών, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη φυσικότητα όσον 

αφορά στις ενέργειες του χρήστη. 

��  Συνεντεύξεις υποκειµένων (user interviews): Πρόκειται για µία 

άµεση και δοµηµένη µέθοδο αξιολόγησης, καθώς ο χρήσης καλείται 

να απαντήσει ευθέως σε δοµηµένες ερωτήσεις, που ιεραρχικά 

καλύπτουν θέµατα που αφορούν γενικότερες και ειδικότερες 

εντυπώσεις του χρήστη. 

��  Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων (questionnaires): Αποτελεί 

δοκιµασµένη µέθοδο κατά την οποία καταγράφεται η αντίδραση των 

χρηστών από την επαφή του µε το σύστηµα. Οι ερωτήσεις είναι 

καταγεγραµµένες και τα συµπεράσµατα είναι πολύ πιο εύκολο να 

εξαχθούν και να αξιολογηθούν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µία 

λιγότερο ευέλικτη µέθοδο σε σχέση µε την συνέντευξη. Η επιτυχία της 

µεθόδου κρίνεται σε µεγάλο βαθµό από την ευκρίνεια στην διατύπωση 

των ερωτήσεων. 

 

Ανάλογα µε τη φάση ανάπτυξης του προϊόντος κατά την οποία γίνεται η 

αξιολόγηση, τη διακρίνουµε σε [Αβούρης, 2000]: 

Α) ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation), που γίνεται κατά τη φάση 

ανάπτυξης του προϊόντος και έχει ως στόχο τη βελτίωση της ευχρηστίας του 

συστήµατος. 

Β) Συµπερασµατική αξιολόγηση (summative evaluation), που γίνεται πριν τεθεί 

το σύστηµα σε λειτουργία και έχει ως στόχο τη µέτρηση της ευχρηστίας του 

ολοκληρωµένου προϊόντος είτε σε σύγκριση µε άλλα ανταγωνιστικά 

συστήµατα είτε σε σχέση µε τις προδιαγραφές ευχρηστίας. 

 

Το κόστος υλοποίησης κάθε µεθόδου εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες 

[www.usabilityhome.com]: 
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��  Τον αριθµό των συµµετεχόντων: χρήστες, ειδικοί ευχρηστίας και 

σχεδιαστές λογισµικού. 

��  Τον απαιτούµενο χρόνο για τη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. 

��  Την ανάγκη για συνεργασία, δηλαδή αν η µέθοδος απαιτεί την παρουσία 

όλων των συµµετεχόντων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, το κόστος υλοποίησης των προαναφερθέντων 

µεθόδων διαµορφώνεται ως εξής: 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

� Ευρετική αξιολόγηση � Γνωστικό περιδιάβασµα 
� Επισκόπηση λειτουργιών 
� Επισκόπηση συνέπειας 
� Επισκόπηση προτύπων 
� Καταγραφή ενεργειών 

υποκειµένων 
� Παρατήρηση πεδίου 
� Συνεντεύξεις 

υποκειµένων 
� Συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων 

� Πλουραλιστικό 
περιδιάβασµα 

� Ελεγχόµενη 
πειραµατική λειτουργία 

� Πρωτόκολλα 
οµιλούντων 
υποκειµένων 

� Οµαδική αξιολόγηση 

Πίνακας 1: Κόστος µεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά δυο από τις πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες και πιο αποτελεσµατικές µεθόδους επισκόπησης από 

ειδικούς, το Γνωστικό Περιδιάβασµα (Cognitive walkthrough) και η Ευρετική 

Αξιολόγηση (Heuristic evaluation), καθώς και µια νέα καινοτοµική µέθοδο 

αξιολόγησης διαδραστικών συστηµάτων από ειδικούς, η µέθοδος DEPTH 

(DEsign PaTterns & Heuristic criteria). 

 

2.4.2. Γνωστικό περιδιάβασµα (Cognitive walkthrough) 

Το Γνωστικό Περιδιάβασµα είναι µια µέθοδος που εξετάζει την ευχρηστία του 

συστήµατος όσον αφορά την ικανότητα του να βοηθήσει πρωτόπειρους χρήστες 

κατά τη φάση διερευνητικής εκµάθησης της λειτουργίας του. Η αξιολόγηση ενός 

συστήµατος µε τη µέθοδο αυτή, γίνεται συνήθως στο εργαστήριο από ειδικούς 

αξιολογητές. Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε κατά τις πρώτες φάσεις 

ανάπτυξης, ώστε να ελεγχθούν σφάλµατα σχεδιασµού, είτε κατά την ολοκλήρωση 

του προϊόντος. Το Γνωστικό Περιδιάβασµα δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό και 
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είναι µια αποτελεσµατική και αρκετά εύκολη µέθοδος αξιολόγησης [Αβούρης, 

2000].  

 

Ο στόχος της µεθόδου αυτής είναι να προσοµοιώσει τις αναµενόµενες γνωστικές 

λειτουργίες του χρήστη που προσεγγίζει διερευνητικά το σύστηµα, στα πλαίσια 

συγκεκριµένων σεναρίων χρήσης. Για το λόγο αυτό ο αξιολογητής περιδιαβαίνει 

το σύστηµα βήµα-βήµα προκειµένου να ελέγξει αν αυτό υποστηρίζει 

αποτελεσµατικά τον χρήστη. Κατά την διερευνητική εκµάθηση λειτουργίας ενός 

συστήµατος, ο χρήστης:  

1. ορίζει τους στόχους του 

2. εξερευνά την διεπιφάνεια ώστε να ανακαλύψει χειρισµούς που διευκολύνουν 

τους στόχους του 

3. επιλέγει κι εκτελεί τις πιο κατάλληλες κατά τη γνώµη του ενέργειες 

4. εκτιµά, µε βάση την απόκριση του συστήµατος, κατά πόσον επιτεύχθηκε 

πρόοδος 

 

Το Γνωστικό Περιδιάβασµα προσοµοιώνει τα βήµατα αυτά σύµφωνα µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

A) Ορίζονται τυπικά σενάρια χρήσης του συστήµατος, τα οποία αναλύονται σε 

τυπικές αναµενόµενες ακολουθίες ενεργειών για κάθε εργασία του χρήστη. 

B) Για κάθε τέτοια ακολουθία ενεργειών, θα πρέπει να εξεταστεί αν ο 

πρωτόπειρος χρήστης µπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία του µε 

βάση τα εξής κριτήρια - ερωτήσεις που γίνονται σε κάθε βήµα της 

ακολουθίας: 

Ε1:  Η επόµενη σωστή ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης, γίνεται 

σαφής από το σύστηµα; 

Ε2:  Ο χρήστης µπορεί να συνδέσει την περιγραφή της σωστής ενέργειας που 

του παρέχεται από το σύστηµα µε τον επόµενο στόχο του; 

Ε3:  Μετά την ενέργεια του χρήστη, αυτός είναι σε θέση να καταλάβει την 

απόκριση του συστήµατος, δηλαδή θα του είναι κατανοητό αν έχει κάνει 

σωστή ή λάθος επιλογή; 
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Σε περίπτωση που η απάντηση σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι 

αρνητική, εντοπίζονται οι σχεδιαστικές ατέλειες του συστήµατος και στη 

συνέχεια προτείνεται ο τρόπος αντιµετώπισής τους. 

 

Το Γνωστικό Περιδιάβασµα αποτελεί µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδο στην 

ταυτοποίηση συγκεκριµένων προβληµάτων ενός ιστότοπου που αφορούν κυρίως 

το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το χρήστη να εξερευνήσει και να µάθει ένα 

σύστηµα αποτελεσµατικά, πόσο δύσκολο θα είναι να ξεκινήσει να χρησιµοποιεί 

το σύστηµα χωρίς βοήθεια και πόσες λανθασµένες κινήσεις θα κάνει. Παρόλα 

αυτά η µέθοδος αυτή µπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα για πιο µεγάλα για 

πολύπλοκα συστήµατα [UKOLN, 2005].  

 

2.4.3. Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic evaluation) 

Η Ευρετική Αξιολόγηση είναι λιγότερο αναλυτική και έχει έναν υποκειµενικό 

χαρακτήρα καθώς στηρίζεται σε εµπειρικούς κανόνες. Με βάση τη µέθοδο αυτή, 

οι ειδικοί αξιολογητές επιθεωρούν τη διεπιφάνεια σύµφωνα µε ευρετικούς 

κανόνες. Η µέθοδος εστιάζει σε δυο κύρια σηµεία: 

1. Τη γενική σχεδίαση των οθονών του συστήµατος. 

2. Τη ροή διαλόγων, µηνυµάτων κι ενεργειών που απαιτούνται για να γίνει µια 

συγκεκριµένη διεργασία. 

 

Οι κανόνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην Ευρετική Αξιολόγηση δεν 

είναι αυστηρά ορισµένοι. ∆ιαφορετικοί ειδικοί µπορεί να αποδίδουν µεγαλύτερη 

σηµασία σε µερικούς κανόνες. Ακόµα, για µερικά προβλήµατα απαιτείται να 

δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε κάποιους από τους κανόνες. 

 

Η πρώτη οργανωµένη λίστα κανόνων σχεδιασµού διεπιφανειών, Guidelines For 

Designing User Interface Software, δηµοσιεύτηκε το 1986 από τους Sidney Smith 

και Jane Mosier για λογαριασµό της Αµερικάνικης Αεροπορίας και µέχρι και 

σήµερα αποτελεί µια από τις πλουσιότερες συλλογές µε 944 κανόνες [Smith & 

Mosier, 1986]. Το 1990, οι Rolf Molich και Jakob Nielsen διεξήγαγαν µια 
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ανάλυση 249 προβληµάτων ευχρηστίας και κατέληξαν σε µια λίστα από 

«ευρετικά» κριτήρια που επεξηγούν όλα τα προβλήµατα που εξετάστηκαν 

[Molich & Nielsen, 1990; Nielsen & Molich, 1990]. Στη συνέχεια ο Nielsen 

αναθεώρησε τα κριτήρια αυτά και κατέληξε σε 10 κανόνες [Nielsen, 1994; 

Nielsen & Mack, 1994]: 

ΤΥΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1 Αποφυγή περιττών στοιχείων Αποφυγή κατά το δυνατόν της πολυλογίας, των σύνθετων 
γραφικών κλπ. η επιπλέον πληροφορία αποσπά την 
προσοχή του χρήστη από τον στόχο του. 

2 Χρήση κατανοητής προς τους 

χρήστες γλώσσας 

Αποφυγή χρήσης όρων συστήµατος και υπολογιστών. 
Επιδίωξη χρήσης όρων και φράσεων κατανοητών στο 
χρήστη, κατανόηση του νοητικού µοντέλου του χρήστη, 
προσοχή στη χρήση µεταφορών. 

3 Ελαχιστοποίηση του µνηµονικού 

φορτίου του χρήστη 

Υποστήριξη του χρήστη ώστε να αναγνωρίζει και όχι να 
θυµάται. Εµφανή χειριστήρια. Χρήση προκαθορισµένων 
τιµών. Παραδείγµατα χρήσης. 

4 ∆ιατήρηση συνέπειας σε ολόκληρη 

τη διεπιφάνεια 

Ακολουθήστε τις συµβάσεις του συστήµατος. Πάντα οι 
όροι και οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν το ίδιο νόηµα σε 
όλη τη διεπιφάνεια. 

5 Παροχή ανάδρασης Πληροφόρηση στο χρήστη για το τι συµβαίνει στο 
σύστηµα: αν η αναµονή είναι µεγαλύτερη από 10’’ ένδειξη 
προόδου εργασίας, αν είναι 1-10’’ αλλαγή σχήµατος του 
δροµέα. 

6 Παροχή εύκολων και σαφών 

διεξόδων διαφυγής 

Χρήσης σύντοµης εξόδου από εσφαλµένη κατάσταση. 
Παροχή δυνατότητας Cancel, Undo, Redo. 

7 Παροχή συντοµεύσεων για 

γρήγορη εκτέλεση εργασιών από 

πεπειραµένους χρήστες 

Πλήκτρα εντολών, πρόβλεψη πληκτρολόγησης, επανάληψη 
πρόσφατων εντολών, πρόσφατα αρχεία, macros κλπ. Οι 
συντοµεύσεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς σε 
πρωτόπειρους χρήστες. 

8 Παροχή σαφών µηνυµάτων λάθους Αποφυγή κωδικοποίησης µηνυµάτων σφάλµατος. Όχι 
επιθετική ή προσβλητική γλώσσα, ακριβής έκφραση, 
υποδείξεις, σύνδεση µε βοηθήµατα. 

9 Σχεδιασµός για αποτροπή 

σφαλµάτων χρήστη 

Επιλογή ονόµατος αρχείου αντί για πληκτρολόγησή του, 
επιβεβαίωση πριν από µια επικίνδυνη ενέργεια, αποφυγή 
χρήσης της ίδιας εντολής µε διαφορετική σηµασία σε 
διαφορετική κατάσταση κλπ. 

10 Επαρκής υποστήριξη – βοήθεια 

και εγχειρίδια 

Στα εγχειρίδια πρέπει να είναι εύκολη η αναζήτηση, να 
δοµούνται σύµφωνα µε τις εργασίες του χρήστη, να γίνεται 
εκτεταµένη χρήση παραδειγµάτων κλπ. 

Πίνακας 2: Τυπικοί κανόνες ευρετικής αξιολόγησης 
 

Συνίσταται η Ευρετική Αξιολόγηση να γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες και 

όχι τους ίδιους τους σχεδιαστές του συστήµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

αµερόληπτη κρίση. Οι αξιολογητές θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τον τοµέα που 

εντάσσεται το έργο όσο και τους ευρετικούς κανόνες αξιολόγησης. Ακόµα ο 
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προτεινόµενος αριθµός αξιολογητών είναι 3-5, καθώς υπολογίζεται ότι [Nielsen, 

2000]: 

��  ∆ιαφορετικοί αξιολογητές τείνουν να εντοπίζουν διαφορετικά προβλήµατα. 

��  Πολλοί αξιολογητές εντοπίζουν τα εύκολα προβλήµατα αλλά λίγοι 

εντοπίζουν τα δύσκολα. Μάλιστα, αξιολογητές που δεν εντοπίζουν πολλά 

προβλήµατα, συνήθως εντοπίζουν τα πιο δύσκολα προβλήµατα. 

��  Ένας αξιολογητής εντοπίζει συνήθως το 1/3 των προβληµάτων.  

��  Για να εντοπιστεί το 75% των προβληµάτων, χρειάζονται 5 αξιολογητές. 

 

Η Ευρετική Αξιολόγηση µπορεί να γίνει στις πρώιµες φάσεις σχεδιασµού επί των 

προδιαγραφών της διεπιφάνειας του συστήµατος, σε πρωτότυπα επί χάρτου, σε 

λειτουργικά πρωτότυπα, ακόµα και στο ολοκληρωµένο σύστηµα. 

 

Η Ευρετική Αξιολόγηση είναι µια οικονοµικά αποδοτική µέθοδος αξιολόγησης. 

Είναι γρήγορη, διαισθητική και απλή στη διαχείριση και απαιτεί έναν µικρό 

αριθµό αξιολογητών (συνήθως 5 είναι αρκετοί). Όµως δεν εµπλέκει τους 

πραγµατικούς χρήστες στη διαδικασία αξιολόγησης και δεν είναι 

επαναλαµβανόµενη, δηλαδή ποτέ δεν δίνει το ίδιο σύνολο προβληµάτων δύο 

φορές. Υπόκειται στην κρίση του αξιολογητή και εξαρτάται από τις ικανότητές 

του. Ακόµα, η Ευρετική Αξιολόγηση δεν παρέχει ένα συστηµατικό τρόπο για την 

ανάπτυξη λύσεων στα προβλήµατα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν [Retalis & 

Georgiakakis, 2008].  

 

2.4.4. Η µέθοδος DEPTH 

Η µέθοδος DEPTH (DEsign PaTterns & Heuristic criteria) αποτελεί µια 

καινοτοµική µέθοδο αξιολόγησης διαδραστικών συστηµάτων από ειδικούς. 

Κύριος στόχος της µεθόδου DEPTH είναι να παρέχει ένα πλαίσιο όπου ο 

αξιολογητής θα µπορεί να βρει και να επαναχρησιµοποιήσει εξειδικευµένη γνώση 

προκειµένου να αξιολογήσει ένα σύστηµα εστιάζοντας σε τρεις διαστάσεις: 

��  στις λειτουργίες του συστήµατος 

��  στην ευχρηστία των λειτουργιών του συστήµατος  
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��  στη γενικότερη ευχρηστία του συστήµατος 

Έτσι ο αξιολογητής δεν εξετάζει µόνο τη διαθεσιµότητα µιας λειτουργία στο υπό 

µελέτη σύστηµα, αλλά και την ευχρηστία της µε βάση ορισµένα σενάρια χρήσης 

(expert-based scenario driven heuristic usability evaluation). Παράλληλα, η 

µέθοδος DEPTH παρέχει υποστήριξη στον αξιολογητή κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης παρέχοντάς του εξειδικευµένη γνώση υπό τη µορφή σχεδιαστικών 

χναριών (desing patterns) [Georgiakakis, Retalis, Psaromiligkos & Arapoglou, 

2006]. Τα σχεδιαστικά χνάρια περιγράφουν ένα σχεδιαστικό πρόβληµα, 

προτείνουν µια λύση σε ένα ορισµένο πλαίσιο και παρουσιάζουν τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από τη χρήση της λύσης αυτής [Gamma, 

Helm, Johnson & Vlissides, 1994]. 

 

Η µέθοδος DEPTH αποτελείται από δυο φάσεις: 

��  την προετοιµασία της αξιολόγησης, που επιδιώκει να καθοριστεί το 

εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση µε 

συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

��  την εκτέλεση της αξιολόγησης, που λαµβάνει χώρα κάθε φορά που 

αξιολογείται ένας ιστότοπος. 
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Σχήµα 3: Μέθοδος DEPTH 

 

Οι φάσεις αυτές εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς ρόλους: 

��  τον συγγραφέας DEPTH: Ο συγγραφέας καλείται να µελετήσει διεξοδικά 

ένα είδος συστήµατος και να κατασκευάσει µια λίστα από τις πιο συχνά 

εµφανιζόµενες λειτουργίες που συναντώνται στο σύστηµα αυτό. Στη 

συνέχεια καλείται να αντιστοιχίσει τις λειτουργίες µε σχεδιαστικά χνάρια 

από µια έτοιµη συλλογή χναριών σχεδίασης και να συντάξει σενάρια για 

την αξιολόγηση της ευχρηστίας κάθε µίας λειτουργίας του συστήµατος. 

��  τον αξιολογητής DEPTH: Ο αξιολογητής έχει στη διάθεσή του µια γλώσσα 

χναριών σχεδίασης, δοµηµένη σε επίπεδα, καθώς και αναφορές σε όλα τα 

σχεδιαστικά χνάρια που την αποτελούν. Επίσης του δίνεται µια σειρά από 

σενάρια χρήσης του υπό αξιολόγηση συστήµατος, τα οποία και καλείται 

να τρέξει, ώστε να µπορέσει να µελετήσει διεξοδικά το σύστηµα και να 

αξιολογήσει όλες τις λειτουργίες του. 

 

Η διαδικασία που πρέπει να εκτελέσει ο κάθε ρόλος, περιγράφεται 

λεπτοµερέστερα ακολούθως: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Προσδιορισµός είδους 
συστήµατος 

Προσδιορισµός 
λειτουργιών συστήµατος 

Συγγραφή σεναρίων ανά 
λειτουργία 

Συγγραφή ερωτήσεων ανά 
σενάριο 

Συσχέτιση σεναρίων µε 
σχεδιαστικά χνάρια 

Συγγραφή γενικών 
ερωτήσεων µε βάση τα 
κριτήρια ευχρηστίας του 

Nielsen 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Επιλογή είδους 
συστήµατος 

Επιλογή λειτουργιών προς 
αξιολόγηση 

Εκτέλεση σεναρίων για 
κάθε λειτουργία 

Απάντηση στις ερωτήσεις 
ευχρηστίας για κάθε 

σενάριο 

Απάντηση στις γενικές 
ερωτήσεις ευχρηστίας κατά 

Nielsen 

Τελική έκθεση 
ευχρηστίας 

 

Προσδιορισµός 
βαρύτητας κάθε 

λειτουργίας 

Μελέτη σχεδιαστικών 
χναριών για κάθε 

λειτουργία 

Αποτίµηση 
ευχρηστίας κάθε 

λειτουργίας 

Ποιοτικά και 
ποσοτικά 

αποτελέσµατα 
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ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η φάση αυτή περιγράφει τα βήµατα που καλείται να ακολουθήσει ο συγγραφέας 

DEPTH προκειµένου να προετοιµάσει τη µελέτη ευχρηστίας µε βάση τη µέθοδο 

DEPTH, καθώς και τα παραδοτέα που πρέπει να υποβάλλει:  

1. Ο αξιολογητής θα πρέπει να προσδιορίσει το είδος του υπό εξέταση 

συστήµατος. 

2. Ο αξιολογητής θα πρέπει να αποδοµήσει και να οµαδοποιήσει τις λειτουργίες 

του υπό εξέταση συστήµατος. 

Παραδοτέο: Λίστα λειτουργιών συστήµατος 

3. Ο αξιολογητής θα πρέπει να ιεραρχήσει τις λειτουργίες του υπό εξέταση 

συστήµατος και να τις αναπαραστήσει γραφικά σε δενδροειδή µορφή. 

Παραδοτέο: ∆έντρο λειτουργιών συστήµατος 

4. Ο αξιολογητής θα πρέπει να αντιστοιχίσει κάθε λειτουργία του υπό εξέταση 

συστήµατος µε ένα ή περισσότερα σχεδιαστικά χνάρια. 

Παραδοτέο: Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σχεδιαστικών χναριών 

5. Για κάθε λειτουργία του συστήµατος, ο αξιολογητής θα πρέπει να συντάξει 

ένα σενάριο χρήσης. 

Παραδοτέο: Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σεναρίων χρήσης 

6. Για κάθε σενάριο, ο αξιολογητής θα πρέπει να συντάξει ερωτήσεις 

αξιολόγησης ευχρηστίας. 

Παραδοτέο: Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης συστήµατος 

7. Ο αξιολογητής θα πρέπει να συντάξει ένα γενικό ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης ευχρηστίας µε βάση τα κριτήρια ευχρηστίας του Jakob Nielsen. 

Παραδοτέο: Ερωτηµατολόγιο ευρετικής αξιολόγησης συστήµατος 

 

ΦΑΣΗ Β: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η φάση αυτή περιγράφει τα βήµατα που καλείται να ακολουθήσει ο αξιολογητής 

DEPTH προκειµένου να αξιολογήσει το υπό εξέταση σύστηµα µε βάση τη 

µέθοδο DEPTH, το υποστηρικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του, καθώς και τα 

παραδοτέα που πρέπει να υποβάλλει: 

1. Ο αξιολογητής θα πρέπει να επιλέξει το µέρος του συστήµατος που θα 

αξιολογήσει. 
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Υποστηρικτικό υλικό: Λίστα λειτουργιών συστήµατος, ∆έντρο λειτουργιών 

συστήµατος 

2. Ο αξιολογητής θα πρέπει να εξετάσει διεξοδικά τις λειτουργίες του 

επιλεγµένου µέρους του συστήµατος. 

Υποστηρικτικό υλικό: Λίστα λειτουργιών συστήµατος, ∆έντρο λειτουργιών 

συστήµατος 

Παραδοτέο: Αναφορά λειτουργικότητας (προσδιορισµός βαρύτητας κάθε 

λειτουργίας) 

3. Επιλέγοντας συγκεκριµένες λειτουργίες από το δένδρο λειτουργιών, ο 

αξιολογητής θα πρέπει να ανατρέξει στο αντίστοιχο σενάριο χρήσης και να 

εκτελέσει µια σειρά από βήµατα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα µελετήσει 

κατά πόσον αφενός το σύστηµα υποστηρίζει την συγκεκριµένη λειτουργία 

και αφετέρου κατά πόσο αυτή συνάδει µε τις προδιαγραφές ευχρηστίας. 

Υποστηρικτικό υλικό: Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σχεδιαστικών 

χναριών, Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σεναρίων χρήσης, 

Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης συστήµατος 

4. Μετά από τη διάδρασή του µε το σύστηµα, ο αξιολογητής θα πρέπει να 

απαντήσει σε µια σειρά από ερωτήσεις. 

Υποστηρικτικό υλικό: Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σχεδιαστικών 

χναριών, Πίνακας συσχέτισης λειτουργιών – σεναρίων χρήσης, 

Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης συστήµατος 

Παραδοτέο: Αναφορά αξιολόγησης συστήµατος 

5. Τέλος, ο αξιολογητής θα πρέπει να συντάξει µια έκθεση ευχρηστίας που να 

αναφέρει τη γενική του εντύπωση για την ευχρηστία του υπό εξέταση 

συστήµατος σύµφωνα µε τα κριτήρια του Jakob Nielsen. 

Υποστηρικτικό υλικό: Ερωτηµατολόγιο ευρετικής αξιολόγησης συστήµατος 

Παραδοτέο: Αναφορά αξιολόγησης συστήµατος 

 

Ο αξιολογητής DEPTH καλείται να εξετάσει την ευχρηστία τόσο των µερών 

(λειτουργίες) όσο και του συνόλου του συστήµατος. Για την αξιολόγηση της 

ευχρηστίας των µερών του συστήµατος, ο αξιολογητής καλείται να 

χρησιµοποιήσει ορισµένα σχεδιαστικά χνάρια που αντιστοιχούν σε κάθε 
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λειτουργία. Ο αξιολογητής επιλέγει µια λειτουργία και περιδιαβαίνει το σύστηµα 

ακολουθώντας τα βήµατα ενός προτεινόµενου σεναρίου χρήσης. Καθώς 

επιθεωρεί το σύστηµα, ο αξιολογητής µπορεί να ανατρέξει στα σχετικά 

σχεδιαστικά χνάρια προκειµένου να δει την ιδανική λύση. Η χρήση των 

σχεδιαστικών χναριών µπορεί να βοηθήσει τον αξιολογητή να αναγνωρίσει τα 

προβλήµατα ευχρηστίας στο υπό εξέταση σύστηµα και να προτείνει λύσεις. Μετά 

από την επιθεώρηση όλων των λειτουργιών, ο αξιολογητής καλείται να 

αξιολογήσει το σύνολο του συστήµατος, καταγράφοντας τη γνώµη του για τη 

γενική ευχρηστία του συστήµατος µε βάση τα κριτήρια ευρετικής αξιολόγησης 

του Nielsen. Η τελική αναφορά ευχρηστίας αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο 

µέρος περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα από το γνωστικό περιδιάβασµα του 

αξιολογητή στον ιστότοπο ακολουθώντας προτεινόµενα σενάρια χρήσης, ενώ το 

δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ευρετικής αξιολόγησης µε βάση 

τα κριτήρια ευχρηστίας του Nielsen. 

 

Η µέθοδος DEPTH είναι καινοτοµική καθώς εντάσσει τα σχεδιαστικά χνάρια µε 

συστηµατικό τρόπο και προσθέτει αξία στη διαδικασία αξιολόγησης ενός 

ιστότοπου. Η µέθοδος αυτή µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί από αρχάριους 

αξιολογητές µε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι αρχάριοι αξιολογητές 

έχουν πρόσβαση σε εξειδικευµένη γνώση υπό την µορφή των σχεδιαστικών 

χναριών και των σεναρίων χρήσης, που τους υποστηρίζει κατά την περιήγησή 

τους στο υπό εξέταση σύστηµα και βελτιώνει την κρίση τους για την ευχρηστία 

των εξεταζόµενων λειτουργιών [Georgiakakis, Retalis, Psaromiligkos & 

Arapoglou, 2006].  

 

Παρόλα αυτά, η µέθοδος έχει ορισµένους περιορισµούς. ∆εν υπάρχουν αρκετά 

σχεδιαστικά χνάρια ώστε να υποστηρίξουν την ευρεία ποικιλία διαφορετικών 

τύπων ιστότοπων. Ένα άλλο ζήτηµα είναι η δηµιουργία σεναρίων χρήσης για 

κάθε τύπο ιστότοπου. Ποίος θα είναι ο συγγραφέας των σεναρίων αυτών; Τα 

σενάρια θα πρέπει να είναι λεπτοµερή ή γενικά; Η ανάγκη για ειδικούς στη 

συγγραφή σεναρίων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί 

να χρειαστούν ιδιαίτερα περιγραφικά σενάρια ενώ σε άλλες πιο γενικά. 
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Χρειάζεται µια ποικιλία σεναρίων µε διαφορετικές διαβαθµίσεις ώστε ο 

αξιολογητής να επιλέξει το πιο κατάλληλο για την κάθε περίσταση [Georgiakakis, 

Retalis, Psaromiligkos & Arapoglou, 2006]. Καθώς όµως το πεδίο των 

σχεδιαστικών χναριών αναπτύσσεται και ωριµάζει, διαφαίνεται ότι η µέθοδος 

DEPTH είναι πολλά υποσχόµενη και εύκολα εφαρµόσιµη. 

 

2.4.5. Συγκριτική Ανάλυση 

Στο ακόλουθο πίνακα παρατίθεται µια συγκριτική παρουσίαση των τριών 

προαναφερθέντων µεθόδων αξιολόγησης: 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙ∆ΙΑΒΑΣΜΑ 

Μέθοδος 
επισκόπησης από 
ειδικούς 

��  Σχεδιασµός 
πρωτοτύπων. 

��  Ανάπτυξη 
συστήµατος. 

��  Αρχική 
λειτουργία 
συστήµατος. 

Ειδικοί αξιολογητές 
προσοµοιώνουν τις 
γνωστικές διεργασίες 
ενός τυπικού χρήστη 
ακολουθώντας ένα 
τυπικό σενάριο 
αλληλεπίδρασης µε το 
σύστηµα και, 
απαντώντας σε 
ορισµένες ερωτήσεις, 
εκτιµούν κατά πόσον 
επιτεύχθηκαν οι 
επιδιωκόµενοι στόχοι. 

��  Είναι αποτελεσµατική κι 
εύκολη στην εφαρµογή 
µέθοδος. 

��  Μπορεί να ταυτοποιήσει 
προβλήµατα από τα αρχικά 
κιόλας στάδια ανάπτυξης 
ενός συστήµατος.  

��  Βοηθά στον προσδιορισµό 
των απαιτήσεων και των 
υποθέσεων των χρηστών. 

��  Έχει χαµηλό κόστος 
υλοποίησης καθώς δεν 
απαιτεί ιδιαίτερο 
εξοπλισµό. 

��  Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης υπόκεινται 
στην υποκειµενική 
κρίση και τις ικανότητες 
των αξιολογητών. 

��  ∆εν εµπλέκει τους 
χρήστες στη διαδικασία 
της αξιολόγησης. 

��  Είναι αρκετά χρονοβόρα 
µέθοδος για µεγάλα και 
πολύπλοκα συστήµατα. 

ΕΥΡΕΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μέθοδος 
επισκόπησης από 
ειδικούς 

��  Σχεδιασµός 
πρωτοτύπων. 

��  Ανάπτυξη 
συστήµατος. 

��  Αρχική 
λειτουργία 
συστήµατος. 

Ειδικοί αξιολογητές 
επιθεωρούν το 
επίπεδο 
συµµόρφωσης της 
διεπιφάνειας ενός 
συστήµατος µε 
ορισµένους κανόνες 
αξιολόγησης. 

��  Είναι αποτελεσµατική 
µέθοδος για τον εντοπισµό 
τόσο µεγάλων όσο και 
µικρών προβληµάτων. 

��  Είναι εύκολη και γρήγορη 
στην εφαρµογή. 

��  Μπορεί να ταυτοποιήσει 
προβλήµατα από τα αρχικά 
κιόλας στάδια ανάπτυξης 
ενός συστήµατος.  

��  Έχει χαµηλό κόστος 
υλοποίησης καθώς δεν 
απαιτεί ιδιαίτερο 
εξοπλισµό. 

��  Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης υπόκεινται 
στην υποκειµενική 
κρίση και τις ικανότητες 
των αξιολογητών. 

��  Συχνά οι αξιολογητές 
εκτός από τους 
ευρετικούς κανόνες 
αξιολόγησης πρέπει να 
γνωρίζουν και το πεδίο 
στο οποίο εντάσσεται το 
σύστηµα. 

��  ∆εν εµπλέκει τους 
χρήστες στη διαδικασία 
της αξιολόγησης. 

��  Η «χαλαρή» δοµή της 
αξιολόγησης ενέχει τον 
κίνδυνο να εντοπιστούν 
προβλήµατα χαµηλής 
προτεραιότητας και να 
µην εντοπιστούν 
σηµαντικά προβλήµατα. 

��  ∆εν παρέχει ένα 
συστηµατικό τρόπο για 
την ανάπτυξη λύσεων 
στα προβλήµατα 
ευχρηστίας που 
εντοπίστηκαν 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

DEPTH 

Μέθοδος 
επισκόπησης από 
ειδικούς 

��  Σχεδιασµός 
πρωτοτύπων. 

��  Ανάπτυξη 
συστήµατος. 

��  Αρχική 
λειτουργία 

Ειδικοί αξιολογητές, 
ακολουθώντας 
προτεινόµενα σενάρια 
χρήσης, επιθεωρούν 
το επίπεδο 
συµµόρφωσης της 

��  Η χρήση των σχεδιαστικών 
χναριών βοηθά τον 
αξιολογητή να αναγνωρίσει 
τα προβλήµατα ευχρηστίας 
στο υπό εξέταση σύστηµα 
αλλά και να προτείνει 

��  ∆εν υπάρχουν αρκετά 
σχεδιαστικά χνάρια 
ώστε να υποστηρίξουν 
την ευρεία ποικιλία 
διαφορετικών τύπων 
ιστότοπων. 



 27 

συστήµατος. διεπιφάνειας ενός 
συστήµατος µε τα 
προτεινόµενα για 
κάθε λειτουργία 
σχεδιαστικά χνάρια 
αλλά και µε τους 
γενικότερους κανόνες 
της ευρετικής 
αξιολόγησης. 

λύσεις. 
��  Η µέθοδος αυτή µπορεί 
εύκολα να χρησιµοποιηθεί 
από αρχάριους αξιολογητές 
µε ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. 

��  Είναι εύκολη και γρήγορη 
στην εφαρµογή. 

��  Έχει χαµηλό κόστος 
υλοποίησης καθώς δεν 
απαιτεί ιδιαίτερο 
εξοπλισµό. 

��  Χρειάζεται µια ποικιλία 
σεναρίων µε 
διαφορετικές 
διαβαθµίσεις ώστε ο 
αξιολογητής να επιλέξει 
το πιο κατάλληλο για 
την κάθε περίσταση. 

Πίνακας 3: Συγκριτική ανάλυση τριών µεθόδων επισκόπησης από ειδικούς 
 

2.5 Τα Σχεδιαστικά Χνάρια και η Γλώσσα Σχεδιαστικών Χναριών 

Η επαναχρησιµοποίηση της υπάρχουσας γνώσης µε τη µορφή των σχεδιαστικών 

χναριών (design patterns) αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα στο πεδίο της 

«Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή». Τα σχεδιαστικά χνάρια εστιάζουν 

στην τεκµηρίωση και την επαναχρησιµοποίηση αποδεδειγµένης σχεδιαστικής 

γνώσης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην 

αξιολόγηση ευχρηστίας διαδραστικών συστηµάτων. 

 

Τα σχεδιαστικά χνάρια παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στον κλάδο της 

αρχιτεκτονικής από τον Christopher Alexander και τους συνεργάτες του 

[Alexander et al., 1977]. Σύµφωνα µε τον Alexander, «κάθε σχεδιαστικό χνάρι 

περιγράφει ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται ξανά και ξανά στο περιβάλλον, και 

στη συνέχεια περιγράφει τον πυρήνα της λύσης του προβλήµατος µε τέτοιο τρόπο 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί χιλιάδες φορές χωρίς να υλοποιηθεί ποτέ µε τον ίδιο 

τρόπο δύο φορές».  

 

Η δοµή ενός σχεδιαστικού χναριού περιλαµβάνει την περιγραφή του 

σχεδιαστικού προβλήµατος [ΠΡΟΒΛΗΜΑ], το πλαίσιο που αυτό συναντάται 

[ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ] και γιατί αυτό εµφανίζεται [ΓΙΑΤΙ]. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η πρόταση λύσης για το σχεδιαστικό αυτό πρόβληµα [ΛΥΣΗ] 

καθώς και η αιτιολογία για την επιλογή της λύσης αυτής [ΠΩΣ] µε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα [ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ]. Τέλος αναφέρονται τα σχεδιαστικά χνάρια 

που συνεισέφεραν στη λύση του προβλήµατος [ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ]. 
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Η χρήση των σχεδιαστικών χναριών στο σχεδιασµό διαδραστικών συστηµάτων 

κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. Τα σχεδιαστικά χνάρια 

περιγράφουν ένα σχεδιαστικό πρόβληµα, προτείνουν µια λύση σε ένα ορισµένο 

πλαίσιο και παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από τη χρήση 

της λύσης αυτής [Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1994].  

 

Σήµερα εκτενείς συλλογές σχεδιαστικών χναριών έχουν δηµοσιευθεί σε βιβλία 

[Van Duyne, 2002; Graham, 2003; Borchers, 2001] αλλά και σε ιστότοπους [Van 

Welie, 2000; Tidwell, 1998]. Με πάνω από 250 δηµοσιευµένα σχεδιαστικά 

χνάρια, η οργάνωση και η ταξινόµησή τους γίνεται πλέον ένα πρακτικό ζήτηµα. 

Η οργάνωση των σχεδιαστικών χναριών είναι απαραίτητη προκειµένου να 

διευκολύνει τόσο την επιλογή µεµονωµένων σχεδιαστικών χναριών αλλά και την 

εύρεση σχεδιαστικών χναριών που έχουν εφαρµογή στο ευρύτερο περιβάλλον 

οποιουδήποτε σχεδιαστικού προβλήµατος [Van Welie & Van der Veer, 2003]. 

 

Ένα µεµονωµένο σχεδιαστικό χνάρι µπορεί να είναι ήδη πολύτιµο για τους 

σχεδιαστές διαδραστικών συστηµάτων. Όµως όταν τα σχεδιαστικά χνάρια 

συνδεθούν µεταξύ τους, µπορούν να προσφέρουν υψηλή προστιθέµενη αξία στο 

σχεδιαστή. Ένα σύνολο από διασυνδεδεµένα σχεδιαστικά χνάρια ορίζεται ως 

γλώσσα σχεδιαστικών χναριών (pattern language). Όταν ο Alexander έγραψε το 

βιβλίο του για τα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά χνάρια, δεν περιείχε απλά µια 

παρουσίαση ορισµένων σχεδιαστικών χναριών αλλά αυτά τα σχεδιαστικά χνάρια 

σχηµάτιζαν µια γλώσσα. Η γλώσσα αυτή είχε µια ιεραρχική δοµή και ξεκινούσε 

από το επίπεδο της πόλης, στη συνέχεια το επίπεδο της γειτονιάς, του σπιτιού κι 

έφτανε µέχρι το επίπεδο των παραθύρων. Έτσι η γλώσσα «δηµιουργούσε» το 

σχέδιο διατρέχοντας από τα υψηλού επιπέδου σχεδιαστικά χνάρια στα χαµηλού 

επιπέδου, από το σχεδιασµό της πόλης στο σχεδιασµό των παραθύρων 

ακολουθώντας µια ιεραρχική δοµή.  

 

Μια αντίστοιχη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών µπορεί να δηµιουργηθεί και στο 

πεδίο του σχεδιασµού διαδραστικών συστηµάτων. Η ιεραρχική δοµή µιας τέτοιας 

γλώσσας βασίζεται στην ιεράρχηση των σχεδιαστικών προβληµάτων. Τα 
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προβλήµατα υψηλού επιπέδου διασπώνται σε µικρότερα προβλήµατα για τα 

οποία υπάρχουν λύσεις [Van Welie & Van der Veer, 2003].  

 

2.6. Τα Σενάρια Χρήσης 

Τα σενάρια χρήσης (scenarios) χρησιµοποιούνται συχνά στην αξιολόγηση 

ευχρηστίας συστηµάτων [Carroll 1995]. Ένα σενάριο είναι η περιγραφή µιας 

ακολουθίας αλληλεπιδράσεων σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Χρησιµοποιώντας 

σενάρια χρήσης κατά την αξιολόγηση ευχρηστίας ενός συστήµατος, µπορούν να 

εξεταστούν ορισµένοι ισχυρισµοί για το σχεδιασµό του συστήµατος. Συνεπώς, τα 

σενάρια χρήσης βοηθούν τους σχεδιαστές να επικεντρωθούν σε συγκεκριµένα 

ζητήµατα σχεδιασµού.  

 

Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας αξιολόγησης, η σχεδιαστική γνώση µε τη µορφή 

σχεδιαστικών χναριών (design patterns) ή ευρετικών κανόνων (heuristics), µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για τον αποτελεσµατικό προσδιορισµό πιθανών προβληµάτων 

ευχρηστίας. 
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3. Φυσικά Καλλυντικά: Ανασκόπηση της Αγοράς  
 

3.1. Εισαγωγή 

Η αγορά φυσικών καλλυντικών αποτελεί πλέον µια δυναµική αγορά µε διψήφιους 

ρυθµούς ανάπτυξης που βλέπει τα µερίδιά της να αυξάνονται έναντι του 

ευρύτερου κλάδου των καλλυντικών ενώ όλοι οι µεγάλοι παίκτες του κλάδου 

προσβλέπουν σε αυτήν. 

 

Στη βάση αυτής της ανάπτυξης βρίσκεται η εµφάνιση νέων καταναλωτικών 

συµπεριφορών. Ενώ ο παραδοσιακός καταναλωτής φυσικών καλλυντικών 

θεωρούνταν «εναλλακτικός», ο σύγχρονος καταναλωτής είναι λιγότερο 

δογµατικός και πιο επιεικής µε µια σαφή όµως εκτίµηση για τα ηθικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη ενός προϊόντος.  

 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται µια σύντοµη ανασκόπηση στην αγορά των 

φυσικών καλλυντικών προκειµένου να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά και 

οι ιδιαιτερότητες του κλάδου και των καταναλωτών του καθώς και να 

εντοπιστούν οι νέες τάσεις. 

 

3.2. Ορισµοί και Κατηγορίες Καλλυντικών 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, «ως καλλυντικό προϊόν νοείται 

οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε παρασκεύασµα, το οποίο προορίζεται να έλθει 

σε επαφή µε τα διάφορα εξωτερικά µέρη του ανθρωπίνου σώµατος (επιδερµίδα, 

τριχωτά µέρη, όνυχες, χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή µε τους οδόντες και 

το βλεννογόνο της στοµατικής κοιλότητος µε αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον 

καθαρισµό τους, τον αρωµατισµό τους, ή την προστασία τους, για να διατηρηθούν 

σε καλή κατάσταση, να µεταβληθεί ή εµφάνισή τους ή να διορθωθούν οι οσµές του 

σώµατος». 
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Τα καλλυντικά προϊόντα, ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

��  Προϊόντα περιποίησης προσώπου: κρέµες, γαλακτώµατα, τζελ, λοσιόν, 

µάσκες, προϊόντα αντιγήρανσης κλπ. 

��  Προϊόντα µακιγιάζ: προϊόντα make up, προϊόντα µακιγιάζ για το 

πρόσωπο, τα µάτια, τα χείλη και τα νύχια, προϊόντα αφαίρεσης µακιγιάζ 

κλπ. 

��  Προϊόντα περιποίησης σώµατος: κρέµες, γαλακτώµατα, λοσιόν, τζελ, 

απολεπιστικά, έλαια για το δέρµα, κρέµες χεριών, περιποίηση ποδιών, 

κατά της κυτταρίτιδας κλπ. 

��  Προϊόντα µπάνιου: αφρόλουτρα, σαπούνια, τζελ, έλαια για το µπάνιο 

κλπ. 

��  Αντηλιακά και προϊόντα για µετά τον ήλιο: αντηλιακές κρέµες, 

γαλακτώµατα, λοσιόν, προϊόντα για το µαύρισµα, προϊόντα για µετά τον 

ήλιο κλπ.  

��  Προϊόντα περιποίησης µαλλιών: σαµπουάν, κρέµες, µάσκες, λοσιόν, 

έλαια, σπρέι, αφροί, τζελ, βαφές, περµανάντ κλπ. 

��  Προϊόντα στοµατικής υγιεινής: οδοντόκρεµες, στοµατικά διαλύµατα 

κλπ. 

��  Λοιπά προϊόντα: αποσµητικά-αντιιδρωτικά, αρωµατικά, προϊόντα 

ατοµικής υγιεινής, προϊόντα ξυρίσµατος, αποτριχωτικά, βρεφικά & 

παιδικά προϊόντα κλπ. 

 

Επιπλέον, µε γνώµονα τη σύστασή τους, τα καλλυντικά διακρίνονται σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες: 

��  Φυσικά καλλυντικά: Είναι τα καλλυντικά που όλα τους τα συστατικά 

προέρχονται από φυσικές, χηµικά ανεπεξέργαστες, µη ζωικές ουσίες.  

��  Φυσικής προέλευσης καλλυντικά: Είναι τα καλλυντικά τα ενεργά 

συστατικά των οποίων (και ίσως µέρος των ανενεργών) προέρχονται από 

φυσικές ουσίες, φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης. Συνήθως το 

ποσοστό των πραγµατικά φυτικής προέλευσης προϊόντων ποικίλει από 

10%-80% και συχνά εµπλουτίζονται µε ποσότητα συνθετικών ουσιών. 
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��  Χηµικά ή συνθετικής προέλευσης καλλυντικά: Είναι αυτά που 

περιέχουν πληθώρα συστατικών: φυτικά, ζωικά, ιχθυέλαια, ορυκτά, 

συνθετικά προϊόντα βιοτεχνολογίας. Είναι τα προϊόντα µε τα περισσότερα 

µείγµατα συστατικών τα οποία συχνά έχουν ενοχοποιηθεί για ένα πλήθος 

αρνητικών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Μια νέα κατηγορία καλλυντικών αποτελούν και τα βιολογικά καλλυντικά. Ως 

βιολογικά καλλυντικά ορίζονται τα προϊόντα που περιέχουν οργανικά συστατικά 

και παρασκευάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα παραγωγής βιολογικών 

προϊόντων. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι 100% φυσικά καλλυντικά δεν 

υπάρχουν. Ως 100% φυσικό προϊόν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό που 

παρασκευάζουµε στο σπίτι µας µε φρούτα, λαχανικά και βότανα από τον κήπο 

µας. Είναι όµως ασφαλές και αποτελεσµατικό; Κι αν ναι, ποιος έχει το χρόνο να 

παρασκευάζει την κρέµα του κάθε 2-3 µέρες, δεδοµένου ότι αυτό είναι το µέγιστο 

διάστηµα που µπορεί να διατηρηθεί ακόµη και στο ψυγείο ένα τέτοιο προϊόν; 

 

Αντιθέτως, τα «φυσικά» καλλυντικά του εµπορίου ενδέχεται να περιέχουν 

συγκεκριµένες χηµικές ουσίες που δεν χαρακτηρίζονται επιβλαβείς από τη 

νοµοθεσία. Πώς αλλιώς θα µπορούσε να διατηρηθεί ένα προϊόν αναλλοίωτο και 

πώς να αποτραπεί η ανάπτυξη βακτηρίων; Όλα τα καλλυντικά µε βάση το νερό, 

όπως οι κρέµες, οι λοσιόν και τα σαµπουάν, πρέπει να έχουν συντηρητικά ώστε 

να καθίστανται ασφαλή. Αυτά µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε συνθετικά, από 

εκείνα όµως που επιτρέπονται από τη νοµοθεσία. 

 

3.3. Συστατικά 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, ως συστατικά των καλλυντικών ορίζονται 

όλες οι χηµικές ουσίες ή παρασκευάσµατα συνθετικής ή φυσικής προέλευσης που 

χρησιµοποιούνται στη σύνθεση καλλυντικών. 
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Τα συστατικά που περιέχουν τα καλλυντικά διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, τα ενεργά και τα ανενεργά συστατικά: 

��  Ενεργά συστατικά: είναι αυτά που ευθύνονται για τη δράση του 

καλλυντικού και επιδρούν θετικά προς την επιδερµίδα.  

��  Ανενεργά συστατικά ή έκδοχα: είναι οι βοηθητικές ουσίες που κύριο 

σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη σταθερότητα και την υφή των προϊόντων. 

Τα συστατικά αυτά είναι συνήθως συνθετικές ουσίες και η µακροχρόνια 

χρήση τους συχνά ενοχοποιείται για βλαβερές επιπτώσεις στον οργανισµό. 

 

Τα συστατικά των φυσικών καλλυντικών διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

��  Φυσικά συστατικά: Κάθε φυτικό, ζωικό ή ορυκτό προϊόν που προέρχεται 

απευθείας από την αγροτική παραγωγή, από συλλογή ή από ορυχείο χωρίς 

επεξεργασία ή µετά από συγκεκριµένες επιτρεπόµενες φυσικές 

επεξεργασίες. 

��  Συστατικά φυσικής προέλευσης: Κάθε φυσικό συστατικό που έχει 

υποστεί µόνο συγκεκριµένες επιτρεπόµενες χηµικές επεξεργασίες. 

��  Συστατικά πιστοποιηµένα ως «βιολογικά»: Φυτικά ή ζωϊκά συστατικά 

που παράγονται µε βιολογικές µεθόδους. 

��  Συνθετικά συστατικά: Επιτρέπονται µόνο συστατικά που θεωρούνται 

απαραίτητα και για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. 

 

3.4. Νοµικό Πλαίσιο 

Παρόλο που ο κλάδος των φυσικών και βιολογικών καλλυντικών εµφανίζει 

µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει ακόµα ένας νοµικός ορισµός 

που να διαχωρίζει τα φυσικά και βιολογικά καλλυντικά από τα 

συµβατικά/συνθετικά. Καθώς όλο και περισσότερα προϊόντα κυκλοφορούν στην 

αγορά µε ετικέτες φυσικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών, η κατάσταση γίνεται 

όλο και πιο περίπλοκη για τους καταναλωτές και παραγωγούς καλλυντικών [GCI, 

March 11th 2010]. 
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Καθώς η βιοµηχανία αντιλαµβάνεται ότι η ύπαρξη προτύπων και ειδικών 

λογότυπων που θα διαχωρίσουν τα φυσικά και βιολογικά καλλυντικά από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα που περιέχουν χαµηλά ποσοστά φυσικών συστατικών 

και υψηλά ποσοστά χηµικών ή συνθετικών ουσιών, είναι εξαιρετικά σηµαντική 

για το χτίσιµο της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετά 

πρότυπα µε ιδιωτική πρωτοβουλία από οργανισµούς πιστοποίησης, 

βιοµηχανικούς συνδέσµους ή λιανέµπορους. 

 

Στην Ευρώπη τέτοια πρότυπα που χαίρουν ευρείας αποδοχής από παραγωγούς 

και καταναλωτές έχουν αναπτυχθεί από οργανισµούς πιστοποίησης όπως οι BDiH 

στη Γερµανία, Soil Association στην Αγγλία, Ecocert και Cosmebio στη Γαλλία, 

ICEA στην Ιταλία, Ecogarantie και NaTrue στο Βέλγιο. Στην Αµερική αντίστοιχα 

πρότυπα είναι τα NPA, NSF και OASIS [Organic Monitor, June 11th 2009]. 

 

Όµως οι καταναλωτές φαίνεται να καταλήγουν να µπερδεύονται καθώς ο αριθµός 

των προτύπων πολλαπλασιάζεται και συνεχώς εµφανίζονται νέα λογότυπα 

πιστοποίησης πάνω στις συσκευασίες των καλλυντικών. Η ανάγκη για ένα κοινά 

αποδεκτό πρότυπο σε διεθνές επίπεδο διαφαίνεται πλέον επιτακτική. 

 

3.4.1. To Ευρωπαϊκό Πρότυπο COSMOS 

Μια εξαιρετικά σηµαντική εξέλιξη το 2008 ήταν η παρουσίαση του ευρωπαϊκού 

προτύπου για τα φυσικά και βιολογικά καλλυντικά, COSMOS-standard. Οι 

µεγαλύτεροι οργανισµοί πιστοποίησης στην Ευρώπη (BDiH, Soil Association, 

Ecocert, Cosmebio, ICEA και Ecogarantie) συνεργάστηκαν για την εναρµόνιση 

των ιδιωτικών προτύπων και την ανάπτυξη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, για την πιστοποίηση των φυσικών και βιολογικών 

καλλυντικών [Organic Monitor, 2009]. 

 

Ο κύριος στόχος του COSMOS-standard είναι «να διευθετήσει σηµαντικά 

ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον και την ευηµερία του ανθρώπου. Στην πράξη, 

επιδιώκει να εξασφαλίσει την οµαλή µετάβαση από τις σηµερινές στις µελλοντικές 
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τεχνολογικές ευκαιρίες και να προωθήσει την ανάπτυξη ακόµα πιο φυσικών και 

βιολογικών καλλυντικών. Οι καταναλωτές πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφήνεια 

και διαφάνεια ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι παράγοντα βιώσιµης ανάπτυξης» 

[COSMOS-standard, 2010]. 

 

Το πρότυπο αυτό έχει εφαρµογή σε καλλυντικά προϊόντα που λανσάρονται στην 

αγορά ως φυσικά ή βιολογικά και καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα: 

��  Προέλευση και επεξεργασία των συστατικών 

��  Σύνθεση τελικού προϊόντος 

��  Αποθήκευση, παραγωγή και συσκευασία 

��  Περιβαλλοντική διαχείριση 

��  Χαρακτηρισµός προϊόντων και επικοινωνία 

��  Έλεγχος και πιστοποίηση 

 

Για τα «φυσικά» καλλυντικά, το ευρωπαϊκό πρότυπο COSMOS ορίζει ότι: 

��  ∆εν περιέχουν περισσότερο από 5% συνθετικά συστατικά 

��  Περιέχουν 95% φυσικά συστατικά 

 

Για τα καλλυντικά µε «βιολογική» πιστοποίηση, το ευρωπαϊκό πρότυπο 

COSMOS ορίζει ότι: 

��  Τουλάχιστον 20% όλων των συστατικών τους είναι βιολογικά 

��  Τουλάχιστον 95% των φυτικών συστατικών είναι βιολογικά 

 

3.5. Ανασκόπηση της Αγοράς 

Παρόλο που η αγορά φυσικών καλλυντικών αποτελεί µόνο το 3% του συνολικού 

κλάδου των καλλυντικών [GCI, October 1st 2009], αναπτύσσεται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια µε ρυθµούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 15% [GCI, March 11th 

2010].  
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Σχήµα 4: Πωλήσεις φυσικών καλλυντικών 
 

Ακόµη και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, τα φυσικά καλλυντικά και 

προϊόντα προσωπικής υγιεινής συνέχισαν να παρουσιάζουν µια υγιή αύξηση 

περίπου 12% το 2009, αποδίδοντας ένα κέρδος 8% επί των πωλήσεων στην 

Αµερική, ανερχόµενο στα $3.5 δις, και ένα κέρδος 9% επί των πωλήσεων στην 

Ευρώπη ανερχόµενο στα €3.3 δις. [Kline, 2010]. 

 

Η µεγαλύτερη ζήτηση παγκοσµίως για φυσικά καλλυντικά καταγράφεται στη 

Βόρεια Αµερική, όπου πωλείται το 65% των εν λόγω προϊόντων, ενώ η Ευρώπη 

αντιστοιχεί στο 28% της παγκόσµιας αγοράς µε τη Γερµανία να κρατά τα 

σκήπτρα της κατανάλωσης, αφού εκεί πραγµατοποιείται το 45%-50% των 

συνολικών πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς [COLIPA, 2008]. 

 

Όσον αφορά στην ελληνική αγορά, η πώληση φυσικών καλλυντικών γίνεται 

κυρίως µέσω φαρµακείων. Εκεί οι πωλήσεις φυσικών καλλυντικών αυξάνουν 

ετησίως κατά 12% και οι ρυθµοί ανάπτυξης εκτιµάται ότι θα διατηρηθούν σε 

διψήφια επίπεδα και στα επόµενα χρόνια [ICAP, 2007]. 
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Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ανάπτυξη είναι [Organic 

Monitor, 2006]: 

��  Το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά µε τη 

χρήση χηµικών συστατικών στα καλλυντικά και τους πιθανούς κινδύνους 

που αυτά ενέχουν για την υγεία τους 

��  Η αυξανόµενη ζήτηση των καταναλωτών για φυσικά και βιολογικά 

προϊόντα 

��  Τα διευρυνόµενα κανάλια πωλήσεων για τα φυσικά καλλυντικά 

��  Το λανσάρισµα νέων προϊόντων από κατασκευαστές και λιανέµπορους 

 

Αρχικά, η µεγαλύτερη ζήτηση για φυσικά καλλυντικά ήταν από καταναλωτές που 

αντιµετώπιζαν προβλήµατα µε τα συµβατικά καλλυντικά, όπως κοκκινίλες, 

αλλεργίες κι ερεθισµούς. Όµως, τα τελευταία χρόνια η ζήτηση έχει αυξηθεί. 

Πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον στα φυσικά καλλυντικά καθώς τα 

θεωρούν ασφαλέστερα από τα συµβατικά προϊόντα αφού περιέχουν ελάχιστα 

ποσοστά συνθετικών ουσιών. Άλλοι καταναλωτές πάλι θεωρούν καλύτερης 

ποιότητας αυτά τα προϊόντα και τα αγοράζουν λόγω των βιολογικών και φυτικών 

συστατικών τους.  

 

Παράλληλα η αγορά των φυσικών καλλυντικών επωφελείται και από τη 

δηµοτικότητα των βιολογικών τροφών. Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν ότι τα 

χηµικά στα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής πιθανότατα έχουν 

τις ίδιες επιβλαβείς επιπτώσεις όπως και στις τροφές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 

πολλοί λιανέµποροι βιολογικών τροφών να δηµιουργούν χώρο στα ράφια τους 

και για φυσικά καλλυντικά. 

 

Αρχικά, οι περισσότερες πωλήσεις φυσικών καλλυντικών προέρχονταν από 

καταστήµατα υγιεινής διατροφής και καταστήµατα που πωλούν βότανα. Όµως, 

καθώς τα φυσικά καλλυντικά γίνονται «mainstream», τα κανάλια διανοµής 

διευρύνονται συνεχώς. Η διείσδυση των προϊόντων αυτών στα σουπερµάρκετ, 

στα πολυκαταστήµατα και στα φαρµακεία αυξάνεται συνεχώς. Αυξηµένη επίσης 

είναι η ζήτηση από κέντρα αισθητικής, κοµµωτήρια, spa και ξενοδοχεία. 
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Παράλληλα, φαρµακεία αλλά και σουπερµάρκετ λανσάρουν φυσικά προϊόντα µε 

τη δική τους επωνυµία. Εντωµεταξύ, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις µέσω τηλεόρασης 

και διαδικτύου συνεχίζουν να αναπτύσσονται παράλληλα µε την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας. 

 

Οι επενδύσεις στον κλάδο των φυσικών καλλυντικών και η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων αποτελούν επίσης σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς. 

Οι κατασκευαστές ανανεώνουν συνεχώς τις σειρές των προϊόντων τους και 

λανσάρουν νέα προϊόντα. Καινοτόµα προϊόντα λανσάρονται συνεχώς και πολλά 

από αυτά διαθέτουν πιστοποιήσεις βιολογικών ή βιοδυναµικών συστατικών. 

 

3.6. Οι Καταναλωτές 

∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των καταναλωτών καλλυντικών: 

µε βάση το φύλλο και µε βάση την ηλικιακή οµάδα [Datamonitor, 2004]. Οι 

κατηγοριοποιήσεις αυτές βοηθούν στην εις βάθος µελέτη, ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση των καταναλωτικών συνηθειών. 

 

Με βάση το φύλλο, οι καταναλωτές καλλυντικών διακρίνονται από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

� Γυναίκες: Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του 

καταναλωτικού κοινού καλλυντικών: τα 2/3 των περιπτώσεων χρήσης 

καλλυντικών γίνονται από γυναίκες. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό για τις εταιρείες καλλυντικών να ταυτοποιήσουν τα κίνητρα 

και τις επιθυµίες που τις οδηγούν στην αγορά καλλυντικών, προκειµένου 

να αναπτύξουν νέα προϊόντα που θα ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς. 

� Άντρες: Οι άνδρες καταναλωτές έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά 

από τις γυναίκες και είναι σηµαντικό για τις εταιρείες να κατανοήσουν τις 

ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους προκειµένου να τους προσεγγίσουν 

αποτελεσµατικά. Τα προϊόντα περιποίησης µαλλιών αποτελούν τη 

µεγαλύτερη αγορά ανδρικών καλλυντικών καθώς οι άντρες λούζουν τα 

µαλλιά τους συχνότερα από τις γυναίκες και χρησιµοποιούν σχεδόν 
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καθηµερινά προϊόντα styling. Όµως οι νεότεροι άντρες είναι πλέον 

διατεθειµένοι να πειραµατιστούν και µε νέα προϊόντα και πρακτικές. 

 

Με βάση τις ηλικιακές οµάδες, οι καταναλωτές καλλυντικών διακρίνονται από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Έφηβοι (14-17 ετών): Αυτή η κατηγορία καταναλωτών είναι εξαιρετικά 

σηµαντική καθώς σε αυτό το στάδιο διαµορφώνονται πολλές 

µακροπρόθεσµες συνήθειες και προτιµήσεις καλλυντικής περιποίησης. Οι 

έφηβες κοπέλες πειραµατίζονται µε µια µεγάλη ποικιλία καλλυντικών ενώ 

η επιθυµία τους να µοιάζουν και να συµπεριφέρονται σαν να είναι 

µεγαλύτερες από ότι πραγµατικά είναι, επηρεάζει σηµαντικά τις 

καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις προτιµήσεις 

των εφήβων όσον αφορά µάρκες καλλυντικών. Οι έφηβες κοπέλες στην 

πραγµατικότητα ακούν τις µητέρες τους και συχνά προτιµούν τις ίδιες 

µάρκες καλλυντικών. Ακόµα οι µεγαλύτερες έφηβες δείχνουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην περιποίηση του προσώπου και ξεκινούν να υιοθετούν 

καθηµερινές κούρες περιποίησης. 

� Νεαροί ενήλικες (18-24 ετών): Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για την ανάπτυξη νέων συνηθειών καλλυντικής περιποίησης. 

Με την µετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και την παράλληλη 

αύξηση του εισοδήµατος, παρουσιάζονται νέες ανάγκες όπως η διατήρηση 

µιας «επαγγελµατικής» εµφάνισης και η ανάγκη για περιποίηση στα 

πλαίσια ενός πιεσµένου χρονικά τρόπου ζωής. 

� Ενήλικες (25-34 ετών): Σε αυτή την περίοδο οι καταναλωτές συχνά 

καλούνται να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις όπως να αγοράσουν ένα σπίτι 

ή να κάνουν έναν γάµο και µια οικογένεια. Οι καταναλωτές αυτοί είναι 

πιο κατασταλαγµένοι και αναπτύσσουν συνήθειες και προτιµήσεις 

περιποίησης που θα διαρκέσουν µακροπρόθεσµα. Παράλληλα, έχουν µια 

τάση να επιλέγουν ακριβότερες µάρκες και πιο εξειδικευµένα προϊόντα. 

Μια αναδυόµενη ανάγκη σε αυτό το στάδιο είναι η πρόληψη των 
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επιπτώσεων της γήρανσης, ενώ οι καταναλωτές αυτοί γίνονται πιο 

σκεπτικοί κι επηρεάζονται λιγότερο από το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση. 

� Μεσήλικες (35-49 ετών): Αποτελεί ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό µε 

εδραιωµένες συνήθειες και προτιµήσεις. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από µικρές αλλαγές και σταθερές συνήθειες, ενώ η αγοραστική δύναµη 

και η προσωπική κατανάλωση αυτής της ηλικιακής οµάδας είναι υψηλή. 

Παράλληλα, το καταναλωτικό κοινό χαρακτηρίζεται από µια έντονη 

επιθυµία να ελέγξει και να επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης.   

� Πρεσβύτεροι (50+ ετών): Αυτή η οµάδα καταναλωτών ήταν συγκριτικά 

λιγότερο στοχευόµενη από τις εταιρείες καλλυντικών. Σήµερα όµως το 

ποσοστό του πληθυσµού άνω των 50 στην Ευρώπη και την Αµερική 

ξεπερνά το 30%. Παράλληλα, η οµάδα αυτή έχει ένα αξιόλογο εισόδηµα 

και η κατανάλωση καλλυντικών παραµένει αυξηµένη. Οι καταναλωτές 

αυτοί είναι πιο διορατικοί και απαιτητικοί και στοχεύουν σε ποιοτικά και 

αποτελεσµατικά προϊόντα. Καθώς ο πληθυσµός γερνά, οι εταιρείες 

καλλυντικών θα πρέπει να προσαρµόσουν τα προϊόντα τους προκειµένου 

να αναπτυχθούν. 

Χρήση καλλυντικών ανά ηλικιακή οµάδα
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Σχήµα 5: Χρήση καλλυντικών ανά ηλικιακή οµάδα 

 

Παράλληλα η αγορά καλλυντικών επηρεάζεται σηµαντικά από τις περιστάσεις 

χρήσης των καλλυντικών. Οι βασικότερες περιστάσεις χρήσης είναι: 
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� Καθηµερινή χρήση: Η µακράν µεγαλύτερη κατηγορία χρήσεων 

καλλυντικών αφορά την καθηµερινή ρουτίνα περιποίησης των 

καταναλωτών. Τα υψηλά ποσοστό καθηµερινής χρήσης καλλυντικών 

οφείλονται στην αυξηµένη προσοχή που δείχνει ο πληθυσµός ηλικίας 35+ 

στην εµφάνιση και την πρόληψη κι αντιµετώπιση των σηµαδιών 

γήρανσης.  

� Ανακούφιση από το στρες/περιποίηση: Αφορά τις περιστάσεις χρήσης 

καλλυντικών µε στόχο τη µείωση του στρες και τη χαλάρωση. 

� Έξοδος/∆ιασκέδαση: Η χρήση καλλυντικών σχετίζεται µε κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 

� ∆ιαµονή εκτός σπιτιού: Αφορά τις περιστάσεις χρήσης καλλυντικών που 

κάνει ο καταναλωτής ενώ διαµένει εκτός σπιτιού, σε ένα επαγγελµατικό 

ταξίδι, σε φίλους ή συγγενείς κλπ.   

� Χρήση εν κινήσει: Αφορά τις περιστάσεις χρήσης καλλυντικών ενώ ο 

καταναλωτής βρίσκεται σε κίνηση, είτε στο αυτοκίνητό του είτε σε µέσα 

µαζικής µεταφοράς. Η κατηγορία αυτή αποτελεί την πιο µικρή σε µέγεθος 

καθώς οι καταναλωτές συχνά θεωρούν την καλλυντική περιποίηση 

ιδιωτική υπόθεση.  

Χρήση καλλυντικών ανά περίσταση

93%
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Καθηµερινή χρήση

Ανακούφιση από το στρες
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∆ιαµονή εκτός σπιτιού

Χρήση εν κινήσει

 

Σχήµα 6: Χρήση καλλυντικών ανά περίσταση 
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3.7. Στρατηγικές Μάρκετινγκ 

Καθώς η νοµοθεσία για τον κλάδο των φυσικών καλλυντικών είναι ακόµα 

ασαφής, οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών τείνουν να υιοθετήσουν στρατηγικές 

µάρκετινγκ που θα διασφαλίσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων 

τους και θα οδηγήσουν στη συµπεριφορική αλλαγή του καταναλωτή. Τέτοιου 

είδους στρατηγικές δεν αποσκοπούν σε µια µεµονωµένη συναλλαγή, αλλά στην 

ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µε τον πελάτη (customer loyalty). Ορισµένες από 

τις στρατηγικές αυτές είναι οι ακόλουθες [Organic Monitor, 2006]: 

 

Πιστοποίηση (certification): Η πιστοποίηση των φυσικών καλλυντικών γίνεται 

όλο και πιο σηµαντική καθώς οι καταναλωτές έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 

στα προϊόντα που ακολουθούν τα πρότυπα µεγάλων οργανισµών πιστοποίησης 

όπως η BDIH ή η Ecocert. Η χρήση τέτοιων λογότυπων και συµβόλων πάνω στις 

συσκευασίες πιστοποιεί ότι τα συγκεκριµένα προϊόντα περιέχουν πολύ χαµηλά 

ποσοστά χηµικών ή συνθετικών συστατικών και έχουν παραχθεί µε σεβασµό στο 

περιβάλλον. 

 

∆ιαφοροποίηση προϊόντος (product differentiation): Οι εταιρείες φυσικών 

καλλυντικών υιοθετούν στρατηγικές διαφοροποίησης προκειµένου να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους από τα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά και 

να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Η διαφοροποίηση συνήθως έγκειται στα 

φυσικά συστατικά, στην ποιότητα των προϊόντων και στα κανάλια πωλήσεων. 

 

Τοποθέτηση προϊόντων (product positioning): Οι κατασκευαστές και οι 

προµηθευτές φυσικών καλλυντικών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν τους 

είναι σωστά τοποθετηµένο στην αγορά. Για το λόγο αυτό εξετάζουν 

χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα του προϊόντος, τα φυσικά συστατικά, τα 

κανάλια πωλήσεων και οι τιµές. Η λάθος τοποθέτηση µε υπερεκτίµηση ή 

υποτίµηση των προϊόντων ή η µη ξεκάθαρη τοποθέτηση µπορούν να οδηγήσουν 

σε χαµηλές πωλήσεις. 
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Συσκευασία (packaging): Η συσκευασία θεωρείται σηµαντική για την επιτυχία 

των φυσικών καλλυντικών. Τα βιολογικά και φυσικά καλλυντικά ανταγωνίζονται 

όλο και περισσότερο τα επώνυµα συµβατικά καλλυντικά που υποστηρίζονται από 

τεράστιους προϋπολογισµούς µάρκετινγκ και οι εταιρείες επενδύουν σηµαντικά 

ποσά στη συσκευασία και στο merchandise των προϊόντων τους. Καθώς τα 

φυσικά καλλυντικά έχουν υψηλές τιµές, είναι σηµαντικό και η συσκευασία τους 

να αντανακλά αυτή την υψηλή τοποθέτηση. Μάλιστα πολλές εταιρείες 

χρησιµοποιούν βιοδιασπώµενες ή ανακυκλώσιµες συσκευασίες που είναι πιο 

ελκυστικές για τους περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένους πελάτες τους. 

 

Ανιχνευσιµότητα (traceability): Καθώς δεν υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί που 

να ορίζουν τα φυσικά καλλυντικά, προϊόντα µε 1% φυσικά συστατικά µπορούν 

να χαρακτηριστούν ως φυσικά καλλυντικά. Πολλοί κατασκευαστές, για να 

παρέχουν ανιχνευσιµότητα στους καταναλωτές, αναγράφουν το ποσοστό 

βιολογικών και φυσικών συστατικών στα προϊόντα τους καθώς και από που 

προέρχονται αυτά. Τέτοιες στρατηγικές ενισχύουν την εµπιστοσύνη του 

καταναλωτή στα φυσικά καλλυντικά και παρέχουν µεγαλύτερη διαφοροποίηση 

στα προϊόντα. 

 

Ενηµέρωση και εκπαίδευση (education & training): Πολλοί καταναλωτές δεν 

γνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ συµβατικών και φυσικών καλλυντικών καθώς και 

τις βλαβερές επιπτώσεις των χηµικών στα καλλυντικά και τα προϊόντα 

προσωπικής υγιεινής. Οπότε κρίνεται σηµαντικό να ενηµερωθούν οι καταναλωτές 

για τις διαφορές των φυσικών και των συµβατικών καλλυντικών και ειδικότερα 

στη σύνθεση και τα συστατικά τους. Πολλές εταιρείες επενδύουν σηµαντικά ποσά 

στην εκπαίδευση και ενηµέρωση των καταναλωτών µε εκπαιδευτικές και 

διαφηµιστικές καµπάνιες και δηµοσιεύσεις στον τύπο.  

 

Απευθείας µάρκετινγκ (direct marketing): Το απευθείας µάρκετινγκ µπορεί να 

οδηγήσει στην αύξηση των πωλήσεων των φυσικών καλλυντικών. Πολλοί 

κατασκευαστές επιδιώκουν να δηµιουργήσουν απευθείας σχέσεις µε τους πελάτες 

τους προκειµένου να τους εκπαιδεύσουν στην ποιότητα των προϊόντων τους ή 
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στα στοιχεία που τους διαφοροποιούν από ανταγωνιστικά προϊόντα, φυσικά και 

συµβατικά. Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος απευθείας µάρκετινγκ είναι η 

δηµιουργία καταστηµάτων λιανικής όπου οι κατασκευαστές µπορούν να 

εκπαιδεύσουν απευθείας τους πελάτες τους. Μια άλλη πιο οικονοµική και αρκετά 

αποτελεσµατική µέθοδος είναι η διάθεση και προώθηση των προϊόντων στο 

διαδίκτυο και η απευθείας πώλησή τους µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

∆ιεύρυνση καναλιών πωλήσεων (broaden sales channels): Το παραδοσιακό 

κανάλι πώλησης φυσικών καλλυντικών µέσω εξειδικευµένων λιανεµπόρων 

πλησιάζει στον κορεσµό. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για νέες επιχειρήσεις φυσικών 

καλλυντικών να εισέλθουν σε καταστήµατα που πωλούν βότανα ή βιολογικές 

τροφές. Οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών επιδιώκουν να δηµιουργήσουν νέα 

κανάλια πωλήσεων στοχεύοντας σε σουπερµάρκετ, πολυκαταστήµατα, 

φαρµακεία και ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops). Με τον τρόπο αυτό 

προσπαθούν να διευρύνουν τη διαθεσιµότητα των προϊόντων τους και να 

µεγεθύνουν το καταναλωτικό τους κοινό. 

 

Ιδιωτική επωνυµία (private label market): Πολλά φυσικά καλλυντικά 

λανσάρονται κάτω από την ιδιωτική επωνυµία ορισµένων λιανεµπόρων, 

χονδρεµπόρων ή άλλων παρόµοιων εταιρειών. Ακόµα, εδραιωµένες εταιρείες 

φυσικών και βιολογικών προϊόντων, όπως τρόφιµα, προσανατολίζονται και στη 

δηµιουργία φυσικών καλλυντικών. Έτσι, πολλοί κατασκευαστές φυσικών 

καλλυντικών στρέφονται στην παραγωγή προϊόντων για τρίτους και 

επωφελούνται σηµαντικά από τις οικονοµίες κλίµακας. 

 

Επιστηµονική έρευνα (scientific research): Πολλοί καταναλωτές αγοράζουν 

φυσικά ή βιολογικά καλλυντικά επειδή πιστεύουν πως η χρήση χηµικών στα 

συµβατικά καλλυντικά είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Όµως δεν υπήρχε 

αρκετή επιστηµονική έρευνα για να στηρίξει αυτή την πεποίθηση. Πλέον αρκετές 

εταιρείες στρέφονται στην επιστηµονική έρευνα για να αποδείξουν τις βλαβερές 

επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση ορισµένων χηµικών συστατικών (π.χ. 

parabens ή sodium laurel suphate) στα συµβατικά καλλυντικά. Αυτό έχει σαν 
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αποτέλεσµα να αυξάνεται η ζήτηση φυσικών καλλυντικών καθώς πολλοί 

καταναλωτές στρέφονται σε αυτά λόγω των επιστηµονικών αποδείξεων. 

 

3.8. Τα Φυτικά Καλλυντικά στο ∆ιαδίκτυο 

Χωρίς αµφιβολία, το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι 

γυναίκες ψωνίζουν σήµερα καλλυντικά. Η έρευνα The Pink Report, “Beauty and 

the Blog” [The Benchmarking Company, 2007], αποκαλύπτει πως επηρεάζονται 

οι γυναίκες από τα websites, τα blogs και τα forums που ασχολούνται µε θέµατα 

οµορφιάς, όταν διαδίδονται καλά (ή κακά) νέα για ένα προϊόν µέσω του 

διαδικτύου. Εκτός όµως από τη δηµιουργία θορύβου γύρω από ένα προϊόν ή µια 

µάρκα, οι εταιρείες βλέπουν πλέον το διαδίκτυο ως ένα βασικό εργαλείο στο 

σχεδιασµό του πλάνου µάρκετινγκ προκειµένου να αυξήσουν τις λιανικές 

πωλήσεις στα καταστήµατα [Benson & Falk, October 9t 2008]. 

 

Από τις γυναίκες που χρησιµοποιούν τακτικά το διαδίκτυο, η πλειοψηφία 

αναζητά websites και κοινότητες οµορφιάς (blogs, forums, social networks) 

προκειµένου να βρει πληροφορίες για νέα προϊόντα και να ενηµερωθεί για τις 

τελευταίες τάσεις (73%), να συγκρίνει τιµές (78%) και στη συνέχεια να αγοράσει 

προϊόντα (75%). 

 

Οι γυναίκες που στρέφονται στο διαδίκτυο για να αναζητήσουν και να αγοράσουν 

προϊόντα οµορφιάς, είναι πιστές και ελέγχουν για νέα και ενηµερώσεις 

τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Σύµφωνα µε την έρευνα της The 

Benchmarking Company, έχουν επισκεφτεί κατά µέσο όρο 6 blogs, έχουν 

εγγραφεί σε 3 και έχουν κάνει σχόλια σε 2. Κατά µέσο όρο το 22% των online 

γυναικών έχει επισκεφτεί blogs οµορφιάς. Και δεν είναι µόνο οι νεότερες: οι 

γυναίκες ηλικίας 40-49 είναι εξίσου πιθανό (27%) να επισκεφθούν ένα blog µε 

αυτές ηλικίας 18-29 (26%). Οι πέντε κύριοι λόγοι που τις ωθούν να εγγραφούν σε 

κοινότητες οµορφιάς (blogs, forums, social networks) είναι οι εξής:  

1. Είναι εύκολο να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 

2. Βρίσκουν ενδιαφέρον υλικό κάθε φορά που τις επισκέπτονται 
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3. Μπορούν να κάνουν σχόλια 

4. Είναι φιλικές και εύχρηστες 

5. Είναι πάντα ενηµερωµένες µε εκδηλώσεις οµορφιάς 

Μάλιστα, οι γυναίκες αναζητούν τις ακόλουθες λειτουργίες στις κοινότητες 

αυτές: 

Να διαβάζουν κριτικές προϊόντων 77% 
Να βαθµολογούν προϊόντα 64% 
Να βρίσκουν λίστες µε τιµές προϊόντων και φθηνότερα σηµεία αγοράς 62% 
Να βρίσκουν links για sites µε τα προϊόντα που σχολιάζονται 61% 
Να αναρτούν σχόλια 60% 
Να συµµετέχουν σε έρευνες ή online ψηφοφορίες 58% 
Να βρίσκουν πληροφορίες για το που µπορούν να βρουν προϊόντα 57% 
Να εγγράφονται προκειµένου να ειδοποιούνται για αλλαγές κι 
ενηµερώσεις στο περιεχόµενο 50% 
Να συζητούν µε άλλες γυναίκες που χρησιµοποιούν αντίστοιχα προϊόντα 
µε αυτές 43% 
Να αναζητούν περιεχόµενο και αρχεία 35% 
Να διαβάζουν το προφίλ του συγγραφέα 31% 
Να βλέπουν διαφηµίσεις προϊόντων 31% 
Να στέλνουν απευθείας e-mail στο συγγραφέα 28% 

Πίνακας 4: Λειτουργίες που οι γυναίκες αναζητούν σε µια ηλεκτρονική 
κοινότητα (Πηγή: The Benchmarking Company, 2007) 

 

Το 50% των γυναικών ηλικίας 18-29 παίρνουν συµβουλές οµορφιάς από blogs σε 

σύγκριση µε το 30% του συνόλου των γυναικών που επισκέπτονται τα blogs γι’ 

αυτό το σκοπό. Συνήθως όµως οι γυναίκες στρέφονται στα περιοδικά (65%) και 

στους φίλους ή συγγενείς (51%) για συµβουλές. Μάλιστα, οι γυναίκες κάτω των 

30 είναι πιο πιθανό από το µέσο όρο να στραφούν στα περιοδικά (74%) και στους 

φίλους ή συγγενείς (66%) για συµβουλές, ενώ οι γυναίκες άνω των 40 είναι πιο 

πιθανό να πάρουν πληροφορίες από την τηλεόραση (38%) ή από τους πωλητές 

(35%). 

 

Όσον αφορά τις διαδικτυακές πηγές, οι γυναίκες στρέφονται συνήθως στους 

ιστότοπους των κατασκευαστών (47%) για πληροφορίες και έπειτα σε ιστότοπους 

µεταπωλητών (39%) ή περιοδικών (29%). 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα είναι το πιο ελκυστικό κοµµάτι στους ιστότοπους 

των κατασκευαστών και µάλιστα οι περισσότερες επισκέψεις υποκινούνται από 
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ενέργειες των κατασκευαστών, όπως διαφηµίσεις, καµπάνιες e-mail, δείγµατα ή 

προωθητικές ενέργειες ή τυχαία κατά τη αναζήτηση συγκεκριµένου θέµατος. 
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4. Περιγραφή Χαρακτηριστικών ∆ιαδικτυακών 

Συστηµάτων Φυσικών Καλλυντικών 
 

4.1. Εισαγωγή 

Ο έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο ωθεί πολλές εταιρείες φυσικών 

καλλυντικών να προσανατολιστούν σε στρατηγικές που δεν επιδιώκουν απλά την 

ανάπτυξη των πωλήσεων αλλά και τη συµπεριφορική αλλαγή του καταναλωτή.  

 

Η ανάπτυξη µιας ισχυρής ηλεκτρονικής παρουσίας αποτελεί µεγάλη πρόκληση 

για τις περισσότερες εταιρείες φυσικών καλλυντικών, καθώς το διαδίκτυο τους 

δίνει τη δυνατότητα εύκολα, άµεσα και µε χαµηλό κόστος να προσεγγίσουν ένα 

ευρύ κοινό, να δηµιουργήσουν απευθείας σχέσεις µε τους πελάτες τους, να τους 

προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και να τους εκπαιδεύσουν στην 

ποιότητα των προϊόντων τους ή στα στοιχεία που τους διαφοροποιούν από 

ανταγωνιστικά προϊόντα, φυσικά και συνθετικά.  

 

Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών προσανατολίζονται στην 

ανάπτυξη εταιρικών ιστότοπων µέσω των οποίων δεν αποσκοπούν σε µια 

µεµονωµένη πώληση, αλλά επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την 

αναγνωρισιµότητα της µάρκας τους (brand awareness) και να χτίσουν µια µόνιµη 

σχέση µε τον πελάτη τους που θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη των πωλήσεων τους και θα τους δώσει τη δυνατότητα µελλοντικά να 

επεκταθούν ευκολότερα και σε νέες αγορές. 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της ανάπτυξης 

ενός διαδικτυακού συστήµατος φυσικών καλλυντικών, προσδιορίζονται οι 

τυπικοί χρήστες του συστήµατος και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των χρηστών 

αυτών καθώς και το περιβάλλον στο οποίο δρουν. Ακολουθεί η ανάλυση 

παρόµοιων συστηµάτων φυσικών και συµβατικών καλλυντικών προκειµένου να 

εξαχθούν οι βασικές λειτουργίες που ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να διαθέτει. 
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4.2. Επιχειρησιακοί στόχοι 

Οι ταχύς ρυθµοί ανάπτυξης του κλάδου, ο έντονος ανταγωνισµός αλλά και οι 

εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. η ραγδαία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και 

των Τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού) ωθούν τις επιχειρήσεις φυσικών 

καλλυντικών να ενσωµατώσουν στρατηγικές e-business και e-marketing στο 

επιχειρησιακό τους µοντέλο. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενσωµατώσει 

ηλεκτρονικά καταστήµατα στους εταιρικούς τους ιστότοπους και χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο για να διαφηµιστούν και να προσεγγίσουν το υπάρχον αλλά και νέο 

πελατειακό κοινό.  

 

Μια εταιρεία φυσικών καλλυντικών, µε την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 

συστήµατος, µπορεί να επιδιώκει ορισµένους από τους ακόλουθους στόχους: 

��  Στόχοι προσανατολισµένοι στο κόστος: Επικεντρώνονται στη µείωση 

των συνολικών λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Τέτοιοι στόχοι 

µπορεί να είναι: 

- Η µείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση του περιθωρίου 

κέρδους 

- Η µείωση του κόστους διανοµής, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα 

µείωσης της τιµής 

- Η µείωση του κόστους προώθησης 

- Η µείωση του κόστους διατήρησης του πελάτη 

- Η Μείωση του κόστους εύρεσης νέων συνεργατών 

��  Στόχοι προσανατολισµένοι στις πωλήσεις: Επικεντρώνονται στην 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι: 

- Η αύξηση πωλήσεων 

- Η αύξηση επαναληψιµότητας πωλήσεων 

- Η αύξηση σηµείων πώλησης 

- Η αύξηση µεριδίου 

- Η είσοδος σε νέες αγορές 

��  Στόχοι συµπεριφορικής αλλαγής: Επικεντρώνονται στην αλλαγή της 

συµπεριφορά και στην παρακίνηση του χρήστη. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να 

είναι: 
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- Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας µίας νέας µάρκας (brand) 

- Η αύξηση της γνώσης των πολλών brands µιας εταιρείας 

- Το χτίσιµο σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες 

- Η δηµιουργία θετικής στάσης µέσω της αποτελεσµατικότερης 

εξυπηρέτησης πελατών 

- Η καλύτερη εξυπηρέτηση συνεργατών 

��  Στόχοι διανοµής πληροφορίας: Επικεντρώνονται στη χρήση του 

διαδικτύου για τη διανοµή πληροφορίας σχετικά µε τα προϊόντα ή την 

επιχείρηση. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι: 

- Η καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας 

- Η διάδοση πληροφορίας για συγκεκριµένα θέµατα 

- Η δυνατότητα εκπαίδευσης του πελάτη στην ποιότητα των προϊόντων 

ή στα στοιχεία που τα διαφοροποιούν από άλλα ανταγωνιστικά 

��  Στόχοι προώθησης: Η διαδικτυακή περιοχή εντάσσεται στο µείγµα 

προβολής της επιχείρησης. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι: 

- Η αύξηση διαφήµισης και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο 

- Η άµεση και αποτελεσµατικότερη επικοινωνία 

��  Στόχοι προσανατολισµένοι στη διασκέδαση: Επικεντρώνονται στη 

µετατροπή της δικτυακής περιοχής σε ένα θεµατικό τόπο διασκέδασης, 

ψυχαγωγίας και θετικής προδιάθεσης µε κύριο στόχο την αύξηση της 

δηµοτικότητάς της. 

 

Από τις ως άνω αναφερόµενες κατηγορίες στόχων, οι δύο πρώτες αφορούν στην 

άµεση βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης, ενώ όλες σχετίζονται 

µε τη βελτίωση της συνολικής εµπειρίας που αντλεί ο πελάτης από τη σχέση του 

µε την επιχείρηση [Σιώµκος & Τσιάµης, 2004]. 

 

4.3. Χρήστες Συστήµατος 

Μια εταιρεία φυσικών καλλυντικών θέλει να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και 

τα προϊόντα της στο διαδίκτυο για υπάρχοντες ή µελλοντικούς πελάτες και 



 51 

συνεργάτες. Ένας ιστότοπος απευθύνεται σε πολλούς διαφορετικούς χρήστες µε 

διαφορετικές ανάγκες [Van Duyne D., Landay J., Hong J., 2006]: 

 

Σχήµα 7: Χρήστες συστήµατος 
 

��  Πελάτες (αγοραστές, καταναλωτές): Οι πελάτες µέσα από το δικτυακό 

τόπο της εταιρείας θέλουν να µάθουν:  

- Ποια είναι η εταιρεία; 

- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Ποιοι χρησιµοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας; 

- Πώς χρησιµοποιούνται αυτά; 

- Ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα για µένα; 

- Πώς θα τα αγοράσω; 

- Τι υποστήριξη θα έχω µετά από την αγορά; 

- Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε την εταιρεία; 

- Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 

 

��  Συνεργάτες (προµηθευτές, αντιπρόσωποι, χονδρέµποροι,λιανέµποροι): 

Οι µελλοντικοί συνεργάτες µέσα από το δικτυακό τόπο της εταιρείας 

θέλουν να µάθουν:  

- Ποια είναι η εταιρεία; 

 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΙ 

 
 

ΜΜΕ 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΕΣ 
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- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Με ποιους συνεργάζεται; 

- Τι θα προσέφερε µια συνεργασία στην εταιρεία µου; 

- Πώς µπορώ να συνεργαστώ µε αυτή την εταιρεία; 

- Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 

Οι υπάρχοντες συνεργάτες, µέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας 

θέλουν: 

- Να έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και πληροφοριακό 

υλικό. 

- Να ενηµερώνονται για τα νέα της εταιρείας. 

- Να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία. 

 

��  Εργατικό ∆υναµικό: Οι µελλοντικοί εργαζόµενοι µέσα από το δικτυακό 

τόπο της εταιρείας θέλουν να µάθουν:  

- Ποια είναι η εταιρεία; 

- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Υπάρχει κάποια διαθέσιµη θέση εργασίας; 

- Για ποιους λόγους να δουλέψω σε αυτή την εταιρεία; 

- Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε την εταιρεία; 

- Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 

 

��  ΜΜΕ: Οι δηµοσιογράφοι µέσα από το δικτυακό τόπο της εταιρείας 

θέλουν να µάθουν:  

- Ποια είναι η εταιρεία; 

- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 

- Ποιος µπορεί να µου δώσει περισσότερες πληροφορίες για την 

εταιρεία; 

- Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε την εταιρεία; 
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��  Επενδυτές: Οι πιθανοί επενδυτές µέσα από το δικτυακό τόπο της 

εταιρείας θέλουν να µάθουν:  

- Ποια είναι η εταιρεία; 

- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Ποιο είναι το προφίλ και η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας; 

- Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 

- Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε την εταιρεία; 

 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι βασικές ανάγκες κάθε κατηγορίας 

χρηστών καθώς και οι προτεινόµενες λύσεις: 

 

Σχήµα 8: Ανάγκες χρηστών 

 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική παρουσία µιας 

εταιρείας φυσικών καλλυντικών αποτελεί ένα ισχυρό µέσο επικοινωνίας µε όλα 

τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του 

µάρκετινγκ και των εξαγωγών. Για να είναι όµως το εργαλείο αυτό 

 
Όλοι 

 
Πελάτες 

 
Συνεργάτες 

 

Εργατικό  
δυναµικό 

 
Επενδυτές 

 

��  Τι προσφέρει αυτή η εταιρεία; 
��  Ποια είναι τα νέα της εταιρείας; 
��  Τι προϊόντα & υπηρεσίες προσφέρει η 

εταιρεία; 

 

��  Ποιοι χρησιµοποιούν τα προϊόντα & 
τις υπηρεσίες της εταιρείας; 

��  Πώς χρησιµοποιούνται αυτά; 
��  Πώς θα τα αγοράσω; 
��  Τι υποστήριξη θα έχω; 

 

��  Τι θα προσέφερε µια συνεργασία 
στην εταιρεία µου; 

��  Πώς µπορώ να συνεργαστώ µε αυτή 
την εταιρεία; 

 

��  Ποιος µπορεί να µου δώσει 
περισσότερες πληροφορίες για την 
εταιρεία; 

 

��  Υπάρχει κάποια διαθέσιµη θέση 
εργασίας; 

��  Για ποιους λόγους να δουλέψω σε 
αυτή την εταιρεία; 

��  Προφίλ τυπικού πελάτη, λίστα µε 
υπάρχοντες πελάτες. 

��  Cases studies, προτάσεις, κριτικές. 
��  Ηλεκτρονικό κατάστηµα, λίστα µε φυσικά 

καταστήµατα, πληροφορίες παραγγελίας. 
��  Υποστήριξη πελατών, FAQ, blog, forum. 

 

��  Προφίλ εταιρείας, παρουσίαση των 
προσφερόµενων προϊόντων & υπηρεσιών. 

��  Ανακοινώσεις για νέα προϊόντα & υπηρεσίες, 
δελτία τύπου, εγγραφή σε newsletter. 

��  Κατηγορίες προϊόντων, λεπτοµερής 
παρουσίαση προϊόντων & υπηρεσιών. 

 

��  Τρόποι, προϋποθέσεις και πλεονεκτήµατα 
συνεργασίας. 

��  Αίτηση συνεργασίας. 

 

��  Προφίλ εταιρείας, δελτία τύπου, στοιχεία 
επικοινωνίας. 

 

��  ∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας, πληροφορίες, 
αιτήσεις. 

��  Προφίλ εταιρείας, εταιρικοί κουλτούρα, 
διοικητική οµάδα, εργαζόµενοι. 

Ανάγκες & Ερωτήµατα Χρήστη Προτεινόµενες Λύσεις 

 
ΜΜΕ 

 

��  Ποιο είναι το προφίλ και η οικονοµική 
κατάσταση της εταιρείας; 

 

��  Προφίλ εταιρείας, διοικητική οµάδα, 
υπάρχοντες επενδυτές, υπάρχοντες πελάτες, 
οικονοµικές αναφορές. 

Κατηγορία Χρήστη 
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αποτελεσµατικό, πρέπει να είναι δοµηµένο, εύχρηστο και αξιόπιστο, πρέπει να 

παρέχει πλούσιο πληροφοριακό και µάρκετινγκ υλικό που να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες και τις διαφορετικές ανάγκες όλων των χρηστών, και υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας. 

 

4.3.1. Προσδιορισµός τυπικών χρηστών 

Κατά τον σχεδιασµό ενός τέτοιου διαδικτυακού συστήµατος πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν όχι µόνο οι χρήστες που χειρίζονται άµεσα το σύστηµα, αλλά και αυτοί 

που το χειρίζονται έµµεσα ή αυτοί που µπορεί να µην αλληλεπιδρούν µε αυτό 

αλλά η ύπαρξή του τους επηρεάζει [Αβούρης, 2000]. Από την ανάλυση χρηστών 

προκύπτουν τρεις βασικές κατηγορίες χρηστών: 

 

4.3.1.1 Πρωτεύοντες χρήστες 

Είναι αυτοί που αλληλεπιδρούν άµεσα µε το σύστηµα και χρησιµοποιούν σε 

συχνή βάση τις βασικές λειτουργίες του συστήµατος. Οι χρήστες αυτοί πρόκειται 

να επηρεαστούν σε µεγάλο βαθµό από την εισαγωγή του νέου συστήµατος. Ίσως 

υποχρεωθούν να αλλάξουν σηµαντικά τον τρόπο που εκτελούσαν παλαιότερα 

κάποιες συγκεκριµένες εργασίες. Ως συνέπεια της αυτοµατοποίησης τµήµατος 

των εργασιών τους, ίσως να χρειαστούν λιγότεροι άνθρωποι για να εκτελέσουν το 

ίδιο έργο [Αβούρης, 2000]. Τέτοιοι χρήστες είναι: 

��  Οι πελάτες που θα µπουν στο σύστηµα για να βρουν πληροφορίες για την 

εταιρεία, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα της και τα σηµεία πώλησης ή 

να αγοράσουν τα προϊόντα ηλεκτρονικά. 

��  Άτοµα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην εταιρεία και θα µπουν στο 

σύστηµα για να βρουν πληροφορίες για την εταιρεία, τις δραστηριότητες 

και τα προϊόντα της, να δουν τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας και να 

υποβάλουν αίτηση ή να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας. 

��  Επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε την εταιρεία και 

θα µπουν στο σύστηµα για να βρουν πληροφορίες για την εταιρεία, τις 

δραστηριότητες και τα προϊόντα της, να µάθουν µε ποιους τρόπους και 
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υπό ποιες προϋποθέσεις µπορούν να συνεργαστούν µε την εταιρεία και να 

υποβάλουν αίτηση ή να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας. 

��  ∆ηµοσιογράφοι που θα µπουν στο σύστηµα για να βρουν πληροφορίες για 

την εταιρεία, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα της και τα νέα 

λανσαρίσµατα ή να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας για να κανονίσουν 

συνεντεύξεις. 

��  Οι διαχειριστές του συστήµατος που θα µπουν στο σύστηµα για να το 

ενηµερώσουν ή να εξυπηρετήσουν τους χρήστες. 

 

4.3.1.2 ∆ευτερεύοντες χρήστες 

Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν το σύστηµα σπανιότερα ή µέσω ενός ενδιαµέσου. 

Τυπική περίπτωση είναι τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισµού και το 

προσωπικό συντήρησης του συστήµατος. Η εισαγωγή του συστήµατος ίσως 

αυξήσει την εξάρτηση των χρηστών αυτών από το υπολογιστικό σύστηµα στη 

λήψη αποφάσεων [Αβούρης, 2000]. Τέτοιοι χρήστες είναι: 

��  Οι υπάλληλοι της αποθήκης (logistics) που εκτελούν τις ηλεκτρονικές 

παραγγελίες και ενηµερώνουν το αποθεµατικό. 

��  Οι υπάλληλοι που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των online πελατών. 

��  Οι υπάλληλοι του µάρκετινγκ που επιβλέπουν το στήσιµο και την 

παρουσίαση των προϊόντων µέσα στην ιστοσελίδα και παρέχουν το 

απαιτούµενο πληροφοριακό υλικό. 

��  Οι υπάλληλοι των εξαγωγών που επιβλέπουν την εφαρµογή της εµπορικής 

πολιτικής στις χώρες της αρµοδιότητάς τους.  

��  Τα διοικητικά στελέχη που παίρνουν τις αναφορές του συστήµατος και 

λαµβάνουν αποφάσεις. 

��  Οι ευκαιριακοί επισκέπτες που µπορεί να βρεθούν τυχαία στο site και να 

χρησιµοποιήσουν κάποιες από τις λειτουργίες του. 

 

4.3.1.3 Τριτεύοντες χρήστες 

Οι χρήστες αυτοί δεν χρησιµοποιούν ποτέ απευθείας το σύστηµα, αλλά 

επηρεάζονται από την εισαγωγή του, αφού είναι υποχρεωµένοι να µεταβάλουν 
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κάποιες εργασίες τους, ώστε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του [Αβούρης, 

2000]. Τέτοιοι χρήστες είναι: 

��  Τα άλλα κανάλια διανοµής (αντιπρόσωποι, χονδρέµποροι, λιανέµποροι 

κλπ.) που µπορεί να µη χρησιµοποιούν το σύστηµα αλλά η εισαγωγή του 

µπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις τους είτε θετικά είτε αρνητικά. 

��  Οι ανταγωνιστές που µπορεί να µελετήσουν το σύστηµα προκειµένου να 

εντοπίσουν λειτουργίες που θέλουν να ενσωµατώσουν και στο δικό τους 

σύστηµα, υπάρχον ή µελλοντικό. 

 

4.3.2. Χαρακτηριστικά Χρηστών 

Οι υποψήφιοι χρήστες ενός ιστότοπου φυσικών καλλυντικών προβλέπεται να 

ποικίλουν ηλικιακά ξεκινώντας από 14 ετών περίπου µε επικέντρωση στις 

ηλικιακές οµάδες των 18-49 ετών. Η πλειοψηφία των χρηστών αυτών αναµένεται 

να είναι γυναίκες και µάλιστα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και µέσης ή 

ανώτερης κοινονικο-οικονοµικής τάξης που αναζητούν ποιοτικά, ασφαλή και 

αποτελεσµατικά προϊόντα για την καθηµερινή ή εξειδικευµένη καλλυντική τους 

περιποίηση. Οι γυναίκες αυτές συχνά αναζητούν καινούργιες τάσεις στην υγεία 

και την οµορφιά, φροντίζουν τον εαυτό τους και είναι ευαισθητοποιηµένες σε 

περιβαλλοντικά θέµατα [Beyer, 2008]. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ένας ιστότοπος φυσικών καλλυντικών µπορεί να απευθύνεται 

στις ακόλουθες ηλικιακές οµάδες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [Datamonitor, 

2004]: 

� Έφηβες 14-17 ετών: Έφηβες, µαθήτριες, που τους αρέσει να 

περιποιούνται τον εαυτό τους, να ακολουθούν τις τάσεις της µόδας και να 

πειραµατίζονται χωρίς να ξοδεύουν πολλά χρήµατα για την αγορά 

καλλυντικών.  

� Νεαρές γυναίκες 18-24 ετών: Νεαρές κοπέλες, εργαζόµενες ή φοιτήτριες, 

που καθώς µεταβαίνουν από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον 

ενώ παράλληλα αυξάνεται και το εισόδηµά τους, ενδιαφέρονται 
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περισσότερο για τη διατήρηση µιας «επαγγελµατικής» εµφάνισης και 

έχουν ανάγκη για περιποίηση σε πιεσµένα χρονικά πλαίσια.  

� Ενήλικες γυναίκες 25-34 ετών: Η περίοδος αυτή συχνά χαρακτηρίζεται 

από σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των γυναικών καθώς πολλές 

αποφασίζουν να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν ένα γάµο και να 

αποκτήσουν οικογένεια. Οι καταναλώτριες αυτές είναι πιο 

κατασταλαγµένες, έχουν µια τάση να επιλέγουν ακριβότερες µάρκες 

καλλυντικών και διατίθενται να ξοδέψουν περισσότερα χρήµατα στην 

αγορά καλλυντικών. Βασικός τους στόχος είναι η πρόληψη των σηµαδιών 

της γήρανσης, ενώ γίνονται πιο σκεπτικές κι επηρεάζονται λιγότερο από 

το τις διαφηµίσεις. Παράλληλα, οι γυναίκες αυτές συχνά καλούνται να 

αγοράσουν καλλυντικά προϊόντα και για την οικογένειά τους. 

� Μεσήλικες γυναίκες 35-49 ετών: Αποτελεί ένα ευρύ καταναλωτικό 

κοινό µε εδραιωµένες συνήθειες και προτιµήσεις. Η περίοδος αυτή 

χαρακτηρίζεται από µικρές αλλαγές και σταθερές συνήθειες, ενώ η 

αγοραστική δύναµη και η προσωπική κατανάλωση αυτής της ηλικιακής 

οµάδας είναι υψηλή. Παράλληλα, το καταναλωτικό κοινό χαρακτηρίζεται 

από µια έντονη επιθυµία να ελέγξει και να επιβραδύνει τη διαδικασία της 

γήρανσης.   

� Μεγαλύτερες γυναίκες 50+ ετών: Οι γυναίκες αυτής της κατηγορία 

έχουν συχνά ένα αξιόλογο εισόδηµα και η κατανάλωση καλλυντικών 

παραµένει αυξηµένη. Είναι πιο διορατικές και απαιτητικές και στοχεύουν 

σε ποιοτικά και αποτελεσµατικά προϊόντα.  

� Άνδρες 18+ ετών: Έφηβοι, φοιτητές, ενήλικες, εργαζόµενοι που 

ασχολούνται µε την προσωπική τους περιποίηση κι ενδιαφέρονται για την 

εµφάνισή τους.  

 

Όσον αφορά την εξοικείωσή τους µε την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές αγορές 

[OECD, 2008]: 

� Οι νεαρότερες ηλικιακές οµάδες (14-50 ετών) έχουν θετική προδιάθεση 

και είναι αρκετά εξοικειωµένες µε την τεχνολογία, έχουν λιγότερους 
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ενδοιασµούς και φόβους για τις αγορές µέσω διαδικτύου και δε θεωρούν 

πάντα απαραίτητο να δουν ένα προϊόν από κοντά, πριν το αγοράσουν. 

� Οι µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες (50+ ετών) δε διάκεινται φιλικά προς 

την τεχνολογία, γεγονός που δεν τους έχει επιτρέψει να έχουν µεγάλη 

εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόµα είναι δύσπιστοι 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θεωρούν απαραίτητο να δουν το προϊόν 

από κοντά, γιατί πιστεύουν πως αυτό που βλέπεις µέσω διαδικτύου δεν 

είναι πάντα και αυτό που αγοράζεις. 

 

4.3.3. Περιβάλλον Χρηστών 

Οι χρήστες µπορούν να επισκεφτούν έναν ιστότοπο φυσικών καλλυντικών από 

οποιοδήποτε σηµείο έχει πρόσβαση στο internet: 

� Το µεγαλύτερο µέρος των χρηστών θα έχει πρόσβαση στο σύστηµα µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή από το σπίτι, από το χώρο εργασίας ή 

εκπαίδευσης. Το περιβάλλον αυτό συνήθως είναι ήσυχο κι εξασφαλίζει τις 

κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του συστήµατος και την 

αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων. 

� Ένα µικρότερο µέρος των χρηστών είναι πιθανόν να βρίσκεται σε χώρους 

αναψυχής που διαθέτουν internet όπως ένα internet café. Το περιβάλλον 

αυτό είναι πιο θορυβώδες και δεν ευνοεί την εκτέλεση σύνθετων 

εργασιών. 

� Ορισµένοι χρήστες ίσως να επιδιώξουν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα 

µέσω φορητών συσκευών, για παράδειγµα laptop, i-pad ή ακόµα και i-

phone, εν κινήσει σε µέσα µεταφοράς ή σε κάποιον πολυσύχναστο ή 

εξωτερικό χώρο. Το περιβάλλον αυτό είναι ιδιαίτερα θορυβώδες και 

αποσπά εύκολα την προσοχή του χρήστη από το σύστηµα. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι χρήστες µπορούν να εκτελέσουν µόνο πολύ απλές 

εργασίες. 
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4.4. Ανάλυση Παρόµοιων Συστηµάτων 

Μετά από εκτενή έρευνα σε ιστότοπους εταιρειών φυσικών καλλυντικών αλλά 

και σε ιστότοπους µεγάλων εταιρειών του ευρύτερου κλάδου των καλλυντικών, 

προέκυψε ένα σύνολο λειτουργιών που εµφανίζονται σε αυτά τα συστήµατα. 

 

Στους ακόλουθους πίνακες εξετάζονται η συχνότητα εµφάνισης των 

προτεινόµενων λειτουργιών σε ιστότοπους φυσικών αλλά και συµβατικών 

καλλυντικών καθώς και το επίπεδο συµφωνίας κάθε ιστότοπου µε το σύνολο των 

λειτουργιών αυτών:  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AVEDA AESOP APIVITA BODY SHOP 
BURT’S 

BEES 

DR. 

HAUSCHKA 
JURLIQUE KIEHL’S KORRES L’OCCITANE ORIGINS WELEDA 

% ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

F1. Γενικές πληροφορίες � � � � � � � � �   � � � 100,00% 

F1.1. Επιλογή χώρας � � � � �  �  � � � � 83,33% 

F1.2. Επιλογή γλώσσας    �     � �    25,00% 

F1.3. Πλοήγηση � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F1.4. Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο �  � � �   � � �  � 66,67% 

F1.5. Επικοινωνία � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2. Αναζήτηση � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.1. Αναζήτηση αντικειµένου � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.2. Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.3. Χάρτης ιστότοπου �  � � � � � � � � � � 91,67% 

F3. Βοήθεια � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F3.1. Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο    �       �   16,67% 

F4. Πληροφορίες για την εταιρεία � � � � � � � � � � �   91,67% 

F5. Εταιρικά νέα  � �  � �  � �   � 50,00% 

F5.1. Εγγραφή σε newsletter � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.1. Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.2. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.2.1. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τις ανάγκες/προτιµήσεις 

�  �   � � � �  � � 66,67% 

F6.2.2. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τα συστατικά τους 

�  � �  �   � �  � 50,00% 

F6.3. Σύµβουλος προϊόντων �   �  � � �  �    50,00% 

F7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F7.1. ∆ιαµόρφωση προϊόντος  �   � � �  � �  �   58,33% 

F7.2. Συσχετιζόµενα προϊόντα � � � � � �  � � � � � 91,67% 

F8. Αγορά προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.2. Ολοκλήρωση παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.3. Επιλογή διεύθυνσης αποστολής � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.3.1. Συσκευασία δώρου � � � � � �  � � � �   83,33% 

F8.3.2. ∆ωρεάν δείγµατα �       � � �    33,33% 

F8.4. Πληρωµή � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.5. Σύνοψη παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.6. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.1. ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.2. Είσοδος χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.3. ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων �  � �    �  � �   50,00% 

F9.4. ∆ιαχείριση παραγγελιών � � � � � � � �  � �   83,33% 

F10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος � � � � � �  � � � �   83,33% 

F11. Κοινότητες χρηστών �  � � � � � �  � � � 83,33% 

F11.1. Blog    � �     �  � 25,00% 

F11.2. Αξιολόγηση προϊόντων �    �     � � � 33,33% 

F11.2. ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου �  � � �   �   �   50,00% 

F12. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος �   �      �    25,00% 

% ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 90,91% 65,91% 81,82% 90,91% 81,82% 77,27% 65,91% 84,09% 79,55% 88,64% 81,82% 72,73%  

Πίνακας 5: Ανάλυση λειτουργιών ιστότοπων φυσικών καλλυντικών 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
BIODERMA CLINIQUE ESTEE LAUDER 

JOHNSON & 

JOHNSON L'OREAL PARIS MAC NEUTROGENA NIVEA VICHY 

% ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

F1. Γενικές πληροφορίες � � � � � � � � � 100,00% 

F1.1. Επιλογή χώρας � � �   � �   � � 77,78% 

F1.2. Επιλογή γλώσσας   �       �   � � 44,44% 

F1.3. Πλοήγηση � � � � � � � � � 100,00% 

F1.4. Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο   � �   �   �   � 55,56% 

F1.5. Επικοινωνία � � � � � � � � � 100,00% 

F2. Αναζήτηση � � � � � � � � � 100,00% 

F2.1. Αναζήτηση αντικειµένου � � � � � � �   � 88,89% 

F2.2. Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης � � � � � � �   � 88,89% 

F2.3. Χάρτης ιστότοπου � � � � � � � � � 100,00% 

F3. Βοήθεια   � �   � � �   � 66,67% 

F3.1. Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο     �     �       22,22% 

F4. Πληροφορίες για την εταιρεία � � � � � � � � � 100,00% 

F5. Εταιρικά νέα   �   �       �   33,33% 

F5.1. Εγγραφή σε newsletter   � �   �   � � � 66,67% 

F6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος � � � � � � � � � 100,00% 

F6.1. Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων � � �   � � � � � 88,89% 

F6.2. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων � � � � �   �   � 77,78% 

F6.2.1. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τις ανάγκες/προτιµήσεις 

� � �       �   � 55,56% 

F6.2.2. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τα συστατικά τους 

                  0,00% 

F6.3. Σύµβουλος προϊόντων � � �         � � 55,56% 

F7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος � � �   � � � � � 88,89% 

F7.1. ∆ιαµόρφωση προϊόντος    � �   � � �     55,56% 

F7.2. Συσχετιζόµενα προϊόντα � � �   �     � � 66,67% 

F8. Αγορά προϊόντων   � �   � � �   � 66,67% 

F8.1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών   � �   � � �   � 66,67% 

F8.2. Ολοκλήρωση παραγγελίας   � �     � �   � 55,56% 

F8.3. Επιλογή διεύθυνσης αποστολής   � �     � �   � 55,56% 

F8.3.1. Συσκευασία δώρου   � �     � �     44,44% 

F8.3.2. ∆ωρεάν δείγµατα   � �             22,22% 

F8.4. Πληρωµή   � �     � �   � 55,56% 

F8.5. Σύνοψη παραγγελίας   � �     � �   � 55,56% 

F8.6. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας   � �     � �   � 55,56% 

F9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη   � �   � � �   � 66,67% 

F9.1. ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη   � �   � � �   � 66,67% 

F9.2. Είσοδος χρήστη   � �   � � �   � 66,67% 

F9.3. ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων         � �     � 33,33% 

F9.4. ∆ιαχείριση παραγγελιών   � �     � �   � 55,56% 

F10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος   � �   � � � � � 77,78% 

F11. Κοινότητες χρηστών   � �   � � � �   66,67% 

F11.1. Blog               �   11,11% 

F11.2. Αξιολόγηση προϊόντων   � �   � � �     55,56% 

F11.2. ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου   � �   � � �     55,56% 

F12. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος     � �       �   33,33% 

% ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 36,36% 88,64% 88,64% 27,27% 63,64% 75,00% 75,00% 43,18% 75,00%  

Πίνακας 6: Ανάλυση λειτουργιών ιστότοπων συµβατικών καλλυντικών
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Από τη συγκριτική ανάλυση της συχνότητας εµφάνισης των προτεινόµενων 

λειτουργιών στα εξεταζόµενα συστήµατα φυσικών και συµβατικών καλλυντικών 

προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

 
Σχήµα 9: Συχνότητα εµφάνισης προτεινόµενων λειτουργών σε ιστότοπους 

καλλυντικών 
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Τα βασικότερα ευρήµατα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι: 

� Οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών εστιάζουν στην παρουσίαση των 

προϊόντων τους και παρέχουν µια ποικιλία τρόπων πλοήγησης στα προϊόντα 

(τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης) προκειµένου να 

βοηθήσουν τους χρήστες τους να βρουν ευκολότερα το προϊόν που τους 

ταιριάζει καλύτερα. Τέτοιοι τρόποι πλοήγησης αφορούν την πλοήγηση µε 

βάση τον τύπο του προϊόντος (100%), την πλοήγηση µε βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες ή προτιµήσεις των χρηστών τους (66.67%) και την πλοήγηση µε 

βάση τα κύρια συστατικά των προϊόντων (50%). Ακόµα παρέχουν τη 

δυνατότητα πλοήγησης σε ειδικές κατηγορίες όπως νέα προϊόντα, βραβευµένα 

προϊόντα, µάρκες, προσφορές κλπ (100%). Συχνά παρέχουν εξειδικευµένα 

εργαλεία όπως ο σύµβουλος προϊόντων (50%) για πιο προσωποποιηµένες 

προτάσεις. 

� Οι εταιρείες συµβατικών καλλυντικών επίσης παρέχουν εναλλακτικούς 

τρόπους πλοήγησης για την ευκολότερη εύρεση του κατάλληλου προϊόντος. 

Τέτοιοι τρόποι πλοήγησης αφορούν κυρίως την πλοήγηση µε βάση τον τύπο 

του προϊόντος (88,89%), την πλοήγηση µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες ή 

προτιµήσεις των χρηστών τους (55,56%) και την πλοήγηση σε ειδικές 

κατηγορίες όπως νέα προϊόντα, βραβευµένα προϊόντα, µάρκες, προσφορές 

κλπ (77,78%). Οι εταιρείες αυτές δεν χρησιµοποιούν την πλοήγηση µε βάση 

τα κύρια συστατικά των προϊόντων (0%) καθώς αυτά δεν αποτελούν το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα των προϊόντων τους και το πελατειακό τους κοινό 

συχνά δεν γνωρίζει ή δεν ενδιαφέρεται για τα κύρια συστατικά και τις 

ιδιότητες που προσθέτουν αυτά στα προϊόντα τους. Συχνά παρέχουν 

εξειδικευµένα εργαλεία όπως ο σύµβουλος προϊόντων (55,56%) για πιο 

προσωποποιηµένες προτάσεις. 

� Οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών, που συχνά έχουν περιορισµένα φυσικά 

κανάλια διανοµής, κατά πλειοψηφία ενσωµατώνουν ηλεκτρονικά 

καταστήµατα στους ιστότοπούς τους (100%) επιτρέποντας έτσι στους πελάτες 

τους, µετά από την αναζήτηση και παρουσίαση των προϊόντων τους, να 

προχωρήσουν στην αγορά τους εύκολα και γρήγορα από ένα σηµείο.  
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� Οι εταιρείες συµβατικών καλλυντικών, που συχνά χρησιµοποιούν ευρύτερα 

φυσικά κανάλια διανοµής, δεν ενσωµατώνουν συχνά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα στους ιστότοπούς τους (66,67%). Μερικές µάλιστα 

παραπέµπτουν τους χρήστες τους σε ηλεκτρονικά καταστήµατα λιανεµπόρων 

για την πραγµατοποίηση των αγορών τους. 

� Οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών στα πλαίσια της ανάπτυξης σχέσεων µε 

τους πελάτες τους συχνά προσανατολίζονται στη δηµιουργία κοινοτήτων 

χρηστών (83,33%). Η χρήση των blogs (25%) τους επιτρέπει να 

προσελκύσουν περισσότερους χρήστες µέσω µιας ποικιλίας ευρύτερων 

θεµατικών και να τους µετατρέψουν σε πιστούς πελάτες, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσουν και κοινότητες γύρω από τα προϊόντα τους αξιοποιώντας share 

widgets (50%) για το διαµοιρασµό περιεχοµένου από τα sites τους σε άλλα 

κοινωνικά δίκτυα ή επιτρέποντας στους χρήστες τους να αξιολογήσουν τα 

προϊόντα τους (33,33%) και να µοιραστούν τις απόψεις τους για αυτά µε 

άλλους χρήστες. 

� Οι εταιρείες συµβατικών καλλυντικών προσανατολίζονται κυρίως στη 

δηµιουργία κοινοτήτων χρηστών (66,67%) γύρω από τα προϊόντα τους 

επιλέγοντας την αξιολόγηση των προϊόντων (55,56%) και το διαµοιρασµό του 

περιεχοµένου µε χρήση share widgets (55,56%) σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, 

και λιγότερο στην ανάπτυξη blogs (11,11%). 

 

Με βάση τους δύο προηγούµενος πίνακες, δηµιουργήσαµε ένα νέο πίνακα όπου 

οµαδοποιήσαµε τα ποσοστά συµφωνίας των ιστότοπων φυσικών και συµβατικών 

καλλυντικών σε οµάδες µε εύρος 20% και υπολογίσαµε το πλήθος και το ποσοστό 

των ιστότοπων που συµφωνούν µε το σύνολο των προτεινόµενων λειτουργιών: 

 

 0-40% 40-60% 60-80% 80-100% ΣΥΝΟΛΟ 

Φυσικά καλλυντικά 0 0 5 7 12 

% Φυσικά καλλυντικά 0% 0% 42% 58% 100% 

Συµβατικά καλλυντικά 2 1 4 2 9 

% Συµβατικά καλλυντικά 22% 11% 44% 22% 100% 

Πίνακας 7: Ποσοστό συµφωνίας ιστότοπων καλλυντικών µε το προτεινόµενο σύνολο 
λειτουργιών 
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Σχήµα 10: Συµφωνία ιστότοπων καλλυντικών µε το προτεινόµενο σύνολο 

λειτουργιών 

 

Από τη συγκριτική ανάλυση των ποσοστών συµφωνίας των ιστότοπων φυσικών και 

συµβατικών καλλυντικών µε το σύνολο των προτεινόµενων λειτουργιών προκύπτει 

ότι: 

� Οι ιστότοποι φυσικών καλλυντικών παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά 

συµφωνίας µε τον συνολικό αριθµό να ξεπερνά το επίπεδο συµφωνίας 60%, 

και το 58% των ιστότοπων αυτών να εµφανίζει ποσοστό συµφωνίας 80-100%. 

� Οι ιστότοποι συµβατικών καλλυντικών έχουν χαµηλότερα ποσοστά 

συµφωνίας, που οφείλονται κυρίως στο ότι πολλοί από αυτούς δεν 

ενσωµατώνουν ηλεκτρονικά καταστήµατα ή ειδικές λειτουργίες όπως η 

αναζήτηση προϊόντων µε βάση τα συστατικά τους. 
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5. Σχεδιασµός ∆ιαδικτυακών Συστηµάτων Φυσικών 

Καλλυντικών 
 

5.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες ενός ιστότοπου 

φυσικών καλλυντικών που προέκυψαν από την προηγούµενη ανάλυση παρόµοιων 

συστηµάτων φυσικών και συµβατικών καλλυντικών. Ακολουθεί η αποδόµηση και 

ιεράρχηση των προτεινόµενων λειτουργιών και η απεικόνισή τους σε δενδροειδή 

µορφή. Στη συνέχεια, µε βάση τη µέθοδο DEPTH, κάθε λειτουργία συνδέεται µε ένα 

ή περισσότερα σχεδιαστικά χνάρια και έτσι προκύπτει η προτεινόµενη γλώσσα 

σχεδιαστικών χναριών για τον σχεδιασµό αλλά και την αξιολόγηση ιστότοπων 

φυσικών καλλυντικών. Τέλος ακολουθεί µια εκτενή παρουσίαση των προτεινόµενων 

σχεδιαστικών χναριών.  

 

5.2. Βασικές Λειτουργίες Συστήµατος 

Από τη διερεύνηση των αναγκών των χρηστών και από τη µελέτη διαφόρων 

συστηµάτων φυσικών καλλυντικών καθώς και άλλων αντίστοιχων συστηµάτων από 

τον ευρύτερο κλάδο των καλλυντικών διαφαίνεται ότι ένας εταιρικός ιστότοπος 

φυσικών καλλυντικών περιλαµβάνει συνήθως τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 

 

 

��  Γενικές πληροφορίες: Οι χρήστες αρχικά θέλουν να καταλάβουν που βρίσκονται 

και αν ο ιστότοπος αυτός µπορεί να τους προσφέρει κάτι σηµαντικό, αξιόπιστο 

και µοναδικό. Θέλουν να βρουν γενικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας 

του ιστότοπου και τις υπηρεσίες που παρέχει και να διασφαλίσουν ότι τα 

προσωπικά τους δεδοµένα και τα δεδοµένα των συναλλαγών τους είναι ασφαλή. 

 

��  Η εταιρεία: Οι χρήστες θέλουν να βρουν πληροφορίες για την εταιρεία που 

βρίσκεται πίσω από τον ιστότοπο. Θέλουν να µάθουν ποια είναι η εταιρεία, τι 

 

γενικές 
πληροφορίες 

 
εταιρεία 

 
νέα 

 
προϊόντα 

 
e-shop 

 

φυσικά 
καταστή- 
µατα 

 

  κοινότητες 
  χρηστών 

 

micro- 
sites 
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κάνει και γιατί να την εµπιστευτούν. Παράλληλα, η εταιρεία µέσω του ιστότοπού 

της θέλει να παρουσιάσει στους υπάρχοντες ή µελλοντικούς πελάτες και 

συνεργάτες την ταυτότητα, τη φιλοσοφία και τη στρατηγική της. Θέλει να 

αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς και σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και τους 

συνεργάτες της και να ανοίξει διάλογο µαζί τους. Για τους λόγους αυτούς, ο 

εταιρικός ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες που να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των διαφορετικών χρηστών του ιστότοπου. 

 

��  Τα νέα: Ορισµένοι χρήστες θέλουν να ενηµερώνονται για τα νέα και τις εξελίξεις 

στην εταιρεία. Θέλουν να µαθαίνουν για νέες δραστηριότητες της εταιρείας και 

να ενηµερώνονται για νέα προϊόντα, προσφορές ή εκδηλώσεις. 

 

��  Τα προϊόντα: Τα προϊόντα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι ενός ιστότοπου 

φυσικών καλλυντικών. Οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα µιας εταιρείας 

φυσικών καλλυντικών για να βρουν τα κατάλληλα γι’ αυτούς προϊόντα που 

ταιριάζουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους. Θέλουν να βρουν 

πλούσιες πληροφορίες γι’ αυτά που θα απαντήσουν στις απορίες τους και θα τους 

βοηθήσουν τελικά να επιλέξουν. Εάν δεν µπορέσουν να βρουν εύκολα και 

γρήγορα τα προϊόντα που αναζητούν, θα εγκαταλείψουν τον ιστότοπο. 

 

��  Το ηλεκτρονικό κατάστηµα: Πολλοί χρήστες θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα 

που τους ενδιαφέρουν ηλεκτρονικά. Αρκετές εταιρείες ενσωµατώνουν µέσα στον 

εταιρικό τους ιστότοπο και ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες του από ένα σηµείο, ενώ άλλες εταιρείες 

παραπέµπουν τους χρήστες σε τοπικά ηλεκτρονικά καταστήµατα προκειµένου να 

εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών αγορών. 

 

��  Τα φυσικά καταστήµατα: Οι χρήστες θέλουν να µάθουν σε ποιες περιοχές και 

σε ποια καταστήµατα µπορούν να βρουν τα προϊόντα της εταιρείας.  

 

��  Κοινότητες χρηστών: Συχνά οι χρήστες θέλουν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους 

για να πάρουν τη γνώµη άλλων χρηστών για ένα προϊόν ή να συζητήσουν τα 

θέµατα που τους απασχολούν. Παράλληλα, οι εταιρείες θέλουν να δηµιουργήσουν 

ένα αξιόπιστο προφίλ και να ανοίξουν διάλογο µε τους χρήστες τους προκειµένου 
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να πάρουν ανατροφοδότηση, να διαγνώσουν νέες ανάγκες ή να επικοινωνήσουν 

κάποια στοιχεία της ταυτότητάς τους (π.χ. φιλοσοφία, αξίες, στρατηγική, δράσεις) 

µε έναν διαδραστικό τρόπο πέρα από τα αυστηρά πλαίσια ενός εταιρικού 

ιστότοπου. Έτσι, πολλοί δικτυακοί τόποι παρέχουν εταιρικά blogs ή/και forums 

όπου οι χρήστες µπορούν να συζητήσουν και να µοιραστούν τις απόψεις τους µε 

άλλους χρήστες και το προσωπικό της εταιρείας. Ακόµα, µε την ανάπτυξη 

κοινοτήτων χρηστών, οι εταιρείες µπορούν να συνεργαστούν µε τους πελάτες 

τους προκειµένου να δηµιουργήσουν νέο περιεχόµενο για τον δικτυακό τους 

τόπο. Αυτό θα δώσει άλλο ένα κίνητρο στους χρήστες να επισκεφθούν τον 

δικτυακό τόπο ξανά στο µέλλον. Τέλος, µε τη ραγδαία ανάπτυξη που έχουν 

γνωρίσει τα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. facebook, twitter, 

myspace κλπ.) πολλές εταιρείες στρέφονται στην αξιοποίησή τους για να 

προσεγγίσουν το πελατειακό τους κοινό στα σηµεία που αυτό συχνάζει και 

δραστηριοποιείται. 

 

��  Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος: Ο ιστότοπος µιας εταιρείας φυσικών 

καλλυντικών µπορεί να έχει πολλούς διαφορετικούς χρήστες (βλ. παρ. 4.3.1 

Προσδιορισµός τυπικών χρηστών). Με τη χρήση του εταιρικού ιστότοπου, οι 

χρήστες αυτοί επιδιώκουν να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες και να 

υλοποιήσουν κάποιους στόχους. Οι ανάγκες αυτές όµως µπορεί να είναι πολύ 

διαφορετικές για διαφορετικές οµάδες χρηστών. Ένας εταιρικός ιστότοπος πρέπει 

να καταφέρει να ισορροπήσει όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες και να 

προσφέρει περιεχόµενο µε αξία στους χρήστες του. Για το λόγο αυτό, πολλοί 

εταιρικοί ιστότοποι οργανώνουν το περιεχόµενό τους µε τρόπο που να έχει νόηµα 

για το µεγαλύτερο µέρος των χρηστών τους, ενώ παράλληλα παρέχουν 

συνδέσµους σε εξειδικευµένα micro-sites για να απαντήσουν στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ειδικών κατηγοριών χρηστών. Τέτοια micro-sites συνήθως απευθύνονται 

σε ιδιαίτερες οµάδες συνεργατών ή πελατών. 

 

5.3. Ανάλυση Λειτουργιών Συστήµατος 

Το ακόλουθο σχήµα αναπαριστά σε δενδροειδή µορφή τις λειτουργίες ενός ιστότοπου 

φυσικών καλλυντικών. 

 



 69 

 

 

 

Σχήµα 11: Ιεραρχικό δένδρο προτεινόµενων λειτουργών ιστότοπου φυσικών καλλυντικών 
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5.4. Συσχέτιση Λειτουργιών Συστήµατος και Σχεδιαστικών Χναριών 

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται αντιστοίχηση κάθε λειτουργίας ενός ιστότοπου φυσικών καλλυντικών µε ένα ή περισσότερα σχεδιαστικά χνάρια.  
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F6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος P16. Multiple Ways To Navigate � Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 216-220, B1 MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE. 

F6.1. Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων P17. Browsable Content  ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 221-225, B2 BROWSABLE CONTENT. 

F6.2. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων P18. Featured Products ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

F6.2.1. Αναζήτηση προϊόντων 
ανάλογα µε τις 
ανάγκες/προτιµήσεις 

P19. Shop by need/concern*1 ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

F6.2.2. Αναζήτηση προϊόντων 
ανάλογα µε τα συστατικά τους 

P20. Ingredient glossary* ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 235-237, B5 ALPHABETICAL ORGANIZATION. 

F6.3. Σύµβουλος προϊόντων P21. Product Advisor  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT ADVISOR.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 

                                                 
* Νέα σχεδιαστικά χνάρια που αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία για να συµπληρώσουν εξειδικευµένες απαιτήσεις του συστήµατος. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΝΑΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Prentice Hall, US, pp. 510-517, G3 PERSONALIZED RECOMMENDATIONS. 

F7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος P22. Product Page  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: PRODUCT PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 439-448, F2 CLEAN PRODUCT DETAILS. 

F7.1. ∆ιαµόρφωση προϊόντος  P23. Product Configurator  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT CONFIGURATOR. 

F7.2. Συσχετιζόµενα προϊόντα P24. Cross-selling and Up-selling ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 500-509, G2 CROSS-SELLING AND UP-SELLING. 

F8. Αγορά προϊόντων P25. E-commerce Site  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: E-COMMERCE SITE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 120-127, A1 PERSONAL E-COMMERCE. 

F8.1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι 
αγορών 

P26. Shopping Cart  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

F8.2. Ολοκλήρωση παραγγελίας P27. Purchase Process ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 

F8.2. Επιλογή διεύθυνσης και ειδικών 
παραµέτρων αποστολής 

P28. Quick Address Selection 
P29. Quick Shipping Method Selection 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 458-463, QUICK ADDRESS SELECTION. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 464-468, F5 QUICK SHIPPING METHOD SELECTION. 

F8.2.1. Συσκευασία δώρου P30. Gift Giving ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 531-536, G6 GIFT GIVING. 

F8.2.2. ∆ωρεάν δείγµατα P31. Free Samples* ��  MSDN Library (2010): CHECK BOX 

F8.3. Πληρωµή P32. Payment Method ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 469-474, F6 PAYMENT METHOD. 

F8.4. Σύνοψη παραγγελίας P33. Order Summary ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 475-478, F7 ORDER SUMMARY. 

F8.5. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση 
παραγγελίας 

P34. Order Confirmation and Thank-you ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 480-484, F8 ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU. 

F9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη P35. Account Management ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 564-569, H4 ACCOUNT MANAGEMENT. 

F9.1. ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη P36. Registration  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: REGISTRATION.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 552-558, H2 SIGN-IN/NEW ACCOUNT. 

F9.2. Είσοδος χρήστη P37. Login  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: LOGIN.  

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 552-558, H2 SIGN-IN/NEW ACCOUNT. 

F9.3. ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων P38. Collector  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: COLLECTOR. 

F9.4. ∆ιαχείριση παραγγελιών P39. Order Tracking and History ��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 537-543, G7 ORDER TRACKING AND HISTORY. 

F10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος P40. Store Locator  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: STORE LOCATOR.  

F11. Κοινότητες χρηστών P41. Community Building ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: COMMUNITY BUILDING. 

F11.1. Blog P42. Blog ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: BLOG PAGE. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 201-213, A12 BLOGS. 

F11.2. Αξιολόγηση προϊόντος P43. Testimonials  ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: TESTIMONIALS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 
Prentice Hall, US, pp. 518-525, G4 RECOMMENDATION COMMUNITY. 

F11.3. ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου P44. Share content* ��  Crumlish C., Malone E. (2010) Design Social Interfaces (www.designingsocialinterfaces.com), SHARE THIS. 

F12. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος P45. Micro-Site* ��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: CAMPAIGN SITE.  

Πίνακας 8: Συσχέτιση λειτουργιών συστήµατος και σχεδιαστικών χναριών
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5.5. Η Προτεινόµενη Γλώσσα Σχεδιαστικών Χναριών 

Ακολούθως προτείνεται µια γλώσσα σχεδιαστικών χναριών για τον σχεδιασµό και 

αξιολόγηση ευχρηστίας διαδικτυακών συστηµάτων φυσικών καλλυντικών. Η γλώσσα 

αυτή περιλαµβάνει συνολικά σαράντα-πέντε σχεδιαστικά χνάρια, τα σαράντα εκ των 

οποίων αποτελούν προσαρµογές υπαρχόντων σχεδιαστικών χναριών από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ιστότοπου 

φυσικών καλλυντικών, καθώς και πέντε νέα σχεδιαστικά χνάρια που επιδιώκουν να 

συµπληρώσουν εξειδικευµένες απαιτήσεις του συστήµατος. 

 

5.5.1. Γενικές πληροφορίες 

5.5.1.1 Αρχική σελίδα 

(P1)   HOMEPAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να καταλάβουν αν βρίσκονται στο σωστό σηµείο και, αν ναι, πώς µπορούν να 

συνεχίσουν για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στο δικτυακό σας τόπο. 

ΛΥΣΗ 

∆ηµιουργήστε µία αρχική σελίδα που να παρουσιάζει το δικτυακό τόπο στους χρήστες και να τους 

βοηθά να βρουν τα στοιχεία που ψάχνουν σε αυτόν. 

 

5.5.1.2 Επιλογή χώρας 

(P2)   COUNTRY SELECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να µεταβεί από έναν δικτυακό τόπο που απευθύνεται στο παγκόσµιο κοινό σε έναν 

δικτυακό τόπο που απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη περιοχή/χώρα. 

ΛΥΣΗ 

Τοποθετήστε στην αρχική σελίδα [HOMEPAGE] ένα µενού επιλογής χώρας ή περιοχής και γλώσσας. 

 

5.5.1.3 Επιλογή γλώσσας 

(P3)   LANGUAGE SELECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστης θέλει να επιλέξει τη γλώσσα της προτίµησής του.  

ΛΥΣΗ 

Τοποθετήστε µια λίστα επιλογών στην κορυφή της σελίδας µε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες γραµµένες 

στην τοπική γλώσσα. 

 

5.5.1.4 Πλοήγηση 

(P4)   MAIN NAVIGATION 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να ξέρουν που µπορούν να βρουν τα στοιχεία που ψάχνουν. 

ΛΥΣΗ 

Τοποθετήστε ένα πάντα ορατό µενού σε ένα σταθερό σηµείο σε κάθε σελίδα του site. Υποστηρίξτε το 

κεντρικό σας µενού µε πρόσθετα στοιχεία πλοήγησης. 

 

5.5.1.5 Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο 

(P5)   BREADCRUMBS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να ξέρουν που βρίσκονται µέσα σε µια ιεραρχική δοµή και να πλοηγηθούν πίσω σε 

ένα ανώτερο επίπεδο της δοµής. 

ΛΥΣΗ 

∆είξτε τη διαδροµή που ακολούθησε ο χρήστης από την αρχική σελίδα µέχρι την τρέχουσα σελίδα και 

παρέχετε links για κάθε βήµα αυτής της διαδροµής.  

 

5.5.1.6 Επικοινωνία 

(P6)   CONTACT PAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης χρειάζεται να έρθει σε επαφή µε τους ανθρώπους ή την εταιρεία πίσω από την ιστοσελίδα.  

ΛΥΣΗ 

Παρέχετε µια ξεχωριστή σελίδα όπου εξηγείτε στο χρήστη πως µπορεί να έρθει σε επαφή µε την 

εταιρεία. 

 

5.5.1.7 Αναζήτηση 

(P7)   SEARCH AREA 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστης θέλει να βρει µια σελίδα. 

ΛΥΣΗ 

Χρησιµοποιείστε µια περιοχή και τοποθετήστε συγκεντρωµένες διάφορες λειτουργίες αναζήτησης. 

 

5.5.1.7.1 Αναζήτηση αντικειµένου 

(P8)   SEARCH ΒΟΧ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστης θέλει να βρει ένα αντικείµενο ή µια συγκεκριµένη πληροφορία. 

ΛΥΣΗ 

Τοποθετήστε ένα απλό εργαλείο αναζήτησης σε εµφανές σηµείο σε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας. 

 

5.5.1.7.2 Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης 

(P9)   SEARCH RESULTS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστες πρέπει να επεξεργαστεί µια λίστα µε αποτελέσµατα αναζήτησης. 

ΛΥΣΗ 
Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα ταξινοµηµένα, µε µια σύντοµη περιγραφή. 
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5.5.1.7.3 Χάρτης ιστότοπου 

(P10)   SITE MAP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να βρουν µια συγκεκριµένη σελίδα. 

ΛΥΣΗ 
Παρέχετε ένα χάρτη του ιστότοπου µε links σε όλες τις βασικές λειτουργίες και σελίδες του. 

 

5.5.1.8 Βοήθεια 

(P11)   HELP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες µπορεί να δυσκολεύονται να βρουν στην ιστοσελίδα αυτό που ψάχνουν ή να 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε κάποια λειτουργία. 

ΛΥΣΗ 

Τοποθετείστε σε κάθε σελίδα ένα link για τη σελίδα βοήθειας όπου οι χρήστες µπορούν να βρουν 

βοήθεια για τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα. 

 

5.5.1.8.1 Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο 

(P12)   CONTEXT-SENSITIVE HELP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες µερικές φορές χρειάζονται λεπτοµερή βοήθεια για να ολοκληρώσουν µια εργασία. 

ΛΥΣΗ 
Βοηθήστε τους χρήστες τοποθετώντας κείµενα και συνδέσµους (links) για βοήθεια δίπλα στα σηµεία 

που χρειάζονται. 

 

5.5.2. Η εταιρεία 

(P13)   ABOUT US 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όταν οι χρήστες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε µια ιστοσελίδα θέλουν να µάθουν ποιοι 

βρίσκονται πίσω από αυτήν, τι κάνουν και γιατί να τους εµπιστευθούν. 

ΛΥΣΗ 

Τοποθετείστε σε κάθε σελίδα ένα link για την εταιρική παρουσίαση [ABOUT US] όπου οι χρήστες 

µπορούν να βρουν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εταιρεία. Οργανώστε τις πληροφορίες 

αυτές ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ερωτήµατα των χρηστών σας. 

 

5.5.3. Τα νέα 

5.5.3.1 Εταιρικά νέα 

(P14)   NEWS BOX 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να ενηµερώνονται για τα νέα και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα και την εταιρεία. 
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ΛΥΣΗ 

∆ηµιουργήστε µια µικρή περιοχή στην αρχική σας σελίδα που να εµφανίζονται τα πιο πρόσφατα νέα 

µε τίτλους. 

 

5.5.3.2 Εγγραφή σε newsletter 

(P15)   NEWSLETTER 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να ενηµερώνονται για τα νέα και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα και την εταιρεία. 

ΛΥΣΗ 

Στέλνετε στους χρήστες ένα NEWSLETTER ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

5.5.4. Τα προϊόντα 

5.5.4.1 Εύρεση κατάλληλου προϊόντος 

(P16)   MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αν δυσκολεύονται να 

βρουν τα βασικά εργαλεία πλοήγησης, χάνουν το ενδιαφέρον τους κι εγκαταλείπουν τον ιστότοπο. 

ΛΥΣΗ 
Για να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης θα µπορεί εύκολα και γρήγορα να εκπληρώσει τους στόχους του, 

τοποθετείστε τα εργαλεία αναζήτησης και φυλλοµέτρησης στην κορυφή της σελίδας. Τοποθετείστε τα 

εργαλεία καθοδήγησης κοντά στην κορυφή της σελίδας, κάτω από τα βασικά εργαλεία αναζήτησης και 

φυλλοµέτρησης, αλλά και στο τέλος της. Επίσης, τοποθετείστε εργαλεία συσχέτισης και προώθησης 

µέσα στη σελίδα ώστε να βοηθάτε τους χρήστες να βρίσκουν στοιχεία που µπορεί να µην πρόσεχαν. 

 

5.5.4.1.1 Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων 

(P17)   BROWSABLE CONTENT 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να πλοηγηθούν σε έναν ιστότοπο. Η πλοήγηση µπορεί να είναι δύσκολη αν οι 

πληροφορίες δεν είναι οργανωµένες ή η κατηγοριοποίηση δεν είναι συνεπής και τα ονόµατα των 

κατηγοριών δηµιουργούν σύγχυση στους χρήστες. 

ΛΥΣΗ 

Οργανώστε το περιεχόµενό σας µε διάφορους τρόπους, σε κατηγορίες που έχουν νόηµα για τους 

χρήστες σας και µε τον διαισθητικό τρόπο που σκέφτονται για να εκτελέσουν µια λειτουργία. 

Χρησιµοποιείστε εργαλεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να γνωρίζουν που βρίσκονται, που 

µπορούν να πάνε και πως µπορούν να γυρίσουν πίσω. ∆οµήστε κάθε σελίδα µε τη δική της ιεραρχία 

που την καθιστά πιο εύκολη στο σκανάρισµα και πιο γρήγορη στο διάβασµα. 

 

5.5.4.1.2 Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

(P18)   FEATURED PRODUCTS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο µεγάλος αριθµός προϊόντων µπορεί να δίνει πολλές επιλογές στους χρήστες, αλλά καθιστά δύσκολη 
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την πλοήγηση σε µεγάλες λίστες. 

ΛΥΣΗ 

∆ώστε µια καλύτερη αίσθηση στους χρήστες σας για το τι περιέχει το site σας δηµιουργώντας ειδικές 

κατηγορίες και τονίζοντας προϊόντα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παρέχετε διαφορετικούς τύπους 

προτάσεων δηµιουργώντας κατηγορίες όπως “Best Sellers”, “Editor’s Picks”, “Award Winners”, 

“Sales” κλπ. Αφήστε τους χρήστες σας να εξερευνήσουν το site σας τονίζοντας όσο περισσότερα 

ενδιαφέροντα στοιχεία γίνεται. 

 

5.5.4.1.3 Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τις ανάγκες/προτιµήσεις 

(P19)   SHOP BY NEED/CONCERN* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστης θέλει να βρει εύκολα και γρήγορα τα κατάλληλα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του (π.χ. τύπο δέρµατος ή µαλλιών, πρόβληµα). 

ΛΥΣΗ 

Σε κάθε γενική κατηγορία, εκτός από τις υποκατηγορίες µε βάση τον τύπο του προϊόντος, 

δηµιουργήστε και υποκατηγορίες ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες ή/και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζονται µε τη χρήση των προϊόντων σας. Με τον τρόπο αυτό δίνετε γρήγορες κι εύκολες 

λύσεις στους χρήστες σας ενώ παράλληλα τους προτείνετε και λύσεις που πιθανόν να µη γνώριζαν ή 

να µην είχαν σκεφτεί. 

 

5.5.4.1.4 Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τα συστατικά τους 

(P20)   INGREDIENT GLOSSARY* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να δουν πληροφορίες για ένα συστατικό καθώς και τα προϊόντα που το περιέχουν. 

ΛΥΣΗ 

∆ηµιουργήστε µια ξεχωριστή λειτουργία Ingredient Glossary. Χρησιµοποιείστε µια αλφαβητική λίστα 

για να οργανώσετε τα συστατικά σας. Στην κορυφή της σελίδας τοποθετήστε συνδέσµους για κάθε 

γράµµα (ή οµάδα γραµµάτων). Οργανώστε αλφαβητικά τα συστατικά που ανήκουν σε κάθε οµάδα 

γραµµάτων, χρησιµοποιώντας µια µικρή φωτογραφία και την ονοµασία του κάθε συστατικού. 

Προβάλετε τις πληροφορίες για το επιλεγµένο συστατικό σε ένα νέο παράθυρο.  

 

Παρέχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για τα συστατικά και από τις σελίδες των προϊόντων 

τοποθετώντας µικρές εικόνες των βασικών συστατικών (συνήθως 2-3) µαζί µε την ονοµασία τους και 

µια σύντοµη περιγραφή. Επιλέγοντας ένα συστατικό, ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στη σελίδα του 

συστατικού στο INGREDIENT GLOSSARY. 

 

5.5.4.1.5 Σύµβουλος προϊόντων 

(P21)   PRODUCT ADVISOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες χρειάζονται συµβουλή για να επιλέξουν το κατάλληλο γι’ αυτούς προϊόν µέσα από ένα 

πλήθος προϊόντων. 

ΛΥΣΗ 
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Προτείνετε στους χρήστες προϊόντα ανάλογα µε τους περιορισµούς, τις προτιµήσεις και τις ανάγκες 

τους. 

 

5.5.4.2 Προβολή προϊόντος 

(P22)   PRODUCT PAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να µάθουν πληροφορίες για ένα προϊόν ως µέρος της διαδικασίας λήψης απόφασης  

για αγορά ή της ανάγκης υποστήριξης. 

ΛΥΣΗ 

Παρουσιάστε πλούσιες, οµαδοποιηµένες πληροφορίες για το προϊόν και links σε άλλες σχετικές 

πληροφορίες. Τοποθετήστε πρώτα στην σελίδα (above the fold) τις πιο γενικές και σηµαντικές 

πληροφορίες που θέλουν να δουν όλοι οι χρήστες και στη συνέχεια (below the fold) τοποθετήστε 

συνδέσµους για πιο λεπτοµερείς ή δευτερεύουσες πληροφορίες.  

 

5.5.4.2.1 ∆ιαµόρφωση προϊόντος 

(P23)   PRODUCT CONFIGURATOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο χρήστης θέλει να διαµορφώσει το προϊόν που σκοπεύει να αγοράσει. 

ΛΥΣΗ 

Επιτρέψτε στους χρήστες να διαµορφώσουν ένα προϊόν χρησιµοποιώντας µια οπτική απεικόνιση του 

προϊόντος όπου θα φαίνονται άµεσα οι αλλαγές που κάνει ο χρήστης. 

 

5.5.4.2.2 Συσχετιζόµενα προϊόντα 

(P24)   CROSS-SELLING AND UP-SELLING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες όταν αγοράζουν ένα προϊόν, θέλουν να ξέρουν αν υπάρχουν και άλλα συσχετιζόµενα 

προϊόντα ή αντίστοιχα προϊόντα µε καλύτερα χαρακτηριστικά. 

ΛΥΣΗ 

Στην σελίδα παρουσίασης ενός προϊόντος [PRODUCT PAGE] διαχωρίστε µία µικρή περιοχή, στο 

κάτω µέρος ή στο πλάι της σελίδας, όπου θα παρουσιάζετε συσχετιζόµενα προϊόντα. Για κάθε 

συσχετιζόµενο προϊόν παρουσιάστε την ονοµασία του, µια µικρή φωτογραφία ή/και µια σύντοµη 

περιγραφή. Ακόµα παρέχεται ένα κουµπί για γρήγορη αγορά [ACTION BUTTON] ή ένα check-box 

ώστε να διευκολύνετε το χρήστη να προσθέσει ένα συσχετιζόµενο προϊόν στο καλάθι αγορών του 

[SHOPPING CART] χωρίς να εγκαταλείψει τη σελίδα του προεπιλεγµένου προϊόντος. Κάνετε ξανά 

προτάσεις για συσχετιζόµενα προϊόντα στο καλάθι αγορών [SHOPPING CART] ή κατά τη διάρκεια 

τοποθέτησης της παραγγελίας [CHEKOUT]. 

 

5.5.5. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

(P25)   E-COMMERCE SITE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
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Ένας χρήστης θέλει να αγοράσει ένα προϊόν. 

ΛΥΣΗ 

∆ιαµορφώστε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα όπου οι χρήστες θα µπορούν να πλοηγηθούν, να επιλέξουν 

τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να ολοκληρώσουν τις αγορές τους από ένα σηµείο. Κάνετε 

σαφές στους χρήστες για πιο λόγο να εµπιστευτούν το site σας και τι αξία θα τους προσφέρει. 

Παρέχετε εργαλεία πλοήγησης και αναζήτησης καθώς και πλούσιες, λεπτοµερείς πληροφορίες για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Τοποθετήστε σε κάθε σελίδα links στην πολιτική ασφάλειας και 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων, στην πολιτική διαχείρισης και αποστολής των παραγγελιών, στην 

πολιτική επιστροφής προϊόντων και στις συχνές ερωτήσεις των πελατών. Επιτρέψτε στο χρήστη να 

συγκεντρώσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σε ένα σηµείο και να ολοκληρώσει γρήγορα τη 

διαδικασία της αγοράς χωρίς περισπασµούς. 

 

5.5.5.1 Αγορά προϊόντων 

5.5.5.1.1 Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών 

(P26)   SHOPPING CART 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να συγκεντρώσουν και να αγοράσουν διάφορα αντικείµενα σε µια συναλλαγή. 

ΛΥΣΗ 

Χρησιµοποιήστε ένα καλάθι αγορών όπου οι χρήστες µπορούν να συγκεντρώσουν τα αντικείµενα που 

τους ενδιαφέρουν πριν τα αγοράσουν.  

 

5.5.5.1.2 Ολοκλήρωση παραγγελίας 

(P27)   PURCHASE PROCESS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να αγοράσουν ένα επιλεγµένο προϊόν. 

ΛΥΣΗ 
Παρουσιάστε στους χρήστες τη διαδικασία της αγοράς σε βήµατα. 

 

5.5.5.1.3 Επιλογή διεύθυνσης και ειδικών παραµέτρων αποστολής 

(P28)   QUICK ADDRESS SELECTION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να εισάγουν τη διεύθυνση αποστολής και πληρωµής.  

ΛΥΣΗ 

Παρέχετε µια λίστα µε τις διευθύνσεις που έχει χρησιµοποιήσει ο χρήστης στο παρελθόν και δώστε 

του τη δυνατότητα να επιλέξει ποια θέλει να χρησιµοποιήσει πατώντας ένα κουµπί (π.χ. Use This 

Address). Τοποθετήστε στην κορυφή της σελίδας ένα link για την περιοχή που ο χρήστης µπορεί να 

εισάγει µια νέα διεύθυνση και δηµιουργήστε µια φόρµα εισαγωγής.  

 

(P29)   QUICK SHIPPING METHOD SELECTION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να επιλέξουν µέθοδο αποστολής. 

ΛΥΣΗ 
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Παρέχετε µια λίστα επιλογών για την επιλογή µιας µεθόδου αποστολής. ∆ώστε µια περιγραφή για τους 

χρόνους αποστολής και τα σχετικά κόστη. Υπολογίστε τα κόστη αποστολής µε βάση το µέγεθος και το 

βάρος των προϊόντων. Παρέχετε links για λεπτοµερέστερες πληροφορίες για θέµατα αποστολής (π.χ. 

διεθνείς αποστολές, ασφάλιση κλπ.). 

 

(P30)   GIFT GIVING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να κάνουν ένα δώρο σε κάποιον άλλο. 

ΛΥΣΗ 

Καταστήστε σαφές νωρίς στη διαδικασία της αγοράς ότι ο ιστότοπός σας διαθέτει επιλογές αποστολής 

δώρων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της παραγγελίας [PURCHASE PROCESS], επιτρέψτε στους 

χρήστες να επιλέξουν µια συσκευασία δώρου και να γράψουν ένα προσωπικό µήνυµα για τον 

παραλήπτη. Στη σύνοψη της παραγγελίας προβάλετε τις επιλογές δώρου ώστε οι χρήστες να 

επιβεβαιώσουν ή να αναθεωρήσουν τις επιλογές τους. 

 

(P31)   FREE SAMPLES* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να επιλέξουν και να παραλάβουν κάποια δείγµατα προϊόντων µαζί µε την 

παραγγελία τους. 

ΛΥΣΗ 

∆ώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν δωρεάν δείγµατα είτε κατά τη διαδικασία αγοράς 

[PURCHASE PROCESS] είτε χρησιµοποιώντας κάποιο διαφηµιστικό banner στην αρχική σελίδα 

[HOMEPAGE] είτε τοποθετώντας ένα σταθερό link σε κάθε σελίδα. Αφήστε τους να επιλέξουν τα 

δείγµατα που επιθυµούν παραθέτοντας µια σελίδα µε όλα τα διαθέσιµα δείγµατα. Για κάθε δείγµα 

παρουσιάστε το όνοµα του προϊόντος καθώς και µια µικρή φωτογραφία κι ένα link για περισσότερες 

πληροφορίες στην αντίστοιχη σελίδα του προϊόντος. ∆ηµιουργήστε κανόνες επιλογής και 

χρησιµοποιήστε check boxes σε συνδυασµό µε ένα κουµπί “Add samples to basket” [ACTION 

BUTTON] για την προσθήκη των δειγµάτων στο καλάθι αγορών. Επιτρέψτε στο χρήστη να 

παρακάµψει αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιώντας ένα άλλο κουµπί “Skip”. 

 

5.5.5.1.4 Πληρωµή 

(P32)   PAYMENT METHOD 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όταν οι χρήστες πρέπει να πληρώσουν µια παραγγελία, θέλουν ένα ασφαλές και απλό περιβάλλον. 

ΛΥΣΗ 
∆ιαλύστε τις ανησυχίες των χρηστών σας για την ασφάλεια του site σας παραπέµποντάς τους µε ένα 

link στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Χρησιµοποιείστε ασφαλή συστήµατα 

συναλλαγών και κωδικοποιηµένες σελίδες. Αφήστε τους χρήστες να επιλέξουν µέθοδο πληρωµής από 

µια λίστα επιλογών. Σχεδιάστε µια φόρµα για την εισαγωγή των δεδοµένων µιας νέας πιστωτικής 

κάρτας. Εάν παρέχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων λογαριασµών πληρωµής, δίπλα στη 

φόρµα για την εισαγωγή των νέων στοιχείων, τοποθετήστε µια λίστα µε παλαιότερους 

αποθηκευµένους λογαριασµούς. 



 

 80 

 

5.5.5.1.5 Σύνοψη παραγγελίας 

(P33)   ORDER SUMMARY 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όταν ολοκληρώνουν µια παραγγελία, οι χρήστες θέλουν να δουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε 

την παραγγελία τους: τα επιλεγµένα προϊόντα, τα κόστη, τον τρόπο πληρωµής καθώς και το πού, πώς 

και περίπου πότε θα παραδοθεί η παραγγελία τους. Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία λείπει από τη 

σύνοψη της παραγγελίας τους, µπορεί να εγκαταλείψουν την αγορά τους. 

ΛΥΣΗ 

Στην σύνοψη της παραγγελίας, αρχικά ενηµερώστε το χρήστη ότι η παραγγελία του δεν έχει 

τοποθετηθεί ακόµα και παρέχετε εµφανή κουµπιά για την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια παρουσιάστε 

τα αντικείµενα που έχουν αγοραστεί και τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει ο χρήστης: διεύθυνση, 

τρόπος πληρωµής και επιλογές αποστολής. Παρέχετε κουµπιά για την επεξεργασία των στοιχείων 

αυτών σε περίπτωση που είναι λανθασµένα. Τέλος, υπολογίστε και παρουσιάστε τα συνολικά κόστη 

συµπεριλαµβάνοντας τα κόστη αποστολής και τους φόρους. 

 

5.5.5.1.6 Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας 

(P34)   ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Αν, µετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, οι χρήστες δε λάβουν µία επιβεβαίωση ή µια 

απόδειξη, µπορεί να µην είναι σίγουροι για την κατάσταση της παραγγελίας τους. 

ΛΥΣΗ 
Επιβεβαιώστε κάθε παραγγελία κι ευχαριστήστε τον χρήστη που επέλεξε το ηλεκτρονικό σας 

κατάστηµα για τις αγορές του, παρουσιάζοντας µια εκτυπώσιµη σελίδα µετά από την ολοκλήρωση της 

παραγγελίας. Στη σελίδα αυτή συµπεριλάβετε τον αριθµό, την ηµεροµηνία καθώς και όλα τα βασικά 

στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή τα επιλεγµένα αντικείµενα, τις ποσότητες και τις τιµές των 

προϊόντων, τον τρόπο και το κόστος αποστολής, τους φόρους, το συνολικό ποσό της παραγγελίας και 

τις διευθύνσεις αποστολής και πληρωµής. Παρέχετε ένα κουµπί για την συνέχιση των αγορών και 

προτείνετε συσχετιζόµενα προϊόντα που µπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη. 

 

5.5.5.2 ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

(P35)   ACCOUNT MANAGEMENT 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν αν γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που κρατάει ένα site γι’ 

αυτούς. 

ΛΥΣΗ 

Παρέχετε µια σελίδα όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία λογαριασµού του χρήστη σε ένα 

σηµείο. Χρησιµοποιήστε ένα οργανωτικό σχήµα βασισµένο σε λειτουργίες όπου θα επιτρέπετε στο 

χρήστη να διαχειριστεί και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ενώ εκτελεί κάποια άλλη 

λειτουργία. 

 

5.5.5.2.1 ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη 
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(P36)   REGISTRATION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες επανηλειµµένα χρειάζεται να εισάγουν έναν αρκετά µεγάλο αριθµό προσωπικών 

δεδοµένων. 

ΛΥΣΗ 

∆ώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συµπληρώνοντας 

µια κατάλληλα σχεδιασµένη φόρµα, προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα. 

 

5.5.5.2.2 Είσοδος χρήστη 

(P37)   LOGIN 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες πρέπει να ταυτοποιηθούν προκειµένου τα αποθηκευµένα γι’ αυτούς δεδοµένα να 

χρησιµοποιηθούν από την εφαρµογή που βρίσκονται. 

ΛΥΣΗ 

Όταν χρειάζεται, ζητήστε από το χρήστη να εισέλθει στο σύστηµα χρησιµοποιώντας το e-mail (ή το 

username) του κι ένα password. 

 

5.5.5.2.3 ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων 

(P38)   COLLECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να συγκεντρώσουν προσωρινά κάποια αντικείµενα για να τα χρησιµοποιήσουν 

αργότερα. 

ΛΥΣΗ 
Αφήστε τους χρήστες να δηµιουργήσουν τη δική τους λίστα µε τα αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν, 

επιλέγοντας τα αντικείµενα αυτά καθώς τα βλέπουν. Τοποθετήστε ένα link για τη λίστα αυτή σε κάθε 

σελίδα του ιστότοπού σας. 

 

5.5.5.2.4 ∆ιαχείριση παραγγελιών 

(P39)   ORDER TRACKING AND HISTORY 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Αφού κάνουν µια ηλεκτρονική αγορά, οι χρήστες θέλουν να βρουν πληροφορίες για την κατάσταση 

της παραγγελίας τους και την αποστολή της. 

ΛΥΣΗ 

Ζητήστε από τους χρήστες να εισέλθουν στο σύστηµα προκειµένου να δουν και να τροποποιήσουν τις 

παραγγελίες τους. ∆ώστε τους πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών τους και κατηγοριοποιήστε 

τις παραγγελίες σαν εκκρεµείς, απεσταλµένες και ολοκληρωµένες. Παρουσιάστε τις παραγγελίες µε 

χρονολογική σειρά συµπεριλαµβάνοντας τον αριθµό της παραγγελίας καθώς και το περιεχόµενό της. 

Για τις εκκρεµείς παραγγελίες, δείξτε τη διαθεσιµότητα κάθε αντικειµένου και επιτρέψτε 

τροποποιήσεις σε όλα τα µέρη της παραγγελίας, από τα δεδοµένα αποστολής και πληρωµής µέχρι τα 

προϊόντα και τις ειδικές επιλογές αποστολής. Για τις παραγγελίες που έχετε ήδη αποστείλει, δώστε τη 

δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθήσει την πορεία της παραγγελίας του διασυνδέονταν το 

σύστηµά σας µε τη βάση δεδοµένων του µεταφορέα και προβάλλοντας το ιστορικό και τους σταθµούς 
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της µεταφοράς. 

 

5.5.6. Τα φυσικά καταστήµατα 

(P40)   STORE LOCATOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να βρουν ένα φυσικό κατάστηµα σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

ΛΥΣΗ 
Επιτρέψτε στους χρήστες να αναζητήσουν ένα κατάστηµα και προβάλετε τα αποτελέσµατα σε ένα 

χάρτη. 

 

5.5.7. Κοινότητες χρηστών 

(P41)   COMMUNITY BUILDING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να δηµιουργήσουν µια οµάδα χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα που θα τους 

επιτρέπει να συµµετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µια περιοχή όπου οι χρήστες µπορούν να συλλέξουν, να µοιραστούν, να δώσουν και να 

πάρουν πληροφορίες. 

 

5.5.7.1 Blog 

(P42)   BLOG 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να µοιράζονται τις απόψεις τους µε άλλους σε καθηµερινή βάση. 

ΛΥΣΗ 

∆ηµιουργήστε µια σελίδα µε τις καθηµερινές ειδήσεις και δηµοσιεύσεις και αρχειοθετήστε τις 

χρονολογικά. Επιτρέψτε στους χρήστες σας να κάνουν σχόλια, να δουν τα σχόλια άλλων χρηστών και 

να διαµοιραστούν το δηµοσιευµένο περιεχόµενο σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως facebook, twitter, dig 

κλπ. 

 

5.5.7.2 Αξιολόγηση προϊόντος 

(P43)   TESTIMONIALS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να πάρουν αντικειµενικές πληροφορίες από άλλους χρήστες σχετικά µε την 

ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αξιοπιστία του πωλητή. 

ΛΥΣΗ 

Επιτρέψτε στους χρήστες να αξιολογήσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. 

∆ηµιουργήστε έναν µηχανισµό αξιολόγησης όπου οι χρήστες να µπορούν να βαθµολογήσουν ένα 

προϊόν και να γράψουν µια κριτική σε µορφή κειµένου. Χρησιµοποιήστε φίλτρα για να αποτρέψετε τη 

δηµοσίευση ανάρµοστου υλικού ή links σε ανταγωνιστικά sites. Χρησιµοποιήστε έναν συντάκτη για 
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να επιβλέπει τις κριτικές των χρηστών και να αφαιρεί όσες είναι ανάρµοστες. Όταν µια κριτική 

δηµοσιευθεί, παρέχετε ένα µηχανισµό στους άλλους χρήστες για να την αξιολογήσουν.  

 

5.5.7.3 ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου 

(P44)   SHARE CONTENT  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες, καθώς περιηγούνται στο περιεχόµενο ενός site, συχνά θέλουν να υποδείξουν ή να 

προσκαλέσουν κάποιον να δει ορισµένο περιεχόµενο, ή να προσθέσουν ένα αντίγραφο ή µια αναφορά 

σε κάποιο άλλο site. 

ΛΥΣΗ 

Χρησιµοποιείστε στο site σας ένα µικρό κουµπί “Share” που θα µπορεί να ανοίξει για να προβάλει µια 

λίστα επιλογών για διαµοιρασµό περιεχοµένου σε άλλα sites ή εφαρµογές. 

 

5.5.8. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος 

(P45)   MICRO-SITE* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι χρήστες θέλουν να ενηµερωθούν για ένα νέο προϊόν, µια νέα καµπάνια ή εξειδικευµένες υπηρεσίες 

ή/και δραστηριότητες. 

ΛΥΣΗ 

Ενσωµατώστε µέσα στον ιστότοπο ένα θεµατικό micro-site µε τη δική του δοµή και πλοήγηση για την 

παρουσίαση εξειδικευµένων πληροφοριών.  
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6.Αξιολόγηση Ευχρηστίας ∆ιαδικτυακών Συστηµάτων 

Φυσικών Καλλυντικών 
 

6.1. Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή, µε βάση τη µέθοδο DEPTH, γίνεται η συσχέτιση των 

προτεινόµενων λειτουργιών ενός ιστότοπου φυσικών καλλυντικών µε ορισµένα 

σενάρια χρήσης για την αποτελεσµατικότερη αξιολόγησή του. Στη συνέχεια 

παρατίθενται τα σενάρια χρήσης και οι ερωτήσεις αξιολόγησης του υπό εξέταση 

συστήµατος. 

 

6.2. Συσχέτιση Λειτουργιών Συστήµατος και Σεναρίων Χρήσης 

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται αντιστοίχηση των λειτουργιών ενός ιστότοπου 

φυσικών καλλυντικών µε ορισµένα σενάρια χρήσης.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

F1. Γενικές πληροφορίες 

F1.1. Επιλογή χώρας 

F1.2. Επιλογή γλώσσας 

F1.3. Πλοήγηση 

F1.4. Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο 

F1.5. Επικοινωνία 

S1. Γενικές πληροφορίες 

F2. Αναζήτηση 

F2.1. Αναζήτηση αντικειµένου 

F2.2. Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης 

F2.3. Χάρτης ιστότοπου 

S2. Αναζήτηση 

F3. Βοήθεια 

F3.1. Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο 

S3. Βοήθεια 

F4. Πληροφορίες για την εταιρεία S4. Πληροφορίες για την εταιρεία 

F5. Εταιρικά νέα 

F5.1. Εγγραφή σε newsletter 

S5. Εταιρικά νέα 

F6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος 

F6.1. Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων 

F6.2. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

F6.2.1. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τις 
ανάγκες/προτιµήσεις 

F6.2.2. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τα 
συστατικά τους 

F6.3. Σύµβουλος προϊόντων 

S6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος 

F7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος 

F7.1. ∆ιαµόρφωση προϊόντος  

F7.2. Συσχετιζόµενα προϊόντα 

S7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος 

F8. Αγορά προϊόντων 

F8.1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών 

F8.2. Ολοκλήρωση παραγγελίας 

F8.3. Επιλογή διεύθυνσης και ειδικών παραµέτρων 
αποστολής 

F8.3.1. Συσκευασία δώρου 

F8.3.2. ∆ωρεάν δείγµατα 

F8.4. Πληρωµή 

S8. Αγορά προϊόντων 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

F8.5. Σύνοψη παραγγελίας 

F8.6. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας 

F9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

F9.1. ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη 

F9.2. Είσοδος χρήστη 

F9.3. ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων 

F9.4. ∆ιαχείριση παραγγελιών 

S9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

F10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος S10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος 

F11. Κοινότητες χρηστών 

F11.1. Blog 

F11.2. Αξιολόγηση προϊόντων 

F11.3. ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου 

S11. Επίσκεψη σε κοινότητες χρηστών 

F12. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος S12. Επίσκεψη σε άλλα sites συσχετιζόµενα µε την 
εταιρεία 

Πίνακας 9: Συσχέτιση λειτουργιών συστήµατος και σεναρίων χρήσης 
 

6.3. Τα Προτεινόµενα Σενάρια Χρήσης 

Ακολούθως παρατίθενται τα σενάρια χρήσης για την αξιολόγηση ευχρηστίας ενός 

ιστότοπου φυσικών καλλυντικών. Με βάση τη µέθοδο DEPTH, κάθε σενάριο έχει 

συνδεθεί µε ορισµένες λειτουργίες του υπό εξέταση συστήµατος και τα αντίστοιχα 

σχεδιαστικά χνάρια για την αποτελεσµατικότερη αξιολόγησή του. Κάθε σενάριο 

ακολουθείται από διχοτοµικές ερωτήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την 

ποσοτική µέτρηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Σε κάθε ερώτηση ο 

αξιολογητής καλείται να γράψει τα σχόλια από την αξιολόγησή του προκειµένου να 

µπορέσουµε να συγκεντρώσουµε ποιοτικά δεδοµένα από τη διαδικασία αξιολόγησης 

καθώς και πιθανές προτάσεις επίλυσης των εµφανιζόµενων προβληµάτων 

ευχρηστίας. 

 

6.3.1. Γενικές πληροφορίες 

(S1)  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά µε τον σκοπό και την ταυτότητα του 

site, τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Παρατηρείστε τις βασικές κατηγορίες και τα στοιχεία της αρχικής σελίδας. 

Πλοηγηθείτε λίγο σε αυτά. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P1. Homepage 

Με µια πρώτη µατιά, µπορέσατε να καταλάβετε την ταυτότητα και το βασικό στόχο 

του ιστότοπου; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Αντιλαµβάνεστε ποιες είναι οι αρχικές επιλογές που µπορείτε να κάνετε; 
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� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

Τα βασικά στοιχεία του ιστότοπου είναι εµφανή στην πρώτη σελίδα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιµες µε ένα κλικ; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Θέλετε να βρείτε εξειδικευµένες πληροφορίες που αφορούν µια τοπική αγορά. 

Προσπαθήστε να µεταβείτε στο τοπικό site της χώρας που σας ενδιαφέρει. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P2. Country Selector 

Υπάρχουν διαθέσιµα τοπικά sites; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορέσατε να βρείτε εύκολα τη λίστα µε τα διαθέσιµα τοπικά sites; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Τα τοπικά sites είναι διαθέσιµα στην τοπική γλώσσα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Θέλετε να δείτε το περιεχόµενο του site στην γλώσσα σας. Προσπαθήστε να αλλάξετε 

τη γλώσσα του site. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P3. Language Selector 

Το περιεχόµενο του site είναι διαθέσιµο σε περισσότερες από µια γλώσσες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Βρήκατε εύκολα τη λίστα µε τις διαθέσιµες γλώσσες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Με ποιόν τρόπο παρουσιάζονται οι διάφορες γλώσσες; 

� Με το όνοµά τους στην εκάστοτε 

γλώσσα 

� Με το όνοµά τους στη γλώσσα του site 

� Με σηµαία � Άλλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Χρησιµοποιείται κάποια ετικέτα, π.χ. “Language”, για την επισήµανση της 

λειτουργίας επιλογής γλώσσας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Θέλετε να πλοηγηθείτε στο περιεχόµενο του site προκειµένου να βρείτε τις 
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πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.  

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 4 P4. Main Navigation 

Το site διαθέτει κάποιο βασικό σχήµα πλοήγησης; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Οι επιλογές σε πρώτο επίπεδο είναι σαφής και κατανοητές; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Επιλέγοντας µια κατηγορία, λάβατε τις αναµενόµενες πληροφορίες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορούσατε εύκολα να αντιληφθείτε αν η αρχική επιλογή σας είχε και δεύτερο 

επίπεδο επιλογών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Η µετάβαση από τη µια κατηγορία στην άλλη είναι γρήγορη; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 Καθώς πλοηγήστε στο περιεχόµενο του site, κάνετε διάφορες επιλογές που σας 

οδηγούν σε διαφορετικές σελίδες σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα. Κάθε φορά 

θέλετε να γνωρίζετε σε ποιο σηµείο της ιεραρχίας βρίσκεστε. Στη συνέχεια 

προσπαθήστε να επιστρέψετε κάποια βήµατα πίσω χωρίς να ακολουθήσετε την 

ιεραρχία. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 5 P5. Breadcrumbs 

Υπάρχει µια διαδροµή που να δείχνει την τοποθεσία της τρέχουσας σελίδας µέσα στη 

συνολική δοµή της πληροφορίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας διαθέτει µια ετικέτα που να λειτουργεί ως link για το 

αντίστοιχο επίπεδο; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Οι τρέχουσες σελίδες ήταν µαρκαρισµένες για να σας δείξουν σε ποιο σηµείο της 

ιεραρχίας βρίσκεστε; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Τα διαφορετικά επίπεδα ήταν διαχωρισµένα µε σύµβολα που να δηλώνουν κίνηση 

προς τα κάτω όπως > ή \; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

� Ναι � Όχι 
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Σχόλια: 

Η διαδροµή αυτή ήταν τοποθετηµένη σε ξεχωριστό σηµείο στη σελίδα κοντά στην 

περιοχή του περιεχοµένου; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 Θέλετε να βρείτε ένα τηλέφωνο ή ένα e-mail για να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 6 P6. Contact Page 

Υπάρχει κάποιο link, π.χ. “Contact Us”, σε εµφανές σηµείο είτε στην κορυφή είτε 

στο τέλος της σελίδας που να παραπέµπει στη σελίδα επικοινωνίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Είναι όλα τα στοιχεία επικοινωνίας οµαδοποιηµένα σε µια σελίδα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Οι πληροφορίες επικοινωνίας περιλαµβάνουν τουλάχιστον µια διεύθυνση, ένα e-mail 

ή/και ένα τηλέφωνο. 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Είναι η σελίδα επικοινωνίας εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

 

(S2)  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Προσπαθήστε να βρείτε ένα αντικείµενο ή κάποια πληροφορία χρησιµοποιώντας 

λέξεις-κλειδιά. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P8. Search Βox 

Βρήκατε εύκολα κάποια περιοχή στη σελίδα που να παρέχει διάφορες λειτουργίες 

αναζήτησης; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Η λειτουργία αναζήτησης αποτελείται από µια ετικέτα, π.χ. “Search”, ένα πεδίο 

εισαγωγής κειµένου, πιθανόν κάποια φίλτρα αναζήτησης και ένα κουµπί έναρξης της 

αναζήτησης, π.χ. “Go”; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Υπάρχει δίπλα στη λειτουργία αναζήτησης κάποιο link για µια ξεχωριστή σελίδα µε 

συµβουλές αναζήτησης, π.χ. “Search Tips”; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 
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Είναι η λειτουργία της αναζήτησης εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ∆είτε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Στη συνέχεια επεξεργαστείτε τα 

αποτελέσµατα και προσπαθήστε να εκτελέσετε µια νέα αναζήτηση.  

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P9. Search Results 

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης εµφανίζονται σε µια νέα σελίδα µε αντίστοιχο 

τίτλο; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε µια αριθµηµένη λίστα, ταξινοµηµένα ανάλογα 

µε το βαθµό σχετικότητας, ξεκινώντας από το πιο σχετικό; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Αν τα αποτελέσµατα είναι πολλά, εµφανίζονται σε διαφορετικές σελίδας ανά οµάδες, 

για παράδειγµα των 10 ή 20 αποτελεσµάτων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήσατε κατά την αναζήτησή σας, εµφανίζονται στην 

κορυφή της σελίδας αποτελεσµάτων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα της αναζήτησης δεν σας ικανοποιούν, έχετε τη 

δυνατότητα να τα επεξεργαστείτε στη σελίδα αυτή και να κάνετε µια νέα αναζήτηση; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Βρείτε το χάρτη του ιστότοπου (sitemap) και παρατηρήστε την ιεραρχική δοµή του 

site. Προσπαθήστε να µεταβείτε σε µια σελίδα του site µέσω του sitemap, 

παρακάµπτοντας τη βασική πλοήγηση. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P10. Sitemap 

Φαίνεται το site να διαθέτει κάποια ιεραρχική δοµή µε τουλάχιστον δύο επίπεδα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Είναι εµφανή τα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα; Αν ναι, µε ποιόν τρόπο 

διαχωρίζονται; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Μπορείτε να µεταβείτε απευθείας σε µια σελίδα του site επιλέγοντας το αντίστοιχο 

στοιχείο από τον χάρτη του ιστότοπου;  
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� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

Είναι η σελίδα του sitemap εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

 

(S3)  ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να κάνετε µια ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν γνωρίζετε αν η παραγγελία 

σας µπορεί να παραδοθεί στον τόπο διαµονής σας ή αν η πιστωτική σας κάρτα είναι 

αποδεκτή. Προσπαθήστε να βρείτε σχετική βοήθεια και αναλυτικές πληροφορίες στο 

site. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P11. Help Page 

Υπάρχει κάποιο link, π.χ. “Contact Us”, “Customer Service” ή “Help”, σε εµφανές 

σηµείο είτε στην κορυφή είτε στο τέλος της σελίδας που να παραπέµπει σε µια σελίδα 

βοήθειας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Στη σελίδα αυτή βρήκατε πληροφορίες και βοήθεια για συνηθισµένα προβλήµατα που 

µπορεί να αντιµετωπίσετε κατά την αλληλεπίδρασή σας µε το site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το πρόβληµα ή τη 

λειτουργία που αφορούν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Στη σελίδα αυτή παρέχονται links και σε άλλα εργαλεία για βοήθεια όπως οι συχνές 

ερωτήσεις (FAQs) ή η σελίδα επικοινωνίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Είναι η σελίδα βοήθειας εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Θέλετε να εγγραφείτε στο site. Καθώς συµπληρώνετε τη φόρµα εγγραφής, 

αντιµετωπίζετε κάποιες δυσκολίες και χρειάζεστε βοήθεια.  

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P12. Context-Sensitive Help 

Υπήρχαν παραδείγµατα, links ή pop-up windows για βοήθεια δίπλα στα σηµεία που 

τα χρειαζόσασταν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 
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Χρειάστηκε να εγκαταλείψετε την εργασία σας για να µεταβείτε στη σελίδα βοήθειας 

προκειµένου να βρείτε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που κάνατε κάποιο λάθος κατά την εκτέλεση της εργασίας σας, 

εµφανίστηκε κάποιο µήνυµα λάθους; Το µήνυµα αυτό σας βοήθησε να διορθώσετε το 

πρόβληµα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

 

6.3.2. Η εταιρεία 

(S4)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ, τις δραστηριότητες και 

τους ανθρώπους της εταιρείας που βρίσκετε πίσω από το site. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P13. About Us 

Υπάρχει κάποιο link, π.χ. “About Us”, σε εµφανές σηµείο είτε στην κορυφή είτε στο 

τέλος της σελίδας που να παραπέµπει σε µια ξεχωριστή σελίδα µε πληροφορίες για 

την εταιρεία; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Επιλέγοντας αυτό το link, λάβατε τις αναµενόµενες πληροφορίες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Είναι η σελίδα αυτή εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

 

6.3.3. Τα νέα 

 (S5)  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να ενηµερωθείτε για τα νέα και τις εξελίξεις στην εταιρεία. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P14. News Box 

Υπάρχει κάποια περιοχή στην αρχική σελίδα όπου παρουσιάζονται τα νέα της 

εταιρείας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Ο αριθµός των νέων που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή είναι περιορισµένος; ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

� Ναι � Όχι 
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Σχόλια: 

Υπάρχει κάποια ηµεροµηνία που να δηλώνει το χρόνο που δηµοσιεύθηκαν τα νέα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Τα πιο πρόσφατα νέα παρουσιάζονται στην κορυφή της λίστας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Ο τίτλος της περιοχής αυτής λειτουργεί ως link για µια ξεχωριστή σελίδα µε 

περισσότερα νέα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Ο τίτλος κάθε νέου λειτουργεί ως link που να οδηγεί σε µια νέα σελίδα µε 

περισσότερες πληροφορίες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Θέλετε να ενηµερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω newsletter για τις νέες 

δραστηριότητες της εταιρείας, τα νέα προϊόντα, προσφορές ή εκδηλώσεις κλπ. 

Εγγραφείτε στο site προκειµένου να λαµβάνετε τα newsletters της εταιρείας. Στη 

συνέχεια προσπαθήστε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P15. Newsletter 

Υπάρχει κάποια ειδική περιοχή για εγγραφή στο newsletter; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Υπάρχει επιλογή διαγραφής από το newsletter στην περιοχή αυτή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστείτε ή να προσωποποιήσετε το περιεχόµενο των 

newsletters που λαµβάνετε; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ του newsletter και της ιστοσελίδας ώστε να µη 

µοιάζει ότι λαµβάνετε µια ιστοσελίδα στο e-mail σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που λάβατε στο e-mail σας ένα newsletter, ήταν σαφές ποιος έστειλε το 

e-mail αυτό και γιατί; Υπήρχαν οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 
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6.3.4. Τα προϊόντα 

(S6)  ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να βρείτε το/α κατάλληλο/α για εσάς προϊόν/τα είτε γνωρίζετε ακριβώς τι 

ψάχνετε είτε έχετε απλά µια γενική ιδέα. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P16. Multiple Ways To Navigate 

Το site διαθέτει πολλαπλά εργαλεία πλοήγησης που να βοηθούν τους χρήστες να 

βρουν εύκολα τα προϊόντα που ψάχνουν ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ακριβώς τι 

ψάχνουν ή όχι; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Ποια από τα ακόλουθα εργαλεία πλοήγησης διαθέτει το site; 

� Αναζήτηση 

� Σύµβουλος προϊόντων 

� Καθοδήγηση σε σελίδες 

� Συσχετιζόµενα προϊόντα 

� Κανένα 

� Βασική πλοήγηση 

� Καθοδήγηση µε βήµατα 

� Καθοδήγηση µε κουµπιά ενεργειών 

� Προωθούµενα προϊόντα 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Μπορείτε να βρείτε εύκολα τα εργαλεία που θα σας καθοδηγήσουν στην πλοήγησή 

σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Πλοηγηθείτε στις κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P17. Browsable Content 

Τα ονόµατα των κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντων έχουν νόηµα για εσάς; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας γνωρίζετε ανά πάσα στιγµή σε ποιό σηµείο 

βρίσκεστε και πως µπορείτε να επιστρέψετε πίσω; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Οι σελίδες των κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντων είναι παραφορτωµένες µε 

πληροφορίες ή δυσανάγνωστες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ∆εν έχετε αρκετό χρόνο για να πλοηγηθείτε σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και 

θέλετε να δείτε κάποια προτεινόµενα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, 

όπως νέα ή δηµοφιλή προϊόντα ή προϊόντα που είναι σε προσφορά ή έκπτωση. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P18. Featured Products 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Μπορείτε να βρείτε ειδικές κατηγορίες προτεινόµενων προϊόντων όπως “Best 
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Sellers”, “New”, “Sales”, “Rare Finds”, “Editor’s Picks”, “Award Winners” κλπ; 

� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

Οι κατηγορίες αυτές έχουν έναν οικείο και προσωπικό χαρακτήρα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Θέλετε να ψάξετε για προϊόντα που να καλύπτουν µια ιδιαίτερη ανάγκη ή ένα 

πρόβληµα. Προσπαθήστε να βρείτε προϊόντα προσώπου για ξηρή επιδερµίδα. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 4 P19. Shop by need/concern 

Βρήκατε εύκολα τα προϊόντα που ψάχνατε; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Υπάρχουν κατηγορίες ή υποκατηγορίες προϊόντων ανάλογα µε προβλήµατα ή 

ιδιαίτερες ανάγκες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 Θέλετε να βρείτε πληροφορίες για ένα φυτικό συστατικό καθώς και µια λίστα µε τα 

προϊόντα που το περιέχουν. Βρείτε αν υπάρχει ως ξεχωριστή λειτουργία µια λίστα 

συστατικών (Ingredient Glossary) στα µενού ή στα υπο-µενού του site. Στη συνέχεια 

µπείτε στη σελίδα ενός προϊόντος και παρατηρείστε αν υπάρχουν κι εκεί σύνδεσµοι 

για τις σελίδες των βασικών συστατικών του προϊόντος. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 5 P20. Ingredient glossary 

Υπάρχει ως ξεχωριστή λειτουργία στο site µια λίστα µε τα βασικά φυτικά συστατικά 

που χρησιµοποιεί η εταιρεία στα προϊόντα της; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Η λίστα αυτή είναι αλφαβητικά οργανωµένη; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Στις πληροφορίες για κάθε συστατικό περιλαµβάνεται και µια λίστα µε τα προϊόντα 

που το περιέχουν και σύνδεσµοι που οδηγούν στις σελίδες των προϊόντων αυτών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες των βασικών συστατικών και από τη σελίδα 

κάθε προϊόντος; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 Χρειάζεστε κάποια συµβουλή για την επιλογή των κατάλληλών για εσάς προϊόντων 

ανάλογα µε τις προτιµήσεις, τις ανάγκες και τους περιορισµούς σας. Βρείτε αν 
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υπάρχει κάποιος σύµβουλος προϊόντων, π.χ. “Product Advisor”, και εκτελέστε τη 

λειτουργία αυτή. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 6 P21. Product Advisor 

Υπάρχει κάποια αυτοµατοποιηµένη λειτουργία συµβούλου προϊόντων προκειµένου 

να σας προτείνει προϊόντα ανάλογα µε τις προτιµήσεις, τις ανάγκες και τους 

περιορισµούς σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Σε πρώτο στάδιο καλείστε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε τις ανάγκες, 

τις προτιµήσεις ή/και πιθανούς περιορισµούς; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που η κάθε ερώτηση εξαρτάται από την προηγούµενη επιλογή, η 

διαδικασία είναι σχεδιασµένη σε διαδοχικά βήµατα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι απλή και κατανοητή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Μπορείτε να προσθέσετε τα προτεινόµενα προϊόντα στο καλάθι αγορών σας ή στη 

λίστα των αγαπηµένων σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποια απάντηση και να αναθεωρήσετε τα 

αποτελέσµατα, έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε σε προηγούµενα βήµατα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Προκειµένου να εκτελέσετε τη λειτουργία αυτή, υποχρεώνεστε να εγγραφείτε στο 

site; Αν ναι, σε ποιό στάδιο; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται, σχετίζονται µε τις απαντήσεις που δώσατε 

κατά την εκτέλεση της λειτουργίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Σχόλια: 

Υπάρχει κάποια ένδειξη που να δείχνει το βαθµό συσχέτισης των αποτελεσµάτων µε 

τις απαντήσεις σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Σχόλια: 
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(S7)  ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για ένα προϊόν προκειµένου να 

αποφασίσετε αν θα το αγοράσετε. Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και 

µεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος αυτού. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P22. Product Page 

Η παρουσίαση του προϊόντος περιλαµβάνει οµαδοποιηµένες πληροφορίες για το 

προϊόν και links σε άλλες σχετικές πληροφορίες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες µπορέσατε να βρείτε για το προϊόν; 

� όνοµα προϊόντος 

� σύντοµη περιγραφή 

� χαρακτηριστικά (π.χ. µέγεθος, χρώµα) 

� βαθµολογία προϊόντος και κριτικές 

πελατών 

� πλήρη λίστα συστατικών 

� οδηγίες χρήσης 

� παρόµοια ή συσχετιζόµενα προϊόντα 

� φωτογραφία προϊόντος 

� βασικά πλεονεκτήµατα 

� τιµή 

� διαθεσιµότητα 

� προσθήκη στο καλάθι αγορών 

� αναλυτική περιγραφή προϊόντος 

� προτάσεις και συµβουλές 

� σύνδεσµοι στις σελίδες των βασικών 

συστατικών 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Η παρουσίαση του προϊόντος διαθέτει κάποια από τα ακόλουθα εργαλεία για την 

διαχείριση των προϊόντων και την πλοήγηση σε αυτά; 

� προσθήκη στα αγαπηµένα προϊόντα 

� αποστολή σελίδας σε ένα φίλο µε e-

mail 

� εκτύπωση σελίδας 

� µετάβαση στη σειρά προϊόντων 

� µετάβαση στο επόµενο ή στο 

προηγούµενο προϊόν της κατηγορίας 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Υπάρχει ειδική σήµανση για τα βιολογικά πιστοποιηµένα προϊόντα ή αναγράφετε το 

ποσοστό φυσικότητας των προϊόντων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Επιλέξτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ένα προϊόν για το οποίο θέλετε να 

επιλέξετε ένα διαφορετικό χρώµα, π.χ. ένα κραγιόν που µπορεί να έχει διαφορετικά 

χρώµατα. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P23. Product Configurator 

Μπορείτε να δείτε µια φωτογραφία του προϊόντος και να τη µεγεθύνετε; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 
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Αν επιλέξετε να αλλάξετε το χρώµα του προϊόντος, µπορείτε να δείτε την αλλαγή 

αυτή και στη φωτογραφία του προϊόντος; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Καθώς κοιτάζετε ένα προϊόν, θέλετε να µάθετε αν υπάρχουν άλλα συσχετιζόµενα ή 

συµπληρωµατικά προϊόντα, π.χ. ένα αξεσουάρ, κάποιο άλλο παρόµοιο προϊόν ή ένα 

προϊόν που ταιριάζει µε το επιλεγµένο. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P24. Cross-selling and Up-selling 

Στη σελίδα του επιλεγµένου προϊόντος, υπάρχουν και προτάσεις για άλλα προϊόντα, 

π.χ. “You may also like”, “Related products” ή “Customers that bought this also 

bought”; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Η προβολή των συσχετιζόµενων προϊόντων αποσπά την προσοχή σας από το 

επιλεγµένο προϊόν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Τα στοιχεία που δίνονται για τα συσχετιζόµενα προϊόντα, είναι επαρκή για να σας 

βοηθήσουν να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και να κρίνετε αν αξίζει τον κόπο να 

µεταβείτε στις σελίδες των προϊόντων αυτών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο συσχετιζόµενο προϊόν στο καλάθι αγορών χωρίς να 

χρειαστεί να φύγετε από τη σελίδα του αρχικά επιλεγµένου προϊόντος; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

 

6.3.5. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

(S8)  ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά κάποιων προϊόντων από το site. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P25. E-commerce Site 

Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγµή που εισέρχεστε στο site, ότι αυτό διαθέτει και 

ηλεκτρονικό κατάστηµα από όπου µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τις αγορές σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Κατά την πλοήγησή σας εντοπίζετε κάποιο προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε. 

Προσθέστε το προϊόν αυτό στο καλάθι αγορών και συνεχίστε την πλοήγησή σας µέχρι 

να επιλέξετε όλα τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. 
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ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P26. Shopping Cart 

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο καλάθι 

αγορών σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορείτε να εισάγετε εύκολα στο καλάθι αγορών ένα διαφηµιζόµενο στην αρχική 

σελίδα προϊόν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση και άλλων προϊόντων, εκτός από αυτά που 

έχετε ήδη εισάγει στο καλάθι σας, µε ένα µόνο κλικ; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Είναι εύκολη η πρόσβαση στο καλάθι αγορών οποιαδήποτε στιγµή και από 

οποιαδήποτε σελίδα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Είναι εύκολο να διαγράψετε ένα προϊόν από το καλάθι αγορών ή να αλλάξετε την 

ποσότητά του; Η συνολική τιµή επαναϋπολογίζεται αυτόµατα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Από το σηµείο αυτό έχετε εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την 

αποστολή, τη διαχείριση και τα κόστη των παραγγελιών και την πολιτική 

επιστροφών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Το σύστηµα σας παρέχει πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 

Το σύστηµα σας καθοδηγεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς παρέχοντας 

ένα εµφανές κουµπί, π.χ. «Checkout»; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που εγκαταλείψετε ξαφνικά ή καθυστερήσετε τη διαδικασία αγοράς, το 

σύστηµα αποθηκεύει αυτόµατα το καλάθι αγορών σας ή χρειάζεται να ξεκινήσετε τη 

διαδικασία πάλι από την αρχή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Σχόλια: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Μπορείτε να αποθηκεύσετε οι ίδιοι το καλάθι αγορών σας; 
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� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Αφού έχετε συλλέξει τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο καλάθι αγορών, 

προχωρήστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς σας επιλέγοντας το κουµπί 

“Checkout”.  

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P27. Purchase Process 

Το σύστηµα σας καθοδηγεί σταδιακά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Προκειµένου να ολοκληρώσετε την αγορά σας, το σύστηµα σας υποχρεώνει να 

δηµιουργήσετε λογαριασµό χρήστη; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Το σύστηµα σας ενηµερώνει ότι µετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα 

λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Η δοµή της σελίδας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωση της παραγγελίας 

ήταν απλή ή περιείχε στοιχεία που αποσπούσαν την προσοχή σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Προκειµένου να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, το σύστηµα σας ζητά να 

εισάγετε κάποια διεύθυνση αποστολής και πληρωµής. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 4 P28. Quick Address Selection 

Το site παρέχει µια απλή φόρµα για την εισαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορείτε να εισάγετε και να αποθηκεύσετε περισσότερες από µια διευθύνσεις στο 

σύστηµα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα σας επιτρέπει να επιλέξετε ποια διεύθυνση θέλετε 

να χρησιµοποιήσετε για την ολοκλήρωση της τρέχουσας παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 Στη συνέχεια καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 5 P29. Quick Shipping Method Selection 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Το σύστηµα σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε µεταξύ διαφορετικών τρόπων 

αποστολής; 
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� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

Στο σηµείο αυτό έχετε ενηµέρωση για το χρόνο και το κόστος αποστολής της 

παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 Θέλετε να αποστείλετε την παραγγελία σας ως δώρο σε κάποιον άλλο παραλήπτη. 

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το σύστηµα µπορεί να παρέχει ειδικές 

παραµέτρους αποστολής όπως την επιλογή συσκευασία δώρου. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 6 P30. Gift Giving 

Το σύστηµα σας επιτρέπει την επιλογή κάποιας συσκευασίας δώρου και σας 

ενηµερώνει για τις επιπλέον χρεώσεις; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορείτε να συµπεριλάβετε ένα προσωπικό µήνυµα για τον παραλήπτη µαζί µε την 

παραγγελία σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 Θέλετε να επιλέξετε και λάβετε δωρεάν δείγµατα µαζί µε την παραγγελία σας. Κατά 

την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το σύστηµα µπορεί να σας παρέχει µια λίστα 

επιλογής δωρεάν δειγµάτων. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 7 P31. Free Samples 

Το σύστηµα σας επιτρέπει να επιλέξετε τα δείγµατα που επιθυµείτε να τα λάβετε 

δωρεάν µε την παραγγελία σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορείτε να δείτε αρκετές πληροφορίες για τα δείγµατα που σας ενδιαφέρουν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Είναι εύκολη η διαδικασία επιλογής δειγµάτων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορείτε να παρακάµψετε τη διαδικασία αυτή χωρίς να επιλέξετε κάποιο δείγµα και 

να συνεχίσετε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Όσο περιηγείστε στον ισότοπο, πριν προχωρήσετε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της 

παραγγελίας σας, µπορείτε να γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα 

επιλογής και αποστολής δωρεάν δειγµάτων µαζί µε την παραγγελία σας, για 
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παράδειγµα µέσω ενός διαφηµιστικού banner στην αρχική σελίδα ή ενός σταθερού 

συνδέσµου σε κάθε σελίδα του ιστότοπου; 

� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 Στη συνέχεια καλείστε να επιλέξετε τρόπο πληρωµής και να καταχωρίσετε τα 

απαραίτητα δεδοµένα για την εκτέλεση της πληρωµής. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 8 P32. Payment Method 

Ανησυχείτε για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών στο συγκεκριµένο 

site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Γνωρίζετε αν το site χρησιµοποιεί κρυπτογραφηµένες σελίδες κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αγοράς για την ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων των συναλλαγών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Ποιες µεθόδους πληρωµής παρέχει το site; 

� Πιστωτική κάρτα 

� ∆ωροεπιταγή 

� Άλλη 

� Προπληρωµένη κάρτα 

� Αντικαταβολή 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Η διαδικασία εισαγωγής των δεδοµένων πληρωµής είναι απλή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε πιστωτική κάρτα, µπορείτε να αποθηκεύσετε τα 

στοιχεία της κάρτας σας προκειµένου να την χρησιµοποιήσετε ξανά στο µέλλον στο 

συγκεκριµένο site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής τρόπου αποστολής και πληρωµής και 

είσαστε ένα βήµα πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Στο σηµείο αυτό 

θέλετε να δείτε µια σύνοψη της παραγγελίας σας προκειµένου να επιβεβαιώσετε ότι 

όλα τα στοιχεία είναι σωστά. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 9 P33. Order Summary 

Το site σας παρέχει µια σύνοψη της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Είναι σαφές στο σηµείο αυτό ότι η παραγγελία σας δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 
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Στη σύνοψη της παραγγελίας σας µπορείτε να δείτε όλα τα βασικά στοιχεία, όπως τα 

προϊόντα και τις ποσότητες που αγοράσατε, τις τιµές τους, τον τρόπο, το κόστος και 

τη διεύθυνση αποστολής, τον τρόπο και τη διεύθυνση πληρωµής, τις επιπλέον 

χρεώσεις αν υπάρχουν και τα συνολικά κόστη; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας από τη 

σελίδα αυτή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 Ολοκληρώστε την παραγγελία σας επιλέγοντας το κουµπί “Place your order” ή 

“Buy”. Στο σηµείο αυτό περιµένετε να λάβετε µια επιβεβαίωση της τοποθέτησης της 

παραγγελίας σας καθώς και µια απόδειξη. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 10 P34. Order Confirmation and Thank-you 

Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, εµφανίζεται στην οθόνη σας ένα µήνυµα 

επιβεβαίωσης; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Στο µήνυµα αυτό αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία τοποθέτησης της 

παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να δείτε και µια σύνοψη της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, µπορείτε να επιστρέψετε εύκολα 

στο site για να συνεχίσετε τα ψώνια σας ή να βρείτε πληροφορίες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Ελέγξτε το e-mail σας προκειµένου να διαπιστώσετε αν έχετε λάβει κάποιο µήνυµα 

επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Αν ναι, στο µήνυµα αυτό συµπεριλαµβάνονται ο αριθµός, η ηµεροµηνία τοποθέτησης 

καθώς και µια σύνοψη της παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

 

 (S9)  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Καθώς εκτελείτε διάφορες λειτουργίες, το site συγκεντρώνει κάποια δεδοµένα για 

εσάς. Προσπαθήστε να βρείτε τα δεδοµένα αυτά και να τα τροποποιήσετε. Ψάξτε για 

ένα link “My Account”. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P35. Account Management 

Το site σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις πληροφορίες που κρατάει για εσάς και να 

τις τροποποιήσετε; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Οι πληροφορίες αυτές είναι συγκεντρωµένες σε ένα σηµείο, π.χ. “My Account”; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Η σελίδα αυτή είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορείτε να διαχειριστείτε και να αλλάξετε τα στοιχεία σας ενώ εκτελείτε κάποια 

άλλη λειτουργία, π.χ. µπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας κατά την διαδικασία 

ολοκλήρωσης µιας παραγγελίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Εγγραφείτε στο σύστηµα όταν σας ζητηθεί κατά την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας ή 

βρείτε τη σελίδα εγγραφής. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P36. Registration 

Το σύστηµα σας υποχρεώνει να εγγραφείτε κατά την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, 

π.χ. κατά την ολοκλήρωση µιας παραγγελίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Το site παρέχει µια φόρµα εισαγωγής δεδοµένων για την εγγραφή σας στο σύστηµα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Τα υποχρεωτικά δεδοµένα που καλείστε να εισάγετε κατά την εγγραφή σας, είναι τα 

λιγότερα δυνατά και απολύτως απαραίτητα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Υπάρχουν πληροφορίες για τα πλεονεκτήµατα εγγραφής και την πολιτική ασφάλειας 

δεδοµένων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο διαγραφής από το σύστηµα; ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

� Ναι � Όχι 
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Σχόλια: 

Λάβατε κάποιο e-mail µε ένα link για την ενεργοποίηση του λογαριασµού σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Αν όχι, εισήλθατε αυτόµατα στο σύστηµα και οδηγηθήκατε στο σηµείο από όπου 

ξεκινήσατε τη διαδικασία; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Βρείτε την περιοχή εισόδου και προσπαθήστε να εισέλθετε στο σύστηµα 

χρησιµοποιώντας το username και το password σας. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P37. Login 

Η σελίδα εισόδου στο σύστηµα είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Υπάρχει κάποιος ισχυρός λόγος που σας παρακινεί να εισέλθετε στο σύστηµα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο TAB για να µεταβείτε από το πεδίο του 

username στο πεδίο του password και το πλήκτρο ENTER αντί να πατήσετε το 

κουµπί «Log in»; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Υπάρχει κάποιο link για βοήθεια δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο σε περίπτωση που 

ξεχάσετε το password σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο σύστηµα, υπάρχει κάποιο link που σας 

οδηγεί στη σελίδα εγγραφής; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Καθώς προσπαθείτε να εισέλθετε στο σύστηµα, γράφετε λάθος το username ή το 

password σας. Το σύστηµα σας δίνει ένα επεξηγηµατικό µήνυµα λάθους; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Το σύστηµα σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας το 

username και το password σας προκειµένου να µη χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε 

φορά που εισέρχεστε στο σύστηµα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Κατά την πλοήγησή σας στο site, βρίσκετε κάποια αντικείµενα που θέλετε να 

ξαναδείτε, να διαβάσετε ή να χρησιµοποιήσετε αργότερα. Προσπαθήστε να 

συγκεντρώσετε τα αντικείµενα αυτά σε µια λίστα. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 4 P38. Collector 

Υπάρχει κάποιο link για προσθήκη/αποθήκευση σε λίστα, π.χ. add to wishlist ή add to 

favorites, στις σελίδες των αντικειµένων ενδιαφέροντος; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Το site σας παρέχει κάποια ειδοποίηση ότι το προϊόν έχει προστεθεί στη λίστα; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Η λίστα αυτή είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα ένα αντικείµενο από τη λίστα αυτή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Μπορείτε να µεταφέρετε εύκολα µε ένα κλικ ένα αντικείµενο από τη λίστα αυτή στο 

καλάθι αγορών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 Θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση µιας τρέχουσας παραγγελίας και να την 

τροποποιήσετε. Ψάξτε για τη σχετική σελίδα, π.χ. “Your orders” ή “Order tracking”. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 5 P39. Order Tracking and History 

Το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το ιστορικό των παραγγελιών σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Οι παραγγελίες σας είναι ταξινοµηµένες χρονολογικά, ανάλογα µε την ηµεροµηνία 

που τοποθετήθηκαν;  

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Για κάθε παραγγελία, µπορείτε να δείτε το στάδιο επεξεργασίας της, π.χ. εκκρεµής, 

απεσταλµένη ή ολοκληρωµένη; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Μπορείτε να δείτε το περιεχόµενο κάθε παραγγελίας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Μπορείτε να δείτε σε πιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται οι εκκρεµείς παραγγελίες; 
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� Ναι � Όχι 

Σχόλια: 

Για τις εκκρεµείς παραγγελίες, µπορείτε να δείτε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Για τις εκκρεµείς παραγγελίες, µπορείτε να τροποποιήσετε κάποια µέρη της 

παραγγελίας σας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 

Από τη στιγµή που η παραγγελία σας θα δοθεί στο µεταφορέα, µπορείτε µέσω του site 

να ανιχνεύσετε την πορεία της και να προσδιορίσει τον αναµενόµενο χρόνο 

παράδοσης; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Σχόλια: 

 

6.3.6. Τα φυσικά καταστήµατα 

(S10)  ΕΥΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να βρείτε ένα φυσικό κατάστηµα που διαθέτει τα προϊόντα της εταιρείας 

κοντά στην περιοχή διαµονής σας. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P40. Store Locator 

Το site διαθέτει κάποιο εργαλείο αναζήτησης καταστηµάτων; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Η διαδικασία αναζήτησης είναι απλή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης απεικονίζονται σε έναν χάρτη; 

� Ναι  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Προβάλλονται λεπτοµέρειες για την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας των 

καταστηµάτων σε µορφή κειµένου δίπλα από το χάρτη; 

� Ναι  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Μπορείτε να διεξάγεται µια νέα αναζήτηση από την σελίδα προβολής των 

αποτελεσµάτων; 

� Ναι  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 
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6.3.7. Κοινότητες χρηστών 

(S11)  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να γνωρίσετε και να επικοινωνήσετε µε άλλους πελάτες της εταιρείας και 

χρήστες των προϊόντων της, ή ακόµα και µε τους εργαζόµενους της εταιρείας, να 

συζητήσετε µαζί τους, να ανταλλάξετε απόψεις και ιδέες.  

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P41. Community Building 

Το site σας δίνει τη δυνατότητα να συµµετέχετε σε διάφορες δραστηριότητες της 

εταιρείας, να εκφράζετε τις απόψεις σας και να συζητάτε µε άλλους χρήστες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Το site παρέχει κάποια από τις ακόλουθες υπηρεσίες; 

� Forum 

� Κριτικές προϊόντων  

(testimonials) 

� Ψηφοφορίες (polls) 

� Blog 

� Προτάσεις χρηστών 

(recommendations) 

� Newsletter 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Θέλετε να µάθετε νέα και να δείτε δηµοσιεύσεις για ειδικά θέµατα από τους 

ανθρώπους της εταιρείας, να δείτε σχόλια άλλων χρηστών και να κάνετε κι εσείς τα 

δικά σας σχόλια. Βρείτε αν η εταιρεία διαθέτει κάποιο εταιρικό blog. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 2 P42. Blog 

Ο ιστότοπος έχει πρόσβαση σε κάποιο εταιρικό blog; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Αν ναι, µπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες δηµοσιεύσεις στην κορυφή της αρχικής 

σελίδας; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Μπορείτε να βρείτε παλαιότερες δηµοσιεύσεις αρχειοθετηµένες µε βάση την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους;  

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Οι παλαιότερες δηµοσιεύσεις είναι αρχειοθετηµένες και µε βάση την θεµατική 

κατηγορία που ανήκουν; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Μπορείτε να δείτε τα σχόλια άλλων χρηστών σε κάποια δηµοσίευση και να κάνετε κι 

εσείς σχόλια; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 
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Μπορείτε να διαµοιραστείτε µια δηµοσίευση σε κάποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο, όπως 

facebook, twitter, dig κλπ; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Θέλετε να αξιολογήσετε ένα προϊόν και να γράψετε µια κριτική γι’ αυτό. 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του προϊόντος αυτού και αναζητήστε ένα εργαλείο 

αξιολόγησης. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 3 P43. Testimonials 

Υπάρχει διαθέσιµο κάποιο εργαλείο αξιολόγησης στη σελίδα του προϊόντος; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Προκειµένου να χρησιµοποιήσετε το εργαλείο αξιολόγησης, το σύστηµα σας ζητά να 

κάνετε login; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Το εργαλείο αυτό παρέχει κάποιο σύστηµα βαθµολόγησης του προϊόντος (π.χ. 

αστεράκια ή βαθµός); 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Το εργαλείο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε µια κριτική και να της δώσετε 

έναν τίτλο; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 

Κατά τη συγγραφή µιας κριτικής, το σύστηµα σας παρέχει κάποιες οδηγίες για σωστή 

συγγραφή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχόλια: 

Μπορείτε να δείτε (preview) και να διορθώσετε την κριτική σας πριν από τη 

δηµοσίευσή της; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σχόλια: 

Η κρητική σας δηµοσιεύθηκε ακριβώς όπως την είχατε υποβάλει; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σχόλια: 

Στη συνέχεια δείτε κάποιες δηµοσιευµένες κριτικές. Σε περίπτωση που θεωρείτε µια 

κριτική ανάρµοστη, µπορείτε να την αναφέρετε στους διαχειριστές χρησιµοποιώντας 

ένα κουµπί «Abuse» και µια φόρµα αναφοράς; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Σχόλια: 
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Μπορείτε να αξιολογήσετε µια κριτική απαντώντας αν σας βοήθησε ή όχι; 

Αντίστοιχα, πριν προχωρήσετε στην ανάγνωσή της, έχετε µια πρώτη εντύπωση αν 

βοήθησε άλλους χρήστες; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Σχόλια: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Καθώς περιηγείστε στο περιεχόµενο του site, µπορεί να βρείτε µια ενδιαφέρουσα 

πληροφορία για κάποιο προϊόν ή µια ενδιαφέρουσα αξιολόγηση ή δηµοσίευση που 

θέλετε να διαµοιραστείτε µε τους φίλους σας σε κάποιο άλλο site κοινωνικού 

χαρακτήρα, όπως facebook, twitter, my space, dig κλπ. ∆είτε αν το site σας δίνει τη 

δυνατότητα να δηµοσιεύσετε απευθείας το περιεχόµενο που σας ενδιαφέρει σε κάποιο 

άλλο site χρησιµοποιώντας ένα κουµπί “Share” ή “Send”, ή κάτι αντίστοιχο. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 4 P44. Share Content 

Το site σας επιτρέπει να δηµοσιεύσετε απευθείας, χρησιµοποιώντας ένα κουµπί, 

περιεχόµενο από αυτό σε κάποιο άλλο site κοινωνικού χαρακτήρα, όπως facebook, 

twitter, my space, dig κλπ; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σχόλια: 

Μπορείτε να βρείτε εύκολα τη λειτουργία αυτή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Όταν πατήσετε το κουµπί αυτό, παρουσιάστε µια λίστα µε πολλαπλές επιλογές, όπως 

αποστολή µε e-mail, δηµοσίευση στο facebook, twitter, my space, digg κλπ; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

 

6.3.8. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος 

(S12)  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΆΛΛΑ SITES ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Θέλετε να βρείτε εξειδικευµένες πληροφορίες για ένα νέο προϊόν (π.χ. αναλυτικές 

πληροφορίες για τον τρόπο δράσης ενός προϊόντος, σχετικά videos ή διαφηµιστικές 

καµπάνιες) ή µια εξειδικευµένη υπηρεσία (π.χ. εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

συνεργάτες). Αναζητήστε αν η εταιρεία παρέχει επιπλέον περιεχόµενο πέρα από τις 

βασικές πληροφορίες που µπορεί να παρουσιάζει στη σελίδα ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας. 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙ 1 P45. Micro-Site 

Εκτός από µια σελίδα µε τα βασικά χαρακτηριστικά και τη χρήση ενός προϊόντος ή 

βασικές πληροφορίες για µια εξειδικευµένη υπηρεσία, το site παρέχει κάποιο 

σύνδεσµο (link) σε ένα εξειδικευµένο micro-site µε περισσότερες πληροφορίες; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

� Ναι � Όχι 
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Σχόλια: 

Το micro-site αυτό είναι ενσωµατωµένο στο κεντρικό site ενώ παράλληλα 

παρουσιάζει µια ξεχωριστή δοµή πληροφοριών και λειτουργιών; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σχόλια: 

Το micro-site αυτό έχει τη δική του πλοήγηση, διαφορετική από αυτή του κεντρικού 

site; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σχόλια: 

Το  micro-site αυτό παρουσιάζει επαρκείς πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή; 

� Ναι � Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σχόλια: 
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7. Συµπεράσµατα 
 
Στην παρούσα εργασία προτάθηκε ένα πλαίσιο αξιολόγησης DEPTH για ιστότοπους 

φυσικών καλλυντικών. Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει: 

� την ιεραρχική ανάλυση των λειτουργιών που συναντώνται σε ένα τέτοιο 

σύστηµα 

� την γλώσσα σχεδιαστικών χναριών για το σχεδιασµό και την αξιολόγηση 

ευχρηστίας ενός τέτοιου συστήµατος 

� τα σενάρια χρήσης για την αξιολόγηση ευχρηστίας ενός τέτοιου συστήµατος. 

 

Το σύνολο των λειτουργιών που συνιστούν τη βάση της προτεινόµενης γλώσσας 

σχεδιαστικών χναριών προέκυψε από την ανάλυση ιστότοπων εταιρειών φυσικών 

καλλυντικών, αλλά και εταιρειών του ευρύτερου κλάδου των καλλυντικών. 

 

Από τη συσχέτιση των προτεινόµενων λειτουργιών µε σχεδιαστικά χνάρια, προέκυψε 

µια γλώσσα σχεδιαστικών χναριών για το σχεδιασµό και την αξιολόγηση ευχρηστίας 

διαδικτυακών συστηµάτων φυσικών καλλυντικών. Η προτεινόµενη γλώσσα 

περιλαµβάνει συνολικά σαράντα-πέντε σχεδιαστικά χνάρια, τα σαράντα εκ των 

οποίων αποτελούν προσαρµογές υπαρχόντων σχεδιαστικών χναριών από τη 

βιβλιογραφία ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ιστότοπου φυσικών 

καλλυντικών, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι νέα σχεδιαστικά χνάρια (Shop by 

Need/Concern, Ingredient Glossary, Free Samples, Share Content, Micro-sites) που 

προτάθηκαν για να συµπληρώσουν εξειδικευµένες απαιτήσεις του συστήµατος. 

Ορισµένα από αυτά (Free Samples, Share Content, Micro-sites, Shop by 

Need/Concern) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα συστήµατα πέραν του 

εξεταζόµενου. 

 

Στη συνέχεια, για κάθε λειτουργία του υπό εξέταση συστήµατος προτάθηκε ένα 

σενάριο χρήσης. Κάθε σενάριο ακολουθείται από διχοτοµικές ερωτήσεις και 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την ποσοτική µέτρηση των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης. Σε κάθε ερώτηση ο αξιολογητής καλείται επίσης να γράψει τα σχόλια 

από την αξιολόγησή του προκειµένου να συγκεντρωθούν ποιοτικά δεδοµένα από τη 
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διαδικασία αξιολόγησης καθώς και πιθανές προτάσεις επίλυσης των εµφανιζόµενων 

προβληµάτων ευχρηστίας. 

 

Προκειµένου να αξιολογήσουµε την ποιότητα και την πληρότητα της πρότασής µας, 

αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε τρεις διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης: 

1. Το βαθµό συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε τις προτεινόµενες 

λειτουργίες. 

2. Το βαθµό συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε την προτεινόµενη 

γλώσσα σχεδιαστικών χναριών. 

3. Συνέντευξη µε σχεδιαστές ιστότοπων φυσικών καλλυντικών. 

 

7.1. Βαθµός συµφωνίας  ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε τις 

προτεινόµενες λειτουργίες 

Για την αξιολόγηση του βαθµού συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε τις 

προτεινόµενες λειτουργίες χρησιµοποιήσαµε δύο παραµέτρους: 

� Τη συχνότητα εµφάνισης των προτεινόµενων λειτουργιών στους 

εξεταζόµενους ιστότοπους 

� Το βαθµός συµφωνίας των εξεταζόµενων ιστότοπων µε τις προτεινόµενες 

λειτουργίες 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AVEDA AESOP APIVITA BODY SHOP 
BURT’S 

BEES 

DR. 

HAUSCHKA 
JURLIQUE KIEHL’S KORRES L’OCCITANE ORIGINS WELEDA 

% ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

F1. Γενικές πληροφορίες � � � � � � � � �   � � � 100,00% 

F1.1. Επιλογή χώρας � � � � �  �  � � � � 83,33% 

F1.2. Επιλογή γλώσσας    �     � �    25,00% 

F1.3. Πλοήγηση � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F1.4. Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο �  � � �   � � �  � 66,67% 

F1.5. Επικοινωνία � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2. Αναζήτηση � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.1. Αναζήτηση αντικειµένου � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.2. Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F2.3. Χάρτης ιστότοπου �  � � � � � � � � � � 91,67% 

F3. Βοήθεια � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F3.1. Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο    �       �   16,67% 

F4. Πληροφορίες για την εταιρεία � � � � � � � � � � �   91,67% 

F5. Εταιρικά νέα  � �  � �  � �   � 50,00% 

F5.1. Εγγραφή σε newsletter � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.1. Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.2. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F6.2.1. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τις ανάγκες/προτιµήσεις 

�  �   � � � �  � � 66,67% 

F6.2.2. Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα 
µε τα συστατικά τους 

�  � �  �   � �  � 50,00% 

F6.3. Σύµβουλος προϊόντων �   �  � � �  �    50,00% 

F7. Προβολή πληροφοριών προϊόντος � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F7.1. ∆ιαµόρφωση προϊόντος  �   � � �  � �  �   58,33% 

F7.2. Συσχετιζόµενα προϊόντα � � � � � �  � � � � � 91,67% 

F8. Αγορά προϊόντων � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.1. Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.2. Ολοκλήρωση παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.3. Επιλογή διεύθυνσης αποστολής � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.3.1. Συσκευασία δώρου � � � � � �  � � � �   83.33% 

F8.3.2. ∆ωρεάν δείγµατα �       � � �    33,33% 

F8.4. Πληρωµή � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.5. Σύνοψη παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F8.6. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9. ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.1. ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.2. Είσοδος χρήστη � � � � � � � � � � � � 100,00% 

F9.3. ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων �  � �    �  � �   50,00% 

F9.4. ∆ιαχείριση παραγγελιών � � � � � � � �  � �   83,33% 

F10. Εύρεση φυσικού καταστήµατος � � � � � �  � � � �   83,33% 

F11. Κοινότητες χρηστών �  � � � � � �  � � � 83,33% 

F11.1. Blog    � �     �  � 25,00% 

F11.2. Αξιολόγηση προϊόντων �    �     � � � 33,33% 

F11.2. ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου �  � � �   �   �   50,00% 

F12. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος �   �      �    25,00% 

% ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 90,91% 65,91% 8,82% 90,91% 81,82% 77,27% 65,91% 84,09% 79,55% 88,64% 81,82% 72,73%  

Πίνακας 10: Αξιολόγηση προτεινόµενων λειτουργιών
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Από την ανάλυση αυτή διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους εξεταζόµενους 

ιστότοπους εµφανίζουν πολλές οµοιότητες στη δοµή των λειτουργιών και στο 

περιεχόµενο, ενώ δίνουν έµφαση στην παρουσίαση και στην πώληση των προϊόντων 

τους. Πιο συγκεκριµένα: 

� Το σύνολο των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών δίνει έµφαση στην 

παρουσίαση των προϊόντων του και παρέχει τουλάχιστον 2 τρόπους 

πλοήγησης σε αυτά. 

� Το σύνολο των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών παρέχει τη δυνατότητα 

πλοήγησης στα προϊόντα µε βάση τον τύπο προϊόντος που αποτελεί και τον 

πιο οικείο τρόπο αναζήτησης για τον καταναλωτή, καθώς προσοµοιάζει τον 

τρόπο που πρωταρχικά αναζητά ένα προϊόν σε ένα φυσικό κατάστηµα. 

� Το 66,67% των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών παρέχει τη δυνατότητα 

πλοήγησης στα προϊόντα µε βάση τις ανάγκες/προτιµήσεις των καταναλωτών, 

εστιάζοντας έτσι στην αποτελεσµατικότητα των προϊόντων τους. 

� Το 50% των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών παρέχει τη δυνατότητα 

πλοήγησης στα προϊόντα µε βάση τα κύρια συστατικά τους, εστιάζοντας έτσι 

στη φυσικότητα των προϊόντων τους.  

� Το σύνολο των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών παρέχει τη δυνατότητα 

στους χρήστες τους να αγοράσουν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, δηµιουργήσαµε ένα νέο πίνακα όπου 

οµαδοποιήσαµε τα ποσοστά συµφωνίας των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών σε 

οµάδες µε εύρος 20% και υπολογίσαµε το πλήθος και το ποσοστό των ιστότοπων που 

συµφωνούν µε το σύνολο των προτεινόµενων λειτουργιών: 

 

 0-40% 40-60% 60-80% 80-100% ΣΥΝΟΛΟ 

Φυσικά καλλυντικά 0 0 5 7 12 

% Φυσικά καλλυντικά 0% 0% 42% 58% 100% 

Πίνακας 11: Ποσοστό συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε το προτεινόµενο 
σύνολο λειτουργιών 
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Σχήµα 12: Συµφωνία ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε το προτεινόµενο σύνολο 

λειτουργιών 

 

Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι το σύνολο των ιστότοπων φυσικών 

καλλυντικών ξεπερνά το 60% επίπεδο συµφωνίας µε τις προτεινόµενες λειτουργίες, 

µε το 58% των ιστότοπων αυτών να εµφανίζει ποσοστό συµφωνίας 80-100%. 

 

Τα υψηλά ποσοστά συµφωνίας δείχνουν πως οι προτεινόµενες λειτουργίες 

περιγράφουν σε ικανοποιητικό βαθµό το σύνολο των λειτουργιών που περιλαµβάνει 

ένας ιστότοπος φυσικών καλλυντικών. 

 

7.2. Βαθµός συµφωνίας  ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε την 

προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών 

Για την αξιολόγηση του βαθµού συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε την 

προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών χρησιµοποιήσαµε δύο παραµέτρους: 

� Τη συχνότητα εµφάνισης των προτεινόµενων σχεδιαστικών χναριών στους 

εξεταζόµενους ιστότοπους 

� Το βαθµός συµφωνίας των εξεταζόµενων ιστότοπων µε την προτεινόµενη 

γλώσσα σχεδιαστικών χναριών 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΝΑΡΙΑ AVEDA AESOP APIVITA BODY SHOP 
BURT’S 

BEES 

DR. 

HAUSCHKA 
JURLIQUE KIEHL’S KORRES L’OCCITANE ORIGINS WELEDA 

% ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΣΧ. ΧΝΑΡΙΩΝ 

P1. Homepage � � � � � � � � �   � � � 100,00% 

P2. Country Selector  � � � � �  �  � � � � 83,33% 

P3. Language Selector     �     � �    25,00% 

P4. Main Navigation  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P5. Breadcrumbs  �  � � �   � � �  � 66,67% 

P6. Contact Page  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P7. Search Area      �     �  16,67% 

P8. Search Box  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P9. Search Results  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P10. Site Map  �  � � � � � � � � � � 91,67% 

P11. Help Page  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P12. Context-Sensitive Help    �       �   16,67% 

P13. About Us � � � � � � � � � � �   91,67% 

P14. News Box   �   � �  � �   � 41,67% 

P15. Newsletter  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P16. Multiple Ways To Navigate � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P17. Browsable Content  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P18. Featured Products � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P19. Shop by need/concern* �  �   � � � �  � � 66,67% 

P20. Ingredient glossary* �  � �  �   � �  � 50,00% 

P21. Product Advisor  �     � � �  �    41,67% 

P22. Product Page  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P23. Product Configurator  �   � � �  � �  �   58,33% 

P24. Cross-selling and Up-selling � � � � � �  � � � � � 91,67% 

P25. E-commerce Site  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P26. Shopping Cart  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P27. Purchase Process � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P28. Quick Address Selection � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P29. Quick Shipping Method Selection �   � �   �  � �  50,00% 

P30. Gift Giving � � � � � �  � � � �   83,33% 

P31. Free Samples* �       � � �    33,33% 

P32. Payment Method � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P33. Order Summary � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P34. Order Confirmation and Thank-you � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P35. Account Management � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P36. Registration  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P37. Login  � � � � � � � � � � � � 100,00% 

P38. Collector  �  � �    �  � �   50,00% 

P39. Order Tracking and History � � � � � � � �  � �   83,33% 

P40. Store Locator  � � � � � �  � � � �   83,33% 

P41Community Building �  � � � � � �  � � � 83,33% 

P42. Blog    � �     �  � 25,00% 

P43. Testimonials  �    �     � � � 33,33% 

P44. Share content* �  � � �   �   �   50,00% 

P45. Micro-Site* �   �      �    25,00% 

% ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 88,89% 62,22% 75,56% 86,67% 80,00% 75,56% 62,22% 82,22% 75,56% 86,67% 82,22% 68,89%  

Πίνακας 12: Αξιολόγηση προτεινόµενων σχεδιαστικών χναριών
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Από την παραπάνω ανάλυση διαφαίνεται ότι ο σχεδιασµός των περισσότερων από 

τους εξεταζόµενους ιστότοπους φυσικών καλλυντικών τείνει να συµφωνεί µε την 

προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, δηµιουργήσαµε ένα νέο πίνακα όπου 

οµαδοποιήσαµε τα ποσοστά συµφωνίας των ιστότοπων φυσικών καλλυντικών σε 

οµάδες µε εύρος 20% και υπολογίσαµε το πλήθος και το ποσοστό των ιστότοπων που 

συµφωνούν µε το σύνολο των προτεινόµενων σχεδιαστικών χναριών: 

 

 0-40% 40-60% 60-80% 80-100% ΣΥΝΟΛΟ 

Φυσικά καλλυντικά 0 0 6 6 12 

% Φυσικά καλλυντικά 0% 0% 50% 50% 100% 

Πίνακας 13: Ποσοστό συµφωνίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε τα προτεινόµενα 
σχεδιαστικά χνάρια 

 
 

 
Σχήµα 13: Συµφωνία ιστότοπων φυσικών καλλυντικών µε τα προτεινόµενα σχεδιαστικά 

χνάρια 

 

Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι το σύνολο των ιστότοπων φυσικών 

καλλυντικών ξεπερνά το 60% επίπεδο συµφωνίας µε τα προτεινόµενα σχεδιαστικά 

χνάρια, µε το 50% των ιστότοπων αυτών να εµφανίζει ποσοστό συµφωνίας 80-100%. 
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Τα υψηλά ποσοστά συµφωνίας δείχνουν ότι η προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών 

χναριών αποτελεί µια ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση για τον σχεδιασµό αλλά και την 

αξιολόγηση της ευχρηστίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών. 

 

7.3. Συνέντευξη µε σχεδιαστές ιστότοπων φυσικών καλλυντικών 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας του προτεινόµενου πλαισίου αξιολόγησης DEPTH 

για ιστότοπους φυσικών καλλυντικών, ζητήσαµε από τους δύο σχεδιαστές (web 

designers) του ιστότοπου της APIVITA (www.apivita.com) να αξιολογήσουν τον 

ιστότοπο αυτό χρησιµοποιώντας το προτεινόµενο πλαίσιο και στη συνέχεια να 

απαντήσουν σε τρία ερωτήµατα. 

 

A) Τα προτεινόµενα σχεδιαστικά χνάρια είναι κατανοητά ως προς τη δοµή και 

την παρουσίασή τους; 

Οι δύο web designers επιβεβαίωσαν ότι η δοµή των σχεδιαστικών χναριών ήταν 

απόλυτα κατανοητή και δεν χρειάζονταν περαιτέρω εξηγήσεις. Μπορούσαν 

εύκολα να εντοπίσουν το πρόβληµα [ΠΡΟΒΛΗΜΑ] στο οποίο δινόταν λύση από 

τη γλώσσα όσο και το πλαίσιο εφαρµογής του [ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ] 

και τους παράγοντες που επηρέαζαν την επιλογή της λύσης αυτής [ΓΙΑΤΙ]. Στη 

συνέχεια µπορούσαν να δουν τη λύση [ΛΥΣΗ] που δινόταν στο πρόβληµα καθώς 

και την αιτιολογία για την επιλογή της λύσης αυτής [ΠΩΣ]. Για κάθε λύση 

δίνονταν και ορισµένα παραδείγµατα εφαρµογής [ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ] που τους 

διευκόλυναν να κατανοήσουν την προτεινόµενη λύση. Τέλος µπορούσαν να 

εντοπίσουν όλα τα σχεδιαστικά χνάρια που συνεισέφεραν στη λύση του 

προβλήµατος [ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ]. Ωστόσο, προέκυψαν µικρές 

διορθώσεις στην έκφραση µε στόχο να βελτιώσουν την παρουσίαση των 

σχεδιαστικών χναριών, να τα κάνουν πιο απλά και κατανοητά. 

 

B) Εάν σας δώσουµε µια συλλογή από σχεδιαστικά χνάρια και σενάρια χρήσης, 

µπορείτε να κάνετε ένα περιδιάβασµα (walkthrough) στον ιστότοπο και να 

προτείνετε λύσεις; 

Οι δύο web designers κλήθηκαν να παίξουν το ρόλο του αξιολογητή DEPTH και 

να αξιολογήσουν τον ιστότοπο της APIVITA χρησιµοποιώντας τα προτεινόµενα 
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σχεδιαστικά χνάρια και τα σενάρια χρήσης που αντιστοιχούν σε κάθε λειτουργία 

του υπό εξέταση συστήµατος. Οι αξιολογητές κλήθηκαν να περιδιαβούν το 

σύστηµα ακολουθώντας τα βήµατα των προτεινόµενων για κάθε λειτουργία 

σεναρίων χρήσης. Καθώς επιθεωρούσαν το σύστηµα, είχαν τη δυνατότητα να 

ανατρέξουν στα σχετικά σχεδιαστικά χνάρια προκειµένου να δουν την ιδανική 

λύση. Η χρήση των σχεδιαστικών χναριών τους βοήθησε να αναγνωρίσουν 

ορισµένα προβλήµατα ευχρηστίας καθώς και να προτείνουν λύσεις  για τα 

προβλήµατα αυτά. Παρόλα αυτά, για ορισµένα σενάρια χρήσης χρειάστηκαν 

λεπτοµερέστερη καθοδήγηση. Παράλληλα παρατήρησαν ότι θα τους διευκόλυνε 

ένα σύστηµα για την αυτοµατοποίηση της αναφοράς ώστε να έχουν ανά πάσα 

στιγµή µια συνολική εικόνα της διαδικασίας αξιολόγησης. Προκειµένου να 

αυτοµατοποιηθεί η αναφορά αξιολόγησης ευχρηστίας, και αφού πλέον τα 

σενάρια χρήσης έχουν βελτιωθεί, προτείνεται να αξιοποιηθεί σε επόµενη δοκιµή 

το εργαλείο DEPTH-toolkit [Georgiakakis, Retalis, Psaromiligkos & 

Papadimitriou, 2007; Retalis & Georgiakakis, 2008]. 

 

Γ) Εάν σχεδιάζατε από την αρχή τον ισότοπο, θα σας βοηθούσε η προτεινόµενη 

γλώσσα σχεδιαστικών χναριών; 

Οι δύο web designers παρατήρησαν ότι η χρήση της προτεινόµενης γλώσσας 

σχεδιαστικών χναριών κατά το σχεδιασµό του ιστότοπου θα τους βοηθούσε να 

εντοπίσουν και να προλάβουν ορισµένα σχεδιαστικά προβλήµατα. 

 

Από την αξιολόγηση των web designers φαίνεται ότι το προτεινόµενο πλαίσιο 

αξιολόγησης DEPTH αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο αξιολόγησης 

ευχρηστίας ιστότοπων φυσικών καλλυντικών. Παράλληλα, η προτεινόµενη µέθοδος 

βοηθά τους αξιολογητές να εντοπίσουν ευκολότερα ορισµένα προβλήµατα 

ευχρηστίας και να προτείνουν λύσεις. 

 

7.4. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Η προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών και το προτεινόµενο πλαίσιο 

αξιολόγησης DEPTH για τους ιστότοπους φυσικών καλλυντικών µπορούν να έχουν 

εφαρµογή και σε άλλα πεδία. Καθώς οι ιστότοποι φυσικών και συµβατικών 

καλλυντικών παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες ως προς τις παρεχόµενες λειτουργίες 
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µε τους ιστότοπους φυσικών καλλυντικών (βλ. παρ. 4.4. Ανάλυση Παρόµοιων 

Συστηµάτων), η προτεινόµενη γλώσσα σχεδιαστικών χναριών και το προτεινόµενο 

πλαίσιο αξιολόγησης DEPTH θα µπορούσαν εύκολα να χρησιµοποιηθούν για το 

σχεδιασµό και την αξιολόγηση ευχρηστίας ιστότοπων καλλυντικών όλων των τύπων 

µε λίγες µόνο προσαρµογές. Παράλληλα, προτείνεται η επέκταση της προτεινόµενης 

γλώσσας σχεδιαστικών χναριών σε ιστότοπους µεταπωλητών καλλυντικών (e-

retailers). Οι συγκεκριµένοι ιστότοποι έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες, όπως η 

πώληση πολλών διαφορετικών µαρκών και κατηγοριών προϊόντων, που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός τέτοιου συστήµατος. 

 

Παράλληλα, καθώς οι τεχνολογίες του διαδικτύου συνεχώς εξελίσσονται και οι 

ανάγκες των χρηστών διαρκώς µεταβάλλονται, το προτεινόµενο πλαίσιο θα πρέπει να 

επανεξετάζεται συχνά και να εµπλουτίζεται µε νέα ή/και πιο εξειδικευµένα 

σχεδιαστικά χνάρια που θα ανταποκρίνονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και των 

αναγκών των χρηστών. Σήµερα οι καταναλωτές καλλυντικών στρέφονται όλο και 

περισσότερο σε κοινότητες οµορφιάς (blogs, forums, social networks) προκειµένου 

να βρουν πληροφορίες για νέα προϊόντα, να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις, 

να συγκρίνουν τιµές και εν τέλει να αγοράσουν προϊόντα [The Benchmarking 

Company, 2007]. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών πρέπει να 

δώσουν έµφαση στα κοινωνικά δίκτυα και να αναπτύξουν εύχρηστες εφαρµογές που 

να αλληλεπιδρούν µε τα δίκτυα αυτά, να προσελκύουν νέους πελάτες και να τους 

προσφέρουν προστιθέµενη αξία.  

 

Μια ακόµα σηµαντική ανάγκη των καταναλωτών φυσικών καλλυντικών είναι η 

εκπαίδευση τους σχετικά µε το όφελος και τους ισχυρισµούς για την 

αποτελεσµατικότητα των φυσικών και βιολογικών καλλυντικών [Kairos Consumers, 

2010]. Καθώς το διαδίκτυο αποτελεί µια πλούσια πηγή εκπαιδευτικών πληροφοριών, 

οι εταιρείες φυσικών καλλυντικών µπορούν µε πολύ χαµηλό κόστος να αναπτύξουν 

εφαρµογές που θα ενηµερώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους χρήστες τους στα οφέλη 

της χρήσης φυσικών και βιολογικών καλλυντικών έναντι των συµβατικών χηµικών 

καλλυντικών. Οι εφαρµογές αυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και να 

κρατούν το ενδιαφέρον των χρηστών τους. Η ανάπτυξη νέων σχεδιαστικών χναριών 

είναι πιθανό να ευνοήσει την υλοποίηση τέτοιων εφαρµογών. 
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Ακόµα, καθώς η χρήση i-phones αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς και αναπτύσσονται 

συνεχώς νέες εφαρµογές, είναι σκόπιµο να εξεταστεί η προσαρµογή ενός 

διαδραστικού συστήµατος φυσικών καλλυντικών για χρήση µέσω i-phone. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών επηρεάζουν σηµαντικά το 

σχεδιασµό, τη λειτουργικότητα ακόµα και τον τρόπο χρήσης των εφαρµογών. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα σχεδιαστικά χνάρια για την υλοποίηση 

εξειδικευµένων εφαρµογών.  

 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας όµως για την επιτυχία ενός συστήµατος είναι η 

αποδοχή του από τον τελικό χρήστη. Κρίνεται λοιπόν στρατηγικής σηµασίας η 

εµπλοκή του χρήστη στη διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Τα σχεδιαστικά 

χνάρια που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του συστήµατος θα 

πρέπει να υπόκεινται στην κρίση ειδικών και χρηστών ώστε να εντοπίζονται οι 

αδυναµίες τους και να προτείνονται βελτιώσεις. 
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� Wikipatterns [www.wikipatterns.com] 
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[http://harbinger.sims.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatter

ns/home.php] 

� Yahoo! Design Pattern Library [http://developer.yahoo.com/ypatterns] 
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Παράρτηµα Α:  

Η Προτεινόµενη Γλώσσα Σχεδιαστικών Χναριών 
 

Α1. Γενικές πληροφορίες 

Α1.1. Αρχική σελίδα 

(P1)   HOMEPAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να καταλάβουν αν βρίσκονται στο σωστό σηµείο και, αν ναι, πώς µπορούν να συνεχίσουν για 

να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στο δικτυακό σας τόπο. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µία αρχική σελίδα που να παρουσιάζει το δικτυακό τόπο στους χρήστες και να τους βοηθά να 

βρουν τα στοιχεία που ψάχνουν σε αυτόν. 

Πηγή: http://www.kiehls.com  

Η αρχική σελίδα της 

KIEHL’S εισάγει 

τους χρήστες στη 

δοµή του ιστότοπου 

ενώ παράλληλα χτίζει 

την ταυτότητα της 

εταιρείας. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Η αρχική σελίδα αποτελεί την είσοδο ενός δικτυακού τόπου και είναι για τους περισσότερους χρήστες το σηµείο 

έναρξης της πλοήγησής τους.  

ΠΩΣ 
Η αρχική σελίδα αποτελεί την είσοδο του δικτυακού τόπου και ουσιαστικά είναι η σελίδα που θα δουν οι 

περισσότεροι χρήστες. Οι χρήστες που βρέθηκαν σκόπιµα στο δικτυακό σας τόπο, χρειάζονται να επιβεβαιώσουν 

ότι βρίσκονται στο σωστό µέρος. Ενώ οι χρήστες που βρέθηκαν τυχαία στο δικτυακό σας τόπο και δεν σας 

γνωρίζουν καλά, θέλουν να µάθουν ποιος βρίσκετε πίσω από αυτόν και τι έχει να τους προσφέρει. Προσπαθήστε 

να απαντήσετε στις ερωτήσεις των χρηστών σας χωρίς να παραφορτώνετε την αρχική σελίδα µε πληροφορίες. 
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∆ιατηρείστε µια ισορροπία µεταξύ πληροφοριών για την εταιρεία, στοιχείων πλοήγησης, περιεχοµένου και 

προωθητικών στοιχείων και δώστε µια γενική ιδέα στο χρήστη για τη δοµή και το περιεχόµενο του δικτυακού σας 

τόπου.  

 

Η αρχική σελίδα πρέπει να δελεάσει τους χρήστες ώστε να συνεχίσουν την περιήγησή τους στον δικτυακό τόπο 

ενώ παράλληλα, µέσα σε έναν περιορισµένο χώρο, πρέπει:  

��  Να χτίσει την ταυτότητα του δικτυακού τόπου [UP-FRONT VALUE PROPOSITION] και να ενισχύσει 

την αναγνωρισιµότητα της εταιρείας και της µάρκας [SITE BRANDING]. 

��  Να δηµιουργήσει θετικές εντυπώσεις µε το κατάλληλο look & feel [PAGE TEMPLATES]. 

��  Να παρέχει περιεχόµενο µε αξία για το χρήστη [CONTENT MODULES] που να ελκύει την προσοχή του 

[HEADLINES AND BLURBS]. 

��  Να παρέχει όσο το δυνατόν πιο προσωποποιηµένο περιεχόµενο [PERSONALIZED CONTENT]. 

��  Να εισάγει τους χρήστες στη βασική πλοήγηση του δικτυακού τόπου [MAIN NAVIGATION] αλλά και να 

παρέχει εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης [MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE]. 

��  Να ενηµερώσει για τα νέα και τις εξελίξεις στην εταιρεία, τις αλλαγές στον δικτυακό τόπο, τις νέες 

προωθητικές ενέργειες και προϊόντα [NEWS BOX]. 

 

Η αρχική σελίδα είναι µια ιδιαίτερη σελίδα που µπορεί να έχει λίγο διαφορετική δοµή από τις άλλες σελίδες του 

δικτυακού τόπου. Όµως πρέπει να διατηρείτε µία συνέπεια σε όλο τον δικτυακό τόπο ώστε η αρχική σελίδα και οι 

υπόλοιπες σελίδες να φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανήκουν στον ίδιο δικτυακό τόπο. 

ΓΙΑΤΙ 
Η αρχική σελίδα δίνει στον χρήστη την πρώτη εντύπωση για τον δικτυακό τόπο. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.jurlique.co.uk  

Η αρχική σελίδα της 

JURLIQUE εισάγει 

τους χρήστες στη 

δοµή του ιστότοπου 

ενώ παράλληλα χτίζει 

την ταυτότητα της 

εταιρείας. 

 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: HOMEPAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 268-276, C1 HOMEPAGE PORTAL. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 277-281, C2 UP-FRONT VALUE PROPOSITION. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 
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Edition. Prentice Hall, US, pp. 366-371, E1 SITE BRANDING. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 284-290, D1 PAGE TEMPLATES. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 291-296, D2 CONTENT MODULES. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 297-302, D3 HEADLINES AND BLURBS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 303-313, D4 PERSONALIZED CONTENT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 216-220, B1 MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Miscellaneous: NEWS BOX. 

 

Α1.2 Επιλογή χώρας 

(P2)   COUNTRY SELECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να µεταβεί από έναν δικτυακό τόπο που απευθύνεται στο παγκόσµιο κοινό σε έναν δικτυακό 

τόπο που απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη περιοχή/χώρα. 

ΛΥΣΗ 
Τοποθετήστε στην αρχική σελίδα [HOMEPAGE] ένα µενού επιλογής χώρας ή περιοχής και γλώσσας. 

Πηγή: http://www.loccitane.com  

Η L’OCCITANE έχει 

τοποθετήσει στην 

αρχική σελίδα µια 

αλφαβητική λίστα µε 

τοπικά sites όπου ο 

χρήστης µπορεί να 

επιλέξει την χώρα που 

τον ενδιαφέρει και να 

µεταβεί απευθείας στο 

αντίστοιχο site. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Η εταιρεία έχει παρουσία σε διάφορες χώρες. Κάθε χώρα ή περιοχή έχει το δικό της δικτυακό τόπο στην τοπική 

γλώσσα που επικεντρώνεται στην τοπική αγορά.  

ΠΩΣ 
Χρησιµοποιείστε ένα drop-down menu αν δεν υπάρχει πολύς διαθέσιµος χώρος στη σελίδα. Εναλλακτικά 

τοποθετήστε τις χώρες σε µια αλφαβητική λίστα ώστε ο χρήστης να µπορεί να µεταβεί απευθείας σε αυτές. 

ΓΙΑΤΙ 
Μερικές φορές το εταιρικό site λειτουργεί απλά ως είσοδος για τα τοπικά sites µιας εταιρείας 
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[MULTINATIONAL SITE]. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείστε µια αλφαβητική λίστα ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να µεταβεί απευθείας στη χώρα που τον ενδιαφέρει. Αν όµως το εταιρικό σας site περιέχει και άλλες 

πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος, χρησιµοποιείστε ένα drop-down menu ως στοιχείο της σελίδας. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 
Πηγή: http://www.thebodyshop.com  

Η BODY SHOP 

σηµατοδοτεί στην 

κορυφή της σελίδας µε 

ένα tab το site/χώρα 

στο οποίο βρίσκεται ο 

χρήστης και παράλληλα 

του δίνει τη δυνατότητα 

να µεταβεί σε ένα άλλο 

site/χώρα παρέχοντας 

δίπλα ένα link “change 

country”. Επιλέγοντας 

το link αυτό, ο χρήστης 

µεταβαίνει σε µια νέα 

σελίδα όπου µπορεί να 

επιλέξει από µια 

αλφαβητική λίστα το 

τοπικό site που τον 

ενδιαφέρει. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Making choices: COUNRTY SELECTOR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site types: MULTINATIONAL SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: HOMEPAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 268-276, C1 HOMEPAGE PORTAL. 

 

Α1.3 Επιλογή γλώσσας 

(P3)   LANGUAGE SELECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να επιλέξει τη γλώσσα της προτίµησής του.  

ΛΥΣΗ 
Τοποθετήστε µια λίστα επιλογών στην κορυφή της σελίδας µε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες γραµµένες στην 

τοπική γλώσσα. 
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Πηγή: http://www.fr.nivea.be/home  

Η NIVEA έχει 

τοποθετήσει στην 

κορυφή της σελίδας µια 

λίστας µε τις διαθέσιµες 

γλώσσες. Ο χρήστης 

επιλέγοντας µε ένα κλικ 

τη γλώσσα που τον 

ενδιαφέρει, µπορεί να 

δει το περιεχόµενο της 

σελίδας στη γλώσσα 

του. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Συνήθως, το πρώτο πράγµα που αλλάζει όταν ένα site προσφέρει διαφορετικό περιεχόµενο για κάθε χώρα, είναι η 

γλώσσα. Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να αναγνωρίσουν το όνοµα της γλώσσας τους. 

ΠΩΣ 
Παρέχετε µία λίστα µε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες γραµµένες στη δική τους γλώσσα, δηλαδή “Ελληνικά”, 

“English”, “Deutsch”, “Espanõl”, “Italiano” κλπ. Αν υπάρχει χώρος, τοποθετήστε µία λίστα µε όλες τις γλώσσες 

ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που τον ενδιαφέρει µε ένα κλικ, αλλιώς χρησιµοποιήστε ένα 

combobox. Μην χρησιµοποιείτε ετικέτα για την επιλογή γλώσσας, απλά παρουσιάστε µόνο τα ονόµατα των 

γλωσσών. Τοποθετήστε τη λίστα µε τις γλώσσες στην κορυφή κάθε σελίδας. Μη χρησιµοποιείται σηµαίες για να 

παρουσιάσετε µια γλώσσα καθώς µια σηµαία δεν αντιπροσωπεύει µοναδικά µια γλώσσα, µια σηµαία 

αντιπροσωπεύει µια χώρα. 

ΓΙΑΤΙ 
Παρουσιάζοντας µια γλώσσα όπως γράφεται στη συγκεκριµένη γλώσσα, εξασφαλίζει ότι οι χρήστες µπορούν να 

διαβάσουν το όνοµα της γλώσσα τους. ∆εν χρειάζεται να βάλετε µια ετικέτα για την επιλογή γλώσσας καθώς όσοι 

χρήστες µπορούν να τη διαβάσουν, πιθανόν να µη χρειάζεται να αλλάξουν γλώσσα ενώ οι υπόλοιποι δε θα την 

καταλάβουν. Τοποθετήστε τη λίστα µε τις γλώσσες στην κορυφή κάθε σελίδας ώστε να µπορούν όλοι οι χρήστες 

να αλλάξουν γλώσσα ακόµα και αν δεν έχουν µπει στο site από την κεντρική σελίδα. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.the-body-shop.ch/cms/index.php?lang=fr   

Η BODY SHOP έχει 

τοποθετήσει στην 

κορυφή της σελίδας µια 

λίστας µε τις διαθέσιµες 

γλώσσες µε διεθνή 

κωδικοποίηση. Ο 

χρήστης επιλέγοντας µε 

ένα κλικ τη γλώσσα 

που τον ενδιαφέρει, 

µπορεί να δει το 

περιεχόµενο της 

σελίδας στη γλώσσα 

του. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Making choices: LANGUAGE SELECTOR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site types: MULTINATIONAL SITE. 

 

Α1.4 Πλοήγηση 

(P4)   MAIN NAVIGATION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να ξέρουν που µπορούν να βρουν τα στοιχεία που ψάχνουν. 

ΛΥΣΗ 
Τοποθετήστε ένα πάντα ορατό µενού σε ένα σταθερό σηµείο σε κάθε σελίδα του site. Υποστηρίξτε το κεντρικό 

σας µενού µε πρόσθετα στοιχεία πλοήγησης. 



 

 135 

 
Πηγή: http://www.kiehls.com  

Η KIEHL’S χρησιµοποιεί 

οριζόντια πλοήγηση 

(HORIZONTAL MENU) 

σε συνδυασµό µε FLY-

OUT MENU. Στην 

κορυφή της σελίδας έχει 

τοποθετήσει ένα HOME 

LINK καθώς επίσης και 

METANAVIGATION 

MENUS για την 

είσοδο/εγγραφή του 

χρήστη στο σύστηµα και 

τη µετάβαση στο καλάθι 

αγορών. Ακόµα 

χρησιµοποιεί ένα 

FOOTER MENU στο 

κάτω µέρος της σελίδας 

όπου παρέχει συνδέσµους 

σε δευτερεύουσες 

πληροφορίες. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Όλες οι ιστοσελίδες χρειάζονται κάποια βασική πλοήγηση. 

ΠΩΣ 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σχεδιάσετε τη βασική πλοήγηση της ιστοσελίδας σας. Οι πιο συνηθισµένοι είναι 

η οριζόντια πλοήγηση [HORIZONTAL MENU], η κάθετη πλοήγηση [VERTICAL MENU] και η πλοήγηση σε 

σχήµα Γ [INVERTED L MENU]. Μερικά άλλα στυλ που αποτελούν παραλλαγές κι επεκτάσεις του οριζόντιου 

και του κάθετου µενού είναι τα [FLY-OUT MENU], [DOUBLE TAB NAVIGATION], [HEADERLESS MENU] 

κλπ. Ορισµένα µενού χρησιµοποιούν πιο πολύ εικόνα ή είναι κατάλληλα για ορισµένες περιπτώσεις, όπως τα 

[SCROLLING MENU], [DOORMAT NAVIGATION], [FACETED NAVIGATION], [MINESWEEPING] κλπ. 

 

Η επιλογή της κατάλληλης πλοήγησης εξαρτάται από την αρχιτεκτονική των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Όταν 

επιλέγετε ένα στυλ πλοήγησης, προσπαθήστε να ισορροπήσετε τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς του µε 

τους περιορισµούς της αρχιτεκτονικής των πληροφοριών, τα άλλα στοιχεία της σελίδας και τους σχεδιαστικούς 

περιορισµούς. 

 

Υποστηρίξτε την βασική σας πλοήγηση και µε πρόσθετα εργαλεία. Το βασικό µενού δεν είναι ο µόνος τρόπος που 

ένας χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ο χάρτης του ιστότοπου [SITE MAP], τα περιεχόµενα 

της ιστοσελίδας [SITE INDEX] και η αναζήτηση [SEARCH BOX] µπορούν επίσης να βοηθήσουν τους χρήστες 

να βρουν τις πληροφορίες που ψάχνουν. Μπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε τα [REPEATED MENU] και 

[META NAVIGATION] για να βοηθήσετε τους χρήστες σας να πλοηγηθούν πιο εύκολα. 

ΓΙΑΤΙ 
Η βασική πλοήγηση της ιστοσελίδας είναι ο κύριος τρόπος για να κάνετε τις πληροφορίες προσβάσιµες στους 

χρήστες σας. Η πλοήγηση βοηθά τους χρήστες να πλοηγηθούν στην πληροφοριακή δοµή του ιστότοπου και να 

ξέρουν που είναι και που µπορούν να πάνε. Αυτή η εµπειρία θα «εκπαιδεύσει» τους χρήστες στη δοµή του 

ιστότοπου και θα τους βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσµατικοί κατά την εκτέλεση των εργασιών τους στην 

ιστοσελίδα σας. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.aveda.com/templates/products2/mpp.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY10562  

Η AVEDA χρησιµοποιεί 

πλοήγηση σε σχήµα Γ 

(INVERTED L MENU) σε 

συνδυασµό µε FLY-OUT 

MENU. Στην κορυφή της 

σελίδας έχει τοποθετήσει 

ένα HOME LINK καθώς 

επίσης και 

METANAVIGATION 

MENUS για την 

είσοδο/εγγραφή του χρήστη 

στο σύστηµα και τη 

µετάβαση στο καλάθι 

αγορών. Ακόµα 

χρησιµοποιεί ένα FOOTER 

MENU στο κάτω µέρος της 

σελίδας όπου παρέχει 

συνδέσµους σε 

δευτερεύουσες 

πληροφορίες. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: FLY-OUT MENU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: DOUBLE TAB 

NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: HEADERLESS MENU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: SCROLLING MENU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: DOORMAT 

NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: FACETED NAVIGATION. 
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��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MINESWEEPING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE MAP.  

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE INDEX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: REPEATED MENU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: META NAVIGATION. 

 

Α1.5 Εντοπισµός θέσης στον ιστότοπο 

(P5)   BREADCRUMBS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να ξέρουν που βρίσκονται µέσα σε µια ιεραρχική δοµή και να πλοηγηθούν πίσω σε ένα 

ανώτερο επίπεδο της δοµής. 

ΛΥΣΗ 
∆είξτε τη διαδροµή που ακολούθησε ο χρήστης από την αρχική σελίδα µέχρι την τρέχουσα σελίδα και παρέχετε 

links για κάθε βήµα αυτής της διαδροµής.  

Πηγή: http://www.kiehls.com/Cleansers%20and%20Scrubs/face-cleansers-scrubs,default,sc.html  

Η KIEHL’S τοποθετεί breadcrumbs 

πάνω από την περιοχή περιεχοµένου 

προκειµένου να δείξει στο χρήστη σε 

πιο σηµείο του site βρίσκεται, πως έχει 

φτάσει µέχρι εκεί και πως µπορεί να 

γυρίσει πίσω, παρέχοντας παράλληλα 

links σε κάθε βήµα της διαδροµής για 

άµεση µετάβαση στην κάθε σελίδα.   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ιστότοποι µε µεγάλο όγκο πληροφορίας και ιεραρχική δοµή που συνήθως ξεπερνά τα 3 επίπεδα. Τέτοιοι ιστότοποι 

είναι συνήθως µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους και περιλαµβάνουν ηλεκτρονικά καταστήµατα [E-COMMERCE 

SITE], καταλόγους, portals [PORTAL SITE], εταιρικούς ιστότοπους [CORPORATE SITE] κλπ. Οι ιστότοποι 

αυτοί έχουν κάποια µορφή βασικής πλοήγησης [MAIN NAVIGATION] που επιτρέπει στους χρήστες να 

πλοηγηθούν µέσα στην ιεραρχική δοµή του ιστότοπου. Όµως οι χρήστες µπορεί να θέλουν να πάνε κάποια βήµατα 

πίσω χωρίς να ακολουθήσουν την ιεραρχία. Ακόµα, κάποιοι χρήστες µπορεί να µην είναι οικειοποιηµένοι µε την 

ιεραρχία του ιστότοπου.   

ΠΩΣ 
Μια διαδροµή δείχνει την τοποθεσία της τρέχουσας σελίδας µέσα στη συνολική δοµή της πληροφορίας. Κάθε 

επίπεδο της ιεραρχίας έχει µια ετικέτα και ένα link για την αντίστοιχη σελίδα. Η τρέχουσα σελίδα είναι 

µαρκαρισµένη για να δείξει στους χρήστες σε ποιο σηµείο της ιεραρχίας βρίσκονται και δεν πρέπει να έχει link:   

 

Home > Next level > Next level > Current page 

 

Τα BREADCRUMBS δείχνουν τη διαδροµή που ακολούθησε ο χρήστης για να φτάσει από την αρχική σελίδα 

στην τρέχουσα. ∆ιαχωρίστε κάθε επίπεδο µε σύµβολα που δείχνουν κίνηση προς τα κάτω όπως > ή \. Αν η 

διαδροµή είναι πολύ µεγάλη για να χωρέσει στον σχεδιασµένο χώρο, αντικαταστήστε κάποια επίπεδα µε 

αποσιωπητικά π.χ. “…”. Η διαδροµή τοποθετείται σε ένα ξεχωριστό σηµείο της κάθε σελίδας που κατά προτίµηση 

έχει έκταση ίση µε το πλάτος της περιοχής του περιεχοµένου. Συνήθως τοποθετείτε πάνω από την περιοχή του 

περιεχοµένου και κάτω από την επικεφαλίδα της σελίδας. 

ΓΙΑΤΙ 
Τα BREADCRUMBS δείχνουν στο χρήστη που βρίσκεται και ποια είναι η δοµή της πληροφορίας. Καθώς οι 

χρήστες βλέπουν τη δοµή αυτή, µπορούν να µάθουν ευκολότερα την ιεραρχία του ιστότοπου. Μετατρέποντας 
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κάθε ετικέτα σε link, ο χρήστης µπορεί πολύ γρήγορα να περιδιαβεί την ιεραρχία. Τα BREADCRUMBS δεν 

αποτελούν την βασική πλοήγηση του ιστότοπου και πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντα σε συνδυασµό µε κάποια 

µορφή βασικής πλοήγησης. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Catalog/Catalog.aspx?cat=usg_fcm_Moisturizers  

Η L’OCCITANE τοποθετεί 

breadcrumbs πάνω από την περιοχή 

περιεχοµένου προκειµένου να δείξει 

στο χρήστη σε πιο σηµείο του site 

βρίσκεται, πως έχει φτάσει µέχρι 

εκεί και πως µπορεί να γυρίσει πίσω, 

παρέχοντας παράλληλα links σε 

κάθε βήµα της διαδροµής για άµεση 

µετάβαση στην κάθε σελίδα.   

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: BREADCRUMBS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 698-700, K6 LOCATION BREAD CRUMBS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site type: E-COMMERCE SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site types: PORTAL SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site types: CORPORATE SITE. 

 

Α1.6 Επικοινωνία 

(P6)   CONTACT PAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης χρειάζεται να έρθει σε επαφή µε τους ανθρώπους ή την εταιρεία πίσω από την ιστοσελίδα.  

ΛΥΣΗ 
Παρέχετε µια ξεχωριστή σελίδα όπου εξηγείτε στο χρήστη πως µπορεί να έρθει σε επαφή µε την εταιρεία. 
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Πηγή: http://www.aveda.com/contactus/contactus.tmpl  

Η AVEDA παρέχει σταθερά στο 

footer bar ένα link για την σελίδα 

επικοινωνίας “Contact us”.   

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζει όλους 

τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας 

µε την εταιρεία: τηλεφωνική 

επικοινωνία, online chat και e-mail. 

Ακόµα παρέχει και µια φόρµα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπου ο 

χρήστης µπορεί να υποβάλει 

απευθείας το ερώτηµά του στην 

εταιρεία. 

Τέλος, ο χρήστης έχει άµεση 

πρόσβαση από τη σελίδα αυτή σε 

συχνές ερωτήσεις (frequently asked 

questions), και σε πληροφορίες 

σχετικά µε την πολιτική του 

ιστότοπου. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες µπορεί να έχουν πολλούς λόγους που θέλουν να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία πίσω από την 
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ιστοσελίδα. Για παράδειγµα, όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα προϊόν, µπορεί να χρειαστεί συµβουλή ή βοήθεια 

για το συγκεκριµένο προϊόν ή να έχει απορίες για την παραγγελία του, τον τρόπο πληρωµής ή την πολιτική 

επιστροφών. Σε ένα φυσικό κατάστηµα, ο πελάτης µπορεί απλά να απευθυνθεί στον υπάλληλο για να του 

απαντήσει στα ερωτήµατά του. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα όµως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Για το λόγο 

αυτό, µια ιστοσελίδα πρέπει να παρέχει διάφορους τρόπους στους χρήστες της προκειµένου να επικοινωνήσουν µε 

τους ανθρώπους της.  

ΠΩΣ 
Η σελίδα επικοινωνίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του ιστότοπου. Τοποθετείται σε 

εµφανή σηµεία: είτε στην κορυφή της σελίδας ως κοµµάτι του [META NAVIGATION] είτε στο τέλος της 

σελίδας ως κοµµάτι του [FOOTER BAR]. 

 

Στη σελίδα επικοινωνίας καταγράφονται συνήθως η ταχυδροµική διεύθυνση της εταιρείας (και των πιθανών 

θυγατρικών της), το/τα e-mail/s, το/τα τηλέφωνο/α και το/τα fax. Όταν µια εταιρεία αναγράφει τους αριθµούς 

τηλεφώνου και fax, πρέπει να αναγράφει και αν είναι χωρίς χρέωση ή όχι και τις ώρες λειτουργίας. Ακόµα, στη 

σελίδα επικοινωνίας µπορεί να υπάρχει και µια φόρµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπου ο χρήστης µπορεί να 

υποβάλει απευθείας το ερώτηµά του στην εταιρεία. Σε εµπορικές εταιρείες που διαθέτουν σηµεία πώλησης, 

προτείνεται να παρέχουν σε αυτή τη σελίδα και πρόσβαση σε έναν STORE LOCATOR για να µπορούν οι χρήστες 

να εντοπίσουν τα σηµεία πώλησης κοντά στην περιοχή τους ή άλλες λειτουργίες όπως online chat µε κάποιον 

εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

Συνήθως οι χρήστες µεταβαίνουν στην σελίδα επικοινωνίας όταν έχουν κάποιο πρόβληµα ή ερώτηµα. Προτείνεται 

να παρέχεται από τη σελίδα επικοινωνίας πρόσβαση και σε κάποιες άλλες χρήσιµες λειτουργίες που µπορεί να 

βοηθήσουν τον χρήστη όπως ο χάρτης του ιστότοπου [SITE MAP], οι συχνές ερωτήσεις [FREQUENTLY 

ASKED QUESTIONS], ορισµένα θέµατα πολιτικής του ιστότοπου όπως οι όροι χρήσης και η προστασία 

προσωπικών δεδοµένων [PRIVACY POLICY], η αναζήτηση [SEARCH BOX]. 

 

Η σελίδα επικοινωνίας µπορεί επίσης να αποτελεί µέρος της εταιρικής παρουσίασης [ABOUT US] όπου 

παρατίθενται επιπρόσθετες πληροφορίες για την εταιρεία, την εξυπηρέτηση πελατών, την πολιτική της και τις 

ευκαιρίες εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε σελίδα του ιστότοπου θα πρέπει να υπάρχει ένα link για την 

εταιρική παρουσίαση [ABOUT US] αντί για την σελίδα επικοινωνίας. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες θέλουν να µάθουν εύκολα και γρήγορα µε ποιον τρόπο µπορούν να έρθουν σε επαφή µε την εταιρεία 

και τους ανθρώπους της. Τοποθετώντας ένα link για την σελίδα επικοινωνίας στην κορυφή ή στο τέλος της κάθε 

σελίδας, την καθιστά εύκολα προσβάσιµη χωρίς όµως να ενοχλεί και να αποσπά από τη βασική πληροφορία του 

ιστότοπου. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/customerservice/index.aspx  

Η KIEHL’S παρέχει 

σταθερά στο footer bar ένα 

link για την σελίδα 

επικοινωνίας “Contact us”.   

Στη σελίδα αυτή 

παρουσιάζει τα στοιχεία 

τηλεφωνικής επικοινωνίας 

ενώ παράλληλα παρέχει και 

ένα link για την φόρµα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Τέλος, ο χρήστης έχει 

άµεση πρόσβαση από τη 

σελίδα αυτή σε 

πληροφορίες σχετικά µε την 

πολιτική και τον τρόπο 

λειτουργίας του ιστότοπου. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: CONTACT PAGE.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: META NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Miscellaneous: FOOTER BAR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE MAP.  

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 391-397, E5 ABOUT US. 

 

 

Α1.7 Αναζήτηση 

(P7)   SEARCH AREA 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να βρει µια σελίδα. 

ΛΥΣΗ 
Χρησιµοποιείστε µια περιοχή και τοποθετήστε συγκεντρωµένες διάφορες λειτουργίες αναζήτησης. 
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Πηγή: http://www.origins.co.uk  

Η ORIGINS τοποθετεί κάτω από το 

βασικό µενού τις βασικές λειτουργίες 

αναζήτησης προϊόντων “Search” και 

“Browse Category”. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Εκτός από την βασική πλοήγηση, ο ιστότοπος διαθέτει και άλλες δευτερεύουσες λειτουργίες αναζήτησης. 

Συνήθως χρησιµοποιείται σε ιστοσελίδες µεγάλου ή µεσαίου µεγέθους. 

ΠΩΣ 
Οµαδοποιείστε τα διάφορα είδη λειτουργιών αναζήτησης και τοποθετήστε τα συγκεντρωµένα σε µια µικρή 

τετράγωνη περιοχή σε εµφανές σηµείο στην ιστοσελίδα σας, που να µην επισκιάζει την βασική πλοήγηση. 

Χρησιµοποιείστε έναν συνδυασµό ενός απλού εργαλείου αναζήτησης [SEARCH BOX] µε έναν χάρτη ιστότοπου 

[SITE MAP] ή τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας [SITE INDEX], συµβουλές αναζήτησης [SEARCH TIPS] ή/και 

εξειδικευµένη αναζήτηση [ADVANCED SEARCH].  

ΓΙΑΤΙ 
Συνδυάζοντας όλες τις λειτουργίες αναζήτησης, η περιοχή αναζήτησης [SEARCH AREA] γίνεται το σηµείο 

αναζήτησης και οι χρήστες µπορούν να πάνε µόνο σε ένα σηµείο της σελίδας για να ψάξουν ότι θέλουν να βρουν. 

Οι εναλλακτικές και η βοήθεια προσφέρουν έναν λογικό δρόµο. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH AREA. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE MAP.  

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE INDEX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH TIPS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: ADVANCED SEARCH. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 662-665, J1 SEARCH ACTION MODULE. 

 

Α1.7.1 Αναζήτηση αντικειµένου 

(P8)   SEARCH ΒΟΧ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να βρει ένα αντικείµενο ή µια συγκεκριµένη πληροφορία. 

ΛΥΣΗ 
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Τοποθετήστε ένα απλό εργαλείο αναζήτησης σε εµφανές σηµείο σε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας. 

Πηγή: http://www.thebodyshop-usa.com/index.jsp  

Η BODY SHOP παρέχει ένα απλό 

εργαλείο αναζήτησης σε κάθε 

σελίδα επιτρέποντας στο χρήστη να 

αναζητήσει τα προϊόντα που τον 

ενδιαφέρουν µε απλές λέξεις-

κλειδιά. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Σε κάθε ιστοσελίδα που έχει ήδη µια βασική πλοήγηση. Ο χρήστης θέλει γρήγορα να βρει και να µεταβεί σε µια 

πληροφορία ή ένα αντικείµενο ή θέλει να προσδιορίσει περισσότερο ένα ερώτηµα. 

ΠΩΣ 
Χρησιµοποιήστε ένα απλό εργαλείο αναζήτησης που να αποτελείται από µια ετικέτα (π.χ. Search), ένα πεδίο για 

εισαγωγή κειµένου (τουλάχιστον 20 χαρακτήρες), κάποια φίλτρα αναζήτησης και ένα κουµπί [ACTION 

BUTTON] για την έναρξη της αναζήτησης (π.χ. Go ή Search). Μπορείτε επίσης να παρέχετε µια ξεχωριστή 

σελίδα µε συµβουλές αναζήτησης [SEARCH TIPS] τοποθετώντας ένα σύνδεσµο για τη σελίδα αυτή δίπλα στο 

εργαλείο αναζήτησης. Αν τα φίλτρα αναζήτησης είναι περισσότερα από 2, χρησιµοποιείστε ένα combo box για 

την επιλογή του φίλτρου, αλλιώς χρησιµοποιείστε ένα radio button. Τοποθετήστε το εργαλείο αναζήτησης σε κάθε 

σελίδα του ιστότοπού σας σε σταθερό κι εµφανές σηµείο. 

ΓΙΑΤΙ 
Ο χρήστης µπορεί χρησιµοποιώντας απλές λέξεις κι ερωτήµατα να βρει τα αντικείµενα και τις πληροφορίες που 

ψάχνει. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.apivita.us  

Η APIVITA παρέχει ένα απλό εργαλείο αναζήτησης σε κάθε 

σελίδα επιτρέποντας στο χρήστη να αναζητήσει τα προϊόντα 

που τον ενδιαφέρουν εισάγοντας  λέξεις-κλειδιά κι 

επιλέγοντας απλά φίλτρα αναζήτησης. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 662-665, J1 SEARCH ACTION MODULE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH TIPS. 

 

Α1.7.2 Προβολή αποτελεσµάτων αναζήτησης 

(P9)   SEARCH RESULTS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστες πρέπει να επεξεργαστεί µια λίστα µε αποτελέσµατα αναζήτησης. 

ΛΥΣΗ 
Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα ταξινοµηµένα, µε µια σύντοµη περιγραφή. 
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Πηγή: http://search.thebodyshop-usa.com/?jsessionid=F73T-nEbh8QLlFvDp-2zEg**.bsbwilapp04-bsprd-app-

102&cm_re=Tyra_LoveBodyButter-_-Topbar-_-

search&q=face+cleanser+for+oily+skin&submit.x=0&submit.y=0  

H BODY SHOP παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα αναζήτησης 

ταξινοµηµένα µε βάση το βαθµό 

σχετικότητας. Για κάθε 

αποτέλεσµα παρουσιάζει µια 

µικρή εικόνα, το όνοµα του 

προϊόντος και την τιµή ενώ 

παράλληλα δίνει στο χρήστη τη 

δυνατότητα είτε να αγοράσει 

απευθείας το προϊόν είτε να δει 

περισσότερες πληροφορίες γι’ 

αυτό. Ακόµα, δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να δει 

τα αποτελέσµατα 

οµαδοποιηµένα 

χρησιµοποιώντας ένα “refine 

search” µενού. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες έχουν κάνει κάποιου είδους αναζήτηση. Τώρα θέλουν να επεξεργαστούν τα αποτελέσµατα για να 

επιλέξουν ένα ή περισσότερα από αυτά και να τα εξετάσουν διεξοδικότερα.  

ΠΩΣ 
Οι χρήστες βλέπουν µία λίστα µε αριθµηµένα αποτελέσµατα, ταξινοµηµένα ανάλογα µε το βαθµό σχετικότητας 

ξεκινώντας από το πιο σχετικό. Συχνά ο αριθµός των αποτελεσµάτων είναι αρκετά µεγάλος για να χωρέσουν όλα 

σε µία σελίδα, οπότε τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε οµάδες των 10 ή 20 και χρησιµοποιείται ένας 

µηχανισµός σελιδοποίησης [PAGING]. Οι χρήστες συνήθως κοιτάζουν τις δυο πρώτες σελίδες των 

αποτελεσµάτων και µετά επεξεργάζονται το ερώτηµά τους αν δε βρουν αυτό που ψάχνουν.  

 

Παρουσίαση αποτελεσµάτων 

Τοποθετήστε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης σε µια λίστα µε µια σύντοµη περιγραφή. Όταν ο χρήστης ψάχνει 

για προϊόντα, χρησιµοποιείστε µια µικρή φωτογραφία, το όνοµα του αντικειµένου και µια σύντοµη περιγραφή 

(µέχρι 3 σειρές).  

 

Οµαδοποίηση αποτελεσµάτων 

Αν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους αντικειµένων, οµαδοποιήστε τα 

ανάλογα µε τον τύπο τους. Αν χρησιµοποιείτε οµαδοποίηση στα αποτελέσµατά σας, δείξτε στους χρήστες τα 

πρώτα 5 αποτελέσµατα από κάθε κατηγορία και επιτρέψτε τους στη συνέχεια να δουν όλα τα αποτελέσµατα κάθε 

κατηγορίας. 

 

∆οµή της σελίδας αποτελεσµάτων 

Η σελίδα αποτελεσµάτων έχει την ακόλουθη δοµή: 

- Έναν τίτλο, π.χ. «Αποτελέσµατα Αναζήτησης». 

- Ένα πεδίο αναζήτησης [SEARCH BOX] που δείχνει στους χρήστες τι έχουν ήδη γράψει και τους επιτρέπει να 

το επεξεργαστούν και να κάνουν µια νέα αναζήτηση. 

- Ένα link στην εξειδικευµένη αναζήτηση [ADVANCED SEARCH] αν είναι διαθέσιµη αυτή η λειτουργία. 

Επίσης παρέχετε links για άλλες λειτουργίες αναζήτησης όπως οι συµβουλές αναζήτησης [SEARCH TIPS], ο 

χάρτης του ιστότοπου [SITE MAP], τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας [SITE INDEX], ή/και οι συχνές 
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ερωτήσεις [FREQUENTLY ASKED QUESTIONS]. 

- Μια δήλωση για τα αποτελέσµατα: πόσα είναι ή/και προτάσεις συλλαβισµού λέξεων-κλειδιών. 

- Τα αποτελέσµατα, οµαδοποιηµένα αν χρειάζεται και σελιδοποιηµένα [PAGING]. 

 

Σκεφτείτε να συνδυάσετε τα αποτελέσµατα µε ένα µηχανισµό συλλογής αντικειµένων [COLLECTOR] για να 

µπορεί ο χρήστης να συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα που τον ενδιαφέρουν σε ένα καλάθι αγορών [SHOPPING 

CART] ή να τα συγκρίνει µεταξύ τους [PRODUCT COMPARISON].  

ΓΙΑΤΙ 
Ο χρήστης θέλει να βρει εύκολα τα αντικείµενα και τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν από µια λίστα 

επιλογών. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: 

http://www.neutrogena.com/econsumer/ntg/search.search?searchinput=oily+skin&segment=men&newSearch=true&x

=0&y=0  

H NEUTROGENA 

παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα 

αναζήτησης 

ταξινοµηµένα µε βάση 

το βαθµό σχετικότητας. 

Για κάθε αποτέλεσµα 

παρουσιάζει µια µικρή 

εικόνα και το όνοµα 

του προϊόντος ενώ 

παράλληλα δίνει στο 

χρήστη τη δυνατότητα 

να δει περισσότερες 

πληροφορίες γι’ αυτό. 

Ακόµα, δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη 

να δει τα αποτελέσµατα 

οµαδοποιηµένα 

ανάλογα µε την 

κατηγορία που ανήκει 

κάθε προϊόν. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH RESULTS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 669-675, J3 ORGANIZED SEARCH RESULTS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE MAP.  

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE INDEX. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH TIPS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: ADVANCED SEARCH. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: PAGING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: COLLECTOR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT COMPARISON. 
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Α1.7.3 Χάρτης ιστότοπου 

(P10)   SITE MAP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να βρουν µια συγκεκριµένη σελίδα. 

ΛΥΣΗ 
Παρέχετε ένα χάρτη του ιστότοπου µε links σε όλες τις βασικές λειτουργίες και σελίδες του. 

Πηγή: http://www.niveausa.com/sitemaps  

Η NIVEA παρέχει 

ένα link για το 

sitemap στην κορυφή 

κάθε σελίδας. Το 

sitemap απεικονίζει 

τη δοµή του 

ιστότοπου σε 2 

επίπεδα και κάθε 

στοιχείο του 

αποτελεί link για την 

αντίστοιχη σελίδα. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο ιστότοπος έχει τουλάχιστον δυο επίπεδα στη δοµή του και πολλά στοιχεία σε κάθε επίπεδο. Οι χρήστες θέλουν 

να δουν πως είναι οργανωµένος ο ιστότοπος, που βρίσκονται και που µπορούν να πάνε. Ο χάρτης του ιστότοπου 

[SITE MAP] λειτουργεί σας ένας εναλλακτικός τρόπος πλοήγησης.  

ΠΩΣ 
Ο χάρτης του ιστότοπου δείχνει την ιεραρχική δοµή του ιστότοπου σε µια σελίδα. Συνήθως οι χρήστες 

καταφεύγουν σε αυτό ως τελική λύση για να βρουν αυτό που ψάχνουν και δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν 

µέσω της βασικής πλοήγησης ή της αναζήτησης. Οργανώστε τη δοµή του χάρτη σύµφωνα µε τις ανάγκες των 

χρηστών σας που δεν είναι πάντα και η πραγµατική δοµή του ιστότοπού σας. Ο χάρτης πρέπει να απεικονίζει όλα 

τα στοιχεία σε τουλάχιστον δυο επίπεδα. ∆ιαχωρίστε µε ετικέτες κάθε επίπεδο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και 

χρωµατικούς κώδικες για να διαχωρίσετε κάθε κατηγορία ή τις περιοχές που ο χρήστης έχει περιορισµένη 

πρόσβαση. Μετατρέψτε το όνοµα κάθε στοιχείου του χάρτη σε link που να παραπέµπει τον χρήστη στην αντίστοιχη 

σελίδα. Ο χάρτης πρέπει να είναι προσβάσιµος από κάθε σελίδα του ιστότοπου. 

ΓΙΑΤΙ 
Ο χάρτης του ιστότοπου είναι σαν τον πίνακα περιεχοµένων για έναν ιστότοπο. Παρέχοντας ένα χάρτη µε τη δοµή 

του ιστότοπου και όλες τις διαθέσιµες σελίδες, δίνει στους χρήστες όλες τις πληροφορίες και απαντάει στα 

ερωτήµατά τους σχετικά µε το που βρίσκονται και τι είναι διαθέσιµο. Ακόµα επιτρέπει στους χρήστες να µεταβούν 

πολύ εύκολα, µε µια µόνο κίνηση, στη σελίδα που επιθυµούν. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/site-map/index.aspx  

Η KIEHL’S παρέχει ένα 

link για το sitemap στο 

κάτω µέρος (footer) κάθε 

σελίδας. Το sitemap 

απεικονίζει τη δοµή του 

ιστότοπου σε 3 επίπεδα 

και κάθε στοιχείο του 

αποτελεί link για την 

αντίστοιχη σελίδα. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SITE MAP.  

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 

Prentice Hall, US, pp. 752-758, K17 SITE MAP. 
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Α1.8 Βοήθεια 

(P11)   HELP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες µπορεί να δυσκολεύονται να βρουν στην ιστοσελίδα αυτό που ψάχνουν ή να αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα µε κάποια λειτουργία. 

ΛΥΣΗ 
Τοποθετείστε σε κάθε σελίδα ένα link για τη σελίδα βοήθειας όπου οι χρήστες µπορούν να βρουν βοήθεια για τα 

πιο συνηθισµένα προβλήµατα. 

Πηγή: http://www.thebodyshop-usa.com/beauty/help?cm_re=Tyra_LoveBodyButter-_-Navigation-_-help  

Η BODY SHOP 

παρέχει ένα link για 

βοήθεια “Help” στο 

κάτω µέρος (footer) 

κάθε σελίδας. Τα 

θέµατα βοηθείας 

είναι οµαδοποιηµένα 

ανάλογα µε τον τύπο 

τους ή τη λειτουργία 

που αφορούν ενώ 

παράλληλα 

παρέχονται links και 

σε άλλα εργαλεία για 

βοήθεια όπως οι 

συχνές ερωτήσεις και 

η σελίδα 

επικοινωνίας. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Σε πολύπλοκες ιστοσελίδες όπως ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα [E-COMMERCE SITE], όπου ο χρήστης 

χρειάζεται να κάνει µια εγγραφή ή να ολοκληρώσει µια αγορά ή να εκτελέσει κάποια άλλη πολύπλοκη λειτουργία, 

µπορεί να αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα και να κολλήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιστότοπος πρέπει να 

παρέχει κάποια βοήθεια στους χρήστες. 

ΠΩΣ 
Η σελίδα βοήθειας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε σελίδα του ιστότοπου. Τοποθετείστε ένα link για 
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τη σελίδα βοήθειας σε εµφανή σηµεία: είτε στην κορυφή της σελίδας ως κοµµάτι του [META NAVIGATION] 

είτε στο τέλος της σελίδας ως κοµµάτι του [FOOTER BAR]. 

 

Στη σελίδα βοήθειας δώστε απαντήσεις σε συνηθισµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες κατά την 

αλληλεπίδρασή τους µε την ιστοσελίδα σας. Αν για παράδειγµα διαθέτετε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, οι χρήστες 

σας είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν βοήθεια για να κάνουν µια παραγγελία. Μπορείτε να οµαδοποιήσετε τα 

προβλήµατα ανάλογα µε τον τύπο τους ή τη λειτουργία που αφορούν και να παρέχετε links και σε άλλα εργαλεία 

για βοήθεια όπως οι συχνές ερωτήσεις [FREQUENTLY ASKED QUESTIONS] ή η σελίδα επικοινωνίας 

[CONTACT PAGE]. 

 

Αυτός ο τύπος βοήθειας είναι γενικός και δεν αντικαθιστά τη βασισµένη στο πλαίσιο βοήθεια [CONTEXT-

SENSITIVE HELP] που µπορεί να υπάρχει σε ορισµένα σηµεία της ιστοσελίδας για την ολοκλήρωση 

συγκεκριµένων λειτουργιών. 

ΓΙΑΤΙ 
Τοποθετώντας ένα link για την σελίδα βοήθειας στην κορυφή ή στο τέλος της κάθε σελίδας, την καθιστά εύκολα 

προσβάσιµη χωρίς όµως να ενοχλεί και να αποσπά τους χρήστες από τη βασική πληροφορία του ιστότοπου. 

Απαντήστε σε πραγµατικά προβλήµατα των χρηστών αντλώντας πληροφορίες από το κέντρο εξυπηρέτησης 

πελατών, τα e-mails των πελατών ή όποια άλλη πηγή πληροφορίας διαθέτετε.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.esteelauder.com/customer_service/index.tmpl  

Η ESTEE LAUDER 

παρέχει ένα link για 

βοήθεια “Customer 

Service” στο κάτω 

µέρος (footer) κάθε 

σελίδας. Τα θέµατα 

βοηθείας είναι 

οµαδοποιηµένα 

ανάλογα µε τον τύπο 

τους ή τη λειτουργία 

που αφορούν ενώ 

παράλληλα 

παρέχονται links και 

σε άλλα εργαλεία για 

βοήθεια όπως οι 

συχνές ερωτήσεις 

“FAQs” και η σελίδα 

επικοινωνίας. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: HELP PAGE.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: META NAVIGATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Miscellaneous: FOOTER BAR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: CONTACT PAGE.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site type: E-COMMERCE SITE. 
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Α1.8.1 Βοήθεια βασισµένη στο πλαίσιο 

(P12)   CONTEXT-SENSITIVE HELP 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες µερικές φορές χρειάζονται λεπτοµερή βοήθεια για να ολοκληρώσουν µια εργασία. 

ΛΥΣΗ 
Βοηθήστε τους χρήστες τοποθετώντας κείµενα και συνδέσµους (links) για βοήθεια δίπλα στα σηµεία που 

χρειάζονται. 

 
Πηγή: https://www.origins.co.uk/templates/user/index.tmpl  

Η ORIGINS τοποθετεί 

παραδείγµατα, οδηγίες 

και links για βοήθεια 

στις φόρµες 

συµπλήρωσης 

δεδοµένων. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Καθώς οι χρήστες εκτελούν µια εργασία, µπορεί να αντιµετωπίσουν κάποιο πρόβληµα ή να έχουν απορίες. Μην 

αναγκάζετε το χρήστη σας να εγκαταλείψει την εργασία του για να µεταβεί στη σελίδα βοήθειας [HELP PAGE] 

προκειµένου να βρει τη βοήθεια που χρειάζεται.  

ΠΩΣ 
Τοποθετήστε κείµενο και links δίπλα στο σηµείο που ο χρήστης µπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Το περιεχόµενο 

της βοήθειας µπορεί να είναι: 

- Ένα παράδειγµα προκειµένου να αποτρέψετε ένα λάθος [PREVENT ERRORS]. 

- Ένα µήνυµα λάθους [ERROR MESSAGE] που να περιγράφει το πρόβληµα και πώς µπορεί ο χρήστης να 

το λύσει. 

- Λεπτοµερείς οδηγίες (π.χ. µε τη χρήση ενός pop-up window). 

- Βήµατα που περιγράφουν στο χρήστη πώς να ολοκληρώσει µια εργασία [WIZARD]. 

- Μέρος των συχνών ερωτήσεων [FREQUENTLY ASKED QUESTIONS]. 

 

Τοποθετήστε βοήθεια σχετική µε την εκτελούµενη λειτουργία δίπλα στο σηµείο που ο χρήστης εκτελεί τη 

λειτουργία αυτή. Για παράδειγµα, όταν ο χρήστης εισέρχεται σε ένα σύστηµα, παρέχετε links για σχετική βοήθεια 

όπως «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» ή «Αντιµετωπίζετε πρόβληµα κατά την είσοδό σας;». 

 

Ακόµα, χρησιµοποιείστε pop-up windows για τη βοήθεια ώστε να επιτρέπετε στους χρήστες να συνεχίσουν να 

εκτελούν την εργασία τους και να διαχειρίζονται τη σχετική βοήθεια σε ξεχωριστό παράθυρο χωρίς να διακόπτουν 

την εργασία τους. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες δε θέλουν να διακόψουν την εργασία τους και να χάσουν το περιεχόµενο προκειµένου να βρουν 
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βοήθεια για ένα συγκεκριµένο θέµα. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: https://www.thebodyshop-usa.com/myaccount/login.jsp?DPSLogout=true&_requestid=74911  

Η BODY SHOP τοποθετεί 

παραδείγµατα, οδηγίες και 

links για βοήθεια στις φόρµες 

συµπλήρωσης δεδοµένων. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 587-590, H8 CONTEXT-SENSITIVE HELP. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: HELP PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 723-726, K12 PREVENTING ERRORS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 727-730, K13 MEANINGFUL ERROR MESSAGES. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS. 

 

Α2. Η εταιρεία 

(P13)   ABOUT US 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Όταν οι χρήστες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε µια ιστοσελίδα θέλουν να µάθουν ποιοι βρίσκονται πίσω 

από αυτήν, τι κάνουν και γιατί να τους εµπιστευθούν. 

ΛΥΣΗ 
Τοποθετείστε σε κάθε σελίδα ένα link για την εταιρική παρουσίαση [ABOUT US] όπου οι χρήστες µπορούν να 

βρουν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εταιρεία. Οργανώστε τις πληροφορίες αυτές ανάλογα µε τις 
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ανάγκες και τα ερωτήµατα των χρηστών σας. 

 
Πηγή: http://aveda.aveda.com/aboutaveda/index.asp  

Η AVEDA παρέχει ένα link για την 

εταιρική παρουσίαση “about aveda” 

στην κορυφή κάθε σελίδας. Στη 

σελίδα αυτή παρουσιάζονται 

οµαδοποιηµένες πληροφορίες για την 

εταιρεία, τα προϊόντα και τις 

δραστηριότητές της. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Η εταιρεία θέλει να παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της στο διαδίκτυο για υπάρχοντες ή 

µελλοντικούς πελάτες και συνεργάτες. 

ΠΩΣ 
Η εταιρεία πρέπει να απαντήσει σε κάποια βασικά ερωτήµατα των χρηστών της, όπως: 

- Ποια είναι η εταιρεία και τι κάνει; 

- Τι προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει; 

- Πώς λειτουργεί; 

- Ποιοι χρησιµοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της; 

- Πώς µπορώ να έρθω σε επαφή µε την εταιρεία; 

- Ποιοι εργάζονται στην εταιρεία; 

Για να απαντήσετε στα ερωτήµατα αυτά, δηµιουργήστε µια ενότητα ABOUT US. Στις σελίδες αυτές 

συγκεντρώνονται, ταξινοµούνται και παρουσιάζονται διάφορες πληροφορίες για την εταιρεία και τους ανθρώπους 
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της. Οι σελίδες ABOUT US είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι ενός ιστότοπου καθώς βοηθούν να δηµιουργηθεί 

εµπιστοσύνη καθώς οι χρήστες αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει µια πραγµατική εταιρεία και άνθρωποι πίσω από ένα 

εικονικό περιβάλλον. 

 

Οι σελίδες ABOUT US πρέπει να παρέχουν πληροφορίες ανάλογα µε τα δηµογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες των χρηστών. Μερικά από τα στοιχεία που συνήθως παρουσιάζονται στις σελίδες αυτές είναι: 

 

 Το εταιρικό προφίλ 

Στο σηµείο αυτό µπορείτε να περιγράψετε ποιοι είστε και τι κάνετε. Συµπεριλάβετε µια σύντοµη 

παρουσίαση της οµάδας που βρίσκεται πίσω από την ιστοσελίδα, ένα σύντοµο ιστορικό της εταιρείας, µια 

περιληπτική παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, την αποστολή της εταιρείας. 

 

 Πληροφορίες επικοινωνίας 

Παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρεία σας είτε στο ABOUT US είτε σε ξεχωριστό σηµείο της 

ιστοσελίδας σας (βλ. CONTACT PAGE). 

 

 Νοµικές πληροφορίες 

Παρέχετε συνδέσµους για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων [PRIVACY POLICY] και τους 

όρους χρήσης [TERMS OF USE] της ιστοσελίδας σας. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να ενισχύσετε την 

εµπιστοσύνη των χρηστών σας. 

 

 Πελάτες και συνεργάτες 

Παρέχετε λίστα µε τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την αξιοπιστία 

σας και να προσεγγίσετε νέους πελάτες και συνεργάτες.  

 

 Ευκαιρίες εργασίας 

Παρουσιάστε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας στην εταιρεία σας. Μπορείτε να συνδυάσετε τη λειτουργία 

αυτή µε µια φόρµα ηλεκτρονικής υποβολής βιογραφικών σηµειωµάτων των ενδιαφερόµενων. 

 

 ∆ηµόσιες σχέσεις 

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται πληροφορίες και υλικό που δηµοσιεύτηκε στον τύπο ή υλικό προς 

δηµοσίευση. Τέτοιο υλικό θα µπορούσε να είναι: 

- δελτία τύπου για νέα προϊόντα, νέες συνεργασίες, αλλαγές στην εταιρεία και το management κλπ. 

- press clippings και links σε δηµοσιεύσεις στον τύπο 

- τα βραβεία που έχει λάβει η εταιρεία 

- στοιχεία επικοινωνίας για κλείσιµο συνεντεύξεων 

 

 Πληροφορίες για επενδυτές 

∆ηµοσιεύστε οικονοµικά στοιχεία για την εταιρεία σας για µελλοντικούς ή υπάρχοντες επενδυτές. 

 

 Σχέσεις µε κοινότητες και οργανώσεις 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για πολλές εταιρείες και ειδικότερα για εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτικών καλλυντικών. Στην ενότητα αυτή µπορείτε να 

παρουσιάσετε την κοινωνική δράση της εταιρείας σας, συνεργασίες µε τοπικές κοινότητες ή οργανισµούς 

κοινής ωφέλειας κλπ. Μπορείτε ακόµα να παρουσιάσετε τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να 

προσφέρετε, να δώσετε πληροφορίες για µελλοντικά events και πληροφορίες επικοινωνίας για όσους θέλουν 

να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη από εσάς. 

 

 Συχνές ερωτήσεις 

Συγκεντρώστε τις πιο συχνές ερωτήσεις των χρηστών σας και απαντήστε τες σε µια σελίδα (βλ. 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS). 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες θέλουν να βρουν εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν για την εταιρεία. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus.aspx  

Η BODY SHOP 

παρέχει ένα link για την 

εταιρική παρουσίαση 

“about us” στο κάτω 

µέρος (footer) κάθε 

σελίδας. Στη σελίδα 

αυτή παρουσιάζονται 

οµαδοποιηµένες 

πληροφορίες για την 

εταιρεία, τα προϊόντα 

και τις δραστηριότητές 

της. Ακόµα παρέχονται 

πληροφορίες για τον 

τρόπο λειτουργίας του 

site και τα στοιχεία 

επικοινωνίας. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 391-397, E5 ABOUT US. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: CONTACT PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 384-390, E4 PRIVACY POLICY. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS. 

 

Α3. Τα νέα 

Α3.1. Εταιρικά νέα 

(P14)   NEWS BOX 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να ενηµερώνονται για τα νέα και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα και την εταιρεία. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µια µικρή περιοχή στην αρχική σας σελίδα που να εµφανίζονται τα πιο πρόσφατα νέα µε τίτλους. 
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Πηγή: http://global.burtsbees.com  

Η BURT’S BEES 

χρησιµοποιεί έναν µικρό χώρο 

στην δεξιά πλευρά της 

αρχικής της σελίδας 

προκειµένου να παρουσιάσει 

τα σηµαντικότερα νέα της 

εταιρείας, προβάλλοντας έναν 

τίτλο, µια σύντοµη περιγραφή 

κι ένα link για περισσότερες 

πληροφορίες. Το link αυτό 

οδηγεί σε µια νέα σελίδα µε 

περισσότερα νέα, όπου είναι 

οµαδοποιηµένα ανάλογα µε 

το θέµα ή την κατηγορία που 

ανήκουν. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Το περιεχόµενο ενός ιστότοπου ανανεώνεται συχνά, για παράδειγµα υπάρχουν νέα προϊόντα ή δελτία τύπου, αλλά 

οι χρήστες δε θέλουν να ελέγχουν συχνά για αλλαγές. 

ΠΩΣ 
∆ηµιουργήστε µια µικρή περιοχή στην αρχική σας σελίδα για τα νέα. Χρησιµοποιείστε σύντοµο και σαφές 

κείµενο σε µορφή τίτλων. Κάθε τίτλος έχει ένα link που οδηγεί σε µια εκτενέστερη περιγραφή ή στην αντίστοιχη 

σελίδα του ιστότοπου. Ο αριθµός των νέων που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή είναι περιορισµένος, συνήθως 

µικρότερος των 5. Τα νέα ταξινοµούνται ανάλογα µε την ηµεροµηνία τους µε το πιο πρόσφατο να εµφανίζεται 

στην κορυφή της λίστας. Συνήθως, ο τίτλος κάθε νέου λειτουργεί ως link που οδηγεί σε µια νέα σελίδα µε 

περισσότερες πληροφορίες. Ακόµα, ο τίτλος της µικρής αυτής περιοχής µπορεί να λειτουργεί και ως link για µια 

ξεχωριστή σελίδα µε περισσότερα νέα, όπου τα νέα αυτά µπορεί να είναι οµαδοποιηµένα ανάλογα µε το θέµα ή 

την κατηγορία που ανήκουν. Η περιοχή µε τα νέα τοποθετείται συνήθως στο κέντρο της αρχικής σελίδας ή 

εναλλακτικά στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της. 

ΓΙΑΤΙ 
Όταν τα νέα και οι αλλαγές παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα, οι χρήστες χρειάζεται να τσεκάρουν µόνο αυτή 

τη σελίδα και να µεταβούν απευθείας σε µια συγκεκριµένη σελίδα αν τους ενδιαφέρει. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Miscellaneous: NEWS BOX.   

 

Α3.2 Εγγραφή σε newsletter 

(P15)   NEWSLETTER 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να ενηµερώνονται για τα νέα και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα και την εταιρεία. 
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ΛΥΣΗ 
Στέλνετε στους χρήστες ένα NEWSLETTER ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 
Πηγή: https://usa.loccitane.com/FO/Customer/Newsletter.aspx  

Η L’OCCITANE δίνει τη 

δυνατότητα στους 

χρήστες της να εγγραφούν 

στο newsletter από 

οποιαδήποτε σελίδα 

παρέχοντας ένα πεδίο 

εισαγωγής e-mail στο 

κάτω µέρος της σελίδας 

(footer). Οι χρήστες 

µπορούν ακόµα να 

διαχειριστούν της 

εγγραφή τους ή να 

διαγραφούν από το 

newsletter µέσα από το 

site επιλέγοντας το 

“Newsletter Signup” στην 

κορυφή κάθε σελίδας. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Το περιεχόµενο ενός ιστότοπου ανανεώνεται συχνά. 

ΠΩΣ 
Οι χρήστες συχνά εγγράφονται σε µια ιστοσελίδα για να λαµβάνουν NEWSLETTERS. Μπορούν να εγγραφούν 

εισάγοντας το e-mail σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο πεδίο που αποτελείτε από µια ετικέτα, π.χ. “Sign-up for a 

newsletter”, από ένα πεδίο εισαγωγής κειµένου και ένα κουµπί εκτέλεσης της λειτουργίας [ACTION BUTTON], 

π.χ. “Sign-up”. Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρέχεται και ένας τρόπος να διαγραφεί κάποιος από το 

NEWSLETTER ή να διαχειριστεί την εγγραφή του, π.χ. να αλλάξει το e-mail του ή να προσωποποιήσει το 

περιεχόµενο των newsletters επιλέγοντας κατηγορίες των νέων που θα λαµβάνει. 

 

Τα NEWSLETTERS πρέπει να αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους χρήστες και αυτοί θα πρέπει να 

ενηµερώνονται για το πότε γίνονται οι αποστολές. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ του NEWSLETTER και 

της ιστοσελίδας ώστε να µη µοιάζει ότι λαµβάνετε µια ιστοσελίδα στο e-mail σας. Όµως το NEWSLETTER και η 

ιστοσελίδα µπορούν να έχουν κοινά σχεδιαστικά στοιχεία ώστε να είναι αναγνωρίσιµα από τους χρήστες.  

 

Στο NEWSLETTER πρέπει να φαίνεται ποιος το στέλνει και γιατί και να παρέχεται τρόπος διαγραφής αν ο 

χρήστης δεν επιθυµεί να το λαµβάνει πλέον. Εκτός από το βασικό του περιεχόµενο, ένα NEWSLETTER περιέχει 

συνήθως και τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Το όνοµα και το λογότυπο του αποστολέα/εταιρείας. 

- Έναν πίνακα περιεχοµένων. 

- Οδηγίες και τρόπο διαγραφής. 

- Την ηµεροµηνία ή/και τον αριθµό του τεύχους. 

ΓΙΑΤΙ 
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Οι χρήστες µπορεί να µη θέλουν να επισκέπτονται κάθε µέρα µια ιστοσελίδα για να δουν αν υπάρχει κάτι 

καινούργιο. Το NEWSLETTER µπορεί εύκολα να τους ενηµερώνει σε συχνή βάση για αλλαγές. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Newsletter signup: 

 
Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/home/index.aspx  

 

Newsletter: 

 

Η KIEHL’S δίνει τη 

δυνατότητα στους 

χρήστες της να εγγραφούν 

στο newsletter από 

οποιαδήποτε σελίδα 

παρέχοντας ένα πεδίο 

εισαγωγής e-mail στο 

κάτω µέρος της σελίδας 

(footer). 

 

To newsletter της 

KIEHL’S διατηρεί κοινά 

σχεδιαστικά στοιχεία µε 

το site. 

 

Ο χρήστης µπορεί να 

διαγράψει το e-mail του 

από τη λίστα αποστολών 

µέσα από το newsletter. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: NEWSLETTER.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second Edition. 

Prentice Hall, US, pp. 372-377, E2 E-MAIL SUBSCRIPTIONS. 

 

Α4. Τα προϊόντα 

Α4.1. Εύρεση κατάλληλου προϊόντος 

(P16)   MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αν δυσκολεύονται να βρουν τα 
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βασικά εργαλεία πλοήγησης, χάνουν το ενδιαφέρον τους κι εγκαταλείπουν τον ιστότοπο. 

ΛΥΣΗ 
Για να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης θα µπορεί εύκολα και γρήγορα να εκπληρώσει τους στόχους του, τοποθετείστε 

τα εργαλεία αναζήτησης και φυλλοµέτρησης στην κορυφή της σελίδας. Τοποθετείστε τα εργαλεία καθοδήγησης 

κοντά στην κορυφή της σελίδας, κάτω από τα βασικά εργαλεία αναζήτησης και φυλλοµέτρησης, αλλά και στο 

τέλος της. Επίσης, τοποθετείστε εργαλεία συσχέτισης και προώθησης µέσα στη σελίδα ώστε να βοηθάτε τους 

χρήστες να βρίσκουν στοιχεία που µπορεί να µην πρόσεχαν. 

 
Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Catalog/Catalog.aspx?cat=usg_FaceCareMakeUp  

Η L’OCCITANE έχει 

τοποθετήσει τα βασικά 

εργαλεία φυλλοµέτρησης 

[MAIN NAVIGATION, 

BROWSABLE 

CONTENT] και 

αναζήτησης [SEARCH 

BOX] στην κορυφή της 

σελίδας από όπου ο 

χρήστης ξεκινά να 

διαβάζει. 

Τα εργαλεία που 

καθοδηγούν το χρήστη 

κατά την πλοήγησή του 

στο site [PAGING, 

STEPPING, SHORTING, 

ACTION BUTTONS] 

τοποθετούνται επίσης 

κοντά στην κορυφή της 

σελίδας και προς τα δεξιά 

κι επαναλαµβάνονται και 

στο τέλος της σελίδας. 

  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο για να συγκεντρώσουν κάποιες πληροφορίες και να εκπληρώσουν 

κάποιους στόχους. Μπορεί να ψάχνουν για πληροφορίες, δραστηριότητες ή προϊόντα µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους: 
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- ορισµένοι γνωρίζουν ακριβώς τι ψάχνουν 

- άλλοι έχουν µια γενική ιδέα 

- άλλοι έχουν πολύ αµυδρή ιδέα 

Όταν όµως ο χρήστης βρεθεί µέσα σε έναν ιστότοπο, πολλές φορές πλοηγείται ανάλογα µε το τι τραβάει την 

προσοχή του. Έτσι ο χρήστης δρα είτε επηρεαζόµενος από τις προθέσεις και τους στόχους του είτε παρορµητικά. 

ΠΩΣ 
∆ύο είναι τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του χρήστη µέσα σε έναν ιστότοπο: η πρόθεση και 

η παρόρµηση. Αυτά τα διαφορετικά κίνητρα υποδεικνύουν και διαφορετικά στυλ πλοήγησης µέσα σε έναν 

ιστότοπο.  

 

Είναι σηµαντικό να υπάρχουν οικεία προς το χρήστη εργαλεία πλοήγησης που τον βοηθούν να αναζητήσει 

πληροφορίες, δραστηριότητες ή προϊόντα, ανεξάρτητα µε το αν γνωρίζει τι ακριβώς ψάχνει και ποιο θα είναι το 

επόµενο βήµα ή όχι. Τέτοια εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να εκπληρώσει τους στόχους του είναι τα εργαλεία 

αναζήτησης [SEARCH], φυλλοµέτρησης [MAIN NAVIGATION, BROWSABLE CONTENT] ή καθοδήγησης 

[PRODUCT ADVISOR, WIZARD, ACTION BUTTON, PAGING, STEPPING, PROCESS FUNNEL]. 

 

Παράλληλα, πρέπει να υπάρχουν κι εργαλεία που υποκινούν το χρήστη να πλοηγηθεί µέσα σε έναν ιστότοπο 

αυθόρµητα. Εργαλεία που συσχετίζουν [CROSS-SELLING AND UP-SELLING, CONSISTED SIDEBAR OF 

RELATED CONTENT] ή προωθούν [FEATURED PRODUCTS] διάφορα στοιχεία του ιστότοπου, µπορούν να 

επηρεάσουν τη συµπεριφορά του χρήστη και να τον οδηγήσουν σε αυθόρµητες ενέργειες. 

 

 

 

Όταν ο χρήστης µπει σε µια σελίδα του ιστότοπου, θα πρέπει να µπορεί να βρει εύκολα τα links που θα τον 

βοηθήσουν να εκπληρώσει τους στόχους του. Τοποθετείστε τα εργαλεία που ξεκινούν να οδηγούν τον χρήστη 

προς την εκπλήρωση του στόχου του [SEARCH, MAIN NAVIGATION, BROWSABLE CONTENT] κοντά στο 

σηµείο που ξεκινά να διαβάζει, δηλαδή στην κορυφή της σελίδας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι θα 

µπορέσει να βρει εύκολα τα εργαλεία αυτά και να τα χρησιµοποιήσει. Τα εργαλεία που βοηθούν το χρήστη να 

συνεχίσει προς την εκπλήρωση του στόχου του [ACTION BUTTON, PAGING, STEPPING, WIZARD, 

ΠΠρρόόθθεεσσηη  
Intention 

ΠΠααρρόόρρµµηησσηη  
Impulse 

Αναζήτηση 
Search 

Φυλλοµέτρηση 
Browse 

Καθοδήγηση 
Next-step (wizard) 

- Search Box 
- Search Area 
- Advanced Search 

- Main Navigation 
- Browsable Content 

- Product Advisor 
- Wizard 
- Action Button 
- Paging / Stepping 
- Process Funnel 

Συσχέτιση 
Relate 

Προώθηση 
Promote 

- Cross-selling and Up-selling 
- Consistent Sidebar of Related 

Content 

- Featured Products 

ΚΚίίννηηττρραα  ΣΣττυυλλ  ΠΠλλοοήήγγηησσηηςς  ΕΕρργγααλλεείίαα  ΠΠλλοοήήγγηησσηηςς  

Εικόνα 1: Κίνητρα, στυλ και εργαλεία πλοήγησης 
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PRODUCT ADVISOR, PROCESS FUNNEL] τοποθετούνται επίσης κοντά στην κορυφή της σελίδας και προς τα 

δεξιά, ώστε ο χρήστης να µπορεί να τα δει χωρίς να χρειάζεται να κυλήσει τη σελίδα. Ακόµα, καθώς οι χρήστες 

τείνουν να σκανάρουν µια σελίδα από την αρχή µέχρι το τέλος της, περιµένουν να δουν τα εργαλεία αυτά και στο 

τέλος της σελίδας. 

 

Τα εργαλεία που οδηγούν σε αυθόρµητη συµπεριφορά του χρήστη [CROSS-SELLING AND UP-SELLING, 

CONSISTED SIDEBAR OF RELATED CONTENT, FEATURED PRODUCTS], καταλαµβάνουν λιγότερο 

σηµαντικό χώρο µέσα στην ιστοσελίδα και τοποθετούνται χαµηλά ή στη δεξιά περιοχή της σελίδας.  

 

Είναι σηµαντικό τα εργαλεία πλοήγησης να τοποθετούνται µε συνέπεια σε σταθερά σηµεία σε όλο τον ιστότοπο 

ώστε ο χρήστης να µπορεί εύκολα να τα βρει. 

ΓΙΑΤΙ 
Είναι σηµαντικό για τους χρήστες να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Ακόµα µε 

τη χρήση διαφόρων εργαλείων µπορούν να βρουν στοιχεία που µπορεί να µην πρόσεχαν. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/face/cleansers.aspx  

Η KIEHL’S έχει 

τοποθετήσει τα 

βασικά εργαλεία 

φυλλοµέτρησης 

[MAIN 

NAVIGATION, 

BROWSABLE 

CONTENT] και 

αναζήτησης 

[SEARCH BOX] 

στην κορυφή της 

σελίδας από όπου ο 

χρήστης ξεκινά να 

διαβάζει. 

Τα εργαλεία που 

καθοδηγούν το 

χρήστη κατά την 

πλοήγησή του στο 

site [SHORTING, 

ACTION 

BUTTONS] 

τοποθετούνται 

επίσης κοντά στην 

κορυφή της σελίδας 

και προς τα δεξιά. 

  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 216-220, B1 MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH BOX. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 662-665, J1 SEARCH ACTION MODULE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH AREA. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: ADVANCED SEARCH. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 



 

 162 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 221-225, B2 BROWSABLE CONTENT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT ADVISOR.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 510-517, G3 PERSONALIZED RECOMMENDATIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: WIZARD.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: PAGING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: STEPPING. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 546-551, H1 PROCESS FUNNEL. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 500-509, G2 CROSS-SELLING AND UP-SELLING. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 657-660, I6 CONSISTENT SIDEBARS OF RELATED CONTENT. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

 

Α4.1.1 Πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων 

(P17)   BROWSABLE CONTENT 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να πλοηγηθούν σε έναν ιστότοπο. Η πλοήγηση µπορεί να είναι δύσκολη αν οι πληροφορίες δεν 

είναι οργανωµένες ή η κατηγοριοποίηση δεν είναι συνεπής και τα ονόµατα των κατηγοριών δηµιουργούν σύγχυση 

στους χρήστες. 

ΛΥΣΗ 
Οργανώστε το περιεχόµενό σας µε διάφορους τρόπους, σε κατηγορίες που έχουν νόηµα για τους χρήστες σας και 

µε τον διαισθητικό τρόπο που σκέφτονται για να εκτελέσουν µια λειτουργία. Χρησιµοποιείστε εργαλεία 

πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να γνωρίζουν που βρίσκονται, που µπορούν να πάνε και πως µπορούν να 

γυρίσουν πίσω. ∆οµήστε κάθε σελίδα µε τη δική της ιεραρχία που την καθιστά πιο εύκολη στο σκανάρισµα και 

πιο γρήγορη στο διάβασµα. 
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Πηγή: http://www.aveda.com/templates/products2/mpp.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY9549  



 

 164 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες θέλουν να πλοηγηθούν στο περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας για να βρουν τις πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν.  

ΠΩΣ 
Χρησιµοποιείστε οργανωτικές δοµές 

Οι ιστότοποι χρειάζονται αρχιτεκτονικές δοµές που να προσαρµόζονται στον τύπο της πληροφορίας που 

περιέχουν, στο µέγεθός τους και στις λειτουργίες των χρηστών τους. Χρησιµοποιείστε ένα µοντέλο πλοήγησης 

[MAIN NAVIGATION] για να οργανώσετε την πληροφορία του ιστότοπού σας και σελίδες κατηγοριών 

[CATEGORY PAGES] για να παρουσιάσετε το περιεχόµενο των υποκατηγοριών σας.  

 

∆οµήστε το περιεχόµενό σας ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών σας 

∆ηµιουργήστε οµάδες αντικειµένων όπου οι χρήστες θα µπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν αναγνωρίζοντας το 

όνοµα της οµάδας. Κατά τη διαδικασία αυτή ρωτήστε τους χρήστες σας αν τα ονόµατα των αντικειµένων έχουν 

κάποιο νόηµα γι’ αυτούς και αλλάξτε τα αντικείµενα που δηµιουργούν σύγχυση. Χρησιµοποιώντας αναγνωρίσιµα 

από τους χρήστες ονόµατα, τους διευκολύνετε να πλοηγηθούν στο περιεχόµενο και να επιλέξουν το σωστό link 

για το επόµενο βήµα τους. 

 

Τα φυσικά καταστήµατα από όπου οι πελάτες συνήθως αγοράζουν τα καλλυντικά τους, είναι κατά βάση 

οργανωµένα ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος (π.χ. σαµπουάν, αφρόλουτρα, κρέµες προσώπου κλπ.). Αυτός ο 

τρόπος οργάνωσης είναι ιδιαίτερα οικείος στους περισσότερους χρήστες και τους βοηθά να βρουν εύκολα τα 

προϊόντα που αναζητούν. Συνίσταται η βασική πλοήγηση του ιστότοπου να βασίζεται σε αυτή τη λογική καθώς 

διευκολύνει τους χρήστες να πλοηγηθούν σε ένα οικείο γι’ αυτούς περιβάλλον, να σκανάρουν γρήγορα το 

περιεχόµενο που τους ενδιαφέρει και να βρουν αυτό που ψάχνουν ακόµα και αν δε γνωρίζουν πολύ καλά τα 

προϊόντα της εταιρείας. 

 

Βοηθήστε τους χρήστες να βρουν το δρόµο της επιστροφής 

Καθώς πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, οι χρήστες µπορεί να ακολουθήσουν µια διαδροµή για να εξερευνήσουν τον 

ιστότοπο ή µια τυχαία διαδροµή και να χαθούν. Αν δε βρίσκουν το δρόµο για ένα οικείο σηµείο, µπορεί να 

αποθαρρυνθούν. Χρησιµοποιείστε BREADCRUMBS και αφήστε τους χρήστες σας να πλοηγηθούν ελεύθερα 

βρίσκοντας πάντα το δρόµο της επιστροφής. Μετατρέψτε το λογότυπό σας σε ένα link για την αρχική σας σελίδα 

και τοποθετήστε το σε κάθε σελίδα. 

 

Μην παραφορτώνετε µια σελίδα µε περιεχόµενο 

Η πολύ πληροφορία σε µια σελίδα, ακόµα και αν είναι ενδιαφέρουσα, µπορεί να αποθαρρύνει τους χρήστες από το 

να τη διαβάσουν. Μετριάστε την υπερφόρτωση πληροφοριών µε τεχνικές που διευκολύνουν τους χρήστες να 

σκανάρουν γρήγορα τη σελίδα και να επικεντρωθούν στα σηµεία που τους ενδιαφέρουν. Σχεδιάστε τις σελίδες σας 

χρησιµοποιώντας ένα GRID LAYOUT και µια ισχυρή οπτική ιεραρχία, σχεδιάστε σε όλες τις σελίδες µε συνέπεια 

τις περιοχές περιεχοµένου και τα εργαλεία πλοήγησης και χρησιµοποιείστε µια γραµµατοσειρά που να µπορούν να 

διαβάσουν εύκολα οι χρήστες σας ακόµα και αν χρειάζεται να κάνουν µερικά scrolls. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες οµαδοποιούν και οργανώνουν τις πληροφορίες µε πολλούς τρόπους.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.esteelauder.com/product/supercat/skincare.tmpl?CATEGORY_ID=CAT681  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 221-225, B2 BROWSABLE CONTENT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 247-250, B8 CATEGORY PAGES. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: BREADCRUMBS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 698-700, K6 LOCATION BREAD CRUMBS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Drawing attention: GRID-BASED LAYOUT.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 632-636, I1 GRID LAYOUT. 

 

Α4.1.2 Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

(P18)   FEATURED PRODUCTS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο µεγάλος αριθµός προϊόντων µπορεί να δίνει πολλές επιλογές στους χρήστες, αλλά καθιστά δύσκολη την 

πλοήγηση σε µεγάλες λίστες. 
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ΛΥΣΗ 
∆ώστε µια καλύτερη αίσθηση στους χρήστες σας για το τι περιέχει το site σας δηµιουργώντας ειδικές κατηγορίες 

και τονίζοντας προϊόντα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παρέχετε διαφορετικούς τύπους προτάσεων 

δηµιουργώντας κατηγορίες όπως “Best Sellers”, “Editor’s Picks”, “Award Winners”, “Sales” κλπ. Αφήστε τους 

χρήστες σας να εξερευνήσουν το site σας τονίζοντας όσο περισσότερα ενδιαφέροντα στοιχεία γίνεται. 

 
Πηγή: http://www.aveda.com/favorites/index.tmpl  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο αριθµός των προϊόντων είναι µεγάλος και καθιστά χρονοβόρα την πλοήγηση στις κατηγορίες προϊόντων και 

δύσκολη την επιλογή. Οι χρήστες δεν έρχονται πάντα στο site µε ένα συγκεκριµένο στόχο ή αναζητώντας ένα 

συγκεκριµένο προϊόν. 

ΠΩΣ 
Ο µεγάλος αριθµός προϊόντων παρέχει πολλές επιλογές στους χρήστες. Αλλά αν οι χρήστες µπορούν να φτάσουν 

σε αυτά τα προϊόντα µόνο µέσω µεγάλων λιστών ή µηχανών αναζήτησης, θα δυσκολευτούν να πλοηγηθούν στο 

site σας κι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Για να διευκολύνετε τους χρήστες να πλοηγηθούν 

µέσα στο site σας, παρέχετε ειδικές κατηγορίες προϊόντων. ∆ώστε έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες σας να 

ψωνίσουν από τη βιτρίνα και να γνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει κάτι νέο για να δουν. 



 

 167 

 

Υιοθετήστε ένα συνεπές συντακτικό ύφος στις προτάσεις σας 

Για µερικούς χρήστες δεν αρκεί το όνοµα, η φωτογραφία και η τιµή του προϊόντος. Οι χρήστες αυτοί συνήθως 

παίρνουν συµβουλές από πωλητές ή φίλους πριν αγοράσουν ένα προϊόν. Στο διαδίκτυο όµως δεν υπάρχει 

προσωπική επαφή και ο χρήστης είναι συνήθως µόνος του όταν πραγµατοποιεί µια αγορά. Μπορείτε να µειώσετε 

το αίσθηµα της αποµόνωσης παρέχοντας ειδικές προτάσεις και υιοθετώντας ένα συντακτικό ύφος που να δίνει µια 

προσωπικότητα κι έναν ανθρώπινο χαρακτήρα στο site σας. Υιοθετώντας ένα συνεπές συντακτικό ύφος, χαρίζει 

προσωπικότητα στο site και δίνει στους χρήστες την αίσθηση ότι αλληλεπιδρούν µε ένα πραγµατικό πρόσωπο αντί 

µε µια απρόσωπη εταιρεία. 

 

Παρέχετε διάφορα είδη προτάσεων 

Οι χρήστες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Σε ένα site καλλυντικών, για παράδειγµα, οι χρήστες που θέλουν να δουν 

τις τελευταίες τάσεις, µπορεί να εγκαταλείψουν το site εάν δε µπορούν να δουν τα νέα προϊόντα. Οι χρήστες που 

ενδιαφέρονται για τη µόδα, θέλουν να δουν ποια προϊόντα είναι πιο δηµοφιλή. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για 

τις τιµές, θέλουν να δουν ποια προϊόντα είναι σε προσφορά. Κάποιοι χρήστες µπορεί να χρειάζονται βοήθεια κατά 

την επιλογή προϊόντων οπότε ψάχνουν για έναν σύµβουλο προϊόντων. Κάποιοι άλλοι χρήστες µπορεί να θέλουν 

να βρουν προϊόντα που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη σειρά/µάρκα προϊόντων. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων που 

να εξυπηρετούν όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες, µπορούν να βοηθήσουν πολύ τους χρήστες σας να βρουν τα 

επιθυµητά προϊόντα. Τέτοιες κατηγορίες µπορούν να περιλαµβάνουν “Best Sellers”, “New”, “Sales”, “Rare 

Finds”, “Editor’s Picks”, “Award Winners” κλπ.  

 

∆ώστε ευκαιρίες για εξερεύνηση 

∆εν θα έρθουν όλοι οι χρήστες στο site σας µε ένα συγκεκριµένο στόχο ή αναζητώντας ένα συγκεκριµένο προϊόν. 

Επιπλέον, δε θα πλοηγηθούν όλοι οι χρήστες σε µια πληθώρα προϊόντων. ∆ώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να 

εξερευνήσουν τα προϊόντα σας τονίζοντας τα στοιχεία που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους για να ψάξουν 

για περισσότερες πληροφορίες. Παρέχοντας διαφορετικούς τρόπους στους χρήστες σας να γνωρίσουν τα προϊόντα 

σας, θα προσελκύσετε τους χρήστες ανάλογα µε τα διαφορετικά ενδιαφέροντά τους. 

ΓΙΑΤΙ 
Ειδικές προτάσεις για προϊόντα έχουν αξία για τους χρήστης αλλιώς οι µεγάλες λίστες προϊόντων φαίνονται 

κουραστικές και ανιαρές. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Catalog/Bestsellers.aspx  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

 

Α4.1.3 Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τις ανάγκες/προτιµήσεις 

(P19)   SHOP BY NEED/CONCERN* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να βρει εύκολα και γρήγορα τα κατάλληλα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
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ανάγκες του (π.χ. τύπο δέρµατος ή µαλλιών, πρόβληµα). 

ΛΥΣΗ 
Σε κάθε γενική κατηγορία, εκτός από τις υποκατηγορίες µε βάση τον τύπο του προϊόντος, δηµιουργήστε και 

υποκατηγορίες ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες ή/και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται µε τη χρήση 

των προϊόντων σας. Με τον τρόπο αυτό δίνετε γρήγορες κι εύκολες λύσεις στους χρήστες σας ενώ παράλληλα 

τους προτείνετε και λύσεις που πιθανόν να µη γνώριζαν ή να µην είχαν σκεφτεί. 

 
Πηγή: http://www.esteelauder.com/product/mpp.tmpl?CATEGORY_ID=CAT684  

Η ESTEE LAUDER, 

πέραν της βασικής 

κατηγοριοποίησης µε 

βάση τον τύπο του 

προϊόντος (by 

category),  προ-τείνει 

και προϊόντα που 

καλύπτουν 

εξειδικευµένες 

ανάγκες/προβλή-µατα 

(by concern). 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο αριθµός των διαθέσιµων προϊόντων είναι αρκετά µεγάλος και καθιστά δύσκολη την επιλογή του κατάλληλου 

προϊόντος. 

ΠΩΣ 
Όταν η γκάµα των προσφερόµενων προϊόντων είναι µεγάλη, οι χρήστες δυσκολεύονται να επιλέξουν τα 

κατάλληλα γι’ αυτούς προϊόντα. Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων µε βάση τον τύπο προϊόντος δε βοηθάει 

πολύ τους χρήστες που δεν γνωρίζουν καλά τα προϊόντα της εταιρείας ή χρειάζονται καθοδήγηση για να 

επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν εξειδικευµένα προβλήµατα και 

ανάγκες. Οι χρήστες αυτοί θέλουν να βρουν εύκολα προτάσεις για τις δικές τους ανάγκες. Σε ένα φυσικό 

κατάστηµα θα απευθύνονταν στον αρµόδιο υπάλληλο και θα ζητούσαν τη συµβουλή του. Σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα όµως θα πρέπει να ψάξουν µόνοι τους σε ένα πλήθος κατηγοριών και να επιλέξουν από µια ευρεία 

γκάµα προϊόντων. Αυτή η διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο από την πλευρά τους που µπορεί να τους κάνει να 

χάσουν το ενδιαφέρον τους και να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο αν δε βρουν εύκολα αυτό που επιθυµούν.  

 

∆ώστε εναλλακτικές προτάσεις για εξειδικευµένες ανάγκες 

Πέραν της βασικής κατηγοριοποίησης, είναι σηµαντικό να παρέχετε στο χρήστη κι εναλλακτικούς τρόπους 

αναζήτησης προϊόντων λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Έτσι, σε κάθε γενική κατηγορία (π.χ. 

πρόσωπο), εκτός από τις υποκατηγορίες µε βάση τον τύπο του προϊόντος (π.χ. προϊόντα καθαρισµού, κρέµες, 

µάσκες, λοσιόν κλπ.), δηµιουργήστε και υποκατηγορίες ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες ή/και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζονται µε τη χρήση των προϊόντων σας (π.χ. ακµή, αντιγήρανση, ευαίσθητη 

επιδερµίδα κλπ.). Με τον τρόπο αυτό θα δώσετε γρήγορες κι εύκολες λύσεις στους χρήστες σας ενώ παράλληλα 

θα τους προτείνετε και λύσεις που πιθανόν να µη γνώριζαν ή να µην είχαν σκεφτεί. 
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Οµαδοποιήστε τις υποκατηγορίες προϊόντων 

Αποφύγετε τις µακροσκελείς λίστες και οµαδοποιήστε τις υποκατηγορίες προϊόντων ώστε να διευκολύνετε το 

χρήστη στην πλοήγησή του. Οµαδοποιήστε τις υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο προϊόντος (π.χ. by category), 

τον τύπο επιδερµίδας (π.χ. by skin type) ή το πρόβληµα (π.χ. by concern) του χρήστη. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι καταναλωτές φυτικών καλλυντικών συχνά αγοράζουν προϊόντα για να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένα 

προβλήµατα και εξειδικευµένες ανάγκες. Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων µε βάση τις ανάγκες και τα 

προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν, βοηθά τους χρήστες να βρουν ευκολότερα τα κατάλληλα γι’ 

αυτούς προϊόντα. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/face/cleansers.aspx  

Η KIEHL’S, πέραν 

της βασικής 

κατηγοριοποίησης µε 

βάση τον τύπο του 

προϊόντος (by 

category),  προτείνει 

και προϊόντα που 

απευθύνονται σε 

συγκεκριµένους 

τύπους επιδερ-µίδας 

(by skin type) ή καλύ-

πτουν εξειδικευ-µένες 

ανάγκες/ προβλήµατα 

(by concern). 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
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��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 221-225, B2 BROWSABLE CONTENT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAIN NAVIGATION. 

 

Α4.1.4 Αναζήτηση προϊόντων ανάλογα µε τα συστατικά τους 

(P20)   INGREDIENT GLOSSARY* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να δουν πληροφορίες για ένα συστατικό καθώς και τα προϊόντα που το περιέχουν. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µια ξεχωριστή λειτουργία Ingredient Glossary. Χρησιµοποιείστε µια αλφαβητική λίστα για να 

οργανώσετε τα συστατικά σας. Στην κορυφή της σελίδας τοποθετήστε συνδέσµους για κάθε γράµµα (ή οµάδα 

γραµµάτων). Οργανώστε αλφαβητικά τα συστατικά που ανήκουν σε κάθε οµάδα γραµµάτων, χρησιµοποιώντας 

µια µικρή φωτογραφία και την ονοµασία του κάθε συστατικού. Προβάλετε τις πληροφορίες για το επιλεγµένο 

συστατικό σε ένα νέο παράθυρο.  

 

Παρέχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για τα συστατικά και από τις σελίδες των προϊόντων τοποθετώντας µικρές 

εικόνες των βασικών συστατικών (συνήθως 2-3) µαζί µε την ονοµασία τους και µια σύντοµη περιγραφή. 

Επιλέγοντας ένα συστατικό, ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στη σελίδα του συστατικού στο INGREDIENT 

GLOSSARY. 



 

 172 

Πηγή: http://www.apivita.com   

Η APIVITA οργανώνει τα βασικά φυτικά συστατικά των 

προϊόντων της σε µια αλφαβητική λίστα χρησιµοποιώντας 

µια µικρή φωτογραφία, την κοινή κι επιστηµονική 

(λατινική) ονοµασία και µια σύντοµη περιγραφή για κάθε 

συστατικό. Επιλέγοντας ένα συστατικό, ο χρήστης µπορεί 

να δει σε ένα νέο παράθυρο περισσότερες πληροφορίες γι’ 

αυτό, µια φωτογραφία του καθώς και τα προϊόντα στα 

οποία χρησιµοποιείται.  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι καταναλωτές φυτικών καλλυντικών συχνά αγοράζουν ένα προϊόν µε βάση τα συστατικά του κι αναζητούν 

περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά. 

ΠΩΣ 
Οργανώστε τα συστατικά σε µια αλφαβητική λίστα 

Όταν οι χρήστες θέλουν να βρουν πληροφορίες για ένα συστατικό, καθώς και ποια προϊόντα περιέχουν αυτό το 

συστατικό, µια αλφαβητική λίστα µπορεί να τους βοηθήσει να βρουν γρήγορα αυτή την πληροφορία 

[ALPHABETICAL ORGANIZATION]. Οργανώστε τα βασικά συστατικά που χρησιµοποιείτε στα προϊόντα σας 

σε µια αλφαβητική λίστα χρησιµοποιώντας (προαιρετικά) και µια µικρή εικόνα [THUMBNAIL] ώστε οι χρήστες 

να µπορούν να αναγνωρίσουν και να βρουν ευκολότερα το συστατικό που αναζητούν. Όταν η λίστα είναι αρκετά 

µεγάλη, για να είναι ευκολότερη η πρόσβαση του χρήστη στο συστατικό που αναζητεί, παρέχετε στην κορυφή της 

σελίδας συνδέσµους για κάθε αρχικό γράµµα ή οµάδα γραµµάτων [TABS]. Επιλέγοντας κάθε γράµµα (ή οµάδα 

γραµµάτων), εµφανίζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα συστατικά. 

 

Παρουσιάστε περισσότερες πληροφορίες σε µια νέα σελίδα 

Όταν ο χρήστης τελικά επιλέξει ένα συστατικό, παρουσιάστε περισσότερες πληροφορίες για το συστατικό αυτό σε 

µια νέα σελίδα (ή στην δεξιά πλευρά της οθόνης εάν έχετε διαθέσιµο χώρο). Η παρουσίαση του συστατικού 

µπορεί να περιλαµβάνει: 

- την εικόνα του συστατικού 
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- την περιγραφή του συστατικού (π.χ. περιγραφή φυτού, ιστορία, ιδιότητες, χρήση κλπ.) 

- τα προϊόντα που το περιέχουν µε συνδέσµους (links) ώστε να µπορεί ο χρήστης να µεταβεί απευθείας σε 

αυτά 

 

Παρέχετε άµεση πρόσβαση από τη σελίδα του προϊόντος 

Επιτρέψτε στο χρήστη να έχει άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά και από τις σελίδες των 

προϊόντων [PRODUCT PAGE]. Τοποθετήστε στις σελίδες των προϊόντων, κάτω από την περιγραφή των 

προϊόντων, µικρές εικόνες [THUMBNAIL] των βασικών συστατικών που περιέχουν (συνήθως 2-3) µαζί µε την 

ονοµασία τους και µια σύντοµη περιγραφή. Από το σηµείο αυτό, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει και να µεταβεί στη 

σελίδα ενός συστατικού στο INGREDIENT GLOSSARY. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες φυτικών καλλυντικών συχνά αγοράζουν προϊόντα µε βάση τα φυσικά συστατικά τους. Μια 

αλφαβητική λίστα µε τα φυτικά συστατικά που χρησιµοποιεί η εταιρεία βοηθά τους χρήστες να βρουν εύκολα 

πληροφορίες για τα συστατικά αυτά και τη δράση τους αλλά και τα προϊόντα που τα περιέχουν. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Services/Glossary.aspx   

Η L’OCCITANE οργανώνει τα 

βασικά φυτικά συστατικά των 

προϊόντων της σε µια αλφαβητική 

λίστα. Επιλέγοντας ένα συστατικό, ο 

χρήστης µπορεί να δει σε ένα νέο 

παράθυρο περισσότερες 

πληροφορίες γι’ αυτό, µια µικρή 

φωτογραφία του καθώς και τα 

προϊόντα στα οποία χρησιµοποιείται. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 235-237, B5 ALPHABETICAL ORGANIZATION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: THUMBNAIL. 
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��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: TABS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 686-690, K3 TAB ROWS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page types: PRODUCT PAGE. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 439-448, F2 CLEAN PRODUCT DETAILS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 492-499, G1 FEATURED PRODUCTS. 

 

Α4.1.5 Σύµβουλος προϊόντων 

(P21)   PRODUCT ADVISOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες χρειάζονται συµβουλή για να επιλέξουν το κατάλληλο γι’ αυτούς προϊόν µέσα από ένα πλήθος 

προϊόντων. 

ΛΥΣΗ 
Προτείνετε στους χρήστες προϊόντα ανάλογα µε τους περιορισµούς, τις προτιµήσεις και τις ανάγκες τους. 

 
Πηγή: http://www.niveausa.com  
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο αριθµός των διαθέσιµων προϊόντων είναι αρκετά µεγάλος και καθιστά δύσκολη την επιλογή του κατάλληλου 

προϊόντος. 

ΠΩΣ 
Σχεδιάστε ένα εργαλείο για να βοηθήσετε τους χρήστες σας να επιλέξουν τα κατάλληλα γι’ αυτούς προϊόντα 

ανάλογα µε τις ανάγκες, τις προτιµήσεις και τους περιορισµού τους. Χρησιµοποιήστε έναν προσαρµοσµένο οδηγό 

[WIZARD] για την υλοποίηση της λειτουργίας αυτής και χωρίστε την σε τρία βασικά βήµατα: 

 

1. Περιγραφή αναγκών, προτιµήσεων και περιορισµών  

Ενηµερώστε το χρήστη για το στόχο της λειτουργίας αυτής και ζητήστε του να πει τι είναι αυτό που θέλει, 

πώς πρέπει να είναι και τι περιορισµοί πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστε ένα σύντοµο 

και απλό ερωτηµατολόγιο και ζητήστε από το χρήστη να εισάγει σταδιακά δεδοµένα απαντώντας στις 

ερωτήσεις. Οι επιλογές που παρουσιάζονται σε κάθε βήµα, µπορεί να εξαρτώνται από τις προηγούµενες 

επιλογές. Στην περίπτωση αυτή σχεδιάστε την διαδικασία µε περισσότερα βήµατα σε µορφή WIZARD. Αν οι 

επιλογές δεν εξαρτώνται η µια από την άλλη, µπορείτε να σχεδιάσετε ένα απλό ερωτηµατολόγιο και να 

διαχωρίσετε τις ξεχωριστές θεµατικές χρησιµοποιώντας TABS.  

 

2. Παρουσίαση αποτελεσµάτων 

Παρουσιάστε τις προτάσεις σας στους χρήστες µε απλό τρόπο, όπως παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα 

µιας απλής αναζήτησης [SEARCH RESULTS]. Αν τα αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

τύπους αντικειµένων ή διαφορετικές χρήσεις, οµαδοποιήστε τα. Στο σηµείο αυτό, δώστε στο χρήστη τη 

δυνατότητα να προσθέσει τα προϊόντα στο καλάθι των αγορών του [SHOPPING CART] ή στη λίστα µε τα 

αγαπηµένα του [COLLECTOR] προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει αργότερα.  

 

3. Αναθεώρηση αποτελεσµάτων 

Μετά από την προβολή των αποτελεσµάτων, επιτρέψτε στους χρήστες σας να γυρίσουν σε προηγούµενα 

βήµατα για να αλλάξουν τις επιλογές τους και να αναθεωρήσουν τα αποτελέσµατα. 

 

Μην υποχρεώνετε το χρήστη να εγγραφεί στον ιστότοπο για να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία. ∆ώστε του κίνητρο 

να το κάνει στο τέλος της διαδικασίας, µετά από την προβολή των αποτελεσµάτων, επιτρέποντάς του να 

αποθηκεύσει τις απαντήσεις και τα αποτελέσµατα στο προφίλ του για επαναχρησιµοποίηση. 

 

Τέλος, προσθέστε αξιοπιστία στα αποτελέσµατά σας εξηγώντας στον χρήστη πως προήλθαν. Μπορείτε για 

παράδειγµα να χρησιµοποιήσετε µια ένδειξη για το ποσοστό συµµόρφωσης των αποτελεσµάτων ή έναν πίνακα µε 

τις επιλογές του χρήστη. 

ΓΙΑΤΙ 
Η διαδικασία της συµβουλής είναι σαν µια συζήτηση όπου ο σύµβουλος ρωτάει πρώτα κάποιες ερωτήσεις και 

µετά κάνει τις προτάσεις του. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.esteelauder.com/flash/skincare_finder/index.tmpl?cm_sp=Gnav-_-Looks_Tips-_-SkincareFinder 
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ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT ADVISOR.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 510-517, G3 PERSONALIZED RECOMMENDATIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: WIZARD.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: TABS.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH RESULTS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 669-675, J3 ORGANIZED SEARCH RESULTS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: COLLECTOR. 

 

Α4.2 Προβολή προϊόντος 

(P22)   PRODUCT PAGE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να µάθουν πληροφορίες για ένα προϊόν ως µέρος της διαδικασίας λήψης απόφασης  για αγορά 

ή της ανάγκης υποστήριξης. 

ΛΥΣΗ 
Παρουσιάστε πλούσιες, οµαδοποιηµένες πληροφορίες για το προϊόν και links σε άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Τοποθετήστε πρώτα στην σελίδα (above the fold) τις πιο γενικές και σηµαντικές πληροφορίες που θέλουν να δουν 

όλοι οι χρήστες και στη συνέχεια (below the fold) τοποθετήστε συνδέσµους για πιο λεπτοµερείς ή δευτερεύουσες 

πληροφορίες.  
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Πηγή: http://www.aveda.com/templates/products2/spp.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY10549&PRODUCT_ID=PROD6138  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα [E-COMMERCE SITE] οι χρήστες πριν αποφασίσουν να αγοράσουν ένα προϊόν, 

θέλουν να βρουν κάποιες βασικές πληροφορίες (π.χ. τιµή, µέγεθος, πλεονεκτήµατα, διαθεσιµότητα κλπ.) ή ακόµα 

και πιο αναλυτικές ή εξειδικευµένες πληροφορίες (π.χ. πλήρη λίστα συστατικών, κριτικές άλλων πελατών κλπ.) 

γι’ αυτό. Όµως, ακόµα και µετά από την αγορά ενός προϊόντος, οι χρήστες µπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν 

εξειδικευµένες πληροφορίες γι’ αυτό (π.χ. πλήρη λίστα συστατικών, οδηγίες και συµβουλές χρήσης κλπ.).  
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ΠΩΣ 
Οι χρήστες χρειάζονται να βρουν εύκολα και να δουν γρήγορα τα βασικά και σηµαντικά τµήµατα της 

πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφιών, µιας σύντοµης περιγραφής, των χαρακτηριστικών, της 

τιµής και των πλεονεκτηµάτων του προϊόντος.  

 

Οι βασικές πληροφορίες για ένα φυτικό καλλυντικό, που πρέπει να παρουσιάζονται στην αρχή της σελίδας 

προϊόντος (above the fold), µπορεί να είναι: 

- το όνοµα του προϊόντος 

- η φωτογραφία του προϊόντος 

- ειδικά χαρακτηριστικά όπως το µέγεθος και το χρώµα 

- µια σύντοµη περιγραφή 

- τα βασικά πλεονεκτήµατα 

- η τιµή (κανονική, έκπτωση, προσφορά) 

- η διαθεσιµότητά του (ένδειξη αν υπάρχει απόθεµα στην αποθήκη ή όχι) 

- προσθήκη στη καλάθι αγορών 

- η βαθµολογία του προϊόντος 

Αρκετά σηµαντικές πληροφορίες που µπορούν όµως να βρίσκονται χαµηλότερα στη σελίδα (below the fold) ή 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε TABS για την προβολή τους, είναι: 

- µια αναλυτική περιγραφή του προϊόντος 

- η λίστα µε όλα τα συστατικά του 

- οι οδηγίες χρήσεις 

- προτάσεις και συµβουλές 

Σε δεύτερο επίπεδο µπορείτε να έχετε µερικές ακόµα πληροφορίες που µπορούν να συµβάλλουν στην ενίσχυση 

και ανάπτυξη των πωλήσεών σας, όπως: 

- κριτικές πελατών [TESTIMONIALS] 

- παρόµοια ή συσχετιζόµενα προϊόντα [CROSS-SELLING AND UP-SELLING] 

- σύνδεσµοι στις σελίδες των βασικών συστατικών [INGREDIENT GLOSSARY*] 

Τοποθετήστε σε εµφανή και σταθερά σηµεία τα εργαλεία πλοήγησης και αγοράς. Ακόµα µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε και κάποια εργαλεία που θα βοηθήσουν τους χρήστες στην πλοήγησή τους και στη διαχείριση 

των προϊόντων. Αυτά τα εργαλεία συνήθως τοποθετούνται ως κουµπιά [ACTION BUTTON] σε εµφανή σηµεία 

της οθόνης (π.χ. κάτω από τη φωτογραφία του προϊόντος) και µπορεί να είναι: 

- προσθήκη στα αγαπηµένα προϊόντα [COLLECTOR] 

- στείλτε τη σελίδα σε ένα φίλο µε e-mail [SEND-A-FRIEND LINK] 

- µοιραστείτε τη σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα [SHARE CONTENT*] 

- εκτυπώστε τη σελίδα [PRINTABLE PAGES] 

- δείτε τη σειρά προϊόντων [FEATURED PRODUCTS] 

- δείτε το επόµενο ή το προηγούµενο προϊόν της κατηγορίας 

Τέλος, λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων, προτείνετε να δηµιουργήσετε ειδική σήµανση σε εµφανές σηµείο 

της οθόνης για τα βιολογικά πιστοποιηµένα προϊόντα ή να αναγράφετε το ποσοστό φυσικότητας των προϊόντων 

σας. 

ΓΙΑΤΙ 
Η σελίδα προϊόντος πρέπει να παρέχει πληροφορίες που θα ενηµερώνουν τους χρήστες πριν αγοράσουν ένα 

προϊόν και θα τους υποστηρίζει µετά την αγορά του.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/face/cleansers/ultra-facial-cleanser.htm  

 

 
Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Catalog/Product.aspx?prod=27CN050I6  
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ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: PRODUCT PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 439-448, F2 CLEAN PRODUCT DETAILS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: CORPORATE SITE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 167-173, A7 VALUABLE COMPANY SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: E-COMMERCE SITE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 120-127, A1 PERSONAL E-COMMERCE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: TABS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 686-690, K3 TAB ROWS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: TESTIMONIALS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 518-525, G4 RECOMMENDATION COMMUNITY. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 500-509, G2 CROSS-SELLING AND UP-SELLING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 691-694, K4 ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: COLLECTOR.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Miscellaneous: SEND-A-FRIEND LINK.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page types: PRINTER-FRIENDLY PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 339-342, D8 PRINTABLE PAGES. 

 

Α4.2.1 ∆ιαµόρφωση προϊόντος 

(P23)   PRODUCT CONFIGURATOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ο χρήστης θέλει να διαµορφώσει το προϊόν που σκοπεύει να αγοράσει. 

ΛΥΣΗ 
Επιτρέψτε στους χρήστες να διαµορφώσουν ένα προϊόν χρησιµοποιώντας µια οπτική απεικόνιση του προϊόντος 

όπου θα φαίνονται άµεσα οι αλλαγές που κάνει ο χρήστης. 
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Πηγή: http://www.aveda.com/templates/products2/spp.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY10574&PRODUCT_ID=PROD12995  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως το χρώµα ή το µέγεθος 

µπορούν να διαφοροποιηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει 

κάποια από τις διαθέσιµες επιλογές και να δει την επίδραση που θα έχει η επιλογή του αυτή στο τελικό 

προϊόν. Μπορείτε ακόµα να κάνετε τους χρήστες πιο ενθουσιώδεις για το προϊόν επιτρέποντάς τους να 

αλληλεπιδράσουν µε αυτό και να το προσωποποιήσουν. 

ΠΩΣ 
Η διαµόρφωση ενός προϊόντος µπορεί να γίνει σε διάφορα βήµατα καθώς µπορεί να υπάρχουν περισσότερα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος που µπορούν να διαφοροποιηθούν, π.χ. χρώµα, µέγεθος, υλικό κλπ. 
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Χρησιµοποιήστε έναν οδηγό [WIZARD] όπου κάθε διαφοροποιούµενο χαρακτηριστικό του προϊόντος 

διαµορφώνεται σε κάθε ένα βήµα. Εφόσον τα διαφοροποιούµενα χαρακτηριστικά δε συσχετίζονται µεταξύ τους, 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και TABS. Μπορείτε στο τέλος να προσθέσετε και ένα βήµα για την παραγγελία ή 

την αγορά του διαµορφωµένου προϊόντος. 

 

Το εργαλείο διαµόρφωσης προϊόντος αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο όπου ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει 

το προϊόν όπως επιθυµεί, ανάλογα µε τις διαθέσιµες επιλογές, και να δει άµεσα το οπτικό αποτέλεσµα. Κάθε φορά 

που ο χρήστης κάνει µια αλλαγή, πρέπει να µπορεί να δει απευθείας το αποτέλεσµα. ∆ώστε ένα βασικό µοντέλο 

του προϊόντος στο χρήστη και αφήστε τον στη συνέχεια να το διαµορφώσει ανάλογα µε τις προτιµήσεις του. 

ΓΙΑΤΙ 
Το εργαλείο διαµόρφωσης προϊόντος επιτρέπει στο χρήστη να «παίξει» µε το προϊόν και να το «δει» από διάφορες 

οπτικές. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/face/color/lip-gloss.htm 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT CONFIGURATOR.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: WIZARD.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: TABS.  

 

Α4.2.2 Συσχετιζόµενα προϊόντα 

(P24)   CROSS-SELLING AND UP-SELLING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες όταν αγοράζουν ένα προϊόν, θέλουν να ξέρουν αν υπάρχουν και άλλα συσχετιζόµενα προϊόντα ή 

αντίστοιχα προϊόντα µε καλύτερα χαρακτηριστικά. 

ΛΥΣΗ 
Στην σελίδα παρουσίασης ενός προϊόντος [PRODUCT PAGE] διαχωρίστε µία µικρή περιοχή, στο κάτω µέρος ή 

στο πλάι της σελίδας, όπου θα παρουσιάζετε συσχετιζόµενα προϊόντα. Για κάθε συσχετιζόµενο προϊόν 

παρουσιάστε την ονοµασία του, µια µικρή φωτογραφία ή/και µια σύντοµη περιγραφή. Ακόµα παρέχεται ένα 

κουµπί για γρήγορη αγορά [ACTION BUTTON] ή ένα check-box ώστε να διευκολύνετε το χρήστη να προσθέσει 

ένα συσχετιζόµενο προϊόν στο καλάθι αγορών του [SHOPPING CART] χωρίς να εγκαταλείψει τη σελίδα του 

προεπιλεγµένου προϊόντος. Κάνετε ξανά προτάσεις για συσχετιζόµενα προϊόντα στο καλάθι αγορών [SHOPPING 

CART] ή κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της παραγγελίας [CHEKOUT]. 
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Πηγή: http://www.aveda.com/templates/products2/spp.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY10691&PRODUCT_ID=PROD7347  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες συνήθως έρχονται σε ένα site αναζητώντας κάτι, είτε γνωρίζοντας ακριβώς τι είναι αυτό, είτε έχοντας 

µια γενική ιδέα. Καθώς πλοηγούνται, µπορεί να χαρούν βρίσκοντας κάτι χρήσιµο που δεν είχαν σκεφτεί. Το cross-

selling και το up-selling είναι δύο τεχνικές που παρέχουν πληροφορίες για συσχετιζόµενα προϊόντα και υπηρεσίες 

ακριβώς τη στιγµή που ο χρήστης κάνει µια αγορά.  

ΠΩΣ 
Προωθήστε συσχετιζόµενα προϊόντα 

Τι µπορεί να βρουν χρήσιµο οι χρήστες ενώ κοιτάζουν ένα συγκεκριµένο προϊόν; Μπορεί να είναι κάποιο 

αξεσουάρ, ένα συµπληρωµατικό προϊόν, µια καλύτερη έκδοση του τρέχοντος προϊόντος ή ένα παρόµοιο προϊόν µε 

µερικές µικρές διαφορές. Μπορείτε να παρέχεται συσχετιζόµενα προϊόντα ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών 

σας. Συνδέστε τα συσχετιζόµενα προϊόντα στη βάση δεδοµένων των προϊόντων. Η βάση δεδοµένων εκτελεί τις 

συνδέσεις και εµφανίζει αυτόµατα προτάσεις για συσχετιζόµενα προϊόντα στη σελίδα του κάθε προϊόντος. Στη 

βάση δεδοµένων συνδέστε κάθε προϊόν µε όλα τα συσχετιζόµενα προϊόντα. Μπορείτε να σχεδιάσετε το site σας 

ώστε να ανανεώνει αυτόµατα αυτές τις συσχετίσεις µε βάση τι αγόρασαν οι άλλοι πελάτες µε αποτέλεσµα οι 

προτάσεις να αλλάζουν µε τον καιρό. Για να δηµιουργήσετε αυτοµατοποιηµένες συσχετίσεις προϊόντων: 

1. Οµαδοποιήστε όλα τα προϊόντα που οι πελάτες σας αγοράζουν µαζί µε το τρέχον προϊόν. 

2. Ταξινοµήστε τα προϊόντα µε βάση τον αριθµό των φορών που οι πελάτες τα αγόρασαν µαζί. 

Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να δείτε ποια προϊόντα πωλούνται συχνότερα µαζί και έτσι µπορείτε να γνωρίζετε 

ακριβώς ποια τρία µε πέντε συσχετιζόµενα προϊόντα µπορείτε να προτείνετε στους χρήστες σας. Από την άλλη, 

µπορείτε να διαχειρίζεστε χειροκίνητα τα προϊόντα αυτά επιλέγοντας οι ίδιοι τα συσχετιζόµενα προϊόντα. Ο 

τρόπος αυτός είναι πιο χρονοβόρος αλλά σας επιτρέπει να δίνετε µια µοναδική πληροφόρηση για τα προϊόντα που 

πουλάτε και γιατί τα προϊόντα αυτά ταιριάζουν τόσο πολύ µεταξύ τους. 

 

Ξεχωρίστε και διατηρήστε µικρή την περιοχή που αφιερώνετε στα συσχετιζόµενα προϊόντα 
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∆ιαχωρίστε το επιλεγµένο προϊόν από τα συσχετιζόµενα προϊόντα. Αφιερώστε τον περισσότερο χώρο στο 

επιλεγµένο προϊόν και τοποθετήστε τα συσχετιζόµενα προϊόντα στο κάτω µέρος ή στο πλάι της σελίδας. 

Προβάλλετε τα συσχετιζόµενα προϊόντα ως ξεχωριστά στοιχεία, το κάθε ένα µε τον τίτλο του. Ο τίτλος βοηθά 

τους χρήστες να σκανάρουν γρήγορα τα προϊόντα αυτά, ενώ τοποθετώντας µια φωτογραφία ή/και µια σύντοµη 

περιγραφή, βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίσουν την αξία κάθε προϊόντος. 

 

Παρέχετε µια σύντοµη περιγραφή για τα συσχετιζόµενα προϊόντα 

Οι χρήστες θέλουν να γνωρίζουν κάτι για το προϊόν πριν αφήσουν την τρέχουσα σελίδα για να το εξερευνήσουν. 

∆ίνοντάς τους µιας σύντοµη περιγραφή, τους βοηθάτε να κρίνουν εάν αξίζει τον κόπο να µεταβούν στη σελίδα του 

προϊόντος. Χρησιµοποιήστε µια ή δύο περιγραφικές προτάσεις εκτός και αν το όνοµα του προϊόντος είναι ήδη 

αρκετά περιγραφικό. 

 

Επιτρέψτε τη γρήγορη αγορά των συσχετιζόµενων προϊόντων 

Όταν µεταφέρετε το χρήστη σε µια ξεχωριστή σελίδα για να αγοράσει το συσχετιζόµενο προϊόν, µπορεί να χάσει 

το δρόµο της επιστροφής ή να αποσπαστεί η προσοχή του και να ξεχάσει τον αρχικό του στόχο. ∆ιευκολύνετε το 

χρήστη να αγοράσει τα συσχετιζόµενα προϊόντα χωρίς να φύγει από τη σελίδα του αρχικού προϊόντος. ∆ώστε του 

αρκετές πληροφορίες για ένα συσχετιζόµενο προϊόν προκειµένου να αποφασίσει αν θα το αγοράσει χωρίς να 

µεταβεί σε µια άλλη σελίδα. Μπορείτε να παρέχεται ένα κουµπί για γρήγορη αγορά [ACTION BUTTON] ή ένα 

check-box ώστε να διευκολύνετε το χρήστη να προσθέσει ένα συσχετιζόµενο προϊόν στο καλάθι αγορών του 

[SHOPPING CART] χωρίς να εγκαταλείψει τη σελίδα του τρέχοντος προϊόντος.  

 

Προωθήστε συσχετιζόµενα προϊόντα κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας 

Εάν υπάρχουν σηµαντικά συσχετιζόµενα προϊόντα που ο χρήστης δεν έχει αγοράσει, κάνετε ξανά τις προτάσεις 

σας στο καλάθι αγορών [SHOPPING CART] ή κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της παραγγελίας [CHEKOUT]. 

Αυτή η τακτική µοιάζει µε αυτή που χρησιµοποιούν τα καταστήµατα καλλυντικών και οι φαρµακοποιοί για 

αυθόρµητες αγορές χρησιµοποιώντας stands δίπλα στο ταµείο, όµως στο διαδίκτυο µπορείτε να προβάλετε πολύ 

πιο σχετικά προϊόντα και να αυξήσετε την πιθανότητα αυθόρµητων αγορών αφού γνωρίζετε ήδη τι έχει 

τοποθετήσει στο καλάθι του ο χρήστης σας. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διατηρήσετε εύκολη και 

γρήγορη την αγορά αυτών των προϊόντων καθώς πρωταρχικός σας στόχος είναι να ολοκληρώσει ο χρήστης την 

αρχική αγορά του. 

ΓΙΑΤΙ 
Αυτές οι τεχνικές µπορούν να αυξήσουν τα κέρδη κάθε πώλησης καθώς δελεάζουν τους χρήστες να αγοράσουν 

προϊόντα συσχετιζόµενα µε αυτό που ούτως ή άλλως σχεδίαζαν να αγοράσουν. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/face/color/lip-gloss.htm  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 500-509, G2 CROSS-SELLING AND UP-SELLING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 691-694, K4 ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 

 

Α5. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

(P25)   E-COMMERCE SITE 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ένας χρήστης θέλει να αγοράσει ένα προϊόν. 

ΛΥΣΗ 
∆ιαµορφώστε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα όπου οι χρήστες θα µπορούν να πλοηγηθούν, να επιλέξουν τα 

προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να ολοκληρώσουν τις αγορές τους από ένα σηµείο. Κάνετε σαφές στους 

χρήστες για πιο λόγο να εµπιστευτούν το site σας και τι αξία θα τους προσφέρει. Παρέχετε εργαλεία πλοήγησης 

και αναζήτησης καθώς και πλούσιες, λεπτοµερείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. 

Τοποθετήστε σε κάθε σελίδα links στην πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων, στην 

πολιτική διαχείρισης και αποστολής των παραγγελιών, στην πολιτική επιστροφής προϊόντων και στις συχνές 

ερωτήσεις των πελατών. Επιτρέψτε στο χρήστη να συγκεντρώσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σε ένα σηµείο 

και να ολοκληρώσει γρήγορα τη διαδικασία της αγοράς χωρίς περισπασµούς. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να διευκολύνει τους χρήστες στις αγορές τους και να τις µετατρέψει σε 

ευχάριστες εµπειρίες. Οι χρήστες µπορούν εύκολα και γρήγορα να βρουν πράγµατα που πιθανόν να µη 

συναντούσαν ποτέ σε ένα πραγµατικό κατάστηµα και να κάνουν τις αγορές τους από οπουδήποτε, οποιαδήποτε 

στιγµή µόνο µε µερικά κλικ. 

ΠΩΣ 
Η λειτουργία ενός απλού ηλεκτρονικού καταστήµατος βασίζεται ουσιαστικά στη διαδικασία µιας πραγµατικής 

αγοράς: ο πελάτης ψάχνει για ένα προϊόν και το βάζει στο καλάθι του µέχρι να αποφασίσει αν τελικά θα το 

αγοράσει. Η βασική διαφορά όµως είναι ότι ο πελάτης δε µπορεί να «αγγίξει» το προϊόν πριν το αγοράσει. Για το 

λόγο αυτό είναι σηµαντικό να κάνετε τον πελάτη να αισθάνεται «καλά» ώστε να αγοράσει ένα προϊόν. 

 

Κατά το σχεδιασµό ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 

Να γίνεται σαφές από την αρχή γιατί ο χρήστης πρέπει να ψωνίσει από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

Από τη στιγµή που ένας χρήστης θα µπει σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι µπορεί να 

αγοράσει προϊόντα σε αυτό. Αυτό µπορεί να γίνει τοποθετώντας ένα καλάθι αγορών [SHOPPING CART] στην 

αρχική σελίδα του site. Ακόµα θα πρέπει να φαίνονται οι βασικές κατηγορίες προϊόντων [MAIN NAVIGATION] 

που πωλούνται στο site. 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να γίνεται σαφές γιατί ο χρήστης πρέπει να αγοράσει από το site και τι αξία του 

προσθέτει µια τέτοια ενέργεια. Θα πρέπει να απαντώνται ερωτήµατα όπως: 

� Γιατί ένας χρήστης θα πρέπει να αγοράσει κάτι από το site σας; 

� Προσφέρετε χαµηλές τιµές; 

� Προσφέρετε γρήγορες αποστολές; 

� Προσφέρετε µια ευρεία γκάµα προϊόντων; 

� Προσφέρετε εξειδικευµένα προϊόντα που είναι δύσκολο να βρεθούν; 

� Προσφέρετε αντικειµενικές, υψηλής ποιότητας κριτικές προϊόντων; 

� Το site σας είναι εύκολο στη χρήση του; 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και το βασικό πυρήνα πάνω στον οποίο πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί 

ολόκληρο το site [UP-FRONT VALUE PROPOSITION]. 

 

Ο χρήστης να µπορεί να βρει το προϊόν που τον ενδιαφέρει 

Το site πρέπει να παρέχει στο χρήστη πολλαπλούς τρόπους πλοήγησης [MULTIPLE WAYS TO NAVIGATE] 

καθώς οι χρήστες µπορεί να ψάχνουν ένα προϊόν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι πελάτες γνωρίζουν 

ακριβώς τι ψάχνουν και προτιµούν να γράψουν το όνοµα του προϊόντος στην περιοχή αναζήτησης [SEARCH 

AREA] και να µεταβούν απευθείας σε αυτό. Άλλοι πελάτες έχουν αµυδρή ιδέα για το τι ακριβώς ψάχνουν και 

προτιµούν να πλοηγηθούν µέσα στο site ώστε να δουν τι διαθέτει [BROWSABLE CONTENT].  

Όταν όµως στόχος είναι οι πωλήσεις, πολλές φορές οι τρόποι αυτοί δεν είναι αρκετά αποτελεσµατικοί. Πρέπει να 

βάλετε το προϊόν µπροστά στα µάτια του χρήστη. Μπορείτε να πείτε στους χρήστες ποια είναι τα νέα και 

ενδιαφέροντα προϊόντα σας [FEATURED PRODUCTS] τοποθετώντας τις επιλογές στην αρχική σελίδα 

[HOMEPAGE]. Μπορείτε να τους βοηθήσετε να βρουν συσχετιζόµενα ή εναλλακτικά προϊόντα [CROSS-

SELLING AND UP-SELLING]. Μπορείτε να προτείνετε προϊόντα στους χρήστες ανάλογα µε τις προτιµήσεις και 

τις εξειδικευµένες ανάγκες τους [PERSONALIZED RECCOMENDATIONS]. Τέλος, επιτρέψτε στους χρήστες 

σας να αξιολογήσουν τα προϊόντα σας δηµιουργώντας µια κοινότητα συστάσεων [RECOMMENDATION 

COMMUNITY]. Με αυτό τον τρόπο συνεργάζεστε µε τους χρήστες σας για να δηµιουργήσουν περιεχόµενο για 

το site σας και τους δίνετε κι έναν ακόµα λόγο να επιστρέψουν. 

 

Ο χρήστης να γνωρίζει καλά τι είναι αυτό που πρόκειται να αγοράσει 
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Όταν ο χρήστης βλέπει το προϊόν, πρέπει αυτό να προσοµοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το πραγµατικό και 

να του δίνουµε τη δυνατότητα να το «αγγίξει». Πρέπει να δίνονται πλούσιες και χρήσιµες πληροφορίες µε 

ξεκάθαρο και συνεπή τρόπο [PRODUCT PAGE]. Επιτρέψτε στο χρήστη να διαµορφώσει το προϊόν όπως του 

αρέσει [PRODUCT CONFIGURATOR]. Ακόµα µπορείτε να βοηθήσουµε το χρήστη να επιλέξει το κατάλληλο 

προϊόν δίνοντάς του τη δυνατότητα να συγκρίνει τα προϊόντα [PRODUCT COMPARISON]. 

 

Ο χρήστης να µπορεί να αγοράσει το προϊόν που τον ενδιαφέρει 

Ένας χρήστης όταν βρει ένα προϊόν που τον ενδιαφέρει, µπορεί να θέλει να ψάξει και για άλλα προϊόντα. Ένα site 

που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να συγκεντρώνει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει σε ένα καλάθι αγορών 

[SHOPPING CART], διευκολύνει τη διαδικασία αγοράς χωρίς να τον αποσπά. Όταν ο χρήστης έχει επιλέξει τα 

προϊόντα που επιθυµεί να αγοράσει, µπορεί να ολοκληρώσει εύκολα και γρήγορα τη διαδικασία αγοράς 

ακολουθώντας απλά βήµατα [PURCHASE PROCESS]. 

 

Να παρέχονται στο χρήστη υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας ακόµα και µετά από την αγορά 

Παρέχετε εξειδικευµένες υπηρεσίες. Για παράδειγµα, πολλοί χρήστες αγοράζουν προϊόντα για δώρα. ∆ώστε στους 

χρήστες τη δυνατότητα να στείλουν δώρα [GIFT GIVING] σε ειδικές συσκευασίες και µε προσωπικά µηνύµατα 

σε διάφορους προορισµούς [MULTIPLE DESTINATIONS]. Ακόµα, µερικοί χρήστες µπορεί να θέλουν να δουν 

το ιστορικό των παραγγελιών τους [ORDER TRACKING & HISTORY] για να δουν την κατάσταση µιας 

παραγγελίας τους ή να δουν τι έχουν αγοράσει στο παρελθόν.  

 

Να δίνεται προσοχή στα θέµατα της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη 

Η ανωνυµία είναι πολύ σηµαντική για τους περισσότερους χρήστες καθώς τους δίνει την αίσθηση της ασφάλειας 

και της ιδιωτικότητας. Οι περισσότεροι θέλουν να κάνουν τις αγορές τους µε πλήρη ανωνυµία και να 

ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους αποκαλύπτοντας µόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Για να χτιστεί η 

εµπιστοσύνη των χρηστών σε ένα site, πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα η πολιτική ασφάλειας και χρήσης 

προσωπικών δεδοµένων που ακολουθεί η εταιρεία [PRIVACY POLICY]. Ακόµα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

ασφαλείς συνδέσεις κατά την διακίνηση προσωπικών και οικονοµικών δεδοµένων [SECURE CONNECTIONS]. 

 

Να µην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις 

Οι χρήστες θέλουν να ξέρουν τι να περιµένουν όταν ξεκινούν τη διαδικασία µιας ηλεκτρονικής αγοράς. Η 

διαδικασία αυτή θα χρειαστεί µερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί και δεν θέλουν να έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις 

λίγο πριν την ολοκλήρωσή της. Ενηµερώστε τους χρήστες σας από τα πρώτα κιόλας στάδια της διαδικασίας, για 

όλα τα κόστη και τις χρεώσεις που εµπλέκονται στη διαδικασία (π.χ. κόστη αποστολής και διαχείρισης 

παραγγελιών). Ενισχύστε την αξιοπιστία του site σας δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα 

προϊόντα σε περίπτωση που δεν τους ικανοποιούν [EASY RETURNS]. 

ΓΙΑΤΙ 
Η βασική ιδέα πίσω από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι να µιµηθεί ένα πραγµατικό κατάστηµα. Τα βασικά 

στοιχεία µπορούν εύκολα να υλοποιηθούν αλλά οι λεπτοµέρειες µπορεί να είναι δύσκολες στην εφαρµογή και 

αυτές θα έχουν µεγάλη επίδραση στην επιτυχία του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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Α5.1 Αγορά προϊόντων 

Α5.1.1 Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών 

(P26)   SHOPPING CART 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να συγκεντρώσουν και να αγοράσουν διάφορα αντικείµενα σε µια συναλλαγή. 

ΛΥΣΗ 
Χρησιµοποιήστε ένα καλάθι αγορών όπου οι χρήστες µπορούν να συγκεντρώσουν τα αντικείµενα που τους 



 

 191 

ενδιαφέρουν πριν τα αγοράσουν.  

 
Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Checkout/Bag.aspx#  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες ψάχνουν και βρίσκουν κάποιο προϊόν σε ένα site που θέλουν να αγοράσουν. Μπορεί όµως να θέλουν 

να αγοράσουν περισσότερα προϊόντα ή να επιλέξουν αρχικά τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να πληρώσουν 

αργότερα.  



 

 192 

ΠΩΣ 
Οι χρήστες θέλουν να συγκεντρώσουν τα αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν πριν την αγορά τους. Επιτρέψτε 

στους χρήστες να συγκεντρώσουν τα αντικείµενα αυτά σε ένα καλάθι αγορών [SHOPPING CART] χωρίς να 

χρειάζεται στο στάδιο αυτό να εισάγουν προσωπικές πληροφορίες. Τοποθετήστε σε εµφανές σηµείο ένα  κουµπί 

«Προσθήκη στο καλάθι αγορών» [ACTION BUTTON] στη σελίδα κάθε προϊόντος αλλά και στις σελίδες 

κατηγοριών, στα αποτελέσµατα αναζήτησης ή στις διαφηµίσεις των προϊόντων. Στη συνέχεια δώστε στο χρήστη 

σας την επιλογή είτε να συνεχίσει τα ψώνια του είτε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

αγοράς. 

 

Παρέχετε εύκολη πρόσβαση στο καλάθι αγορών 

Οι χρήστες µπορεί να αποφασίσουν οποιαδήποτε στιγµή και από οποιαδήποτε σελίδα ότι θέλουν να προχωρήσουν 

στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Η διαδικασία αυτή ξεκινά µε το να ελέγξουν το καλάθι τους και να 

επιβεβαιώσουν τα προϊόντα, τις ποσότητες και τις τιµές. Παρέχετε εύκολη πρόσβαση στο καλάθι αγορών από 

κάθε σελίδα του site. 

 

Επιτρέψτε στους χρήστες να συνεχίσουν τα ψώνια τους 

Αφού οι χρήστες προσθέσουν ένα προϊόν στο καλάθι αγορών τους, δώστε τους την επιλογή να συνεχίσουν τα 

ψώνια τους. Χρησιµοποιείστε ένα εµφανές link (π.χ. Continue shopping) που να οδηγεί τους χρήστες στην 

τελευταία σελίδα κατηγορίας προϊόντων που είδαν.  

 

Βοηθήστε τους χρήστες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς 

Χρησιµοποιήστε ένα εµφανές κουµπί (π.χ. Checkout) [ACTION BUTTON] για να καθοδηγήσετε τους χρήστες 

σας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς [PURCHASE PROCESS]. Μειώστε τους αντιπερισπασµούς στο 

καλάθι αγορών διατηρώντας µόνο τη βασική µπάρα πλοήγησης και αποκρύπτοντας τις υποκατηγορίες. 

 

Παρέχετε λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο του καλαθιού 

Η περιγραφή του κάθε αντικειµένου στο καλάθι αγορών πρέπει να θυµίζει στο χρήστη τι είναι. ∆ώστε τις 

ακόλουθες πληροφορίες για κάθε προϊόν: 

- το όνοµα του προϊόντος και ένα link στην αναλυτική του περιγραφή 

- µια σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου 

- το µέγεθος, το χρώµα ή και άλλες λεπτοµέρειες που µπορεί να χρειάζονται 

- την διαθεσιµότητα και τον αναµενόµενο χρόνο παράδοσης του προϊόντος 

- την τιµή του προϊόντος 

- την ποσότητα προς αγορά και τη δυνατότητα αλλαγής της 

- τη δυνατότητα αφαίρεσης ενός προϊόντος από το καλάθι αγορών 

Στο σηµείο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερωθεί και για επιπλέον χρεώσεις ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά µε την αγορά του, όπως: 

- τα κόστη αποστολής και διαχείρισης παραγγελίας (αν είναι γνωστά) ή ο τρόπος υπολογισµού τους 

- οι φόροι (αν υπάρχουν) 

- άλλες πιθανές χρεώσεις που προστίθενται στο συνολικό κόστος 

- τα υποσύνολα των προϊόντων στο καλάθι 

- link στην πολιτική επιστροφής προϊόντων 

- link στις πληροφορίες αποστολής, συµπεριλαµβανοµένων των χρεώσεων, των αποδεκτών προορισµών, 

των χρόνων προετοιµασίας της παραγγελίας και των χρόνων αποστολής της 

 

Ενηµερώστε για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων 

Οι χρήστες εκνευρίζονται και µπορεί να εγκαταλείψουν τη διαδικασία αγοράς αν προσθέσουν ένα προϊόν στο 
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καλάθι αγορών τους και αργότερα ανακαλύψουν ότι δεν είναι διαθέσιµο. Ενοποιήστε το λογισµικό της αποθήκης 

σας µε τον web server σας για να ενηµερώνονται αυτόµατα οι πελάτες για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων σας. 

Ορίστε κανόνες που θα αφαιρούν αυτόµατα ένα προϊόν από το site σας σε περίπτωση που το απόθεµά του πέσει 

κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. Χρησιµοποιήστε µια ενδιάµεση µνήµη σε περίπτωση που πολλοί χρήστες 

επιλέξουν ταυτόχρονα το ίδιο προϊόν. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων όσο 

γίνεται νωρίτερα, από τη σελίδα του προϊόντος [PRODUCT PAGE], αλλά και στο καλάθι αγορών. 

 

Αποθηκεύστε το καλάθι αγορών 

Για διάφορους λόφους ο χρήστης µπορεί να εγκαταλείψει ξαφνικά ή να καθυστερήσει τη διαδικασία αγοράς. 

Αποθηκεύστε το καλάθι αγορών για τουλάχιστον 24 ώρες. Όµως, ένα αποθηκευµένο καλάθι αγορών πρέπει να 

ενωθεί µε ένα καινούργιο καλάθι αγορών όταν ο χρήστης ξαναµπεί στο σύστηµα και αρχίσει µια νέα παραγγελία. 

Σε αυτή την περίπτωση, ενηµερώστε το χρήστη ότι έχει ήδη αποθηκευµένα αντικείµενα (και για τη διαθεσιµότητά 

τους). Μπορείτε ακόµα να δώσετε στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ο ίδιος το καλάθι αγορών του είτε 

ως προσωπική λίστα (π.χ. Save shopping cart) είτε σαν µια δηµόσια λίστα που ο χρήστης µπορεί να µοιραστεί µε 

τους φίλους του (π.χ. Add to wishlist). ∆ιατηρήστε τα αποθηκευµένα αντικείµενα στη λίστα µέχρι ο χρήστης να 

προχωρήσει στην αγορά τους ή να τα αφαιρέσει ο ίδιος από τη λίστα. 

 

Προβάλετε συσχετιζόµενα προϊόντα 

Βοηθήστε τους χρήστες σας και προβάλετε τα προϊόντα σας προτείνοντας στους χρήστες συσχετιζόµενα ή 

συµπληρωµατικά προϊόντα µε βάση τα προϊόντα που έχουν προσθέσει στο καλάθι τους [CROSS-SELLING AND 

UP-SELLING]. Τοποθετήστε τις προτάσεις αυτές σε δευτερεύον επίπεδο που να µην αποσπά την προσοχή του 

χρήστη από τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει και να περιπλέκει τη διαδικασία. 

 

Προβάλετε το περιεχόµενου του καλαθιού σε κάθε σελίδα 

Μπορείτε σε κάθε σελίδα να προβάλετε το περιεχόµενο του καλαθιού προκειµένου να θυµίσετε στο χρήστη τι έχει 

αγοράσει χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί στο καλάθι αγορών. Για το σκοπό αυτό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

ένα µικρό καλάθι (mini shopping cart) σε κάποιο σηµείο της σελίδας σας που να περιέχει τα ονόµατα και τις 

ποσότητες των προϊόντων που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες µπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα σηµείο όλα τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, να τα 

επεξεργαστούν (π.χ. αλλαγή ποσότητας ή αφαίρεση από το καλάθι) και στη συνέχεια να τα αγοράσουν όλα µαζί 

σε µια συναλλαγή. Προβάλλοντας όλα τα κόστη, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους αποστολής, ο χρήστης 

γνωρίζει ακριβώς τη θα πληρώσει προτού προχωρήσει στην αγορά.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 



 

 194 

 
Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/checkout/index_basket_browse.aspx  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 
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��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: PRODUCT PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 439-448, F2 CLEAN PRODUCT DETAILS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 500-509, G2 CROSS-SELLING AND UP-SELLING. 

 

Α5.1.2 Ολοκλήρωση παραγγελίας 

(P27)   PURCHASE PROCESS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να αγοράσουν ένα επιλεγµένο προϊόν. 

ΛΥΣΗ 
Παρουσιάστε στους χρήστες τη διαδικασία της αγοράς σε βήµατα. 

 
Πηγή: www.apivita.com   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο ιστότοπος λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστηµα που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράσουν προϊόντα. 

ΠΩΣ 
Για να ολοκληρώσουν οι χρήστες την αγορά των προϊόντων που έχουν τοποθετήσει στο καλάθι των αγορών τους 

[SHOPPING CART], πρέπει να συνεχίσουν στη διαδικασία πληρωµής. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από πέντε 

απλά βήµατα: 

 

1. Ταυτοποίηση του πελάτη 

Τα περισσότερα sites απαιτούν την δηµιουργία λογαριασµού [REGISTRATION] και την είσοδο του χρήστη 

στο σύστηµα [LOGIN] προκειµένου να ολοκληρωθεί µια παραγγελία. Ενώ αυτό είναι βολικό για τους 

χρήστες που επιστρέφουν στο site καθώς µπορούν να επαναχρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που είχαν 

δώσει στο παρελθόν, δεν είναι τόσο καλό για τους νέους χρήστες. Επιτρέψτε στους νέους χρήστες να 

ολοκληρώσουν µια αγορά χωρίς να δηµιουργήσουν λογαριασµό χρήστη. Ρωτήστε τους στο τέλος της 

διαδικασίας αν θέλουν να δηµιουργήσουν λογαριασµό. Στην περίπτωση αυτή, η δηµιουργία λογαριασµού 

µπορεί να γίνει πολύ απλά καθώς οι περισσότερες βασικές πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί κατά τη διαδικασία 

αγοράς. Ο χρήστης θα χρειαστεί να δώσει µόνο ένα username και ένα password. 
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2. Επιλογή διεύθυνσης και ειδικών παραµέτρων αποστολής 

Συλλέξτε τις πληροφορίες αποστολής και διαχείρισης της παραγγελίας προκειµένου να υπολογίσετε το 

συνολικό κόστος της παραγγελίας. 

 

3. Επιλογή τρόπου πληρωµής 

Συλλέξτε τις πληροφορίες πληρωµής [PAYMENT METHOD] και διαβεβαιώστε τους χρήστες για την 

ασφάλεια των δεδοµένων τους. 

 

4. Σύνοψη της παραγγελίας 

Επιβεβαιώστε ότι τα χρήµατα για την παραγγελία είναι διαθέσιµα και δώστε στο χρήστη µια σύνοψη της 

παραγγελίας προς επιβεβαίωση [ORDER SUMMARY]. 

 

5. Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας 

∆ιαβεβαιώστε το χρήστη για την επιτυχή τοποθέτηση της παραγγελίας µε µια οθόνη επιβεβαίωσης και µια 

πρόσκληση για επιστροφή στο site [ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU]. Τέλος, είναι 

σηµαντικό να δώσετε στο χρήστη κάτι που να είναι εύκολα προσβάσιµο ακόµα και όταν έχει εγκαταλείψει το 

site. Ένα e-mail µε τις πληροφορίες της παραγγελίας µπορεί να λειτουργήσει σαν µια απόδειξη για το χρήστη 

[E-MAIL NOTIFICATION]. Το e-mail αυτό θα πρέπει να περιέχει τον αριθµό και την ηµεροµηνία της 

παραγγελίας καθώς και τις πληροφορίες αποστολής και πληρωµής µαζί µε µια λίστα των αντικειµένων που 

παραγγέλθηκαν. Ακόµα θα πρέπει να δίνει οδηγίες στους χρήστες για το πώς µπορούν να ελέγξουν την 

κατάσταση της παραγγελίας τους, να την ακυρώσουν ή να ζητήσουν βοήθεια. 

Κάνετε εξ’ αρχής γνωστά τα βήµατα αυτά στους χρήστες χρησιµοποιώντας έναν οδηγό [WIZARD] και 

καταστήστε σαφές τι πληροφορίες χρειάζονται και για πιο λόγο σε κάθε βήµα. ∆είξτε στο χρήστη µε µια µπάρα 

προόδου [PROGRESS BAR] σε ποιό στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται. 

 

Καθώς η διαδικασία της αγοράς χρειάζεται κάποια συγκέντρωση, απλοποιήστε τη σελίδα κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής. Μην προβάλετε υποκατηγορίες και άλλα αντικείµενα που µπορεί να αποσπάσουν την προσοχή 

του χρήστη. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες θέλουν να ολοκληρώσουν εύκολα και γρήγορα τη διαδικασία αγοράς, χωρίς να τους αποσπά τίποτα 

την προσοχή. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: https://usa.loccitane.com/FO/Checkout/Identification.aspx  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: REGISTRATION.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: LOGIN.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 469-474, F6 PAYMENT METHOD. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 475-479, F7 ORDER SUMMARY. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 480-484, F8 ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 402-409, E7 E-MAIL NOTIFICATIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: WIZARD.  

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 622-629, H13 PROGRESS BAR. 

 

Α5.1.3 Επιλογή διεύθυνσης και ειδικών παραµέτρων αποστολής 

(P28)   QUICK ADDRESS SELECTION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να εισάγουν τη διεύθυνση αποστολής και πληρωµής.  

ΛΥΣΗ 
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Παρέχετε µια λίστα µε τις διευθύνσεις που έχει χρησιµοποιήσει ο χρήστης στο παρελθόν και δώστε του τη 

δυνατότητα να επιλέξει ποια θέλει να χρησιµοποιήσει πατώντας ένα κουµπί (π.χ. Use This Address). Τοποθετήστε 

στην κορυφή της σελίδας ένα link για την περιοχή που ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια νέα διεύθυνση και 

δηµιουργήστε µια φόρµα εισαγωγής.  

 
Πηγή: https://secure.kiehls.com/_us/_en/checkout/index_delivery.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τη διεύθυνση αποστολής και πληρωµής για να 

προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. 

ΠΩΣ 
Αποθήκευση διευθύνσεων 

Οι χρήστες που επιστρέφουν σε ένα site, πιθανότατα θα χρησιµοποιήσουν κάποια διεύθυνση αποστολής και 

πληρωµής που ήδη έχουν χρησιµοποιήσει και στο παρελθόν. Τοποθετώντας µια λίστα µε τις αποθηκευµένες 

διευθύνσεις στην κορυφή της σελίδας, διασφαλίζει ότι ο χρήστης θα δει αµέσως µια ή περισσότερες από τις 

παλαιότερες διευθύνσεις του. Για να επιλέξει µία από αυτές, πρέπει απλά να πατήσει ένα κουµπί [ACTION 

BUTTON] δίπλα της (π.χ. Use This Address).  Ακόµα, τοποθετήστε στην κορυφή της σελίδας (δίπλα ή κάτω από 

τις αποθηκευµένες διευθύνσεις) ένα link για την περιοχή που ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια νέα διεύθυνση. 
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∆ηµιουργήστε µια φόρµα για εισαγωγή νέων διευθύνσεων 

Για τους χρήστες που παραγγέλνουν πρώτη φορά από το site σας ή θέλουν να χρησιµοποιήσουν µια νέα 

διεύθυνση, χρησιµοποιήστε µια κατάλληλα σχεδιασµένη φόρµα για την εισαγωγή των δεδοµένων [FORM]. 

Ζητήστε από το χρήστη να εισάγει µόνο τα απαραίτητα στοιχεία: 

- όνοµα κι επώνυµο 

- διεύθυνση 1 (ή όνοµα εταιρείας) 

- διεύθυνση 2 (προαιρετικά) 

- πόλη 

- πολιτεία/νοµός 

- ταχυδροµικός κωδικός 

- χώρα 

- τηλέφωνο 

Στο τέλος της φόρµας τοποθετήστε ένα κουµπί “Use This New Address”. Πατώντας αυτό το κουµπί, θα 

επαληθευτούν και θα αποθηκευτούν αυτά τα δεδοµένα και η διεύθυνση αυτή θα αποθηκευτεί ως η τρέχουσα.  

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες, κάθε φορά που θέλουν να ολοκληρώσουν µια παραγγελία, πρέπει να εισάγουν τις πληροφορίες 

αποστολής και πληρωµής. Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο και να είναι περίπλοκη. Ακόµα, οι 

χρήστες που θα επιστρέψουν, µπορεί να χρειαστούν είτε τη διεύθυνση που είχαν εισάγει στο παρελθόν είτε να 

εισάγουν µια νέα διεύθυνση (π.χ. τη διεύθυνση ενός φίλου ή τη διεύθυνση της δουλειάς). Γενικότερα, οι χρήστες 

µπορεί να χρειαστούν διαφορετικές διευθύνσεις στην πάροδο του χρόνου. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.thebodyshop-usa.com  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 458-463, QUICK ADDRESS SELECTION. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Giving input: FORM.  

 

(P29)   QUICK SHIPPING METHOD SELECTION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να επιλέξουν µέθοδο αποστολής. 

ΛΥΣΗ 
Παρέχετε µια λίστα επιλογών για την επιλογή µιας µεθόδου αποστολής. ∆ώστε µια περιγραφή για τους χρόνους 

αποστολής και τα σχετικά κόστη. Υπολογίστε τα κόστη αποστολής µε βάση το µέγεθος και το βάρος των 

προϊόντων. Παρέχετε links για λεπτοµερέστερες πληροφορίες για θέµατα αποστολής (π.χ. διεθνείς αποστολές, 

ασφάλιση κλπ.). 
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Πηγή: http://www.thebodyshop-usa.com  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν µια µέθοδο αποστολής για να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας 

τους. Ακόµα, θέλουν να ξέρουν τον χρόνο και το κόστος αποστολής. 

ΠΩΣ 
Οι χρήστες θέλουν να γνωρίζουν τους αναµενόµενους χρόνους και τα κόστη αποστολής για να επιλέξουν την πιο 

συµφέρουσα λύση γι’ αυτούς.  Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείστε µια λίστα επιλογών (combo box ή radio button) 

και αφήστε τον χρήστη να επιλέξει ποια µέθοδο αποστολής προτιµά. ∆ίπλα σε κάθε µέθοδο σηµειώστε τον 

αναµενόµενο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας (χρόνος διαχείρισης παραγγελίας και αποστολής) αλλά και το 

κόστος που θα επιβαρυνθεί ο χρήστης. Υπολογίστε το κόστος αποστολής µε βάση το µέγεθος και το βάρος της 

παραγγελίας, τον χρόνο παράδοσης και τον προορισµό. Συµπεριλάβετε και επιπλέον κόστη αν υπάρχουν, π.χ. το 

κόστος ασφάλισης για αποστολές προϊόντων µεγάλης αξίας ή τις πιθανές χρεώσεις για διεθνείς παραγγελίες. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες δυσανασχετούν µε τις κρυφές χρεώσεις για την αποστολή και τη διαχείριση των παραγγελιών και 

θέλουν να επιλέξουν την πιο συµφέρουσα λύση γι’ αυτούς. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: https://usa.loccitane.com/FO/Checkout/Addresses.aspx  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 464-468, F5 QUICK SHIPPING METHOD SELECTION. 

 

(P30)   GIFT GIVING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να κάνουν ένα δώρο σε κάποιον άλλο. 

ΛΥΣΗ 
Καταστήστε σαφές νωρίς στη διαδικασία της αγοράς ότι ο ιστότοπός σας διαθέτει επιλογές αποστολής δώρων. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της παραγγελίας [PURCHASE PROCESS], επιτρέψτε στους χρήστες να 

επιλέξουν µια συσκευασία δώρου και να γράψουν ένα προσωπικό µήνυµα για τον παραλήπτη. Στη σύνοψη της 

παραγγελίας προβάλετε τις επιλογές δώρου ώστε οι χρήστες να επιβεβαιώσουν ή να αναθεωρήσουν τις επιλογές 

τους. 
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Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Checkout/Bag.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες µπορεί να θέλουν να στείλουν ένα δώρο στην οικογένειά, στους φίλους, στους συνεργάτες ή στους 

πελάτες τους. Η αγορά δώρων από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ιδιαίτερα βολική καθώς η εταιρεία που 

διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστηµα αναλαµβάνει τη συσκευασία και την αποστολή των δώρων ενώ ο 

χρήστης µπορεί να αγοράσει δώρα για διαφορετικούς παραλήπτες και να τα στείλει σε διαφορετικές διευθύνσεις 

[MULTIPLE DESTINATIONS]. 

ΠΩΣ 
∆ώστε στους χρήστες σας τη δυνατότητα να αγοράσουν δώρα από τον ιστότοπό σας και να τα στείλουν σε 

διαφορετικούς παραλήπτες, σε συσκευασία δώρου και µε προσωπικά σηµειώµατα. 
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Επιλογή συσκευασίας δώρου 

∆ώστε επιλογές στους χρήστες σας για συσκευασίες δώρου και γνωστοποιήστε τους τις επιπλέον χρεώσεις.  

 

∆ελτίο αποστολής χωρίς τις τιµές των προϊόντων 

∆ιαβεβαιώστε τους χρήστες σας ότι το δελτίο αποστολής δε θα συµπεριλαµβάνει και τις τιµές των προϊόντων. 

Συµπεριλάβετε µόνο τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, τον αριθµό της παραγγελίας και οδηγίες 

επιστροφής ή/και αλλαγής των προϊόντων σε περίπτωση που χρειαστεί. 

 

Προσωπικό µήνυµα ή ευχετήρια κάρτα 

Επιτρέψτε τους να συµπεριλάβουν ένα προσωπικό µήνυµα στην παραγγελία προσθέτοντας ένα µικρό κείµενο σε 

ένα text box. Χρησιµοποιείστε ένα κουµπί [ACTION BUTTON], π.χ. Save gift options, προκειµένου να 

αποθηκεύσει ο χρήστης τα δεδοµένα και να προχωρήσει στην σύνοψη της παραγγελίας. 

 

Σύνοψη κι επιβεβαίωση παραγγελίας 

Μόλις οι χρήστες ολοκληρώσουν τις επιλογές τους, θέλουν να δουν µια σύνοψη της παραγγελίας πριν την 

ολοκληρώσουν. Η σύνοψη της παραγγελίας [ORDER SUMMARY] περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα και τις 

επιπλέον χρεώσεις για τη συσκευασία δώρου. Παρέχετε ένα κουµπί [ACTION BUTTON], π.χ. Edit gift options, 

στη σύνοψη της παραγγελίας κι επιτρέψτε στο χρήστη να γυρίσει στις επιλογές δώρου και να τις αλλάξει αν 

υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Όταν ο χρήστης αποφασίσει να ολοκληρώσει την παραγγελία του, τοποθετήστε ένα 

κουµπί [ACTION BUTTON], π.χ. Place order, που θα οδηγήσει το χρήστη στη σελίδα επιβεβαίωσης [ORDER 

CONFIRMATION AND THANK-YOU] όπου τα δεδοµένα της παραγγελίας προβάλλονται ξανά για επιβεβαίωση 

κι εκτύπωση. 

 

Επιλογή δώρων 

Μερικές φορές οι χρήστες µπορεί να χρειαστούν κάποια βοήθεια για να επιλέξουν ένα δώρο. Για να τους 

βοηθήσετε, σχεδιάστε ένα εργαλείο για την επιλογή δώρων [PRODUCT ADVISOR]. Προτείνετε στους χρήστες 

ιδέες για δώρα ανάλογα µε την περίσταση ή/και το κόστος.  

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες δε θέλουν να δουν οι παραλήπτες τις τιµές των προϊόντων ή θέλουν να στείλουν ένα δώρο 

συσκευασµένο µαζί µε ένα προσωπικό σηµείωµα ή µια ευχετήρια κάρτα. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: https://www.esteelauder.com/checkout/shipping_edit.tmpl  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 531-536, G6 GIFT GIVING. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 526-530, G5 MULTIPLE DESTINATIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 475-479, F7 ORDER SUMMARY. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 480-484, F8 ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT ADVISOR. 
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(P31)   FREE SAMPLES* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να επιλέξουν και να παραλάβουν κάποια δείγµατα προϊόντων µαζί µε την παραγγελία τους. 

ΛΥΣΗ 
∆ώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν δωρεάν δείγµατα είτε κατά τη διαδικασία αγοράς [PURCHASE 

PROCESS] είτε χρησιµοποιώντας κάποιο διαφηµιστικό banner στην αρχική σελίδα [HOMEPAGE] είτε 

τοποθετώντας ένα σταθερό link σε κάθε σελίδα. Αφήστε τους να επιλέξουν τα δείγµατα που επιθυµούν 

παραθέτοντας µια σελίδα µε όλα τα διαθέσιµα δείγµατα. Για κάθε δείγµα παρουσιάστε το όνοµα του προϊόντος 

καθώς και µια µικρή φωτογραφία κι ένα link για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη σελίδα του 

προϊόντος. ∆ηµιουργήστε κανόνες επιλογής και χρησιµοποιήστε check boxes σε συνδυασµό µε ένα κουµπί “Add 

samples to basket” [ACTION BUTTON] για την προσθήκη των δειγµάτων στο καλάθι αγορών. Επιτρέψτε στο 

χρήστη να παρακάµψει αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιώντας ένα άλλο κουµπί “Skip”. 

Πηγή: http://www.esteelauder.com/promotions/samples.tmpl?cm_sp=Lnav-_-Special%20Offers-_-Free%20Samples  

Η ESTEE LAUDER 

χρησιµοποιεί ως πρώτο 

βήµα της διαδικασίας 

αγοράς την επιλογή 

δωρεάν δειγµάτων. Για 

κάθε διαθέσιµο δείγµα 

παραθέτει το όνοµά 

του, µια µικρή εικόνα, 

µια σύντοµη 

περιγραφή, ένα link στο 

κανονικό προϊόν κι ένα 

check box για την 

επιλογή του. Ο χρήστης 

έχει την επιλογή είτε να 

προσθέσει τα δείγµατα 

που επιθυµεί στο 

καλάθι αγορών του 

“Add samples to bag”  

είτε να παρακάµψει τη 

διαδικασία και να 

συνεχίσει στην 

διαδικασία 

ολοκλήρωσης της 

αγοράς του “No thanks, 

continue checkout”. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Συχνά οι καταναλωτές θέλουν να δοκιµάσουν ένα προϊόν πριν το αγοράσουν. 

ΠΩΣ 
Προσφέρετε δωρεάν δείγµατα στους πελάτες σας µε κάθε παραγγελία 

Βοηθήστε τους πελάτες σας να γνωρίσουν καλύτερα τα προϊόντα σας προσφέροντάς τους δωρεάν δείγµατα µε 

κάθε παραγγελία.  
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∆ώστε στους πελάτες σας τη δυνατότητα επιλογής 

Αφήστε τους πελάτες σας να επιλέξουν τα δείγµατα που θέλουν να παραλάβουν µαζί µε την παραγγελία τους. 

Κατά τη διαδικασία αγοράς [PURCHASE PROCESS], ζητήστε τους να επιλέξουν τα δείγµατα που επιθυµούν 

παραθέτοντας µια σελίδα µε τα διαθέσιµα δείγµατα. Στη σελίδα αυτή, παρουσιάστε µια µικρή φωτογραφία 

[THUMBNAIL] και το όνοµα των διαθέσιµων δειγµάτων και, παράλληλα, παραθέστε ένα link για περισσότερες 

πληροφορίες στην αντίστοιχη σελίδα του προϊόντος. Για την επιλογή χρησιµοποιήστε check boxes και ορίστε 

κανόνες επιλογής, π.χ. επιτρέψτε στον πελάτη να επιλέξει µέχρι 3 µοναδικά δείγµατα. Χρησιµοποιήστε ένα 

κουµπί [ACTION BUTTON] για την προσθήκη των δειγµάτων στο καλάθι αγορών, π.χ. “Add samples to basket”, 

ή επιτρέψτε στο χρήστη να παρακάµψει αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιώντας ένα άλλο κουµπί [ACTION 

BUTTON], π.χ. “Skip”. 

 

Παρέχετε εύκολη πρόσβαση 

Καθώς τα δείγµατα µπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για µελλοντικές αγορές, εξασφαλίστε ότι οι πελάτες σας θα 

µπορέσουν να τα βρουν εύκολα και να επιλέξουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρει να δοκιµάσουν. ∆ώστε στους 

χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν δωρεάν δείγµατα είτε κατά τη διαδικασία αγοράς [PURCHASE PROCESS] 

είτε χρησιµοποιώντας κάποιο διαφηµιστικό banner στην αρχική σελίδα [HOMEPAGE] είτε τοποθετώντας ένα 

σταθερό link σε κάθε σελίδα.  

ΓΙΑΤΙ 
Καθώς οι καταναλωτές συχνά θέλουν να δοκιµάσουν ένα νέο καλλυντικό προϊόν πριν το αγοράσουν και θέλουν 

να γνωρίζουν αν ο ιστότοπος τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν το δείγµα που τους ενδιαφέρει. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/samples/index.aspx?catcode=AllSamples  

Η KIEHL’S 

παρέχει ένα 

σταθερό link στην 

κορυφή κάθε 

σελίδας για την 

επιλογή δωρεάν 

δειγµάτων. Για 

κάθε διαθέσιµο 

δείγµα παραθέτει 

το όνοµά του, µια 

µικρή εικόνα, µια 

σύντοµη 

περιγραφή, ένα link 

στο κανονικό 

προϊόν “Learn 

more” κι ένα 

κουµπί για την 

επιλογή του 

“Sample it”.  
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Πηγή: https://www.korresusa.com/checkout/samples  

Η KORRES 

χρησιµοποιεί ως 

πρώτο βήµα της 

διαδικασίας αγοράς 

την επιλογή 

δωρεάν δειγµάτων. 

Για κάθε διαθέσιµο 

δείγµα παραθέτει 

το όνοµά του, µια 

µικρή εικόνα κι ένα 

check box για την 

επιλογή του. Ο 

χρήστης µπορεί να 

επιλέξει τα 

δείγµατα που 

επιθυµεί και να 

συνεχίσει στη 

διαδικασία 

ολοκλήρωσης της 

παραγγελίας του  

“Next step”. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  MSDN Library (2010): CHECK BOX 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: HOMEPAGE. 

 

Α5.1.4 Πληρωµή 

(P32)   PAYMENT METHOD 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Όταν οι χρήστες πρέπει να πληρώσουν µια παραγγελία, θέλουν ένα ασφαλές και απλό περιβάλλον. 

ΛΥΣΗ 
∆ιαλύστε τις ανησυχίες των χρηστών σας για την ασφάλεια του site σας παραπέµποντάς τους µε ένα link στην 

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Χρησιµοποιείστε ασφαλή συστήµατα συναλλαγών και 

κωδικοποιηµένες σελίδες. Αφήστε τους χρήστες να επιλέξουν µέθοδο πληρωµής από µια λίστα επιλογών. 

Σχεδιάστε µια φόρµα για την εισαγωγή των δεδοµένων µιας νέας πιστωτικής κάρτας. Εάν παρέχετε τη δυνατότητα 

αποθήκευσης περισσότερων λογαριασµών πληρωµής, δίπλα στη φόρµα για την εισαγωγή των νέων στοιχείων, 

τοποθετήστε µια λίστα µε παλαιότερους αποθηκευµένους λογαριασµούς. 
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Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Home.aspx  

[σχόλια] 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες πρέπει να πληρώσουν για να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους. 

ΠΩΣ 
Όπως όλα τα µέρη µιας ηλεκτρονικής αγοράς, έτσι και η διαδικασία της πληρωµής πρέπει να είναι απλή και 

γρήγορη. Όµως στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή και να διαλύσετε τις ανησυχίες των 

χρηστών σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Χρησιµοποιήστε το εικονίδιο της κλειδαριάς 

για να δηλώσετε ότι το περιεχόµενο της σελίδας είναι κρυπτογραφηµένο. Όµως αυτό δεν αρκεί καθώς µόνο οι 

έµπειροι χρήστες το γνωρίζουν. ∆ιαλύστε τις ανησυχίες των χρηστών σας παρέχοντας έναν απλό µηχανισµό για 

την επιλογή τρόπου πληρωµής και την εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασµού. 

 

∆ιαλύστε τις ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια 

Οι χρήστες θέλουν να γνωρίζουν ότι το site σας είναι ασφαλές και ότι τα στοιχεία των συναλλαγών τους δε θα 

είναι προσβάσιµα από άλλους. ∆ιαλύστε τις ανησυχίες των χρηστών σας για την ασφάλεια του site σας 

παραπέµποντάς τους µε ένα link στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων [PRIVACY POLICY] όπου 

επεξηγείτε πως χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα των πελατών, πως αποθηκεύονται στον server του site και ποιος 

έχει πρόσβαση σε αυτά.  

Χρησιµοποιείτε κρυπτογραφηµένες σελίδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς [PURCHASE PROCESS] 

προκειµένου να µεταφέρετε µε ασφάλεια τα δεδοµένα των συναλλαγών. Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο υποκλοπής 

πιστωτικών καρτών χρησιµοποιώντας µόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία της πιστωτικής κάρτας και την 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

Παρέχετε έναν απλό µηχανισµό για την επιλογή τρόπου πληρωµής 

Οι χρήστες µπορεί να ψωνίζουν χρησιµοποιώντας είτε πιστωτική κάρτα είτε δωροεπιταγή. Μπορεί ακόµα να 

χρησιµοποιούν πολλές πιστωτικές κάρτες και να έχουν αποθηκευµένες παλαιές πληροφορίες στο σύστηµα, όπως 
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ληγµένες πιστωτικές κάρτες ή παλαιές διευθύνσεις πληρωµών. Παρέχετε ένα απλό µηχανισµό επιλογής του 

τρόπου πληρωµής, π.χ. pick list ή radio buttons, ώστε να επιλέξουν οι χρήστες σας µεταξύ των διαφόρων τρόπων 

πληρωµής. 

 

Παρέχετε µια φόρµα εισαγωγής δεδοµένων πληρωµής 

Εάν οι πελάτες παραγγέλνουν από το site σας για πρώτη φορά, παρέχετε µια κατάλληλα σχεδιασµένη φόρµα 

εισαγωγής δεδοµένων πληρωµής [FORM] και τοποθετήστε την στην αρχή της σελίδας. Εάν οι πελάτες έχουν 

αποθηκευµένα δεδοµένα πιστωτικών καρτών, παρέχετε µια περιοχή στη σελίδα όπου µπορούν να επιλέξουν µια 

αποθηκευµένη πιστωτική κάρτα ή να εισάγουν µια νέα. Σχεδιάστε απλές φόρµες για εισαγωγή δεδοµένων και 

ζητήστε µόνο τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: 

- Ονοµατεπώνυµο 

- ∆ιεύθυνση 1 (ή όνοµα εταιρείας) 

- ∆ιεύθυνση 2 (προαιρετικά) 

- Πόλη 

- Νοµός/Περιοχή 

- Ταχυδροµικός κωδικός 

- Χώρα 

- Τηλέφωνο 

- E-mail 

Και για υποστήριξη πιστωτικών καρτών προσθέστε: 

- Όνοµα κατόχου πιστωτικής κάρτας 

- Αριθµός πιστωτικής κάρτας 

- Ηµεροµηνία λήξης 

Στο τέλος της φόρµας χρησιµοποιείστε ένα κουµπί [ACTION BUTTON] π.χ. “Save billing info” ή “Continue”. 

Πατώντας αυτό το κουµπί γίνεται η επικύρωση των στοιχείων και αποθηκεύεται η διεύθυνση πληρωµής. 

 

Αποθηκεύστε τα στοιχεία µιας πιστωτικής κάρτας 

Οι πελάτες που επιστρέφουν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι πολύ πιθανόν να χρησιµοποιήσουν µια 

πιστωτική κάρτα που είχαν χρησιµοποιήσει και στο παρελθόν. Τοποθετήστε µια λίστα µε τις αποθηκευµένες 

πιστωτικές κάρτες στην κορυφή της σελίδας προκειµένου να διασφαλίσετε ότι θα τη δουν. Τοποθετήστε ένα 

κουµπί [ACTION BUTTON] π.χ. “Use this credit card” δίπλα σε κάθε αποθηκευµένη πιστωτική κάρτα ώστε να 

καθοδηγήσετε γρήγορα το χρήστη στο επόµενο βήµα της διαδικασίας αγοράς. Ακόµα, στην κορυφή της σελίδας 

τοποθετήστε ένα link για ένα σηµείο όπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια νέα πιστωτική κάρτα.  

 

Εξαργυρώστε δωροεπιταγές 

Οι δωροεπιταγές και οι προωθητικοί κωδικοί, παρόλο που σχετίζονται µε την πληρωµή, δεν αποτελούν 

επαναλήψιµη µέθοδο πληρωµής: χρησιµοποιούνται µόνο µια φορά και δεν αποθηκεύονται. Οι πελάτες θέλουν να 

βρουν ένα τρόπο να δώσουν νωρίς κατά τη διαδικασία πληρωµής τα στοιχεία της δωροεπιταγής τους. Αν 

ανησυχούν ότι δεν θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία αυτά στο site σας, µπορεί να θεωρήσουν ότι 

επιδιώκετε να τους εξαπατήσετε και να εγκαταλείψουν τη διαδικασία αγοράς. Για να καθησυχάσετε τους χρήστες 

σας, τοποθετήστε ένα πεδίο εισαγωγής του κωδικού της δωροεπιταγής ή του προωθητικού κωδικό στο σηµείο που 

ο χρήστης καλείται να επιλέξει µέθοδο πληρωµής. 

ΓΙΑΤΙ 
Η διαδικασία της πληρωµής πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και ασφαλής. Οι χρήστες µπορεί να είναι διστακτικοί 

µε τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Για το λόγο αυτό, διαβεβαιώστε τους ότι χρησιµοποιείτε ασφαλή συστήµατα 

συναλλαγών και κωδικοποιηµένες σελίδες. Χρησιµοποιήστε απλούς µηχανισµούς για την επιλογή τρόπου 
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πληρωµής και την εισαγωγή των στοιχείων πληρωµής. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.apivita.com  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 469-474, F6 PAYMENT METHOD. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 384-390, E4 PRIVACY POLICY. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: FORM.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 600-608, H10 CLEAR FORMS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

 

Α5.1.5 Σύνοψη παραγγελίας 

(P33)   ORDER SUMMARY 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Όταν ολοκληρώνουν µια παραγγελία, οι χρήστες θέλουν να δουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

παραγγελία τους: τα επιλεγµένα προϊόντα, τα κόστη, τον τρόπο πληρωµής καθώς και το πού, πώς και περίπου 

πότε θα παραδοθεί η παραγγελία τους. Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία λείπει από τη σύνοψη της παραγγελίας 

τους, µπορεί να εγκαταλείψουν την αγορά τους. 

ΛΥΣΗ 
Στην σύνοψη της παραγγελίας, αρχικά ενηµερώστε το χρήστη ότι η παραγγελία του δεν έχει τοποθετηθεί ακόµα 
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και παρέχετε εµφανή κουµπιά για την ολοκλήρωσή της. Στη συνέχεια παρουσιάστε τα αντικείµενα που έχουν 

αγοραστεί και τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει ο χρήστης: διεύθυνση, τρόπος πληρωµής και επιλογές 

αποστολής. Παρέχετε κουµπιά για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών σε περίπτωση που είναι λανθασµένα. 

Τέλος, υπολογίστε και παρουσιάστε τα συνολικά κόστη συµπεριλαµβάνοντας τα κόστη αποστολής και τους 

φόρους. 

 
Πηγή: http://www.apivita.com  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Πριν την ολοκλήρωση µιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, οι χρήστες θέλουν να δουν µια σύνοψη. 

ΠΩΣ 
Παρουσιάζοντας συνοπτικά όλα τα βασικά στοιχεία, δίνετε τη δυνατότητα στους χρήστες σας να επιθεωρήσουν 

την πρόοδο της παραγγελίας τους και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωσή της µε περισσότερη σιγουριά. 

 

Επιβεβαιώστε ότι η παραγγελία είναι έτοιµη να ολοκληρωθεί 

Οι χρήστες µπορεί να φτάσουν στη σελίδα της σύνοψης της παραγγελίας και να νοµίζουν ότι η παραγγελία τους 

έχει ήδη καταχωρηθεί. Αν κλείσουν το browser τους, δε θα λάβουν ποτέ την παραγγελία τους. Τονίστε στην 

κορυφή της σελίδας ότι η παραγγελία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί συµπεριλαµβάνοντας µια µπάρα προόδου  

[PROGRESS BAR] που να δείχνει ότι υπάρχει ακόµα ένα βήµα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Παρέχετε 

ακόµα ένα εµφανές κουµπί [ACTION BUTTON], π.χ. «Ολοκλήρωση παραγγελίας» (“Place your order”, 

“Complete your order”, “Buy” κλπ.). 

 

Παρουσιάστε τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας 

Στη σύνοψη συµπεριλάβετε όλα τ στοιχεία που σχετίζονται µε την τρέχουσα παραγγελία: αντικείµενα, διεύθυνση, 

τρόπος πληρωµής και επιλογές αποστολής. Για τα αντικείµενα παρουσιάστε τις βασικές λεπτοµέρειες που έχουν 

οριστεί στο καλάθι αγορών: όνοµα, ποσότητα, τιµή, µέγεθος ή/και  χρώµα. Για τα στοιχεία πληρωµής 

παρουσιάστε το όνοµα και τη διεύθυνση που έχουν καταχωρηθεί καθώς και τον επιλεγµένο τρόπο πληρωµής. Για 

τα στοιχεία αποστολής παρουσιάστε το όνοµα και τη διεύθυνση που έχουν καταχωρηθεί καθώς και τον επιλεγµένο 

τρόπο και κόστος αποστολής. Στο σηµείο αυτό δώστε τη δυνατότητα στο χρήστη να τροποποιήσει τα παραπάνω 

στοιχεία παρέχοντας ένα κουµπί [ACTION BUTTON] “Edit” δίπλα από κάθε οµάδα στοιχείων. Τέλος 

συµπεριλάβετε όλα τα επιµέρους καθώς και το συνολικό κόστος της παραγγελίας: 

� τιµές αντικειµένων (υποσύνολα) 
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� κόστος αποστολής και διαχείρισης παραγγελίας 

� επιπλέον κόστη που επηρεάζουν το συνολικό κόστος 

� φόροι 

� συνολικά κόστη 

ΓΙΑΤΙ 
Αν κάποιες βασικές πληροφορίες λείπουν από τη σύνοψη µιας παραγγελίας, οι χρήστες µπορεί να αναρωτιούνται 

αν έχουν καταχωρίσει τα σωστά στοιχεία ή να υποψιάζονται ότι η εταιρεία δεν έχει συµπεριλάβει τα στοιχεία που 

είχαν καταχωρίσει στις προηγούµενες σελίδες. Σε κάθε περίπτωση µην υποδαυλίζετε την αξιοπιστία του site σας 

παραλείποντας ένα από τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού εµπορίου: οι πελάτες θέλουν να δουν µια σύνοψη 

της παραγγελίας τους. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: http://www.jurlique.co.uk/page/home?loc=eu  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 475-478, F7 ORDER SUMMARY. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 622-629, H13 PROGRESS BAR. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.  
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Α5.1.6 Επιβεβαίωση και τοποθέτηση παραγγελίας 

(P34)   ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Αν, µετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, οι χρήστες δε λάβουν µία επιβεβαίωση ή µια απόδειξη, µπορεί 

να µην είναι σίγουροι για την κατάσταση της παραγγελίας τους. 

ΛΥΣΗ 
Επιβεβαιώστε κάθε παραγγελία κι ευχαριστήστε τον χρήστη που επέλεξε το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα για τις 

αγορές του, παρουσιάζοντας µια εκτυπώσιµη σελίδα µετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στη σελίδα αυτή 

συµπεριλάβετε τον αριθµό, την ηµεροµηνία καθώς και όλα τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας, δηλαδή τα 

επιλεγµένα αντικείµενα, τις ποσότητες και τις τιµές των προϊόντων, τον τρόπο και το κόστος αποστολής, τους 

φόρους, το συνολικό ποσό της παραγγελίας και τις διευθύνσεις αποστολής και πληρωµής. Παρέχετε ένα κουµπί 

για την συνέχιση των αγορών και προτείνετε συσχετιζόµενα προϊόντα που µπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας [PURCHASE PROCESS], οι χρήστες θέλουν να λάβουν µια 

επιβεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο βήµα της 

διαδικασίας. 

ΠΩΣ 
Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες δεν είναι απτές: οι πελάτες δεν µπορούν να φύγουν από το κατάστηµα κρατώντας 

στα χέρια τους τα αντικείµενα που µόλις αγόρασαν. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη ότι το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν έκλεψε τα χρήµατα που του έδωσαν. Αυτό που θα µπορούσε να τους καθησυχάσει 

είναι µια απόδειξη που περιλαµβάνει όλα τα αντικείµενα της παραγγελίας τους και ένας αριθµός παραγγελίας που 

µπορούν να αναφέρουν σε περίπτωση προβλήµατος. Χωρίς αυτά τα λεπτοµερή στοιχεία, οι χρήστες µπορεί να 

αµφιβάλουν για την παραγγελία τους και την εταιρεία. Παρέχοντας µια επιβεβαίωση µε όλα τα στοιχεία της 

παραγγελίας, ο χρήστης µπορεί να επιθεωρήσει την παραγγελία του και να εκτυπώσει την επιβεβαίωση αυτή ως 

απόδειξη. Με αυτό τον τρόπο η ηλεκτρονική παραγγελία γίνεται πιο απτή. 

 

Ευχαριστήστε τους πελάτες 

Μετά από την ολοκλήρωση µιας παραγγελίας, ευχαριστήστε τους πελάτες που επέλεξαν να ψωνίσουν από το 

κατάστηµά σας. 

 

Υπογραµµίστε τον αριθµό και την ηµεροµηνία παραγγελίας 

Βοηθήστε τους πελάτες να οργανώσουν τις διάφορες παραγγελίες που κάνουν από το ηλεκτρονικό σας 

κατάστηµα, δίνοντας έναν αριθµό αλλά και την ηµεροµηνία που πραγµατοποίησαν την παραγγελία. Εάν 

επιθυµούν στο µέλλον να ανατρέξουν στην παραγγελία αυτή, µπορούν να την αναζητήσουν είτε µε τον αριθµό 

είτε µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. 

 

Συµπεριλάβετε όλα τα βασικά στοιχεία 

Συµπεριλάβετε όλα τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας στη σελίδα επιβεβαίωσης, όπως καταγράφονται και στην 

περίληψή της [ORDER SUMMARY]. 

 

Στείλετε ένα e-mail επιβεβαίωσης 

Στείλετε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στο e-mail του χρήστη [E-MAIL NOTIFICATION] που να επιβεβαιώνει ότι η 

παραγγελία του έχει ολοκληρωθεί. Στο µήνυµα αυτό συµπεριλάβετε όλα τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας, 

όπως καταγράφονται και στην περίληψή της [ORDER SUMMARY]. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνετε το χρήστη 

να θυµάται τι αγόρασε και να παρακολουθήσει την πορεία της παραγγελίας του.  

 

Κάνετε τη σελίδα επιβεβαίωση εκτυπώσιµη 

Ορισµένοι πελάτες µπορεί να µην έχουν άµεση πρόσβαση στο internet ώστε να ανατρέξουν σε πληροφορίες 
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σχετικές µε την παραγγελία τους, ενώ κάποιοι άλλοι πελάτες προτιµούν µια έντυπη απόδειξη. Για τους λόγους 

αυτούς, σχεδιάστε τη σελίδα επιβεβαίωσης σε εκτυπώσιµη µορφή [PRINTABLE PAGE]. 

 

Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να συνεχίσουν τα ψώνια τους 

Μετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, οι πελάτες µπορεί να θυµηθούν και κάποιο άλλο αντικείµενο 

που ήθελαν να αγοράσουν. Ορισµένοι πελάτες µπορεί να θέλουν στη συνέχεια να τοποθετήσουν µια ξεχωριστή 

παραγγελία για κάποιον άλλο. ∆ιασφαλίστε ότι οι πελάτες σας µπορούν να επιστρέψουν άµεσα και γρήγορα στο 

site σας µετά από την ολοκλήρωση µιας παραγγελίας. Τοποθετήστε ένα κουµπί [ACTION BUTTON] για τη 

συνέχιση των αγορών, π.χ. “Continue Shopping”. Μπορείτε ακόµα στο σηµείο αυτό να προτείνετε κάποια 

συσχετιζόµενα προϊόντα [CROSS-SELLING AND UP-SELLING] που µπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες σας. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες δεν είναι απτές: οι πελάτες δεν µπορούν να φύγουν από το κατάστηµα κρατώντας 

στα χέρια τους τα αντικείµενα που µόλις αγόρασαν. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη ότι το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν έκλεψε τα χρήµατα που του έδωσαν. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 480-484, F8 ORDER CONFIRMATION AND THANK-YOU. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 432-438, F1 QUICK-FLOW CHECKOUT. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 402-409, E7 E-MAIL NOTIFICATION. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 475-478, F7 ORDER SUMMARY. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 339-342, D8 PRINTABLE PAGE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 

 

Α5.2 ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

(P35)   ACCOUNT MANAGEMENT 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν αν γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που κρατάει ένα site γι’ αυτούς. 

ΛΥΣΗ 
Παρέχετε µια σελίδα όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία λογαριασµού του χρήστη σε ένα σηµείο. 

Χρησιµοποιήστε ένα οργανωτικό σχήµα βασισµένο σε λειτουργίες όπου θα επιτρέπετε στο χρήστη να διαχειριστεί 

και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ενώ εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία. 
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Πηγή: https://secure.kiehls.com/_us/_en/mykiehls/members/index.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Τα web sites χρειάζονται να αποθηκεύουν ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών για τους πελάτες τους προκειµένου να 

δηµιουργήσουν προσωπικό περιεχόµενο [PERSONALIZED CONTENT] γι’ αυτούς. Για παράδειγµα, ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα [E-COMMERCE] πρέπει να αποθηκεύσει τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση 

πληρωµής και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ενός πελάτης προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

αγοράς [PURCHASE PROCESS]. 

ΠΩΣ 
Όταν αναπτύσσετε ένα προσωποποιηµένο site είναι εξαιρετικά σηµαντικό να δίνετε πρόσβαση στους χρήστες σας 

προκειµένου να διαχειριστούν τις πληροφορίες που συλλέγετε γι’ αυτούς [FAIR INFORMATION PRACTICES]. 

Οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές προκειµένου να διορθώσουν ανακριβή δεδοµένα ή 

να διαγράψουν πληροφορίες που δεν επιθυµούν. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει και τη δική σας δουλειά καθώς οι 

ίδιοι οι χρήστες ενηµερώνουν τα στοιχεία τους µε πιθανές αλλαγές, π.χ. αλλαγή διεύθυνσης. 

 

Παρέχετε µια σελίδα όπου κρατούνται όλα τα στοιχεία ενός λογαριασµού συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο 

Το site σας µπορεί να αποθηκεύσει έναν µεγάλο αριθµό πληροφοριών για κάθε χρήστη. Συγκεντρώνοντας όλες 

αυτές τις πληροφορίες σε ένα σηµείο, π.χ. σε µια σελίδα “My Account”, διευκολύνετε το χρήστη να δει και να 

διαχειριστεί τις πληροφορίες που τον αφορούν. 
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Παρέχετε ένα οργανωτικό σχήµα βασισµένο σε λειτουργίες  

Χρησιµοποιήστε ένα οργανωτικό σχήµα βασισµένο σε λειτουργίες όπου θα επιτρέπετε στο χρήστη να διαχειριστεί 

τα δεδοµένα του ενώ εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία, χωρίς να τον υποχρεώνετε να εγκαταλείψει την 

εκτελούµενη λειτουργία προκειµένου να προσθέσει ή να τροποποιήσει προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγµα, 

επιτρέψτε στο χρήστη να αλλάξει τα στοιχεία της διεύθυνσής του ή της πιστωτικής του κάρτας κατά την 

διαδικασία ολοκλήρωσης µιας παραγγελίας [PURCHASE PROCESS]. 

 

Καταστήστε εύκολη την πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης λογαριασµού χρήστη 

Τοποθετήστε ένα link, π.χ. “My Account”, για τη σελίδα διαχείρισης λογαριασµού χρήστη σε εµφανές σηµείο, 

κατά προτίµηση στη βασική πλοήγηση του site. Συνίσταται να τοποθετείτε το link αυτό στην κορυφή κάθε 

σελίδας, στη δεξιά πλευρά. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες θέλουν να γνωρίζουν τι στοιχεία κρατάει το site γι’ αυτούς και πως τα χρησιµοποιεί. Ακόµα, οι 

χρήστες µπορεί να θέλουν να διαγράψουν πληροφορίες που δεν επιθυµούν να κρατάει το site γι’ αυτούς ή να 

διορθώσουν ανακριβή δεδοµένα προκειµένου να εκτελέσουν µια λειτουργία (π.χ. αγορά προϊόντων). 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: https://www.aveda.com/templates/user/index.tmpl  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 564-569, H4 ACCOUNT MANAGEMENT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.  

 

Α.5.2.1 ∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη 

(P36)   REGISTRATION 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες επανηλειµµένα χρειάζεται να εισάγουν έναν αρκετά µεγάλο αριθµό προσωπικών δεδοµένων. 

ΛΥΣΗ 
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∆ώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συµπληρώνοντας µια 

κατάλληλα σχεδιασµένη φόρµα, προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα. 

 
Πηγή: https://secure.kiehls.com/_us/_en/mykiehls/register.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Κάποια sites προσφέρουν προσωποποιηµένες υπηρεσίες µε αξία για το χρήστη. Όταν όµως απαιτείται η εισαγωγή 

σχετικά µεγάλου όγκου πληροφοριών κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στο site, έχει αξία για το χρήστη να 

µπορεί να αποθηκεύσει και να ανακτήσει τα δεδοµένα αυτά. σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, οι πληροφορίες για 

τις προτιµήσεις και τις ενέργειες των χρηστών µπορούν να βοηθήσουν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών µε 

υψηλή αξία για το χρήστη (π.χ. PERSONALIZED RECOMMENDATIONS). 

ΠΩΣ 
∆ώστε στους χρήστες σας τη δυνατότητα να εγγραφούν στο site σας είτε µε δική τους πρωτοβουλία είτε ως µέρος 

µιας διαδικασίας µε αξία γι’ αυτούς (π.χ. PURCHASE PROCESS).  

 

Όταν οι χρήστες παίρνουν από µόνοι τους την πρωτοβουλία να εγγραφούν στο site σας, πρέπει να µπορούν να 

βρουν τη διαδικασία εγγραφής στην σελίδα εισόδου [LOGIN] στο σύστηµα. 

 

Η διαδικασία εγγραφής αποτελείται ουσιαστικά από έναν οδηγό [WIZARD] όπου οι χρήστες καλούνται να 

συµπληρώσουν µια φόρµα [FORM] σε ένα ή περισσότερα βήµατα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής 

ζητήστε από τους χρήστες τα λιγότερα δυνατά υποχρεωτικά στοιχεία. Μην υποχρεώνετε τους χρήστες να δώσουν 

στοιχεία που δεν έχουν σχέση µε το σκοπό του site σας. Αν ζητάτε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που 

χρειάζονται για το site, οι χρήστες µπορεί να εκνευριστούν και να δώσουν ψευδή στοιχεία. 
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Για να ενισχύσετε την αξιοπιστία του site σας και να δώσετε κίνητρο στους χρήστες σας να εγγραφούν, 

περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα της εγγραφής και διαβεβαιώστε το χρήστη για την ασφάλεια των προσωπικών του 

δεδοµένων. Ακόµα δώστε πληροφορίες για τον τρόπο που µπορεί ο χρήστης να διαγραφεί από το site σας. 

 

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης οδηγείται στο σηµείο από όπου 

ξεκίνησε τη διαδικασία. Σε κάποια sites, ο χρήστης εισέρχεται [LOGIN] αυτόµατα στο site αφού ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη διαδικασία. Μια πιο ασφαλής προσέγγιση είναι να ζητήσετε από το χρήστη σας να επιβεβαιώσει την 

εγγραφή του µέσω του λογαριασµού του e-mail του, ακολουθώντας ένα confirmation link, και να ενεργοποιήσει 

έτσι το λογαριασµό του στο site σας. 

ΓΙΑΤΙ 
Μην υποχρεώνετε το χρήστη σας να εγγραφεί στο site σας. Απλά πείστε τον προβάλλοντας τα πλεονεκτήµατα της 

εγγραφής. Όταν ο χρήστης αποφασίσει να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, η διαδικασία πρέπει να είναι απλή 

και να µην απαιτεί κόπο.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: https://www.thebodyshop-usa.com/myaccount/login.jsp?DPSLogout=true&_requestid=1194  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: REGISTRATION.   
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��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 552-558, H2 SIGN-IN/NEW ACCOUNT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: LOGIN.  

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: WIZARD.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Giving input: FORM.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PURCHASE PROCESS.   

 

Α5.2.2 Είσοδος χρήστη 

(P37)   LOGIN 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες πρέπει να ταυτοποιηθούν προκειµένου τα αποθηκευµένα γι’ αυτούς δεδοµένα να χρησιµοποιηθούν 

από την εφαρµογή που βρίσκονται. 

ΛΥΣΗ 
Όταν χρειάζεται, ζητήστε από το χρήστη να εισέλθει στο σύστηµα χρησιµοποιώντας το e-mail (ή το username) 

του κι ένα password. 

 
 

 
Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/home/index.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Όταν ο χρήστης επισκέπτεται συχνά ένα site που απαιτεί µεγάλο όγκο πληροφοριών για/από τον χρήστη, είναι πιο 

βολικό να ζητήσετε από τον χρήστη να εισάγει µια φορά τα δεδοµένα αυτά και να επαναχρησιµοποιηθούν σε 

µελλοντικές του επισκέψεις στο site. Οι πληροφορίες αυτές είναι συνήθως προσωπικές, όπως όνοµα, ηλικία, 

διεύθυνση, λογαριασµός τράπεζας ή αριθµός πιστωτικής κάρτας κλπ. Για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 

πληροφορίες, οι χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο σύστηµα [REGISTRATION].  

ΠΩΣ 
Αφήστε τους χρήστες να πλοηγηθούν ελεύθερα στο site σας µέχρι το σηµείο που η ταυτοποίηση του χρήστη σας 

είναι απολύτως απαραίτητη. 

 

Χρησιµοποιείστε ένα συνδυασµό ενός e-mail και ενός password για να ταυτοποιήσετε το χρήστη. 

Χρησιµοποιώντας το e-mail σαν username, οι χρήστες µπορούν να ανακτήσουν το password σε περίπτωση που το 

ξεχάσουν. Παρέχετε βοήθεια στους χρήστες που έχουν ξεχάσει το password τους, τοποθετώντας ένα link για 

βοήθεια ακριβώς κάτω από το πεδίο του password. ∆ώστε επεξηγηµατικά µηνύµατα σε περίπτωση που ο χρήστη 
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εισάγει λάθος username ή password. 

 

Στην κορυφή της σελίδας εισόδου δηλώστε µε µια σύντοµη φράση γιατί οι χρήστες σας χρειάζεται να εισέλθουν 

στο σύστηµα. Εάν η δήλωση αυτή χρειάζεται διευκρινίσεις, παρέχετε ένα link σε µια σελίδα βοήθειας. Στη 

συνέχεια, ζητήστε από τους χρήστες σας να συµπληρώσουν το username και το password τους σε µια φόρµα 

[FORM]. Τέλος χρησιµοποιείστε ένα κουµπί “Login” [ACTION BUTTON] για την επιβεβαίωση της εισόδου. 

Επιτρέψτε στους χρήστες σας να µεταβούν από το πεδίο του username στο πεδίο του password πατώντας το 

πλήκτρο TAB και να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους πατώντας ENTER για να επιταχύνετε τη διαδικασία. 

 

Αν οι χρήστες εισέρχονται συχνά σε ένα site και χρειάζεται κάθε φορά να εισάγουν το username και το password 

τους, µπορεί να γίνει εκνευριστικό. Για να βοηθήσετε τους χρήστες σας, δώστε τους τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσουν τοπικά, στον υπολογιστή τους, το username και το password τους, για παράδειγµα µε τη χρήση 

cookies. Την επόµενη φορά που ο χρήστης θα εισέλθει στο site σας, όλα τα πεδία θα είναι συµπληρωµένα και ο 

χρήστης θα χρειάζεται µόνο να τα επιβεβαιώσει.  

ΓΙΑΤΙ 
Οι χρήστες δε θέλουν να αναλώνουν το χρόνο τους στις διαδικασίες εγγραφής και εισόδου. Μόνο αν πιστεύουν 

ότι υπάρχει λόγος να επιστρέψουν σύντοµα σε ένα site και τα πλεονεκτήµατα της εγγραφής είναι ξεκάθαρα, θα 

εγγραφούν σε ένα site. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να τους ζητηθεί το αργότερο δυνατό. 

Αυτό τους επιτρέπει να εξερευνήσουν το site χωρίς δεσµεύσεις. Χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό ενός e-mail ως 

username κι ενός password για την ταυτοποίηση του χρήστη, καθιστά δυνατό να στείλετε µε e-mail στους χρήστες 

το password τους σε περίπτωση που το ξεχάσουν και τους απαλλάσσει από τον κόπο να θυµούνται άλλο ένα 

username. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: https://usa.loccitane.com/FO/Checkout/Identification.aspx?customer_section=1  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: LOGIN.  

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 552-558, H2 SIGN-IN/NEW ACCOUNT. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Personalizing: REGISTRATION.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Giving input: FORM.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 695-697, K5 HIGH-VISIBILITY ACTION BUTTONS. 
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Α5.2.3 ∆ιαχείριση λίστας αγαπηµένων 

(P38)   COLLECTOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να συγκεντρώσουν προσωρινά κάποια αντικείµενα για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα. 

ΛΥΣΗ 
Αφήστε τους χρήστες να δηµιουργήσουν τη δική τους λίστα µε τα αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν, επιλέγοντας 

τα αντικείµενα αυτά καθώς τα βλέπουν. Τοποθετήστε ένα link για τη λίστα αυτή σε κάθε σελίδα του ιστότοπού 

σας. 

 
Πηγή: https://www.aveda.com/templates/user/wishlist.tmpl  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Κατά την πλοήγησή τους σε έναν ιστότοπο, µπορεί οι χρήστες να δουν κάποια αντικείµενα που να θέλουν να 

ξαναδούν, να διαβάσουν ή να χρησιµοποιήσουν αργότερα. Για παράδειγµα, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα [E-

COMMERCE SITE] οι χρήστες µπορεί να βρουν ένα προϊόν που τους ενδιαφέρει και να το τοποθετήσουν στο 

καλάθι αγορών τους [SHOPPING CART] ή να θελήσουν να το αγοράσουν κάποια άλλη στιγµή που θα 

επιστρέψουν στο site αποθηκεύοντάς το προσωρινά σε µια λίστα (wishlist). Συχνά µια λίστα µε αγαπηµένα 

(favorites/bookmarks) αποτελεί µέρος ενός προσωποποιηµένου site [PERSONALIZED SITE]. Ακόµα, η συλλογή 

αντικειµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στη σύγκριση προϊόντων [PRODUCT COMPARISON] ή γενικότερα 

σε όποια λειτουργία έχει σχέση µε τη συλλογή αντικειµένων και την εκτέλεση κάποιας ενέργειας σε αυτά.  

ΠΩΣ 
Τοποθετήστε ένα link ή ένα κουµπί [ACTION BUTTON], π.χ. add/save to list/cart, σε κάθε σελίδα µε αντικείµενα 

που πιθανόν να ενδιαφέρουν το χρήστη, όπως στις σελίδες των προϊόντων. Ενηµερώστε το χρήστη ότι κάποιο 

αντικείµενο προστέθηκε στη λίστα του, δείχνοντας είτε τον συνολικό αριθµό των αντικειµένων στη λίστα είτε την 

ίδια τη λίστα.  
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Η λίστα αυτή είναι προσβάσιµη από κάθε σελίδα, συνήθως τοποθετηµένη στη µπάρα του META NAVIGATION. 

Επιλέγοντας τη λίστα, τα αποτελέσµατα προβάλλονται σε µια νέα σελίδα. Επιτρέψτε στους χρήστες να 

διαχειριστούν τη λίστα αυτή σβήνοντας όλα ή µερικά αντικείµενα. 

ΓΙΑΤΙ 
Η λίστα αντικειµένων παρέχει έναν απλό µηχανισµό που επιτρέπει στους χρήστες να συγκεντρώσουν έναν µικρό 

αριθµό αντικειµένων για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: https://www.thebodyshop-usa.com/myaccount/favorites.jsp?giftId=gi23840002&giftlistId=gl73163446  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Dealing with data: COLLECTOR.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: E-COMMERCE SITE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 120-127, A1 PERSONAL E-COMMERCE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: SHOPPING CART.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 449-457, F3 SHOPPING CART. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site types: PERSONALIZED “MY” SITE.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: PRODUCT COMPARISON.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: META NAVIGATION.   

 

Α5.2.4 ∆ιαχείριση παραγγελιών 

(P39)   ORDER TRACKING AND HISTORY 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Αφού κάνουν µια ηλεκτρονική αγορά, οι χρήστες θέλουν να βρουν πληροφορίες για την κατάσταση της 

παραγγελίας τους και την αποστολή της. 

ΛΥΣΗ 
Ζητήστε από τους χρήστες να εισέλθουν στο σύστηµα προκειµένου να δουν και να τροποποιήσουν τις 

παραγγελίες τους. ∆ώστε τους πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών τους και κατηγοριοποιήστε τις 

παραγγελίες σαν εκκρεµείς, απεσταλµένες και ολοκληρωµένες. Παρουσιάστε τις παραγγελίες µε χρονολογική 

σειρά συµπεριλαµβάνοντας τον αριθµό της παραγγελίας καθώς και το περιεχόµενό της. Για τις εκκρεµείς 

παραγγελίες, δείξτε τη διαθεσιµότητα κάθε αντικειµένου και επιτρέψτε τροποποιήσεις σε όλα τα µέρη της 

παραγγελίας, από τα δεδοµένα αποστολής και πληρωµής µέχρι τα προϊόντα και τις ειδικές επιλογές αποστολής. 
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Για τις παραγγελίες που έχετε ήδη αποστείλει, δώστε τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθήσει την πορεία 

της παραγγελίας του διασυνδέονταν το σύστηµά σας µε τη βάση δεδοµένων του µεταφορέα και προβάλλοντας το 

ιστορικό και τους σταθµούς της µεταφοράς. 

 
Πηγή: http://www.apivita.us/login/access_user/order_history.php  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες θέλουν να δουν την κατάσταση της παραγγελίας τους µετά από την τοποθέτησή της προκειµένου να 

λάβουν κάποιες αποφάσεις ή/και να την τροποποιήσουν. 

ΠΩΣ 
Η δηµιουργία ενός συστήµατος ανίχνευσης και διαχείρισης παραγγελιών µπορεί να είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί τη διασύνδεση του site µε το τµήµα της εταιρείας που είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη 

ολοκλήρωση και αποστολή των παραγγελιών. Όµως, η εµπειρία των χρηστών από τη συνδιαλλαγή αυτή πρέπει να 

είναι οµαλή και να τους παρέχονται όλες οι πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να λάβουν αποφάσεις σε 

περίπτωση που για κάποιο λόγο η αποστολή της παραγγελίας τους καθυστερήσει. 

 

Παρέχετε πρόσβαση στις παραγγελίες 

Μερικές φορές οι χρήστες χρειάζεται να τροποποιήσουν παραγγελίες που είναι ακόµα εκκρεµείς. Μπορεί για 

παράδειγµα, να χρειαστεί να αλλάξουν τη διεύθυνση αποστολής, να τροποποιήσουν το περιεχόµενο της 

παραγγελίας ή να διορθώσουν τα στοιχεία πληρωµής. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η δυνατότητα να 

αλλάξει την παραγγελία online µε τον ίδιο τρόπο που την τοποθέτησε, βελτιώνει σηµαντικά την εµπειρία του 

χρήστη και κάνει τη διαδικασία πολύ πιο απλή. ∆ώστε πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες διατηρώντας 

παράλληλα την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήµατος, ζητώντας από τους εγγεγραµµένους χρήστες να 

εισέλθουν στο σύστηµα [LOGIN] χρησιµοποιώντας το username και το password τους. Σε περίπτωση που οι 

χρήστες έχουν κάνει τις αγορές τους χωρίς να δηµιουργήσουν λογαριασµό χρήστη [GUEST ACCOUNT], ζητήστε 

τον αριθµό της παραγγελίας. Μόλις ο χρήστης εισέλθει στο σύστηµα, παρουσιάστε τις παραγγελίες του 

κατηγοριοποιηµένες ανάλογα µε το στάδιο επεξεργασίας τους, π.χ. εκκρεµείς, απεσταλµένες και ολοκληρωµένες. 

Στο σηµείο αυτό οι χρήστες θέλουν να πλοηγηθούν και να διαβάσουν τις παραγγελίες τους. Ένας λογικός τρόπος 

οργάνωσης των παραγγελιών είναι ο χρονολογικός [CHRONOLOGICAL ORGANIZATION]. Οργανώστε σε 

λίστα τις παραγγελίες ανάλογα µε την ηµεροµηνία που τοποθετήθηκαν.  Αν η λίστα αυτή δεν είναι πολύ µεγάλη, 

µπορείτε να δείξετε στο σηµείο αυτό και το περιεχόµενο της κάθε παραγγελίας, εναλλακτικά επιτρέψτε στο 

χρήστη να δει το περιεχόµενο όποιας παραγγελίας επιθυµεί κλικάροντας σε αυτήν.  



 

 226 

 

Για τις εκκρεµείς παραγγελίες, παρουσιάστε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων 

Όταν η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί ακόµα, διευκολύνει να ενηµερώνετε τον πελάτη σε ποιο στάδιο βρίσκετε η 

επεξεργασία της παραγγελίας του, ή δυνατόν και για κάθε προϊόν. Για τις παραγγελίες που ο χρόνος ολοκλήρωσής 

τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, ενηµερώστε άµεσα τους χρήστες σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεµα και 

κάποιο προϊόν δε µπορεί να αποσταλεί. Καθώς οι χρήστες κάνουν µια ηλεκτρονική αγορά, υποθέτουν ότι υπάρχει 

απόθεµα για τα επιλεγµένα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεµα για κάποιο προϊόν και η παραγγελία 

πρέπει να παραδοθεί σε συγκεκριµένο χρόνο, οι πελάτες πρέπει να λάβουν άµεσα την πληροφορία αυτή ώστε να 

πάρουν αποφάσεις και να κάνουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Ενηµερώστε τον πελάτη για κάθε σηµαντική 

αλλαγή στη ροή της παραγγελίας του. Ακόµα και αν λάβουν άσχηµα νέα, είναι καλύτερο για τους πελάτες να 

γνωρίζουν τι να περιµένουν παρά να βρεθούν ξαφνικά προ δυσάρεστων εκπλήξεων. 

 

Επιτρέψτε την τροποποίηση παραγγελιών 

Οι πελάτες µπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουν την παραγγελία τους σε περίπτωση που υπάρχει κάποια 

αρνητική εξέλιξη, όπως η καθυστέρηση της αποστολής. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να 

τροποποιήσουν από µόνοι τους την παραγγελία τους ή να επικοινωνήσουν µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, θα 

χρειαστεί να στείλουν e-mail που δεν παρέχει άµεση λύση σε ευαίσθητες χρονικά παραγγελίες. Η παροχή των 

µέσων για άµεση επίλυση των προβληµάτων στο site, µειώνει σηµαντικά το κόστος εξυπηρέτησης πελατών όµως 

απαιτεί πλήρη διασύνδεση του επιχειρησιακού συστήµατος µε το site. Σχεδιάστε προσεκτικά τη διαδικασία και 

παρέχετε κουµπιά [ACTION BUTTONS] για την τροποποίηση διαφορετικών µερών της παραγγελίας. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα µέρη της παραγγελίας που µπορούν να τροποποιηθούν καθώς και τα 

σχεδιαστικά χνάρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση των αλλαγών:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ώστε δυνατότητα ανίχνευσης των παραγγελιών 

Η δυνατότητα ανίχνευσης µιας παραγγελίας παρέχει µια απευθείας σύνδεση στη βάση δεδοµένων του µεταφορέα 

και προβάλλει πληροφορίες όπως η ηµεροµηνία και η ώρα παράδοσης της παραγγελίας σε διάφορους σταθµούς 

µεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης µπορεί να ανιχνεύσει την πορεία της παραγγελίας του και να 

προσδιορίσει τον αναµενόµενο χρόνο παράδοσης. Για να παρέχετε αυτή την πληροφορία στον πελάτη, πρέπει να 

αποθηκεύετε στο site τον αριθµό αποστολής του µεταφορέα για κάθε παραγγελία και να διασυνδέσετε το site σας 

µε τη βάση δεδοµένων του µεταφορέα. 

ΓΙΑΤΙ 

∆ιεύθυνση αποστολής Quick address selection 

Μέθοδος αποστολής Quick shipping method selection 

∆ιεύθυνση πληρωµής Payment method 

Μέθοδος πληρωµής Payment method 

Προϊόντα Product details, Shopping cart 

Ποσότητες προϊόντων Shopping cart 

Ειδικές παράµετροι αποστολής Gift giving 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΝΑΡΙΑ 
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Οι χρήστες θέλουν να λάβουν την παραγγελία τους σε ορισµένο χρόνο, οπότε θέλουν να γνωρίζουν την 

κατάσταση της παραγγελίας τους και θέλουν να βρίσκουν τις απαραίτητες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα. Ένα 

διαδικτυακό σύστηµα ανίχνευσης και διαχείρισης παραγγελιών µπορεί να τους παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την κατάσταση της παραγγελίας τους και να τους επιτρέψει να λάβουν αποφάσεις σε περίπτωση που αυτή 

καθυστερεί. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 537-543, G7 ORDER TRACKING AND HISTORY. 

 

Α6. Τα φυσικά καταστήµατα 

(P40)   STORE LOCATOR 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να βρουν ένα φυσικό κατάστηµα σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

ΛΥΣΗ 
Επιτρέψτε στους χρήστες να αναζητήσουν ένα κατάστηµα και προβάλετε τα αποτελέσµατα σε ένα χάρτη. 
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Πηγή: http://www.kiehls.com/_us/_en/stores/index.aspx  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Μια εταιρεία, εκτός από το δικτυακό τόπο, διαθέτει και φυσικά καταστήµατα. Χρησιµοποιείται όταν ο αριθµός 

των καταστηµάτων είναι µεγάλος, εναλλακτικά χρησιµοποιείται µια απλή λίστα. 

ΠΩΣ 
Εφαρµόστε µια ειδική έκδοση της αναλυτικής αναζήτησης [ADVANCED SEARCH] όπου αναζητείτε 

καταστήµατα συνήθως σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας αυτής είναι: 

- Ορισµός τοποθεσίας προορισµού  

- Ορισµός κριτηρίων αναζήτησης (φίλτρα αναζήτησης) 

- Ενεργοποίηση µηχανής αναζήτησης 

- Προβολή αποτελεσµάτων σε χάρτη 

- Αναζήτηση ξανά αν τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται συνήθως χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο πλοήγησης σε χάρτη [MAP 

NAVIGATOR] και µαρκάροντας τα καταστήµατα ως σηµεία ενδιαφέροντος. Λεπτοµέρειες για την τοποθεσία και 

τα στοιχεία επικοινωνίας των καταστηµάτων προβάλλονται σε µορφή κειµένου δίπλα από το χάρτη. Προβάλετε 
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και στη σελίδα αποτελεσµάτων το περιβάλλον αναζήτησης ώστε ο χρήστης να µπορεί εύκολα να διεξάγει µια νέα 

αναζήτηση σε περίπτωση που δεν τον ικανοποιούν τα αποτελέσµατα. 

ΓΙΑΤΙ 
Είναι µια ειδική έκδοση της αναλυτικής αναζήτησης [ADVANCED SEARCH] που επιτρέπει την αναζήτηση 

αποκλειστικά τοποθεσιών. Η ιδιαιτερότητα αυτή επηρεάζει τόσο τον τρόπο αναζήτησης όσο και τον τρόπο 

προβολής των αποτελεσµάτων. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: http://www.thebodyshop-usa.com/search/store_locator.jsp?cm_re=Tyra_HolidayP2-_-Navigation-_-store-locator   

 

 

Πηγή:  http://www.jurlique.com/scat/googleStorelocator 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: STORE LOCATOR.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: ADVANCED SEARCH.   

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Navigating around: MAP NAVIGATOR.  
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Α7. Κοινότητες χρηστών 

(P41)   COMMUNITY BUILDING 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να δηµιουργήσουν µια οµάδα χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα που θα τους επιτρέπει να 

συµµετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µια περιοχή όπου οι χρήστες µπορούν να συλλέξουν, να µοιραστούν, να δώσουν και να πάρουν 

πληροφορίες. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Το site αποτελεί αυτόνοµη κοινότητα χρηστών [COMMUNITY SITE] ή η διαµόρφωση µιας κοινότητας χρηστών 

ταιριάζει λογικά µε τη θεµατολογία του site.  Για παράδειγµα, τα sites που διαπραγµατεύονται προϊόντα, µπορούν 

να διαµορφώσουν κοινότητες χρηστών γύρω από τα προϊόντα αυτά. Εποµένως, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα [E-

COMMERCE SITE], ένα portal [PORTAL SITE] ή ένα ειδησεογραφικό site [NEWS SITE] µπορούν επίσης να 

διαµορφώσουν µια κοινότητα χρηστών σε δεύτερο επίπεδο, συνδεδεµένη µε το κύριο αντικείµενου του site. 

ΠΩΣ 
∆ώστε στους χρήστες σας τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις δραστηριότητες µιας κοινότητας: να συζητούν, να 

ανταλλάσσουν απόψεις, να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να δηµιουργούν και να µοιράζονται αντικείµενα. Παρέχετε 

ένα φιλικό και ειλικρινές περιβάλλον. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους οι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν στις δραστηριότητες µιας 

κοινότητας: 

 Ένα φόρουµ [FORUM] είναι ένας τόπος όπου οποιοσδήποτε µπορεί να συµµετέχει σε µια συζήτηση σχετικά 

µε ένα θέµα. Συχνά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους χρήστες να µπορούν να συµµετέχουν ανώνυµα σε ένα 

φόρουµ. 

 Όταν µια κοινότητα ασχολείται µε προϊόντα, επιτρέψτε στους χρήστες να αξιολογήσουν και να 

βαθµολογήσουν [TESTIMONIALS] τα προϊόντα αυτά στη σελίδα του κάθε προϊόντος [PRODUCT PAGE]. 

Με αυτό τον τρόπο µπορούν να µοιραστούν τις εµπειρίες τους για ένα προϊόν. 

 Επιτρέψτε στους χρήστες να δηµιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις [RECOMMENDATIONS] για ένα 

συγκεκριµένο θέµα ή να προτείνουν ένα προϊόν και να προωθήσουν µια πληροφορία σε ένα φίλο τους 

στέλνοντας ένα e-mail [SEND-A-FRIEND LINK]. 

 Μια ψηφοφορία [POLL] επιτρέπει στους χρήστες να ψηφίσουν ορισµένους ισχυρισµούς ή να 

βαθµολογήσουν ένα προϊόν. 

 Ένα ενηµερωτικό δελτίο [NEWSLETTER] µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενηµερώνει τα µέλη µιας 

οµάδας χρηστών για τις δραστηριότητες της οµάδας ή για συγκεκριµένα θέµατα. 

 ∆ηµιουργήστε µια λίστα µε τα µέλη της κοινότητας και προβάλετε ένα σύντοµο προφίλ. 

 Επιτρέψτε στους χρήστες να δηµιουργήσουν το δικό τους χώρο και τα δικά τους αντικείµενα [PERSONAL 

SITE]. 

 

Ο κατάλληλος συνδυασµός λειτουργιών εξαρτάται από το είδος του site και τον επιθυµητό βαθµό 

αλληλεπίδρασης εντός της κοινότητας. Τα newsletters, οι κριτικές και οι προτάσεις προϊόντων αποτελούν σχετικά 

µακροπρόθεσµες λειτουργίες, ενώ µια ψηφοφορία ή ένα φόρουµ θα δώσει στους χρήστες έναν λόγο να 

επισκέπτονται το site καθηµερινά. 

ΓΙΑΤΙ 
Μια κοινότητα δεν µπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί. Μπορείτε µόνο να παρέχετε τα κατάλληλα µέσα σε µια 

οµάδα χρηστών και αυτοί θα δηµιουργήσουν από µόνοι τους µια κοινότητα. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 



 

 231 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: COMMUNITY BUILDING. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: COMMUNITY SITE. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 136-147, A3 COMMUNITY CONFERENCE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: E-COMMERCE SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: PORTAL SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: NEWS SITE. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: TESTIMONIALS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: PRODUCT PAGE. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 510-517, G3 PERSONALIZED RECOMMENDATIONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: SEND-A-FRIEND LINK. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: POLL. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: NEWSLETTER. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: PERSONALIZED “MY” SITE. 

 

Α7.1 Blog 

(P42)   BLOG 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να µοιράζονται τις απόψεις τους µε άλλους σε καθηµερινή βάση. 

ΛΥΣΗ 
∆ηµιουργήστε µια σελίδα µε τις καθηµερινές ειδήσεις και δηµοσιεύσεις και αρχειοθετήστε τις χρονολογικά. 

Επιτρέψτε στους χρήστες σας να κάνουν σχόλια, να δουν τα σχόλια άλλων χρηστών και να διαµοιραστούν το 

δηµοσιευµένο περιεχόµενο σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως facebook, twitter, dig κλπ. 
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Πηγή: http://usa.loccitane.com/FO/Services/Blog/  

Η L’OCCITANE στην 

κορυφή κάθε σελίδας 

παρέχει ένα σύνδεσµο 

για το εταιρικό της blog 

“Natural Beauty Blog”. 

Επιλέγοντάς το, ο 

χρήστης µεταβαίνει σε 

µία νέα σελίδα µε τη 

δική της δοµή. Στην 

αρχική σελίδα του blog 

ο χρήστης µπορεί να δει 

πρόσφατες 

δηµοσιεύσεις. Έχει 

ακόµα την επιλογή 

µέσω του “Archive” να 

βρει παλαιότερες 

δηµοσιεύσεις µε βάση 

την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν και την 

ηµεροµηνία  

δηµοσίευσης. Ο 

χρήστης έχει ακόµα τη 

δυνατότητα να δει 

σχόλια άλλων χρηστών 

σε κάθε δηµοσίευση, να 

κάνει ο ίδιος σχόλια ή 

να µοιραστεί τη 

δηµοσίευση σε άλλα 

κοινωνικά δίκτυα όπως 

facebook, twitter, dig 

κλπ. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Μπορεί να αποτελέσει µέρος ενός προσωπικού site ή ακόµα και ενός εταιρικού site [CORPORATE SITE] όπου 

ένας εργαζόµενος ή µια οµάδα εργαζοµένων µπορούν να γράψουν τις προσωπικές τους απόψεις για θέµατα 

σχετικά µε την επιχείρηση.  

ΠΩΣ 
Ένα blog αποτελεί µια σελίδα µε σύντοµες προσωπικές ιστορίες, ένα είδος ηλεκτρονικού ηµερολογίου. Η πιο 

πρόσφατη δηµοσίευση παρουσιάζεται στην κορυφή της σελίδας ενώ οι παλαιότερες ωθούνται σταδιακά προς τα 

κάτω. Μετά από µια ορισµένη χρονική περίοδο, π.χ. ένα µήνα, οι παλαιότερες δηµοσιεύσεις αρχειοθετούνται και 

µένει περισσότερος ελεύθερος χώρος για τις νέες. Σε blogs µε πολύ περιεχόµενο είναι σκόπιµο οι δηµοσιεύσεις να 

αρχειοθετούνται και µε βάση τη θεµατική κατηγορία που ανήκουν για την ευκολότερη αναζήτηση από τους 

χρήστες. 

 

Ένα blog συνήθως διατηρείτε από ένα άτοµο όµως δεν είναι ασυνήθιστο να δείτε ένα blog που διατηρείται από 

µια οµάδα ατόµων, π.χ. φίλοι ή εργαζόµενοι µιας εταιρείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το όνοµα του συντάκτη 

αναγράφεται σε κάθε δηµοσίευση, δίπλα στην ηµεροµηνία και τον τίτλο της δηµοσίευσης. Κάτω από κάθε 
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δηµοσίευση υπάρχει συνήθως η δυνατότητα να κάνουν σχόλια οι χρήστες. Ακριβώς κάτω από τη δηµοσίευση 

παρουσιάζεται ο αριθµός των σχολίων, το περιεχόµενό τους καθώς και η δυνατότητα διαµοιρασµού της 

δηµοσίευσης [SHARE CONTENT] σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. facebook, twitter, dig κλπ.). 

ΓΙΑΤΙ 
Το blog είναι ένα πολύ απλό εργαλείο όπου οι χρήστες µπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για όποιο θέµα 

τους απασχολεί. Αποτελεί ουσιαστικά µια λίστα από σύντοµα άρθρα και ειδήσεις. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://blog.thebodyshop-usa.com/?cm_re=Tyra_HolidayP2-_-Navigation-_-blog  

Η BODY SHOP στην 

κορυφή κάθε σελίδας 

παρέχει ένα 

σύνδεσµο για το 

εταιρικό της blog. 

Επιλέγοντάς το, ο 

χρήστης µεταβαίνει 

σε µία νέα σελίδα µε 

τη δική της δοµή. 

Στην αρχική σελίδα 

του blog ο χρήστης 

µπορεί να δει 

πρόσφατες 

δηµοσιεύσεις. Έχει 

ακόµα την επιλογή να 

βρει παλαιότερες 

δηµοσιεύσεις µε 

βάση την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν 

και την ηµεροµηνία  

δηµοσίευσης. Ο 

χρήστης έχει ακόµα 

τη δυνατότητα να δει 

σχόλια άλλων 

χρηστών σε κάθε 

δηµοσίευση, να κάνει 

ο ίδιος σχόλια ή να 

µοιραστεί τη 

δηµοσίευση σε άλλα 

κοινωνικά δίκτυα 

όπως facebook, 

twitter, dig κλπ. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: BLOG PAGE. 

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 
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Edition. Prentice Hall, US, pp. 201-213, A12 BLOGS. 

��  SHARE CONTENT* 

 

Α7.2 Αξιολόγηση προϊόντος 

(P43)   TESTIMONIALS 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να πάρουν αντικειµενικές πληροφορίες από άλλους χρήστες σχετικά µε την ποιότητα των 

προσφερόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αξιοπιστία του πωλητή. 

ΛΥΣΗ 
Επιτρέψτε στους χρήστες να αξιολογήσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. ∆ηµιουργήστε 

έναν µηχανισµό αξιολόγησης όπου οι χρήστες να µπορούν να βαθµολογήσουν ένα προϊόν και να γράψουν µια 

κριτική σε µορφή κειµένου. Χρησιµοποιήστε φίλτρα για να αποτρέψετε τη δηµοσίευση ανάρµοστου υλικού ή 

links σε ανταγωνιστικά sites. Χρησιµοποιήστε έναν συντάκτη για να επιβλέπει τις κριτικές των χρηστών και να 

αφαιρεί όσες είναι ανάρµοστες. Όταν µια κριτική δηµοσιευθεί, παρέχετε ένα µηχανισµό στους άλλους χρήστες για 

να την αξιολογήσουν.  
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Πηγή: http://www.aveda.com/product/CATEGORY10562/PROD14641/Skin_Care/Moisturize_Protect/index.tmpl 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Οι χρήστες χρειάζονται αντικειµενικές πληροφορίες προκειµένου να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ένα προϊόν. 

Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου µπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να δείξουν ότι δεν έχουν τίποτα να 

κρύψουν επιτρέποντας στους χρήστες να αξιολογήσουν τα προϊόντα τους. 

ΠΩΣ 
Οι χρήστες που έχουν χρησιµοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός ιστότοπου, µπορούν να γράψουν µια 

σύντοµη κριτική γι’ αυτά κι έτσι να βοηθήσουν και άλλους χρήστες κατά την επιλογή τους. Όµως κατά το 

σχεδιασµό ενός εργαλείου αξιολόγησης πρέπει να λάβετε υπόψιν τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 

Συγγραφή κριτικών 

Βοηθήστε τους χρήστες να γράψουν την αξιολόγησή τους χρησιµοποιώντας µια φόρµα [FORM]. Ζητήστε από το 

χρήστη να δώσει έναν τίτλο στην κριτική του και στη συνέχεια να γράψει το κείµενο της κριτικής σε ένα άλλο 

πεδίο εισαγωγής κειµένου. Συµπεριλάβετε κι ένα εργαλείο βαθµολόγησης του προϊόντος (π.χ. αστεράκια ή 

βαθµολογία). ∆ίπλα από τη φόρµα εισαγωγής κριτικής µπορείτε να δώσετε και κάποιες οδηγίες στους χρήστες για 

το πώς µπορούν να γράψουν µια σωστή κριτική. Στη συνέχεια επιτρέψτε στους χρήστες να δουν και να 

αναθεωρήσουν την κριτική τους πριν αυτή δηµοσιευθεί. Στο σηµείο αυτό δώστε τους την ευκαιρία να γυρίσουν 

πίσω και να την αλλάξουν αν θέλουν.  

 

∆ιαχείριση κριτικών 

Επιτρέποντας στους χρήστες να δηµοσιεύσουν κείµενα και links στον ιστότοπό σας, ανοίγετε µια πόρτα σε 

πιθανές καταχρήσεις. Προστατέψτε την εταιρεία και τους χρήστες σας διαµορφώνοντας µια πολιτική διαχείρισης 

και χρήσης των κριτικών. Χρησιµοποιείστε έναν συντάκτη για να ελέγχει τις κριτικές πριν δηµοσιευθούν και να 

επιβεβαιώνει ότι δεν περιέχουν ανάρµοστο, προσβλητικό ή επικίνδυνο υλικό. Επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις 

είναι σχεδόν αδύνατο να διαβάσετε και να διορθώσετε όλες τις κριτικές, χρησιµοποιήστε κάποια φίλτρα, κάνετε 

δειγµατοληπτικό έλεγχο και ζητήστε από τους χρήστες σας να σας αναφέρουν τις προβληµατικές κριτικές, π.χ. 

χρησιµοποιώντας ένα κουµπί “Abuse” [ACTION BUTTON] και µια φόρµα αναφοράς [FORM]. 

 

Αξιοπιστία κριτικών 

Για να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία των κριτικών που δηµοσιεύονται στον ιστότοπό σας αλλά και να επιτρέψετε 

στους χρήστες να δηµιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αξιολογητές, ζητήστε υποχρεωτικά από τους χρήστες να 

εισέλθουν στο σύστηµα [LOGIN] πριν υποβάλουν µια κριτική. Για να είναι ακόµα πιο αξιόπιστες οι κριτικές, 

δηµοσιεύστε τες ακριβώς όπως τις έχουν υποβάλει οι χρήστες, µη τις λογοκρίνετε και µη δηµοσιεύετε πλαστές 

ευνοϊκές κριτικές. Αξιοποιήστε τις αρνητικές κριτικές σαν ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες σας.  

 

Αξιολόγηση κριτικών 

Οι χρήστες πολλές φορές χρειάζονται έναν τρόπο να ξέρουν ποιες κριτικές είναι καλές και ποιες όχι. Αφήστε τους 

χρήστες που διαβάζουν τις κριτικές, να τις αξιολογήσουν. Ρωτήστε για παράδειγµα τους χρήστες σας αν µια 

συγκεκριµένη κριτική τους βοήθησε ή όχι παρέχοντας δυο κουµπιά [ACTION BUTTONS], «Ναί» ή «Όχι», που 

επιτρέπουν στους χρήστες να ψηφίσουν. ∆ώστε έτσι µια πρώτη εντύπωση σους χρήστες σας πριν καν ξεκινήσουν 

να διαβάζουν µια κριτική. 

 

Προβολή κριτικών 

Οι χρήστες θέλουν να δουν τις κριτικές την κατάλληλη στιγµή χωρίς κόπο. Τοποθετήστε τις κριτικές στο τέλος 

της σελίδας του προϊόντος [PRODUCT PAGE] ώστε να µην αποσπούν το χρήστη από το βασικό στόχο του και 

χρησιµοποιείστε ένα link σε ένα εµφανές σηµείο της σελίδας (above the fold) για απευθείας µετάβαση σε αυτές 

όταν το χρειαστεί. Ακόµα παρουσιάστε συντοµευµένες κριτικές και στα αποτελέσµατα της αναζήτησης [SEARCH 

RESULTS]. 
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ΓΙΑΤΙ 
Χρησιµοποιώντας µηχανισµούς για την αξιολόγηση των προϊόντων σας, µπορείτε να ενθαρρύνετε τους χρήστες 

σας να πάρουν αντικειµενικές αποφάσεις και να ενισχύσετε της ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Οι χρήστες σε ένα 

πραγµατικό περιβάλλον θα δοκίµαζαν το προϊόν για να αποφασίσουν. Όµως, σε ένα εικονικό περιβάλλον δεν 

έχουν αυτή τη δυνατότητα και χρειάζονται κάποια βοήθεια για να πάρουν µια απόφαση. Οι αξιολογήσεις ενός 

προϊόντος από άλλους χρήστες µπορούν να τους βοηθήσουν.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: 

http://www.origins.com/templates/products/sp_nonshaded.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY5978&PRODUCT_ID=PROD7704#BVRRWidgetID  



 

 239 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Shopping: TESTIMONIALS.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 518-525, G4 RECOMMENDATION COMMUNITY. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Basic interactions: ACTION BUTTON.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 691-694, K4 ACTION BUTTONS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Giving input: FORM. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Page Types: PRODUCT PAGE.   

��  Van Duyne D., Landay J., Hong J. (2006) The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Wed Sites. Second 

Edition. Prentice Hall, US, pp. 439-448, F2 CLEAN PRODUCT DETAILS. 

��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Searching: SEARCH RESULTS. 

 

Α7.3 ∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου 

(P44)   SHARE CONTENT* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες, καθώς περιηγούνται στο περιεχόµενο ενός site, συχνά θέλουν να υποδείξουν ή να προσκαλέσουν 

κάποιον να δει ορισµένο περιεχόµενο, ή να προσθέσουν ένα αντίγραφο ή µια αναφορά σε κάποιο άλλο site. 

ΛΥΣΗ 
Χρησιµοποιείστε στο site σας ένα µικρό κουµπί “Share” που θα µπορεί να ανοίξει για να προβάλει µια λίστα 

επιλογών για διαµοιρασµό περιεχοµένου σε άλλα sites ή εφαρµογές. 

Πηγή: http://www.apivita.com/hair/tonic-shampoo-for-thinning-hair-for-women.html  

H APIVITA 

χρησιµοποιεί ένα share 

widget επιτρέποντας στο 

χρήστη να διαµοιραστεί 

πληροφορίες για ένα 

προϊόν µε τους φίλους 

του σε διάφορα 

κοινωνικά δίκτυα. 

Μέσω αυτού του widget 

ο χρήστης µπορεί να 

αποστείλει σε φίλους 

του ένα link για το 

επιλεγµένο προϊόν µέσω 

e-mail ή να αποθηκεύσει 

τη σελίδα στις 

αγαπηµένες του. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Ο χρήστης, καθώς περιηγείται στο περιεχόµενο ενός ιστότοπου, µπορεί να θέλει να διαµοιραστεί ή να υποδείξει 

σε άλλους χρήστες κάποια ενδιαφέρουσα πληροφορία που βρήκε για κάποιο προϊόν, µία ενδιαφέρουσα 

αξιολόγηση ή δηµοσίευση σε κάποιο blog.  

ΠΩΣ 
Τοποθετήστε ένα κουµπί “Share” ή “Send”, ή κάτι αντίστοιχο, δίπλα στο περιεχόµενο ή στην εφαρµογή που οι 

χρήστες επιθυµούν να στείλουν σε/ διαµοιραστούν µε φίλους τους. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί αυτό, 

παρουσιάστε µια λίστα µε τις επιλογές αποστολής ή διαµοιρασµού του περιεχοµένου, όπως αποστολή µε e-mail, 

δηµοσίευση στο facebook, twitter, my space, digg και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Προαιρετικά συµπεριλάβετε και 
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άλλες χρήσιµες επιλογές όπως «εκτύπωση» ή «αποθήκευση στα αγαπηµένα».  

 

Για αποστολή περιεχοµένου, ένας χρήστης µπορεί επίσης να αντιγράψει και να επικολλήσει ένα link σε ένα 

συνηθισµένο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Καθώς όµως οι χρήστες κατακλύζονται καθηµερινά 

από πληθώρα πληροφοριών και περιεχοµένου, είναι πιθανότερο να δράσουν παρορµητικά και να επιλέξουν να 

στείλουν άµεσα περιεχόµενο µε τη χρήση ενός απλού Share widget. 

 

Όταν οι χρήστες έχουν εισέλθει στο σύστηµα [LOGIN] µπορείτε να συµπληρώσετε αυτόµατα τη φόρµα 

αποστολής µε τα στοιχεία του αποστολέα και να του παρέχεται πρόσβαση στη λίστα των επαφών του για 

αυτόµατη συµπλήρωση των στοιχείων του παραλήπτη. 

ΓΙΑΤΙ 
Ενσωµατώνοντας ένα “Share” widget στο site κατά την παρουσίαση πληροφοριών ή εφαρµογών, διευκολύνετε 

τους χρήστες να διαµοιράζονται και να αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο είτε µέσα στο site σας είτε σε τρίτα 

sites. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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Πηγή: http://www.aveda.com/product/CATEGORY10562/PROD14641/Skin_Care/Moisturize_Protect/index.tmpl 

H AVEDA δίνει στους 

χρήστες της τη 

δυνατότητα να 

διαµοιραστούν 

πληροφορίες για ένα 

προϊόν ή ακόµα και µια 

αξιολόγηση παρέχοντας 

τρία κουµπιά για 

διαµοιρασµό 

περιεχοµένου στο 

facebook, στο my space 

και στο twitter.  

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Crumlish C., Malone E. (2010) Design Social Interfaces (www.designingsocialinterfaces.com), SHARE THIS. 

��  Crumlish C., Malone E. (2010) Design Social Interfaces (www.designingsocialinterfaces.com), SHARE 

APPLICATION.  

��  Crumlish C., Malone E. (2010) Design Social Interfaces (www.designingsocialinterfaces.com), BOOKMARKLET. 
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Α8. Micro-sites ειδικού ενδιαφέροντος 

(P45)   MICRO-SITE* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Οι χρήστες θέλουν να ενηµερωθούν για ένα νέο προϊόν, µια νέα καµπάνια ή εξειδικευµένες υπηρεσίες ή/και 

δραστηριότητες. 

ΛΥΣΗ 
Ενσωµατώστε µέσα στον ιστότοπο ένα θεµατικό micro-site µε τη δική του δοµή και πλοήγηση για την 

παρουσίαση εξειδικευµένων πληροφοριών.  

Πηγή: http://www.niveausa.com/highlights/local_highlight/local_msj2009challenge  

Η NIVEA 

ενσωµατώνει στο 

site της ένα micro-

site για την 

παρουσίαση 

εξειδικευµένων 

πληροφοριών για 

ένα νέο προϊόν. Το 

micro-site αυτό 

έχει τη δική του 

δοµή και 

πλοήγηση. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ 
Εισάγετε ένα νέο προϊόν, ξεκινάτε µια διαφηµιστική καµπάνια ή θέλετε να ενηµερώσετε τους χρήστες για µια 

εξειδικευµένη υπηρεσία ή δραστηριότητα. Ένα θεµατικό micro-site συµπληρώνει το περιεχόµενο ενός εταιρικού 

ιστότοπου µε µια διαφορετική θεµατική προοπτική. 

ΠΩΣ 
Συνήθως υπάρχει ήδη µια σελίδα στον ιστότοπο που παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τη χρήση ενός 

προϊόντος ή βασικές πληροφορίες για κάποιες εξειδικευµένες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, ορισµένοι χρήστες του 

ιστότοπου µπορεί να χρειάζονται περισσότερες και πιο αναλυτικές κι εξειδικευµένες πληροφορίες. Ο ιστότοπος 

πρέπει να καταφέρει να ισορροπήσει όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες και να προσφέρει περιεχόµενο µε αξία 

στους χρήστες του, χωρίς όµως να αποσπά την προσοχή τους από το βασικό περιεχόµενο. Έτσι πολλοί ιστότοποι 

οργανώνουν το περιεχόµενό τους µε τρόπο που να έχει νόηµα για το µεγαλύτερο µέρος των χρηστών τους ενώ 

παράλληλα παρέχουν συνδέσµους σε εξειδικευµένα micro-sites για να απαντήσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες 

ειδικών κατηγοριών χρηστών. Τέτοια micro-sites συνήθως απευθύνονται σε ιδιαίτερες οµάδες συνεργατών ή 

πελατών. 

 

Ένα micro-site µπορεί να ενσωµατωθεί και να αποτελέσει κοµµάτι του κεντρικού ιστότοπου όµως χαρακτηρίζεται 

από ένα ξεχωριστό «θέµα» τόσο από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη λειτουργιών και σχεδιασµού. Το 

micro-site µπορεί να έχει τη δική του δοµή, τις δικές του λειτουργίες και τη δική του πλοήγηση και να 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση εξειδικευµένων πληροφοριών που αφορούν ένα συγκεκριµένο κοινό, 

«µιλώντας» σε γλώσσα κατανοητή για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

ΓΙΑΤΙ 
Οι διαφορετικές οµάδες χρηστών ενός ιστότοπου µπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες για περιεχόµενο. Ο 

ιστότοπος πρέπει να καταφέρει να ισορροπήσει όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες και να προσφέρει 
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περιεχόµενο µε αξία στους χρήστες του, χωρίς όµως να αποσπά την προσοχή τους από το βασικό περιεχόµενο. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Πηγή: http://www.esteelauder.com/anr/#/science/0/  

Η ESTEE LAUDER 

ενσωµατώνει στο site 

της ένα micro-site για 

την παρουσίαση 

εξειδικευµένων 

πληροφοριών για ένα 

νέο προϊόν. Το micro-

site αυτό έχει τη δική 

του δοµή και 

πλοήγηση. 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΝΑΡΙΑ 
��  Van Welie M. (2007) Patterns in Interaction Design (www.welie.com), Site Types: CAMPAIGN SITE. 
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Παράρτηµα Β:  

Συλλογές Σχεδιαστικών Χναριών 

Β1. Η Συλλογή Σχεδιαστικών Χναριών του Van Welie 

User needs 
Shopping 
Booking 
Product Comparison 
Product Advisor 
Product Configurator 
Purchase Process 
Shopping Cart 
Store Locator 
Testimonials 
Virtual Product Display 

Searching 
Advanced Search 
Autocomplete 
Frequently Asked Questions (FAQ) 
Help Wizard 
Search Box 
Search Area 
Search Results 
Search Tips 
Site Index 
Site Map 
Footer Sitemap 
Tag Cloud 
Topic Pages 
 

Making choices 

Country Selector 
Date Selector 
Language Selector 
Poll 
Rating 
 
Giving input 
Comment Box 
Constraint Input 
Form 

Navigating around 
Accordion 
Headerless Menu 
Breadcrumbs 
Directory Navigation 
Doormat Navigation 
Double Tab Navigation 
Faceted Navigation 
Fly-out Menu 
Home Link 
Icon Menu 
Main Navigation 
Map Navigator 
Meta Navigation 
Minesweeping 
Panning Navigator 
Overlay Menu 
Repeated Menu 
Retractable Menu 
Scrolling Menu 
Shortcut Box 
Split Navigation 
Teaser Menu 
To-the-top Link 
Trail Menu 
Navigation Tree 
 

Dealing with data 

Carrousel 
Table Filter 
Collapsible Panels 
Details On Demand 
Collector 
Inplace replacement 
List Builder 
List Entry View 
Overview by Detail 
Parts Selector 
Tabs 
Table Sorter 
Thumbnail 
View 
 

Basic interactions 

Action Button 
Guided Tour 
Paging 
Pulldown Button 
Slideshow 
Stepping 
Wizard 

Personalizing 
Customizable Window 
Login 
Registration 
 

Miscelleaneous 
Footer Bar 
Hotlist 
News Box 
News Ticker 
Send-a-Friend Link 

Application needs 
Drawing attention 

Captcha 
Center Stage 
Color Coded Section 
Premium Content Lock 
Grid-based Layout 
Liquid Layout 
Outgoing Links 
Alternating Row Colors 
 

Feedback 

Input Error Message 
Processing Page 

Simplifying interaction 

Enlarged Clickarea 
Font Enlarger 

Context of design 
Site types 

Web-based Application 
Artist Site 
Automotive Site 
Branded Promotion Site 
Campaign Site 
E-commerce Site 
Community Site 
Corporate Site 
Multinational Site 
Museum Site 
Personalized 'My' Site 
News Site 
Portal Site 
Travel Site 

Experiences 

Community Building 
Information Management 
Fun 
Information Seeking 
Learning 
Assistence 
Shopping 
Story Telling 

Page types 

Article Page 
Blog Page 
Case Study 
Contact Page 
Event Calendar 
Forum 
Guest Book 
Help Page 
Homepage 
Newsletter 
Printer-friendly Page 
Product Page 
Tutorial 

Πίνακας 9: Συλλογή σχεδιαστικών χναριών του Van Welie 
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Β2. Η Συλλογή Σχεδιαστικών Χναριών των Van Duyne, Landay και 

Hong 

I Designing Effective Page Layout 

• I1 Grid Layout 

• I2 Above the Fold 

• I3 Clear First Reads 

• I4 Expanding Screen Width 

• I5 Fixed Screen Width 

• I6 Consistent Sidebars of Related 
Content 

 

E Bulding Trust and Credibility 

• E1 Site Branding 

• E2 E-mail Subscription 

• E3 Fair Information Practices 

• E4 Privacy Policy 

• E5 About Us 

• E6 Secure Connections 

• E7 E-mail Notifications 

• E8 Privacy Preferences 

• E9 Preventing Phishing Scams 
 

J Making Site Search Fast and 

Relevant 

• J1 Search Action Module 

• J2 Straightforward Search Forms 

• J3 Organized Search Results 
 

A Site Genres 

• A1 Personal E-commerce 

• A2 News Mosaics 

• A3 Community Conference 

• A4 Self-Service Government 

• A5 Nonprofits as Networks of Help 

• A6 Grassroots Information Sites 

• A7 Valuable Company Sites 

• A8 Educational Forums 

• A9 Stimulating Arts and Entertainment 

• A10 Web Apps that Work 

• A11 Enabling Intranets 

• A12 Blogs F Basic E-Commerce 

• F1 Quick-Flow Checkout 

• F2 Clean Product Details 

• F3 Shopping Cart 

• F4 Quick Address Selection 

• F5 Quick Shipping Method Selection 

• F6 Payment Method 

• F7 Order Summary 

• F8 Order Confirmation and Thank-
you 

• F9 Easy Returns 
 

B Creating a Navigation Framework 

• B1 Multiple Ways to Navigate 

• B2 Browsable Content 

• B3 Hierarchical Organization 

• B4 Task-Based Organization 

• B5 Alphabetical Organization 

• B6 Chronological Organization 

• B7 Popularity-Based Organization 

• B8 Category Pages 

• B9 Site Accessibility 
 

C Creating a Powerful Homepage 

• C1 Homepage Portal 

• C2 Up-Front Value Positioning 
 

G Advanced E-Commerce 

• G1 Featured Products 

• G2 Cross-Selling and Up-Selling 

• G3 Personalized Recommendations 

• G4 Recommendation Community 

• G5 Multiple Destinations 

• G6 Gift Giving 

• G7 Order Tracking and History 
 

K Making Navigation Easy 

• K1 Unified Browsing Hierarchy 

• K2 Navigation Bar 

• K3 Tab Rows 

• K4 Action Buttons 

• K5 High-Visibility Action 
Buttons 

• K6 Location Bread Crumbs 

• K7 Embedded Links 

• K8 External Links 

• K9 Descriptive, Longer Link 
Names 

• K10 Obvious Links 

• K11 Familiar Language 

• K12 Preventing Errors 

• K13 Meaningful Error Messages 

• K14 Page Not Found 

• K15 Permalinks 

• K16 Jump Menus 

• K13 Site Map 
L Speeding Up Your Site 

• L1 Low Number of Files 

• L2 Fast-Loading Images 

• L3 Separate Tables 

• L4 HTML Power 

• L5 Reusable Images 

• L6 Fast-Loading Content 
 

D Writing and Managing Content 

• D1 Page Templates 

• D2 Content Modules 

• D3 Headlines and Blurbs 

• D4 Personalized Content 

• D5 Message Boards 

• D6 Writing for Search Engines 

• D7 Inverted-Pyramid Writing Style 

• D8 Printable Pages 

• D9 Distinctive HTML Titles 

• D10 Internationalized and Localized 
Content 

• D11 Style Sheets 
 

H Helping Customers Complete Tasks 

• H1 Process Funnel 

• H2 Sign-in/New Account 

• H3 Guest Account 

• H4 Account Management 

• H5 Persistent Customer Sessions 

• H6 Floating Window 

• H7 Frequently Asked Questions 

• H8 Context-Sensitive Help 

• H9 Direct Manipulation 

• H10 Clear Forms 

• H11 Predictive Input 

• H12 Drill-down Options 

• H13 Progress Bar 
 

M The Mobile Web 

• M1 Mobile Screen Sizing 

• M2 Mobile Input Controls 

• M3 Location-Based Services 
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