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ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CONTENT MANAGEMENT)

Βήμα 1ο:

Επιλέγουμε το κεντρικό θέμα του ιστοχώρου μας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βήμα 2ο:

Επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το αισθητικό κομμάτι του ιστοχώρου μας,
δηλαδή επιλέγουμε και σχεδιάζουμε τα χρώματα, τις αντιθέσεις, τα banner
(κεφαλίδες), το φόντο, τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη τους κ.λ.π.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βήμα 3ο:

Δημιουργούμε και σχεδιάζουμε, πρώτα στο χαρτί, ολόκληρη τη δομή του
ιστοχώρου μας, δηλαδή δημιουργούμε και σχεδιάζουμε στο χαρτί την
κεντρική μπάρα πλοήγησης του ιστοχώρου μας με όλες τις κεντρικές σελίδες
(είναι οι σελίδες που εμφανίζονται στην κεντρική μπάρα πλοήγησης) και τα
υποσέλιδά τους. Αφού ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό της δομής στο χαρτί,
υλοποιούμε τη δημιουργία της και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
(χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Σελίδες» της πλατφόρμας Google Sites).
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Βήμα 4ο:

Τέλος, ξεκινώντας από την Αρχική Σελίδα, επιλέγουμε και τοποθετούμε το
κατάλληλο περιεχόμενο σε όλες τις κεντρικές σελίδες και τα υποσέλιδα της
κεντρικής μπάρας πλοήγησης του ιστοχώρου μας (χρησιμοποιώντας την
καρτέλα «Εισαγωγή» της πλατφόρμας Google Sites). Ως περιεχόμενο νοούνται
τα εξής:
α) Τα κείμενα,
β) οι φωτογραφίες-εικόνες,
γ) τα βίντεο,
δ) οι χάρτες,
ε) τα widgets/gadgets/οι διάφορες εφαρμογές,
στ) τα επισυναπτόμενα αρχεία,
ζ) οι φόρμες παραγγελίας/επικοινωνίας κ.α.
Αυτή η διασικασία ονομάζεται «Διαχείριση Περιεχομένου» (Content
Management).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
(ΜΠΑΡΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Βήμα 1ο:

Η δημιουργία της δομής του ιστοχώρου μας γίνεται πρώτα σε χαρτί και
ξεκινάει με το σχεδιασμό της Αρχικής Σελίδας. Η Αρχική Σελίδα δεν είναι
τυποποιημένη αλλά σχεδιάζεται με βάση το θέμα του ιστοχώρου που έχουμε
επιλέξει καθώς και τις εκάστοτε ιδιαίτερες απαιτήσεις του (σε κάποιες
περιπτώσεις η Αρχική Σελίδα πρέπει να είναι λιτή, σε άλλες εκτεταμένη, σε
άλλες με έντονα χρώματα και φωτογραφίες, σε άλλες απλή και σοβαρή
κ.λ.π.). Σε περιπτώσεις προσωπικών ιστοχώρων, είναι σημαντικό να
αναφέρονται στην Αρχική Σελίδα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον
ιδιοκτήτη του ιστοχώρου, το στόχο δημιουργίας του ιστοχώρου, την
αξιοπιστία του περιεχομένου κ.α.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
Βήμα 2ο:

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το κριτήριο της σημαντικότητας για το χρήστη.
Με άλλα λόγια, επιλέγουμε το κοινό-στόχος στο οποίο απευθύνεται ο
ιστοχώρος μας, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες του (δηλαδή το ποιες πληροφορίες θεωρεί το κοινό μας ως
πολύ σημαντικές για αυτό) και με βάση τη σημαντικότητα των πληροφοριών
αυτών, τις τοποθετούμε (με την αντίστοιχη σειρά) στην κεντρική μπάρα
πλοήγησης του ιστοχώρου μας έτσι ώστε να βοηθήσουμε την εύκολη εύερεσή
τους.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βήμα 3ο:

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το κριτήριο της εννοιολογικής συνάφειας. Με
άλλα λόγια, αφού πρώτα εφαρμόσουμε το κριτήριο της σημαντικότητας για
το χρήστη και βρούμε τη σειρά με την οποία θα τοποθετήσουμε τις
πληροφορίες στις αντίστοιχες σελίδες και υποσέλιδα της κεντρικής μπάρας
πλοήγησης, εφαρμόζουμε συνδυαστικά και το κριτήριο της εννοιολογικής
συνάφειας έτσι ώστε να προσπαθήσουμε η κάθε σελίδα να έχει και μία
εννοιολογική σχέση-ροή (εκτός από τη σημαντικότητα των πληροφοριών)
τόσο με την προηγούμενη όσο και με την επόμενη σελίδα στη μπάρα
πλοήγησης.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βήμα 4ο:

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το κριτήριο της ομαδοποίησης. Με άλλα λόγια,
αφού πρώτα εφαρμόσουμε το κριτήριο της σημαντικότητας για το χρήστη και
το κριτήριο της εννοιολογικής συνάφειας, προσπαθούμε να δούμε αν μας
δίνεται η δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε τις πληροφορίες του ιστοχώρου
μας σε όσο το δυνατόν λιγότερες σελίδες και υποσέλιδα έτσι ώστε να
καταστήσουμε την πλοήγηση στο website μας πιο εύκολη και πιο απλή.
Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως όσο περισσότερες σελίδες και υποσέλιδα έχει
ένας ιστοχώρος τόσο πιο δύσκολο είναι να περιηγηθούν εύκολα σε αυτόν οι
χρήστες που θα τον επισκεφτούν. Η εύκολη πλοήγηση και η γρήγορη εύρεση
των σημαντικών (για τους χρήστες μας) πληροφοριών, αποτελούν δύο πολύ
σημαντικούς οδηγούς κατά τη δημιουργία της δομής του ιστοχώρου μας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βήμα 5ο:

Τέλος, αφού ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό στο χαρτί της δομής (δηλαδή της
κεντρικής μπάρας πλοήγησης με όλες τις σελίδες και τα υποσέλιδα) του
ιστοχώρου μας, την κοιτάμε ξανά από την αρχή και προσπαθούμε να δούμε:
Α) Αν έχουμε εφαρμόσει σωστά όλα τα παραπάνω κριτήρια.
Β) Αν έχουμε καλύψει πλήρως το θέμα μας.
Γ) Αν χρειάζεται να κάνουμε διορθώσεις.
Δ) Αν χρειάζεται να κάνουμε προσθήκες.
Ε) Αν χρειάζεται να κάνουμε αναπροσαρμογές.
Αφού σιγουρευτούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία
σχεδίασης της δομής του ιστοχώρου μας στο χαρτί, τότε πηγαίνουμε στον
υπολογιστή και διαμορφώνουμε και εκεί τη δομή (χρησιμοποιώντας την
καρτέλα «Σελίδες» της πλατφόρμας Google Sites).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

1. Η Αρχική Σελίδα να μην περιέχει πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη
του ιστοχώρου (σε περίπτωση που πρόκειται για προσωπική
ιστοσελίδα).

2. Να υπάρχουν κενές σελίδες, δηλαδή σελίδες που έχουμε
δημιουργήσει και δεν έχουμε βάλει καθόλου περιεχόμενο
μέσα σε αυτές.

3. Να σπάμε μία κεντρική σελίδα σε μόνο ένα υποσέλιδο. Όταν
δημιουργούμε υποσέλιδα για μία κεντρική σελίδα, θα πρέπει να
δημιουργούμε τουλάχιστον (minimum) δύο ή και παραπάνω
υποσέλιδα.

4. Να έχουμε μέσα στις σελίδες και στα υποσέλιδα του ιστοχώρου μας
σπασμένους υπερσυνδέσμους (broken hyperlinks). Σπασμένος
υπερσύνδεσμος, ονομάζεται ο υπερσύνδεσμος εκείνος που όταν
κάνει κλικ επάνω του κάποιος χρήστης δεν το οδηγεί πουθενά (ή
τον οδηγεί σε λάθος σημείο).

5. Ο ιστοχώρος μας να είναι πολύ στατικός. Στατικός είναι ένας
ιστοχώρος που περιέχει κυρίως κείμενα και εικόνες και όχι βίντεο,
χάρτες, φόρμες επικοινωνίας, κ.α.

6. Να μην έχει καλυφθεί πλήρως το θέμα του ιστοχώρου, δηλαδή να
υπάρχουν σημαντικές πτυχές για τους χρήστες οι οποίες δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο του website μας.

7. Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά τα κριτήρια δημιουργίας της
δομής του ιστοχώρου.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ορθότητα της Αρχικής Σελίδας: 15%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Αισθητικό κομμάτι – Κομμάτι σχεδίασης: 15%

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

3. Δομή του ιστοχώρου: 25%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Περιεχόμενο του ιστοχώρου: 40%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Χρήση εφαρμογών/widgets: 5%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ: 100%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


