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Διάλεξη 1 

1. Τί ονοµάζουµε διεπαφή χρήστη (UI), εµπειρία χρήστη (UX) και 
αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (UCI); 

2. Σε τί αφορά το πρότυπο ISO-9241-XXX; 
3. Τί γνωρίζεται για τα στοιχεία ανθρώπινης επικοινωνίας - αισθήσεις και 

αντίδραση;  
4.  Αναφέρεται συσκευές αλληλεπίδρασης (εισόδου & εξόδου). 

 
Διάλεξη 2 

5. Ποιες οι διαφορές διεπαφής χρήστη (UI) & εµπειρίας χρήστη (UX); 
6. Γιατί είναι σηµαντικό το UX; 
7. Πώς πρέπει να είναι οι πληροφορίες για να υπάρχει ουσιαστική και 

πολύτιµη εµπειρία χρήστη, σύµφωνα µε τη κυψέλη του Peter Morville; 
8.  Ποια είναι τα 5 στοιχεία του σχεδιασµού UX;  

 
Διάλεξη 3 

9. Ποιες είναι  οι βασικές λειτουργίες ελέγχου ενός CMS; 
10. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του πολυκαναλικού CMS; 
11. Τί γνωρίζεται για την διαχείριση περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια 

(αναφέρεται µερικά); 
12.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του responsive web design (αναφέρεται 

τουλάχιστον 4);  
 
Διάλεξη 4 

13. Τϊ γνωρίζεται για την εξέλιξη του Web (Web 3.0, 4.0, 5.0 κλπ); 
14. Τϊ γνωρίζεται για το Semantic Web; 
15. Τϊ γνωρίζεται για την αρχιτεκτονική της πληροφορίας και ποιοι οι πέντε 

(5) τρόποι οργάνωσης των πληροφοριών; 
16.  Τί είναι ιεραρχία και τί χωροταξία ενός ιστοτόπου;  

 
Διάλεξη 5 

17. Τϊ γνωρίζεται για τµήµατα περιεχοµένου; 
18. Τϊ γνωρίζεται για τις πλατφόρµες ψηφιακής εµπειρίας; 
19. Περιγράψτε την εξέλιξη από το CMS στο WEM και µετά στο DXP 

αναφέροντας τις διαφορές τους. 
20.  Ποια η διαφορά πολυκαναλικής (multichannel) και πανκαναλικής 

(omnichannel) προσέγγισης;  
 
Διάλεξη 6 

21. Σε τί κατηγορίες διακρίνονται τα µεταδεδοµένα; 
22. Τϊ γνωρίζεται για το πρότυπο κανόνων Dublin Core και αναφέρεται 

µερικά από τα στοιχεία που ορίζονται σε αυτό; 
23. Τί γνωρίζεται για την XML; 
24.  Δώστε ένα παράδειγµα σχήµατος metadata;  

 
 
 



Διάλεξη 7 
25. Τϊ γνωρίζεται για το στοχευµένο εξατοµικευµένο περιεχόµενο και τα 

οφέλη στο marketing; 
26. Δώστε µερικές οδηγίες (αναφέρεται 5) ανάπτυξης στοχευµένης 

στρατηγική marketing περιεχοµένου; 
27. Τί γνωρίζεται για την τµηµατοποίηση χρηστών; 
28.  Πως µπορείτε να τµηµατοποιήσετε τους χρήστες µια εφαρµογής;  

 
Διάλεξη 8 

29. Τϊ γνωρίζεται για το SEO και πως λειτουργεί; 
30. Τί είναι λέξεις κλειδιά για το SEO και τί γνωρίζεται για τον όγκο 

αναζήτησης; 
31. Αναφέρεται βασικά στοιχεία SEO σε επίπεδο ιστοσελίδας; 
32.  Τί γνωρίζεται για το τεχνικό SEO;  

 
Διάλεξη 9 

33. Τϊ γνωρίζεται για την ενσυναίσθηση και το χάρτη ενσυναίσθησης; 
34. Αναφέρεται κατά την άποψή σας, ποια πράγµατα είναι σηµαντικά για 

να αναπτυχθεί ορθά ο χάρτης ενσυναίσθησης; 
35. Τί γνωρίζεται για την χαρτογράφηση ταξιδιού πελάτη; 
36. Πώς θα βελτιώνατε το ποσοστό διατήρησης των πελατών σας;  

 
Διάλεξη 10 

37. Τϊ γνωρίζεται για της αποτελεσµατική και την µη αποτελεσµατική 
διαχείριση περιεχοµένου; Πως βελτιώνεται;  

38. Τί είναι κύκλος ζωής περιεχοµένου και ποια τα στάδια; 
39. Περιγράψτε ένα πλάνο διαχείρισης περιεχοµένου; 
40.  Αναφέρεται µερικούς δείκτες (KPIs) αξιολόγησης περιεχοµένου 

(τουλάχιστον 8);  
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