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Η εργασία
Η διάλεξη αυτή αφορά στην εργασία προς 
τους φοιτητές, για την πρατκική εξάσκηση σε 
θέματα δημιουργίας περιεχομένου, διαχείρισης, 
δημιουργίας κατηγοριών, metatags & metadata. 
Οι χάρτες ενσυναίσθησης είναι εξαιρετικά οπτικοί, 
Μέσα από αυτό ο φοιτητής εφαρμόζει στην πράξη 
αυτά που διδάκτηκε στο μάθημα και γίνεται ο ίδιος 
δημιουργός και διαχαιριστής περιεχομένου μέσα 
σε ένα πρότυπο CMS βασισμένο στο wordpress. 

Συγκεκριμένα σήμερα που γράφεται το παρόν, 
χρησιμοιήθηκε το template NEWSUP Wordpress 
theme. Εϊναι ακριβώς το template για την 
υλοποίηση κατηγοριών και ετικετών τύπου 
εφημερίδας ή ενός ενημερωτικού portal.

Η εργασία που δόθηκε αφορούσε στην επιλογή 
μιας κεντρικής κατηγορίας πχ:
Τέχνες, Ψυχαγωγία, Οικονομία, Κοινωνία,
Παιδεία, Εργασιακά, Υγεία, Ενέργεια
Ταξίδια, Αθλητικά, Πολιτική
Πολιτισμός, Κόσμος
για τις οποίες ο φοιτητής θα έβρισκε περιεχόμενο 
και θα διαμόρφωνε δέκα (10) υποκατηγορίες, στις 
οποίες θα ανέβαζε ένα άρθρο ανά κατηγορία. Σε 
κάθε άρθρο θα έπρεπε να αποδοθούν tags. 

Στο παρόν θα αναλύσουμε μερικές από τις 
κατηγορίες που σχεδίασαν και υλοποίησαν 
φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, της σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης, του ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Καβάλα. Θα 
σχολιάσουμε τις κατηγορίες και την προσέγγιση 
κάθε θέματος.
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Η υγεία

Στη θεματική ενότητα υγεία, ο φοιτητής επέλεξε 
τις κατηγορίες COVID 19, Άσκηση, Διατροφή,
Αντιβιοτικά, Ηλεκτρονική υγεία, Λοιμώξεις,
Ορθοπεδική, Παιδιατρική, Υπέρταση, 
Φάρμακα, Ψυχική υγεία.  

Η κατηγοριοποίηση αυτή, δεν είναι 100% κεντρική 
σε κάποιο κλάδο ενώ χρησιμοποιεί τις κατηγορίες:
Ορθοπεδική, Παιδιατρική
κατηγοριοποιεί ως προς την πάθηση:
Covid 19 & Υπέρταση,
κατηγοριοποιεί ως προς συνήθειες:
Άσκησης και Διατροφής
όπως επίσης και βάσει διαφόρων θεμάτων, ήτοι:
Αντιβιοτικά, Φάρμακα, Ψυχική υγεία, Ηλεκτρονική 
κλπ

Εδώ λοιπόν παρατηρούμε, ναι μεν μια ορθή και 
εντός θέματος κατηγοριοποίηση, αλλά χωρίς 
σαφείς διαχωρισμούς μεταξύ των υποκατηγοριών.
Έτσι ένα άρθρο που αφορά στην Υπέρταση 
μπορούμε να το βρούμε επίσης στις κατηγορίες 
διατροφή, άσκηση όπως και στα αντιβιοτικά.  
Θα πρέπει να υπάρχει πολύ σαφείς διαχωρισμός 
κατηγοριών ώστε να μην μπερδέυουμε τη 
θεματολογία και να έχουμε ένα ξεκάθαρα έυκολο 
site ως προς το  UX.

Το ότι μπορεί να βρεθεί σε παραπάνω από μία 
κατηγορίες φαίνεται στις μπλε ετικέτες, στην 
περίληψη των άρθρων. Καλύτερα πολλαπλά tags 
παρά πολλαπλές κατηγορίες, κάποιες φορές. Σε 
κάποιες άλλες περιπτώσεις ίσως να έπρεπε να 
είναι τυχαίες οι κατηγορίες.  
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Αθλητικά

Στη θεματική ενότητα αθλητικά, ο φοιτητής 
επέλεξε τις κατηγορίες ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, formula 1, τένις, πυγμαχία, 
χάντμπολ, πόλο, TAE KBON NTO,
υγρός στίβος, άρση βαρών.   

Η κατηγοριοποίηση αυτή, είναι 100% κεντρική σε 
κάποιο κλάδο αθλήματος.

Εδώ λοιπόν παρατηρούμε, μια ορθή και εντός 
θέματος κατηγοριοποίηση, όπου κάθε άρθρο 
μπορεί να ανοίκει στη γενική κατηγορία Αθλητικά 
και μόνο σε μία κατηγορία από τις υποκατηγορίες 
των αθλημάτων. 

Σε αυτή την περίπτωση ο περιηγητής μπορεί να 
στοχεύσει στην επιλογή του και στο περιεχόμενο, 
χωρίς να αμφιταλαντέυεται μεταξύ κατηγοριών. 
Εδώ λοιπόν το UX είναι στα πλαίσια του “αυτό που 
περίμενε“.

Τα tags εδώ ποικίλουν σε Ελληνες αθλητές, 
Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων, Ευρωπαϊκό 
καταδύσεων, Ευρωπαϊκό πρωταθλήματος της 
Ρώμης, Θάνος Τσιρίκος, Final four handball, 
Κύπελλο χάντμπολ γυναικών, ΠΑΟΚ Mateco, F1, 
Ferrari, Red Bull, Κινητήρας
κλπ.
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Τέχνες

Στη θεματική ενότητα τέχνες, ο φοιτητής επέλεξε 
τις κατηγορίες εκθέσεις,
ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία,
μουσική, ποίηση, φεστιβάλ, φωτογραφία,
χορός.   

Η κατηγοριοποίηση αυτή, είναι 100% κεντρική σε 
κάποιο κλάδο της τέχνης (μορφή) πλην της γενικής 
υποκατηγορίας - εκθέσεις.

Εδώ λοιπόν παρατηρούμε, μια ορθή και εντός 
θέματος κατηγοριοποίηση, όπου κάθε άρθρο 
μπορεί να ανοίκει στη γενική κατηγορία Τέχνες και 
μόνο σε μία κατηγορία από τις υποκατηγορίες των 
τεχνών. 

Ομοίως με την προηγούμενη ενότητα, σε αυτή 
την περίπτωση ο περιηγητής μπορεί να στοχεύσει 
στην επιλογή του και στο περιεχόμενο, χωρίς να 
αμφιταλαντέυεται μεταξύ κατηγοριών. 
Εδώ λοιπόν το UX είναι στα πλαίσια του “αυτό που 
περίμενε“.

Τα tags εδώ ποικίλουν σε Su Tung-p’o, 
Οι μπιγκόνιες, ποίηση, Βιβλίο, Διηγήματα, 
Μυθιστορήματα, Νέες εκδόσεις, Νουβέλα , Maxfield 
Haynes, non binary, πουέντ, πρίμα μπαλαρίνα , 
Broken Spectre, Loose Joints, Richard Mosse, 
Αμαζόνιος,
κλπ.
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Ψυχαγωγία

Στη θεματική ενότητα ψυχαγωγία, ο φοιτητής 
επέλεξε τις κατηγορίες εκδρομή,
ζωγραφική, θέατρο- κινηματογράφος, μελέτη 
βιβλίων, μουσική, παιχνίδι, παρέα, τηλεόραση,
χόμπι και χορός.   

Η κατηγοριοποίηση αυτή, δεν είναι 100% κεντρική 
σε κάποιο κλάδο της ψυχαγωγίας (μορφή) πλην 
όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει ένα 
ιδιαίτερο στυλ όπου η ψυχαγωγία είναι σχεδόν κάτι 
σαν προσωπική υπόθεση.

Εδώ λοιπόν παρατηρούμε, μια ελέυθeρη έως και 
μερικώς αυθαίρετη  κατηγοριοποίηση, όπου κάθε 
άρθρο μπορεί να ανοίκει στη γενική κατηγορία 
ψυχαγωγία και μόνο σε μία κατηγορία ή ίσως δύο 
από τις υποκατηγορίες. Δεν είναι και τόσο σε 
σύγχυση. 

Ομοίως με την προηγούμενη ενότητα, σε αυτή 
την περίπτωση ο περιηγητής μπορεί να στοχεύσει 
στην επιλογή του και στο περιεχόμενο, χωρίς να 
αμφιταλαντέυεται μεταξύ κατηγοριών. 
Εδώ λοιπόν το UX είναι στα πλαίσια του “αυτό που 
περίμενε με εμπλουτισμό“.

Τα tags εδώ ποικίλουν σε extreme sports, Hobbies 
Ideas, Προσωπικότητα, Brunch, Coffee, Στέκι, 
top 10, Trip Ideas, Ελλάδα, best of 2022, console 
games, pc games, Video games,
κλπ.
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Ταξίδια

Στη θεματική ενότητα υγεία, ο φοιτητής επέλεξε τις 
κατηγορίες αεροπορικά, Ελλάδα, Εξωτερικό,
εξωτικοί προορισμοί, κρουαζιέρες ξενοδοχειακά,
οργανωμένα ταξίδια, προτάσεις, συνέδρια, 
και τουρισμός.  

Η κατηγοριοποίηση αυτή, δεν είναι 100% κεντρική 
σε κάποιο κλάδο ενώ χρησιμοποιεί τις κατηγορίες:
Αεροπορικά, Κρουαζιέρες
κατηγοριοποιεί ως προς την τοποθεσία:
Ελλάδα, Εξωτερικό & εξωτικοί προορισμοί
κατηγοριοποιεί ως προς τη διαμονή:
Ξενοδοχειακά,
όπως επίσης και βάσει διαφόρων θεμάτων, ήτοι:
Τουρισμός, Συνέδρια, Προτάσεις,  κλπ

Εδώ λοιπόν παρατηρούμε, ναι μεν μια ορθή και 
εντός θέματος κατηγοριοποίηση, αλλά χωρίς 
σαφείς διαχωρισμούς μεταξύ των υποκατηγοριών.
Έτσι ένα άρθρο που αφορά στην Κρουαζιέρα 
μπορούμε να το βρούμε επίσης στις κατηγορίες 
Ελλάδα, εξωτερικό όπως και στις προτάσεις.  
Θα πρέπει να υπάρχει πολύ σαφείς διαχωρισμός 
κατηγοριών ώστε να μην μπερδέυουμε τη 
θεματολογία και να έχουμε ένα ξεκάθαρα έυκολο 
site ως προς το  UX.

Το ότι μπορεί να βρεθεί σε παραπάνω από μία 
κατηγορίες φαίνεται στις μπλε ετικέτες, στην 
περίληψη των άρθρων. Καλύτερα πολλαπλά tags 
παρά πολλαπλές κατηγορίες, κάποιες φορές. Σε 
κάποιες άλλες περιπτώσεις ίσως να έπρεπε να είναι 
τυχαίες οι κατηγορίες.  
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