
Studio IV-Concept Design 

Ενότητα 4: Οι έννοιες της όρασης και της ανάγνωσης

Μόδεστος Σταυράκης, Ιωάννης Ξενάκης 

& Κωνσταντίνος Μπάϊλας

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων



Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons. 

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς. 
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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HOW

PEOPLE

READ

STUDIO IV



IT’S A MYTH THAT CAPITAL 

LETTERS ARE INHERENTLY HARD 

TO READ

• Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα 

κεφαλαία σαν κάποιος να

φωνάζει.

• Γενικά τα διαβάζουμε πιο αργά 

από τα πεζά. 

• Οι χρήστες δεν είναι συνηθισμένοι 

να τα διαβάζουν σε μεγάλη 

έκταση. 

• Χρησιμοποιείστε τα κεφαλαία με 

φειδώ.

• Κρατήστε τα κεφαλαία γράμματα 

για τους τίτλους, και όταν 

χρειάζεται να τραβήξετε την 

προσοχή κάποιου.



READING AND COMPREHENDING 

ARE TWO DIFFERENT THINGS 

Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο

τυο Κμτρπιαιζ, δνε πεαιζι ρλόο με τι σριεά

ενίαι τιθεπομοετνα τα γταμαμρά μσέα σε μαί

λξέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο

γάμρμα να ενιαί σητ στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας

θιέεσς κια να μροπετίε να τςι δαβαιάεστε

χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο 

απρώνθονις εκέγλφοας δνε δαεβζιάι γάμρμα

γάμρμα κθάε λξέη αλλά τνη λξέη σνα

σνύλοο.

• Το τι καταλαβαίνουν οι χρήστες από 

αυτό που διαβάζουν, εξαρτάται κατά 

πολύ από την προηγούμενη 

εμπειρία τους.

• Μην υποθέσετε ότι οι χρήστες θα 

θυμούνται ή θα κατανοούν αμέσως 

τις πληροφορίες που διαβάζουν.

• Προσαρμόστε το επίπεδο δυσκολίας 

ανάγνωσης του κειμένου σας με τις 

ικανότητες των χρηστών σας.

• Χρησιμοποιήστε απλές λέξεις με 

όσο δυνατόν λιγότερες συλλαβές.



PATTERN RECOGNITION HELPS

PEOPLE IDENTIFY LETTERS

Designers use fonts to evoke a mood, brand, or association. Some font 

families invoke a time period while others convey seriousness or playfulness. 

In terms of readability, however, the font you choose is not critical as long as it 

is not so decorative as to make it hard to identify the letters; some fonts 

interfere with the brain’s ability to recognize patterns.

Designers use fonts to evoke a mood, brand, or association. Some font 

families invoke a time period while others convey seriousness or playfulness. 

In terms of readability, however, the font you choose is not critical as long as it 

is not so decorative as to make it hard to identify the letters; some fonts 

interfere with the brain’s ability to recognize patterns.

Designers use fonts to evoke a mood, brand, or association. Some font families invoke a time period while 

others convey seriousness or playfulness. In terms of readability, however, the font you choose is not critical 

as long as it is not so decorative as to make it hard to identify the letters; some fonts interfere with the 

brain’s ability to recognize patterns.

Designers use fonts to evoke a mood, brand, or association. Some font 
families invoke a time period while others convey seriousness or 
playfulness. In terms of readability, however, the font you choose is not 
critical as long as it is not so decorative as to make it hard to identify the 
letters; some fonts interfere with the brain’s ability to recognize 
patterns.

Designers use fonts to evoke a mood, brand, or 

association. Some font families invoke a time period 

while others convey seriousness or playfulness. In terms 

of readability, however, the font you choose is not 

critical as long as it is not so decorative as to make it 

hard to identify the letters; some fonts interfere with 

the brain’s ability to recognize patterns.

• Ασυνήθιστες ή υπερβολικά 

διακοσμητικές 

γραμματοσειρές μπορεί να 

επηρεάζουν την αναγνώριση 

των γραμμάτων κάνοντας 

αργή την ανάγνωση.

• Αν οι άνθρωποι έχουν 

πρόβλημα με την ανάγνωση 

της γραμματοσειράς, θα 

κυριαρχήσει ένα αίσθημα 

δυσκολίας που θα 

δυσχεράνει την αντίληψη 

αλλά και την κατανόηση του 

κειμένου.

• Αυτό θα αποτρέψει τους 

χρήστες να αφιερώσουν την 

απαιτουμένη προσοχή και 

χρόνο.



FONT SIZE MATTERS

Στην ιεραρχία, ο τίτλος 

τίθεται στο μεγαλύτερο 

μέγεθος, έντονο typeface

ενισχύει τη σημασία

Μειώνοντας το βάρος για τον υπότιτλο 

διακρίνει την απομάκρυνσή του από 

τον τίτλο ενώ του επιτρέπεται  να 

παραμείνει με προεξέχον σημασία

Το βασικό κείμενο μπορεί να παρουσιαστεί με ένα διαφορετικό 

μέγεθος, αλλά με το ίδιο βάρος με τον υπότιτλο

Τέλος, ένα σχόλιο με πλάγιους χαρακτήρες έχει τη λιγότερη σημασία στη 

σελίδα

• Επιλέξτε ένα μέγεθος που είναι 

αρκετά μεγάλο για ανθρώπους 

διαφόρων ηλικιών ώστε να 

μπορούν να το διαβάσουν 

άνετα.

• Εντοπίστε τις συνθήκες που θα 

λαμβάνει χώρα η ανάγνωση, 

μελετήστε τους χρήστες σας και 

επιλέξτε το βέλτιστο μέγεθος.

• Ιεραρχείστε το περιεχόμενο. 

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

πράγματα που μπορείτε να 

κάνετε για να προδιαθέσετε τους 

χρήστες για το τι θα ειπωθεί. 



READING A SCREEN IS HARDER 

THAN READING PAPER

• Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μέγεθος 

για το κείμενο που θα διαβάζετε στην 

οθόνη. Αυτό θα βοηθήσει να 

ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση των 

ματιών.

• Χωρίστε το κείμενο σε τμήματα.

• Χρησιμοποιήστε bullets, σύντομες 

παραγράφους, και εικόνες.

• Δώστε αντίθεση μεταξύ κειμένου και 

φόντου. 

• Μαύρο κείμενο σε λευκό φόντο είναι 

μια καλή αρχική λύση.

• Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας 

αξίζει να διαβαστεί. 



PEOPLE READ FASTER WITH A 

LONGER LINE LENGTH, BUT THEY 

PREFER A SHORTER LINE LENGTH

• Να δώσουμε στους χρήστες μικρό μήκος 

γραμμής και πολλαπλές στήλες που 

προτιμούν, ή θα πάμε αντίθετα 

γνωρίζοντας ότι θα διαβάσουν πιο γρήγορα 

αν χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο 

μήκος γραμμής και μία στήλη;

• Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μήκος 

γραμμής από 100 χαρακτήρες ανά γραμμή 

εάν η ταχύτητα ανάγνωσης είναι ένα 

βασικό ζητούμενο.

• Χρησιμοποιήστε μικρότερο μήκος γραμμής 

(45-72 χαρακτήρες ανά γραμμή) εάν 

ταχύτητα ανάγνωσης είναι λιγότερο 

σημαντική.

• Για ένα πολυσέλιδο άρθρο, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε πολλές στήλες και ένα 

μικρό μήκος της γραμμής (45 χαρακτήρες 

ανά γραμμή).




