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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.

3



STORYBOARDS 
& INSPIRATION UI 

STUDIO IV 



THE SEQUENTIAL STORYBOARD 

Ένα storyboard είναι απλά µια ακολουθία εικόνων 
(frames), όπου κάθε µία δείχνει ουσιαστικά µια χρονική 
στιγµή (µια κατάσταση του interface) κατά την 
πλοήγηση και αναπαριστά µέρος της οπτικής 
εµπειρίας του χρήστη µε το σύστηµα.  
 
To «διάστηµα» µεταξύ 2 frames αποτυπώνει τον 
πιθανό τρόπο µετάβασης µεταξύ των 2 καταστάσεων. 
Οι καταστάσεις αυτές (frames) ουσιαστικά είναι το 
αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας του χρήστη (πατά 
πλήκτρο, κάνει scroll, κλπ.). 
 
Στο storyboard συµπεριλαµβάνουµε τις κινήσεις του 
ατόµου που συµβαίνουν σε αυτό το «διάστηµα» ώστε 
να είναι εµφανής η ενέργεια του χρήστη που οδήγησε 
από το ένα frame στο άλλο κατά την πλοήγηση. 
 
 
 



THE SEQUENTIAL STORYBOARD 
•  Αν το storyboard κατέγραφε κάθε 
δράση που κάνει  ο χρήστης (π.χ., 
κάθε πάτηµα πλήκτρου) και την 
απόκριση της διεπαφής, τότε θα 
ήταν υπερβολικά µεγάλο.  

•  Αντ 'αυτού, επιλέγουµε µόνο τα 
frames-κλειδιά ώστε να γίνει 
κατανοητή η ουσία της πλοήγησης. 

•  Θα πρέπει να αποφασίσετε ποια 
στοιχεία πλοήγησης αξίζει να 
δειχθούν και τι πρέπει να αφήσετε 
έξω χωρίς να χαθεί πολύτιµη 
πληροφορία 

Tip 
Όταν ένα storyboard δηµιουργείται 
αποκλειστικά µε εικόνες, υπάρχει ο 
κίνδυνος  να αφήσετε το θεατή µε κενά 
για το τι σηµαίνουν τα µεµονωµένα 
frames και τις ενδιάµεσες κινήσεις του  
χρήστη.  
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο καλό είναι 
να ενσωµατώνετε σχόλια στο 
storyboard που θα εξηγούν το στόχο 
και τη δράση. 



STARTING A STORYBOARD 

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε 
τα storyboard σας στην 
πραγµατική τους 
διάσταση αυτό θα σας 
βοηθήσει στη συνέχεια να 
φτιάξετε καλύτερα 
prototypes 



Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιείτε κάποια 
gestures µπορείτε εύκολα 
να αναπαράγεστε τη 
χειρονοµία από το χέρι 
σας και να την µεταφέρετε 
στο storyboard ώστε να 
δείχνει την εκάστοτε 
χειρονοµία που θα πρέπει 
να ακολουθήσει ο χρήστης 
κατά την πλοήγηση. 

STARTING A STORYBOARD 



STARTING A STORYBOARD 
Βήµα 1 Abstract State Transition Diagram 
Επιλέξτε το σενάριο που θα ακολουθήσετε από το 
navigation και οργανώστε ένα διάγραµµα 
πλοήγησης. Αυτό θα σας βοηθήσει να ελέγξετε 
τυχόν λάθη πλοήγησης αλλά και να καθορίσετε τον 
αριθµό των frames και το αντίστοιχο περιεχόµενο. 

Βήµα 2 Visual Interface State Transition 
Diagram 
Από τα wireframes επιλέξτε αυτά που χρειάζεστε 
για να αποδώσετε το storyboard και 
ενσωµατώστε τα σχεδιάζοντας το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο του εκάστοτε frame εµπλουτίζοντας 
το διάγραµµα από το βήµα 1. Την πληροφορία 
για περιεχόµενο θα το βρείτε στο Information 
Architecture. 

Βήµα 3 The Annotated State Transition 
Diagram 
Ενσωµατώστε σχόλια που θα κάνουν 
ξεκάθαρο το κάθε βήµα πλοήγησης καθώς 
και τις απαιτούµενες χειρονοµίες που ο 
χρήστης πρέπει να κάνει σε κάθε φάση, ενώ 
σχεδιάζετε πλήρως το γραφικό περιβάλλον. 







INSPIRATION 
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