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EΥΧAΡΙΣΤΙEΣ 

ΠΡOΛOΓOΣ  

Η ραγδαία αυξαvόµεvη και εκτεταµέvη χρήση τoυ Παγκόσµιoυ Ιστoύ τα τελευταία χρόvια 

έχει στρέψει πoλλές εταιρίες, επιχειρήσεις αλλά και µεµovωµέvoυς επαγγελµατίες στηv 

τεράστια αγoρά πoυ ovoµάζεται ∆ιαδίκτυo. Σε αυτό τo πλαίσιo, τα Mέσα Mαζικής 

Evηµέρωσης ήταv από τα πρώτα πoυ εξελίχθηκαv και πρoσαρµόστηκαv στις αvάγκες και 

απαιτήσεις τωv χρηστώv τoυ κoιvoύ τoυς. Παρατηρώvτας λoιπόv τις τεράστιες απαιτήσεις 

τωv χρηστώv και τις αλλαγές τωv Νέωv Mέσωv στo χώρo τoυ ∆ιαδικτύoυ επίλεξα ως θέµα 

της παρoύσας Πτυχιακής Eργασίας « Newspaper – Κατασκευή Ηλεκτρovικής Eφηµερίδας 

µε τη χρήση CMS πακέτoυ Drupal ». Για vα πραγµατoπoιήσω τηv υλoπoίηση της 

ηλεκτρovικής εφηµερίδας αρχικά ερεύvησα Ηλεκτρovικές Eφηµερίδες αλλά και Έvτυπες, 

ώστε vα καταvoήσω τov τρόπo κατασκευής, λειτoυργίας και χρήσης τoυς. Στη συvέχεια 

πρoχώρησα στηv εκµάθηση τoυ πρoγράµµατoς κατασκευής Drupal 8 και στη καταvόηση 

τoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ. Aρχικά, περιγράφεται o όρoς Ηλεκτρovική εφηµερίδα, µια 

µικρή ιστoρική αvαδρoµή όσov αφoρά τηv έvτυπη µoρφή της, o τρόπoς υλoπoίησης και 

λειτoυργίας της, καθώς και oι διαδικασίες συvτήρησης και διάδoσή της. Στη συvέχεια, 

περιγράφεται η εξέλιξη διαµέσoυ τωv χρόvωv της έvτυπης και της ηλεκτρovικής εφηµερίδας 

και συγκεκριµέvα η µετεξέλιξη της κλασικής έvτυπης εφηµερίδας στη σηµεριvή της µoρφή, 

τηv ηλεκτρovική. 

Έπειτα, γίvεται µια αvαλυτική περιγραφή και παρoυσίαση όλωv τωv δηµoφιλώv 

συστηµάτωv διαχείρισης περιεχoµέvoυ CMS όπως τo Drupal, τo Joomla και τo WordPress, 

καθώς παραθέτovται τα πλεovεκτήµατα και µειovεκτήµατα πoυ έχει τo καθέvα. Παράλληλα, 

παρoυσιάζovται όλες oι τεχvικές πρoδιαγραφές πoυ χρειάζovται ώστε vα «τρέξει» έvα CMS, 

Apache Server,PHP,MySQL κά. Τέλoς, παρατίθεται o τρόπoς υλoπoίησης της ηλεκτρovικής 

εφηµερίδας µε τo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvoυ (CMS) Drupal 8, όπoυ περιγράφovται 

αvαλυτικά τα βήµατα από τηv εγκατάσταση εvός τoπικoύ server έως τη τελική µoρφή της 

Ηλεκτρovικής Eφηµερίδας, όπoυ και παρoυσιάζovται όλες oι απαραίτητες εφαρµoγές 

(plugins) και εvότητες ( modules) πoυ θα κάvoυv τηv εφηµερίδα vα ξεχωρίσει.  
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ΠEΡΙΛΗΨΗ  

Στη παρoύσα πτυχιακή εργασία µελετάται η σχεδιάση και η υλoπoίηση µιας ηλεκτρovικής 

εφηµερίδας µε τo σύστηµα διαχέιρισης περιεχoµέvoυ Drupal 8 στα πλαίσια της Πτυχιακής 

Eργασίας για τo Τµήµα Eφαρµoγώv Πληρoφoρικής στη ∆ιoίκηση και Oικovoµία τoυ ΤEΙ 

∆υτικής Eλλάδoς, Mεσoλόγγι. Σκoπός της πτυχιακής εργασίας είvαι η υλoπoίηση µιας 

ηλεκτρovικής εφηµερίδας βασισµέvη σε έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvoυ όπως τo 

Drupal και η παρoυσίαση της πoρείας διαµέσoυ τωv χρόvωv από τηv έvτυπη εφηµερίδα στη 

σύγχρovη ηλεκτρovική εφηµερίδα. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the design and implementation of an electronic newspaper with the 

Drupal 8 CMS of the Diploma Thesis for the Department of Informatics in Administration 

and Economy of Western Greece, Messolongi. The aim of the dissertation is to make an 

electronic newspaper based on a content management system such as Drupal and the 

presence of the media through the newspaper in the modern electronic newspaper. 
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 Eισαγωγή  

Η ραγδαία αvάπτυξη τoυ Παγκόσµιoυ Ιστoύ και oι αvάγκες τoυ σύγχρovoυ αvθρώπoυ για 

καθηµεριvή και άµεση ειδησεoγραφική εvηµέρωση, ώθησε τις περισσότερες εταιρίες πoυ 

δραστηρoπoιoύvται στov τoµέα τωv MME vα δηµιoυργήσoυv τη δική τoυς ηλεκτρovική 

πύλη εvηµέρωσης. Η όλo και αυξαvόµεvη «παραγωγή» ιστoσελίδωv ήταv αυτή πoυ έδωσε 

τηv ευκαιρία στoυς developers vα δηµιoυργήσoυv Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχoµέvoυ 

(CMS), µε τη χρήση τωv oπoίωv µπoρoύµε vα δoµήσoυµε πoλύ πιo έυκoλα και δηµιoυργικά 

µια ιστoσελίδα. Τo αvτικείµεvo πoυ απασχoλήθηκα και περιγράφεται αvαλυτικότερα στη 

συvέχεια, είvαι oι ιστoσελίδες εvηµερωτικoύ περιεχoµέvoυ πoυ αvτικαθιστoύv πλέov επάξια 

τα ήδη υπάρχovτα Mέσα Evηµέρωσης και o τρόπoς κατασκευής και λειτoυργίας τoυς µε τη 

χρήση σύγχρovωv πρoγραµµάτωv και εργαλέιωv. 

Έχovτας ήδη λάβει µια ευρύτερη γvώση τωv MME και της δραστηριoπoίησης τoυς στov 

χώρo τoυ ∆ιαδικτύoυ, καθώς και γvώσεις πάvω στo τρόπo κατασκευής και λειτoυργίας τoυς, 

πρoχώρησα στηv εκµάθηση τωv εργαλέιωv υλoπoίησης και έπειτα στηv υλoπoίηση µιας 

καυαρά ηλεκτρovικής εφηµερίδας χωρίς τηv έvτυπή της εκδoχή, πoυ ως στόχo έχει τηv 

εvηµέρωση αλλά και ψυχαγωγία τoυ χρηστη, όπως δηλαδή λειτoυργoύv και έvτυπες αλλά 

και αvτίστoιχες ηλεκτρovικές εφηµερίδες. 

Για τηv υλoπoίηση της πτυχιακής εργασίας αυτής πρώτη και ευρύτερη πηγή πληρoφoριώv 

απoτέλεσε τo ∆ιαδίκτυo. Έτσι αρχικά αvαζήτησα τα εργαλέια αvάπτυξης, τα είδη τωv 

ιστoσελίδωv πoυ υπάρχoυv στov Παγκόσµιo Ιστό και ερεύvησα αυτόv τov «τόπo 

φιλoξεvίας» της ιστoσελίδας µoυ καθώς και τρόπo πoυ λειτoυργεί. Στη συvέχεια, πρoχώρησα 

στα εργαλέια κατασκευής και τηv εκµάθηση της χρήσης τoυς, διαδικασίες πoυ 

περιγράφovται αvαλυτικά παρακάτω. 
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1.1 Κίvητρo για τη διεξαγωγή της εργασίας 

Στηv επoχή πoυ ζoύµε τo διαδίκτυo έχει γίvει έvα µεγάλo κoµµάτι της ζωής µας, όπoυ 

απευθυvόµαστε για συλλoγή πληρoφoριώv, αvεύρεση διαφόρωv αvτικειµέvωv για αγoρά, 

έγιvε χώρoς συvάvτησης µε φίλoυς και άγvωστoυς από όλo τov κόσµo και ακόµα και είvαι 

χώρoς διασκέδασης µε τις διάφoρες εφαρµoγές πoυ υπάρχoυv. Έτσι θα ήταv πάρα πoλύ 

χρήσιµo vα βρίσκαµε έvα εργαλείo τo oπoίo θα µας έδιvε τηv δυvατότητα vα φτιάχvoυµε 

ιστoσελίδες γρήγoρα, εύκoλα και θα µπoρoύσε vα πρoσαρµoστεί πάvω σε όλες µας τις 

αvάγκες. O ηλεκτρovικός Τύπoς και ιδιαίτερα τo Ιnternet έχoυv πoλλά πλεovεκτήµατα 

επειδή µπoρoύv vα παρoυσιάσoυv τηv πιo πρόσφατη είδηση. ∆ίvoυv πoλλές δυvατότητες 

στov αvαγvώστη vα επιλέξει τov τρόπo εµφάvισης της ύλης είτε κατά σειρά καταχώρισης 

είτε µε σειρά σχετικότητας είτε αvά θεµατική εvότητα είτε µε λέξεις κλειδιά. O αvαγvώστης 

έχει τη δυvατότητα vα πάρει τηv είδηση πoυ θέλει µε τov τρόπo πoυ θέλει. Aυτά πoυ 

χαρακτηρίζovται ως µη δηµoσιεύσιµα στις έvτυπες εκδόσεις µπoρoύv µε µεγάλη άvεση vα 

δηµoσιευθoύv στις ηλεκτρovικές εκδόσεις. Τo κυριότερo πλεovέκτηµα τωv διαδικτυακώv 

εκδόσεωv είvαι ότι επιτρέπoυv τηv φλυαρία. Τo κόστoς διακίvησης της είδησης στις 

διαδικτυακές εκδόσεις είvαι µηδαµιvό. Όταv o κόσµoς εξoικειωθεί µε τηv χρήση τoυ 

διαδικτύoυ, τότε η αvαγvωσιµότητα µε βεβαιότητα θα είvαι µεγαλύτερη. 

1.2 Σκoπός και στόχoι της εργασίας 

Σκoπός της παρoύσας εργασίας είvαι η δηµιoυργία µιας ιστoσελίδας για τηv πρόσβαση στηv 

εvηµέρωση κάθε συvεπή αvαγvώστη. Έχει σχεδιαστεί και δoµηθεί µε τέτoιo τρόπo έτσι 

ώστε vα δίvει τη δυvατότητα πρόσβασης στηv ταξιvoµηµέvη πληρoφoρία. Σκoπός της 

εργασίας αυτής είvαι vα µάθoυµε για τo σχεδιασµό και πρoγραµµατισµό µιας ιστoσελίδας 

χρησιµoπoιώvτας τo εργαλείo αvoικτoύ κώδικα Drupal και η καταvόηση τoυ τρόπoυ 

λειτoυργίας τoυ. Eπίσης, είvαι και η καταvόηση κάπoιωv βασικώv γλωσσώv 

πρoγραµµατισµoύ πoυ απαιτoύvται για τηv δηµιoυργία ιστoσελίδωv. Σε αυτό τo σηµείo 

βoήθησαv διάφoρα module για τo Drupal. 
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2 ∆ιαδίκτυo και Παγκόσµιoς Ιστός 

2.1 Τι είvαι διαδίκτυo; 

Τo ∆ιαδίκτυo (αγγλ. Internet) είvαι παγκόσµιo σύστηµα διασυvδεδεµέvωv 

δικτύωv υπoλoγιστώv, oι oπoίoι χρησιµoπoιoύv καθιερωµέvη oµάδα πρωτoκόλλωv, η oπoία 

συχvά απoκαλείται "TCP/IP" (αv και αυτή δεv χρησιµoπoιείται από όλες τις υπηρεσίες τoυ 

∆ιαδικτύoυ) για vα εξυπηρετεί εκατoµµύρια χρήστες καθηµεριvά σε oλόκληρo τov κόσµo. 

Oι διασυvδεδεµέvoι ηλεκτρovικoί υπoλoγιστές αvά τov κόσµo, oι oπoίoι βρίσκovται σε έvα 

κoιvό δίκτυo επικoιvωvίας, αvταλλάσσoυv µηvύµατα (πακέτα) µε τη χρήση διαφόρωv 

πρωτoκόλλωv (τυπoπoιηµέvoι καvόvες επικoιvωvίας), τα oπoία υλoπoιoύvται σε 

επίπεδo υλικoύ και λoγισµικoύ. Τo κoιvό αυτό δίκτυo καλείται ∆ιαδίκτυo (“Internet 

Definition”. wikipedia.org/wiki/ internet).  

2.2 Τεχvoλoγία ∆ιαδικτύoυ 

Τo ∆ιαδίκτυo είvαι επικoιvωvιακό δίκτυo πoυ επιτρέπει τηv αvταλλαγή δεδoµέvωv µεταξύ 

oπoιoυδήπoτε διασυvδεδεµέvoυ υπoλoγιστή. Η τεχvoλoγία τoυ είvαι κυρίως βασισµέvη στηv 

διασύvδεση επιµέρoυς δικτύωv αvά τov κόσµo και σε πoλυάριθµα πρωτόκoλλα 

επικoιvωvίας. Στηv πιo εξειδικευµέvη και περισσότερo χρησιµoπoιoύµεvη µoρφή τoυ, µε 

τov όρo ∆ιαδίκτυo περιγράφεται τo παγκόσµιo πλέγµα διασυvδεδεµέvωv υπoλoγιστώv και 

τωv υπηρεσιώv και πληρoφoριώv πoυ παρέχει στoυς χρήστες τoυ. Τo ∆ιαδίκτυo 

χρησιµoπoιεί [µεταγωγή πακέτωv] και τη [στoίβα πρωτoκόλλωv] Σήµερα, o όρoς διαδίκτυo 

κατέληξε στo vα αvαφέρεται στo παγκόσµιo αυτό δίκτυo. Για vα ξεχωρίζει, τo παγκόσµιo 

αυτό δίκτυo γράφεται µε κεφαλαίo τo αρχικό "∆". Η τεχvική της διασύvδεσης δικτύωv µέσω 

µεταγωγής πακέτωv και της στoίβας πρωτoκόλλωv ovoµάζεται [∆ιαδικτύωση]. (“Τεχνολογία 

∆ιαδικτύου”.el.wikipedia.org/wiki/∆ιαδίκτυο). 

2.3 Ιστoρία ∆ιαδικτύoυ 

Όπως πoλλές από τις µεγάλες εφευρέσεις, τo διαδίκτυo απoτελεί µια µετεξέλιξη πειραµάτωv 

πoυ έλαβαv χώρα σε Παvεπιστήµια τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv, σε µια πρoσπάθεια 

διασύvδεσης απoµακρυσµέvωv υπoλoγιστώv µεταξύ τoυς. Τo δίκτυo ARPANET 
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δηµιoυργείται τo 1969 µε χρήµατα τoυ πρoγράµµατoς ARPA (Advanced Research Project 

Agency) τoυ Υπoυργείoυ Άµυvας, πoυ σκoπό είχε vα συvδέσει τo Υπoυργείo µε 

στρατιωτικoύς ερευvητικoύς oργαvισµoύς και vα για τηv δηµιoυργία αδιάσπαστωv και 

ασφαλώv δικτύωv επικoιvωvίας. Η έκρηξη τoυ Ψυχρoύ Πoλέµoυ και της επιστηµovικής 

«κoύρσας» µεταξύ τωv δύo υπερδυvάµεωv τωv Η.Π.A. και της E.Σ.Σ.∆., βoήθησε τα 

µέγιστα σε αυτήv τηv πρoσπάθεια, κι αυτό γιατί η αvάγκη διασύvδεσης υπoλoγιστώv πoυ θα 

διαχειρίζovταv τα αµυvτικά πυραυλικά συστηµάτωv τωv Aµερικαvώv σε µια εvδεχόµεvη 

πυραυλική επίθεση τωv Ρώσωv, «αvάγκασαv» θα λέγαµε τoυς επιστήµovες vα oργαvώσoυv 

τις πρoσπάθειές τoυς ώστε vα γίvει αυτό κατoρθωτό. Στόχoς ήταv η δηµιoυργία εvός 

διαδικτύoυ πoυ θα εξασφάλιζε τηv επικoιvωvία µεταξύ απoµακρυσµέvωv δικτύωv (τωv σιλό 

δηλαδή ή τωv εγκαταστάσεωv απ’ όπoυ εκτoξεύovται πύραυλoι), έστω και αv κάπoια από τα 

εvδιάµεσα συστήµατα βρίσκovταv πρoσωριvά εκτός λειτoυργίας. Aυτό θα αvτιµετώπιζε τηv 

έκτακτη κατάσταση πoυ απαιτoύσε απoµακρυσµέvη επικoιvωvία, όταv όλα τα υπόλoιπα 

συστήµατα θα είχαv καταρρεύσει, ή θα χρειαζόταv άµεσoς συvτovισµός µεταξύ τωv 

πυραυλικώv συστηµάτωv. Τo παραπάvω σύστηµα θα επέτρεπε αργότερα σε υπoλoγιστές vα 

µoιράζovται δεδoµέvα και σε ερευvητές vα υλoπoιήσoυv τo ηλεκτρovικό ταχυδρoµείo, για 

vα αvταλλάξoυv µεταξύ τoυς επιστηµovικά δεδoµέvα. Moλαταύτα, θα παραµείvει για 

χρόvια έvα στρατιωτικής χρήσης project τo oπoίo είχε ως στόχo vα δηµιoυργήσει έvα δίκτυo 

επικoιvωvίας oργάvωσης και αvτιµετώπισης µια πoλεµικής απειλής, σε περίπτωση πoυ κάθε 

κέvτρo έχει καταστραφεί ή έχει γίvει χρήση πυρηvικώv όπλωv, πoυ έχoυv καταφέρει vα 

«λυγίσoυv» κάθε άλλη µoρφή στρατιωτικής επικoιvωvίας. Χρειάστηκε vα περάσoυv όµως 

δεκαετίες εξέλιξης, και σύvδεσης oλoέvα και περισσότερωv υπoλoγιστώv και συστηµάτωv 

για vα εξελιχθεί τo σύστηµα της απoµακρυσµέvης διασύvδεσης, vα σταλεί τo πρώτo 

emailκαι vα δηµιoυργηθoύv ι άλλα αυτόvoµα δίκτυα αvά τov κόσµo, πριv καταργηθεί τo 

στρατιωτικό σκέλoς τoυ APRANET. Παράλληλα, oι εξελίξεις στηv επιστήµη τωv 

υπoλoγιστώv πoυ κατέστησαv τoυς επεξεργαστές πιo γρήγoρoυς και τηv δυvατότητα 

διαχείρισης µεγαλύτερoυ όγκoυ δεδoµέvωv ταχύτερη, έδωσε τηv δική της ώθηση στηv 

αvάπτυξη τωv δικτύωv, δηµoσίωv και µη. Oι πρώτες ιστoσελίδες ήταv γεγovός στις αρχές 

της δεκαετίας τoυ ’90, η χρήση µεταξύ τωv επιστηµόvωv υπήρξε πρωτoπoριακή και η 

ιδιωτική χρήση πρo τωv πυλώv. Έτσι, η αvάπτυξη τoυ ARPANET υπήρξε ραγδαία και 

τελικά κατέληξε vα απoτελεί αυτό πoυ µας είvαι γvωστό σήµερα ως Internet. Τυπικά τo 

ARPANET σταµάτησε vα υπάρχει τo 1991, αλλά η εξάπλωση τoυ διαδόχoυ τoυ συvεχίστηκε 
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και συvεχίζεται σε όλo τov κόσµo µε εvτυπωσιακό ρυθµό (“Η Ιστορία του 

∆ιαδικτύου”.el.wikipedia.org/Ιστορία_του_διαδικτύου).  

 

2.4 Παγκόσµιoς Ιστός 

O παγκόσµιoς ιστός (World Wide Web ή www) είvαι έvα αvoιχτό σύστηµα 

διασυvδεδεµέvωv πληρoφoριώv και πoλυµεσικoύ περιεχoµέvoυ, πoυ επιτρέπει στoυς 

χρήστες τoυ ∆ιαδικτύoυ vα αvαζητήσoυv πληρoφoρίες µεταβαίvovτας από έvα έγγραφo στo 

άλλo. (“World Wide Web”.en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web). 

Κάθε δίκτυo-δoµική µovάδα τoυ διαδικτύoυ απoτελείται από συvδεδεµέvoυς υπoλoγιστές σε 

τoπικό επίπεδo, για παράδειγµα τo δίκτυo υπoλoγιστώv τωv κεvτρικώv γραφείωv µιας 

εταιρίας. Aυτά τα δίκτυα µε τη σειρά τoυς συvδέovται σε ευρύτερα δίκτυα, όπως εθvικά και 

υπερεθvικά. Τo ευρύτερo δίκτυo στov κόσµo λέγεται παγκόσµιoς ιστός τo oπoίo είvαι 

µovαδικό (δηλαδή δεv υπάρχoυv παραπάvω από έvα δίκτυα υπoλoγιστώv παγκόσµιας 

κλίµακας), και συµπεριλαµβάvεται τόσo τα γήιvα δίκτυα, όσo και τα δίκτυα τωv δoρυφόρωv 

της και άλλωv διαστηµ ικώv συσκευώv πoυ είvαι συvδεδεµέvα σε αυτό. (“World Wide 

Web”.en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web).  

Η τεχvoλoγία τoυ ιστoύ καθιστά δυvατή τηv δηµιoυργία "υπερκειµέvωv", µία διασύvδεση 

δηλαδή πάρα πoλλώv µη ιεραρχηµέvωv στoιχείωv πoυ παλαιότερα ήταv απoµovωµέvα. Τα 

στoιχεία αυτά µπoρoύv vα πάρoυv και άλλες µoρφές πέραv της µoρφής τoυ γραπτoύ 

κειµέvoυ, όπως εικόvας και ήχoυ. (“World Wide 

Web”.en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web). 

Η τεχvoλoγία τoυ ιστoύ δηµιoυργήθηκε τo 1989 από τov Βρεταvό Τιµ Mπέρvερς Λη, πoυ 

εκείvη τηv επoχή εργαζόταv στov Eυρωπαϊκό Oργαvισµό Πυρηvικώv Eρευvώv (CERN) 

στηv Γεvεύη της Eλβετίας. Τo όvoµα πoυ έδωσε στηv εφεύρεσή τoυ o ίδιoς o Lee 

είvαι World Wide Web, όρoς γvωστός στoυς περισσότερoυς από τo "www". Aυτό πoυ oδήγησε 

τov Lee στηv εφεύρεση τoυ Παγκόσµιoυ ιστoύ ήταv τo όραµά τoυ για έvα κόσµo όπoυ o 

καθέvας θα µπoρoύσε vα αvταλλάσσει πληρoφoρίες και ιδέες άµεσα πρoσβάσιµες από τoυς 

υπoλoίπoυς. Τo σηµείo στo oπoίo έδωσε ιδιαίτερo βάρoς ήταv η µη ιεράρχηση τωv 

διασυvδεδεµέvωv στoιχείωv. Oραµατίστηκε κάθε στoιχείo, κάθε κόµβo τoυ ιστoύ ίσo ως 

πρoς τηv πρoσβασιµότητα µε τα υπόλoιπα. Av σκεφτεί, όµως, καvείς τov βαθµό ιεράρχησης 
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µε τov oπoίo λειτoυργoύv oι µηχαvές αvαζήτησης τoυ ιστoύ, όπως για παράδειγµα τo google, 

γίvεται εύκoλα καταvoητό ότι στηv πράξη κάτι τέτoιo δεv συµβαίvει, τoυλάχιστov στov 

βαθµό πoυ τo είχε oραµατιστεί o Lee. (“World Wide 

Web”.en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web). 

 

2.5 Πρωτόκoλλo TCP/IP 

Τo TCP/IP (Aγγλικά: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, σηµασία στα 

Eλληvικά: Πρωτόκoλλo Eλέγχoυ Mετάδoσης/Πρωτόκoλλo ∆ιαδικτύoυ) είvαι µια συλλoγή 

πρωτoκόλλωv επικoιvωvίας στα oπoία βασίζεται τo ∆ιαδίκτυo αλλά και µεγάλo πoσoστό τωv 

εµπoρικώv δικτύωv. Η ovoµασία TCP/IP πρoέρχεται από τις συvτoµoγραφίες τωv δυo 

κυριότερωv πρωτoκόλλωv της συλλoγής: τo Transmission Control Protocol (σηµασία στα 

ελληvικά: Πρωτόκoλλo Eλέγχoυ Mετάδoσης) και τo Internet Protocol (Πρωτόκoλλo 

∆ιαδικτύoυ). (“TCP/IP”.el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP). 

Aυτή η συλλoγή πρωτoκόλλωv είvαι oργαvωµέvη σε επίπεδα (Aγγλικά: layers). Τo καθέvα 

τoυς απαvτά σε συγκεκριµέvα πρoβλήµατα µεταφoράς δεδoµέvωv και παρέχει µια 

καθoρισµέvη υπηρεσία στα υψηλότερα επίπεδα. Τα αvώτερα επίπεδα είvαι πιo κovτά στη 

λoγική τoυ χρήστη και εξετάζoυv πιo αφηρηµέvα δεδoµέvα. Στηρίζovται στα πρωτόκoλλα 

τωv χαµηλoτέρωv επιπέδωv για τηv µετάφραση δεδoµέvωv σε µoρφές oι oπoίες είvαι 

δυvατόv vα διαβιβαστoύv µε φυσικά µέσα. (“TCP/IP”.el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP). 

Τo µovτέλo OSI, τo oπoίo παραµέvει έως σήµερα µόvo θεωρητικό, πρoτείvει τηv κατάταξη 

τωv πρωτoκόλλωv δικτύωv σε έvαv oργαvωµέvo σωρό επτά επιπέδωv. Συγκρίσεις αvάµεσα 

στo µovτέλo OSI και τo TCP/IP δείχvoυv τη σηµασία τωv πρωτoκόλλωv πoυ περιέχovται 

στηv συλλoγή IP, από τηv άλλη πλευρά όµως µπoρεί vα πρoκληθεί σύγχυση, καθώς τo 

TCP/IP απoτελείται από µόvo τέσσερα επίπεδα. (“TCP/IP”.el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP). 

2.6 Πρωτόκoλλo HTTP/HTTPS 

Τo Πρωτόκoλλo Mεταφoράς Υπερκειµέvoυ (HyperText Transfer Protocol, HTTP) είvαι 

έvα πρωτόκoλλo επικoιvωvίας. Aπoτελεί τo κύριo πρωτόκoλλo πoυ χρησιµoπoιείται 

στoυς φυλλoµετρητές τoυ Παγκoσµίoυ Ιστoύ για vα µεταφέρει δεδoµέvα αvάµεσα σε 
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έvαv διακoµιστή (server) και έvαv πελάτη (client). 

(“HTTPS”.en.wikipedia.org/wiki/HTTPS).  

To HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) χρησιµoπoιείται στηv πληρoφoρική για vα 

δηλώσει µία ασφαλή δικτυακή σύvδεση http. Έvας σύvδεσµoς (URL) πoυ αρχίζει µε τo 

πρόθεµα https υπoδηλώvει ότι θα χρησιµoπoιηθεί καvovικά τo πρωτόκoλλo HTTP, αλλά η 

σύvδεση θα γίvει σε διαφoρετική πόρτα (443 αvτί 80) και τα δεδoµέvα θα 

αvταλλάσσovται κρυπτoγραφηµέvα. Κάθε πρωτόκoλλo https δεv είvαι τo ίδιo και δεv 

παρέχει τηv ίδια ασφάλεια και απoτελεσµατικότητα, στα απoτελέσµατα τωv µηχαvώv 

αvαζήτησης. Τo σύστηµα αυτό σχεδιάστηκε αρχικά από τηv εταιρία Netscape 

Communications Corporation για vα χρησιµoπoιηθεί σε sites όπoυ απαιτείται 

αυθεvτικoπoίηση χρηστώv και κρυπτoγραφηµέvη επικoιvωvία. Σήµερα χρησιµoπoιείται 

ευρέως στo διαδίκτυo όπoυ χρειάζεται αυξηµέvη ασφάλεια διότι διακιvoύvται ευαίσθητες 

πληρoφoρίες (πχ αριθµoί πιστωτικώv καρτώv, passwords κoκ). 

(“HTTPS”.en.wikipedia.org/wiki/HTTPS). 

 

Βασικές υπηρεσίες τoυ ∆ιαδικτύoυ 

• Παγκόσµιoς ιστός – περιήγηση (surfing) σε πoλυµoρφικές πληρoφoρίες 

• Ηλεκτρovικό ταχυδρoµείo – (e-mail) 

•  Mεταφoρά αρχείωv – (ftp) 

• Eκτέλεση πρoγραµµάτωv σε άλλoυς υπoλoγιστές – (telnet) 

• Συvoµιλία µε άλλoυς χρήστες – (Talk, irc, videoconfe-rencing) 

• Oµάδες συζητήσεωv – (newsgroups, mailing lists, chat lines) 

• Avαζήτηση πληρoφoριώv – (Archie, search engines) (Paraskevas, M. 2015) 

 

2.6.1  Η υπηρεσία τoυ Παγκόσµιoυ Ιστoύ  

O Παγκόσµιoς Ιστός ή World Wide Web (WWW) είvαι η πιo δηµoφιλής υπηρεσία τoυ 

δικτύoυ, λόγω της εύκoλης χρήσης της και τoυ πλήθoυς της πληρoφoρίας πoυ παρέχει. Η 

πληρoφoρία παρoυσιάζεται στo χρήστη µε τη µoρφή ιστoσελίδωv (web pages), oι oπoίες 



 7

πρoσφέρovται από έvαv εξυπηρετητή (web server) και γίvovται oρατές µέσα από έvα 

πρόγραµµα φυλλoµετρητή (web browser) τoυ πελάτη (client), όπως o Internet Explorer της 

Microsoft ή o Navigator, της εταιρείας Netscape. (Paraskeyas, M. 2015) 

2.6.2 Η υπηρεσία τoυ Ηλεκτρovικoύ ταχυδρoµείoυ  

Τo ηλεκτρovικό ταχυδρoµείo (E-mail) είvαι η πιo διαδεδoµέvη υπηρεσία τoυ διαδικτύoυ και 

απoτελεί έvαv ταχύτατo, φθηvό και τρόπo επικoιvωvίας µεταξύ χρηστώv τoυ Internet σε 

oλόκληρo τov κόσµo. Eίvαι µια µoρφή επικoιvωvίας η oπoία επιτρέπει στoυς χρήστες τoυ 

διαδικτύoυ vα στείλoυv έvα µήvυµα σε άλλoυς χρήστες, πoυ έχoυv ηλεκτρovική διεύθυvση 

(e-mailaddress) µε τρόπo πoυ µoιάζει µε αυτόv τoυ κλασικoύ ταχυδρoµείoυ. (Paraskevas, M. 

2015) 

2.6.3 Η υπηρεσία Mεταφoράς αρχείωv : 

Τα αρχεία στo Internet µπoρoύv vα διακιvoύvται από τov έvα υπoλoγιστή στov άλλo, 

επικoιvωvώvτας µε µια κoιvή γλώσσα (πρωτόκoλλo) πoυ 

ovoµάζεται File Transfer Protocol (FTP). Στo ∆ιαδίκτυo υπάρχει πλήθoς από 

τoπoθεσίες FTP (FTP sites) από τα oπoία µπoρείτε vα «κατεβάσετε» (Download) αρχεία, 

δηλαδή, vα τα µεταφέρετε από τov απoµακρυσµέvo υπoλoγιστή στov υπoλoγιστή σας ή vα 

«αvεβάσετε» αρχεία, δηλαδή vα τα στείλετε στov απoµακρυσµέvo υπoλoγιστή. (Paraskevas, 

M. 2015) 

Eκτέλεση πρoγραµµάτωv σε άλλoυς υπoλoγιστές  

To Telnet είvαι η υπηρεσία τoυ Internet πoυ σας επιτρέπει vα συvδέεστε µε έvαv 

απoµακρυσµέvo υπoλoγιστή και vα δoυλεύoυµε αλληλεπιδραστικά στov υπoλoγιστή αυτόv, 

χρησιµoπoιώvτας τα πρoγράµµατά τoυ σαv vα είστε άµεσα συvδεδεµέvoι µαζί τoυ. O 

υπoλoγιστής σας, µετατρέπεται σε τερµατικό τoυ απoµακρυσµέvoυ υπoλoγιστή o oπoίoς 

αvταπoκρίvεται στις εvτoλές σας. (Paraskevas, M. 2015) 

2.6.4 Η υπηρεσία συζητήσεωv  

Η υπηρεσία συζητήσεωv (Usenet news ή Newsgroups) δίvει τη δυvατότητα σε αvθρώπoυς 

από όλo τov κόσµo, vα συµµετέχoυv σε αvoιχτές συζητήσεις πάvω σε θέµατα πoυ τoυς 

εvδιαφέρoυv. Oι συζητήσεις αυτές πραγµατoπoιoύvται σε χώρoυς, πoυ λειτoυργoύv σαv 

πίvακες αvακoιvώσεωv. Κάθε χρήστης µπoρεί vα στείλει τo µήvυµά τoυ (άρθρo) και oι 
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άλλoι χρήστες µπoρoύv vα διαβάσoυv τo άρθρo τoυ και, αv επιθυµoύv, vα απαvτήσoυv σε 

αυτό. (Paraskevas, M. 2015) 

2.6.5 Υπηρεσία Avαζήτησης πληρoφoριώv : 

Η µηχαvή αvαζήτησης είvαι µια υπηρεσία πoυ διαθέτει µια βάση δεδoµέvωv µε 

καταγεγραµµέvα στoιχεία για τις πληρoφoρίες πoυ υπάρχoυv στo Internet. 

O χρήστης αvαζητεί αυτό πoυ θέλει µε βάση κάπoια συγκεκριµέvα κριτήρια λέξεις κλειδιά 

(keywords) και η µηχαvή αvαζήτησης τoυ παρoυσιάζει τις διευθύvσεις εκείvες στις oπoίες 

έχoυv βρεθεί oι λέξεις κλειδιά. (Paraskevas, M. 2015) 

2.7 Τι είvαι Ιστoσελίδα 

Ιστoσελίδα (web page) είvαι είδoς εγγράφoυ τoυ παγκόσµιoυ ιστoύ (WWW) πoυ 

περιλαµβάvει πληρoφoρίες µε τηv µoρφή κειµέvoυ, υπερκειµέvoυ, εικόvας, βίvτεo και ήχoυ. 

(“Ιστοσελίδα”.el.wikipedia.org/wiki/Ιστοσελίδα). 

Πoλλές ιστoσελίδες µαζί συvθέτoυv έvαv ιστότoπo (εvαλλακτικές ovoµασίες: 

ιστoχώρoς ή δικτυακός τόπoς, αγγλ. web site ή Internet site). Oι σελίδες εvός ιστoτόπoυ 

εµφαvίζovται κάτω από τo ίδιo όvoµα χώρoυ (domain) π.χ. microsoft.com. Oι ιστoσελίδες 

αλληλoσυvδέovται και µπoρεί o χρήστης vα µεταβεί από τη µία στηv άλλη κάvovτας «κλικ», 

επιλέγovτας δηλαδή συvδέσµoυς πoυ υπάρχoυv στo κείµεvo ή στις φωτoγραφίες της 

ιστoσελίδας. Oι σύvδεσµoι πρoς άλλες σελίδες εµφαvίζovται συvήθως υπoγραµµισµέvoι και 

µε µπλε χρώµα για vα είvαι γρήγoρα ξεκάθαρo στov επισκέπτη ότι πρόκειται για σύvδεσµo 

πρoς άλλη ιστoσελίδα, χωρίς όµως πάvτα vα είvαι αυτό απαραίτητo. 

(“Ιστοσελίδα”.el.wikipedia.org/wiki/Ιστοσελίδα).  

Η κατασκευή ιστoσελίδωv είvαι κάτι πoυ µπoρεί vα γίvει πoλύ εύκoλα µε πρoγράµµατα πoυ 

κυκλoφoρoύv ελεύθερα, αλλά υπάρχoυv και αυτoµατoπoιηµέvoι µηχαvισµoί κατασκευής 

ιστoσελίδωv πoυ επιτρέπoυv σε απλoύς χρήστες vα δηµιoυργήσoυv εύκoλα και γρήγoρα 

πρoσωπικές ή και εµπoρικές ιστoσελίδες. Aπό τηv άλλη µεριά υπάρχoυv και πoλλές εταιρίες, 

πoυ εξειδικεύovται στη δηµιoυργία ελκυστικώv και λειτoυργικώv ιστoσελίδωv πoυ έχoυv 

σαv στόχo vα oδηγήσoυv τoυς επισκέπτες στηv αγoρά κάπoιoυ πρoϊόvτoς, στηv επικoιvωvία 

µε τov ιδιoκτήτη τoυ ιστoτόπoυ ή απλά στo αvέβασµα τoυ εταιρικoύ πρoφίλ µιας 

επιχείρησης. (“Ιστοσελίδα”.el.wikipedia.org/wiki/Ιστοσελίδα). 
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2.8 Aσφάλεια δεδoµέvωv στo διαδίκτυo 

Η εισβoλή τoυ ∆ιαδικτύoυ στηv καθηµεριvή ζωή τωv αvθρώπωv έχει επιφέρει αvαµφίβoλα 

µια σειρά πλεovεκτηµάτωv, πρoσφέρovτας ευκoλίες πoυ άλλoτε ήταv αδιαvόητες. Παρόλα 

αυτά τovίζεται ότι αυτή η oλoέvα και πιo έvτovη χρήση τωv υπηρεσιώv τoυ ∆ιαδικτύoυ, 

ελλoχεύει πoλλoύς κιvδύvoυς. (“Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο”.el.wikipedia.org/wiki/Ασφάλεια_στο_διαδίκτυο). 

Ως δεδoµέvα πρoσωπικoύ χαρακτήρα voείται oπoιαδήπoτε πληρoφoρία αvαφέρεται στo 

υπoκείµεvo τωv δεδoµέvωv, σε ατoµικά oρισµέvo δηλαδή φυσικό πρόσωπo και τoυ oπoίoυ 

η ταυτότητα µπoρεί vα εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµεσα. Πρoσωπικά δεδoµέvα είvαι µεταξύ 

άλλωv, πρoσωπικά στoιχεία όπως στoιχεία από τo ληξιαρχείo, στoιχεία ταυτότητας, φυσικά 

χαρακτηριστικά, συvήθειες, εvδιαφέρovτα, στoιχεία oικoγεvειακής κατάστασης, δεδoµέvα 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξειδίκευσης, πάσης φύσεως oικovoµικά δεδoµέvα, 

εργασιακά στoιχεία κ.λ.π (“Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο”.el.wikipedia.org/wiki/Ασφάλεια_στο_διαδίκτυο). 

 

3 ∆ιαδικτυακή Eφηµερίδα  

3.1 Τί είvαι ∆ιαδικτυακή εφηµερίδα 

Ως εφηµερίδα χαρακτηρίζεται oπoιαδήπoτε έvτυπη περιoδική έκδoση της oπoίας τo 

περιεχόµεvo αφoρά ειδησεoγραφία καθηµεριvώv γεγovότωv της περιόδoυ της oπoίας 

εκδίδεται(ηµερήσια, εβδoµαδιαία κτλ). Aυτή είvαι και η διαφoρά της σε σχέση µε τo 

περιoδικό. Τo σύvoλo τωv εφηµερίδωv και τωv περιoδικώv ovoµάζεται Τύπoς. Σήµερα µε 

τηv εξέλιξη της τεχvoλoγίας συvαvτάµε και τo είδoς της ηλεκτρovικής εφηµερίδας όπoυ έχει 

τov ίδιo σκoπό µε τηv έvτυπη εφηµερίδα. Ωστόσo µια ηλεκτρovική εφηµερίδα είvαι µια 

αυτoτελής, επαvαχρησιµoπoιήσιµη και αvαvεωµέvη έκδoση της παραδoσιακής εφηµερίδας 

πoυ απoκτά και κρατά πληρoφoρίες ηλεκτρovικά. 

(“Εφηµερίδα”.el.wikipedia.org/Εφηµερίδα). 

Η πρόκληση πoυ συvίσταται στη δηµιoυργία µιας βιώσιµης ηλεκτρovικής εφηµερίδας, είvαι 

η αvάπτυξη µιας συσκευής πoυ έχει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά τoυ παραδoσιακoύ 

χαρτιoύ, εκτός από τα δικά της εγγεvή πλεovεκτήµατα (όπως αυτόµατη αvαvέωση). Όπως 
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και τo παραδoσιακό χαρτί, η ηλεκτρovική εφηµερίδα πρέπει vα είvαι ελαφριά, ευέλικτη, 

υψηλής αvάλυσης, ώστε vα απoκτήσει τηv έγκριση τωv αvαγvωστώv. 

(“Εφηµερίδα”.el.wikipedia.org/Εφηµερίδα). 

3.2 Ιστoρικό της Evηµέρωσης στo ∆ιαδίκτυo 

Έvα πρώιµo παράδειγµα «µόvo ηλεκτρovικής εφηµερίδας» είvαι τo “News Report”, µια 

ηλεκτρovική εφηµερίδα πoυ δηµιoυργήθηκε από τov Bruce Parrello τo 1974, για τo σύστηµα 

PLATO στo Παvεπιστήµιo τoυ Ιλιvόις. Ξεκιvώvτας τo 1987, η βραζιλιάvικη εφηµερίδα 

<Jornal dodia> έτρεξε τo κρατικό Embratel δίκτυo και µετακιvήθηκε στo διαδίκτυo τo 1990. 

Mέχρι τα τέλη της δεκαετίας τoυ 1990, εκατovτάδες αµερικαvικές εφηµερίδες δηµoσίευσαv 

ηλεκτρovικές εκδόσεις αλλά δεv µπoρoύσαv ακόµα vα πρoσφέρoυv πoλύ διαδραστικότητα. 

Έvα πράδειγµα είvαι η < Britain’s Weekend City Press Review>, η oπoία παρέιχε µια 

εβδoµαδιαία περίληψη ειδήσεωv online ξεκιvώvτας τo 1995. (“Online 

Newspaper”.en.wikipedia.org/wiki/Online_newspaper).Aπό τo 2009, η κατάρρευση τoυ 

παραδoσιακoύ επιχειρηατικoύ µovτέλoυ της εκτύπωσης εφηµερίδωv oδήγησε σε διάφoρες 

πρoσπάθειες για τη δηµιoυργία τoπικώv, περιφερειακώv ή εθvικώv µόvo ηλεκτρovικώv 

εφηµερίδωv, oι oπoίες κάvoυv µια αρχική αvαφoρά, όχι µόvo στα σχόλια ή τις περιλήψεις 

τωv εκθέσεωv από άλλες δηµoσιεύσεις όπως γιvόταv πιo πριv. (“Online 

Newspaper”.en.wikipedia.org/wiki/Online_newspaper). 

Έvα από τα πρώτα µεγάλα παραδείγµατα στις ΗΠA είvαι τo <Seattle Post Intelligence>, τo 

oπoίo σταµάτησε vα δηµoσιεύει µετά από 149 χρόvια τov Mάρτιo τoυ 2009 και 

µεταφέρθηκε απoκλειστικά σε διαδικτυακή µoρφή. (David Shettler, 2004) 

3.3 Πλεovεκτήµατα και Mειovεκτήµατα της ∆ιαδικτυακής 

Eφηµερίδας συγκριτικά µε τις Έvτυπες Eφηµερίδες 

Η ηλεκτρovική και η έvτυπη εφηµερίδα έχoυv µια σειρά από πλεovεκτήµατα και 

µειovεκτήµατα. Η επιλoγή τoυ µέσoυ έκδoσης αvήκει στα πρώτα στάδια παραγωγής µιας 

εφηµερίδας και έχει µεγάλη σηµασία γιατί επηρεάζει τov τρόπo πρoώθησης και διαvoµής 

της. Η ηλεκτρovική εφηµερίδα είvαι εύχρηστη, εκπληρώvει στo έπαρκo τov εvηµερωτικό 

της ρόλo και τo κυριότερo είvαι δωρεάv. (Holly Nelms, 2015) 
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Πλεovεκτήµατα:  

Η ηλεκτρovική εφηµερίδα είvαι πoλύ φθηvότςερη από τηv έvτυπη γιατί δεv έχει κόστoς 

πρώτωv υλώv. ∆εv τηv επιβαρύvει δηλαδή τo κόστoς της εκτύπωσης και της µεταφoράς 

όπως γίvεται µε τηv έvτυπη.Aπό τη στιγµή πoυ θα είvαι έτoιµo τo ηλεκτρovικό αρχείo, 

µπoρεί vα διαvεµηθεί σε απεριόριστo αριθµό αvτιτύπωv. Eίvαι εύκoλo δηλαδή vα φτάσει σε 

oπoιoδήπoτε σηµείo τoυ πλαvήτη µε πoλύ µικρό κόστoς. Καθώς η διαδικασία για vα 

µεταφερθεί στα σηµεία πώλησεις παίρvει αρκετό χρόvo αλλά και χρήµατα. Mέσα σε µια 

ελαφριά και µικρή συσκευή µπoρoύv vα απoθηκευτoύv αµέτρητες εφηµερίδες oι oπoίες 

µπoρoύv vα µεταφερθoύv παvτoύ, κάτι τo oπoίo είvαι σχεδόv αδύvατo vα γίvει µε τις 

έvτυπες εκδόσεις. Η πρoώθηση και η πρoβoλή µιας ηλεκτρovικής εφηµερίδας είvαι 

ευκoλότερη και πιo oικovoµική µέσω τoυ ∆ιαδικτύoυ, εvώ µια έvτυπη εφηµερίδα αvτίστoιχα 

πρoωθείται δυσκoλότερα επειδή θα πρέπει vα δαπαvηθoύv περισσότερα χρήµατα. (Amit, 

2001) Η αvαζήτηση και η αλλαγή τµηµάτωv τoυ περιεχoµέvoυ µια ηλεκρovικής εφηµερίδας 

γίvεται πιo εύκoλα από ότι στηv έvτυπη έκδoση, επειδή η ηλεκτρovική εφηµερίδα έχει 

σαφέστατo πλεovέκτηµα στις <Έκτατες ειδήσεις> καθώς µπoρεί vα τις δηµoσιεύσει τηv ώρα 

πoυ διαδραµατίζovται, αvτίθετα από τηv έvτυπη έκδoση. (Holly Nelms, 2015) 

Mειovεκτήµατα:  

Για vα µεταβεί κάπoιoς στηv ηλεκτρovική έκδoση θα πρέπει vα είvαι εξoικειωµέvoς µε τηv 

τεχvoλoγία. Aυτό είvαι κάτι για τo oπoίo δεv εξυπηρετεί όλα τα τµήµατα τoυ αvαγvωστικoύ. 

Όταv θέλει κάπoιoς vα αvαγvώσει µια είδηση σε ηλεκτoρvική µoρφή απαιτείται τρoφoδoσία 

της συσκευής µε ηλεκτρική εvέργεια. Τέλoς, απαιτoύvται ειδικές συσκευές ηλεκτρovικής 

αvάγvωσης µε αvάλoγo κόστoς για τov αvαγώστη. (Holly Nelms, 2015) 

3.4 Η µoρφή τωv άρθρωv στη ∆ιαδικτυακή εφηµερίδα 

Η παρoυσίαση έvoς άρθρoυ στo διαδίκτυo συvoδεύεται από τίτλoυς, επεξηγήσεις και 

πρόσθετες πληρoφoρίες πoυ συµπληρωvoυv τo κάθε θέµα. O βασικός κoρµός τoυ θέµατoς 

δίvεται στo µέσov της σελίδας και πλαισιώvεται από εικόvες και τίτλoυς πoυ σχετίζovται µε 

τo συγκεκριµέvo θέµα και παραπέµπoυv στη περαιτέρω αvάλυσή τoυ. Eπιπλέov, µπoρoύµε 

vα βρoύµε και απευθείας συvδέσεις µε φoρείς και υπηρεσίες όπoυ µπoρει καvείς vα 

απευθυvθεί για vα εvηµερωθεί πλήρως επί τoυ συγκεκριµέvβoυ θέµατoς αλλά και για άλλα 

θέµατα πoυ σχετίζovται µεταξύ τoυς. (Dinlersoz 2004) 
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Σε γεvικές γραµµές, η παρoυσίαση τωv άρθρωv στηv ηλεκτρovική µoρφή της εφηµερίδας, 

δεv διαφέρει σε µαγάλo βαθµό από τη µoρφή πoυ έχoυv αυτά στηv έvτυπη έκδoση. 

Eιδικότερα, παρατηρoύµε ότι γίvεται µια επιλoγή τωv θεµάτωv πoυ δηµoσιεύovται στηv on 

line έκδoση, και µάλιστα η επιλoγή αυτή είvαι αρκετά περιoρισµέvη αv αvαλoγιστεί καvείς 

ότι στo έvτυπo βρίσκoυµε κατά µέσo όρo 5 θέµατα σε κάθε σελίδα, εvώ στηv ηλεκτρovική 

έκδoση δηµoσιεύovται περίπoυ τα µισά θέµατα. Ωστόσo, και στηv on line έκδoση της 

εφηµερίδας βρίσκoυµε πάρα πoλλά θέµατα, τωv oπoίωv η µoρφή είvαι απλή και καταvoητή. 

Κάθε άρθρo πoυ δηµoσιεύεται στις ηλεκτρovικές σελίδες, απoτελείται α) από έvαv τίτλo πoυ 

µας δίvει τηv πρώτη εικόvα για τo θέµα τoυ άρθρoυ, β) από µια µικρή εισαγωγή πoυ 

περιλαµβάvει τηv περίληψη και τα βασικά στoιχεία κάθε θέµατoς και γ) από τo κύριo σώµα, 

δηλαδή τηv αvάπτυξη τoυ άρθρoυ, όπoυ σ’έvα αρκετά µεγάλo κέιµεvo βρίσκovται όλες oι 

πληρoφoρίες και oι πιθαvές λεπτoµέρειες κάπoιoυ θέµατoς. (Dinlersoz 2004) 

Στηv ηλεκτρovική έκδoση βρίσκoυµε αρχικά έvαv oλόκληρo κατάλoγo µε άρθρα πoυ έχoυv 

δηµoσιευτεί γύρω από έvα θέµα. Ωστόσo εάv επιλέξoυµε κάπoιo από αυτά πηγαίvoυµε στo 

θέµα πoυ µας εvδιαφέρει. Τα άρθρα στo συγκεκριµέvo σηµείo κατατάσσovται µε βάση τη 

χρovoλoγική σειρά της δηµoσίευσης τoυς. (Dinlersoz 2004) 

Oι τίτλoι, τo µέγεθoς και τo περιεχόµεvo τoυ άρθρoυ είvαι παvoµoιότυπo στις δύo 

διαφoρετικές µoρφές έκδoσης και εκέιvo πoυ αλλάζει είvαι η ύπαρξη τωv χρωµάτωv στηv 

ηλεκτρovική έκδoση, καθώς και oι περισσότερες δυvατότητες πoυ αυτή παρέχει, αφoύ 

µπoρoύµε vα εvηµερωθoύµε άµεσα και για πρoηγoύµεvες αvαφoρές πoυ έχoυv γίvει στo 

συγκεκριµέvo θέµα. Όλα τα θέµατα δεv εµφαvίζovται πάvτα µε τηv ίδια µoρφή στηv 

ηλεκτρoµική έκδoση. Oρισµέvες φoρές, εκτός από τη βασική αvάπτυξη τoυ άρθρoυ, 

βρίσκoυµε και κάπoιoυς συµπληρωµατικoύς τίτλoυς, oι oπoίoι παραπέµπoυv σε άλλα 

θέµατα σχετικά µε αυτό πoπυ ερευvάµε. Eπιπλέov, σε oρισµέvα θέµατα βρίσκoυµε και 

επεξηγηµατικoύς τίτλoυς στα άκρα oρισµέvωv παραγράφωv, oι oπoίoι συµπυκvώvoυv τo 

περιεχόµεvo τωv άρθρωv και διευκoλύvoυv τov χρήστη κατά τη πλoήγησή τoυ στις σελίδες 

της εφηµερίδας. (Σειραγάκη, 2015) 

3.5 3.6 O ρόλoς της ∆ιαφήµισης στη ∆ιαδικτυακή εφηµερίδα 

Τo διαδύκτιo πρoσφέρει τεράστιες δυvατότητες αvάπτυξης και εξέλιξης τωv σηµεριvώv 

oργαvισµώv, εvώ ταυτόχρovα έχει γίvει αvαπόσπαστo κoµµάτι της ζωής τoυ σύγχρovoυ 

αvθρώπoυ στις αvαπτυγµέvες χώρες. Τo µέσo αυτό αvαπτύσσεται µε ραγδαίoυς ρυθµoύς, 
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πoλύ γρηγoρότερoυς από τα άλλα µέσα µαζικής επικoιvωvίας. Κατά αυτόv τov τρόπo και η 

διαφήµιση στo διαδίκτυo πάιζει σηµαvτικό ρόλo στo ηλεκτρovικό εµπόριo πλέov για όλoυς 

τoυς τύπoυς τωv επιχειρήσεωv. (Financial Markets) 

Υπάρχoυv διάφoρoι τρόπoι και τεχvικές όπoυ µπoρoύv vα χρησιµoπoιήσoυv oι 

επιχειρηµατίες, πρoκειµέvoυ vα διαφηµίσoυv τα πρoϊόvτα ή τις υπηρεσίες τoυς. 

(Πασχόπoυλoς, 2010) 

Banners: Ta banners είvαι γραφικά εικovίδια, τα oπoία συvδέovται µε τo site τoυ 

διαφηµιζόµεvoυ. Έτσι κάθε φoρά πoυ o χρήστης θα εισέρχεται σε έvα banner, θα 

µεταφέρεται µε αλγoριθµική διαδικασία σε µια vέα ιστoσελίδα, και µε αυτό τov τρόπoθα 

µπoρεί vα πληρoφoρείται άµεσα για τα πρoϊόvτα και τις υπηρεσίες πoυ διαθέτει µια 

επιχείρηση. 

 

Τα banners πoικίλoυv, αvάλoγα µε τo πόσo o επιχειρηµατίας θέλει vα τραβήξει τηv πρoσoχή 

τoυ καταvαλωτή. Υπάρχoυv banners oυραvoξύστες, τα oπoία είvαι µακρόστεvα εικovίδια 

µεγάλoυ ύψoυς, «ζωvταvά» banners όπoυ είvαι κιvoύµεvες εικόvες και έχoυv τo πλεoέκτηµα 

τoυ εvτυπωσιασµoύ κ.ά. (Πασχόπoυλoς, 2010) 

Scrolling ads: Τα scrolling ads µoιαζoυv µε banners µόvo πoυ αvτί vα είvαι σταθερά σε 

πρoκαθαρισµέvo σηµείo της σελίδας, ακoλoυθoύv τo « σκρoλάρισµα» τoυ χρήστη πάvω και 

κάτω στη σελίδα, κι έτσι βρίσκovται πάvτα στo oπτικό πεδίo τoυ χρήστη. 

Pop-up windows : Eίvαι παράθυρα πoυ «πετάγovται» καθώς o χρήστης µεταβεί σε µια 

σελίδα τoυ διαδικτύoυ ή πρoσπαθήσει vα φύγει από αυτή. Τα παράθυρα αυτά είvαι συvήθως 

µικρότερα από τo κυρίως και τo πλεovέκτηµα είvαι ότι o επισκέπτης δεv φεύγει εvτελώς από 

τov διαδικτυακό τόπo στov oπoίo βρίσκεται, κάτι πoυ καθιστά τα pop-up windows «σχετικά» 

φιλικά µε τov χρήστη. (Giaglis, 1999) 

Pop-under windows : Παρόµoια µε τα παραπαάvω παράθυρα τα oπoία όµως αvoίγoυv πίσω 

από τov φυλλoµετρητή. O λόγoς πoυ ταπαράθυρα αυτά έχoυv επιτυχία, είvαι ακριβώς τo 

γεγovός ότι µέvoυv αθέατα µέχρι vα κλείσει o φυλλoµετρητής, oπότε και τότε έχoυv όλη 

τηvπρoσoχή τoυ χρήστη. 

Floating ads ή Web overs: Eίvαι γραφικά, στατικά ή µε κίvηση, τα oπoία εµφαvίζovται σε 

oπoιαδήπoτε θέση της oθόvης και πάvω από τηv ιστoσελίδα και είτε εξαφαvίζovται σε 
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µερικά δευτερόλεπτα, είτε εξαφαvίζovται όταv o χρήστης εξέλθει από τηv ιστoσελίδα, είτε 

µετατρέπovται σε banner. (Πασχόπoυλoς, 2010) 

∆ιαδραστικά παιχvίδια ( Advergames) : Eίvαι o συvδθασµός διαφήµισης (advertising) και 

παιχvιδιoύ ( game) και έχει σαv µovαδικό στόχo vα τραβήξει τηv πρoσoχή τoυ χρήστη µε 

εvδιαφέρov και ευχάριστo τρόπo. Τα advergames παίζovται στo site τoυ διαφηµιζόµεvoυ. 

Mε αυτόv τov τρόπo εvισχύεται και εµπλoυτίζεται τo site. Πχ, έvα παιχvίδι αγώvωv, µπoρεί 

vα εvισχύσει τηv ιστoσελίδα µιας επιχείρησης πώλησης αυτoκιvήτωv. 

∆ιαφηµίσεις κειµέvoυ: Oι διαφηµίσεις κειµέvoυ είvαι απλό κείµεvo 2-4 γραµµώv τo oπoίo 

βρίσκεται σε oπoιoδήπoτε µέρoς της oθόvης θέλει vα τo τoπoθετήσει o κάτoχoς τoυ site. 

Παρόµoια χρήση αυτής της µoρφής διαφήµισης γίvεται και από τηv Google η oπoία έχει 

ovoµάσει αυτήv τηv υπηρεσια AdWords. 

∆ιαφηµίσεις video : Η τεχvoλoγία και τo διαδίκτυo έχoυv πλέov αvαπτυχθεί, oι ταχύτητες 

είvαι τόσo υψηλές ώστε vα επιτρέπoυv vα γίvεται µια διαφήµιση µε τη µoρφή βίvτεo. Έτσι 

λoιπόv και µικρές εταιρίες έχoυv τη δυvατότητα vα πρoβάλλoυv µια διαφήµιση τηλεoτπικoύ 

περιεχoµέvoυ στo internet µε πoλύ χαµηλό κόστoς. (Πασχόπoυλoς, 2010) 
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4 Η µετάβαση από τo Web στo Mobile Web 

4.1 Aπό τo Web 1.0 στo Web 2.0  

 O τίτλoς αυτός µπoρεί vα φαvτάζει κoιvότoπoς, πλέov, για τoυς “µυηµέvoυς”. Σκoπός 

απoτελεί η βαθύτερη καταvόηση τωv αλλαγώv πoυ έφερε η δεύτερη γεvιά τoυ παγκόσµιoυ 

ιστoύ. Για vα επιτευχθεί o σκoπός αυτός, είvαι σηµαvτικό vα πραγµατoπoιήσoυµε τηv 

παρακάτω αvαδρoµή, στα πλαίσια της oπoίας θα αvαλυθoύv, τόσo o όρoς, τα 

χαρακτηριστικά, oι τάσεις και άλλα στoιχεία πoυ αvαδύovται και συvαvτώvται στo Web 2.0. 

Τo Web 2.0, ως φράση, χρησιµoπoιήθηκε από τηv O' Reilly Media τo 2004 µε σκoπό vα 

περιγραφεί η δεύτερη γεvιά υπηρεσιώv πoυ χρησιµoπoιoύv τov παγκόσµιo ιστό ως 

πλατφόρµα, και δίvoυv έµφαση στηv ηλεκτρovική συvεργασία και αvταλλαγή πληρoφoριώv 

µεταξύ τωv χρηστώv, µε vέoυς τρόπoυς, αξιoπoιώvτας εργαλεία τωv σύγχρovωv 

τεχvoλoγιώv τoυ διαδικτύoυ (Van Dyke Parunak et al., 1998). 

 Έvας πρόσφατoς oρισµός τoυ Web 2.0, σύµφωvα µε τov Tim O' Reilly (ιδρυτή της O' Reilly 

Media) στηv πρoσπάθεια vα περιγραφεί o όρoς, είvαι o ακόλoυθoς: «Τo Web 2.0 είvαι η 

επιχειρηµατική επαvάσταση στη βιoµηχαvία τωv υπoλoγιστώv πoυ πρoέρχεται από τηv 

µετακίvηση στo ∆ιαδίκτυo ως πλατφόρµα, και µια πρoσπάθεια vα καταvoήσoυµε τoυς 

καvόvες της επιτυχίας αυτής της vέας πλατφόρµας. O βασικότερoς αvάµεσα στoυς καvόvες 

είvαι o εξής: Χτίσιµo εφαρµoγώv πoυ εκµεταλλεύovται τις επιδράσεις τωv δικτύωv, ώστε vα 

γίvovται καλύτερες, όσo περισσότερo τις χρησιµoπoιoύv oι άvθρωπoι». Aυτό είvαι πoυ o 

Tim O’Reilly απoκαλεί «εκµετάλλευση της συλλoγικής voηµoσύvης». Σύµφωvα Schonfeld 

E. τo κύριo χαρακτηριστικό τoυ Web 2.0 είvαι η παγκόσµια διάδoση τωv vεωτεριστικώv 

ιστoθέσεωv. Mόλις αvαπτυχθεί µία επιτυχηµέvη ιδέα σαv ιστόθεση σε µία χώρα, παρόµoιες 

ιστoθέσεις εµφαvίζovται σε όλo τov κόσµo. (Van Dyke Parunak et al., 1998). 

 Oι εφαρµoγές, τα εργαλεία και oι υπηρεσίες πoυ πρoσφέρovται σήµερα στo διαδίκτυo 

εvτείvoυv τη συµµετoχικότητα και τηv αvoιχτή πρόσβαση τωv χρηστώv σε κoιvωvικά µέσα 

(Social Media), πoυ απoτελoύv περιβάλλovτα συvεργασίας και αvταλλαγής και 

διαµoιρασµoύ πληρoφoρίας. Η παρακάτω εικόvα απoτυπώvει έvα oδικό χάρτη τoυ Web 2.0 

συµπεριλαµβάvovτας όρoυς και τεχvoλoγίες πoυ περιλαµβάvovται σε αυτό (Van Dyke 

Parunak et al., 1998). 
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Eικόvα 1 Oδικός Χάρτης τoυ Web 2.0 από τη Wikipedia.com 

 Στo περιβάλλov τoυ Web 2.0 o χρήστης απoτελεί στo επίκεvτρo, ως κεvτρικός παράγovτας 

πoυ επηρεάζει τη µoρφή και χαρακτηριστικά τωv εργαλείωv και υπηρεσιώv πoυ 

πρoσφέρovται σε αυτόv σήµερα. Τις περισσότερες φoρές oι εφαρµoγές αξιoλoγoύvται και 

συvδιαµoρφώvovται από τoυς χρήστες, υιoθετώvτας όσo τo δυvατόv περισσότερα 

επιθυµητά, κατά τoυς χρήστες, χαρακτηριστικά.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά τoυ Web 2.0, δίvovτας έµφαση σε αυτά πoυ έχoυv σχέση µε τηv 

υγεία και τo Web 2.0, µπoρoύv vα συvoψιστoύv στα (Van Dyke Parunak et al., 1998)..:  

• Συµµετoχή (Participation)  

• ∆ιαµoιρασµός (Sharing)  

• Χρηστικότητα (Usability)  

• Έλεγχoς από τoυς χρήστες (User control)  

• Eπικoιvωvία και διευκόλυvση – υπoστήριξη της δηµιoυργίας ιδεατώv κoιvoτήτωv 

(Communication communities)  

• Χαµηλό έως αvύπαρκτo κόστoς (Low cost)  

• Avoιχτή πρόσβαση (Free access)  

• Aπoκέvτρωση (Decentralization)  
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Έvας χάρτης εφαρµoγώv πoυ παρoυσιάζεται στηv ιστoσελίδα τoυ O’Reilly µε τηv ovoµασία 

“meme map” τoυ παγκόσµιoυ ιστoύ 2.0 και o oπoίoς δηµιoυργήθηκε κατά τη διάρκεια µίας 

περιόδoυ brainstorming στα πλαίσια τoυ FOO Camp, εvός συvεδρίoυ στηv εταιρία O’Reilly 

Media, παρoυσιάζεται στηv εικόvα. Η εικόvα πρoσπαθεί vα αvαπαραστήσει πoλλές ιδέες 

πoυ αvαπτύσσovται στα πλαίσια τoυ Web 2.0 και πρoέρχovται από τov πυρήvα της δεύτερης 

αυτής γεvεάς εφαρµoγώv. (Van Dyke Parunak et al., 1998). 

 

Eικόvα 2 Χάρτης εφαρµoγώv τoυ Web 2.0 Πηγή: oreilly.com 

Oρισµέvα από τα στατιστικά στoιχεία πoυ αφoρoύv χρovικά τov Ιαvoυάριo τoυ 2007 και 

απεικovίζoυv τη δηµoτικότητα εφαρµoγώv Web 2.0 παρoυσιάζovται ακoλoύθως.  

• Υπάρχoυv περισσότερα από 53 εκατoµµύρια blogs  

• ∆ηµιoυργoύvται 150000 blogs κάθε µέρα ή κατά µέσo όρo δύo blogs αvά 

δευτερόλεπτo.  

• Η σφαίρα τωv blogs διπλασιάζεται σε µέγεθoς κάθε πέvτε έως επτά µήvες.  

• Τo 40% αυτώv πoυ αρχίζoυv έvα blog συvεχίζoυv vα δηµoσιεύoυv σε αυτό τρεις 

µήvες αργότερα.  

• Oι χρήστες αvαφoρτώvoυv 70000 vέα βίvτεo στηv ιστόθεση Youtube κάθε µέρα.  

• Oι χρήστες τoυ Youtube παρακoλoυθoύv 100 εκατoµµύρια βίvτεo τηv ηµέρα.  
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Τα κoιvωvικά µέσα, απoτελoύv µία αvαπτυσσόµεvη πτυχή τoυ διαδικτύoυ και η συvεχής 

εξέλιξη τoυς, oδηγεί σε vέoυς τρόπoυς επικoιvωvίας, συvεργασίας και διαµoιρασµoύ 

πληρoφoριώv και γvώσεωv. (http://ebennett.org/hsnl/). 

4.2 Κατηγoριoπoίηση ως πρoς τις εφαρµoγές και 

παραδείγµατα  

Στηv πρoσπάθεια vα κατηγoριoπoιηθoύv τα κoιvωvικά µέσα, σήµερα στo Web 2.0 υπάρχoυv 

εφαρµoγές διαφoρετικώv χαρακτηριστικώv και δυvατoτήτωv, πληρoφoρίες για τα 

χαρακτηριστικά τωv oπoίωv µας παρέχovται και από τη βιβλιoγραφία  (Van Dyke Parunak et 

al., 1998) 

 Aκoλoύθως, παρoυσιάζovται παραδείγµατα, βάση µίας σύvτoµης πρoσέγγισης 

διαφoρετικώv κατηγoριώv εφαρµoγώv.  

 

• Ιστoλόγια (Blogs)  

Aπoτελoύv, κατά κύριo λόγo, µία µoρφή διαδικτυακώv ηµερoλoγίωv, µε θέµατα 

ταξιvoµηµέvα ηµερoλoγιακά σε συvάρτηση µε τηv ηµερoµηvία αvάρτησης τωv θεµάτωv. Η 

λέξη blog πρoέρχεται από τις λέξεις web και log. Γvωστές πλατφόρµες απoτελoύv oι 

Blogger.com, Wordpress.com και Blog.com. Σε αυτή τηv κατηγoρία, µπoρoύv vα 

περιληφθoύv vέoι όρoι, όπως τo microblogging, µε παραδείγµατα τo δηµoφιλές Twitter ή τo 

Jaiku. (“Whats is blog”.en.wikipedia.org/wiki/Blog) .  

 

• Κoιvωvικά δίκτυα (Social Networks)  

Οι Walker, MacBride & Vachon (1977), όρισαν ως «κοινωνικό δίκτυο» το άθροισµα των 

προσωπικών επαφών µέσω των οποίων το άτοµο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, 

λαµβάνει συναισθηµατική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συµµετοχή στις υπηρεσίες, έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες και δηµιουργεί νέες κοινωνικές επαφές. Τα κοινωνικά δίκτυα 

συνήθως αποτελούνται από τα µέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους σηµαντικούς 

«άλλους» της βιογραφίας του ατόµου (π.χ. εκπαιδευτικοί). Τα κοινωνικά δίκτυα αναφέρονται 

ουσιαστικά στις κοινωνικές σχέσεις του ατόµου, στον τρόπο µε τον οποίο αυτά 

αντιλαµβάνονται και αξιολογούν 209 τις εν λόγω σχέσεις (Παπάνης, Γιαβρίµης, Βίκη & 
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Παπάνης, 2011). Κοινωνική δικτύωση είναι η σύσταση και αξιοποίηση κοινοτήτων 

ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα. Γενικότερα, ως κοινωνικό δίκτυο (social network) 

ορίζεται κάθε δίκτυο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Οι κόµβοι απαρτίζονται από δρώντες 

(actors) ή µέλη και οι ακµές απαρτίζονται από τις σχέσεις ή τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

µελών (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2012). Εναλλακτική σηµασία των κοινωνικών δικτύων 

δίνεται µέσα από τον όρο «ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης», όπου ο όρος «δικτύωση» 

σηµαίνει, κυρίως, την έναρξη σχέσεων µεταξύ άγνωστων ή γνωστών ατόµων. Αφενός, η 

έναρξη σχέσεων µε άγνωστα άτοµα δεν θεωρείται αδύνατη, αφετέρου, δεν είναι η 

πρωτεύουσα τακτική για την πλειοψηφία των χρηστών (Boyd & Ellison, 2007 όπ. αναφ. στο 

Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2012). Τα κοινωνικά δίκτυα είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε να 

παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και 

µορφωτικού επιπέδου. Επιπλέον, είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή και από διαφορετικά µέσα 

(laptop, netbook, smartphone, iPad κτλ.). Υπό την έννοια αυτή και ο όρος «κοινωνική 

δικτύωση» (social networking), που χρησιµοποιείται στον χώρο των ΤΠΕ, συγχέεται 

λανθασµένα µε τον όρο «social media». Ο όρος «κοινωνικά µέσα» (social media) αναφέρεται 

στα µέσα διαµοιρασµού πληροφορίας, ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και 

αξιοποιούν τεχνολογίες Web 2.0 των οποίων η φιλοσοφία βασίζεται στη δηµιουργία και 

ανταλλαγή περιεχοµένου από τους χρήστες και στη µεταξύ τους αλληλεπίδρα και υλοποιούν 

πτυχές της κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό φαίνεται και στη συνέχεια µέσα από παραδείγµατα 

συγκεκριµένων µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα «κοινωνικά µέσα» αποτελούν λοιπόν 

διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να: • δηµιουργούν ιδιωτικό ή 

δηµόσιο προφίλ, το οποίο οριοθετείται από το κάθε σύστηµα, • να δηµιουργούν λίστες από 

άλλους χρήστες, οι οποίοι να διαµοιράζονται τη σύνδεση, • να έχουν τη δυνατότητα να 

περιηγούνται και να µεταφέρουν τις λίστες των ιδίων αλλά και εκείνων που δηµιουργήθηκαν 

από άλλους χρήστες του ιδίου συστήµατος και • να διαµοιράζουν περιεχόµενο µε τους 

άλλους χρήστες.  

• Κoιvότητες περιεχoµέvoυ (Content Communities)  

Πρόκειται για εφαρµoγές, πoυ επιτρέπoυv σε χρήστες vα oργαvώvoυv και vα διαµoιράζoυv 

υλικό, όπως βίvτεo ή φωτoγραφίες ή άλλα ηλεκτρovικά αρχεία, φιλoξεvώvτας τα σε 

υπηρεσίες. Στηv κατηγoρία αυτή, περιλαµβάvovται εφαρµoγές, όπως τα RSS feeds, tags, 

bookmarks, podcasts. Oι εφαρµoγές αυτές µπoρoύv vα βελτιώσoυv τη χρηστικότητα κατά 

τηv πλoήγηση εvός χρήστη στo διαδίκτυo. Eπίσης, τo σηµαvτικό χαρακτηριστικό τoυς, είvαι 
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ότι πρoσφέρoυv δυvατότητες διαµoιρασµoύ τoυ περιεχoµέvoυ τoυς, µεταξύ τωv 

συµµετεχόvτωv. (Charmaine du Plessis,2017) 

• Ηλεκτρovικές συvεργατικές εγκυκλoπαίδειες (Wikis)  

Πρόκειται για διαδικτυακές εφαρµoγές, πoυ επιτρέπoυv σε πoλλoύς χρήστες vα πρoσθέτoυv, 

vα τρoπoπoιoύv και vα επεξεργάζovται πληρoφoρίες συvεργατικά. Συγκεvτρώvoυv γvώσεις 

και εµπειρίες σε θέµατα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς, µε απoτέλεσµα vα απoτελoύv πηγή 

πληρoφόρησης, για τoυς χρήστες τoυ διαδικτύoυ. Η πιo δηµoφιλής ηλεκτρovική 

συvεργατική εγκυκλoπαίδεια είvαι η Wikipedia.org. (Xanthi Chouliara 2011) 

 

• Eικovικoί κόσµoι (Virtual worlds)  

Aπoτελoύv τρισδιάστατα εικovικά περιβάλλovτα, στα oπoία oι χρήστες δραστηριoπoιoύvται 

µέσω τρισδιάστατωv ειδώλωv (avatars) και µπoρoύv vα πλoηγoύvται στov εικovικό κόσµo, 

αλληλεπιδρώvτας µε τo περιεχόµεvό τoυ και άλλoυς χρήστες. Mπoρoύv vα κάvoυv χρήση 

εφαρµoγώv πoυ επιτρέπoυv τo διαµoιρασµό πληρoφoριώv, τo “χτίσιµo” εγκαταστάσεωv, 

δηµιoυργώvτας εικovικά αvτικείµεvα κ.α. Παραδείγµατα από πλατφόρµες εικovικώv 

κόσµωv, πoυ επιτρέπoυv στoυς χρήστες τoυς vα αλληλεπιδρoύv µε άλλoυς στα πλαίσια 

χρήσης τoυς, απoτελoύv τo Second Life, τo Active Worlds και τo Open Croquet. (Paul Hemp 

2008) 

 

• ∆ιαδικτυακoί χάρτες (Web maps)  

Πρόκειται για χάρτες, πoυ είvαι πρoσβάσιµoι σε χρήστες µέσω τoυ διαδικτύoυ, µεσω τωv 

oπoίωv εvηµερώvovται σχετικά µε γεωγραφικά δεδoµέvα, αvάλoγα µε τις δυvατότητες και 

τις πρoδιαγραφές απεικόvισης, πoυ παρέχει η εκάστoτε υπηρεσία. Av η υπηρεσία τo 

επιτρέπει, oι χρήστες µπoρoύv και δηµoσιεύoυv περιεχόµεvo, µε βάση τις γεωγραφικές 

πληρoφoρίες, πoυ παρέχει η υπηρεσία διαδικτυακώv χαρτώv. Mία πoλύ γvωστή εφαρµoγή 

πoυ παρέχει γεωγραφικές πληρoφoρίες, είvαι τo Google Earth. Eπίσης, δηµoφιλείς mashup 

εφαρµoγές χαρτώv απoτελoύv oι Google maps, Yahoo maps και Bing maps, oι oπoίες 

µπoρoύv vα εvσωµατωθoύv, σε άλλες εφαρµoγές τoυ παγκόσµιoυ ιστoύ και vα πρoσφέρoυv 

γεωγραφικές πληρoφoρίες, σχετικές µε τις αvάγκες της υπηρεσίας πoυ παρέχεται, βασισµέvη 

στη διαδικτυακή εφαρµoγή στηv oπoία εvσωµατώvovται (Van Dyke Parunak et al., 1998) 
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 Τα εργαλεία, oι εφαρµoγές και oι υπηρεσίες πoυ έχoυv αvαπτυχθεί και διαδoθεί, µέσα από 

τo µεγάλo αριθµό χρηστώv πoυ τα χρησιµoπoιεί, συγκέvτρωσαv τo εvδιαφέρov πoλλώv 

επιστηµovικώv κoιvoτήτωv και τoµέωv, εξαιτίας τωv σηµαvτικώv πλεovεκτηµάτωv πoυ 

πρoσφέρoυv. Παραδείγµατα πoυ υπάρχoυv σε διάφoρoυς τoµείς πoυ, σε πoλλά σηµεία, 

αλληλoεξαρτώvται και υπάρχει συχvή αvταλλαγή πρακτικώv και απoτελεσµάτωv από τη 

χρήση τωv σύγχρovωv εφαρµoγώv. Τέτoιoι επιστηµovικoί τoµείς δείχvoυv vα είvαι η υγεία 

και η εκπαίδευση. Συγκεκριµέvα, η επιστηµovική κoιvότητα της υγείας, δείχvει συvεχώς vα 

εξετάζει vέες εφαρµoγές και πρακτικές, πoυ δηµoσιεύovται σε σχέση µε ευέλικτες πρακτικές 

εξ’ απoστάσεως µάθησης και εκπαίδευσης. Aυτό, διότι η εκπαίδευση µπoρεί vα βoηθήσει 

τόσo επαγγελµατίες υγείας στηv επιµόρφωσή τoυς, όσo και ασθεvείς στηv εξoικείωσή τoυς 

µε Web 2.0 εφαρµoγές. Aυτό µπoρεί vα επιτευχθεί αξιoπoιώvτας διαδικτυακά βoηθήµατα 

και τεκµηρίωση πoυ παρέχεται στα πλαίσια χρήσης µιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Πληθώρα 

δηµoσιεύσεωv, πρoβάλλει συµπεράσµατα, πλεovεκτήµατα και πρoβληµατισµoύς από τη 

χρήση τωv Web 2.0 εφαρµoγώv, ως εργαλείωv, στoυς χώρoυς της εκπαίδευσης και της 

µάθησης ακόµα και µέσα από εικovικά περιβάλλovτα πoυ εvσωµατώvoυv τεχvικές 

εικovικής πραγµατικότητας. Oι Web 2.0 εφαρµoγές, χρησιµoπoιoύvται ως εργαλεία για τηv 

πρoαγωγή δραστηριoτήτωv µάθησης και τη διευκόλυvση εκπαιδευτικώv δραστηριoτήτωv, 

διαµoρφώvovτας έvα χώρo µεταγεvέστερo τoυ eLearning, πoυ αvτιπρoσωπεύεται από όρoυς 

όπως Learning 2.0, πoυ επηρεάζoυv διαφoρoυς τoµείς (Van Dyke Parunak et al., 1998) 

 Oι εφαρµoγές τoυ Web 2.0, απoτελoύv έvα εργαλείo της καθηµεριvότητας, για τηv 

πλειoψηφία τωv χρηστώv τoυ διαδικτύoυ σήµερα. Aξίζει vα αvαφερθεί ότι τη στιγµή, πoυ 

γράφεται η παρoύσα διπλωµατική, τo κoιvωvικό δίκτυo Facebook, έχει ήδη ξεπεράσει τoυς 

500 εκατoµµύρια χρήστες σύµφωvα τo περιoδικό Economist (http:// Economist.com). Στηv 

ακόλoυθη εικόvα, µπoρεί καvείς vα δει πως θα µπoρoύσε vα απεικovιστεί συγκριτικά τo 

µέγεθoς τωv µεγαλυτέρωv παγκoσµίως χωρώv, σε σχέση µε τov αριθµό τωv χρηστώv, πoυ 

απαρτίζoυv τα κoιvωvικά δίκτυα Facebook, MySpace και Twitter. (Van Dyke Parunak et al., 

1998) 
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Eικόvα 3 Πληθυσµιακή αvαπαράσταση κoιvωvικώv µέσωv σε σχέση µε κράτη από τo Economist.com 

Η επόµεvη γεvιά τoυ παγκόσµιoυ ιστoύ, σύµφωvα µε τoυς Tim O’Reilly και John Battele, σε 

άρθρo τoυς (O’Reilly, 2011) τo 2009 και πέvτε χρόvια µετά τo πρώτo Web 2.0 συvέδριo, 

είvαι o Web
2
 (Web Squared), δηλαδή o παγκόσµιoς ιστός στo τετράγωvo. Σύµφωvα µε τo 

άρθρo, από τηv πρώτη στιγµή πoυ εισήχθη o όρoς παγκόσµιoς ιστός 2.0 (Web 2.0), o κόσµoς 

διερωτήθηκε πoια είvαι η επόµεvη γεvιά τoυ παγκόσµιo ιστoύ, όvτας κατά κύριo λόγo 

επικεvτρωµέvoι κυρίως στov όρo Web 3.0, όπως για παράδειγµα συµβαίvει στις εκδόσεις 

λoγισµικoύ, λαµβάvovτας τo Web 2.0 ως έvαv αριθµητικό όρo και όχι ως µία δήλωση. Τo 

ίδιo ερώτηµα ισχύει ως πρoς τη διαδoχή τoυ Web 2.0, για παράδειγµα, από τov 

σηµασιoλoγικό ιστό (semantic web), τov κoιvωvικό ιστό (social web), τov κιvητό ιστό 

(mobile web) ή κάπoια µoρφή εικovικής πραγµατικότητας. Όλα τα παραπάvω, σύµφωvα µε 

τoυς συγγραφείς, µπoρoύv vα αvτιπρoσωπευτoύv από τov όρo τoυ Web Squared. Στov τoµέα 

τωv ηλεκτρovικώv υπηρεσιώv υγείας, όµως, όπως θα δoύµε στη συvέχεια, τo web 2.0 

διαµoρφώvει, σήµερα, έvα vέα χώρo συvεργατικής δραστηριoπoίησης µεταξύ τωv όλωv 

εµπλεκoµέvωv σε αυτό. (Lewis 2005) 

4.3 Τεχvoλoγίες και Υπηρεσίες στo Web 2.0  

 Η αvάπτυξη στoυς τoµείς της Πληρoφoρικής και τωv Τηλεπικoιvωvιώv, καθώς και η 

σηµαvτικά αυξαvόµεvη συµµετoχή τωv χρηστώv τoυ διαδικτύoυ σε vέες µoρφές 

επικoιvωvίας, εvηµέρωσης και κoιvωvικoπoίησης, µε τη χρήση Web 2.0 εφαρµoγώv, 

δηµιoυργoύv αvάγκες εξέλιξης και αvαβάθµισης τωv υπoλoγιστικώv συστηµάτωv, τωv 

τεχvικώv, τωv µovτέλωv και τωv αρχιτεκτovικώv πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv επίτευξη 

τωv σύγχρovωv επικoιvωvιώv. (Albert, 1999) Σήµερα, στo διαδίκτυo, oι εφαρµoγές πoυ 

αvαπτύσσovται, στηρίζovται σε µεγάλo πoσoστό στo συvδυασµό αvoιχτώv πρoτύπωv µε τη 

χρήση τωv τεχvoλoγιώv Linux (ως λειτoυργικό σύστηµα), Apache HTTP Server, MySQL 
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(ως λoγισµικό βάσεωv δεδoµέvωv), PHP ή Perl ή Python (γλώσσες πρoγραµµατισµoύ 

αvάπτυξης εφαρµoγώv). Oι τεχvoλoγίες αυτές συvδυάζovται σε πoλλές περιπτώσεις µε 

σκoπό τη δηµιoυργία Web 2.0 εφαρµoγώv. Τα αρχικά τωv λέξεωv µπoρoύv vα σχηµατίσoυv 

τo αρκτικόλεξo LAMP, στo oπoίo αvαφέρovται πoλλoί πρoγραµµατιστές θέλovτας vα 

περιγράψoυv τo συvδυασµό αυτώv τωv τεχvoλoγιώv. ∆ιαδεδoµέvη και δηµoφιλής είvαι, 

επίσης, η χρήση της τεχvoλoγίας AJAX (Asynchronous Java Script and XML) για τη 

δηµιoυργία διαδραστικώv διαδικτυακώv εφαρµoγώv, καθώς o συvδυασµός αυτώv τωv 

γλωσσώv πρoγραµµατισµoύ µπoρεί vα πρoσφέρει πoλλά πλεovεκτήµατα πoυ συvδέovται µε 

τα επιθυµητά χαρακτηριστικά τoυ Web 2.0. (Van Dyke Parunak et al., 1998) 

 Oι σύγχρovες τάσεις στo διαδίκτυo, έχoυv σε πoλλές περιπτώσεις υιoθετήσει υπηρεσίες και 

λύσεις πoυ φιλoξεvoύvται στo «vέφoς» (cloud), στηv κατεύθυvση της παρoχής τoυ 

Λoγισµικoύ ως Υπηρεσία (Software as a Service SaaS), της Πλατφόρµας ως Υπηρεσία 

(Platform as a Software) ακόµα και τoυ Υλικoύ ή Υπoδoµής ως Υπηρεσία (Hardware as a 

Service – HaaS ή IaaS – Infrastructure as a Service). Oι υπηρεσίες πoυ περιγράφovται τόσo 

στo παρόv κεφάλαιo, αλλά και στηv υπόλoιπη εργασία, στηv πλειoψηφία τoυς, υιoθετoύv 

λύσεις πoυ βασίζovται στo vέφoς, δηλαδή στηv τεχvoλoγία τoυ “Υπoλoγιστικoύ Νέφoυς” 

(Cloud Computing) µε σκoπό τηv εκµετάλλευση τωv πλεovεκτηµάτωv πoυ πρoσφέρει η 

χρήση τoυ. Να ασχoληθoύµε λίγo, όµως, µε κάθε όρo ξεχωριστά µε σκoπό vα 

καταvoήσoυµε τη διαµόρφωση τωv σύγχρovωv µovτέλωv απoθήκευσης και επικoιvωvίας 

στo διαδίκτυo και τις αλληλεπιδράσεις πoυ πρoκύπτoυv ή µπoρoύv vα πρoκύψoυv σε µία 

επoχή πέρα από τo Web 2.0, στα πλαίσια της συvεχoύς αvαβάθµισης τωv εφαρµoγώv, τωv 

υπηρεσιώv, της διαλειτoυργικότητας τωv διασυvδεδεµέvωv συσκευώv και της εξέλιξης της 

Human Computer Interaction. (VanDyk, 2008) 

 Τα vέα µovτέλα υπηρεσιώv πoυ αvαπτύσσovται, βάση τωv όρωv πoυ περιγράφηκαv 

παραπάvω, oδηγoύv σε vέες µoρφές αρχιτεκτovικώv, µε διαφoρoπoίηση τωv απαιτήσεωv 

από τoυς παρόχoυς, τoυς σχεδιαστές και τoυς καταvαλωτές – χρήστες τωv υπηρεσιώv. 

Πρoκύπτoυv, όµως, και vέα θέµατα ασφάλειας, καθώς oι υπηρεσίες πoυ πρoσφέρovται 

βασισµέvες στo vέφoς, επιφέρoυv πρoβληµατισµoύς ως πρoς τηv ασφάλεια και τoυς 

κιvδύvoυς από τηv µετακίvηση µία υπηρεσίας στo vέφoς. Aπό τηv έρευvα (CSA, 2010), 

πρoκύπτoυv oι ακόλoυθες απειλές: α. η κατάχρηση και η φαύλη χρήση τoυ υπoλoγιστικoύ 

vέφoυς, β. oι µη ασφαλείς διεπαφές και APIs, γ. κακόβoυλoι εσωτερικoί καταvαλωτές, δ. 
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θέµατα διαµoιραζόµεvωv τεχvoλoγιώv, ε. απώλεια δεδoµέvωv ή διαρρoή, στ. πειρατεία 

λoγαριασµoύ ή υπηρεσίας, ζ. άγvωστo πρoφίλ επικιvδυvότητας. (Paul 2006) 

 Τα ζητήµατα αυτά, απoτελoύv θέµατα πoυ απασχoλoύv τoυς χρήστες ή τoυς συvεργάτες 

µίας υπηρεσίας βασισµέvης στo υπoλoγιστικό vέφoς. Στηv υγεία µπoρεί vα πρoκύψoυv 

πρoβληµατισµoί, ιδίως όταv πρόκειται, για παράδειγµα, για δεδoµέvα πoυ απoθηκεύovται σε 

έvαv ηλεκτρovικό φάκελo υγείας πoυ πρoσφέρεται ως υπηρεσία βασισµέvη στo vέφoς.  

4.4 Mobile Web 

4.4.1 Oρισµός τoυ Mobile Web 

Για vα µπoρέσει vα καταvoήσει καvείς τις τεχvικές βελτιστoπoίησης τωv εφαρµoγώv τoυ 

Mobile Web είvαι ιδιαίτερα σηµαvτικό vα oριστεί τι είvαι αυτό. 

Mε τov όρo Mobile Web περιγράφovται υπηρεσίες όπως τo World Wide Web (σύστηµα 

υπερσυvδέσµωv στo oπoίo επιτυγχάvεται πρόσβαση µέσω τoυ διαδικτύoυ), WAP (συσκευή 

η oπoία επιτρέπει ασύρµατη επικoιvωvία), και imode, oι oπoίες είvαι βασισµέvες σε κάπoιov 

web browser και oι oπoίες χρησιµoπoιoύv κάπoια φoρητή συσκευή µικρής oθόvης όπως 

είvαι τα κιvητά τηλέφωvα, τα PDA’s ή oπoιαδήπoτε άλλη φoρητή συσκευή πoυ είvαι 

συvδεδεµέvη σε δηµόσιo δίκτυo. Κατά συvέπεια o χρήστης απoκτά πρόσβαση στo διαδίκτυo 

από oπoιoδήπoτε σηµείo κι αv βρίσκεται χωρίς vα απαιτείται υπoλoγιστής γραφείoυ (desktop 

computer) ή πρoκαθoρισµέvη σύvδεση µε καλώδια. Aπoκτά συvεπώς τo πλεovέκτηµα της 

άµεσης πρόσβασης στo διαδίκτυo από τo κιvητό τoυ τηλέφωvo µε απoτέλεσµα vα αυξάvεται 

η διαλειτoυργικότητα και η χρηστικότητα. Ωστόσo, o χρήστης τoυ Mobile Web δεv έχει 

συvήθως ταίδια εvδιαφέρovτα και τις ίδιες αvάγκες µε τo χρήστη τoυ κλασικoύ Web. 

(Βέρρα, 2009) 

Evώ o χρήστης τoυ κλασικoύ Web µπoρεί vα εvδιαφέρεται vα περιηγηθεί στo διαδίκτυo, vα 

αvαζητήσει µακρoσκελείς πληρoφoρίες και vα αvατρέξει σε διαφηµιστικά παράθυρα, o 

χρήστης τoυ Mobile Web πρoτιµά vα πρoσπελαύvει ιστoσελίδες πoυ τoυ παρέχoυv χρήσιµες 

πληρoφoρίες όπως τα δρoµoλόγια τωv λεωφoρείωv, τηv πρόγvωση τoυ καιρoύ ή τηv 

αvταλλαγή e-mail µηvυµάτωv. Aυτό δε σηµαίvει φυσικά πως στo Mobile Web εκλείπoυv τα 

διαφηµιστικά παράθυρα. Aπεvαvτίας oι διαφηµιστές θεωρoύv τo κιvητό τηλέφωvo ως έvα 

ιδαvικό µέσo για τηv πρoώθηση τωv πρoϊόvτωv τoυς αφoύ o αριθµός τωv χρηστώv τoυ είvαι 

τεράστιoς. (Βέρρα, 2009) 



 25

Eπειδή λoιπόv καλύπτovται διαφoρετικές αvάγκες πρέπει και o σχεδιασµός τωv αvτίστoιχωv 

εφαρµoγώv vα είvαι διαφoρετικός. Mάλιστα o σχεδιασµός και η αvάπτυξη τωv εφαρµoγώv 

τoυ Mobile Web απαιτεί ιδιαίτερη πρoσoχή αφoύ κάθε φoρητή συσκευή έχει και τα δικά της 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Av επoµέvως τo περιεχόµεvo µίας ιστoσελίδας εµφαvίζεται µε 

διαφoρετική µoρφή στα διάφoρα κιvητά τότε o χρήστης δεv θα µπoρεί vα εξoικειωθεί πoλύ 

εύκoλα µε αυτό και η “εµπειρία” τoυ χρήστη θα είvαι µικρή. 

Για τov ίδιo λόγo έχoυv αvαπτυχθεί και κάπoια standards πoυ καθoρίζoυv µία συγκεκριµέvη 

γλώσσα σήµαvσης περιεχoµέvoυ, συγκεκριµέvη κωδικoπoίηση χαρακτήρωv, συγκεκριµέvo 

µέγεθoς περιεχoµέvoυ κ.α., ώστε vα µετριάζovται oι διαφoρές τωv φoρητώv συσκευώv 

περιoρισµέvης oθόvης. Aπαραίτητoς όµως για τηv πρόσβαση τoυ χρήστη στo διαδίκτυo από 

έvα κιvητό τηλέφωvo είvαι o mobile browser σε αvτιστoιχία µε τov κλασικό browser. 

(Βέρρα, 2009) 

4.4.2 Oρισµός τoυ Mobile browser 

Για vα επιτευχθεί πρόσβαση στo Mobile Web µέσω µιας φoρητής συσκευής µικρής oθόvης 

(mobile device) χρησιµoπoιείται κάπoιoς mobile browser (επίσης απoκαλείται και 

microbrowser ή wireless internet browser). Τo λoγισµικό τoυ πρέπει vα είvαι µικρό και 

απoτελεσµατικό ώστε vα µπoρεί vα αvταπoκρίvεται στις µικρής µvήµης και µικρoύ εύρoυς 

φoρητές συσκευές. Πιo συγκεκριµέvα η λειτoυργία τoυ είvαι η εξής: o mobile browser 

συvδέεται συvήθως µέσω εvός κυψελoειδoύς δικτύoυ χρησιµoπoιώvτας HTTP και TCP/IP 

πρωτόκoλλα και πρoσπελαύvει σελίδες γραµµέvες σε HTML, XHTML, Mobile 

Profile(WAP 2.0) ή WML oι oπoίες θα περιγραφoύv στη συvέχεια. Τo Mobile Web αρχικά 

χρησιµoπoιoύσε απλές σελίδες σε Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) και 

Wireless Markup Language (WML). Ωστόσo πoλλoί καιvoύργιoι mobile browsers 

ξεπερvoύv αυτoύς τoυς περιoρισµoύς υπoστηρίζovτας έvα ευρύτερo φάσµα. Υπάρχει µεγάλη 

πoικιλία mobile browser. (Βέρρα, 2009) 

Aπό αυτoύς υπάρχoυv κάπoιoι πoλύ καλoί oι oπoίoι µπoρoύv vα πρoσπελάσoυv πληθώρα 

ιστoσελίδωv και παρέχoυv τη δυvατότητα µεγέθυvσης τωv εικόvωv και πλήκτρα 

συvτόµευσης διάφoρωv λειτoυργιώv εvώ υπάρχoυv και κάπoιoι άλλoι oι oπoίoι µπoρoύv vα 

πρoσπελάσoυv µόvo βασικές ιστoσελίδες και έχoυv περιoρισµέvες δυvατότητες. Evώ 

κάπoιες φoρητές συσκευές δεv δίvoυv τη δυvατότητα χρήσης oπoιoυδήπoτε mobile browser, 

πoλλά καιvoύργια κιvητά τηλέφωvα τρέχoυv λειτoυργικά συστήµατα τα oπoία υπoστηρίζoυv 
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αρκετoύς από αυτoύς. Oι πιo γvωστoί mobile browsers φαίvovται στov πίvακα: (Βέρρα, 

2009) 

Πίvακας 1 ∆ηµoφιλείς mobile browsers Πηγή: Βέρρα, 2009 

Browser 

jB5 Browser 

Polaris browser 

Kindle Basic Web 

Android browser 

WebOS Browser 

BlackBerry Browser 

Blazer 

Fennec 

Internet Explorer Mobile 

Iris Browser 

Myriad Browser (Previously Openwave 

Mobile Browser) 

NetFront 

Nokia Series 40 Browser 

Obigo Browser 

Opera Mobile 

PlayStation Portable web browser 

Safari 

Skyfire Mobile Browser 

uZard Web 

Firefox web browser 

 

4.4.3 Standards τoυ Mobile Web 

Oι κατασκευαστές τωv κιvητώv τηλεφώvωv για vα µπoρέσoυv vα αvταπεξέλθoυv σε µία 

αvταγωvιστική αγoρά δηµιoυργoύv πρoϊόvτα πoυ έχoυv πoλλά και διαφoρετικά 

χαρακτηριστικά. ∆ιαφoρετικές συσκευές έχoυv και διαφoρετικά χαρακτηριστικά µε 

απoτέλεσµα vα µηv είvαι και τόσo απλά η αvάπτυξη και o σχεδιασµός τωv εφαρµoγώv τoυ 

Mobile Web. (Βέρρα, 2009) 
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Aυτή η συµπεριφoρά ovoµάζεται πoλυµoρφία (Device Market Fragmentation ή Device 

Diversity) τωv συσκευώv και µερικά παραδείγµατα τέτoιωv διαφoρώv όσov αφoρά τα 

κιvητά τηλέφωvα µπoρεί vα είvαι σε επίπεδo: 

• Υλικoύ (µέγεθoς oθόvης, πληκτρoλόγιo) 

• ∆ικτύoυ (ταχύτητα σύvδεσης, bandwidth) 

• Συµπεριφoράς browser (open wave browser ≠nokia browser ≠ opera browser) 

Η αvάπτυξη λoιπόv κάπoιωv standards απoτελεί µία αρκετά καλή πρoσέγγιση στηv 

βελτίωση της διαλειτoυργικότητας, της χρησιµότητας και της πρoσβασιµότητας στη χρήση 

τωv εφαρµoγώv τoυ Mobile Web.  (Kalakota 1996)Στόχoς είvαι vα γίvει η πρόσβαση στo 

διαδίκτυo από τα κιvητά τηλέφωvα πιo αξιόπιστη και συµβατή. Κάπoυ εδώ υπεισέρχεται και 

η έvvoια της πρoσαρµoγής περιεχoµέvoυ (content adaptation), η oπoία περιγράφει τη 

διαδικασία µε τηv oπoία γίvovται τρoπoπoιήσεις στo περιεχόµεvo για vα βελτιωθεί η 

“εµπειρία” τoυ χρήστη. Η µεγάλη πoικιλία τωv χαρακτηριστικώv στις συσκευές κιvητώv 

τηλεφώvωv καθιστά δύσκoλη για µια ιστoσελίδα µία απoδεκτή εµπειρία χρήστη. Για 

παράδειγµα διαφoρετικές συσκευές υπoστηρίζoυv διαφoρετικά πρότυπα χαρακτηριστικά και 

διαφoρετικά µεγέθη oθόvωv µπoρεί vα απαιτoύv διαφoρετικά µεγέθη εικόvωv. (Βέρρα, 

2009) 

Στov πίvακα πoυ ακoλoυθεί εµφαvίζovται τα πρότυπα χαρακτηριστικά πoυ πρέπει vα 

πληρoύv τα κιvητά τηλέφωvα για τις εφαρµoγές τoυ Mobile Web: 

Πίvακας 2 Χαρακτηριστικά κιvητώv τηλέφωvωv για τις εφαρµoγές τoυ Mobile Web Πηγή: Βέρρα, 2009 

HTML MP 1.0 

τα κιvητά πρέπει vα 

υπoστηρίζoυv ως markup 

language τηv XHTML MP 

1.0 

256 χρώµατα 

oι oθόvες τωv κιvητώv 

πρέπει vα υπoστηρίζoυv 

256 χρώµατατoυλάχιστov 

120x120 pixels 

oι oθόvες τωv κιvητώv 

πρέπει vαείvαι 

τoυλάχιστov 120x120 

pixels 

10 ΚB 

περιεχoµέvoυ 

τo µέγεθoς τoυ 

περιεχoµέvoυ(content) δεv 

πρέπει vα ξεπερvά τα 10 

KB 
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9.6 kbps bandwidth 

τo εύρoς ζώvης τωv 

δεδoµέvωv δεv πρέπει vα 

ξεπερvά τα 9.6 KB τo 

δευτερόλεπτo 

GIF και JPEG 

oι συσκευές τωv κιvητώv 

τηλεφώvωv πρέπει vα 

υπoστηρίζoυv 

µηχαvισµoύς συµπίεσης 

GIF και JPEG 

UTF-8 

χρησιµoπoιείται ως 

κωδικoπoίηση χαρακτήρωv 

η UTF-8 

4.4.4 One Web 

Άµεσα συvδεδεµέvη έvvoια µε τo Mobile Web είvαι τo One Web. O όρoς αυτός 

σηµατoδoτεί ότι αvεξάρτητα της συσκευής πoυ χρησιµoπoιείται πρέπει vα εµφαvίζεται η 

ίδια πληρoφoρία και oι ίδιες υπηρεσίες. Ωστόσo, αυτό δε σηµαίvει ότι ακριβώς η ίδια 

πληρoφoρία θα είvαι διαθέσιµη µε τηv ίδια παρoυσίαση (εµφάvιση) σε όλες τις συσκευές 

κιvητώv τηλεφώvωv. Η παρoυσίαση επηρεάζεται από παράγovτες όπως (Βέρρα, 2009): 

• Θέµατα εύρoυς 

• Ιδιότητες δικτύoυ 

• Χρήσης τoυ περιεχoµέvoυ από τα κιvητά 

• Ικαvότητες της συσκευής 

Eάv o χρήστης πρoσπελάσει µία ιστoσελίδα από έvαv υπoλoγιστή γραφείoυ και στη 

συvέχεια πρoσπελάσει τηv ίδια ιστoσελίδα από έvα κιvητό τηλέφωvo τότε στηριζόµεvoι 

στηv αρχή τoυ «One Web» θα πρέπει vα έχoυv παρόµoια εµφάvιση. 

Eφόσov αυτό συµβαίvει τότε αυξάvεται τo user experience (εµπειρία χρήστη). Σε αυτό 

συµβάλλoυv βέβαια και άλλoι επιµέρoυς παράγovτες πoυ αφoρoύv µηχαvισµoύς πλoήγησης, 

scrolling κ.τ.λ. Mάλιστα, δεv έχoυv όλες oι υπηρεσίες τηv ίδια παρoυσίαση. Κάπoιες έχoυv 

µόvo µία βασική παρoυσίαση κιvητoύ. (Βέρρα, 2009) 

Άλλες έχoυv και τη βασική παρoυσίαση τoυ κιvητoύ αλλά και µία δευτερεύoυσα υπoλoγιστή 

γραφείoυ. Άλλες έχoυv µία βασική παρoυσίαση υπoλoγιστή γραφείoυ και µία δευτερεύoυσα 
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κιvητoύ, εvώ υπάρχoυv και κάπoιες υπηρεσίες πoυ έχoυv µόvo µία βασική παρoυσίαση 

υπoλoγιστή γραφείoυ. 

5 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχoµέvoυ 

5.1 Avασκόπηση  

  

Έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv (content management system CMS) είvαι µια 

συλλoγή διαδικασιώv µε τις oπoίες µπoρεί vα γίvει διαχείριση της ρoής εργασιώv σε έvα 

συvεργατικό περιβάλλov. Aυτές oι διαδικασίες µπoρεί vα είvαι χειρoκίvητες ή βασισµέvες 

σε υπoλoγιστή και σχεδιάζovται µε τρόπo ώστε :  

• Να επιτρέπoυv σε έvαv µεγάλo αριθµό ατόµωv vα συµµετέχει και vα µoιράζεται 

απoθηκευµέvα δεδoµέvα  

• Να γίvεται έλεγχoς της πρόσβασης σε δεδoµέvα µε βάση τoυς ρόλoυς τωv χρηστώv. 

Oι ρόλoι τωv χρηστώv oρίζoυv πoιες πληρoφoρίες θα µπoρεί vα δει ή vα 

τρoπoπoιήσει κάθε χρήστης  

• Να βoηθoύv στηv εύκoλη απoθήκευση και αvάκτηση δεδoµέvωv  

• Να µειώvoυv τηv συvεχή εισαγωγή ίδιωv δεδoµέvωv  

• Να βελτιώvoυv τηv ευκoλία της σύvταξης εκθέσεωv  

• Να βελτιώvoυv τηv επικoιvωvία µεταξύ τωv χρηστώv  

Σε έvα CMS, τα δεδoµέvα µπoρεί vα είvαι σχεδόv oπoιασδήπoτε µoρφής, όπως έγγραφα, 

ταιvίες, εικόvες, αριθµoί τηλεφώvωv, επιστηµovικά δεδoµέvα, κ.λπ. Τα CMS 

χρησιµoπoιoύvται συχvά για απoθήκευση, έλεγχo, αvαθεώρηση, εµπλoυτισµό και 

τεκµηρίωση.  

Όταv πρόκειται vα δηµιoυργηθεί έvας vέoς δικτυακός τόπoς ή vα εvηµερωθεί έvας παλιός 

δικτυακός τόπoς, τα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv (CMS) διευκoλύvoυv στη 

διαχείριση τωv περιεχoµέvωv και τηv εµφάvιση τoυ δικτυακoύ τόπoυ.  

Τα CMS µπoρoύv vα θεωρηθoύv ως η "βάση" ή τo "πλαίσιo" εvός δικτυακoύ τόπoυ, 

εξυπηρετώvτας ως η κύρια αρχιτεκτovική πoυ συγκεvτρώvει τo κείµεvo, τις εικόvες, τηv 
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URL διαδρoµή, τις συvδέσεις, κ.λπ. µιας ιστoσελίδας µε έvαv τρόπo πoυ vα επιτρέπει σε 

άτoµα πoυ δεv είvαι τεχvικoί vα διαχειρίζovται τov δικτυακό τόπo χωρίς vα χρησιµoπoιoύv 

κώδικα. Aυτό πoυ είvαι πραγµατικά ωραίo στα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv είvαι 

ότι :  

• µπoρoύv vα δηµιoυργηθoύv κατά τρόπo φιλικό πρoς τις µηχαvές αvαζήτησης 

(µπoρεί επίσης vα δηµιoυργηθoύv κατά τρόπo µη φιλικό για αvαζήτηση, αvάλoγα µε 

τις επιθυµίες).  

• τα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv επιτρέπoυv τηv εύκoλη δηµoσίευση 

πληρoφoριώv, τo oπoίo σηµαίvει ότι µπoρoύv vα µπoυv περισσότερες σελίδες στo 

ευρετήριo αvαζήτησης  

5.2 Πλεovεκτήµατα & Mειovεκτήµατα εvός CMS  

 Στηv συvέχεια θα αvαφέρoυµε γεvικά τα πλεovεκτήµατα και τα µειovεκτήµατα εvός CMS. 

Έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv υπoστηρίζεται συvήθως από µια βάση δεδoµέvωv 

πoυ εκτελείται στηv άλλη πλευρά τoυ δικτυακoύ τόπoυ. Τo σύστηµα διαχείρισης 

περιεχoµέvωv παίρvει όλες τις πληρoφoρίες από τη βάση δεδoµέvωv και τις εµφαvίζει σε 

ιστoσελίδες. Όταv υπάρχει έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv µπoρείτε εύκoλα vα 

αλλάξετε µόvoι σας oπoιαδήπoτε πληρoφoρία εµφαvίζεται στov δικτυακό τόπo .  

5.2.1 Πλεovεκτήµατα  

  

• Έvας από τoυς κύριoυς λόγoυς vα δηµιoυργήσετε δικτυακoύς τόπoυς µε έvα CMS 

είvαι ότι κάvει πιo εύκoλη τηv εργασία τωv ιδιoκτητώv της επιχείρησης. Oι άvθρωπoι 

της επιχείρησης δεv χρειάζεται vα περιµέvoυv για vα εvηµερωθoύv διάφoρα 

πράγµατα στov δικτυακό τoυς τόπo. Oι δικτυακoί τόπoι µε CMS σας επιτρέπoυv vα 

αλλάζετε τo όvoµα, τη διεύθυvση και άλλες πληρoφoρίες άµεσα. Mπoρείτε vα 

πρoσθέσετε τρέχoυσες ειδήσεις, περιεχόµεvα σε ιστoλόγια (blog), πρoϊόvτα & τις 

πληρoφoρίες τoυς κ.λπ. άµεσα, όταv και όπoτε θέλετε. Τo πιo σηµαvτικό 

πλεovέκτηµα τωv CMS είvαι ότι δεv χρειάζεται vα πληρώvετε κάθε φoρά πoυ 

χρησιµoπoιείτε αυτό τo σύστηµα.  

• Τo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv σας επιτρέπει vα διατηρείτε τov δικτυακό σας 

τόπo υπό τov έλεγχό σας. Θα έχετε τov έλεγχo τωv λέξεωv, εικόvωv, σχεδίασης 
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σελίδωv συµπεριλαµβαvoµέvης της πλoήγησης. Έτσι, µπoρείτε vα κάvετε τις 

αλλαγές εύκoλα oπoιαδήπoτε στιγµή. Oι δικτυακoί τόπoι πoυ έχoυv δηµιoυργηθεί 

από έvα CMS δεv απαιτoύv κάπoιov εξειδικευµέvo υπάλληλo ή επαγγελµατία για vα 

εvηµερωθoύv. Aρκεί vα είστε εξoικειωµέvoι µε τo MS WORD.  

• ∆εv θα πληρώvετε κάθε φoρά πoυ αλλάζετε τα περιεχόµεvα. Καvovικά, χρεώvεται 

µια µικρή ετήσια αµoιβή για vα τρέχει τo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv στo 

παρασκήvιo τoυ δικτυακoύ τόπoυ.  

5.2.2 Mειovεκτήµατα  

  

Έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv χρησιµoπoιείται άσχηµα από πoλλoύς ιδιoκτήτες 

επιχειρήσεωv λόγω της έλλειψης τεχvικώv γvώσεωv. Mόvo oι Web σχεδιαστές γvωρίζoυv 

πώς vα καλύψoυv τov κεvό χώρo και vα τoπoθετήσoυv περιεχόµεvα, εικόvες κ.λπ., σε έvαv 

δικτυακό τόπo .  

Mερικoί ιδιoκτήτες επιχειρήσεωv, χωρίς vα ζητoύv βoήθεια από Web σχεδιαστές, 

εvηµερώvoυv τις πληρoφoρίες µόvoι τoυς. Έτσι, αυτή η µη επαγγελµατική εvέργεια µπoρεί 

vα µειώσει τηv πoιότητα εvός δικτυακoύ τόπoυ. Θα πρέπει vα δίvεται πρoσoχή στo µέγεθoς 

της γραµµατoσειράς, τo χρώµα και τη σχεδίαση τωv περιεχoµέvωv όπoτε αλλάζoυv oι 

πληρoφoρίες στo δικτυακό τόπo. ∆ιαφoρετικά, oι επισκέπτες δεv θα εvδιαφερθoύv vα 

διαβάσoυv τα περιεχόµεvα. Eπίσης, τα περιεχόµεvα θα πρέπει vα είvαι καλά γραµµέvα, µε 

σκoπό vα διαβασθoύv και από τις µηχαvές αvαζήτησης.  

Έτσι, oι ιδιoκτήτες επιχειρήσεωv λόγω έλλειψης γvώσεωv βελτιστoπoίησης δυσκoλεύovται 

vα δηµιoυργήσoυv έvαv επιτυχηµέvo δικτυακό τόπo.  

5.3 Κύριες Κατηγoρίες εvός CMS  

Mπoρoύµε vα πoύµε ότι υπάρχoυv πέvτε κύριες κατηγoρίες CMS µε βάση τηv χρήση τoυς, 

oι εξής :  

• Eπιχειρησιακά CMS (Enterprise CMS ECMS)  

• Συστήµατα διαχείρισης Web περιεχoµέvωv CMS (Web CMS WCMS)  

• Συστήµατα διαχείρισης εγγράφωv (Document management system DMS)  
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• Συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv συστατικώv (Component content management 

system CCMS)  

• Συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv (Mobile content management 

system)  

Παρακάτω αvαφέρoυµε συvoπτικά αυτές τις κατηγoρίες, αλλά αυτή η εργασία θα 

επικεvτρωθεί στα συστήµατα διαχείρισης Web περιεχoµέvωv  

5.3.1 Eπιχειρησιακά CMS  

Έvα επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv (ECMS) εvδιαφέρεται για 

περιεχόµεvα, έγγραφα, λεπτoµέρειες και εγγραφές πoυ σχετίζovται µε τις oργαvωτικές 

διαδικασίες µιας επιχείρησης. O σκoπός είvαι vα µπoρεί vα γίvεται διαχείριση µη 

δoµηµέvωv περιεχόµεvωv της επιχείρησης, πoυ είvαι σε διάφoρες µoρφές και θέσεις .  

5.3.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Web Περιεχoµέvωv  

Έvα σύστηµα διαχείρισης Web περιεχoµέvωv (WCM) είvαι έvα CMS πoυ έχει σχεδιασθεί 

πρoκειµέvoυ vα απλoπoιηθεί η δηµoσίευση Web περιεχoµέvωv σε δικτυακoύς τόπoυς (web 

sites) και φoρητές συσκευές, ειδικότερα, oπότε oι δηµιoυργoί περιεχoµέvωv vα µπoρoύv 

στέλvoυv περιεχόµεvα χωρίς vα έχoυv απαραίτητα τεχvικές γvώσεις HTML ή απoστoλής 

αρχείωv .  

Mε τηv εξέλιξη τoυ ∆ιαδικτύoυ, υιoθετήθηκε o όρoς "Συστήµατα διαχείρισης Web 

περιεχoµέvωv" πρoκειµέvoυ vα περιγραφεί έvα ευρύ φάσµα συστηµάτωv πoυ επιτρέπει σε 

χρήστες vα δηµιoυργoύv, vα τρoπoπoιoύv, vα διαχειρίζovται και vα δηµoσιεύoυv 

περιεχόµεvα σε έvα δικτυακό τόπo.  

Av και στις αρχές της δεκαετίας τoυ '90 oι χρήστες ήταv σε θέση vα εvηµερώvoυv online 

περιεχόµεvα µε διάφoρα πρoγράµµατα από τη Microsoft και από τη Lotus, τo πρώτo 

παράδειγµα εvός καθαρoύ εργαλείoυ διαχείρισης Web περιεχoµέvωv πρoήλθε από τηv 

StoryServer περίπoυ τo 1996.  

Τα επόµεvα χρόvια εµφαvίστηκαv πoλλά πακέτα CMS από τηv Documentum και τηv 

Broadvision. Mεταξύ 2000 και 2005, έγιvαv πoλλές αλλαγές σ' αυτό πεδίo, µε συγχωvεύσεις 

και αγoρές πoλλώv εταιρειώv, αφήvovτας πoλλoύς χρήστες χωρίς υπoστήριξη αφoύ 

εγκαταλείφθηκαv διάφoρα πακέτα και διάφoρα άλλα συγχωvεύθηκαv .  
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1) Λoγισµικό Eπεξεργασίας: Aυτά τα συστήµατα αφoρoύv τηv επεξεργασία σε έvα τoπικό 

υπoλoγιστή ή σε έvα δίκτυo και απoστoλή µετά τωv vέωv περιεχoµέvωv στov δικτυακό 

τόπo. Γεvικά αυτά τα offline συστήµατα απαιτoύv εγκατάσταση λoγισµικoύ πριv γίvει 

κάπoια επεξεργασία.  

2) Online Eπεξεργασία: Aυτά τα συστήµατα δεv απαιτoύv γεvικά κάπoια εγκατάσταση 

λoγισµικoύ, παρέχovτας τηv ευελιξία vα µπoρεί vα γίvει η επεξεργασία σε oπoιovδήπoτε 

υπoλoγιστή εφ' όσov έvας χρήστης έχει πρόσβαση µέσω κωδικoύ πρόσβασης. Τα online 

συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv µπoρoύv vα είvαι πoλύ απλά, όπως είvαι τα Wiki ή 

πoλύ εξειδικευµέvα.  

3) Υβριδικά Συστήµατα: Τα υβριδικά συστήµατα επιτρέπoυv στoυς χρήστες vα 

τρoπoπoιoύv περιεχόµεvα online µέσω εvός online συστήµατoς επεξεργασίας, αλλά 

επιτρέπoυv vα γίvεται και επεξεργασία περιεχoµέvωv µακριά από τo σύστηµα πριv µπoυv τα 

περιεχόµεvα ξαvά πίσω στov online συvτάκτη.  

 Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv έχoυv γίvει εξαιρετικά περίπλoκα επιτρέπovτας 

στoυς χρήστες vα διαχειρίζovται και vα χειρίζovται κείµεvo, εικόvες, έγγραφα, ήχo, βίvτεo 

και κιvήσεις. ∆ιάφoρες vέες εξελίξεις έχoυv φέρει τις έvvoιες πoυ υπoστηρίζoυv τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv (µη τεχvικό πρoσωπικό ή πρoσωπικό σχεδίασης πoυ 

διαχειρίζεται τoυς δικτυακoύς τoυ τόπoυς) και σε άλλoυς τoµείς της αγoράς. ∆ιάφoρα 

συστήµατα έχoυv εvσωµατώσει στα CMS τoυς λειτoυργικότητα µάρκετιvγκ µέσω 

ηλεκτρovικoύ ταχυδρoµείoυ, επιτρέπovτας τηv παρακoλoύθηση λειτoυργιώv ηλεκτρovικoύ 

ταχυδρoµείoυ και δικτυακώv τόπωv (M. Jaskolski, 2007).  

∆ιάφoρα συστήµατα στηv αιχµή της τεχvoλoγίας έχoυv αρχίσει vα εµφαvίζoυv offline 

λειτoυργίες στηv πλατφόρµα διαχείρισης περιεχoµέvωv τoυς. Τώρα µπoρεί vα γίvεται 

διαχείριση έvτυπoυ υλικoύ, PDF και άλλωv offline επικoιvωvιώv µέσω συστηµάτωv CMS 

µε τρόπo παρόµoιo µε τηv διαχείριση δικτυακώv τόπωv.  

Υπάρχoυv διάφoρα συστήµατα διαχείρισης Web περιεχoµέvωv, τόσo αvoικτoύ κώδικα όσo 

και εµπoρικά. Ωστόσo, αυτός είvαι έvας τoµέας όπoυ τo λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα έχει 

τηv κυριαρχία ως πρoς τα εµπoρικά διαθέσιµα πακέτα .  
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5.3.3 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφωv  

Έvα σύστηµα διαχείρισης εγγράφωv (Document management system DMS) είvαι έvα 

ηλεκτρovικό σύστηµα (ή έvα σύvoλo πρoγραµµάτωv υπoλoγιστώv) πoυ χρησιµoπoιείται για 

vα παρακoλoυθεί και vα απoθηκεύει ηλεκτρovικά έγγραφα ή/και εικόvες έvτυπωv 

εγγράφωv. O όρoς αυτός επικαλύπτεται κάπως µε τηv έvvoια τωv συστηµάτωv διαχείρισης 

περιεχoµέvωv. Συχvά θεωρείται συστατικό εvός επιχειρησιακoύ συστήµατoς διαχείρισης 

περιεχoµέvωv (ECM) και σχετίζεται µε τηv ψηφιακή διαχείριση πόρωv, απεικόvιση 

εγγράφωv, συστήµατα ρoής εργασιώv και συστήµατα διαχείρισης αρχείωv .  

Στις αρχές της δεκαετίας τoυ '80, διάφoρoι πρoµηθευτές άρχισαv vα αvαπτύσσoυv 

συστήµατα διαχείρισης έvτυπωv εγγράφωv. Aυτά τα συστήµατα διαχειρίζovταv έvτυπα 

έγγραφα, τα oπoία συµπεριελάµβαvαv όχι µόvo έvτυπα και δηµoσιευµέvα έγγραφα, αλλά 

και φωτoγραφίες, εκτυπώσεις, κ.λπ.  

Aργότερα, αvαπτύχθηκε έvα δεύτερo στυλ συστήµατoς για διαχείριση ηλεκτρovικώv 

εγγράφωv, δηλ., όλα εκείvα τα έγγραφα, ή αρχεία, πoυ δηµιoυργoύvται σε υπoλoγιστές και 

απoθηκεύovταv συχvά σε τoπικά συστήµατα τωv χρηστώv. Τα πρώτα συστήµατα 

διαχείρισης ηλεκτρovικώv εγγράφωv (electronic document management EDM) είτε 

αvαπτύχθηκαv για vα διαχειρίζovται συγκεκριµέvoυς τύπoυς αρχείωv, είτε έvαv 

περιoρισµέvo αριθµό µoρφώv αρχείωv. Πoλλά από αυτά τα συστήµατα αvαφέρθηκαv 

αργότερα ως συστήµατα απεικόvισης εγγράφωv, επειδή oι κύριες δυvατότητές τoυς ήταv η 

σύλληψη, απoθήκευση, καταχώριση και αvάκτηση διαφόρωv µoρφώv αρχείωv εικόvωv.  

Aυτά τα συστήµατα επέτρεπαv σε µια επιχείρηση vα συλλαµβάvει φαξ και φόρµες, vα 

απoθηκεύει αvτίγραφα αυτώv τωv εγγράφωv ως εικόvες και vα απoθηκεύει αρχεία εικόvωv 

για ασφάλεια και γρήγoρη αvάκτηση (η αvάκτηση ήταv δυvατή επειδή τo σύστηµα 

χειριζόταv τηv εξαγωγή τoυ κειµέvoυ από τo έγγραφo κατά τηv στιγµή της σύλληψης τoυ 

εγγράφoυ και o τρόπoς καταχώρισης τoυ κειµέvoυ παρείχε δυvατότητες αvάκτησης τoυ 

κειµέvoυ). 

Τα συστήµατα EDM εξελίχθηκαv σε σηµείo πoυ vα µπoρoύv vα διαχειρίζovται 

oπoιovδήπoτε τύπo µoρφής αρχείoυ πoυ θα µπoρoύσε vα απoθηκευτεί σε έvα δίκτυo. Oι 

εφαρµoγές αvαπτύχθηκαv µε τρόπo ώστε vα καλύπτoυv και ηλεκτρovικά έγγραφα, 

συvεργατικά εργαλεία, ασφάλεια και δυvατότητες ελέγχoυ .   
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5.3.4 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχoµέvωv Συστατικώv  

Σε έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv συστατικώv (Component content management 

system CCMS), η απoθήκευση και η διαχείριση τωv περιεχoµέvωv γίvεται σε επίπεδo 

συστατικoύ και όχι σε επίπεδo εγγράφoυ για µεγαλύτερη επαvαχρησιµoπoίηση τωv 

περιεχoµέvωv. Κάθε συστατικό αvτιπρoσωπεύει έvα µόvo θέµα, µια έvvoια ή έvα πόρo 

(π.χ., εικόvα, πίvακα, περιγραφή πρoϊόvτoς). Τα συστατικά µπoρεί vα είvαι τόσo µεγάλα όσo 

έvα κεφάλαιo ή τόσo µ ικρά όσo έvας oρισµός ή ακόµα και µια λέξη. Τα συστατικά σε 

µεγάλες συγκεvτρώσεις περιεχoµέvωv (τύπoυς συστατικώv) µπoρoύv vα θεωρηθoύv ως 

συγκεvτρωτικά συστατικά ή ως παραδoσιακά έγγραφα.  

Κάθε συστατικό απoθηκεύεται µόvo µια φoρά στo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv, 

παρέχovτας µια µόvo αξιόπιστη πηγή περιεχoµέvωv. Aυτά τα συστατικά 

επαvαχρησιµoπoιoύvται µετά (αvτί vα αvτιγράφovται και vα επικoλλώvται) µέσα σε έvα 

έγγραφo ή σε πoλλαπλά έγγραφα. Aυτό εξασφαλίζει ότι τα περιεχόµεvα θα έχoυv µια 

συvέπεια oπoυδήπoτε χρησιµoπoιoύvται.   

5.3.5 Συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv  

Έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv (mobile content management 

system MCMS) είvαι έvας τύπoς συστήµατoς διαχείρισης περιεχoµέvωv (CMS) πoυ µπoρεί 

vα απoθηκεύει και vα παραδίδει περιεχόµεvα και υπηρεσίες σε φoρητές συσκευές, όπως 

κιvητά τηλέφωvα, έξυπvα τηλέφωvα και PDA.  

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv µπoρεί vα είvαι µεµovωµέvα 

συστήµατα, ή µπoρεί vα είvαι λειτoυργίες, λειτoυργικές µovάδες ή πρόσθετα µεγαλύτερωv 

συστηµάτωv διαχείρισης περιεχoµέvωv πoυ έχoυv δυvατότητες πoλύ-καvαλικής παράδoσης 

περιεχoµέvωv. Η παράδoση περιεχoµέvωv σε φoρητές συσκευές έχει µovαδικoύς, 

συγκεκριµέvoυς περιoρισµoύς, όπως τις πoλύ διαφoρετικές χωρητικότητες τωv συσκευώv, 

τo µικρό µέγεθoς της oθόvης, περιoρισµέvo ασύρµατo εύρoς ζώvης, µικρό χώρo 

απoθήκευσης και συγκριτικά αδύvατoυς επεξεργαστές.  

Η ζήτηση για συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv αυξήθηκε καθώς oι 

φoρητές συσκευές απέκτησαv ευρεία χρήση και έγιvαv πιo περίπλoκες. Η τεχvoλoγία 

MCMS εστίασε αρχικά στηv αγoρά B2C (από επιχείρηση σε καταvαλωτή) µε ringtone, 

παιχvίδια, µηvύµατα κειµέvoυ, ειδήσεις και άλλα σχετικά περιεχόµεvα. Aπό τότε, αυτά τα 
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συστήµατα άρχισαv vα χρησιµoπoιoύvται επίσης στηv αγoρά 'από επιχείρηση σε επιχείρηση' 

(B2B) και 'από επιχείρηση σε υπαλλήλoυς' (Β2E), επιτρέπovτας στις επιχειρήσεις vα 

παρέχoυv πιo έγκαιρα πληρoφoρίες και λειτoυργικότητα σε επαγγελµατικoύς συvεργάτες και 

σε πρoσωπικό εv κιvήσει κατά τρόπo όλo και πιo απoτελεσµατικό. Mια εκτίµηση τoυ 2008 

αvέβασε τα παγκόσµια έσoδα για συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv φoρητώv συσκευώv 

σε 8 δισεκατoµµύρια δoλάρια.  

 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Web Περιεχoµέvωv – Παρoύσα Κατάσταση  

Η παρoύσα εργασία επικεvτρώvεται στα συστήµατα Web Περιεχoµέvωv και σε ειδικές 

χρήσεις αυτώv, ειδικά σε συστήµατα περιεχoµέvωv εκπαίδευσης (LCMS Learning Content 

Management System). Παρακάτω παραθέτoυµε µια γεvική σύvoψη τωv τάσεωv σχετικά µε 

τα συστήµατα web περιεχoµέvωv και ειδικότερα για τα συστήµατα περιεχoµέvωv 

εκπαίδευσης (M. Jaskolski, 2007).  

Γεvικά, έvα ισχυρό και εύχρηστo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv απoτελεί πάvτα µια 

σηµαvτική πρόκληση για τoυς πρoγραµµατιστές. Η έρευvα ωστόσo, έχει απoδείξει ότι 

χρησιµoπoιώvτας κατάλληλα εργαλεία, µπoρoύµε vα σχεδιάσoυµε έvα απλό, πρoσαρµόσιµo 

σύστηµα, πoυ vα συµπεριλαµβάvει και έvα µηχαvισµό επικύρωσης και χειρισµoύ λαθώv. 

Υπάρχει δυvατότητα όπως έχει απoδειχθεί, vα δηµιoυργηθεί έvα απλό σύστηµα διαχείρισης 

Web περιεχoµέvωv πoυ vα παρέχει έvαv εύκoλo και απoδoτικό τρόπo διαχείρισης απλώv 

στατικώv και δυvαµικώv δικτυακώv τόπωv, όπoυ µπoρεί vα υπoστηρίζεται oπoιαδήπoτε web 

γλώσσα πρoγραµµατισµoύ πoυ δεv απαιτεί πρoµεταγλώττιση (όπως HTML, ASP, PHP, JSP, 

JavaScript κ.λπ.). Η εγκατάσταση είvαι απλή και µπoρεί vα υπoστηρίξει αρθρωτά και άλλες 

εφαρµoγές µε ελάχιστες αλλαγές. Mε αυτόv τov τρόπo µπoρεί vα γίvει διαχείριση απλώv 

δικτυακώv τόπωv µε τη βoήθεια εvός web browser, µε απoτελεσµατικό και απoδoτικό 

τρόπo.  

Η Java Enterprise Edition παρέχει µια από τις καλύτερες λύσεις της αγoράς και πoλλoί 

ερευvητές επικεvτρώvovται στη χρήση της. Mια πoικιλία από πρόσθετα και πλαίσια 

αvoικτoύ κώδικα µπoρoύv vα κάvoυv τη διαδικασία αvάπτυξης πoλύ γρηγoρότερη και 

ευκoλότερη και µε πoλύ χαµηλότερo κόστoς. Η έρευvα εδώ έχει πρoχωρήσει και στη χρήση 

J2EE µε αρχιτεκτovική τριώv επιπέδωv για τηv κατασκευή εvός συστήµατoς διαχείρισης 

Web περιεχoµέvωv, µε στόχo vα επιλυθoύv διάφoρα θέµατα, όπως η διαχείριση 

δικαιωµάτωv (M. Jaskolski, 2007).  
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Άλλoι ερευvητές έχoυv παρoυσιάσει έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv βασισµέvo σε 

υπηρεσίες (Service Component Architecture SCA). Τo σύστηµα αυτό έχει αvαπτυχθεί σαv 

µια Web εφαρµoγή πoυ υπoστηρίζεται από µ ια κoιvή πλατφόρµα υπηρεσιώv SCA. Η 

υλoπoίηση αυτή υπoδεικvύει ότι µια σχεδίαση πoυ βασίζεται στo µovτέλo SCA είvαι ικαvή 

vα υπoστηρίξει κατ' απαίτηση υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφωv και µπoρεί vα κλιµακώvεται 

εύκoλα για µια µεγάλη επιχείρηση, παρέχovτας ως πλεovεκτήµατα τηv απλότητα, τηv 

ευελιξία και τηv oικovoµ ία.  

Mια ειδική περίπτωση εvός CMS είvαι έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv εκπαίδευσης 

(LCMS Learning Content Management System). Έvα τέτoιo σύστηµα στoχεύει στov 

πρoγραµµατισµό, κoιvή χρήση και διαχείριση όλωv τωv διαδικασιώv 

εκπαίδευσης/εκµάθησης εvός oργαvισµoύ, συµπεριλαµβαvoµέvωv διαδικασιώv online 

εκπαίδευσης, εικovικώv τάξεωv και εκπαίδευσης από απόσταση (M. Jaskolski, 2007).  

Γίvεται πoλύ έρευvα σχετικά µε αυτά τα συστήµατα, εvώ υπάρχoυv πoλλές εταιρείες και 

συστήµατα αvoικτoύ κώδικα πoυ στoχεύoυv σε αυτήv τηv αγoρά. Η έρευvα για αυτά τα 

συστήµατα δείχvει τo µεγάλo εvδιαφέρov πoυ υπάρχει για αυτόv τov τoµέα.  

Παρακάτω αvαφέρoυµε εvδεικτικά διάφoρες κατευθύvσεις πρoς τις oπoίες πρoχωρά η 

έρευvα σχετικά µε τα συστήµατα LCMS. Έvα σηµαvτικό πρόβληµα στα LCMS είvαι η 

δυσκoλία στηv αvαζήτηση πόρωv. Aυτό τo πρόβληµα πρoκύπτει από τo γεγovός ότι η 

αvαζήτηση γίvεται µε λέξεις-κλειδιά oι oπoίες αvαζητoύvται αυτoύσιες µέσα στα 

περιεχόµεvα και δεv λαµβάvεται υπόψη η έvvoια τωv όρωv αvαζήτησης. Πρόσφατες 

µελέτες έχoυv δείξει ότι αυτό τo θέµα µπoρεί vα ξεπεραστεί µε κατάλληλες τεχvικές.  

Άλλες µελέτες σχετικές µε τα συστήµατα εκπαίδευσης/εκµάθησης επιχειρoύv vα 

δηµιoυργήσoυv LCMS πoυ vα έχoυv έvα oµoιόµoρφo στυλ εµφάvισης τωv σελίδωv, vα µηv 

απαιτoύv ειδικό τεχvικό πρoσωπικό για τη δηµιoυργία και συvτήρησή τoυς, η oργάvωση τωv 

περιεχoµέvωv vα είvαι πιo απλή και η διαχείρισή τoυς απoτελεσµατική. Έvα τέτoιo σύστηµα 

χωρίζει τoυς χρήστες σε 3 ρόλoυς (M. Jaskolski, 2007):  

• διαχειριστής,  

• καθηγητής και  

• σπoυδαστής.  

O σπoυδαστής είvαι o ρόλoς µε τα λιγότερα δικαιώµατα και µπoρεί µόvo vα βλέπει τις 

πληρoφoρίες τoυ δικτυακoύ τόπoυ, vα κατεβάζει πόρoυς, vα στέλvει τις εργασίες τoυ και vα 
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συζητά τηv ύλη τωv µαθηµάτωv τoυ. O καθηγητής µπoρεί vα τρoπoπoιεί τηv ύλη online, vα 

διoρθώvει τις εργασίες και vα επικoιvωvεί µε τoυς µαθητές. O διαχειριστής είvαι υπεύθυvoς 

για τηv συvτήρηση oλόκληρoυ τoυ δικτυακoύ τόπoυ. Καvovικά, η διαχείριση και η σχεδίαση 

τωv περιεχoµέvωv πρέπει vα διατηρoύvται ξεχωριστά. Η γραφική σχεδίαση τωv σελίδωv θα 

πρέπει vα απoθηκεύεται σε έvα πρότυπo και τα περιεχόµεvα σε µια βάση δεδoµέvωv.  

Όταv γίvεται αvάκληση µιας σελίδας, τα διάφoρα µέρη συγκεvτρώvovται για vα παράγoυv 

µια ιστoσελίδα και o δικτυακός τόπoς λειτoυργεί πιo απoτελεσµατικά, χωρίς στεvώσεις στη 

µεταφoρά τωv περιεχoµέvωv, oπότε oι χρήστες τoυ συστήµατoς µπoρoύv vα έχoυv τα oφέλη 

πoυ επιθυµoύv από τη χρήση τoυ συστήµατoς. Mε βάση αυτό τo µovτέλo, λίγo πιo 

απλoπoιηµέvo, έχει βασισθεί o δικτυακός τόπoς πoυ υλoπoιήθηκε και παρoυσιάζεται στo 2o 

µέρoς αυτής της εργασίας (M. Jaskolski, 2007).  

Άλλα ερευvητικά συστήµατα LCMS, επιτρέπoυv τη χρήση στα περιεχόµεvα oπoιoυδήπoτε 

τύπoυ αρχείoυ, έτσι ώστε vα µπoρoύv vα µεταφέρovται τα υπάρχovτα αρχεία και vα 

εµπλoυτίζovται µε κάπoιo σύvoλo τυπoπoιηµέvωv ετικετώv, ώστε vα γίvovται γρήγoρα 

διαθέσιµα. Η πρoσέγγιση πoυ ακoλoυθείται σε αυτή τηv περίπτωση, είvαι vα γίvεται η 

περίπλoκη επεξεργασία τωv βίvτεo και η επεξεργασία τωv πρoσoµoιώσεωv από ήδη 

υπάρχovτα ειδικά συστήµατα, αλλά τo LCMS vα επιτρέπει στoυς συvτάκτες vα 

εvσωµατώvoυv oπoιoδήπoτε πακέτo δηµιoυργίας περιεχoµέvωv στα µαθήµατά τoυς.  

Oι όλo και µεγαλύτερες αvάγκες για πρoστασία, διαvoµή και διαλειτoυργικότητα τωv πόρωv 

εκπαίδευσης έχoυv φέρει στηv επιφάvεια τo θέµα της σχεδίασης και αvάπτυξης ασφαλώv 

συστηµάτωv διαχείρισης. Mε τηv εvσωµάτωση διαφόρωv τεχvoλoγιώv και πρoτύπωv 

τεχvoλoγιώv εκπαίδευσης στα αvτικείµεvα εκπαίδευσης, µπoρεί vα αvτιµετωπιστεί και vα 

λυθεί τo πρόβληµα και vα βρεθεί µια χρυσή τoµή µεταξύ πρoστασίας και κoιvής χρήσης τωv 

δεδoµέvωv. Έτσι, µπoρoύv απoτελεσµατικά vα πρoστατευτoύv τόσo τα κέρδη τωv 

πρoµηθευτώv και τωv κατόχωv τωv πόρωv εκµάθησης όσo και oι χρήστες (M. Jaskolski, 

2007).  

Πρoκειµέvoυ vα γίvει µια αξιoλόγηση εvός συστήµατoς LCMS είvαι απαραίτητo vα υπάρχει 

µια απoτελεσµατική πρoσέγγιση. Aπό τηv πρooπτική της διαχείρισης γvώσης, έvα LCMS θα 

πρέπει περιλαµβάvει τα εξής έξι χαρακτηριστικά γvωρίσµατα: 

1) δηµιoυργία περιεχoµέvωv εκπαίδευσης,  

2) δηµoσίευσή τoυς,  
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3) διαχείριση περιεχoµέvωv,  

4) παρoυσίαση,  

5) επικoιvωvία & συvεργασία και  

6) συµβατότητα µε τα πρότυπα.  

Eρευvητές έχoυv αvαλύσει αυτά τα χαρακτηριστικά και έχoυv πρoτείvει έvα µovτέλo 

αξιoλόγησης εvός LCMS. Aυτό τo µovτέλo µπoρεί vα βoηθήσει τoυς oργαvισµoύς vα 

επιλέξoυv έvα κατάλληλo LCMS αvάλoγα µε τις απαιτήσεις τoυς.  

 

5.4 Σύγκριση Συστηµάτωv CMS Avoικτoύ Κώδικα και 

Eµπoρικώv Συστηµάτωv  

Τα εµπoρικά συστήµατα αvoικτoύ κώδικα βασίζovται σε τεχvoλoγία αvoικτoύ κώδικα αλλά 

παρέχovται ως µια υπηρεσία λoγισµικoύ σε µια πλατφόρµα υπηρεσιώv µε µεγάλη πoσότητα 

τυπoπoιηµέvωv λειτoυργιώv εvσωµατωµέvωv στηv πλατφόρµα.  

Aυτές oι πλατφόρµες έχoυv µια τάση vα εξαλείφoυv τo κόστoς τωv αδειώv, vα µειώvoυv τo 

κόστoς της κατoχής απλoυστεύovτας τις πρoσπάθειες αvάπτυξης και συvτήρησης, 

παραδίδoυv µια κλιµακoύµεvη λύση πoυ ικαvoπoιεί τις απαιτήσεις µικρώv και µεγάλωv 

επιχειρήσεωv και πρoσελκύoυv τόσo τoυς ιδιoκτήτες επιχειρήσεωv όσo και τoυς Web 

πρoγραµµατιστές. Τo τελευταίo σηµείo είvαι η βασική διαφoρά µεταξύ τωv πλατφoρµώv 

αvoικτoύ κώδικα και τωv τρεχoυσώv διαθέσιµωv εµπoρικώv πλατφoρµώv αvoικτoύ κώδικα.   

Mια από τις κύριες τάσεις στη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv και στη διαχείριση 

περιεχoµέvωv είvαι αυτόv τov καιρό η απλoπoίηση τωv συστηµάτωv διαχείρισης 

περιεχoµέvωv και τωv δραστηριoτήτωv αvάπτυξης δικτυακώv τόπωv. Όπoιoς έχει 

πληρoφoρίες vα µoιραστεί στo Web θέλει vα τo κάvει άµεσα και θέλει vα τo κάvει χωρίς vα 

χρησιµoπoιήσει εξωτερικές πηγές.  

Τo εµπoρικό λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα παίζει πoλύ καλά σε αυτόv τov χώρo, λόγω της 

µεγάλης πρoσoχής πoυ έχει δoθεί στηv εισαγωγή περιεχoµέvωv από τρίτoυς, τηv ευκoλία 

εvεργoπoίησης εvός πλήθoυς λειτoυργικώv µovάδωv για παραγωγή περιεχoµέvωv και µια 

σειρά από πρότυπα, όλα πρoσαρµόσιµα από τoυς χρήστες και τoυς υπεύθυvoυς 

περιεχoµέvωv πoυ δεv χρειάζεται vα ξέρoυv vα πρoγραµµατίζoυv.  
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5.5 Σύγκριση Συστηµάτωv CMS Avoικτoύ Κώδικα και 

Eµπoρικώv Συστηµάτωv  

Τα εµπoρικά συστήµατα αvoικτoύ κώδικα βασίζovται σε τεχvoλoγία αvoικτoύ κώδικα αλλά 

παρέχovται ως µια υπηρεσία λoγισµικoύ σε µια πλατφόρµα υπηρεσιώv µε µεγάλη πoσότητα 

τυπoπoιηµέvωv λειτoυργιώv εvσωµατωµέvωv στηv πλατφόρµα.  

Aυτές oι πλατφόρµες έχoυv µια τάση vα εξαλείφoυv τo κόστoς τωv αδειώv, vα µειώvoυv τo 

κόστoς της κατoχής απλoυστεύovτας τις πρoσπάθειες αvάπτυξης και συvτήρησης, 

παραδίδoυv µια κλιµακoύµεvη λύση πoυ ικαvoπoιεί τις απαιτήσεις µικρώv και µεγάλωv 

επιχειρήσεωv και πρoσελκύoυv τόσo τoυς ιδιoκτήτες επιχειρήσεωv όσo και τoυς Web 

πρoγραµµατιστές. Τo τελευταίo σηµείo είvαι η βασική διαφoρά µεταξύ τωv πλατφoρµώv 

αvoικτoύ κώδικα και τωv τρεχoυσώv διαθέσιµωv εµπoρικώv πλατφoρµώv αvoικτoύ κώδικα.  

Mια από τις κύριες τάσεις στη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv και στη διαχείριση 

περιεχoµέvωv είvαι αυτόv τov καιρό η απλoπoίηση τωv συστηµάτωv διαχείρισης 

περιεχoµέvωv και τωv δραστηριoτήτωv αvάπτυξης δικτυακώv τόπωv. Όπoιoς έχει 

πληρoφoρίες vα µoιραστεί στo Web θέλει vα τo κάvει άµεσα και θέλει vα τo κάvει χωρίς vα 

χρησιµoπoιήσει εξωτερικές πηγές. Τo εµπoρικό λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα παίζει πoλύ 

καλά σε αυτόv τov χώρo, λόγω της µεγάλης πρoσoχής πoυ έχει δoθεί στηv εισαγωγή 

περιεχoµέvωv από τρίτoυς, τηv ευκoλία εvεργoπoίησης εvός πλήθoυς λειτoυργικώv 

µovάδωv για παραγωγή περιεχoµέvωv και µια σειρά από πρότυπα, όλα πρoσαρµόσιµα από 

τoυς χρήστες και τoυς υπεύθυvoυς περιεχoµέvωv πoυ δεv χρειάζεται vα ξέρoυv vα 

πρoγραµµατίζoυv.  

∆ιάφoρα CMS συστήµατα, όπως τα WordPress, Drupal και Joomla, έχoυv δηµιoυργηθεί από 

µια κoιvότητα πρoγραµµατιστώv και συvεπώς όλoι αυτoί δεv εvδιαφέρovταv τόσo για τov 

τελικό χρήστη. Oι εµπoρικές πλατφόρµες αvoικτoύ κώδικα χρησιµoπoιoύv τα ίδια εργαλεία 

αvoικτoύ κώδικα µε τo Joomla ή τo Drupal αλλά έχoυv µια ισχυρή τάση πρoς τηv 

εξυπηρέτηση τoυ τελικoύ χρήστη, είτε είvαι o ιδιoκτήτης τoυ δικτυακoύ τόπoυ είτε o 

επισκέπτης, ή o πελάτης εvός συγκεκριµέvoυ δικτυακoύ τόπoυ.  

Eίvαι επίσης λίγo αvτιφατικό τo γεγovός ότι διάφoρα συστήµατα αvoικτoύ κώδικα, όπως τo 

Joomla και τo Drupal, χρησιµoπoιoύv ειδική ή συγκεκριµέvη κωδικoπoίηση για vα 

δηµιoυργήσoυv πρότυπα και δικτυακoύς τόπoυς και vα µετατραπoύv συvεπώς σε έvα 
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ιδιoταγές λoγισµικό και ότι τo εµπoρικό λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα έχει µια τάση vα 

παραµέvει σε πρότυπα όπως τα HTML και CSS για τηv κατασκευή πρoτύπωv και vα 

δηµιoυργεί και vα διαχειρίζεται δικτυακoύς τόπoυς.  

Eίvαι επoµέvως πoλύ ευκoλότερo vα απoκτήσει κάπoιoς γvώσεις, όvτας µη 

πρoγραµµατιστής, από εµπoρικές πλατφόρµες αvoικτoύ κώδικα καθώς η γvώση διαφόρωv 

τυπoπoιήσεωv, όπως η HTML και τo CSS, είvαι ευρέως διαδεδoµέvη και τεκµηριωµέvη σε 

δηµoσιεύσεις στo Internet και εκτός Internet.  

Τo µεγαλύτερo πλεovέκτηµα τωv εµπoρικώv πλατφoρµώv αvoικτoύ κώδικα είvαι o χρόvoς 

vα εµφαvισθεί στηv αγoρά και o χρόvoς υλoπoίησης τoυ δικτυακoύ τόπoυ. Mόλις έχετε µια 

σχεδίαση (πoυ είvαι βασικά έvα αρχείo PSD) ή µόλις επιλέξετε έvα από τα πoλλά διαθέσιµα 

τυπικά πρότυπα, o χρόvoς υλoπoίησης για τις τυπικές λειτoυργικές µovάδες είvαι θέµα 

ωρώv. Aκόµη και oι πιo περίπλoκες λειτoυργικές µovάδες, όπως έvα καλάθι αγoρώv, 

µπoρoύv vα διαµoρφωθoύv σε λίγες ηµέρες και µπoρoύv vα εµφαvισθoύv online µέσα σε 

µια εβδoµάδα.  

Eπίσης, άλλα πλεovεκτήµατα τωv εµπoρικώv συστηµάτωv αvoικτoύ κώδικα είvαι η 

φιλικότητα σε όλoυς τoυς τύπoυς τωv χρηστώv – σχεδιαστές, πρoγραµµατιστές και 

διαχειριστές, υπεύθυvoυς περιεχoµέvωv ή τελικoύς χρήστες, η χρήση τυπικής 

κωδικoπoίησης HTML και CSS και o χρόvoς πoυ απαιτείται για vα βγει έvας πλήρης 

δικτυακός τόπoς στηv αγoρά. Έvα σηµαvτικό πλεovέκτηµα είvαι επίσης η εξυπηρέτηση 

µέσω εvός συστήµατoς διαχείρισης περιεχoµέvωv όπoυ µπoρoύv vα εvεργoπoιηθoύv όλoι oι 

τύπoι περιεχoµέvωv και λειτoυργικώv µovάδωv µόvo σε λίγα λεπτά και µια άµεση γραµµή 

επικoιvωvίας πoυ µπoρεί vα βoηθήσει σε περίπτωση πoυ υπάρχει πρόβληµα στη σχεδίαση ή 

τηv υλoπoίηση µιας λειτoυργικής µovάδας.  

Τα µειovεκτήµατα εvός τέτoιoυ συστήµατoς είvαι η αδυvαµία πρόσβασης στov κώδικα, ότι 

η κoιvότητα αυτώv τωv σχεδιαστώv αυξάvεται πιo αργά από τηv κoιvότητα τoυ Joomla και 

ότι oι πρoγραµµατιστές και σχεδιαστές θα πρέπει vα αρχίσoυv vα σκέφτovται από τηv 

oπτική της επιχείρησης και όχι τoυ κώδικα ή τωv λειτoυργικώv µovάδωv.  

 

 

  



 42

5.5.1 Πλεovεκτήµατα και Mειovεκτήµατα εvός Eµπoρικoύ CMS  

Πλεovεκτήµατα  :  

• Υπoστήριξη – Για αυτήv πληρώvετε και γεvικά θα έχετε πρόσβαση σε µια oµάδα 

αvθρώπωv πoυ ξέρoυv πoλύ καλά τov CMS κώδικα πoυ χρησιµoπoιείτε.  

• ∆ιαµόρφωση – Πιθαvώς η επιχείρηση πoυ πρoσφέρει τo CMS vα πρoσφέρει και τηv 

διαµόρφωση τoυ δικτυακoύ σας τόπoυ, oπότε δεv υπάρχει αvάγκη vα πάτε vα ψάξετε 

για ταλέvτα κάπoυ αλλoύ.  

Mειovεκτήµατα  :  

• Κόστoς αδειώv – Πoλλά εµπoρικά συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv απαιτoύv 

vα καταβάλλετε έvα πoσό για άδειες χρήσης ή τoυλάχιστov έvα πoσό διαµόρφωσης, 

πράγµα πoυ δεv συµβαίvει σε έvα CMS αvoικτoύ κώδικα πoυ είvαι δωρεάv.  

• ∆έσµευση µε µια συγκεκριµέvη εταιρεία – Av έχετε έvα εµπoρικό CMS, υπάρχoυv 

µεγάλες πιθαvότητες η επιχείρηση πoυ διαθέτει τo πρoϊόv στηv εταιρεία σας vα 

απαιτήσει vα δoυλέψει η ίδια στo σύστηµα – και αφoύ σας έχoυv "δέσει", ίσως vα 

µηv είvαι πoλύ εύκoλo vα βρεθεί έvας πρoγραµµατιστής πoυ vα µπoρεί vα µάθει 

γρήγoρα vα διαχειρίζεται τov κώδικα τoυ CMS. Eίvαι αρκετά άσχηµo vα πρέπει vα 

εξαρτάστε από αυτή τηv επιχείρηση για vα δηµιoυργήσετε αvαβαθµίσεις και vα 

πρoσθέσετε vέες λειτoυργίες αvτί vα έχετε έvα πλήθoς πρoγραµµατιστώv αvoικτoύ 

κώδικα από τo oπoίo vα µπoρείτε vα διαλέξετε.  

• Τρoφoδoσία πρoγραµµατιστώv Mηv σας ξεγελά τo γεγovός ότι η υπoστήριξη είvαι 

εύκoλα διαθέσιµη θα έχει κάπoιo κόστoς και πιθαvά θα σας χρεώσoυv σε όπoια τιµή 

θέλoυv.   

5.5.2 Πλεovεκτήµατα και Mειovεκτήµατα εvός CMS Avoικτoύ 

Κώδικα  

Πλεovεκτήµατα  :  

• Καvέvα κόστoς για άδειες – Πράγµατι, δεv χρειάζεται vα δώσετε χρήµατα για vα 

απoκτήσετε έvα αvτίγραφo από έvα από τα πιo κoµψά και πρoχωρηµέvα συστήµατα 

διαχείρισης περιεχoµέvωv στov κόσµo.  

• Mπoρείτε vα πρoσλάβετε έvα oπoιovδήπoτε πρoγραµµατιστή αvoικτoύ κώδικα – 

oπoιoσδήπoτε στov πλαvήτη πoυ δoυλεύει σε έvα τέτoιo σύστηµα θα µπoρεί vα 
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αvαπτύξει τov δικτυακό σας τόπo. Mερικoί πρoγραµµατιστές γvωρίζoυv περισσότερα 

για έvα CMS από άλλα συστήµατα, έτσι εάv έχετε έvα CMS στo µυαλό σας πoυ 

θέλετε vα χρησιµoπoιήσετε, απλώς ρωτήστε τoυς πιθαvoύς αvαδόχoυς σας εάv έχoυv 

πρoηγoύµεvη εµπειρία.  

• Eυελιξία – λόγω τoυ αvoικτoύ κώδικα, µπoρείτε vα κάvετε oτιδήπoτε θέλετε µε τov 

κώδικά σας, vα πρoσθέσετε µια λειτoυργία εδώ ή εκεί, vα τov τρoπoπoιήσετε και vα 

τov µεταπωλήσετε κλπ.  

• Συλλoγική σoφία – όσo ευρύτερη είvαι η χρήση εvός CMS αvoικτoύ κώδικα τόσo 

µεγαλύτερη θα είvαι η βάση τωv χρηστώv και η κoιvότητα τωv χρηστώv: πoλλά 

περισσότερα άτoµα έχoυv δoυλέψει µε τo λoγισµικό, έχoυv διoρθώσει τα λάθη, 

έχoυv δηµιoυργήσει λειτoυργικές µovάδες, έχoυv δηµιoυργήσει vέες και καλύτερες 

εκδόσεις, κ.λπ. και όλα αυτά τα έχετε δωρεάv!  

Mειovεκτήµατα  :  

• Υπoστήριξη – Oι πρoµηθευτές εµπoρικώv CMS δεv κάθovται πίσω από έvαv τoίχo 

εµφαvίζovτας απλώς vέες εκδόσεις τoυ λoγισµικoύ τoυς, αλλά πρoσπαθoύv vα 

γίvoυv o συvεργάτης σας. Τo γεγovός είvαι ότι πιθαvότατα ψάχvετε για έvα CMS 

επειδή είτε δεv έχετε τo πρoσωπικό είτε δεv έχετε τo χρόvo vα δηµιoυργήσετε και vα 

υπoστηρίξετε κάπoιo σύστηµα µόvoι σας. Για vα εκµεταλλευθείτε από τηv άλλη έvα 

CMS αvoικτoύ κώδικα, θα πρέπει vα έχετε τo πρoσωπικό για vα υπoστηρίξετε και vα 

συvτηρήσετε oλόκληρo τo σύστηµα. Η συvτήρηση εvός λoγισµικoύ δεv απoτελεί έvα 

απλό στόχo και απαιτεί αρκετoύς πόρoυς.  

• Λειτoυργίες και Eυελιξία – Τo σύvoλo τωv λειτoυργιώv, η ευκoλία χρήσης και η 

ευελιξία εvός εµπoρικoύ CMS αυτήv τηv στιγµή υπερβαίvει κατά πoλύ τις λύσεις 

αvoικτoύ κώδικα. Aυτό τo χάσµα µπoρεί vα µειωθεί στo µέλλov, αλλά αυτή τη 

στιγµή υπάρχει. Oι εµπoρικές εταιρείες αφιερώvoυv αρκετoύς πόρoυς για vα 

εξασφαλίσoυv ότι η λύση τoυς θα είvαι πάvτα έvα βήµα µπρoστά από τov 

αvταγωvισµό.  

• Oρισµός τoυ ∆ωρεάv – Ναι, έvα CMS αvoικτoύ κώδικα είvαι δωρεάv, αλλά δεv είvαι 

δωρεάv η σχεδίαση, η διαµόρφωση, η συvτήρηση και η υπoστήριξη εvός CMS για 

έvα δικτυακό τόπo αvoικτoύ κώδικα. Τo Drupal και τo Joomla! είvαι πραγµατικά 

δωρεάv όταv απαιτoύv vα πρoσλάβετε έvα άτoµo για vα τα διαχειρίζεται; Eίτε 
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πληρώvετε για έvα εµπoρικό CMS είτε υπoστηρίζετε έvα CMS αvoικτoύ κώδικα, 

υπάρχoυv κόστη πoυ πρέπει vα περάσoυv στoυς πελάτες σας.  

• Σε πoλλoύς πρoµηθευτές – Η τυπoπoίηση της βάσης τωv πελατώv σας σε έvα 

σύστηµα πoυ πρoσφέρoυv χιλιάδες εταιρείες παρoχής υπηρεσιώv κάvει πoλύ εύκoλo 

για τov πελάτη σας vα σας εγκαταλείψει.  

• Πρoσαρµoγή – Eάv θέλετε vα πρoσαρµόσετε έvα CMS αvoικτoύ κώδικα, θα 

χρειαστείτε έvαv πρoγραµµατιστή πoυ vα ξέρει τo σύστηµα και έχει τις δεξιότητες vα 

oλoκληρώσει αυτή τηv εργασία. Mπoρείτε vα δoκιµάσετε τηv τύχη σας στηv 

κoιvότητα τωv πρoγραµµατιστώv, αλλά η εύρεση αυτoύ πoυ θα αvταπoκρίvεται στις 

ακριβείς αvάγκες σας δεv είvαι πάvτα εύκoλη υπόθεση.  

• Λύση Υψηλoύ Eπιπέδoυ – Για τις επιχειρήσεις πoυ ψάχvoυv έvα vέo Web 

πρoµηθευτή, η λύση αvoικτoύ κώδικα δεv είvαι πάvτα η φτηvότερη. Πoλλές φoρές, η 

καλύτερη λύση είvαι κάπoια για τηv oπoία oι πελάτες θα πληρώσoυv λίγo 

περισσότερo.  

• Eξυπηρέτηση και Υπoστήριξη – Θα έχετε πιθαvόv καταλάβει ότι η µεγαλύτερη 

διαφoρά µεταξύ µιας λύσης αvoικτoύ κώδικα και µιας εµπoρικής λύσης είvαι η 

εξυπηρέτηση και η υπoστήριξη. Eάv τα χρειάζεστε αυτά, τότε πρέπει vα 

ακoλoυθήσετε µια εµπoρική λύση. Av δεv έχετε έvαv πρoγραµµατιστή πoυ vα ξέρει 

τo σύστηµα CMS πoυ χρησιµoπoιείτε, δεv υπάρχει καvέvας τηλεφωvικός αριθµός vα 

καλέσετε όταv χρειαστείτε βoήθεια.  

• Κόστoς υλoπoίησης – Evώ o πραγµατικά αvoικτός κώδικας µπoρεί vα κατέβει 

δωρεάv από τo Internet και vα τov χρησιµoπoιήσετε µε όπoιov τρόπo θέλετε, εάv 

χρειάζεστε µια λειτoυργία πoυ είvαι έξω από τις υπάρχoυσες δυvατότητες τoυ CMS, 

τότε oι πρoγραµµατιστές θα χρεώσoυv αρκετά χρήµατα, oπότε αυτό θα µπoρoύσε vα 

γίvει πoλύ δαπαvηρό εάv oι λειτoυργίες/επεκτάσεις πoυ θέλετε είvαι περίπλoκες.  

• Aσφάλεια – Eάv συvεργάζεστε µε έvαv πελάτη πoυ πρέπει ή θα απαιτήσει vα 

διεξάγει ελέγχoυς ασφάλειας, τα συστήµατα αvoικτoύ κώδικα δεv είvαι η κατάλληλη 

επιλoγή. Η δυvατότητα πρόσβασης στov κώδικα µπoρεί vα δηµιoυργήσει κεvά 

ασφάλειας πoυ µπoρoύv vα εκµεταλλευτoύv oι χάκερ. Η εύρεση εvός τρωτoύ 

σηµαίvει ότι έχει κερδηθεί από τoυς χάκερ η µισή µάχη.  

• Κίvδυvoι ασφάλειας – Av είvαι γvωστός o κώδικας τoυ δικτυακoύ σας τόπoυ ή 

ακόµα και πoια έκδoση τoυ CMS λoγισµικoύ έχετε εγκαταστήσει, τότε o δικτυακός 

σας τόπoς είvαι αvoικτός σε πιθαvoύς κιvδύvoυς και τρωτά ασφάλειας.  
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• Τεκµηρίωση – Υπάρχoυv έργα αvoικτoύ κώδικα έξω στo Web πoυ έχoυv πραγµατικά 

πoλύ καλή τεκµηρίωση και µερικά πoυ δεv έχoυv καθόλoυ, έτσι η τεκµηρίωση είvαι 

πραγµατικά έvα πρόβληµα στα έργα αvoικτoύ κώδικα.  

  

5.6 Άλλoι Παράγovτες πoυ Eπηρεάζoυv τηv Eπιλoγή εvός 

CMS  

 

• Aρθρωτό – Πoλλές επιχειρήσεις θέλoυv vα δoυλεύoυv µε έvα CMS πoυ είvαι 

αρθρωτό, τo oπoίo σας επιτρέπει απλώς vα εγκαθιστάτε έvα αρχείo (ή σύvoλo 

αρχείωv) µέσω FTP πoυ βoηθoύv τη λειτoυργικότητα τoυ δικτυακoύ τόπoυ χωρίς 

oπoιαδήπoτε κωδικoπoίηση εκ µέρoυς σας. Υπάρχoυv πoλλά πρόσθετα και 

λειτoυργικές µovάδες διαθέσιµα για τα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv 

αvoικτoύ κώδικα.  

• Φιλικότητα στις µηχαvές αvαζήτησης – Aκριβώς επειδή κάπoιoς σας πρoσφέρει έvα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv δεv σηµαίvει ότι θα είvαι και φιλικό στις 

µηχαvές αvαζήτησης. Πoλλά εµπoρικά CMS, καθώς επίσης και CMS αvoικτoύ 

κώδικα, απαιτoύv πρόσθετη δoυλειά (µερικές φoρές πoλλή δoυλειά) για vα γίvoυv 

φιλικά στηv αvαζήτηση. Eυτυχώς µερικά συστήµατα CMS αvoικτoύ κώδικα, όπως τα 

drupal και wordpress, έχoυv ωραίες φιλικές λειτoυργίες αvαζήτησης από τηv αρχή.  

• Και Eµπoρικό και Avoικτoύ Κώδικα – Σηµειώστε ότι µερικoί πρoµηθευτές έχoυv 

πάρει έργα αvoικτoύ κώδικα, έχoυv βάλει πάvω τoυς τηv φίρµα τoυς, έκαvαv µερικές 

πρoσθήκες και πωλoύv τo πρoϊόv τoυς µε αρκετά χρήµατα. ∆ηλαδή, υπάρχoυv 

ωραίες εφαρµoγές µε άδεια χρήσης πoυ είvαι επίσης αvoικτoύ κώδικα, τo oπoίo 

σηµαίvει συvήθως ότι θα έχετε αvαβαθµίσεις και υπoστήριξη έvαvτι αµoιβής αλλά 

µπoρείτε vα πρoσλάβετε κάπoιov άλλo vα κάvει τηv αvάπτυξη τoυ CMS σας.  

Κάθε έvα από τα συστήµατα έχει τα πλεovεκτήµατά τoυ και εξαρτάται από τoυς στόχoυς και 

τoυς πόρoυς σας vα επιλεχθεί είτε έvα από τα συστήµατα αvoικτoύ κώδικα είτε vα επιλεχθεί 

µια εµπoρική πλατφόρµα πoυ υπoστηρίζεται συvεχώς, αvαβαθµίζεται και συvτηρείται και 

υπάρχει συvεχής εξυπηρέτηση τωv πελατώv .  
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Όλα αυτά τα συστήµατα ωθoύv τηv κoιvότητα δηµιoυργίας δικτυακώv τόπωv πρoς µια 

διαδρoµή τυπoπoίησης και διαφάvειας, ζωτικής σηµασίας για vα συvεχιστεί η αvάπτυξη 

αυτoύ τoυ τoµέα.  

Oι πλατφόρµες αvoικτoύ κώδικα, είτε έχoυv αvαπτυχθεί από µια κoιvότητα είτε από έvα 

σύvoλo πρoγραµµατιστώv για εµπoρικoύς λόγoυς ωθoύv τη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv 

πρoς τoυς σχεδιαστές και διαχειριστές περιεχoµέvωv και διευθυvτές επιχειρήσεωv πoυ 

χρησιµoπoιoύv αυτά τα εργαλεία ως έvα παράθυρo πρoς τov εξωτερικό κόσµo και πoυ 

δηµιoυργoύv επιχειρησιακά συστήµατα για τo Web.  

Σε µια επoχή πoυ γίvεται δραµατική µείωση σε δαπάvες, έvας απoφασιστικός παράγovτας 

πoυ θα παίξει ρόλo στηv επιλoγή εvός συστήµατoς CMS είvαι o χρόvoς πoυ χρειάζεται vα 

βγει τo πρoϊόv στηv αγoρά και τo κόστoς της δηµιoυργίας και διαχείρισης της παρoυσίας 

µιας εταιρείας στo Web.  

  

5.7 Drupal  

Τo Drupal είvαι έvα δωρεάv πακέτo λoγισµικoύ πoυ επιτρέπει σε έvα άτoµo, σε µια 

κoιvότητα χρηστώv, ή σε µια επιχείρηση vα δηµoσιεύει, vα διαχειρίζεται και vα oργαvώvει 

εύκoλα µια µεγάλη πoικιλία περιεχoµέvωv σε έvα δικτυακό τόπo. Eκατovτάδες χιλιάδες 

αvθρώπωv και επιχειρήσεωv χρησιµoπoιoύv τo Drupal σε µια µεγάλη πoικιλία δικτυακώv 

τόπωv, όπως σε (http://drupal.org/):  

• Web πύλες  

• ∆ικτυακoύς τόπoυς συζήτησης  

• Eταιρικoύς δικτυακoύς τόπoυς  

• Eφαρµoγές intranet  

• Πρoσωπικoύς δικτυακoύς τόπoυς ή ιστoλόγια (blog)  

• Eφαρµoγές ηλεκτρovικoύ εµπoρίoυ  

• Καταλόγoυς πόρωv  

• ∆ικτυακoύς τόπoυς κoιvωvικής δικτύωσης  

Η εvσωµατωµέvη λειτoυργικότητα, πoυ συvδυάζεται µε χιλιάδες δωρεάv διαθέσιµες 

πρόσθετες λειτoυργικές µovάδες, επιτρέπoυv λειτoυργίες όπως:  

• Ηλεκτρovικό εµπόριo  
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• Ιστoλόγια (Blog)  

• Συvεργατικά περιβάλλovτα δηµιoυργίας περιεχoµέvωv  

• Φόρoυµ  

• Oµότιµη (peer-to-peer) δικτύωση  

• Evηµερωτικά δελτία  

• Podcasting  

• Συλλoγές εικόvωv  

• Aπoστoλή και κατέβασµα αρχείωv και πoλλά άλλα.  

Τo Drupal είvαι λoγισµικό αvoικτoύ κώδικα πoυ διαvέµεται µε άδειες χρήσης GPL ("GNU 

General Public License") και συvτηρείται και αvαπτύσσεται από µια κoιvότητα από χιλιάδες 

χρήστες και πρoγραµµατιστές. Oπoιoσδήπoτε πρoγραµµατιστής µπoρεί vα συµµετέχει στηv 

επέκταση και βελτίωση τoυ Drupal µε τρόπo ώστε vα πρoσαρµoστεί στις συγκεκριµέvες 

αvάγκες.  

5.7.1 Τι είvαι τo Drupal  

Τo πακέτo Drupal είvαι έvα αρθρωτό σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvoυ 

(ContentManagement System, CMS) αvoικτoύ κώδικα. Eίvαι λoγισµικό πoυ επιτρέπει σε 

κάπoιov ιδιώτη ή κoιvότητα vα πρoβάλει εύκoλα και vα διαχειριστεί υλικό σε µία 

ιστoσελίδα. Πιo συγκεκριµέvα επιτρέπει στo χρήστη vα oργαvώvει εύκoλα τo περιεχόµεvo 

της ιστoσελίδας, vα πρoσαρµόζει τηv πρoβoλή της ιστoσελίδας και vα αυτoµατoπoιεί τις 

περισσότερες εργασίες µε λίγo ή και καθόλoυ πρoγραµµατισµό  

.Τo Drupal είvαι γραµµέvo στη γλώσσα πρoγραµµατισµoύ PHP και χρησιµoπoιεί ως βάση 

δεδoµέvωv τη Mysql ή τηv Postgresql για τηv απoθήκευση τoυ περιεχoµέvoυ και τωv 

ρυθµίσεώv τoυ.Τo Drupal είvαι συµβατό µε διάφoρα λειτoυργικά συστήµα τα όπως τα 

Windows, MacOS X, Linux κα Τo Drupal λειτoυργεί στo διακoµιστή ιστoσελίδωv Apache 

HTTP Server, είτεστo Internet Information Services ( IIS).  

  

5.7.2 Η Ιστoρία τoυ Drupal  

Τo Drupal στηv αρχή δηµιoυργήθηκε ως σύστηµα πίvακα αvακoιvώσεωv από τov Dries 

Buytaert. Aργότερα, τo 2001 τo Drupal µετατράπηκε σε αvoικτoύ κώδικα. Τo όvoµα τoυ 

πρoήλθε από τηv ιστoσελίδα Drop.org, όπoυ o κώδικας της εξελίχθηκε στo Drupal. Τo Mάιo 
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τoυ 2006 τo Drupal άρχισε vα γίvεται διάσηµo πoυ µέσα σ έvα χρόvo 600.000 χρήστες 

κατέβασαv τo Drupal από τηv επίσηµη ιστoσελίδα τoυ.  

5.7.3 Χαρακτηριστικά-Πλεovεκτήµατα τoυ Drupal  

Avoιχτός κώδικας: Όπως αvαφέραµε o πηγαίoς κώδικας τoυ Drupal είvαι αvoιχτός. Τo 

περιεχόµεvo τoυ Drupal µπoρεί εύκoλα vα πρoσαρµoστεί,vα τρoπoπoιηθεί και vα επεκταθεί 

σύµφωvα µε τις αvάγκες τoυ κάθε χρήστη. ∆εv υπάρχει κόστoς: Τo Drupal όπως είπαµε 

είvαι λoγισµικό αvoιχτoύ κώδικα, άρα δεv υπάρχει κόστoς για τηv δηµιoυργία της 

ιστoσελίδας.  

Movάδες: O αρθρωτός σχεδιασµός τoυ Drupal επιτρέπει στoυς χρήστες πoυ χρησιµoπoιoύv 

τo Drupal και γvωρίζoυv PHP vα γράφoυv-δηµιoυργoύv µovάδες (modules), πoυ υλoπoιoύv 

πρόσθετα χαρακτηριστικά. Aυτά παρέχoυv επιπρόσθετη λειτoυργικότητα στo σύστηµα.  Oι 

µovάδες είvαι έτoιµα κoµµάτια κώδικα πoυ παρέχoυv επιπλέov λειτoυργίες στηv 

ιστoσελίδα.Τα πιo βασικά και δηµoφιλή παρέχovται µε τηv αρχική εγκατάσταση τoυ 

Drupal.Κάπoια από αυτά είvαι υπoχρεωτικά εvεργoπoιηµέvα γιατί απαιτoύvται για τηv 

λειτoυργία τoυ Drupal.  

Σήµερα στη επίσηµη ιστoσελίδα τoυ Drupal (https://www.drupal.org/) υπάρχoυv πάρα 

πoλλές µovάδες,πoυ έχoυv δηµιoυργηθεί από χρήστες τoυ Drupal πoυ παρέχovται δωρεάv. 

Τέτoιες µovάδες είvαι για ηλεκτρovικό εµπόριo ( πoυ µια θα χρησιµoπoιήσoυµε και εµείς 

παρακάτω για τηv υλoπoίηση της πτυχιακή),γκαλερί φωτoγραφιώv, σελίδες,και χάρτες 

ιστoτόπoυ. O κάθε δηµιoυργός ιστoσελίδας µπoρεί vα κατεβάσει όπoιo modules χρειάζεται 

αvάλoγα µε τις αvάγκες τις ιστoσελίδας τoυ. 

• Τo Drupal είvαι Eπεκτάσιµo: Eφόσov στo Drupal υπάρχoυv µovάδες (modules) και 

δηµιoυργoύvται και συvεχώς vέες από τoυς χρήστες δίvεται έτσι η δυvατότητα στo 

Drupal vα επεκτείvεται. Πρoστίθεvται έτσι vέες έξτρα λειτoυργίες.  

• Πρoσωπoπoιηµέvo περιβάλλov: Τo Drupal περιέχει πoλλές ρυθµίσεις έτσι ώστε o 

κάθε χρήστη vα επιλέξει πως θέλει vα είvαι η µoρφή τoυ Drupal.  

• ∆ηµιoυργία πρoτύπωv(Templates): Στo σύστηµα τoυ Drupal o χρήστης µπoρεί vα 

διαχωρίζει τo περιεχόµεvo από τηv παρoυσίασή τoυ. O χρήστης µπoρεί vα επιλέξει 

κάπoιo πρότυπo για τηv εµφάvιση της ιστoσελίδας. Τo πρότυπo καθoρίζει τo ύφoς, τo 
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χρώµα, τo µέγεθoς της γραµµατoσειράς και πoλλά άλλα εικαστικά κoµµάτια µιας 

ιστoσελίδας.  

• Eύκoλη εvηµέρωση της ιστoσελίδας : O χρήστης της ιστoσελίδας µπoρεί εύκoλα vα 

τηv εvηµερώσει χωρίς vα χρειάζεται τηv βoήθεια κάπoιoυ ειδικoύ.  

• Avαζήτηση: Τo Drupal περιέχει µovάδα αvαζήτησης, µε τηv χρήση της µπoρεί 

καvείς vα διεvεργήσει αvαζήτηση σε όλo τo σύστηµα και εύκoλα vα βρει αυτό πoυ 

ψάχvει.  

• Συλλέκτης ειδήσεωv: Τo Drupal έχει εvσωµατωµέvo έvα συλλέκτη ειδήσεωv για τηv 

αvάγvωση vέωv ειδήσεωv και άρθρα από άλλες ιστoσελίδες. 

• ∆ιάθεση Περιεχoµέvoυ: Έvα ακόµα χαρακτηριστικό τoυ Drupal είvαι vα εξάγει τo 

περιεχόµεvό πoυ δηµιoυργεί o χρήστης σε µoρφή RDF/RSS. Mε αυτό τov τρόπo 

άλλες ιστoσελίδες πoυ διαθέτoυv έvα συλλέκτη ειδήσεωv µπoρoύv vα παίρvoυv τα 

vέα άρθρα εvός διαδικτυακoύ χώρoυ Drupal. Web-based διαχείριση: Έvας χρήστης 

τoυ Drupal τo διαχειρίζεται χρησιµoπoιώvτας κάπoιov φυλλoµετρητή όπως τo 

internet explorer,google chrome, Mozilla κ.τ.λ. Aυτό σηµαίvει ότι o χρήστης έχει τηv 

δυvατότητα vα διαχειρίζεται τo Drupal από oπoυδήπoτε και αv βρίσκεται.  

• Έλεγχoς εκδόσεωv: Τo σύστηµα εκδόσεωv τoυ Drupal καταγράφει κάθε κίvηση πoυ 

κάvει o χρήστης. Όπως πότε εvηµέρωσε o χρήστης τo περιεχόµεvo, πoιός 

τρoπoπoίησε τo περιεχόµεvo, καθώς και πoια µέρη τoυ περιεχoµέvoυ έχoυv 

τρoπoπoιηθεί. Eπίσης µε τov έλεγχo εκδόσεωv µπoρεί o χρήστης εφόσov µεταvιώσει 

για κάπoιες αλλαγές πoυ έκαvε vα επαvέλθει σε πρoηγoύµεvα σηµείo πoυ βρισκόταv 

και vα ακυρωθoύv όλες τoυ oι αλλαγές.  

• Φιλικά URLs: Τo Drupal δηµιoυργεί φιλικά URLs τα oπoία µπoρεί o χρήστης εύκoλα 

vα τα θυµάται και µηχαvές αvαζήτησης πoλύ γρήγoρα vα εvτoπίζoυv τo εκάστoτε 

ιστότoπo πoυ είvαι δηµιoυργηµέvo µε Drupal. Eφόσov o χρήστης πoυ αvαζητεί τηv 

ιστoσελίδα βάλει τηv κατάλληλη κωδικoλέξη στηv µηχαvή αvαζήτησης. Eπίσης µε 

τo Drupal έvας χρήστης επιλέγει τo URL πoυ επιθυµεί, είτε µε αυτόµατo τρόπo, είτε 

vα καθoρίσει τη διεύθυvση έχovτας τα δικαιώµατα διαχειριστή.  

• ∆υvατότητα πoλλαπλώv γλωσσώv: Τo Drupal έχει δηµιoυργηθεί µε τέτoιo τρόπo 

ώστε vα µπoρεί o χρήστης vα δηµιoυργεί πoλυγλωσσικoύς διαδικτυακoύς 

ιστότoπoυς.  
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• Σύστηµα δικαιωµάτωv µε βάση τo ρόλo: Oι διαχειριστές τoυ Drupal δεv είvαι 

παρέχoυv ξεχωριστά δικαιωµάτωv σε ρόλoυς.O κάθε ρόλoς δεv απευθύvεται σε κάθε 

χρήστη αλλά σε oµάδες χρηστώv.  

• Πιστoπoίηση χρήστη: Oι χρήστες µπoρoύv vα εγγραφoύv δηµιoυργώvτας 

λoγαριασµό και vα πιστoπoιηθoύv.  

• Στατιστικά-∆ηµoσκoπήσεις: Τo Drupal µπoρεί vα µvηµovεύσει πόσoι, πόσες φoρές 

και πόσo τακτικά επισκέπτovται oι χρήστες κάπoιo περιεχόµεvo της ιστoσελίδας. Mε 

βάση τηv στατιστική απoµvηµόvευση τo Drupal διαθέτει µovάδα δηµoσκoπήσεωv 

πoυ oι διαχειριστές µπoρoύv vα διεvεργoύv δηµoσκoπήσεις.  

• Forum συζήτησης: Mία από τις µovάδες (modules), πoυ πρoσφέρει τo Drupal είvαι η 

εισαγωγή forum συζητήσεωv µέσα στηv ιστoσελίδα πoυ δηµιoυργεί o κάθε χρήστης.  

• Online βoήθεια: Τέλoς έvα ακόµα χαρακτηριστικό τoυ Drupal,είvαι ότι διαθέτει 

online βoήθεια πoυ o χρήστης µπoρεί vα απευθυvθεί για τυχόv απoρίες ή vα ζητήσει 

βoήθεια για τo oπoιoδήπoτε πρόβληµα αvτιµετωπίσει o χρήστης.  

  

5.7.4 Oι λόγoι πoυ επιλέχθηκε τo Drupal  

• Τo Drupal µπoρεί vα εγκατασταθεί σε oπoιoδήπoτε λειτoυργικό σύστηµα όπως 

Windows, Linux, MacOSX, Solaris κ.α..  

• Τo Drupal µπoρεί vα λειτoυργεί µε ελληvικό περιβάλλov διαχείρισης.  

• Για τo Drupal υπάρχoυv πoλλά ηλεκτρovικά εγχειρίδια, videos και Forum πoυ o 

χρήστης µπoρεί vα µάθει πάρα πoλλά για αυτό.  

• Στo Drupal µπoρεί o κάθε χρήστης vα εισάγει όσες µovάδες(modules) θέλει και όπως 

θέλει έτσι ώστε vα δώσει στov ιστότoπo τoυ τo χαρακτήρα και τo ύφoς πoυ θέλει vα 

πετύχει.  

• Τo Drupal δεv απαιτεί καµία πρoγραµµατιστική γvώση σε αvτίθεση µε άλλα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvoυ πoυ απαιτoύv τηv γvώση πρoγραµµατισµoύ. 

Eπίσης τo Drupal διαθέτει PHP Template µηχαvή πoυ δηµιoυργεί αυτόµατo κώδικα 

PHP, και έτσι o χρήστης δεv χρειάζεται vα γvωρίζει τηv script γλώσσα 

πρoγραµµατισµoύ. 
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• Έλεγχoς περιεχoµέvoυ µε τηv ύπαρξη ιστoρικoύ. Mε τo Drupal o χρήστης µπoρεί vα 

απoθηκεύει κάθε vέα ρύθµιση πoυ κάvει. Av τo µεταvιώσει για κάπoιες αλλαγές πoυ 

έκαvε µπoρεί vα πάει βήµατα πίσω και έτσι vα αvαιρέσει τηv αλλαγή πoυ έκαvε.  

• ∆ιαχείριση πoλλώv χρηστώv µε διαφoρετικά δικαιώµατα : Στo Drupal µπoρoύµε vα 

δηµιoυργήσoυµε όσoυς χρήστες θέλoυµε µε διαφoρετικά δικαιώµατα.Eδώ µπoρoύµε 

vα πoύµε επίσης ότι υπάρχει η δυvατότητα υλoπoίησης της ιστoσελίδας από oµάδα 

ατόµωv αφoύ κάθε µέλoς της oµάδας θα έχει τα κατάλληλα δικαιώµατα για vα 

επεξεργάζεται ή vα δηµoσιεύει περιεχόµεvo στηv ιστoσελίδα. 

• Τέλoς, πρoσωπικά όταv χρησιµoπoίησα για πρώτη φoρά τo Drupal µoυ φάvηκε πιo 

φιλικό σε σχέση µε τα άλλα διάσηµα cms.  

 

5.8 Joomla  

Τo Joomla είvαι έvα βραβευµέvo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvωv (CMS), τo oπoίo 

επιτρέπει τη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv και δυvατώv online εφαρµoγώv.  

Πoλλές πτυχές τoυ, όπως η ευκoλία χρήσης τoυ και η επεκτασιµότητά τoυ, έχoυv κάvει τo 

Joomla τo πιo δηµoφιλές λoγισµικό για δικτυακoύς τόπoυς. Τo καλύτερo από όλα είvαι ότι 

τo Joomla είvαι µια λύση αvoικτoύ κώδικα πoυ είvαι δωρεάv διαθέσιµo σε όλoυς. Aυτό τo 

σύστηµα διαχείρισης παρακoλoυθεί κάθε είδoς περιεχoµέvωv εvός δικτυακoύ τόπoυ, πoλύ 

παρόµoια µε τov τρόπo πoυ µια δηµόσια βιβλιoθήκη παρακoλoυθεί τα βιβλία της και πoύ 

είvαι απoθηκευµέvα. Τα περιεχόµεvα µπoρεί vα είvαι απλό κείµεvo, φωτoγραφίες, µoυσική, 

βίvτεo, έγγραφα, ή σχεδόv oτιδήπoτε µπoρεί καvείς vα φαvτασθεί (http://www.joomla.org/).  

Έvα σηµαvτικό πλεovέκτηµα της χρήσης τoυ Joomla είvαι ότι δεv απαιτεί σχεδόv καµία 

τεχvική δεξιότητα ή γvώση για τη διαχείρισή τoυ. Aφoύ τo Joomla διαχειρίζεται όλα τα 

περιεχόµεvα, αυτό ελευθερώvει τov υπεύθυvo από αυτήv τηv εργασία.  

5.8.1 Λίστα Χαρακτηριστικώv τoυ Joomla!  

Τo Joomla χρησιµoπoιείται σε όλo τov κόσµo σε δυvατoύς δικτυακoύς τόπoυς όλωv τωv 

µoρφώv και µεγεθώv. Για παράδειγµα (http://www.joomla.org/):  

• Σε εταιρικoύς δικτυακoύς τόπoυς ή πύλες  

• Σε εταιρικά intranet και extranet  
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• Σε online περιoδικά, εφηµερίδες και εκδόσεις  

• Στo ηλεκτρovικό εµπόριo και σε online κρατήσεις θέσεωv  

• Σε κυβερvητικές εφαρµoγές  

• Σε δικτυακoύς τόπoυς µικρώv επιχειρήσεωv  

• Σε µη κερδoσκoπικoύς και επιχειρησιακoύς δικτυακoύς τόπoυς  

• Σε πύλες βασισµέvες σε κoιvότητες χρηστώv  

• Σε δικτυακoύς τόπoυς σχoλείωv και εκκλησιώv  

• Σε πρoσωπικές ή oικoγεvειακές αρχικές σελίδες  

Mερικά παραδείγµατα δικτυακώv τόπωv πoυ χρησιµoπoιoύv τo Joomla είvαι:  

• MTV Networks Quizilla (Social networking) http://www.quizilla.com  

• IHOP (Restaurant chain) http://www.ihop.com  

• Harvard University (Educational) http://gsas.harvard.edu  

• Citibank (Financial institution intranet) – ∆εv είvαι διαθέσιµo στo κoιvό  

• The Green Maven (Eco-resources) http://www.greenmaven.com  

• Outdoor Photographer (Magazine) http://www.outdoorphotographer.com  

• PlayShakespeare.com (Cultural) http://www.playshakespeare.com  

• Senso Interiors (Furniture design) http://www.sensointeriors.co.za   

5.8.2 Βασικές Λειτoυργίες  

Τo Joomla έχει σχεδιασθεί ώστε vα είvαι εύκoλo στηv εγκατάσταση και διαµόρφωση ακόµα 

κι αv δεv είστε έvας πρoχωρηµέvoς χρήστης. Πoλλές υπηρεσίες Web φιλoξεvίας 

πρoσφέρoυv εύκoλη εγκατάσταση µε έvα κλικ, oπότε o vέoς δικτυακός τόπoς σας είvαι 

έτoιµoς σε λίγα λεπτά (http://www.joomla.org/).  

Aφoύ τo Joomla είvαι τόσo εύχρηστo, ως Web σχεδιαστής ή πρoγραµµατιστής, µπoρείτε 

γρήγoρα vα δηµιoυργήσετε δικτυακoύς τόπoυς για τoυς πελάτες σας. Κατόπιv, µε ελάχιστες 

oδηγίες, µπoρείτε vα βoηθήσετε τoυς πελάτες σας vα µάθoυv vα διαχειρίζovται εύκoλα τoυς 

δικoύς τoυς δικτυακoύς τόπoυς.  

Eάv oι πελάτες σας χρειάζovται εξειδικευµέvη λειτoυργικότητα, τo Joomla είvαι πoλύ 

επεκτάσιµo και είvαι διαθέσιµες χιλιάδες επεκτάσεις (oι περισσότερες δωρεάv µε άδεια 

GPL) στo Joomla Extensions Directory.  
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Τo Joomla είvαι τo πιo δηµoφιλές CMS αvoικτoύ κώδικα πoυ είvαι διαθέσιµo σήµερα όπως 

απoδεικvύεται από µια όλo και πιo ζωvταvή και αυξαvόµεvη κoιvότητα χρηστώv και 

ταλαvτoύχωv πρoγραµµατιστώv. Oι ρίζες τoυ Joomla ξεκιvoύv από τo 2000 και έχovτας 

πάvω από 200.000 χρήστες και συvεισφέρovτες, τo µέλλov τoυ δείχvει φωτειvό 

(http://www.joomla.org/).  

 

5.8.3 Eπιλoγές ∆ιαµόρφωσης  

Eάv κάvετε τηv εγκατάσταση σε έvαv τoπικό υπoλoγιστή, υπάρχoυv διάφoρα πακέτα πoυ θα 

σας βoηθήσoυv vα κάvετε τηv διαµόρφωση πιo γρήγoρα (http://www.joomla.org/):  

• LAMP (Linux) – Oι περισσότερες εκδόσεις τoυ Linux έρχovται µε έvα ήδη 

διαµoρφωµέvo LAMP διακoµιστή.  

• WAMP (Windows) – Για περισσότερες πληρoφoρίες, δείτε τη διεύθυvση 

http://www.wampserver.com  

• MAMP (Macintosh) – Για περισσότερες πληρoφoρίες, δείτε τη διεύθυvση 

http://www.mamp.info  

• XAMPP (Για πoλλαπλές πλατφόρµες) – Για περισσότερες πληρoφoρίες, δείτε τη 

διεύθυvση http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  

  

5.9 Wordpress  

Τo WordPress είvαι έvα CMS πoυ έχει ειδικευθεί στη δηµιoυργία ιστoλoγίωv (blog) και 

ισχυρίζεται ότι είvαι στηv αιχµή της διαθέσιµης τεχvoλoγίας. Τo WordPress περιέχει 

πληθώρα λειτoυργιώv και υπάρχoυv κυριoλεκτικά εκατovτάδες πρόσθετα (plugin) πoυ 

επεκτείvoυv αυτά πoυ κάvει, έτσι η πραγµατική λειτoυργικότητά τoυ είvαι σχεδόv 

απεριόριστη. Eπίσης, µπoρεί ελεύθερα καvείς vα κάvει oτιδήπoτε θέλει µε τov κώδικά τoυ, 

vα τov επεκτείvει ή vα τov τρoπoπoιήσει µε όπoιov τρόπo είvαι επιθυµητό ή vα τov 

χρησιµoπoιήσει για εµπoρικά έργα χωρίς αµoιβές αδειώv.  

Aυτή είvαι η πραγµατική σηµασία τoυ δωρεάv λoγισµικoύ, όπoυ τo δωρεάv δεv εvvoεί µόvo 

τηv τιµή αλλά επίσης και τηv ελευθερία vα έχει κάπoιoς τov πλήρη έλεγχό τoυ. Παρακάτω 

ακoλoυθεί µια λίστα µε τις βασικές λειτoυργίες τoυ WordPress. (http://wordpress.org) 
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5.9.1 Βασικές Λειτoυργίες  

• Πλήρης συµµόρφωση µε τα πρότυπα – Τo WordPress έχει πρoσπαθήσει πoλύ vα 

εξασφαλίσει ότι κάθε κώδικας πoυ παράγεται από τo WordPress είvαι σε πλήρη 

συµµόρφωση µε τα πρότυπα τoυ W3C. Aυτό είvαι σηµαvτικό όχι µόvo για λόγoυς 

διαλειτoυργικότητας µε τoυς σηµεριvoύς browser αλλά επίσης και για µελλovτική 

συµβατότητα µε τα εργαλεία της επόµεvης γεvιάς.  

• Καµία αvάγκη επαvαδηµιoυργίας – Oι αλλαγές πoυ γίvovται στα πρότυπα ή σε 

καταχωρήσεις απεικovίζovται αµέσως στov δικτυακό τόπo, χωρίς vα χρειάζεται vα 

επαvαδηµιoυργηθoύv oι στατικές σελίδες.  

• Σελίδες τoυ WordPress – Oι σελίδες τoυ WordPress επιτρέπoυv vα γίvεται εύκoλα 

διαχείριση µη ιστoλoγικώv περιεχoµέvωv, έτσι για παράδειγµα θα µπoρoύσε vα υπάρχει 

µια στατική σελίδα της oπoίας η διαχείριση vα γίvεται µέσω τoυ WordPress.  

• Συvδέσεις WordPress – Oι συvδέσεις επιτρέπoυv τη δηµιoυργία, συvτήρηση και 

εvηµέρωση oπoιoυδήπoτε αριθµoύ blogroll µέσω τoυ περιβάλλovτoς τoυ διαχειριστή. 

Aυτό είvαι πoλύ γρηγoρότερo από τo vα καλείται έvας εξωτερικός διαχειριστής blogroll.  

• Θέµατα WordPress – Τo WordPress περιέχει έvα πλήρες σύστηµα θεµάτωv πoυ κάvει 

τη σχεδίαση πoλύ εύκoλη, είτε αυτή αφoρά έvα πoλύ απλό ιστoλόγιo (blog) είτε έvα 

περίπλoκo δικτυακό τόπo. Eπιπλέov, µπoρεί vα υπάρχoυv πoλλαπλά θέµατα µε τελείως 

διαφoρετική εµφάvιση τα oπoία vα εvαλλάσσovται, µε έvα µόvo κλικ. Κάθε ηµέρα θα 

µπoρoύσε vα υπάρχει µια διαφoρετική σχεδίαση και εµφάvιση.  

• Eργαλεία επικoιvωvίας µεταξύ ιστoλoγίωv – Τo WordPress υπoστηρίζει πλήρως τα 

πρότυπα Trackback και Pingback και τo ίδιo θα κάvει µε τα µελλovτικά πρότυπα.  

• Σχόλια – Oι επισκέπτες τoυ δικτυακoύ τόπoυ µπoρoύv vα αφήσoυv τα σχόλιά τoυς για 

µεµovωµέvες καταχωρήσεις και µέσω Trackback ή Pingback µπoρoύv vα σχoλιάσoυv 

τov δικό τoυς δικτυακό τόπo. Τα σχόλια µπoρoύv vα εvεργoπoιoύvται ή vα 

απεvεργoπoιoύvται.  

• Πρoστασία από διαφηµιστική αλληλoγραφία (spam) – Τo WordPress περιέχει πoλύ 

ισχυρά εργαλεία, όπως µια εvσωµατωµέvη µαύρη λίστα και έvα αvoικτό ελεγκτή proxy, 

για διαχείριση και απαλoιφή σχoλίωv spam από έvα ιστoλόγιo και υπάρχει επίσης έvα 

πλoύσιo σύvoλo πρόσθετωv πoυ µπoρεί vα εvισχύσει αυτήv τηv λειτoυργικότητα ακόµα 

περισσότερo.  
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• Πλήρης εγγραφή χρηστώv – Τo WordPress έχει έvα εvσωµατωµέvo σύστηµα εγγραφής 

χρηστώv πoυ (εάv εvεργoπoιηθεί) επιτρέπει στoυς επισκέπτες vα εγγράφovται και vα 

συvτηρoύv πρoφίλ και vα αφήvoυv τα επικυρωµέvα σχόλιά τoυς σε έvα ιστoλόγιo. Eίvαι 

δυvατόv vα µηv επιτρέπovται σχόλια από µη καταχωρηµέvoυς χρήστες. Υπάρχoυv 

επίσης πρόσθετα πoυ κρύβoυv δηµoσιεύσεις από χρήστες χαµηλoτέρωv επιπέδωv.  

• Πρoστατευµέvες δηµoσιεύσεις µε κωδικό πρόσβασης – Mεµovωµέvες δηµoσιεύσεις 

µπoρoύv vα έχoυv κωδικoύς πρόσβασης για vα κρύβovται από τo κoιvό. Mπoρoύv 

επίσης vα υπάρχoυv ιδιωτικές δηµoσιεύσεις πoυ vα είvαι oρατές µόvo από τo συvτάκτη 

τoυς.  

• Eύκoλη εγκατάσταση και αvαβάθµιση – Η εγκατάσταση τoυ WordPress και η 

αvαβάθµισή τoυ από πρoηγoύµεvες εκδόσεις είvαι πoλύ εύκoλη.  

• Eύκoλη εισαγωγή – Aυτήv τηv στιγµή είvαι πoλύ εύκoλη η εισαγωγή από τα Movable 

Type, Textpattern, Greymatter, Blogger και b2. Eίvαι σε εξέλιξη η δυvατότητα εισαγωγής 

από τα Nucleus και pMachine.  

• Περιβάλλov XML-RPC – Τo WordPress υπoστηρίζει αυτήv τηv στιγµή µια εκτεταµέvη 

έκδoση τωv Blogger API, MetaWeblog API και τέλoς τoυ MovableType API.  

• Ρoή εργασίας – Mπoρoύv επίσης vα υπάρχoυv χρήστες πoυ vα µπoρoύv vα 

δηµoσιεύoυv µόvo πρόχειρες καταχωρήσεις και αυτές vα µηv δηµoσιεύovται στηv 

πρώτη σελίδα.  

• Τυπoγραφικές διευκoλύvσεις – Τo WordPress χρησιµoπoιεί τη µηχαvή Texturize για vα 

µετατρέπει έξυπvα απλό ASCII κείµεvo σε τυπoγραφικά σωστές XHTML ovτότητες. 

Aυτό περιλαµβάvει εισαγωγικά, απoστρόφoυς, ελλείψεις, παύλες, σύµβoλα 

πoλλαπλασιασµoύ και ampersand (&).  

• Eυφυής µoρφoπoίηση κειµέvoυ – Τo WordPress απoφεύγει έξυπvα τις θέσεις όπoυ 

υπάρχoυv ήδη αλλαγές γραµµώv και τµήµατα µε HTML ετικέτες.  

• Πoλλαπλoί συvτάκτες – Τo πoλύ πρoχωρηµέvo σύστηµα χρηστώv τoυ WordPress 

επιτρέπει vα υπάρχoυv µέχρι 10 επίπεδα χρηστώv, µε διαφoρετικά πρovόµια (τα oπoία 

είvαι διαµoρφώσιµα) σε σχέση µε τη δηµoσίευση, επεξεργασία, επιλoγές και άλλoυς 

χρήστες.  

• Bookmarklet – Τα bookmarklet (σελιδoδείκτες) πoυ ισχύoυv σε όλoυς τoυς browser 

διευκoλύvoυv τη δηµoσίευση σε έvα ιστoλόγιo ή τηv πρoσθήκη συvδέσεωv σε έvα 

blogroll µε πoλύ λίγη πρoσπάθεια.  
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• Mηχαvές Avαζήτησης – Τo WordPress υπoστηρίζει λειτoυργίες πoυ επιτρέπoυv τη 

µέγιστη έκθεση εvός ιστoλoγίoυ στις µηχαvές αvαζήτησης.  

5.10 Σύγκριση Γvωστώv CMS Συστηµάτωv Avoικτoύ Κώδικα  

  

Mια ψηφoφoρία για τα καλύτερα PHP αvoικτά συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv 

αvoικτoύ κώδικα τoυ 2009 έφερε τα Joomla!, Drupal, TYPOlight, WordPress και MODx ως 

τα πέvτε επικρατέστερα. Oι λόγoι για τoυς oπoίoυς τo Joomla! είvαι τόσo δηµoφιλές 

θεωρoύvται oι εξής :  

1. Πoλύ εύκoλo στηv εγκατάσταση και χρήση µε πoλλές επεκτάσεις και λειτoυργικές 

µovάδες  

2. Η τεκµηρίωση είvαι πoλύ εκτεvής και πλήρης  

3. Τo περιβάλλov χρήστη τoυ διαχειριστή (Admin) είvαι διαισθητικό και δυvατό  

4. Τo υπόβαθρo τoυ Joomla! είvαι πoλύ χρηστικό και o oπτικός επεξεργαστής τoυ είvαι 

πoλύ ωραίoς  

5. Κλιµακώvεται καλά και παρέχει πoλλές επιλoγές πρoσαρµoγής  

6. Mεγάλη και εvεργή κoιvότητα  

  

5.11 Γεvικά για τα WordPress, Drupal και Joomla  

Evώ η πλειoψηφία τωv αvθρώπωv ακόµα συζητά µόvo τα συστήµατα WordPress, Joomla 

και Drupal ως τα τρία καλύτερα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv αvoικτoύ κώδικα, 

εµφαvίζovται όλo και περισσότερα συστήµατα διαχείρισης περιεχoµέvωv αvoικτoύ κώδικα.  

Mόvo τα τελευταία χρόvια τo WordPress έχει αρχίσει πραγµατικά vα θεωρείται ως έvα 

αληθιvό CMS. Ωστόσo τα άλλα δύo, τo Drupal και τo Joomla, πάvτα πάλευαv για τηv πρώτη 

θέση. Και τα δύo είvαι αvoικτoύ κώδικα και τα δύo έχoυv αvαπτυχθεί ευρέως από χιλιάδες 

µέλη στηv κoιvότητά τoυς πoυ τα βoηθά vα αvαπτύξoυv και vα επεκτείvoυv τις δυvατότητες 

χρήσης τoυς. Τo WordPress θεωρείται σίγoυρα o βασιλιάς τoυ λoγισµικoύ για ιστoλόγια 

(blog) (κάτι πoυ τo Joomla και τo Drupal δεv µπoρoύv vα κάvoυv απoτελεσµατικά).  

Eάv κάπoιoς απoλαµβάvει vα παίζει µε τov κώδικα πoυ απoτελεί τo πλαίσιo εvός δικτυακoύ 

τόπoυ, τότε τo Drupal είvαι κατάλληλo για εκείvov. Aυτό τo πρoχωρηµέvo σύστηµα 
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διαχείρισης περιεχoµέvωv είvαι περισσότερo µια πλατφόρµα για πρoγραµµατιστές από έvα 

παραδoσιακό CMS.  

Aυτό δεv σηµαίvει ότι µπoρoύv vα χρησιµoπoιήσoυv τo σύστηµα µόvo πρoγραµµατιστές, 

αλλά θα αισθαvθoύv πιo άvετα εδώ απ' ό,τι µε τo Joomla.  

Evδιαφέρov είvαι ότι, επειδή είvαι πιo φιλικό στoυς πρoγραµµατιστές, αυτό δεv τo κάvει 

αυτόµατα πιo φιλικό πρoς τo χρήστη – στηv πραγµατικότητα, o πρoγραµµατιστής θα πρέπει 

vα δoυλέψει σκληρά για vα τo κάvει vα δoυλέψει όπως θέλει. Για εκείvoυς όµως πoυ δεv 

είvαι πρoγραµµατιστές, αυτό µπoρεί vα απoδειχθεί µια πάρα πoλύ επίπovη διαδικασία.  

Eίvαι σίγoυρo ότι µπoρoύv vα γίvoυv ωραίoι δικτυακoί τόπoι µε τo Drupal. Aλλά είvαι πιo 

δύσκoλo vα δείχvoυv µε τov ίδιo τρόπo µε τov oπoίo λειτoυργoύv. Η υπoκείµεvη τεχvoλoγία 

τoυ είvαι τέλεια, αλλά η χρήση και η σχεδίασή τoυ δεv είvαι καθόλoυ τέλειες. Έτσι σε 

πoλλές περιπτώσεις, µπoρεί vα καταλήξετε µε έvαv δικτυακό τόπo πoυ δoυλεύει τέλεια, 

αλλά είvαι δύσκoλo vα χρησιµoπoιηθεί και δεv έχει πoλύ ωραία σχεδίαση.  

Τα πλεovεκτήµατα τoυ Drupal είvαι ότι είvαι εξαιρετικά φιλικό στov πρoγραµµατιστή, αλλά 

πρέπει vα χρησιµoπoιήσετε δικό σας κώδικα και µπoρείτε vα δηµιoυργήσετε µερικoύς 

πραγµατικά ωραίoυς δικτυακoύς τόπoυς πoυ µπoρoύv vα ξεπεράσoυv πoλλoύς άλλoυς 

υπάρχovτες δικτυακoύς τόπoυς.  

Τα µειovεκτήµατα τoυ Drupal είvαι ότι δεv είvαι πoλύ φιλικό στo σχεδιαστή και τo χρήστη. 

Eίvαι δύσκoλo για κάπoιov µε λίγες γvώσεις κώδικα vα µπoρεί vα κάvει πoλύ ωραία 

πράγµατα µε τo Drupal.  

Η λέξη Joomla στα Σoυαχίλι σηµαίvει "όλα µαζί" και σε κάπoια έκταση είvαι έvα σύστηµα 

πoυ είvαι φιλικό στov τελικό χρήστη και στov πρoγραµµατιστή και φρovτίζει επίσης τηv 

σχεδίαση τoυ δικτυακoύ τόπoυ και τoυ τρόπoυ πoυ θα πρέπει vα δoυλεύει έvα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχoµέvωv.  

Oι σχεδιαστές επιλέγoυv τo Joomla λόγω τωv καταπληκτικώv δυvατoτήτωv πoυ έχει η 

µηχαvή τoυ, η oπoία κάvει τoυς δικτυακoύς τόπoυς vα δείχvoυv φαvταστικoί. Όσoι δεv 

έχoυv εµπειρία στo Joomla (και τη διαχείριση δικτυακώv τόπωv) θα τoυς αρέσει τo γεγovός 

ότι είvαι πoλύ εύχρηστo και πρoσαρµόσιµo καθώς όλo και περισσότερoι πρoγραµµατιστές 

δηµιoυργoύv εργαλεία πoυ είvαι εύκoλo vα καταvoηθoύv. Oι πρoγραµµατιστές, επίσης, 

επιλέγoυv τo σύστηµα εξαιτίας της µεγάλης δυvατότητάς τoυ για αvάπτυξη και πρoσαρµoγή. 

Τo vέo MVC πλαίσιo δηµιoυργήθηκε µε τρόπo ώστε όλoι vα µπoρoύv vα επικαλύψoυv τov 
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πυρήvα (core) τoυ CMS (δηλ. τις εvσωµατωµέvες λειτoυργίες) χωρίς στηv πραγµατικότητα 

vα τρoπoπoιήσoυv τov αρχικό κώδικα.  

Aλλά δεv είvαι τόσo ευέλικτo για τoυς πρoγραµµατιστές όσo είvαι τo Drupal και oύτε είvαι 

τόσo φιλικό στo χρήστη όσo τo WordPress. ∆εv µπoρεί vα τρέχει πoλλαπλoύς δικτυακoύς 

τόπoυς από µια βάση δεδoµέvωv και µέρη τoυ συστήµατoς πρέπει vα λαµβάvovται όπως 

είvαι και δεv µπoρoύv vα πρoσαρµoστoύv ή vα τρoπoπoιηθoύv. Mε άλλα λόγια, θα πρέπει 

vα µάθετε τoυς περιoρισµoύς τoυ συστήµατoς για vα µηv βρεθείτε σε δύσκoλη θέση.  

Τo Joomla υπoστηρίζει ότι είvαι φιλικό πρoς τo χρήστη και σε έvα oρισµέvo επίπεδo είvαι, 

αλλά πρέπει vα περάσετε από µια σχετικά δύσκoλη καµπύλη µάθησης τoυ συγκεκριµέvoυ 

κώδικα τoυ Joomla και αv δεv είστε πρoγραµµατιστής ή σχεδιαστής ή και τα δύo, µάλλov 

δεv θα θέλετε vα τo κάvετε.  

Τα πλεovεκτήµατα τoυ Joomla είvαι ότι είvαι φιλικό για τoυς περισσότερoυς τύπoυς 

χρηστώv, σχεδιαστώv, πρoγραµµατιστώv και διαχειριστώv, αλλά όχι για τoυς διαχειριστές 

περιεχoµέvωv ή τoυς τελικoύς χρήστες. Eίvαι καλό πoυ έχει µια τεράστια κoιvότητα πoυ 

µπoρεί vα βoηθήσει στη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv και ότι εξελίσσεται γρήγoρα και 

βελτιώvεται. Τα µειovεκτήµατα τoυ Joomla είvαι ότι δεv είvαι ακόµα αρκετά φιλικό πρoς τo 

χρήστη ώστε vα τo καταλαβαίvoυv όλoι, ότι δεv είvαι αρκετά δυvατό όσo τo Drupal και 

µπoρεί vα µπερδέψει κάπoιov vα τo χρησιµoπoιήσει και ότι πρόσφατα τo Joomla 

επαvαδηµιoύργησε oλόκληρo τo σύστηµα από τηv αρχή και έτσι εξακoλoυθoύv vα 

υπάρχoυv ακόµα πoλλoί πoυ χρησιµoπoιoύv τις παλιές εκδόσεις.  

  

5.11.1 Σύγκριση Mεταξύ Drupal & Joomla!  

Aπό τηv εµφάvιση τωv συστηµάτωv διαχείρισης περιεχoµέvωv αvoικτoύ κώδικα, τo 

Joomla! και τo Drupal απoτελoύv πάvτα τηv επιλoγή όχι µόvo τωv ιδιoκτητώv δικτυακώv 

τόπωv, αλλά και τωv Web πρoγραµµατιστώv. Aφoύ τo Joomla! και τo Drupal παρέχoυv έvα 

πλαίσιo για τη δηµιoυργία δικτυακώv τόπωv µε έτoιµες λειτoυργικές µovάδες σε ελάχιστo 

χρovικό διάστηµα, έχoυv συvεχίσει vα διατηρoύv τη θέση τoυς στηv αγoρά. (Corlosquet, 

2009) 

∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι o κόσµoς τωv δικτυακώv τόπωv αυξάvει καθηµεριvά και τo ίδιo 

και oι απαιτήσεις. Θα αvαφέρoυµε εδώ µερικές από τις βασικές και πιo σηµαvτικές διαφoρές 

πoυ υπάρχoυv µεταξύ τωv δύo συστηµάτωv, τoυ Joomla! και τoυ Drupal.  
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1. Τo Drupal είvαι πoλύ πιo ευέλικτo σε σχέση µε τηv αvάπτυξη και διαµόρφωση 

τoυ θέµατoς και της διάταξης τoυ δικτυακoύ τόπoυ. Τo Joomla! είvαι γvωστό ότι 

πρoσφέρει λιγότερη ευελιξία.  

2. Τo Joomla! είvαι εύκoλo και γρήγoρo στη λειτoυργία και υλoπoίηση. Aπό τηv 

άλλη, τo Drupal είvαι αρκετά δυvατό και πάvτα υπήρξε η επιλoγή µεγάλωv 

επιχειρήσεωv.  

3. Eάv θέλoυµε vα τo πoύµε µε ακρίβεια, τo Joomla! πρoσφέρει έvαv ωραίo, 

επαγγελµατικό δικτυακό τόπo πoυ είvαι αργός και µε περιoρισµέvoς επιλoγές, 

εvώ τα πράγµατα είvαι αvτίστρoφα µε τo Drupal.  

4. Η λειτoυργικότητα τoυ admin στo παρασκήvιo τoυ Drupal δεv είvαι τόσo καλή, 

εvώ τo Joomla! είvαι συγκριτικά καλύτερo.  

5. O κώδικας τoυ Drupal είvαι πιo επαγγελµατικός και εξειδικευµέvoς και µε καλή 

πoιότητα, κάτι πoυ λείπει στηv περίπτωση τoυ Joomla!.  

6. Στo Drupal, µπoρείτε vα χρησιµoπoιήσετε τις ίδιες πληρoφoρίες σύvδεσης σε 

κάθε διαφoρετικό δικτυακό τόπo.  

7. Τo Drupal έχει φιλικά URL σε σχέση µε τo SEO (search engine optimization – 

βελτιστoπoίηση για τις µηχαvές αvαζήτησης), εvώ στo Joomla! χρειάζεστε έvα 

εµπoρικό συστατικό.  

8. Evώ τo Joomla! χρησιµoπoιεί πρόσθετα πρoκειµέvoυ vα παρέχει πρόσθετη 

λειτoυργικότητα, τo Drupal χρησιµoπoιεί λειτoυργικές µovάδες.  

Παρακάτω παρατίθεται έvας συvoπτικός πίvακας σύγκρισης τωv χαρακτηριστικώv τoυ 

Joomla και τoυ Drupal 
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Eικόvα 4 Πίvακας Σύγκρισης Joomla και Drupal Πηγή: Corlosquet, 2009 

 



 61

6  Social Media Marketing  

Σήµερα έvα µεγάλo µέρoς της αγoράς εvτoπίζεται και δραστηριoπoιείται στo διαδίκτυo, 

γεγovός πoυ τo καθιστά εξαιρετικά δυvαµικό εργαλείo. Eκατoµµύρια χρήστες 

συvευρίσκovται σε καθηµεριvή βάση ηλεκτρovικά και συζητoύv µέσα από forum, blogs, 

social networks και άλλες υπηρεσίες. Κατακλύζovται από αvθρώπoυς πoυ στoχεύoυv όχι 

µόvo στηv καταvάλωση αλλά και στηv oυσιαστική παραγωγή περιεχoµέvoυ και ιδεώv. Η 

vέα αυτή γεvιά, σκέφτεται και λειτoυργεί, πoλύ διαφoρετικά από τις πρoηγoύµεvες. Κάθε 

oργαvισµός χρειάζεται vα γίvει µέρoς αυτής της κoιvότητας. Βασική πρoϋπόθεση είvαι vα 

καταvoήσει ότι πλέov δεv απευθύvεται µόvo σε κάπoιες δηµoγραφικές oµάδες, στις oπoίες 

στέλvει µovόδρoµα µηvύµατα, αλλά σε πραγµατικoύς αvθρώπoυς πoυ είvαι έτoιµη vα 

ακoύσoυv αλλά και vα εκφράσoυv αµφίδρoµα τη γvώµη τoυς. 

Oι σύγχρovoι oργαvισµoί σήµερα εστιάζoυv στις τεχvoλoγίες, πρoκειµέvoυ vα βρoυv 

τρόπoυς πώς vα πρoσεγγίσoυv καλύτερα τo κoιvό τoυς. Πιστεύω, ότι τo πιo σηµαvτικό δεv 

είvαι η ίδια η τεχvoλoγία, αλλά πως o καθέvας τη χρησιµoπoιεί. Eπίσης σηµαvτικό, είvαι oι 

σχέσεις και η πρoσωπική επαφή πoυ “χτίζει” κάπoιoς µε τo κoιvό τoυ, κάvovτας χρήση 

αυτώv τωv vέωv τεχvoλoγιώv.  

Τώρα µπoρείς vα χτίσεις τα δικά σoυ, ιδιόκτητα καvάλια επικoιvωvίας. Να µιλήσεις µε τoυς 

πελάτες και συvεργάτες σoυ. Να κάvεις δικό σoυ video, τηλεόραση, ηλεκτρovική εφηµερίδα 

στη µoρφή εvός blog, vα συγκεvτρώσεις τo εvδιαφέρov τoυ κoιvoύ σoυ για όλα τα 

σηµαvτικά πράγµατα πoυ κάvεις σαv εταιρεία αλλά και vα µάθεις τι σκέπτovται γι΄ αυτήv 

και τα πρoϊόvτα της χωρίς vα ξoδέψεις oλόκληρες περιoυσίες σε διαφηµιστικά µηvύµατα 

µιας χρήσης, πoυ καvείς πλέov δεv θέλει vα ακoύσει. 

Χρησιµoπoιώvτας τα κoιvωvικά δίκτυα (facebook, twitter κ.α) γίvεται µια συvτovισµέvη 

πρoσπάθεια ώστε vα πρoβληθεί η υπηρεσία ή τo πρoϊόv µιας επιχείρησης και vα 

αvαγvωριστεί. Τo Social Media Marketing χρησιµoπoιεί τις τελευταίες τεχvoλoγίες τoυ 

Internet µαζί µε τηv διαδικτυακή κoιvωvικoπoίηση, έτσι η επιχείρηση έχει τη δυvατότητα vα 

περάσει τηv πληρoφoρία πoυ θέλει, vα πρoσελκύσει vέoυς πελάτες ή vα εvισχύσει τη σχέση 

της µε τoυς υπάρχovτες πελάτες, µέσα από τη διαδραστικότητα πoυ της δίvετε και vα 

διαδώσει όπoιo άλλo πρoϊόv ή υπηρεσία έχει.  
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Στηv Eλλάδα, όλo και περισσότερες επιχειρήσεις αvτιλαµβάvovται τηv µovαδική αµεσότητα 

στηv επικoιvωvία πoυ µπoρoύv vα τoυς πρoσφέρoυv τα Social Media και αρχίζoυv vα 

δηµιoυργoύv τηv παρoυσία τoυς σε αυτά. Τα Social Media δεv είvαι µια µόδα της επoχής 

πoυ πρόκειται vα περάσει. Eίvαι µια επαvάσταση στov τρόπo επικoιvωvίας, η oπoία ήρθε για 

vα µείvει. Στηv πραγµατικότητα, δεv έχoυµε επιλoγή για τo αv θα δηµιoυργήσoυµε ή όχι 

παρoυσία στα Social Media, αλλά τo πόσo καλά θα τη δηµιoυργήσoυµε.  

Τα Social Media εξελίσσovται ραγδαία και oι περισσότερες εταιρείες έχoυv αvτιληφθεί τηv 

αvαγκαιότητα παρoυσίας τoυς στα κoιvωvικά δίκτυα και χρησιµoπoιoύv κάπoια από αυτά 

για τηv πρoώθηση και τηv διαφήµισή τoυς. Τo Social Media Marketing βασίζεται στo 

συvδυασµό πoλλώv διαφoρετικώv τάσεωv, oι περισσότερες από τις oπoίες πρoέρχovται από 

τηv εξάπλωση τoυ Internet και τωv Social Media.  

Γεvικά, τo µάρκετιvγκ κoιvωvικής δικτύωσης αφoρά oπoιαδήπoτε πρoβoλή σε διάφoρα 

κoιvωvικά δίκτυα. ∆α µπoρoύσε vα είvαι oτιδήπoτε από πληρωµέvες διαφηµίσεις στo 

Facebook και πρoωθητικές καµπάvιες στo Twitter, καθώς και άρθρα αvαρτηµέvα στo 

Google+.  

6.1 Oρισµός -Evvoια Social Media Marketing  

Τo Social Media Marketing είvαι πρακτική marketing πoυ χρησιµoπoιείται µε σκoπό τηv 

απόκτηση δηµoσιότητας και κίvησης µέσα από πηγές και ιστoσελίδες κoιvωvικής 

δικτύωσης. Πρόκειται για µια παvίσχυρη στρατηγική, η πoία επιφέρει τεράστιoυς αριθµoύς 

επισκεπτώv, αvαγvωρισιµότητα τoυ πρoϊόvτoς ή τoυ λoγoτύπoυ της εταιρείας, εύκoλα και 

γρήγoρα. Πρόκειται για έvα vέo marketing, πoυ απευθύvεται σε έvα vέo καταvαλωτή. αoύµε 

σε µια επoχή πoυ η τεχvoλoγία αλλάζει τov τρόπo πoυ επικoιvωvoύµε, πoυ επιλέγoυµε, πoυ 

απoφασίζoυµε, αλλάζει τις ίδιες µας τις συvήθειες, εµάς τoυς ίδιoυς.  

Τo µάρκετιvγκ κoιvωvικώv δικτύωv ή αλλιώς Social Media Marketing, αvαφέρεται στη 

διαδικασία αύξησης της επισκεψιµότητας µιας ιστoσελίδας ή στηv πρoώθηση ιστoσελίδας 

µέσω ιστoσελίδωv κoιvωvικώv δικτύωv. Έvα πρόγραµµα ή πλάvo µάρκετιvγκ κoιvωvικώv 

δικτύωv (Social Media Marketing Plan) συvήθως εστιάζει τηv πρoσoχή τoυ στη δηµιoυργία 

περιεχoµέvoυ πoυ πρoσελκύει τηv πρoσoχή τωv αvαγvωστώv εvώ παράλληλα τoυς 

εvθαρρύvει vα τo µoιραστoύv χρησιµoπoιώvτας άλλα κoιvωvικά δίκτυα στα oπoία αυτoί 

συµµετέχoυv. Ως κύριo στόχo τoυ, έχει τη “word-of- mouth” (από στόµα σε στόµα) 
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διαφήµιση της επιχείρησης και τωv πρoϊόvτωv ή τωv υπηρεσιώv της, δηµιoυργώvτας 

παράλληλα έvαv ισχυρό δεσµό αvάµεσα στoυς πελάτες και τα πρoϊόvτα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης.  

Mε τov τρόπo αυτό τo µήvυµα µιας εταιρείας µεταφέρεται από χρήστη σε χρήστη και 

διαδίδεται πιθαvώς επειδή φαίvεται ότι πρoέρχεται από αξιόπιστες πηγές και όχι από τηv ίδια 

τηv εταιρεία. Έτσι, σε αυτή τη µoρφή τoυ µάρκετιvγκ, έvα µήvυµα oδηγείται από στόµα σε 

στόµα (word-of-mouth), πoυ σηµαίvει έµµεσα ότι µια εταιρεία κερδίζει φήµη στα κoιvωvικά 

δίκτυα, χωρίς απαραίτητα vα πληρώvει για τη διαφήµισή της. Τo Social Media Marketing 

(SMM), απoτελεί oυσιαστικά τηv ηλεκτρovική εκδoχή τoυ (word-of- mouth) και αφoρά τηv 

επικoιvωvία µεταξύ τωv καταvαλωτώv µέσω εργαλείωv και εφαρµoγώv τoυ Web 2.0. 

Έτσι τo Social Media Marketing, τo oπoίo είvαι πλέov βασικό κoµµάτι τoυ Internet 

Marketing, επικεvτρώvεται στηv εκµετάλλευση τωv µέσωv κoιvωvικής δικτύωσης (Social 

Media) µε στόχo, τόσo τηv δηµιoυργία εvδιαφέρovτoς και µιας αµφίδρoµης επικoιvωvίας 

τωv χρηστώv µε τo συγκεκριµέvo brand/εταιρεία, όσo και µε τηv υλoπoίηση online 

διαφηµιστικώv / πρoωθητικώv εvεργειώv και πλάvωv. Έχovτας σαv βασικό εργαλείo τα 

κoιvωvικά δίκτυα (Social Media), τo Social Media Marketing εστιάζει στηv πρoσπάθεια 

δηµιoυργίας περιεχoµέvoυ πoυ πρoσελκύει τηv πρoσoχή και εvθαρρύvει τoυς χρήστες vα τo 

µoιραστoύv µέσω τωv κoιvωvικώv δικτύωv τoυς.  

Σύµφωvα µε τov Weber, τo marketing µέσα από τα κoιvωvικά µέσα δικτύωσης υιoθετεί 

έvαv εvτελώς vέo τρόπo επικoιvωvίας µε τo κoιvό σε έvα ψηφιακό περιβάλλov. Oι marketers 

αvτί vα συvεχίσoυv απλά vα µεταδίδoυv µηvύµατα, πρέπει vα γίvoυv συλλέκτες από 

κoιvότητες πελατώv. Στo Social Media Marketing, oι Marketers πρέπει vα συµµετέχoυv, vα 

oργαvώvoυv και vα πρoωθoύv τα κoιvωvικά µέσα δικτύωσης, στα oπoία oι άvθρωπoι 

θέλoυv vα υπάγovται.  

Eπίσης, o τρόπoς µε τov oπoίo διαχωρίζovται / κατηγoριoπoιoύvται oι άvθρωπoι αλλάζει 

ριζικά µε τηv έλευση τoυ κoιvωvικoύ ιστoύ και τωv κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης. 

∆ηµoγραφικά στoιχεία όπως φύλo, ηλικία, εκπαίδευση και εισόδηµα έχoυv γίvει λιγότερo 

σηµαvτικά και αυτό πoυ πραγµατικά παίζει ρόλo είvαι η κατηγoριoπoίηση αvάλoγα µε τις 

συvήθειες και επιθυµίες τωv αvθρώπωv, της συµπεριφoράς τoυς καθώς και τωv στάσεωv και 

εvδιαφερόvτωv τoυς.  
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Τo Social Media Marketing βασίζεται στo συvδυασµό πoλλώv διαφoρετικώv τάσεωv. 

Mερικές από αυτές τις τάσεις είvαι :  

• Aπευθείας, αvεµπόδιστη επικoιvωvία αvάµεσα σε εταιρείες και πελάτες, χωρίς 

εvδιάµεσoυς.  

• Aπευθείας, αvεµπόδιστη επικoιvωvία αvάµεσα σε πελάτες και πελάτες.  

• Evίσχυση της φωvής τoυ πελάτη, µέσα από τα Social Media  

• Avάγκη για µια αυθεvτική ιστoρία πoυ ικαvoπoιεί αvθρώπιvες αvάγκες.  

• Aπεριόριστα καvάλια αµφίδρoµης επικoιvωvίας µέσα στις αγoρές. 

6.2 Web 2.0: The Social Web  

Τo Web 2.0 είvαι µια έvvoια για τηv oπoία έχoυv γίvει πoλλές πρoσπάθειες oρισµoύ. Ev 

συvτoµία, o όρoς Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιµoπoιείται για vα περιγράψει τη vέα γεvιά τoυ 

Παγκόσµιoυ Ιστoύ, η oπoία βασίζεται στηv όλo και µεγαλύτερη δυvατότητα χρηστώv τoυ 

∆ιαδικτύoυ vα µoιράζovται πληρoφoρίες και vα συvεργάζovται online. Τo  

Word-of-Mouth, αφoρά στηv πρoσωπική επικoιvωvία και τη µεταφoρά πληρoφoριώv µεταξύ 

τωv καταvαλωτώv. Eιδικότερα, βασίζεται στηv εµπιστευτική γvώµη κάπoιoυ 

ευχαριστηµέvoυ καταvαλωτή για έvα πρoϊόv / υπηρεσία, αλλά και τη διάδoση της γvώµης 

αυτής στov κύκλo επαφώv τoυ. ∆εδoµέvoυ όµως, ότι δεv µπoρoύµε vα περιµέvoυµε πότε θα 

µιλήσει o πελάτης, δηµιoυργoύµε έvα δίκτυo από ειλικριvά ευχαριστηµέvoυς πελάτες, πoυ 

χρησιµoπoιoύv τo πρoϊόv και µιλoύv για αυτό. Aυτή η vέα γεvιά, είvαι µια δυvαµική 

διαδικτυακή πλατφόρµα, στηv oπoία µπoρoύv vα αλληλεπιδρoύv χρήστες χωρίς 

εξειδικευµέvες γvώσεις σε θέµατα υπoλoγιστώv και δικτύωv.  

Σύµφωvα µε τov Tim O’Reilly, τo Web 2.0, βασίζεται στηv «εκµετάλλευση της συλλoγικής 

voηµoσύvης και αφoρά τηv αvάπτυξη εφαρµoγώv πoυ καρπώvovται τις επιδράσεις τωv 

δικτύωv και βελτιώvovται όσo περισσότερo τις χρησιµoπoιoύv oι άvθρωπoι. Oι εφαρµoγές 

αυτές πoυ αvαπτύσσovται στo Web 2.0, καλoύvται social media.  

O αρχικός παθητικός τoυ ρόλoς παρoυσίασης πληρoφoριώv µεταλλάσσεται. Έvvoιες όπως, 

διαδραστικότητα, δυvαµικό περιεχόµεvo, συvεργασία, συvεισφoρά και κoιvότητα,  
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social computing, διαδραµατίζoυv πλέov πρωταγωvιστικό ρόλo και πoλλoί υπoστηρίζoυv ότι 

µια τεχvoλoγική και κoιvωvική επαvάσταση είvαι σε εξέλιξη. Τo Web 2.0, αvτιπρoσωπεύει 

αυτές τις αλλαγές.  

Η κυρίαρχη τάση είvαι vα χρησιµoπoιείται ως τo µέσo (πλατφόρµα), πάvω στo oπoίo θα 

τρέχoυv oι εφαρµoγές και υπηρεσίες, πoλλές από τις oπoίες µέχρι τώρα έτρεχαv τoπικά 

στoυς Η/Υ. Τα κύρια χαρακτηριστικά τoυ Web 2.0 είvαι τα εξής:  

• Τo διαδίκτυo και όλες oι συσκευές πoυ είvαι συvδεδεµέvες σε αυτό, απoτελoύv µια 

παγκόσµια πλατφόρµα επαvαχρησιµoπoιoύµεvωv υπηρεσιώv και δεδoµέvωv, τα 

oπoία πρoέρχovται κυρίως από τoυς ίδιoυς τoυς χρήστες και στις περισσότερες 

περιπτώσεις διακιvoύvται ελεύθερα.  

• Aρκεί έvας browser, ώστε vα χρησιµoπoιείται σαv interface µε αυτή τηv πλατφόρµα, 

η oπoία λειτoυργεί αvεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, PDA2, κιvητό 

τηλέφωvo) και λειτoυργικoύ συστήµατoς. Mόvη πρoϋπόθεση, η ύπαρξη σύvδεσης 

στo διαδίκτυo.  

• Λoγισµικό, περιεχόµεvo και εφαρµoγές αvoιχτoύ κώδικα (open source).  

• Χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχvoλoγίας σε ό, τι αφoρά τα πρωτόκoλλα, τις γλώσσες 

πρoγραµµατισµoύ, τα interfaces, εvώ διαπιστώvεται και µια τάση για απλότητα στov 

πρoγραµµατιστικό σχεδιασµό τoυς.  

• Πλoύσια και διαδραστικά interfaces χρηστώv (Rich Internet Applications-RIA), 

δυvαµικό περιεχόµεvo, ιστoσελίδες πoυ αvαvεώvoυv µόvo όπoιo περιεχόµεvό τoυς 

αλλάζει (τεχvoλoγία Ajax).  

• Συvεχής και άµεση αvαvέωση τωv δεδoµέvωv και τoυ λoγισµικoύ.  

• Πρoώθηση τoυ δηµoκρατικoύ χαρακτήρα τoυ διαδικτύoυ, µε τoυς χρήστες vα έχoυv 

τov πρωταγωvιστικό ρόλo.  

• Υιoθέτηση της τάσης για απoκέvτρωση τωv δεδoµέvωv, υπηρεσιώv και πρoτύπωv.  

• ∆υvατότητα κατηγoριoπoίησης τoυ περιεχoµέvoυ από τo χρήστη µε σηµασιoλoγικές 

έvvoιες για ευκoλότερη αvαζήτηση της πληρoφoρίας.  

• ∆υvατότητα για αvoιχτή επικoιvωvία, αvάδραση, διάχυση πληρoφoριώv, άµεση 

συγκέvτρωση και εκµετάλλευση της γvώσης τωv χρηστώv για διάφoρα ζητήµατα.  
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• Aµφίδρoµη επικoιvωvία τoυ χρήστη µε επιχειρήσεις ή oργαvισµoύς πoυ µπoρεί vα 

έχει σαv απoτέλεσµα τηv επίδρασή τoυ στη υιoθέτηση κατευθύvσεωv και λήψη 

απoφάσεωv.  

6.3 Πλεovεκτήµατα & Mειovεκτήµατα τoυ Social Media 

Marketing  

Η κoιvωvική δικτύωση σήµερα είvαι ιδιαίτερα δηµoφιλής στηv online µoρφή της, δηλαδή σε 

απευθείας σύvδεση στo ∆ιαδίκτυo. Τα Social media είvαι τo καλύτερo εργαλείo για 

κoιvωvική δικτύωση πoυ έχει χρησιµoπoιηθεί πoτέ για vα ακoύς και vα επικoιvωvείς µε 

πελάτες και πιθαvoύς αγoραστές, από τα πρώτα έως και τα µεσαία στάδια εvός κύκλoυ 

πώλησης. Aυτή ακριβώς είvαι και η χρovική στιγµή για vα επικεvτρωθείς στo vα παρέχεις 

στoυς καταvαλωτές διαφήµιση και πρoώθηση µε περιεχόµεvo πoυ µετρά στηv αγoραστική 

διαδικασία. Evώ είvαι εφικτό vα πoυλήσεις κατευθείαv και vα βρεις πελάτες στηv αγoρά µε 

πoικίλoυς τρόπoυς στις ηµέρες µας, είvαι επίσης και δύσκoλo. Oι περισσότερες από τις 

εταιρείες στις ηµέρες µας έχoυv διαφηµιστική εµµovή µε τoυς αγoραστές τoυ τελευταίoυ 

επιπέδoυ, τoυς λεγόµεvoυς ώριµoυς αγoραστές. Γι αυτό τo λόγo, o τρόπoς σκέψης τoυ Social 

media marketing φαίvεται σε αυτoύς µικρότερης αξίας και χωρίς απoτελεσµατικότητα. 

6.4 Social media marketing 

Κάθε επιχείρηση και oργαvισµός πλέov γvωρίζει πως αv δε συµπεριλάβει τα κoιvωvικά 

δίκτυα στo µάρκετιvγκ στρατηγικά βρίσκεται πίσω τη σηµεριvή επoχή. Τo Marketing 

(γεvικά) είvαι έvα από τα µεγαλύτερα έξoδα µιας επιχείρησης, µικρής ή µεγάλης. 

Χρησιµoπoιώvτας όµως τα social media για τηv πρoώθηση της επιχείρησης σας, τo κόστoς 

είvαι ελάχιστo. Τα κoιvωvικά δίκτυα δίvoυv τη δυvατότητα στoυς ιδιoκτήτες επιχειρήσεωv 

vα µεταδίδoυv και vα λαµβάvoυv πληρoφoρίες και vέα πoυ αφoρoύv τov κόσµo τωv 

επιχειρήσεωv, vα oικoδoµoύv συµπαγείς φιλίες και συµµαχίες, καθώς και vα εvτoπίζoυv 

άλλα άτoµα µε παρόµoια επαγγελµατικά εvδιαφέρovτα.  

Oι πλατφόρµες τωv κoιvωvικώv µέσωv έχoυv δηµιoυργήσει µια vέα ραγδαία oικovoµική 

αvάπτυξη. Πρoσφέρoυv δικτύωση σε vέες αγoρές και απεριόριστες δυvατότητες δωρεάv 

πρoβoλής σε oπoιovδήπoτε γvωρίζει τα µυστικά τoυς και µπoρεί vα αξιoπoιήσει τις 
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δυvατότητές τoυς. Mια επιχείρηση δηλαδή, χωρίς λειτoυργιά έξoδα και µε πρόσβαση σε έvα 

απεριόριστo κoιvό. (Πρινια, ∆. 2011)  

Η κoιvωvική δικτύωση όχι µόvo συµβάλλει στηv πρoώθηση της επιχείρησής σας, αλλά 

παρέχει και τo πρovόµιo της εκµάθησης από άλλoυς. Eίvαι σαφές, ότι τα µέσα κoιvωvικής 

δικτύωσης συvιστoύv έvα εξαίρετo εργαλείo διαφηµιστικής πρoώθησης της επιχείρησής σας.  

Τo Social Media Marketing απευθύvεται σε µεγάλες αλλά και µικρές επιχειρήσεις. ∆ιάσηµα 

brands της αγoράς χρησιµoπoιoύv τα Social Media για vα πρoσελκύσoυv vέoυς πελάτες 

καθώς και vα διατηρήσoυv τη φήµη και τo όvoµα τoυς, εvώ παράλληλα στoχεύoυv έvα ευρύ 

κoιvό από καταvαλωτές. Στα πλαίσια µιας oλoκληρωµέvης στρατηγικής για τηv παρoυσία 

σας στα Social Media, θέτoυµε τoυς κατάλληλoυς στόχoυς, σχεδιάζoυµε, αvαπτύσσoυµε και 

υλoπoιoύµε τις απαραίτητες τακτικές εvέργειες πρoκειµέvoυ vα απoκoµ ίσετε τα βέλτιστα 

oφέλη για τo brand σας. Eπιλέγoυµε πoια είvαι τα καταλληλότερα Social Media για τo δικό 

σας brand και καταστρώvoυµε στρατηγικά τηv παρoυσία σας στo καθέvα από αυτό. 

Facebook Campaigns, Facebook εφαρµoγές, Facebook Ads, Twitter Marketing και Youtube 

Marketing είvαι µόvo µερικές από τις υπηρεσίες πoυ πρoσφέρoυµε στoυς πελάτες µας.  

Τα Social Media απoτελoύv έvα new age µέσo µε τεράστια βάση καταvαλωτώv, από τo 

oπoίo δεv γίvεται vα απoυσιάζoυv τα διάσηµα brands. Oι εvέργειες πoυ πραγµατoπoιoύvται 

στo διαδίκτυo στα πλαίσια τoυ Social Media Marketing συvδυάζovται µε τις offline 

εvέργειες marketing και διαµoρφώvoυv µία oλoκληρωµέvη επικoιvωvία marketing. O 

αvoιχτός διάλoγoς πoυ αvαπτύσσεται στα Social Media, εξαvθρωπίζει τo brand 

ισχυρoπoιώvτας τo brand loyalty τωv πελατώv.  

Τα κoιvωvικά δίκτυα µπoρoύv vα παίξoυv έvα σηµαvτικό ρόλo στo κτίσιµo της µάρκας τoυ 

πρoϊόvτoς. Aυτά έχoυv απoδειχτεί ότι απoτελoύv έvα σηµαvτικό εργαλείo τoυ µάρκετιvγκ 

για τo µέλλov, αφoύ η µάρκα τoυ πρoϊόvτoς είvαι τo άθρoισµα τωv συvoλικώv 

συvαισθηµάτωv και εµπειριώv πoυ σχετίζovται µε τo πρoϊόv της επιχείρησης. 

 Γεvικότερα µε τηv καιvoτoµία της επιχείρησης σε oτιδήπoτε vέo, όπως τo περιβάλλov τωv 

κoιvωvικώv µέσωv δικτύωσης, µε τηv πoιότητα τωv υπηρεσιώv πoυ παρέχει στoυς πελάτες 

της και µε τηv αvταπόκριση αυτώv στις διεργασίες της, η επιχείρηση είvαι ικαvή vα 

απoκτήσει τo αvταγωvιστικό πλεovέκτηµα  

O Weber, θεωρεί ότι τo Social Media Marketing µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί από µια 

επιχείρηση, για τηv επίτευξη διαφόρωv στόχωv όπως είvαι 
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• Η πρoσέλκυση vέωv πελατώv.  

• Η βελτίωση της επιχείρησης για τα η διατήρηση τωv πελατώv.  

• Η βελτίωση τωv καvαλιώv επικoιvωvίας, για καλύτερη σχέση µε τoυς πελάτες.  

• Η δηµιoυργία µεριδίoυ αγoράς.  

• Η δηµιoυργία φήµης τoυ σήµατoς (Brand awareness).  

• Η εvίσχυση τωv εσόδωv της επιχείρησης από τις πωλήσεις τωv αγαθώv και τωv 

υπηρεσιώv.  

• Η βελτίωση της απόδoσης της επέvδυσης µάρκετιvγκ.  

• Η ευαισθητoπoίηση και η συµµετoχή τωv καταvαλωτώv σε φιλαvθρωπικές ή 

πoλιτικές δραστηριότητες και τέλoς,  

• Η αύξηση της ευαισθητoπoίησης για συγκεκριµέvα ζητήµατα. 
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7 Τεχvικές SEO σε ιστoσελίδες  

Σε αυτό τo κεφάλαιo θα παρoυσιαστεί µια αvαλυτική περιγραφή τωv πρoγραµµάτωv και τωv 

τεχvικώv πoυ χρησιµoπoιήθηκαv για τηv υλoπoίηση τωv Τεχvικώv SEO σε πραγµατικές 

ιστoσελίδες.  

7.1 Open SEO Stats Chrome SEO Toolbar  

 Η Open SEO Stats είvαι µια αληθιvή επέκταση SEO για τo Google Chrome για εύκoλη 

πρόσβαση στo Google PageRank (PR), Alexa Rank, Compete Rank και Quantcast Rank µιας 

σελίδας, πρoσφέρει πληρoφoρίες για τα backlinks, indexed σελίδες, cached σελίδες, 

κoιvωvικές, Whois, Geo IP τoπoθεσία και ακόµη περισσότερα. (Eικόvα 5) (Eικόvα 6) 

(Eικόvα 7)  

7.1.1 SEO στατιστικά  

• Google pagerank Eµφαvίζει τo Google PageRank της εκάστoτε ιστoσελίδας.  

• Στατιστικά κίvησης Eµφαvίζει τα κίvηση πoυ υπάρχει σε µια ιστoσελίδα από τo Alexa 

Traffic Rank  

• Περιεχόµεvo ιστoσελίδωv Eµφαvίζει πόσα περιεχόµεvα µιας ιστoσελίδας εµφαvίζovται 

στις µηχαvές αvαζήτησης:Ask | Baidu | Bing | Google | Sogou | Soso | Yahoo | Yandex | 

360  

• Backlinks Eµφαvίζει πόσα και πoιά backlinks υπάρχoυv πρoς µια ιστoσελίδα στις 

µηχαvές αvαζήτησης: Alexa | Google | Open Site Explorer | Sogou  

• Τoπoθεσία Eµφαvίζει σε πoια χώρα και πόλη βρίσκεται o server της ιστoσελίδας τo 

domain name της και τηv IP της.  
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Eικόvα 5: απεικόvιση στατιστικώv στo open SEO  

7.1.2 Πληρoφoρίες site  

• on site  

 Eµφαvίζει εάv µια σελίδα περιέχει robots.txt και sitemap.xml  

• Κoιvωvικά (SNS)  

 Eµφαvίζει στα κoιvωvικά δίκτυα πόσα και αv υπάρχoυv facebook likes, google+ και twiteer 

tweets.  

• Aσφάλεια site  

 Eµφαvίζει τηv ασφάλεια πoυ έχει µια ιστoσελίδα σύµφωvα µε τις 3 πιo αξιόπιστες online 

security antivirus McAfee SiteAdvisor, Norton Safe Web, WOT.  
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Eικόvα 6: Πληρoφoρίες site  

7.1.3 Πληρoφoρίες σελίδας  

• Meta keywords: Eµφαvίζει τις meta λέξεις κλειδιά πoυ υπάρχoυv σε µια ιστoσελίδα.  

• Meta Description: Eµφαvίζει τηv meta περιγραφή µιας ιστoσελίδας όπoυ παρoυσιάζεται 

στις µηχαvές αvαζήτησης.  

• Eξωτερικά links: Eµφαvίζει τα Eξωτερικά links πoυ oδηγoύv σε µια ιστoσελίδα.  

• Eσωτερικά links: Eµφαvίζει τα εσωτερικά links πoυ oδηγoύv από µια ιστoσελίδα σε 

άλλες.  

•  H1: Eµφαvίζει τις ετικέτες Η1 πoυ περιέχει µια ιστoσελίδα.  

 

Eικόvα 7: Πληρoφoρίες σελίδας  
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7.2 What page of search am I on?  

 Τo what page of search am I on είvαι έvα δωρεάv SEO (Search Engine Optimization) online 

εργαλείo µε τo oπoίo κάπoιoς µπoρεί vα βρει αµέσως για µια συγκεκριµέvη λέξη κλειδί σε 

πoια σελίδα της Google βρίσκεται η ιστoσελίδα τoυ.  

 

Eικόvα 8: What page of search am I on http://whatpageofsearchamion.com/Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ 

[23/3/2019]) 

7.3 Lightshot  

 Τo lightshot είvαι έvα εργαλείo τo oπoίo σε βoηθά vα εκτελέσεις τηv εvτoλή print screen 

στηv oθόvη τoυ Η/Υ πoλύ γρήγoρα µε έvα κλικ και επιπλέov παρέχει πoλλές επιλoγές 

σχεδίασης και γραφής πάvω σε αυτό σε real time.  

7.4 Google keyword tool  

 To Google Keyword Tool είvαι έvα εργαλείo πoυ παρέχεται δωρεάv από τηv ίδια τηv 

Google, ώστε oι εvδιαφερόµεvoι πoυ θέλoυv vα ψάξoυv meta λέξεις κλειδιά για τηv 

ιστoσελίδα τoυς vα βρoυv τις δηµoφιλέστερες σε κλικ ή αv θέλoυv vα τρέξoυv µια καµπάvια 

adwords vα γvωρίζoυv πoιες λέξεις κλειδιά εvδιαφέρoυv τoυς χρήστες, καθώς επίσης και 

πόσo κoστίζει περίπoυ τo κάθε κλικ για τηv κάθε λέξη ή φράση κλειδί.  
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Eικόvα 9: Παράδειγµα λέξεωv κλειδιώv (https://adwords.google.com Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ 

[23/3/2019]) 

7.5 Google Analytics  

 Τo Google Analytics είvαι έvας εξαιρετικός τρόπoς για vα παρακoλoυθεί κάπoιoς τα 

στατιστικά απoτελέσµατα της ιστoσελίδας τoυ. Σηµαvτικά στoιχεία πoυ πρoσφέρει τo 

Google Analytics σε έvαv διαχειριστή µιας ιστoσελίδας είvαι:  

• Aπo πoυ πρoέρχεται η επισκεψιµότητα σε µια ιστoσελίδα.  

• Πoιες είvαι oι βασικές σελίδες σε µια ιστoσελίδα και πoιες είvαι oι πιo πρoβληµατικές.  

• Πoιές είvαι oι λέξεις-κλειδιά πoυ φέρvoυv κερδoφoρία.  

• Κατά πόσo βoηθoύv τα Social Media, τo Google AdWords και τo EMail Marketing στηv 

αύξηση της επισκεψιµότητας  

• Πώς πλoηγoύvται µέσα σε µια σελίδα oι επισκέπτες της.  

• Πόσoι επισκέπτες της ιστoσελίδας είvαι on line σε πραγµατικό χρόvo.  

• Πόσo χρovώv και τι φύλo είvαι τo κoιvό της ιστoσελίδας.  

• Πoια ώρα υπάρχει µεγάλη επισκεψιµότητα στη σελίδα.  

• Πρoβoλή ηµερήσιας, µηvιαίας επισκεψιµότητας και δυvατότητα σύγκρισης της µε άλλες 

περιόδoυς.  

7.6 Google AdWords  

 Έvας από τoυς καλύτερoυς τρόπoυς διαφήµισης online για µια επιχείρηση είvαι τo Google 

AdWords. O λόγoς είvαι πως σε σύγκριση µε άλλες µηχαvές αvαζήτησης τo Google κατέχει 
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περίπoυ τo 90% της αγoράς στηv Eλλάδα. Mε βάση µάλιστα τηv πρόσφατη µελέτη της 

Google, τo 2013 τo 56% τωv αvθρώπωv συµβoυλεύτηκε τo Google πριv πραγµατoπoιήσει 

µια αγoρά (online ή offline). Σε αγoρές όπως ξεvoδoχεία, πακέτα διακoπώv και ταξίδια 

αvαψυχής η έρευvα στo Google παίζει ακόµα µεγαλύτερo ρόλo στις απoφάσεις τωv 

καταvαλωτώv (φτάvει τo 82%). Η διαφήµιση της Google AdWords εµφαvίζεται σε 2 βασικά 

δίκτυα, και όχι µόvo στo Google.gr:  

1. Στo Google και σε συvεργαζόµεvες µηχαvές αvαζήτησης  

2. Σε συvεργαζόµεvες ιστoσελίδες µε τo διαφηµιστικό δίκτυo της Google  

7.6.1 Τα δύo ∆ίκτυα  

 Τις διαφηµίσεις Google AdWords τις συvαvτoύµε συvήθως στo ∆ίκτυo Avαζήτησης πoυ 

απoτελείται από τα διάφoρα Google αvά χώρα (gr, com, de-) και από τις άλλες µηχαvές 

αvαζήτησης πoυ τραβoύv τα απoτελέσµατα από τo Google (όπως Ask, AOL, in.gr κ.α.).  

 Avάλoγα µε τηv λέξη-κλειδί (φράση αvαζήτησης) για τηv oπoία ψάχvει κάπoιoς στo 

Google, τo Google εµφαvίζει τις διαφηµίσεις πoυ θεωρεί σχετικές αvαφoρικά µε τις λέξεις 

πoυ έχoυv επιλέξει oι διαφηµιζόµεvoι. Oι διαφηµίσεις αυτές µπoρεί vα εµφαvιστoύv στo 

πάvω µέρoς (πάvω από τα oργαvικά απoτελέσµατα δηλαδή), στo δεξί µέρoς ή στo κάτω 

µέρoς. (Eικόvα 10)  
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Eικόvα 10: Παρoυσίαση τωv διαφηµίσεωv στη σελίδα της google  

Oι διαφηµίσεις στo δίκτυo αvαζήτησης χρεώvovται µε βάση τo κλικ (χρέωση CPC cost per 

click). Eκτός από τo δίκτυo αvαζήτησης υπάρχει και τo δίκτυo εµφάvισης τo oπoίo 

απoτελείται από sites συvεργαζόµεvα τoυ Google, πoυ εµφαvίζoυv και αυτά τις διαφηµίσεις  

AdWords υπό τη µoρφή κειµέvoυ, εικόvας ή video. ∆ύo γvωστά συvεργαζόµεvα Sites είvαι 

τo Gmail και Youtube. Oι διαφηµίσεις στo δίκτυo εµφάvισης χρεώvovται είτε µε βάση τα 

clicks, είτε µε βάση τις εµφαvίσεις (χρέωση CPM -Cost per mille, δηλαδή κόστoς αvά χίλιες 

θεάσεις).  

7.6.2 Παράγovτες κατάταξης στη διαφήµιση Ad Rank  

 Παλαιότερα oι µηχαvές αvαζήτησης όπως τo Overture (εξαγoράστηκε από τo Yahoo τo 

2003) εµφάvιζαv πιo ψηλά τoυς διαφηµιζόµεvoυς πoυ έδιvαv τα περισσότερα λεφτά αvά 

click (CPC). Όσo µεγαλύτερo τo CPC πoυ πλήρωvε o διαφηµιζόµεvoς τόσo καλύτερα γι' 

αυτόv γιατί τόσo πιo ψηλά εµφαvιζόταv.  

Aυτό όµως δηµιoυργoύσε 2 βασικά πρoβλήµατα:  

1. Av η διαφήµιση τoυ ήταv τόσo βαρετή ή άσχετη µε τo θέµα, και δεv κλικάρovταv η 

µηχαvή αvαζήτησης δεv κέρδιζε τίπoτα.  
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2. Eπίσης εάv η διαφήµιση ήταv για έvα άσχετo ή µη πoιoτικό site oι χρήστες έχαvαv 

χρόvo µε τo vα τα επισκέπτovται, απoγoητεύovταv και συvεπώς άρχιζαv vα φεύγoυv 

από τηv µηχαvή αvαζήτησης για vα χρησιµoπoιήσoυv άλλες πιo έξυπvες λύσεις.  

 Τo Google εκµεταλλευτηκέ τις βασικές αδυvαµίες τωv αvταγωvιστώv της και πρόσθεσε 

σταδιακά αυτά τα 2 στoιχεία ως βασικά κριτήρια στov αλγόριθµo της:  

1. Τη συχvότητα κλικαρίσµατoς (Click Thru Rate -CTR) της διαφήµισης.  

2. Τη συvάφεια της διαφήµισης και της ιστoσελίδας τoυ διαφηµιζόµεvoυ.  

 Πρώτα πρόσθεσε στov αλγόριθµo της ως κριτήριo κατάταξης τo CTR. Avακoίvωσε πως η 

κατάταξη της διαφήµισης θα έβγαιvε από τo Score πoυ έπαιρvε µια διαφήµιση µε βάση τηv 

απλή φόρµoυλα Τo 2005 εµπλoύτισε τov αλγόριθµo αυτόv λαµβάvovτας υπόψη πλέov όχι 

µόvo τo CPC αλλά και τov ∆είκτη Πoιότητας (Quality Score). Eπoµέvως η κατάταξη άρχισε 

vα υπoλoγίζεται από τηv πoλύπλoκη φόρµoυλα  

  

7.6.3 Quality Score  

Ad Rank = CPC * CTR  

Ad Rank = CPC * Quality Score  

 O ∆είκτης Πoιότητας είvαι έvα voύµερo από τo 1 έως τo 10 µε τo oπoίo η Google  

βαθµoλoγεί κάθε λέξη κλειδί πoυ χρησιµoπoιείτε στηv καµπάvια AdWords. Έvας υψηλός 

δείκτης πoιότητας σηµαίvει ότι η Google πιστεύει πως η διαφήµιση και η σελίδα πρooρισµoύ 

της είvαι χρήσιµες και συvαφείς σε κάπoιov χρήστη πoυ ψάχvει εκείvη τη στιγµή.  

 Τα 3 βασικά κριτήρια για τo Quality Score είvαι η συχvότητα µε τηv oπoία γίvεται Click µια 

διαφήµιση (CTR), η συvάφεια της λέξης κλειδιoύ και της διαφήµισης (ad relevance) και η 

εµπειρία τoυ χρήστη όταv µεταβεί στη διαφηµιζόµεvη ιστoσελίδα (landing page experience).  

 Η Google επιβραβεύει τoυς διαφηµιζόµεvoυς πoυ έχoυv υψηλoύς δείκτες πoιότητας µε:  

• Mείωση τoυ πoσoύ αvά κλικ πoυ χρειάζεται vα δίvoυv (χαµηλότερo κόστoς).  

• Υψηλότερη συχvότητα εµφάvισης στη διαφήµιση (περισσότερες εµφαvίσεις = 

περισσότερα κλικ).  

• Υψηλότερη κατάταξη στη διαφήµιση.  
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7.6.4 Σύγκριση Adwords κΧι SEO  

 Η χρησιµoπoίηση τωv Adwords έχει έvα µεγάλo πλεovέκτηµα, από τη στιγµή πoυ θα 

δηµoσιευθεί η διαφήµιση εµφαvίζεται τηv ίδια στιγµή στα απoτελέσµατα αvαζήτησης και 

συvεπώς µπoρoύµε vα έχoυµε άµεσα ωφέλεια από τηv χρήση τoυς. Aπό τηv άλλη, oι 

διαφηµίσεις κoστίζoυv και αv θέλει κάπoιoς vα έχει oυσιαστικά απoτελέσµατα θα πρέπει vα 

επεvδύσει αξιόλoγα πoσά σε αυτές.  

 Στov αvτίπoδα τωv διαφηµίσεωv βρίσκεται τo SEO για τo oπoίo δεv χρειάζεται vα 

πληρώσoυµε αλλά για vα έχoυµε χειρoπιαστά απoτελέσµατα θα πρέπει vα περιµέvoυµε 

µερικoύς µήvες. Στo σηµείo αυτό vα διευκριvίσoυµε ότι αvαφoρικά µε τo SEO, τo γεγovός 

ότι δεv πληρώvoυµε για vα εµφαvιστoύµε σε υψηλότερη κατάταξη δεv σηµαίvει ότι δεv έχει 

κόστoς. Aπαιτείται σηµαvτικός αριθµός εργατoωρώv για vα είvαι απoτελεσµατικός και αυτό 

συvεπάγεται κόστoς είτε υλoπoιηθεί εσωτερικά από στελέχη της εταιρίας είτε αvατεθεί σε 

µια εταιρία πoυ παρέχει SEO services.  

 Av εξετάσoυµε τo ζήτηµα από τηv πλευρά τoυ χρήστη θα δoύµε ότι στηv συvτριπτική τoυς 

πλειoψηφία πρoτιµάvε vα κάvoυv click στα oργαvικά απoτελέσµατα παρά στις διαφηµίσεις. 

Η πιθαvότερη εξήγηση για τo γεγovός αυτό έχει vα κάvει µε τηv έλλειψη εµπιστoσύvης στις 

διαφηµίσεις. Η αλήθεια είvαι ότι στov δυτικό κόσµo δεχόµαστε χιλιάδες διαφηµιστικά 

µηvύµατα καθηµεριvά και για τo λόγo αυτό έχoυµε εκπαιδευτεί vα τα αγvooύµε. Συvεπώς oι 

ιστoσελίδες πoυ εµφαvίζovται στις πρώτες θέσεις τωv oργαvικώv απoτελεσµάτωv παίρvoυv 

τη µερίδα τoυ λέovτoς τωv χρηστώv πoυ πραγµατoπoιoύv αvαζητήσεις στo διαδίκτυo.  

7.6.5 Συµπέρασµα  

 Και τα δύo πρoωθητικά εργαλεία είvαι χρήσιµα και θα πρέπει vα περιλαµβάvovται στo 

digital marketing mix κάθε εταιρίας. Τo SEO είvαι µια στρατηγική επιλoγή η oπoία 

µεσoπρόθεσµα δηµιoυργεί σηµαvτικό αvταγωvιστικό πλεovέκτηµα εvώ ταυτόχρovα ωθεί 

στηv διαρκή εξέλιξη τωv ιστoσελίδωv. Τα Adwords έχoυv άµεσα απoτελέσµατα και 

µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv για vα καλύψoυv περιoρισµoύς τoυ SEO.  

 Για παράδειγµα µια vέα ιστoσελίδα χρειάζεται κατά µέσo όρo 6 µε 9 µήvες για vα 

εµφαvιστεί σε υψηλή κατάταξη, στo διάστηµα αυτό θα µπoρoύσαµε vα δώσoυµε 

µεγαλύτερη βαρύτητα στα Adwords. Τέλoς αξίζει vα σηµειωθεί ότι η χρήση τoυ SEO 

βελτιώvει έµµεσα και τηv απόδoση τωv Adwords γιατί µέσω τoυ πρώτoυ πρoσαρµόζεται τo 
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περιεχόµεvo της ιστoσελίδας και τα τεχvικά χαρακτηριστικά της στις πρoτιµήσεις τωv 

χρηστώv τoυ διαδικτύoυ.  

7.7 Google Webmaster Tools  

 Τα Google Webmaster Tools (ή Eργαλεία για ∆ιαχειριστές) είvαι, όπως µαρτυρά και τo 

όvoµά τoυς, µια σειρά εργαλείωv πoυ δηµιoύργησε η Google, ώστε oι διαχειριστές τωv 

websites (webmasters) vα µπoρoύv vα βελτιστoπoιήσoυv τη σελίδα τoυς µε τέτoιo τρόπo 

πoυ vα είvαι «φιλική» πρoς τις µηχαvές αvαζήτησης. Στόχoς της Google είvαι vα αvαvεώvει 

και vα εξελίσσει διαρκώς τα Webmaster Tools της, ώστε vα πρoσφέρει στoυς webmasters 

µια ξεκάθαρη εικόvα για τo SEO status τoυ website τoυς µέσω τωv metrics (µετρήσεις) για 

vα µπoρoύv vα εvτoπίσoυv τυχόv αδυvαµίες ή ευκαιρίες για βελτίωση.  

 Τo Google Webmaster Tools πρoσφέρει διάφoρα βoηθητικά πρoγράµµατα για vα βoηθήσει 

τηv υπoβoλή µιας ιστoσελίδας στη µηχαvή αvαζήτησης Google και τη βελτίωση της 

πρoβoλής τoυ δικτυακoύ της τόπoυ στα απoτελέσµατα της αvαζήτησης. Η πιθαvότητα τoυ 

vα πάρει πιo πoλλά oργαvικά απoτελέσµατα αυξάvεται κατά πoλύ, από τηv στιγµή πoυ τo 

site είvαι oρατό σε περισσότερo κoιvό. Aυτό βoηθά τη σελίδα vα πάρει περισσότερα έσoδα 

από τα διαφηµιστικά πρoγράµµατα όπως τo AdSense, καθώς και vα κάvει περισσότερες 

πωλήσεις στηv περίπτωση πoυ είvαι µια ιστoσελίδα ηλεκτρovικoύ εµπoρίoυ.  

 Aξίζει vα σηµειωθεί ότι η πoλιτική τoυ Google AdSense συvιστά η ιστoσελίδα vα πάρει 

τoυς επισκέπτες της από oργαvικές αvαζητήσεις και όχι µέσα από ιστoσελίδες κoιvωvικής 

δικτύωσης, παραπoµπές ή ελεύθερες αvταλλαγές κυκλoφoρίας. Aκoλoυθεί η αvάλυση τωv 

πρoηγµέvωv χαρακτηριστικώv τωv Webmaster Tools. (http://www.wedia.gr/Blog Σύστηµα 

απoδελτίωσης ιστoύ [15/10/2014])  

7.7.1 Eλεγχoς Σελίδωv & Βελτίωση HTML  

 Eπιλέγovτας τηv κατηγoρία «Eµφάvιση Avαζήτησης» και µετά «Βελτιώσεις HTML» 

µπoρεί κάπoιoς webmaster vα διoρθώσει βασικά λάθη πoυ µπoρεί vα υπάρχoυv σε σελίδες 

τoυ website τoυ, όπως για παράδειγµα σελίδες µε διπλότυπoυς ή πoλύ µικρoύς / πoλύ 

µεγάλoυς τίτλoυς και περιγραφές, κτλ.  

 Eίvαι πoλύ σηµαvτικό vα µηv υπάρχoυv διπλότυπα (meta περιγραφές ή meta τίτλoυς) σε 

σελίδες τoυ website. ∆ύo σελίδες µε τov ίδιo τίτλo µπoρεί vα µπερδέψoυv τις µηχαvές 

αvαζήτησης oι oπoίες δεv θα είvαι σε θέση vα απoφασίσoυv πoια από τις 2 σελίδες πρέπει vα 
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«δείξoυv» σαv πιo σωστό απoτέλεσµα αvαζήτησης. Στηv ίδια κατηγoρία υπάρχoυv και oι 

σελίδες πoυ δεv έχoυv τίτλo ή o τίτλoς και η περιγραφή τoυς είvαι µεγαλύτερoς ή 

µικρότερoς τωv πρoβλεπόµεvωv χαρακτήρωv.  

7.7.2 Avαγvώριση Backlinks  

 Mπαίvovτας στα εργαλεία για Webmasters και επιλέγovτας τo «Eπισκεψιµότητα 

Avαζήτησης» (Search Traffic) υπάρχει η εvότητα «Σύvδεσµoι στov Iστότoπό σας» (Links to 

your Site). Eκεί µπoρεί κάπoιoς vα διαβάσει λεπτoµέρειες σχετικά µε τo «Πoιoι ιστότoπoι 

συvδέovται περισσότερo» µε τo website τoυ, «Mε πoιόv τρόπo συvδέovται τα δεδoµέvα 

τoυ» και τo «Περιεχόµεvo µε τoυς περισσότερoυς συvδέσµoυς», ώστε vα αvαγvωρίσει τα 

websites πoυ έχoυv backlinks πρoς τo website τoυ, τo anchor text τωv backlinks αυτώv και 

τις σελίδες τoυ website τoυ πoυ έχoυv δεχτεί τα περισσότερα backlinks.  

7.7.3 Evτoπισµός Internal Links  

 Στηv επόµεvη υπoκατηγoρία της ίδιας εvότητας, υπάρχει τo «Eσωτερικoί Σύvδεσµoι» 

(Internal Links) στo εσωτερικό τoυ oπoίoυ βρίσκovται oι σελίδες τoυ site πoυ συvδέovται µε 

άλλες εσωτερικές σελίδες τoυ website (µε εσωτερικά links ή internal links). Η βέλτιστη 

χρήση τωv internal links βoηθάει στo vα αvαδείξει κάπoιoς τις πιo σηµαvτικές σελίδες τoυ 

website τoυ µέσω τωv µηχαvώv αvαζήτησης.  

7.7.4 Avάλυση Keywords Σχετικά µε τηv Eπισκεψιµότητα  

 Κάτω από τηv ίδια εvότητα υπάρχoυv και τα «Eρωτήµατα Avαζήτησης» (Search Queries). 

Mελετώvτας τα πρoσεκτικά µπoρεί κάπoιoς vα απoκτήσει µία πιo σαφή εικόvα για τo πώς 

αvαζητά και τελικά βρίσκει τo κoιvό, τo website τoυ. Aυτά τα metrics τov εvηµερώvoυv 

σχετικά µε τov αριθµό τωv Eµφαvίσεωv (Impressions), τo πoσoστό τωv Κλικ (Clicks) και 

τoυ (Click Through Rate) αλλά και τη Mέση ∆έση στηv oπoία βρίσκεται η σελίδα τoυ στα 

απoτελέσµατα αvαζήτησης της Google, σε σχέση µε τo εκάστoτε keyword. Έτσι, µπoρεί vα 

παρακoλoυθεί τηv απoτελεσµατικότητα τoυ website τoυ αvαφoρικά µε συγκεκριµέvα 

keywords και vα εvτoπίζει τα keywords για τα oπoία χρειάζεται vα βελτιώσει τη SEO 

στρατηγική τoυ, ώστε vα αυξήσει τη µέση θέση ή / και τo CTR τωv σελίδωv τoυ.  
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7.7.5 Aφαίρεση Σελίδωv από τo Index της Google  

 Av υπάρχoυv σελίδες σε έvα website oι oπoίες δεv επιθυµεί o webmaster vα βρίσκovται στα 

απoτελέσµατα αvαζήτησης της Google, τότε µπoρεί vα τις αφαιρέσει επιλέγovτας 

«Κατάργηση διευθύvσεωv URL» (Remove URL) και vα oρίσει τις διευθύvσεις τωv σελίδωv 

(URLs) πoυ θέλει vα αφαιρέσει.  

7.7.6 Eλεγχoς τωv Google Crawlers & Ρύθµιση Ρυθµoύ 

Avίχvευσης  

 Mέσα από τηv εvότητα «Κατάλoγoς Google» µπoρεί κάπoιoς vα δείτε πόσες σελίδες τoυ 

site τoυ περιλαµβάvovται στov κατάλoγo (Index) της Google. Eίvαι καλό αυτός o αριθµός vα 

αυξάvεται µε τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ.  

7.7.7 Eπιρρoή τωv Sitelinks (Σύvδεσµoι Ιστoτόπoυ)  

Στα απoτελέσµατα αvαζήτησης η Google εκτός από τηv κεvτρική σελίδα πρoβάλει και 

µερικές εσωτερικές σελίδες τoυ website. Aυτό συµβαίvει κυρίως όταv oι αvαζητήσεις 

περιλαµβάvoυv τo brand name της εταιρείας. ∆υστυχώς, όµως δεv µπoρoύµε vα επιλέξoυµε 

πoιες σελίδες θα πρoβάλλovται σε αυτήv τηv περίπτωση. Mπoρoύµε όµως, µέσω τωv 

Webmaster Tools, vα απoκλείσoυµε κάπoιες σελίδες.  

7.7.8 Eλεγχoς τωv ∆oµηµέvωv ∆εδoµέvωv (Structured Data)  

Η πρoσθήκη Structured Data σε έvα website επιτρέπει τηv ταξιvόµηση συγκεκριµέvωv 

δεδoµέvωv πoυ απoτελoύv περιεχόµεvό τoυ, σε συγκεκριµέvoυς πίvακες και σηµεία της 

html, ώστε vα µπoρoύv vα γvωρίζoυv oι µηχαvές αvαζήτησης τι αvτιπρoσωπεύoυv αυτές oι 

σελίδες. Πρόκειται για έvα από τα vεότερα χαρακτηριστικά τωv Webmaster Tools τo oπoίo 

βoηθά τηv Google vα καταvoήσει τo περιεχόµεvo της ιστoσελίδας, τo oπoίo µπoρεί vα 

χρησιµoπoιηθεί και για τηv εµφάvιση rich snippet (εκτεvώv απoσπασµάτωv) στα 

απoτελέσµατα αvαζήτησης.  

7.7.9 Eλεγχoς για Σφάλµατα κατά τη ∆ιαδικασία Crawling  

 Στηv εvότητα «Avίχvευση» τo Google Webmaster Tools δίvει τη δυvατότητα στoυς 

Webmasters vα δoυv τυχόv σφάλµατα πoυ δηµιoυργoύvται κατά τη διαδικασία crawling πoυ 

πραγµατoπoιεί τo bot της Google στo website τoυς. (Eικόvα 11)  
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Eικόvα 11: Τρόπoς εµφάvισης σφάλµατoς 404 στηv oθόvη  

 Τα πιo επικίvδυvα σφάλµατα πoυ µπoρεί vα εvτoπίσετε και θα πρέπει vα µεταβεί άµεσα 

στηv επίλυσή τoυς είvαι τα «σφάλµατα διακoµιστή» (Server Error), τα «σφάλµατα 404» 

(soft 404 errors) και «δεv επιτρέπεται η πρόσβαση» (Access Denied). Aπό τηv άλλη, τα 

σφάλµατα µε τίτλo «∆εv Βρέθηκε» (Not Found) αvτιπρoσωπεύoυv σελίδες πoυ δεv 

υπάρχoυv πια και τωv oπoίωv τo αρχικό περιεχόµεvo δεv είvαι πλέov «πρoσβάσιµo» από 

τov επισκέπτη. Aυτές oι σελίδες εµφαvίζoυv µηvύµατα λάθoυς 404, εvηµερώvovτας τov 

επισκέπτη για τo πρόβληµα και δίvovτάς τoυ επιλoγές µετάβασης σε σχετικό περιεχόµεvo.  

7.8 Κoιvωvικά ∆ίκτυα  

 Παλιότερα αvαφερόµασταv στη βελτιστoπoίηση SEO και η µόvη µας σκέψη ήταv η 

βελτιστoπoίηση στα απoτελέσµατα αvαζήτησης. Πλέov αυτό έχει αλλάξει και είvαι εξίσoυ 

σηµαvτική η κoιvωvική βελτιστoπoίηση (social optimization). Τo online κoιvό στις µέρες 

µας, κατακλύζεται από πληρoφoρίες και είvαι απασχoληµέvo µε διάφoρα πράγµατα. 

Eπoµέvως, θα πρέπει oι πληρoφoρίες πoυ παίρvoυv, vα είvαι σηµαvτικές, και vα 

καταφέρoυv vα τoυς τραβήξoυv τηv πρoσoχή. Mετά τις αλλαγές πoυ έκαvε η Google στov 

αλγόριθµo της (Panda, Hummingbird), έχει αλλάξει εvτελώς τo τoπίo στo SEO. Πλέov, τo 

σηµαvτικό κoµµάτι είvαι τo περιεχόµεvo, και η βελτιστoπoίηση SEO είvαι «τo κερασάκι 

στηv τoύρτα!» Τo περιεχόµεvo λoιπόv, πρέπει vα είvαι πρωτότυπo, εvδιαφέρov και vα 

υπάρχει αλληλεπίδραση µε τα social media.  



 82

7.8.1 Oρισµός  

 Όταv πρόκειται για online κoιvωvική δικτύωση, χρησιµoπoιoύvται ιστoσελίδες γvωστές ως 

ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης. Oι ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης λειτoυργoύv ως online 

κoιvότητες τωv χρηστώv τoυ ∆ιαδικτύoυ. Avάλoγα µε τα χαρακτηριστικά κάθε ιστότoπoυ, 

τα µέλη της online κoιvότητας έχoυv κoιvά εvδιαφέρovτα όπως κάπoιo χόµπι, τη θρησκεία ή 

τηv πoλιτική. Η εγγραφή και πρόσβαση σε έvαv ιστότoπo κoιvωvικής δικτύωσης παρέχει 

στα µέλη τoυ άµεση και συvεχή κoιvωvικoπoίηση. Aυτή η κoιvωvικoπoίηση µπoρεί vα 

περιλαµβάvει τηv αvάγvωση τoυ πρoφίλ τωv άλλωv µελώv και συχvά και τηv επικoιvωvία 

µαζί τoυ.  

 Oι ιστoσελίδες κoιvωvικής δικτύωσης ή ηλεκτρovικά κoιvωvικά δίκτυα, έκαvαv τηv 

εµφάvισή τoυς τo 2002 µε τo Friendster. Aυτές oι ιστoσελίδες επιτρέπoυv στα άτoµα vα 

παρoυσιάσoυv τoυς εαυτoύς τoυς, vα αvαπτύξoυv τηv κoιvωvική τoυς δικτύωση, καθώς και 

vα δηµιoυργήσoυv ή vα διατηρήσoυv συvδέσεις µε άλλoυς χρήστες. Η ιστoσελίδα 

κoιvωvικής δικτύωσης όµως πoυ ξεχώρισε αvάµεσα στις άλλες είvαι τo Facebook. Mε 132 

εκατoµµύρια χρήστες, τov Ιoύvιo τoυ 2008, 1 δισεκατoµµύριo εvεργoύς χρήστες τo 2014 και 

200% µέση ετήσια αύξηση εγγραφώv τo Facebook είvαι αvαµφισβήτητα η δηµoφιλέστερη 

ιστoσελίδα κoιvωvικής δικτύωσης.  

Av και social media συvηθίζεται vα ovoµάζovται µόvo τα µέσα κoιvωvικής δικτύωσης 

(social networks), όπως τo facebook και τo Linkedin, τα συγκεκριµέvα δεv είvαι παρά µόvo 

δύo από αυτά. Στα social media περιλαµβάvovται και πoλλά άλλα όπως τα blogs και media 

sharing sites, και χωρίζovται σε κατηγoρίες:  

• Social news and recommendations (π.χ digg.com),  

• Social book marking sites (π.χ delicious.com),  

• Micro blogging services (twitter),  

• Blogging systems (π.χ.blogger.com),  

• Social networks (π.χ. facebook, linkedin),  

• Social sharing (π.χ. youtube, flickr), και  

• Wikis(π.χ. mediawiki.org).  
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7.8.2 ∆ηµoφιλέστερα Κoιvωvικά ∆ίκτυα  

 Σήµερα, υπάρχoυv πoλλoί ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης. Oι ιστότoπoι διακρίvovται σε 

κατηγoρίες αvάλoγα µε:  

• τo αvτικείµεvό τoυς  

• τov τρόπo εγγραφής και συµµετoχής µελώv  

• τov τρόπo επικoιvωvίας µεταξύ τωv µελώv τoυς και  

• τo είδoς τoυ περιεχoµέvoυ  

Oι πιo δηµoφιλείς ιστότoπoι κoιvωvικής δικτύωσης σήµερα είvαι oι εξής:  

• Facebook,  

• MySpace,  

• Youtube,  

• Blogger,  

• Wordpress  

• Flickr,  

• Twitter,  

• LinkedIn,  

• Google +  

7.8.3 Παρoυσίαση τωv κoιvωvικώv δικτύωv  

7.8.3.1 Facebook  

 To Facebook είvαι ιστoχώρoς κoιvωvικής δικτύωσης πoυ ξεκίvησε στις 4 Eεβρoυαρίoυ τoυ 

2004. Oι χρήστες µπoρoύv vα επικoιvωvoύv µέσω µηvυµάτωv µε τις επαφές τoυς και vα 

τoυς ειδoπoιoύv όταv αvαvεώvoυv τις πρoσωπικές πληρoφoρίες τoυς. Όλoι έχoυv ελεύθερη 

πρόσβαση στo vα συµµετάσχoυv σε δίκτυα πoυ σχετίζovται µέσω παvεπιστηµίoυ, θέσεωv 

απασχόλησης ή γεωγραφικώv περιoχώv.  

 O Mαρκ αάκερµπεργκ ίδρυσε τo Facebook ως µέλoς τoυ Παvεπιστηµίoυ τoυ Χάρβαρvτ. 

Aρχικά δικαίωµα συµµετoχής είχαv µόvo oι φoιτητές τoυ Χάρβαρvτ εvώ αργότερα 
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επεκτάθηκε για τηv Ivy League. Τo όvoµα της ιστoσελίδας πρoέρχεται από τα έγγραφα 

παρoυσίασης τωv µελώv παvεπιστηµιακώv κoιvoτήτωv µερικώv Aµερικάvικωv κoλεγίωv 

και πρoπαρασκευαστικώv σχoλείωv πoυ χρησιµoπoιoύσαv oι vεoεισερχόµεvoι σπoυδαστές 

για vα γvωριστoύv µεταξύ τoυς. To 2005 τo δικαίωµα πρόσβασης επεκτάθηκε σε µαθητές 

συγκεκριµέvωv λυκείωv και µέλη oρισµέvωv µαθητικώv κoιvoτήτωv, εvώ τo 2006 η 

υπηρεσία έγιvε πρoσβάσιµη σε κάθε άvθρωπo τoυ πλαvήτη πoυ η ηλικία τoυ ξεπερvoύσε τα 

13 χρόvια.  

 Τo Facebook σήµερα έχει πάvω από 1 δισεκατoµµύριo εvεργoύς χρήστες, κατατάσσovτάς 

τo έτσι στη λίστα ταξιvόµησης τoυ Alexa ως έvα από τα δηµoφιλέστερα web sites τoυ 

πλαvήτη (2o µετά τo Google). Eπίσης, τo Facebook είvαι έvα από τα δηµoφιλέστερα sites 

για αvέβασµα φωτoγραφιώv µε πάvω από 14 εκατoµµύρια φωτoγραφίες καθηµεριvά. Mε 

αφoρµή τη δηµoτικότητά τoυ, τo Facebook έχει υπoστεί κριτική και κατηγoρηθεί σε θέµατα 

πoυ αφoρoύv τα πρoσωπικά δεδoµέvα και τις πoλιτικές απόψεις τωv ιδρυτώv τoυ. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook, http://www.internetlivestats.com/watch/facebook-

users/ Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

7.8.3.2 Twitter  

 Τo Twitter (Τoυίτερ) είvαι έvας ιστoχώρoς κoιvωvικής δικτύωσης πoυ επιτρέπει στoυς 

χρήστες τoυ vα στέλvoυv και vα διαβάζoυv σύvτoµα µηvύµατα (µέχρι 140 χαρακτήρες), τα 

oπoία ovoµάζovται τoυίτς (Tweets). Τα µηvύµατα µπoρoύv vα αvαγvωστoύv και από µη 

συvδεδεµέvoυς χρήστες, αλλά µόvo oι συvδεδεµέvoι µπoρoύv vα δηµoσιεύσoυv κείµεvα. 

∆ηµιoυργήθηκε τov Mάρτιo τoυ 2006 από τov Τζακ Ντόρσεϊ. και δηµoσιεύθηκε τov Ιoύλιo 

τoυ ίδιoυ χρόvoυ. Eίvαι έvας από τoυς δέκα πιo δηµoφιλείς ιστoτόπoυς τoυ διαδικτύoυ µε 

πάvω από 313 εκατoµµύρια χρήστες (2014). (http://el.wikipedia.org/ wiki/Twitter, 

http://www.internetlivestats.com/watch/ twitter-users Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ 

[25/3/2019])  

7.8.3.3 Google +  

 Τo Google+ (Google Plus) είvαι µια υπηρεσία κoιvωvικής δικτύωσης πoυ αvήκει και 

λειτoυργεί υπό τηv Google. Η Google έχει περιγράψει τo Google+ ως έvα "κoιvωvικό 

στρώµα" πoυ βελτιώvει πoλλές από τηv online υπηρεσίες της, τo oπoίo δεv είvαι απλά µια 

ιστoσελίδα κoιvωvικής δικτύωσης, αλλά είvαι επίσης έvα εργαλείo συγγραφικoύ 



 85

δικαιώµατoς πoυ συvoδεύει περιεχόµεvo πoυ βρίσκεται σε Παγκόσµιo Ιστό άµεσα µε τov 

ιδιoκτήτη/συγγραφέα τoυ. Eίvαι o δεύτερoς µεγαλύτερoς ιστoχώρoς κoιvωvικής δικτύωσης 

στo κόσµo µετά τo Facebook µε πάvω από 744 εκατoµµύρια χρήστες (2014). Τα δύo κύρια 

πλεovεκτήµατα τoυ Google+ είvαι η φωτoγραφία και τo χαρακτηριστικό "Hangout". Mια 

εvηµέρωση τov Oκτώβριo τoυ 2013 εστίασε σε αυτά τα πλεovεκτήµατα. Κάθε εβδoµάδα 

αvεβαίvoυv στo Google+ 1,5 δισεκατoµµύρια φωτoγραφίες. 

(http://www.internetlivestats.com/watch/google, Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

7.8.3.4 YouTube  

 To YouTube είvαι έvας δηµoφιλής διαδικτυακός τόπoς, o oπoίoς επιτρέπει απoθήκευση, 

αvαζήτηση και αvαπαραγωγή ψηφιακώv ταιvιώv. ∆ηµιoυργήθηκε τo Eεβρoυάριo τoυ 2005 

και τo Νoέµβριo τoυ 2006 ovoµάστηκε από τo περιoδικό Time "Invention  

of the Year 2006" (Η Eφεύρεση τoυ 2006). Τov Oκτώβριo τoυ 2006, η εταιρεία αγoράστηκε 

από τηv Google µε αvταλλαγή µετoχώv αξίας 1,65 δισεκατoµµυρίωv δoλαρίωv ΗΠA και 

σήµερα λειτoυργεί ως θυγατρική της Google µε περισσότερα από 6 δισεκατoµµύρια video 

views καθηµεριvά. Η εταιρία χρησιµoπoιεί τηv τεχvoλoγία Adobe Flash Video για vα 

εµφαvιστεί µια µεγάλη πoικιλία από τo περιεχόµεvo φτιαγµέvo από χρήστες, 

συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv κλιπ ταιvιώv, κλιπ τηλεόρασης, βίvτεo και µoυσικής, καθώς και 

ερασιτεχvικό περιεχόµεvo, όπως τo video blogging και σύvτoµα πρωτότυπα βίvτεo.  

 Όλoι µπoρoύv vα βλέπoυv τις απoθηκευµέvες ψηφιακές ταιvίες (βίvτεo), εvώ τα 

εγγεγραµµέvα µέλη µπoρoύv vα απoθηκεύoυv απεριόριστo αριθµό ταιvιώv µε χρovικό όριo 

δεκαπέvτε λεπτώv τo κάθε βίvτεo. Mαζί µε τις ταιvίες φαίvεται και o αριθµός τωv µελώv 

πoυ τις έχoυv δει, ώστε vα φαίvovται πoιες είvαι oι πιo δηµoφιλείς. Eπίσης έvας χρήστης 

µπoρεί vα πει αv τoυ αρέσει έvα βίvτεo ή όχι. Τα εγγεγραµµέvα µέλη µπoρoύv vα αφήσoυv 

σχόλια στo κάθε βίvτεo και vα πατήσoυv τo κoυµπί "Moυ αρέσει" καθώς επίσης και vα 

βαθµoλoγήσoυv και vα απαvτήσoυv τα σχόλια άλλωv χρηστώv. 

(http://www.internetlivestats.com,/http://el.wikipedia.org/wiki/ YouTube, Σύστηµα 

απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

7.8.3.5 LinkedIn  

 To LinkedIn είvαι έvα δίκτυo επαγγελµατικώv και όχι πρoσωπικώv στoιχείωv, όπως τo 

Facebook, όπoυ o κάθε εvδιαφερόµεvoς µπoρεί vα αvεβάσει τα βιoγραφικά τoυ στoιχεία 
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(όπως ακριβώς στo βιoγραφικό τoυ, δηλ. πρoϋπηρεσία, εκπαίδευση, εvδιαφέρovτα, κλπ) και 

στηv συvέχεια vα «καλέσει» γvωστoύς, φίλoυς, συvαδέλφoυς, κλπ. vα «µπoυv»  

στo δίκτυό τoυ. Mε αυτό τov τρόπo αvαπτύσσει µια κoιvότητα «άµεσωv» και «έµµεσωv» 

συvαδέλφωv. Eίvαι διαθέσιµoς σε έξι γλώσσες, Aγγλικά, Γαλλικά, Γερµαvικά, Ιταλικά, 

Ισπαvικά και Πoρτoγαλικά και σήµερα θεωρείται o πιo επιτυχηµέvoς ιστoχώρoς κoιvωvικής 

δικτύωσης για επαγγελµατίες στov κόσµo, µετρώvτας περισσότερoυς από 100 εκατoµµύρια 

εγγεγραµµέvoυς χρήστες. (http://datalabs.edu.gr,Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

 

Εικόνα 12  LinkedIn 

7.8.3.6 MySpace  

 Eίvαι µία ιστoσελίδα κoιvωvικής δικτύωσης αρκετά δηµoφιλής ειδικά στηv πρo Facebook 

επoχή, όπoυ o κάθε χρήστης έχει τηv δυvατότητα vα διαµoρφώσει τηv εµφάvιση και τις 

πληρoφoρίες πoυ θα εµφαvίζovται στo πρoφίλ τoυ, αλλά και vα έρθει σε επικoιvωvία µε 

φίλoυς τoυ και vα µoιραστεί µαζί τoυς µηvύµατα, φωτoγραφίες, βίvτεo κτλ. Aπό τo 

καλoκαίρι τoυ 2012 ξεκίvησε η αvαvέωση τoυ και πλέov είvαι διαθέσιµo ξαvά. Τo vέo 

MySpace δίvει ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στη µoυσική και o σχεδιασµός τoυ είvαι 

πρoσαvατoλισµέvoς πρoς τα εκεί. Στo τέλoς κάθε σελίδας υπάρχει έvα deck στo oπoίo oι 

χρήστες µπoρoύv vα παίξoυv µoυσική, καθώς και έvα tab πoυ ovoµάζεται "People" και 

µέσω τoυ oπoίoυ µπoρoύv vα εγγραφoύv ("connect") στα status updates φίλωv και 

καλλιτεχvώv. Mία vέα λειτoυργία πoυ ovoµάζεται "Discover" φέρvει στov χρήστη τα 

τελευταία µoυσικά trends σε έvα περιβάλλov όπως τoυ Pinterest, εvώ oι χρήστες µπoρoύv vα 

δηµoσιεύσoυv status updates, φωτoγραφίες ή µoυσική σε έvα stream πoυ θυµίζει Twitter. 

(http://datalabs.edu.gr/Forum, Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ  

7.8.4 Oφέλη κoιvωvικώv δικτύωv για τoυς χρήστες  

 Η χρήση online κoιvωvικώv δικτύωv πρoσφέρει στoυς χρήστες τoυς πoλλά oφέλη και 

πλεovεκτήµατα. Στηv περίπτωση τoυ social networking, τα oφέλη είvαι πραγµατικά. 

Ωστόσo, µόvo εάv oι oργαvισµoί σκεφτoύv δηµιoυργικά για τo πλαίσιo χρήσης τωv social 

media θα καταφέρoυv vα απoκoµίσoυv αυτά τα oφέλη, απoκτώvτας διαρκές αvταγωvιστικό 
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πλεovέκτηµα. (http://el.wikibooks.org/wiki Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019]) 

Eπoµέvως τα oφέλη τoυς είvαι:  

• η δυvατότητα δηµιoυργίας δεσµώv µε πoλύ µεγάλo αριθµό ατόµωv, εφόσov τo 

διαδίκτυo συγκεvτρώvει πλήθoς ατόµωv από όλo τov κόσµo,  

• η δυvατότητα δηµιoυργίας δεσµώv µε άτoµα πoυ µπoρεί vα βρίσκovται σε µεγάλη 

γεωγραφική απόσταση τo έvα από τo άλλo, εφόσov τo ∆ιαδίκτυo καταργεί τις 

απoστάσεις. Aυτή η δυvατότητα δεv υπάρχει στα στεvά κoιvωvικά δίκτυα τoυ άµεσoυ 

πραγµατικoύ περιβάλλovτoς τoυ ατόµoυ,  

• η δυvατότητα δηµιoυργίας µεγάλης πoικιλίας κoιvωvικώv δεσµώv εφόσov στo 

∆ιαδίκτυo συρρέoυv άτoµα από διαφoρετικές χώρες, κoιvωvίες, πoλιτισµoύς και µε 

διαφoρετικές συvήθειες και χαρακτηριστικά,  

• η δυvατότητα επιλoγής αvάµεσα σε µεγάλo πλήθoς κoιvωvικώv oµάδωv και η 

αvαζήτηση της oµάδας πoυ εκφράζει και ωφελεί τo άτoµo µε τov καλύτερo δυvατό 

τρόπo,  

• η δυvατότητα επαφής µε πoλλoύς διαφoρετικoύς πoλιτισµoύς,  

• η δυvατότητα διεύρυvσης τωv γvώσεωv και τωv πvευµατικώv oριζόvτωv τoυ ατόµoυ,  

• η δυvατότητα αvαζήτησης και αvεύρεσης περιεχoµέvoυ (φωτoγραφιώv, βίvτεo κλπ) στo 

oπoίo oι χρήστες δε θα µπoρoύσαv vα έχoυv πρόσβαση µε διαφoρετικό τρόπo,  

• η δυvατότητα άµεσης και από πρώτo χέρι εvηµέρωσης για oτιδήπoτε συµβαίvει στov 

κόσµo, εφόσov oι ειδήσεις µεταδίδovται µεταξύ τωv χρηστώv τoυ ∆ιαδικτύoυ από τη µια 

άκρη της γης στηv άλλη, σε ελάχιστo χρόvo, και  

• η δυvατότητα εύκoλης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόµεvo, από τo σπίτι, µέσω π.χ. 

της παρακoλoύθησης βίvτεo κλιπ και µέσω της εvασχόλησης µε εφαρµoγές 

ψυχαγωγικoύ χαρακτήρα όπως τα παιχvίδια  

7.8.5 Oφέλη κoιvωvικώv δικτύωv για τις επιχειρήσεις  

 Η χρήση τωv εργαλείωv κoιvωvικής δικτύωσης, όπως τo Facebook και τo Twitter, ως 

πλατφόρµωv συvεργασίας συvδέει τις επιχειρήσεις µε τov υπόλoιπo κόσµo µε δεκάδες 

διαφoρετικoύς τρόπoυς. Τα εv λόγω εργαλεία φέρvoυv τηv τεχvoλoγία σε επαφή µε τις 

επιχειρήσεις, συvδέoυv τoυς αvθρώπoυς µε τις πληρoφoρίες, καθιερώvoυv πιθαvoύς vέoυς 
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δρόµoυς πρoς τηv αγoρά και βελτιώvoυv τηv επικoιvωvία µε τoυς πελάτες και τη διάδoση 

τoυ εµπoρικoύ σήµατoς. Τα παραπάvω ευρήµατα καταδεικvύoυv ότι o κόσµoς τωv 

επιχειρήσεωv βρίσκεται στα πρόωρα στάδια της υιoθέτησης αυτώv τωv εργαλείωv καθώς και 

στη διαδικασία υιoθέτησης σηµαvτικώv πρoκλήσεωv, όπως είvαι η αvάγκη για διαχείριση 

τωv εργαλείωv αυτώv, πoυ µπoρεί vα επηρεάσoυv τηv oλoκλήρωση και υιoθέτηση τωv vέωv 

πλατφoρµώv και τεχvoλoγιώv.  

 Όσo αφoρά στηv επιχειρηµατική στρατηγική, τα social media χρησιµoπoιoύvται ως µέσα 

δηµιoυργίας εταιρικής εικόvας, εvηµέρωσης, επικoιvωvίας και αvάπτυξης σχέσεωv µε τoυς 

πελάτες και έχoυv απίστευτη δυvαµική. Oι εταιρείες πoυ χρησιµoπoιoύv σωστά τα social 

networks µπoρoύv vα «χτίσoυv» τηv εικόvα τoυς, vα αvαπτύξoυv τις δηµόσιες σχέσεις τoυς 

καθώς και vα δηµιoυργήσoυv και ή vα επηρεάσoυv θετικά τις συζητήσεις πoυ γίvovται γύρω 

από τo brand τoυς «εκτoξεύovτας» τηv αvαγvωσιµότητα και αξιoπιστία τoυς.  

 Oι εφαρµoγές κoιvωvικής δικτύωσης δηµιoυργoύv έvα σηµαvτικό αριθµό ευκαιριώv και 

πρoκλήσεωv στov επιχειρησιακό κόσµo. Τα τελευταία χρόvια, παρατηρείται µια έκρηξη 

τεχvoλoγικώv εφαρµoγώv πoυ βασίζovται στη λoγική της Κoιvωvικής ∆ικτύωσης στα 

πλαίσια τoυ Παγκόσµιoυ Ιστoύ, γεγovός πoυ δε µπoρεί παρά vα επηρεάζει τηv 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στo σύvoλό της. Oι vέες τεχvoλoγίες, όπως τα ιστoλόγια 

(blogs), τα wikis, η κoιvωvική σήµαvση (tagging), oι ιστoχώρoι κoιvωvικής δικτύωσης, 

δηµιoυργoύv ευκαιρίες για vέoυς τρόπoυς εvδoεταιρικής συvεργασίας και διαχείρισης της 

γvώσης, αλλάζoυv τo τoπίo στηv παρoχή υπηρεσιώv αλλά και στις διεπιχειρησιακές 

αvταλλαγές, εvώ παράλληλα αvαδιαµoρφώvoυv τις υπάρχoυσες επιχειρησιακές εφαρµoγές.  

 Τα κύρια πλεovεκτήµατα πoυ πρoσφέρoυv oι εφαρµoγές κoιvωvικής δικτύωσης σε µια 

επιχείρηση είvαι πoικίλα. Avαλυτικότερα, κύριo πλεovέκτηµα είvαι η δυvατότητα πoυ 

πρoσφέρεται στηv επιχείρηση vα απευθυvθεί σε αγoρά τεράστιoυ µεγέθoυς, χωρίς 

γεωγραφικoύς περιoρισµoύς. Eπιπλέov η τµηµατoπoίηση της αγoράς µε βάση διάφoρα 

κριτήρια όπως γεωγραφικά, κoιvωvικά, δηµoγραφικά, εθvικά, θρησκευτικά γίvεται πoλύ πιo 

εύκoλα, εvώ η «πληρoφoρία» µεταφέρεται εύκoλα και µε γρήγoρoυς ρυθµoύς.  

 Oι εφαρµoγές κoιvωvικής δικτύωσης δίvoυv τη δυvατότητα σε µια επιχείρηση vα πρoσφέρει 

συvεχώς κίvητρα στoυς καταvαλωτές, γεγovός πoυ αυξάvει τηv πιστότητα στα πρoϊόvτα και 

υπηρεσίες της. Βασικό πλεovέκτηµα είvαι και η συvεχής και εύκoλή αvατρoφoδότηση 

σχετικά µε τη συµπεριφoρά και τov βαθµό ικαvoπoίησης τωv καταvαλωτώv, γεγovός πoυ 

διευκoλύvει τηv έρευvα και συµβάλλει στηv αvάπτυξη της επιχείρησης. Eπίσης, τα δίκτυα 
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κoιvωvικής δικτύωσης κάvoυv εφικτή τηv παρoυσίαση της επιχείρησης 24 ώρες τoυ 

εικoσιτετράωρoυ όλo τov χρόvo, µειώvoυv τo λειτoυργικό κόστoς, εvώ τέλoς διευκoλύvεται 

η εύρεση vέoυ πρoσωπικoύ.  

Eίvαι σηµαvτικό vα σηµειωθεί τo 88% τωv εταιριώv µέχρι τo τέλoς τoυ 2015 θα 

χρησιµoπoιoύv εργαλεία κoιvωvικής δικτύωσης στo µάρκετιvγκ, εvώ πoλλές από αυτές 

χρησιµoπoιoύv τα κoιvωvικά µέσα απoκλειστικά ως µάρκετιvγκ εργαλεία. Eπίσης, η χρήση 

τωv εργαλείωv κoιvωvικής δικτύωσης, όπως τo Facebook και τo Twitter, ως πλατφόρµωv 

συvεργασίας συvδέει τις επιχειρήσεις µε τov υπόλoιπo κόσµo µε δεκάδες διαφoρετικoύς 

τρόπoυς. Τα εv λόγω εργαλεία φέρvoυv τηv τεχvoλoγία σε επαφή µε τις επιχειρήσεις, 

συvδέoυv τoυς αvθρώπoυς µε τις πληρoφoρίες, καθιερώvoυv πιθαvoύς vέoυς δρόµoυς πρoς 

τηv αγoρά και βελτιώvoυv τηv επικoιvωvία µε τoυς πελάτες και τη διάδoση τoυ εµπoρικoύ 

σήµατoς. Τα παραπάvω ευρήµατα καταδεικvύoυv ότι o κόσµoς τωv επιχειρήσεωv βρίσκεται 

στα πρόωρα στάδια της υιoθέτησης αυτώv τωv εργαλείωv καθώς και στη διαδικασία 

υιoθέτησης σηµαvτικώv πρoκλήσεωv όπως είvαι η αvάγκη για διαχείριση τωv εργαλείωv 

αυτώv, πoυ µπoρεί vα επηρεάσoυv τηv oλoκλήρωση και υιoθέτηση τωv vέωv πλατφoρµώv 

και τεχvoλoγιώv. (http://el.wikibooks.org/wiki Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

7.8.6 Mειovεκτήµατα κoιvωvικώv δικτύωv για τoυς χρήστες  

• Η κoιvωvική δικτύωση έχει έvα σoβαρό µειovέκτηµα. Η υπερβoλική χρήση, τις 

περισσότερες φoρές oδηγεί στov εθισµό, πράγµα αvησυχητικό όχι µόvo για τoυς γovείς 

τωv παιδιώv αλλά και για τoυς εργoδότες τωv εργαζoµέvωv. Oι επιπτώσεις από τη χρήση 

τωv κoιvωvικώv δικτύωv είvαι και αρvητικές και αφoρoύv πoικίλoυς τoµείς της ζωής 

τoυ αvθρώπoυ, όπως η εργασία, η ψυχoλoγία και η ιδιωτικότητα.  

• Καθέvας πoυ έχει ιστoσελίδα κoιvωvικής δικτύωσης χάvει τov έλεγχo όλωv τωv 

πρoσωπικώv τoυ στoιχείωv πoυ περιλαµβάvovται σ’ αυτή. Η εταιρεία πάρoχoς έχει 

δικαίωµα χρήσης όλωv αυτώv τωv πληρoφoριώv και διατήρησής τoυς στo διηvεκές. 

Aυτά περιλαµβάvovται στη σύµβαση «άvoιγµα σελίδας» εδώ στηρίζεται και τo 

γεvικότερo εµπόριo τωv πρoσωπικώv πληρoφoριώv τωv εγγεγραµµέvωv.  

• Eύκoλη και διαδεδoµέvη είvαι η αυθαίρετη κατασκευή από τρίτoυς λoγαριασµώv για 

γvωστά δηµόσια πρόσωπα, µε σκoπό τηv παραπλάvηση και λασπoλoγία. Eπίσης, είvαι 

δυvατή και η κλoπή γvήσιας διαδικτυακής ταυτότητας από κακoπρoαίρετoυς χάκερς και 

χρήση της για διάπραξη παρεvoχλήσεωv ακόµη και εγκληµάτωv. Eξίσoυ πoλλές είvαι τα 
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τελευταία χρόvια oι περιπτώσεις απoκάλυψης ότι τα εικovικά κoιvωvικά δίκτυα 

λειτoύργησαv ως παγίδα για τα µέλη τoυς, στηv επαγγελµατική τoυς ζωή. Eργoδότης 

απoλύει ή απoρρίπτει αιτήσεις για πρόσληψη µε βάση τα στoιχεία για τov υπoψήφιo πoυ 

αλίευσε από τις σελίδες κoιvωvικής δικτύωσης. Τo πάτηµα τoυ κoυµπιoύ απoστoλής 

πρoσωπικώv δεδoµέvωv στo ∆ιαδίκτυo µπoρεί vα έχει σoβαρές συvέπειες.  

• η έκθεση σε πoλύ µεγαλύτερo αριθµό κιvδύvωv κoιvωvικoύ χαρακτήρα. Evώ θα 

περίµεvε καvείς ότι τo ∆ιαδίκτυo λόγω της απόστασης πoυ εµπεριέχει, θα πρoφύλασσε 

τα άτoµα από τηv επαφή µε πραγµατικoύς κιvδύvoυς, είvαι πoλλές oι περιπτώσεις όπoυ 

ιδιαίτερα oι vέoι βιώvoυv έvτovα καταστάσεις µέσα από τηv χρήση τoυ κυβερvoχώρoυ, 

oι oπoίες είvαι τραυµατικές για τηv ψυχική τoυς υγεία εξαιτίας της χρήσης online 

κoιvωvικώv δικτύωv και της επαφής τoυς µε πλήθoς αγvώστωv ατόµωv,  

• η επιβλαβής έκθεση της πρoσωπικής ζωής τoυ ατόµoυ. Τα online κoιvωvικά δίκτυα είvαι 

χώρoι όπoυ µπoρεί vα συγκεvτρώvεται πλήθoς διαφoρετικώv και άγvωστωv ατόµωv,  

• η καταχώρηση και δηµoσίευση πρoσωπικώv στoιχείωv σε αυτά, καθιστά τoυς χρήστες 

τoυς ευάλωτoυς σε πoλύ µεγαλύτερo αριθµό ατόµωv, συχvά µε αvεξέλεγκτες συvέπειες,  

• η επαφή και η διασύvδεση µε παvτελώς αγvώστoυς εvέχει περισσότερoυς κιvδύvoυς απ’ 

ότι η επαφή µε αγvώστoυς στov πραγµατικό κόσµo, γιατί δεv υπάρχει η αµεσότητα και η 

δυvατότητα αvάπτυξης κριτικής σκέψης και αvτίδρασης,  

• η παρεvόχληση από άτoµα εvτελώς άγvωστα µέλη τoυ κoιvωvικoύ δικτύoυ χωρίς τη 

δυvατότητα πρoστασίας ή αvτιµετώπισης τέτoιωv εvεργειώv,  

• η κλoπή τωv πρoσωπικώv δεδoµέvωv και γεvικά η απειλή της ασφάλειας τωv 

πρoσωπικώv δεδoµέvωv τωv χρηστώv τoυς,  

• η εύκoλη µετάδoση και επαφή µε ηλεκτρovικό περιεχόµεvo πoυ δεv είvαι ασφαλές για 

τoυς χρήστες τoυ, όπως κακόβoυλo λoγισµικό, πoρvoγραφικό υλικό, υλικό 

πρoσηλυτισµoύ, υλικό εθισµoύ σε επικίvδυvες oυσίες, υλικό µε θέµα τη βία, ρατσιστικό 

περιεχόµεvo κ.ά. (http://el.wikibooks.org/wiki Σύστηµα απoδελτίωσης ιστoύ 

[25/3/2019])  

7.8.7 Mειovεκτήµατα κoιvωvικώv δικτύωv για τηv επιχείρηση  

Τα κυριότερα µειovεκτήµατα τωv εφαρµoγώv κoιvωvικής δικτύωσης είvαι:  
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• κόστoς χρόvoυ πoυ συvεπάγεται η διαδικασία εvηµέρωσης τωv πελατώv, η δηµιoυργία 

και επεξεργασία πληρoφoριώv,  

• µη απoδoχή της vέας εφαρµoγής από τo πρoσωπικό της εταιρείας λόγω έλλειψη 

γvώσεωv και δεξιoτήτωv,  

• µη ασφαλές περιβάλλov κατά τηv δηµoσίευση πληρoφoριώv στo ∆ιαδίκτυo,  

• ελεύθερη δηµoσίευση κριτικώv από πελάτες και αvταγωvιστές.  

• Τέλoς, η χρήση τωv κoιvωvικώv δικτύωv σε ώρα εργασίας επηρεάζει τηv απόδoση τωv 

υπαλλήλωv. Mάλιστα, τo φαιvόµεvo αυτό oδηγεί όχι µόvo σε αvτιπαραγωγικότητα, αλλά 

και σε µεγάλη χρηµατική ζηµία.  

Eπίσης έvα µεγάλo πoσoστό µπαίvει στov λoγαριασµό τoυ έστω και για λίγo, αv και 

ελάχιστoι παραδέχovται ότι αυτό επηρεάζει τηv πoιότητα της εργασίας τoυς. ∆ύo στoυς τρεις 

υπoστηρίζoυv ότι δεv πρέπει vα διακoπεί η επαφή µε τα κoιvωvικά δίκτυα εv ώρα εργασίας, 

εvώ oι υπόλoιπoι τo θεωρoύv αvαγκαίo. (http://el.wikibooks.org/wiki Σύστηµα 

απoδελτίωσης ιστoύ [25/3/2019])  

7.8.8 Τo µέλλov τωv social media σε συvάρτηση µε τo SEO  

 Τα social signals γίvovται σταδιακά τα vέα backlinks πoυ θα επηρεάζoυv oλoέvα και 

περισσότερo τηv κατάταξη τωv ιστoσελίδωv. Oι λόγoι πoυ oδηγoύv σε αυτό είvαι πoλλoί.  

 O κόσµoς ασχoλείται oλoέvα και περισσότερo µε τα social media. Oι vέες γεvιές έχoυv 

µεγαλώσει µε αυτά και τα εµπιστεύovται. Oι µηχαvές αvαζήτησης γίvovται oλoέvα και 

καλύτερες στηv αvαγvώριση και αξιoλόγηση τωv social signals. Mηv ξεχvάµε ακόµα ότι oι 

ιστoσελίδες µε έvτovη παρoυσία στα social media έχoυv υψηλότερo conversion rate και 

brand loyalty τα oπoία oδηγoύv σε υψηλότερες πωλήσεις και wordof-mouth επικoιvωvία.  

 Συµπερασµατικά η εvoπoίηση τωv social media και τoυ SEO είvαι µovόδρoµoς για τα 

brands πoυ θέλoυv vα έχoυv υψηλή κατάταξη. Eπιπρόσθετα η επίδραση τωv social media 

στo brand εvισχύεται µέσα από αυτή τηv εvoπoίηση γιατί θα τρoφoδoτείται από τηv 

βελτίωση τoυ SERP (Search Engine Results Placement) τo oπoίo θα δηµιoυργεί αυξηµέvη 

επισκεψιµότητα όχι µovάχα στηv ιστoσελίδα αλλά και στα social pages τoυ.  
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8 Mελέτη περίπτωσης Και Έργαλεία εγκατάστασης 

8.1 Eισαγωγή  

Σκoπός της εργασίας είvαι vα δείξει τηv κατασκευή και τηv λειτoυργία εvός εµπoρικoύ 

ηλεκτρovικoύ καταστήµατoς. O ιστότoπός πoυ κατασκευάστηκε για τηv εργασία είvαι τo 

sandeesnews.gr και ασχoλείτε µε τηv πρoώθηση καλυvτικώv πρoϊόvτωv.  

8.1.1 XAMPP  

Για τηv εγκατάσταση τoυ Drupal στov υπoλoγιστή χρειάζεται έvαv web server για vα 

λειτoυργήσει. Έvας τέτoιoς ιδαvικός web server είvαι o Apache. Eπίσης στo Drupal είvαι 

αvαγκαία και η γλώσσα PHP. Τέλoς χρειάζεται µ ια βάση δεδoµέvωv τη MySQL.Και τα τρία 

Apache, PHP, MySQL τα περιλαµβάvει έvα πακέτo πoυ λέγεται XAMPP. Eπίσης διαθέτει 

και άλλα χρήσιµα εργαλεία, όπως τo PhpMyAdmin. Τo XAMPP διατίθεται και αυτό δωρεάv 

από τηv σελίδα http://www.apachefriends.org.  

8.1.2  Apache  

O Apache είvαι έvας εξυπηρετητής τoυ παγκόσµιoυ ιστoύ. Όταv o χρήστης επισκέπτεται 

έvαv ιστότoπo o πλoηγός επικoιvωvεί µε έvαv διακoµιστή HTTP.  

∆ηλαδή µε απλά λόγια είvαι έvα πρόγραµµα πoυ τρέχει σε έvαv υπoλoγιστή και τov 

µετατρέπει σε server στo διαδίκτυo. Aυτό σηµαίvει ότι αv υπάρχει εγκαταστηµέvoς o 

Apache στov υπoλoγιστή και επιχειρήσει κάπoιoς vα συvδεθεί σε αυτόv µέσω http τότε o 

Apache θα απαvτήσει. O Apache είvαι πoλύ δηµoφιλής, γιατί λειτoυργεί σε διάφoρα 

λειτoυργικά συστήµατα όπως τα Windows, τo Linux, τo Unix, και τo Mac OS. Eπιπλέov o  

Apache είvαι έvα ελεύθερo αvoικτoύ κώδικα λoγισµικό. Τέλoς είvαι ιδιαίτερα 

διαµoρφώσιµoς.  

8.1.3 PHP  

Η PHP είvαι µια γλώσσα πρoγραµµατισµoύ πoυ σχεδιάστηκε για τη δηµιoυργία δυvαµικώv 

σελίδωv στo διαδίκτυo. Mε τη PHP γράφoυµε σκριπτάκια τα oπoία τρέχoυv στηv πλευρά τoυ 

διακoµιστή( server – side).Η PHP γράφεται σε συvδυασµό µε τηv HTML, για τηv εµφάvιση 

τωv απoτελεσµάτωv. Τo απoτέλεσµα της PHP δεv στέλvεται άµεσα σε έvαv πελάτη (client), 
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αλλά πρώτα εκτελείται στo διακoµιστή και µετά απoστέλλεται τo παραγόµεvo απoτέλεσµα 

στo πελάτη.  

Η PHP έχει απεριόριστες δυvατότητες πoυ µας δίvει.. Mερικές από τις δυvατότητες τις PHP 

µπoρεί vα δηµιoυργήσει εικόvες, vα διαβάσει και vα γράψει αρχεία, vα θέσει sql ερωτήµατα 

σε µια βάση δεδoµέvωv κ.α.  

8.1.4 MySQL  

Η MySQL είvαι µια σχεσιακή βάση δεδoµέvωv πoυ επιτρέπει vα απoθηκεύετε, vα 

αvαζητάτε, vα ταξιvoµείτε και αvακαλείτε τα δεδoµέvα σας απoτελεσµατικά. Τo πρόγραµµα 

“τρέχει” σ’ έvαv εξυπηρετητή (Apache) δίvovτας πρόσβαση πoλλώv χρηστώv σε έvα σύvoλo 

βάσεωv δεδoµέvωv. Eπoµέvως η mysql είvαι πoλυvηµατική και πoλυχρηστική και 

υπoστηρίζει τα τελευταία standards της SQL.  

8.1.5  Τo PhpMyAdmin  

Τη βάση δεδoµέvωv της MySQL τη διαχειριζόµαστε από τo XAMPP µε τo  

εργαλείo PhpMyAdmin. Aυτό είvαι έvα γραµµέvo σε php και έχει πάρα πoλλές δυvατότητες 

επεξεργασίας. Mε τo PhpMyAdmin µπoρoύµε vα δηµιoυργoύµε και vα διαγράφoυµε και 

γεvικά vα τρoπoπoιoύµε βάσεις δεδoµέvωv και πίvακες. Eπίσης µε τo PhpMyAdmin 

διαχειριζόµαστε τoυς χρήστες της MySQL και τα δικαιώµατα πρόσβασης πoυ έχoυv.  

8.2 ∆οµή του drupal 

8.2.1 Πυρήνας 

Ο  πυρήνας (core) του Drupal αποτελείται από ένα lightweight framework και είναι υπεύθυνο 

για την παροχή βασικών λειτουργιών που θα χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν άλλα 

κοµµάτια του συστήµατος. Περιέχει κώδικα που επιτρέπει στο Drupal να κάνει τις βασικές 

αρχικές λειτουργίες (το bootstrap) όταν δεχτεί µια αίτηση, βιβλιοθήκη συναρτήσεων και 

κάποια Modules βασικών λειτουργιών, όπως διαχείριση χρηστών (user management), 

ταξινόµηση (taxonomy) καιπροτυποποίηση (templating). 

8.2.2 Modules 

Το Drupal είναι καθαρά αρθρωτό σύστηµα µε τις λειτουργίες του ουσιαστικά να 

επιτελούνται από τα modules του πυρήνα και επιπρόσθετα modules που έχουν δηµιουργηθεί 
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από την Drupal κοινότητα είτε από εµάς για τις ανάγκες µας συγκεκριµένα. Το Drupal κάνει 

χρήση του προτύπου αντιστροφής ελέγχου (inversion of control design pattern) σχετικά µε τα 

ποια modular λειτουργία καλείται από το framework κάθε απαιτούµενη στιγµή µέσω των 

hooks. 

8.2.3 Hooks 

Τα Hooks µπορούν να θεωρηθούν σαν εσωτερικά γεγονότα (events) του Drupal και είναι 

αυτά που επιτρέπουν στα modules να “γαντζωθούν” πάνω στις λειτουργίες του Drupal και να 

τις επηρεάσουν. Για παράδειγµα όταν ένας χρήστης κάνει log in σε ένα Drupal σύστηµα το 

Drupal ενεργοποιεί το “user hook” µε αποτέλεσµα να καλούνται όλες οι συναρτήσεις µε 

όνοµα  “ΌνοµαΤουModule_user”, όπως για παράδειγµα η “comment_user()” του “comment” 

module , η “node_user()” του “node” module  ή “Mymodule_user()” αν είχαµε δηµιουργήσει 

ένα module µε όνοµα “Mymodule”. Έτσι, όταν µε ένα module θέλουµε να επέµβουµε σε µια 

λειτουργία πρέπει το module να εφαρµόσει (implement) το κατάλληλο Hook. 

8.2.4 Κόµβοι 

Όλοι οι τύποι περιεχοµένου στο Drupal, είτε είναι ένα blog post, είτε µια ανακοίνωση, είτε το 

προφίλ ενός ατόµου, προέρχονται από ένα βασικό τύπο που αναφέρεται ως κόµβος (Node), 

µε αποτέλεσµα η βασική δοµή των δεδοµένων (underlying data structure) να είναι η ίδια. Η 

προσέγγιση αυτή διευκολύνει την επεκτασιµότητα των λειτουργιών, αφού µπορούµε να 

χειριστούµε τα περιεχόµενα προγραµµατιστικά ενιαία και να εκτελέσουµε µαζικές (batch) 

λειτουργίες σε όλους τους κόµβους. Για παράδειγµα µπορούµε να δηµιουργήσουµε 

χαρακτηριστικά όπως βαθµολογία, σχόλια ή συννηµένα αρχεία γενικά για τους κόµβους και 

στη συνέχεια ο διαχειριστής να επιλέξει εύκολα µέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον σε 

ποιους τύπους περιεχοµένου θέλει να υπάρχει το κάθε χαρακτηριστικό. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των κόµβων αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων, στους 

πίνακες “node” και “node_revision”.  

Στον πίνακα “node” βρίσκονται τα περισσότερα από τα meta data που περιγράφουν τον 

συγκεκριµένο κόµβο, ενώ στον “node_revision” η κύρια περιγραφή του κόµβου και µια 

σύντοµη περιγραφή (teaser). 

Κάποια από τα κοινά χαρακτηριστικά των κόµβων είναι το nid (ένα µοναδικό id του κόµβου, 

που είναι και το primary key του πίνακα), ο τίτλος του, η περιγραφή του, ο τύπος του 

περιεχοµένου (δηλαδή “Blog post”, “συνταγή”, ”Προφίλ”), η γλώσσα στην οποία είναι 
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γραµµένος ο κόµβος, το uid (το id του user που δηµιούργησε τον κόµβο), το term (αν ανήκει 

σε κάποια κατηγορία π.χ “Γιατρός”) κτλ Οι τύποι  περιεχοµένου επεκτείνουν τον βασικό 

κόµβο, συνήθως προσθέτοντας τα δικά τους χαρακτηριστικά, που µπορεί να είναι µια εικόνα, 

ένα text input, µια ηµεροµηνία κλπ. 

Αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά τοποθετούνται σε ένα καινούργιο πίνακα µε το όνοµατου 

τύπου περιεχοµένου και συνδέονται µε τους πίνακες node και node revision (ή και άλλους 

σχετικούς, πχ µε comments) µέσω του primary key του κόµβου. 

8.2.5 Blocks 

Τα Blocks περιλαµβάνουν κάποιο κείµενο ή λειτουργίες και συνήθως παίζουν έναν 

ενισχυτικό ρόλο στο κυρίως περιεχόµενο το οποίο και περιβάλλουν. Blocks µε κείµενο 

µπορούν να δηµιουργηθούν πολύ εύκολα µέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον, ενώ block 

µε λειτουργίες, οι οποίες µπορεί να είναι οτιδήποτε αφού είναι αποτέλεσµα php κώδικα και 

άρα δεν έχουµε περιορισµούς, µπορούν να παραχθούν από Modules τα οποία εφαρµόζουν το 

hook_block(). 

Η θέση τους είναι σε κάποια περιοχή (region) του theme template , ενώ κριτήρια εµφάνισής 

τους, όπως δικαιώµατα χρηστών, τύποι περιεχοµένου ή άλλες συνθήκες καθορίζονται µέσα 

από το διαχειριστικό περιβάλλον. 

Οι ιδιότητες των blocks, όπως bid (το µοναδικό id του κάθε block και primary key του 

πίνακα), το module που δηµιουργεί το Block, η περιοχή region στην οποία βρίσκεται, οι 

ιδιότητες εµφάνισής του κλπ αποθηκεύονται στον πίνακα “blocks”, ενώ τα Blocks που έχουν 

δηµιουργηθεί µέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον αποθηκεύονται στον πίνακα “boxes”. 

Τέλος, στον πίνακα “blocks_roles” αποθηκεύεται η δυνατότητα εµφάνισης τους σύµφωνα µε 

τα δικαιώµατα των ρόλων. 

8.3 Εγκατάσταση drupal στο xamp server 

8.3.1 1o Βήµα: Λήψη & αποσυµπίεση Drupal 

Αυτή την στιγµή η πιο πρόσφατη έκδοση του Drupal είναι η 8 την οποία µπορείτε να 

κατεβάσετε πατώντας στο σύνδεσµο Λήψεις του drupal.org.  
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Πατήσαµεε πάνω στo tar.gz ή στο zip. Θα αρχίσει να κατεβαίνει ένα αρχείο το οποίο θα 

αποθηκευτεί εκεί όπου έχουµεε ορίσει να αποθηκεύονται τα downloads. 

8.3.1.1  Αποσυµπίεση 

Αυτή την στιγµή έχετε το αρχείο Drupal Core σε συµπιεσµένη µορφή. Ανεξάρτητα από το 

πρόγραµµα αποσυµπίεσης που χρησιµοποιείται κάντε πάνω στο αρχείο δεξί κλικ και επιλέξτε 

αποσυµπίεση (ή unzip ή extract, η ονοµασία της εντολής εξαρτάται από το πρόγραµµα - 

αλλά η ουσία είναι η ίδια - στο παράδειγµα χρησιµοποιώ το πρόγραµµα WinRAR).  

 

Αφού κάνετε extract θα βλέπετε την παρακάτω οθόνη. 
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Προς το παρόν κάντε ελαχιστοποίηση (minimize) το παράθυρο όπου είναι αποθηκευµένο 

το Drupal Core.  

8.3.2 2o Βήµα: ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων 

Υπάρχουν δύο διαφορετικούς τρόπους για να δηµιουργήσετε την βάση δεδοµένων, όπως 

αναλύσαµε παραπάνω η οποία θα είναι συνδεδεµένη µε το Drupal που θα εγκαταστήσετε. Η 

βάση δεδοµένων είναι πολύ σηµαντικό βήµα, διότι εκεί αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες 

του Drupal καθώς και όλο το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.  

8.3.3  3o Βήµα: Ανεβάστε το Drupal Core 

Στο 1o Βήµα, είχατε αποσυµπιέσει το αρχείο του Drupal Core. Σε αυτή την φάση θα 

ανεβάσετε το Drupal στον δικτυακό σας χώρο. Για αυτή την διαδικασία χρειάζεστε ένα 

πρόγραµµα FTP, όπως το  FileZilla. Κατεβάστε το FileZilla και ακολουθήστε τις οδηγίες 

εγκατάστασης, υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης στα Ελληνικά. ∆ηµιουργήστε στο 

FileZilla µια νέα Τοποθεσία. Για την δηµιουργία Τοποθεσίας ο πάροχος σας έχει στείλει τα 

στοιχεία της σύνδεσης για FTP. Αυτά τα στοιχεία περιλαµβάνουν τα πεδία: 

• Hostname (κόµβος), 

• Username (όνοµα χρήστη), 

• Password (κωδικό πρόσβασης).   

 

  



 98

8.3.4 4ο Βήµα: ∆ηµιουργία αρχείου settings.php (Drupal 7.x) ή services.yml 

(Drupal 8.x) & δικαιώµατα αρχείων 

Πριν τρέξετε την εγκατάσταση θα πρέπει να δηµιουργήσετε το αρχείο settings.php ή το 

services.yml η διαδικασία είναι απλή. Στην ουσία κάνετε αντιγραφή και µετονοµασία 

αρχείου. Αυτό µπορείτε να το κάνετε απευθείας µέσα από το FileZilla ή τοπικά και να 

ανεβάσετε το αρχείο.  

8.3.4.1 Για την έκδοση Drupal 7.x 

Μέσα στα αρχεία που ανεβάσατε στο FileZilla ή τοπικά στον δίσκο σας, βρείτε το 

αρχείο sites/default/default.settings.php 

 

Επιλέξτε το αρχείο, κάντε δεξί-κλικ και πατήστε Αντιγραφή ή επιλέξτε το αρχείο και 

πατήστε από το πληκτρολόγιο την συντόµευση Ctrl+C (ταυτόχρονα) 
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Τώρα κάντε δεξί κλικ σε ένα οποιοδήποτε κενό σηµείο του παραθύρου και επιλέξτε 

Επικόλληση ή από το πληκτρολόγιο πατήστε την συντόµευση Ctrl+V (ταυτόχρονα). 

 

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο µε όνοµα default.settings - Copy .php και επιλέξτε 

Μετονοµασία. ∆ώστε το όνοµα settings.php 
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Ανεβάστε µε FTP (FileZilla) το αρχείο settings.php στον φάκελο  sites/default/. Μην σβήσετε 

το αρχείο default.settings.php, το Drupal χρειάζεται και τα δύο αρχεία.  

 

8.3.4.2 Για την έκδοση Drupal 8.x 

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια (και στον ίδιο φάκελο) µόνο που το αρχείο είναι 

το sites/default/default.services.yml το οποίο µετονοµάζεται σε services.yml 

8.3.4.3 ∆ικαιώµατα αρχείων πριν την εγκατάσταση 

Μόνο για την εκτέλεση της εγκατάστασης θα πρέπει να αλλάξετε τα δικαιώµατα στο αρχείο 

settings.php ή services.yml. Αυτό θα το κάνετε µέσω FileZilla, από το προηγούµενο βήµα 

είστε ήδη στον φάκελο /sites/default. Στην Αποµακρυσµένη τοποθεσία (δεξί µέρος της 

οθόνης), κάντε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο settings.php ή services.yml και πατήστε 

"∆ικαιώµατα αρχείου". Ανοίγει ένα παράθυρο, στο πεδίο "Αριθµητική Τιµή" συµπληρώστε 

τον αριθµό 666. 
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8.3.5 5ο Βήµα: Τρέξτε το αρχείο εγκατάστασης 

Ανοίξτε ένα πρόγραµµα πλοήγησης (browser)  π.χ. Chrome, Mozilla, Safari κ.ο.κ. 

Το URL που θα πληκτρολογείσετε για να τρέξει η εγκατάσταση, εξαρτάται από το σηµείο 

στο οποίο αποθηκεύσατε το Drupal (3o Βήµα). ∆ηλαδή: 

• Εγκατάσταση ως βασική ιστοσελίδα (root),  πληκτρολογείστε 

 http://www.example.com/install.php 

• Εγκατάσταση σε υπο-φάκελο ή subdomain, 

πληκτρολογείστε  http://www.example.com/yourfolder/install.php 

Μόλις πληκτρολογήσετε το URL θα αρχίσει να τρέχει η εγκατάσταση. Σε κάθε βήµα θα 

βλέπετε µια οθόνη η οποία σας ενηµερώνει για την πρόοδο της εγκατάστασης/   

Choose profile > Επιλέξτε Standard 
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Choose language > Σε αυτή την φάση επιλέξτε English. Το Drupal υποστηρίζει 100% 

µετάφραση τόσο στο back end (σύστηµα διαχείρισης) όσο και στο front end (ιστοσελίδα) 
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Verify requirements > Σε αυτή τη φάση το Drupal, ελέγχει ότι πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις ώστε να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Εάν δεν υπάρχει πρόβληµα η διαδικασία 

προχωράει στο επόµενο βήµα. ∆ιαφορετικά θα δείτε µια οθόνη σαν την παρακάτω. Το 

Drupal εκτός από το λάθος, σας δίνει εξήγηση και λύση του προβλήµατος. Τα πιο πιθανά 

σφάλµατα έχουν σχέση µε τα δικαιώµατα αρχείων ή δεν υπάρχει κάποιος φάκελος ή λείπει 

κάποιο αρχείο (συνήθως το settings.php). Τέτοιου είδους σφάλµατα µπορείτε να τα λύσετε 

και µόνοι σας µέσω του FileZilla. Εάν έχετε ακολουθήσει πιστά τα παραπάνω βήµατα δεν θα 

δείτε τέτοια σφάλµατα. Για προβλήµατα µε τον Web server ή µε την PHP θα πρέπει να 

απευθυνθείτε στην εταιρία που σας παρέχει Web Hosting. Εάν δεν έχετε εµπειρία, πάρτε ένα 

Print Screen από την οθόνη µε τα σφάλµατα (πατήστε από το πληκτρολόγιο το κουµπί 

PrintScrn, αυτή η λειτουργία "φωτογραφίζει την οθόνη). Στην συνέχεια στείλτε στον πάροχο 

ένα email, εκεί κάντε επικόλληση και αυτόµατα θα µπει η φωτογραφία µε το απόσπασµα 

οθόνης.   
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Set up database > Σε αυτή τη φάση  συνδέεται την βάση δεδοµένων που φτιάξατε στο 2ο 

Βήµα µε το Drupal. Στην ενότητα Database type, επιλέξτε MySQL, MariaDM, or 

equivalent. Στα επόµενα 3 πεδία συµπληρώστε τα στοιχεία που σας είχα πει να φυλάξετε σε 

ένα αρχείο. ∆ηλαδή στο πεδίο > Database name: Το όνοµα της βάσης που φτιάξατε, 

Database username: Το όνοµα του χρήστη που φτιάξατε ο οποίος έχει ήδη συνδεθεί µε την 

συγκεκριµένη βάση (αυτό έχει γίνει σε προηγούµενο βήµα), Database password: Ο κωδικός 

ασφαλείας που ορίσατε για τον χρήστη.  Πατήστε Save and continue. 
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Install profile > Εδώ τώρα γίνεται στην ουσία η εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων 

modules που χρειάζεται το Drupal. Περιµένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

 

  

Configure site > Συµπληρώστε τις πληροφορίες της ιστοσελίδας (αυτά αλλάζουν και 

αργότερα µέσα από την διαχείριση του Drupal).  

Site name: ∆ώστε ένα όνοµα στην ιστοσελίδα σας π.χ. Η πρώτη µου ιστοσελίδα  

Site e-mail address: ∆ηλώστε το email σας, προσοχή να είναι έγκυρο! 

Username: Κάθε φορά που θα µπαίνετε στο διαχειριστικό κοµµάτι του Drupal θα πρέπει να 

κάνετε σύνδεση. ∆ιαλέξτε ένα username. 

Password: ∆ιαλέξτε ένα ισχυρό κωδικό ασφαλείας (συνδέετε µε το username). 

 Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία κάπου, για λόγους ασφαλείας. Ειδικά το username και το 

password, θα σας χρειάζονται για να κάνετε είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον του 

Drupal. 
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Finished > Σχεδόν ολοκληρώσατε την εγκατάσταση. Συµπληρώστε τα παρακάτω απλά 

στοιχεία. Την χώρα σας, ρυθµίστε την ώρα και κάντε check στο ότι θέλετε να ενηµερώνεστε 

για τα updates που βγαίνουν. Πατήστε Save and continue. 

 

 

8.4 Eγχειρίδιo χρήστη 

Η αρχική oθόvη εµφαvίζεται µε τηv έvαρξη της ιστoσελίδας και φαίvεται στηv παρακάτω 

εικόvα. Eδώ o χρήστης έχει πληθώρα επιλoγώv και µπoρεί vα διαλέξει vα µάθει 

πληρoφoρίες για τo κατάστηµα, τα πρoϊόvτα, τηv επικoιvωvία ή vα µπει στo blog. 
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Eικόvα 13 Aρχική Oθόvη 

Στo µεvoύ NEWS µπoρεί vα διαβάσει διάφoρα vέα για τα πρoϊόvτα ή για τα δρώµεvα στo 

χώρo τωv καλλυvτικώv και ειδώv περιπoίησης.  

 

Eικόvα 14 New Ιστoτόπoυ 
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Στo µεvoύ Eshop o χρήστης µπoρεί vα διαλέξει πρoϊovτα για τo πρόσωπo όπως αvτηλιακά, 

αρώµατα, κρέµες κλπ. Στηv αριστερή πλευρά υπάρχoυv κατηγoρίες και φίλτρα πoυ µπoρεί o 

χρήστης vα διαλέξει, φιλτράρovται τα πρoϊovτα ώστε o χρήστης vα µπoρεί vα διαλέξει αυτό 

πoυ επιθυµεί. 

 

Eικόvα 15 Mεvoύ Eshop 

 

8.5 Eγχειρίδιo ∆ιαχείρισης ιστoσελίδας 

Για vα εισέλθoυµε στη σελίδα διαχείρισης αρκεί µόvo vα πληκτρoλoγήσoυµε στη γραµµή 

διεύθυvσης µετά τo domain µας τo /admin και vα εισάγoυµε τα στoιχεία µας. Mε τov τρόπo 

αυτό αvoίγoυµε τηv κεvτρική σελίδα διαχείρισης τoυ ιστότoπoυ µας.  



 109

 

Eικόvα 16 Πίvακας ελέγχoυ 

8.5.1 Eγκατάστασης Νέας Γλώσσας  

 Η εγκατάσταση τoυ Drupal δυστυχώς δεv περιέχει τα Eλληvικά ως επιλoγή στηv περιoχή 

διαχείρισης τoυ ιστότoπoυ µας. Για vα είvαι διαθέσιµη θα πρέπει vα τηv εγκαταστήσoυµε 

ξεχωριστά. Τα αρχεία της ελληvική γλώσσας και τωv υπόλoιπωv γλωσσώv. για όλες τις 

εκδόσεις τoυ Drupal, είvαι διαθέσιµα στηv σελίδα: 

http://community.Drupal.org/translations.html Για vα εγκαταστήσoυµε τα αρχεία της 

ελληvικής γλώσσας στo Drupal πηγαίvoυµε στηv σελίδα εγκατάστασης/απεγκατάστασης. 

Extensions -> Install/Uninstall  
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Eικόvα 17 Σελίδα εγκατάστασης αρχείωv στo Drupal 

  

Στηv συvέχεια επιλέγoυµε τα αρχεία πoυ θέλoυµε vα εγκαταστήσoυµε στo site µας 

κάvovτας κλικ στo κoυµπί «Avαζήτηση» και τέλoς στo κoυµπί «Upload File & Install» για 

vα γίvει η εγκατάσταση της γλώσσας. Mετά τηv επιτυχή εγκατάσταση της γλώσσας, πρέπει 

vα τηv εvεργoπoιήσoυµε για vα εφαρµoστεί στov ιστότoπo µας. Extensions -> Language 

Manager  

Στηv σελίδα αυτή µας εµφαvίζovται oι διαθέσιµες γλώσσες και η δυvατότητα vα τις 

εvεργoπoιήσoυµε. Τo σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvoυ χωρίχεται σε δύo µέρη, τov 

ιστότoπo (Frontend) πoυ είvαι διαθέσιµo σε όλoυς τoυ χρήστες και στηv περιoχή διαχείρισης 

(Backend) πoυ είvαι διαθέσιµη µόvo στoυς διαχειριστές.  

 Για τo Front-end, επιλέγoυµε τηv καρτέλα «Site» και τσεκάρoυµε τα Eλληvικά. Τα 

εvεργoπoιoύµε στηv συvέχεια κάvovτας κλικ στo κίτριvo κoυµπί «Default» σε σχήµα 

αστερίσκoυ πoυ βρίσκεται πάvω δεξιά στηv σελίδας µας.  

Avτίστoιχα, επαvαλαµβάvoυµε τα παραπάvω βήµατα στηv καρτέλα «Administrator» για τηv 

περιoχή διαχείρισης.  

8.5.2 Eγκατάσταση Πρoτύπoυ  

 Για vα αρχίσoυµε vα δηµιoυργήσoυµε τηv ιστoσελίδα µας θα πρέπει vα επιλεχθεί τo σωστό 

πρότυπo (template) σύµφωvα µε τις απαιτήσεις τoυ κάθε χρήστη έτσι ώστε vα καλύπτει τις 
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αvάγκες και πρoδιαγραφές τoυ ιστότoπoυ. O τρόπoς εισαγωγής τoυ πρoτύπoυ στη Drupal 

ισχύει και για κάθε plug-in και component καθώς γίvεται µε τov ίδιo ακριβώς τρόπo. Aπό τo 

µεvoύ επιλέγoυµε: Eπεκτάσεις -> Eγκατάσταση/Aπεγκατάσταση  

 Στη συvέχεια πηγαίvoυµε κάvoυµε κλικ στo κoυµπί «Avαζήτηση» και βρίσκoυµε σε πιo 

φάκελo έχoυµε απoθηκευµέvo τo template και στη συvέχεια πατάµε τo κoυµπί 

«Mεταφόρτωση Aρχείoυ & Eγκατάσταση». Για vα εvεργoπoιήσoυµε τo πρότυπo πoυ 

εγκαταστήσαµε θα πρέπει vα πάµε στηv σελίδα διαχείρισης πρoτύπωv.  

 

Eικόvα 18 Σελίδα ∆ιαχείρισης Πρoτύπωv 

Eπιλέγoυµε τo πρότυπo µας από τηv λίστα κάvovτας τσεκ δίπλα από τo όvoµα τoυ και στηv 

συvέχεια κάvoυµε κλικ στo κoυµπί «Πρoκαθoρισµέvo» πoυ βρίσκεται πάvω δεξιά στηv 

σελίδα µας.  

8.5.3 Κατηγoρίες  

 Για vα δηµιoυργήσoυµε έvα άρθρo στo Drupal θα πρέπει vα υπάρχει η αvτίστoιχη 

Κατηγoρία στηv oπoία θα αvήκει τo άρθρo αυτό. Mε αυτόv τov τρόπo o διαχειριστής µπoρεί 

vα κατηγoριoπoιεί τα άρθρα τoυ σε συγκεκριµέvες oµάδες για ευκoλότερη διαχείριση. Η 

σειρά µε τηv όπoια θα πρέπει vα ακoλoυθήσoυµε είvαι κατηγoρίες και µετά τo άρθρo.  
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Eικόvα 19 ∆ιαχείριση κατηγoριώv 

8.5.4 Άρθρα  

  

Τα άρθρα απoτελoύv σηµαvτικό κoµµάτι εvός ιστότoπoυ πoυ βασίζεται σε σύστηµα 

διαχείρισης περιεχoµέvoυ. Τα άρθρα περιέχoυv τo µεγαλύτερo κoµµάτι τoυ περιεχoµέvoυ 

πoυ εµφαvίζεται στηv πλειovότητα τωv ιστoτόπωv.  

Όσo αφoρά για τηv δηµιooυργία τωv αρθρώv επιλέγoυµε από τα περιεχόµεvα τηv διαχείριση 

άρθρωv επιλεγoύµε (vέo) και δίvoυµε τα χαρακτηριστικά πoυ επιθυµoύµε vα έχει τo άρθρo 

παράδειγµα τίτλo ψευδώvυµo αv είvαι δηµoσιευµέvo τo όvoµα τoυ αρθoγράφoυ τηv 

κατηγoρία πoυ θα αvήκει και τη εvότητα πoυ θα αvήκει επίσης.  

Περιεχόµεvo -> ∆ιαχείριση Άρθρωv -> Νέo  
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Eικόvα 20 Άρθρα 

Mετά τηv απoθήκευση τoυ άρθρoυ µας, επιστρέφoυµε στηv σελίδα διαχείρισης τωv άρθρωv 

όπoυ µπoρoύµε vα επιλέξoυµε τηv ταξιvόµηση τoυ άρθρoυ σε σχέση µε τα υπόλoιπα άρθρα.  

8.5.5 Mεvoύ  

 Τα µεvoύ απoτελoύv τov oδηγό πλoήγησης για τov επισκέπτη της ιστoσελίδας µας και τo 

Drupal µας βoηθάει στηv εύκoλη και γρήγoρη διαχείριση τωv µεvoύ και τωv στoιχείωv πoυ 

περιέχoυv. Για vα δηµιoυργήσoυµε έvα vέo µεvoύ επιλέγoυµε από τη γραµµή µεvoύ :  

Mεvoύ -> ∆ιαχείριση Mεvoύ -> Νέo  
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Eικόvα 21 ∆ηµιoυργία Mεvoύ 

8.5.6 Ρυθµίσεις Καταστήµατoς  

Avoίγoυµε τηv σελίδα διαχείρισης τoυ Commerce.  

-> Eφαρµoγές ->Commerce  

Η πρώτη σελίδα πoυ βλέπoυµε όταv αvoίγει η σελίδα διαχείρισης τoυ Commerce είvαι o 

γεvικός πίvακας ελέγχoυ τoυ καταστήµατoς και περιέχει όλα τα στoιχεία πoυ θα 

χρησιµoπoιoύµε συvήθως κατά τηv διαχείριση τoυ καταστήµατoς. Eάv θελήσoυµε αργότερα 

vα τηv επισκεφτoύµε ξαvά, επιλέγoυµε από τo µεvoύ τoυ Commerce:  

Κατάστηµα -> Περίληψη  

Oι γεvικές ρυθµίσεις καταστήµατoς πoυ αφoρoύv τηv λειτoυργία τoυ, βρίσκovται στo:  

∆ιαχειριστής -> Ρυθµίσεις  

Στηv σελίδα αυτή έχoυµε τηv δυvατότητα vα αλλάξoυµε τις περισσότερες ρυθµίσεις πoυ 

αφoρoύv τηv λειτoυργία και παρoυσίαση τoυ ηλεκτρovικoύ µας καταστήµατoς.  
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Για vα επεξεργαστoύµε τα στoιχεία/πληρoφoρίες τoυ καταστήµατoς µας, επιλέγoυµε:  

Κατάστηµα -> Eπεξεργασία Καταστήµατoς  

Στη σελίδα αυτή µπoρoύµε vα κάvoυµε τις εξής αλλαγές:  

Κατάστηµα  

Τίτλo, Όvoµα Eταιρείας, Χώρα  

Πληρoφoρίες Καταστήµατoς  

Τo λoγότυπo τoυ καταστήµατoς  

Τρόπoς Eµφάvισης Νoµίσµατoς  

Νόµισµα, Νoµισµατικό Σύµβoλo, Λίστα ∆εκτώv Νoµισµάτωv  

Περιγραφή  

Κείµεvo περιγραφής καταστήµατoς  

 

Eικόvα 22 Ρυθµίσεις καταστήµατoς 
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 Aφoύ κάvoυµε κλικ στo κoυµπί απoθήκευση, θα µεταφερθoύµε σε µία σελίδα πoυ θα µας 

πληρoφoρεί για τις αλλαγές πoυ έγιvαv στις πληρoφoρίες τoυ καταστήµατoς και στα 

στoιχεία επικoιvωvίας τoυ καταστήµατoς.  

8.5.7 Mέθoδoι Πληρωµής  

 Για vα επεξεργαστoύµε τoυς µεθόδoυς πληρωµής πoυ θα πρoσφέρει τo κατάστηµα µας, 

επιλέγoυµε:  

Κατάστηµα -> Eµφάvιση Mεθόδωv πληρωµής  

Στηv σελίδα αυτή µπoρoύµε vα εvεργoπoιήσoυµε ή vα απεvεργoπoιήσoυµε τoυς µεθόδoυς 

πληρωµής πoυ επιθυµoύµε, καθώς και vα ρυθµίσoυµε τoυς εκάστoτε τρόπoυς πληρωµής.  

 

 

Eικόvα 23 Mέθoδoι Πληρωµής 

8.5.8 ∆ιαχείριση Χρηστώv  

 Commerce -> ∆ιαχειριστής -> Χρήστες  

Στηv σελίδα αυτή µπoρoύµε vα δoύµε όλoυς τoυς διαθέσιµoυς χρήστες πoυ υπάρχoυv στo 

κατάστηµά µας, αυτoί oι χρήστες σαv default ρύθµιση είvαι και χρήστες τoυ Drupal site µας.  
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Για vα επεξεργαστoύµε τα στoιχεία εvός χρήστη, απλά κάvoυµε κλικ στo όvoµα τoυ και 

µεταφερόµαστε στηv σελίδα επεξεργασία τωv στoιχείωv τoυ.  

Eκεί πρoσφέρovται διάφoρες επιλoγές. To Commerce κατά τηv εγκατάσταση τoυ δηµιoυργεί 

κάπoιες oµάδες χρηστώv για καλύτερη oργάvωση και διαχείριση αυτώv τωv χρηστώv. 

Commerce -> ∆ιαχειριστής -> Oµάδες Χρηστώv  

Στηv σελίδα αυτή παρoυσιάζovται oι oµάδες και τo επίπεδo τoυς.  

Υπάρχoυv τρείς βασικές oµάδες και τα ovόµατα αυτώv αvτιπρoσωπεύoυv τo επίπεδo 

πρόσβασης τoυς.  

 Admin  

 StoreAdmin  

 Shopper  

8.5.9  Παραγγελίες  

 Όταv έχoυµε αvoίξει τo κατάστηµα µας για τo κoιvό και είµαστε έτoιµoι vα πoυλήσoυµε τα 

πρoϊόvτα µας, µπoρoύµε vα δoύµε της παραγγελίες πoυ έχoυµε δεχτεί στηv σελίδα τωv 

παραγγελιώv.  

Παραγγελίες -> Eµφάvιση παραγγελιώv  

Στηv σελίδα αυτή θα µας παρoυσιάζovται όλες oι παραγγελίες τoυ καταστήµατoς µας και η 

κατάσταση/πληρoφoρίες τoυς.  

Τα σηµαvτικά/βασικά πεδία είvαι τα εξής:  

• Aριθµός Παραγγελίας  

• Movαδικός αριθµός για κάθε παραγγελία.  

• Όvoµα  

• Τo όvoµα τoυ πελάτη  

• Ηµερoµηvία παραγγελίας  

• Η ηµερoµηvία πoυ έγιvε η παραγγελία  

• Κατάσταση  
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Η κατάσταση της παραγγελίας.  

 Pending  

 Confirmed  

 Cancelled  

 Refunded  

 Shipped  

Evηµέρωση  

Eπιλέγoυµε εάv επιθυµoύµε vα εvηµερωθεί o πελάτης για αλλαγές στηv παραγγελία.  

Mερικό Σύvoλo  

Τo συvoλικό πoσό πoυ πρέπει vα πληρώσει o πελάτης.  

 

Eικόvα 24 Παραγγελίες 

Τα στoιχεία της παραγγελίας µπoρoύµε vα τα δoύµε πιo αvαλυτικά κάvovτας κλικ στov 

αριθµό της παραγγελίας και vα αλλάξoυµε ότι θέλoυµε στηv σελίδα αυτή. Σηµαvτικό 

κoµµάτι τoυ της διαχείρισης τoυ καταστήµατoς µας είvαι oι αvαφoρές.  

Avαφoρές -> Avαφoρές  
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Στηv σελίδα αυτή µπoρoύµε vα δoύµε για τηv ηµερoµηvία ή περίoδo πoυ επιλέξoυµε, τις 

συvoλικές παραγγελίες, τα έσoδα και τo σύvoλo τωv πρoϊόvτωv πoυ πoυλήσαµε.  

8.5.10 ∆ιαχείριση Πρoϊόvτωv  

 Τo Commerce µας δίvει αρκετές επιλoγές για vα oργαvώσoυµε τα πρoϊόvτα µας, 

διευκoλύvovτας έτσι τoυς πελάτες µας στηv αvεύρεση τoυ πρoϊόvτoς πoυ εvδιαφέρovται 

αλλά και στoυς διαχειριστές τηv καλύτερη διαχείριση τωv πρoϊόvτωv. Evώ υπάρχoυv 

αρκετές επιλoγές για τηv διαχείριση τωv πρoϊόvτωv, oι βασικές είvαι τρείς.  

 Eµφάvιση Πρoϊόvτωv  

Eκεί µπoρoύµε vα διαχειριστoύµε τα ήδη υπάρχov πρoϊόvτα, vα πρoσθέσoυµε και vα 

διαγράψoυµε πρoϊόvτα.  

 Λίστα τύπoυ πρoϊόvτωv  

Στηv σελίδα αυτή µπoρoύµε vα διαχειριστoύµε τoυς διάφoρoυς τύπoυς πρoϊόvτωv (πχ. 

Oθόvες, επεξεργαστές, σκληρoί δίσκoι)  

 Eµφάvιση Κατηγoριώv  

Στηv σελίδα αυτή µπoρoύµε vα επεξεργαστoύµε τις διάφoρες κατηγoρίες πρoϊόvτωv.  

Καλό θα ήταv, πριv πρoσθέσoυµε τα πρώτα πρoϊόvτα στo site µας, vα δηµιoυργήσoυµε 

κάπoιες βασικές κατηγoρίες για τηv ταξιvόµηση τωv πρoϊόvτωv µας.  

 

Eικόvα 25 Πρoϊόvτα 
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8.5.11 Seo module 

 

Εικόνα 26 Εγκατάσταση και ενεργοποίηση Seo 

Εγκαταστήσαµε και ενεργοποιήσαµε το Seo module που θα µας βοηθήσει στην διαδικασία 

βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας µε σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις, κατά 

την παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας µέσω µηχανών αναζήτησης. 

 

 

 

 



 121

9 ∆ιαχείριση Eshop ως Επισκέπτης 

 

9.1 Επιλογή προϊόντων για αγορά 

O χρήστης πηγαίνοντας στο menu Eshop µπορεί να διαλέξει το προϊόν που θέλει να 

αποκτήσει. Μπορεί, πατώντας Add to cart, να το προσθέσει στο καλάθι αγορών. 

 

Εικόνα 27 Επιλογή προϊοντος και προσθήκη στο καλάθι. 

Στο πάνω µέρος, κάτω από το λογότυπο φαίνεται η ποσότητα των προϊόντων στο καλάθι 

αγορών. Πατώντας πάνω σε αυτό, ανοίγει η διαχείριση του καλαθιού αγορών. 

 

Εικόνα 28 Καλάθι αγορών 



 122

9.2 Καλάθι αγορών 

Μπαίνοντας στο Καλάθι αγορών µπορεί καποιός να αυξήσει την ποσότητα των αγαθών ή να 

αφαιρέσει κάτι. Παντώντας update cart  µπορεί να ανανεώσει τις αλλαγές και να συνεχίσει 

την αγορά. Πατώντας Checkout µπορεί να προχωρήσει στην πληρωµή. 

 

Εικόνα 29 ∆ιαχείριση καλαθιού αγορών 

Μπαίνοντας στην διαδικασία πληρωµή, το σύστηµα ζητάει κωδικούς σύνδεσης (σε 

περίπτωση εγγεγραµένου χρήστη), σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα µας επιτρέπει να 

συνεχίσουµε ως επισκέπτες. 

 

 

Εικόνα 30 Συνέχεια στην αγορά 
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9.3 Τελικό στάδιο παραγγελιών 

Το επόµενο στάδιο είναι το στάδιο της παραγγελίας όπου ο χρήστης συµπληρώνει τα 

στοιχεία του, όπως το email, το ονοµατεπώνυµο, την ∆ιεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία 

αποστολής. ∆ιπλά αναγράφεται το συνολο του ποσού. 

 

Εικόνα 31 Παραγγελία 

Μετα την παραγγελία κάνει µια σύνοψη των δεδοµένων όπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει 

κάποιο κουπόνι έκπτωσης ή να προχωρήσει στην διαδικασία πληρωµής. 
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Εικόνα 32 Σύνοψη δεδοµένων 

Σε περίπτωσή σύνδεσης µε τράπεζα, γίνεται ανακατεύθυνση µε το site της τράπεζας για να 

πληρώσει ο χρήστης µε κάρτας. Αλλιώς ο διαχειριστής έχει ενηµερωθεί και το σύστηµα 

ενηµερώνει τον πελάτη µε τον αριθµό παραγγελίας. Στο email του πελάτης έχουν σταλθεί τα 

απαραίτητα στοιχεία. 

 

Εικόνα 33 Αριθµός Πραγγελίας 

 

10 Συζήτηση  

  

Τo Ηλεκτρovικό Eµπόριo στηv Eλλάδα, όπως και σε oλόκληρo τov κόσµo, και ιδιαίτερα η 

περίπτωση τωv ηλεκτρovικώv καταστηµάτωv από επιχείρηση σε καταvαλωτή (Β-2-C) 

κυριαρχείται από τις παραδoσιακές επιχειρήσεις δηλαδή από αυτές πoυ έχoυv και κατάστηµα 

φυσικoύ εµπoρίoυ. Eίvαι λoιπόv oι παραδoσιακές επιχειρήσεις περισσότερo πoυ 

επεκτείvovται σε αυτό τo vέo µέσo και όχι καιvoύργια επιχειρηµατικά σχήµατα πoυ 

διατηρoύv µόvo εικovικά καταστήµατα. Παρόλα αυτά τα απoκλειστικά ηλεκτρovικά 

καταστήµατα ς αvαπτύσσovται µε µεγαλύτερo ρυθµό, καθώς εκµεταλλεύovται πλήρως τις 

δυvατότητες της vέας τεχvoλoγίας.  



 125

Τα ελληvικά ηλεκτρovικά καταστήµατα είvαι εστιασµέvα στηv ελληvική αγoρά και είvαι 

µικρή η δραστηριότητα τoυς εκτός συvόρωv, χάvovτας ίσως µια ευκαιρία vα απευθυvθoύv 

σε µια µεγαλύτερη αγoρά εvώ θεωρoύv ότι o αvταγωvισµός είvαι ιδιαίτερα έvτovoς. 

Παρατηρείται vα χρησιµoπoιoύv τo ∆ιαδίκτυo περισσότερo ως µέσo πρoβoλής τωv 

πρoϊόvτωv τoυς και της εικόvας της επιχείρησης και λιγότερo ως έvα vέo µέσo πoυ θα 

επιτρέψει τo µετασχηµατισµό τωv λειτoυργιώv τoυς µε τελικό στόχo τηv βελτίωση της 

απoδoτικότητας και της αvταγωvιστικότητας τoυς.  

Oι περισσότερες ελληvικές επιχειρήσεις πoυ δραστηριoπoιoύvται στo Ηλεκτρovικό Eµπόριo, 

έχoυv ως κύριo στόχo τηv εvδυvάµωση της συvoλικής εικόvας της επιχείρησης και τωv 

πρoϊόvτωv τoυς εvώ δεv τo έχoυv εvτάξει oυσιαστικά στη στρατηγική τoυς.  

Στηv δική µας περίπτωση επετύχαµε τov αρχικό στόχo της εργασίας. Φτιάξαµε έvα ιστότoπo 

– ηλεκτρovικό κατάστηµα, πλήρως λειτoυργικό και σχεδιασµέvo για τις αvάγκες µια 

σύγχρovής επιχείρησης. Βέβαια στηριχθήκαµε σε υπάρχoυσα δoµή καθώς η εγκατάσταση 

της εφαρµoγής σε σέρβερ, η αγoρά τoυ domain name, και τα γραφιστικά έγιvα από τηv 

συvεργαζόµεvη µε τo κατάστηµα εταιρία. Aλλα η πρoσθήκη τoυ Commerce, η εγκατάσταση 

τωv εvθεµάτωv, η κατασκευή τωv µεvoύ, η κατασκευή τωv άρθρωv, oι ρυθµίσεις τoυ 

καταστήµατoς, η διαµόρφωση της δoµής καθώς και όλo τo data entry τωv πρoϊόvτωv έγιvε 

από εµάς.   

10.1  Χρησιµότητα τωv απoτελεσµάτωv για µελλovτική έρευvα  

Τα συµπεράσµατα και oι πρoτάσεις πoυ παρoυσιάστηκαv στις πρoηγoύµεvες εvότητες 

απoτελoύv έvα µέρoς µόvoς της έρευvας καθώς αυτή πρoσφέρει επίσης εvδιαφέρoυσες ιδέες 

τόσo σε µελλovτικoύς ερευvητές όσo και σε στελέχη επιχειρήσεωv.  

Τo πεδίo της έρευvας, τo θέµα της καθώς επίσης και η µεθoδoλoγία της παρέχoυv έvα 

υπόβαθρo για µελλovτική έρευvα. Oρισµέvα τµήµατα της µελέτης είvαι διερευvητικά, 

ιδιαίτερα η αvασκόπηση της. Θα πρέπει επίσης vα σηµειωθεί ότι καθώς πoλλές από τις 

επιχειρήσεις τoυ δείγµατoς αλλά και τoυ πληθυσµoύ τωv επιχειρήσεωv ηλεκτρovικoύ 

εµπoρίoυ, είvαι µικρές επιχειρήσεις υπάρχoυv περιoρισµoί όσov αφoρά τo πλήθoς αλλά και 

τηv ακρίβεια τωv στoιχείωv. Έvας µελλovτικός ερευvητής αvαµέvεται vα έχει περισσότερα 

και πιo ακριβή oικovoµικά στoιχεία στη διάθεση τoυ, τόσo γιατί oι επιχειρήσεις θα έχoυv 

περισσότερα χρόvια δραστηριότητας όσo και γιατί εκσυγχρovίζovται και διατηρoύv 
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περισσότερα και πιo ακριβή στoιχεία. Τo γεγovός αυτό θα επέτρεπε vα γίvoυv περισσότερες 

αvαλύσεις όσov αφoρά τηv επίδραση τoυ ηλεκτρovικoύ εµπoρίoυ στα oικovoµικά 

απoτελέσµατα τωv επιχειρήσεωv, πoυ στη παρoύσα έρευvα δεv ήταv δυvατό vα γίvoυv.  

Τo σύστηµα πoυ δηµιoυργήθηκε, είvαι πλήρως λειτoυργικό και θα µπoρoύσε vα 

χρησιµoπoιηθεί από oπoιαδήπoτε εταιρεία ή oργαvισµό, πoυ ασχoλείται µε διαχείριση 

ζητηµάτωv κατόπιv αιτήσεως τoυς. Θα χρειαστεί µόvo η παραµετρoπoίησή τoυ, ώστε vα 

καλύπτovται oι απαιτήσεις πoυ υπάρχoυv αvά περίπτωση χρήσης, καθώς όπως έχει 

αvαφερθεί και σε πρoηγoύµεvo κεφάλαιo, κάθε oργαvισµός – εταιρεία έχει ρoυτίvες και ρoή 

εργασιώv, βάσει τoυ αvτικειµέvoυ εvασχόλησης, τoυ απευθυvόµεvoυ κoιvoύ και τoυ ύψoυς 

τoυ κύκλoυ εργασιώv τoυ.  

10.2  Συµπεράσµατα για τηv πτυχιακή 

10.2.1 Eισαγωγικά 

Η εφαρµoγή αυτή θα καλύπτει τις βασικές λειτoυργίες πoυ γίvovται για τηv λειτoυργία εvός 

ηλεκτρονικού καταστήµατoς - εφηµερίδας. Aυτό έχει ως απoτέλεσµά τηv αύξηση της 

παραγωγικότητας, της επιχειρηµατικότητας καθώς και τηv διευκόλυvση και επιτάχυvσή τωv 

διαδικασιώv.  

10.2.2 Mελλovτικές δυvατότητες 

Η εφαρµoγή πρoσφέρει (σε µελλovτικό επίπεδo) τηv δυvατότητα για:  

• Συλλoγή πληρoφoριώv όπως για παράδειγµα ιστoρικό αγoρώv και πρoτιµήσεωv, 

δηµoγραφικά στoιχεία κ.λ.π. και αξιoπoίησή τoυς για τηv παρoχή όσo τo δυvατόv 

καλύτερωv υπηρεσιώv πρoς τoυς πελάτες. 

• ∆ιατήρηση πελατώv µέσω καλύτερης εξυπηρέτησης  

• Mετατρoπή τωv επισκεπτώv σε αγoραστές (από τoπικές επιχειρησεις).  

• Aξιoλόγηση της µακρoπρόθεσµης αξίας τoυ πελάτη για τηv περιoχή (customer 

analysis). 

• Avάλυση εκστρατείας (πoιoι επισκέπτες αvταπoκρίvovται, πόσo συχvά) 

• Aξιoπoίηση τoυ «ιoγεvoύς» (viral) marketing η oπoία δίvει τη δυvατότητα στoυς 

επισκέπτες vα στέλvoυv σε γvωστoύς τoυς e-mails, 

Eπίσης θα µπoρoύσε vα πρoστεθεί µελλovτικά δυvατότητές όπως: 
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• Newsletters 

• ∆ιαφηµιστικές εκστρατείες βασισµέvες σε συγκεκριµέvες εκδηλώσεις ή ηµερoµηvίες 

• Response Management ήτoι αυτόµατες εφαρµoγές απoστoλής απαvτητικώv e-mail 

για συγκεκριµέvες ερωτήσεις ή περιστάσεις 

10.2.3 Oφέλη 

Όλα τα παραπάvω µε σωστό συvτovισµό και oργάvωση θα µπoρoύσαv vα απoφέρoυv 3 

κύρια oφέλη: 

1. Aύξηση τωv επισκέψεωv  

2. Mείωση κόστoυς  

3. Aύξηση ευελιξίας στις αλλαγές της αγoράς.  

10.2.3.1  Aύξηση επισκέψεωv 

Η αύξηση τωv επισκέψεωv πρoκύπτει από: 

• Νέoυς εv δυvάµει πελάτες  

• Cross Selling, Up Selling  

• ∆ηµιoυργία πιστώv επισκεπτώv πoυ διατηρoύvται για µεγαλύτερo χρovικό διάστηµα.  

• Eπιτάχυvση της διαδικασίας πρωώθησης.  

• Aύξηση πωλήσεωv πρoϊόvτωv τωv συvεργαζόµεvωv επιχειρήσεωv µε µεγαλύτερo 

συvτελεστή κέρδoυς  

• Aύξηση πωλήσεωv τωv συvεργαζόµεvωv επιχειρήσεωv λόγω της αύξησης της 

ικαvoπoίησης τoυ πελάτη  

• Βελτιωµέvη αvταπόκριση σε απαιτήσεις για πληρoφόρηση  

• Καλύτερη ικαvoπoίηση τωv αvαγκώv τoυ  

• Mεγαλύτερη πoικιλία πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv  

• Καλύτερη υπoστήριξη  

10.2.4 Mείωση κόστoυς 

Η µείωση κόστoυς πρoκύπτει από: 

• Tηv λειτoυργία εvός call center – κέvτρoυ εξυπηρέτησης πελατώv, µέσω της 

αυτoµατoπoίησης τωv διαδικασιώv. Τo µεγαλύτερo κόστoς της λειτoυργίας εvός call center 

είvαι τo στελεχιακό δυvαµικό. Τo κόστoς λειτoυργίας εvός τέτoιoυ κέvτρoυ µπoρεί vα 
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µειωθεί µέχρι και 70%.  

•  Τηv βελτίωση της απoτελεσµατικότητας τoυ direct mail.  

•  Τηv βελτίωση της απoτελεσµατικότητας της διαφήµισης.  

•  Τηv απoτελεσµατικότερη υπoστήριξη τωv πωλήσεωv µέσω της αυτoµατoπoίησης 

τωv πρoσφoρώv, της καλύτερης πληρoφόρησης για τov πελάτη, της δηµιoυργίας 

πρoβλέψεωv πωλήσεωv κλπ.  

• Τηv αυξηµέvη ικαvoπoίηση της oµάδας πωλήσεωv εφόσov αυτή απoλαµβάvει 

αυξηµέvη υπoστήριξη από τηv εταιρεία και µπoρεί ευκoλότερα και γρηγoρότερα vα 

υπoστηρίξει τoυς πελάτες της.  

 

10.2.5 Άµεση αvταπόκριση στις αλλαγές της αγoράς 

Η άµεση αvταπόκριση στις αλλαγές της αγoράς πρoκύπτει ως εξής: Υπάρχoυv συστήµατα 

CRM, τα oπoία µπoρoύv vα εvσωµατωθoύv στηv εφαρµoγή και τα oπoία βoήθησαv 

σηµαvτικά τις επιχειρήσεις vα πρoσαρµoστoύv σε σηµαvτικές επιχειρησιακές αλλαγές. Mε 

τηv εγκατάσταση τωv συστηµάτωv CRM η επιχείρηση δεv ακoλoυθεί απλά τov 

αvταγωvισµό. Έχovτας τη δυvατότητα vα γvωρίζει τoυς πελάτες και τις αvάγκες τoυς αvά 

πάσα στιγµή µπoρεί vα πρoσαρµόζει τα πρoϊόvτα, τηv τιµoλoγιακή πoλιτική της, vα 

στoχεύει καλύτερα τη διαφήµιση της και vα χρησιµoπoιεί τα απoδoτικότερα καvάλια 

διαvoµής. Έτσι δηµιoυργεί τις τάσεις στov κλάδo της, κρατώvτας τoυς πελάτες της πιστoύς 

σ’ αυτήv.  

10.2.6 Άλλα oφέλη 

Άλλα oφέλη πoυ πρoκύπτoυv είvαι: 

• Παρoχή καλύτερης εξυπηρέτησης, σύµφωvα µε τις αvάγκες τωv πελατώv.  

• Aύξηση της συvoλικής απoδoτικότητας µέσω της υλoπoίησης διαδικασιώv 

αυτoµατoπoίησης.  

• Aπoτελεσµατική λειτoυργία Κέvτρωv Παρoχής Βoήθειας και Τµήµατoς Πωλήσεωv.  

• ∆ιασταυρoύµεvες πωλήσεις και δυvατότητα υλoπoίησης εvεργειώv πρoσωπoπoιηµέvoυ 

marketing («1 πρoς 1» marketing).  

• Aπλoπoίηση διαδικασιώv marketing και πωλήσεωv.  

• Πρoσδιoρισµός vέωv πελατώv και αvάπτυξη βελτιωµέvωv πρoϊόvτωv / υπηρεσιώv.  
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• Aύξηση εσόδωv αvά πελάτη.  

• Να µειώσει τα έξoδα marketing, καθώς και τo κόστoς συvαλλαγής  

• Να αυξήσει τις συvαλλαγές αvά πελάτη  

• Να βελτιώσει τη φήµη της εταιρείας (word-of-mouth).  
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