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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μετάβαση του παγκόσμιου ιστού από τη μορφή Web 1.0 σε Web 2.0 στις αρχές της
δεκαετίας του 2000 άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία μιας πληθώρας νέων
εφαρμογών πρωτόγνωρων μέχρι τότε από τους χρήστες του διαδικτύου. Με κύριο
στόχο την άμεση αλληλεπίδραση χρήστη και εφαρμογής το διαδίκτυο πέρασε από τη
φάση της απλής ανάγνωσης στην φάση της διαδραστικής επικοινωνίας. Η
συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Web 2.0.
Πρόκειται για μία εφαρμογή blog που αναπτύχθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού
PHP. Η βάση δεδομένων για το συγκεκριμένο content management system είναι SQL
και το DBMS που χρησιμοποιήθηκε είναι ο MySQL server. Επίσης υπάρχουν σημεία
κώδικα που χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Javascript. Παρακάτω γίνεται αναλυτική
περιγραφή της υλοποίησης της εφαρμογής καθώς και τεκμηρίωση μέσω διαγραμμάτων
UML. Επίσης με στοιχεία εξηγείται η επιλογή εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social
media widgets) που χρησιμοποιήθηκαν για να εμπλουτίσουν την εμπειρία των χρηστών
κατά την περιήγησή τους στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρόσθετα εργαλεία για την
αποπεράτωση της εργασίας ήταν το IDE Zend Studio και το λογισμικό σχεδιασμού
διαγραμμάτων UML Enterprise Architect. Η ανάπτυξη του κώδικα έγινε τοπικά με τη
χρήση του MAMP που επιτρέπει την δημιουργία εικονικού εξυπηρετητή σε προσωπικό
υπολογιστή, ενώ η εφαρμογή τρέχει στη διεύθυνση www.oneshot.gr.
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Abstract
The transition of the web from web 1.0 to web 2.0 in the early 2000 paved the way to
the creation of a plethora of new applications hitherto unknown by users. Aiming direct
interaction between user and application the internet passed from the stage of simple
reading content to the phase of interactive communication. This paper discusses the
development of a Web 2.0 application. It is a blog application developed with the
programming language PHP. The database for this content management system is SQL
and the DBMS used is MySQL server. There are also pieces of code written in
Javascript. Below there is a detailed description of the implementation of the
application and documentation through UML diagrams. Furthermore we discuss how
social media widgets have become a significant new element for web 2.0 applications
and how they enrich user interaction. Additional tools for the completion of this thesis
was the Zend Studio IDE and Enterprise Architect UML diagrams design software. The
development of the code happened using MAMP locally on a personal computer, while
the application runs at www.oneshot.gr.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Ιστορικά στοιχεία
Ο όρος "Web 2.0" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1999 από τη
Darcy DiNucci, σύμβουλο ηλεκτρονικού πληροφοριακού σχεδιασμού (αρχιτεκτονική
πληροφοριών)

στο

άρθρο

της,

«Κατακερματισμένο

Μέλλον»

(“Fragmented

Future”)[1]. Ο όρος Web 2.0 δεν επανέλθει μέχρι το 2002[2]. Οι συγγραφείς
επικεντρώνονται εκείνη την εποχή στις έννοιες οι οποίες συνδέονται σήμερα με τον όρο
που, όπως ο Scott Dietzen θέτει, «ο Παγκόσμιος Ιστός γίνεται μια καθολική,
στηριζόμενη σε πρότυπα πλατφόρμα συγχώνεψης »[3]. Ο John Robb έγραψε: «Τι είναι
το Web 2.0; Είναι ένα σύστημα που έρχεται σε ρήξη με το παλιό μοντέλο της
συγκεντρωτικών ιστοσελίδων και μεταφέρει τη δύναμη του διαδικτύου στους
προσωπικούς υπολογιστές»[4]. Το 2003, άρχισε η άνοδος του όρου σε δημοτικότητα
όταν η O'Reilly Media και η MediaLive φιλοξένησε το πρώτο συνέδριο Web 2.0. Στην
ομιλία τους, ο John Battelle και ο Tim O'Reilly περιγράφουν τον ορισμό τους για τον
«Ιστό ως πλατφόρμα", όπου οι εφαρμογές λογισμικού δημιουργούνται και εκτελούνται
στο διαδίκτυο σε αντιδιαστολή με αυτές που προσφέρονται μόνο για χρήση μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η μοναδική πτυχή αυτής της μετάβασης, υποστήριξαν, ότι
είναι πως «οι πελάτες διαμορφώνουν την επιχείρησής σας για σας». Προέβαλαν το
επιχείρημα ότι οι δραστηριότητες των χρηστών παραγωγής περιεχομένου (υπό τη
μορφή των ιδεών, κειμένου, βίντεο ή εικόνας) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη
δημιουργία αξίας [5]. Οι Battelle και O'Reilly συνέκριναν το Web 2.0, με αυτό που
όρισαν σαν Web 1.0. Συνέδεσαν το Web 1.0 με τα επιχειρηματικά μοντέλα του
Netscape και της Εγκυκλοπαίδειας Britannica Online. Όσον αφορά το ευρύ κοινό, ο
όρος Web 2.0 σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκε από τους bloggers, από τους
δημοσιογράφους με ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας, με αποκορύφωμα το 2006 Όπου
το περιοδικό “TIME” κυκλοφόρησε με τίτλο «Πρόσωπο της χρονιάς (Εσύ)»[6].
Δηλαδή, το “TIME” επέλεξε τις μάζες των χρηστών που συμμετείχαν στη δημιουργία
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περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα, blogs, wikis, και τις ιστοσελίδες διαμοιρασμού
πολυμέσων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. Σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι ένα ενημερωτικό blog όπου οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν άρθρα
περί μόδας, σχεδιασμού, μουσικής και τεχνολογίας και βρίσκεται στην διεύθυνση
www.oneshot.gr. Η εμφάνιση της εφαρμογής είναι η παρακάτω.

Εικόνα 2.1 Αρχική σελίδα της εφαρμογής

Ο χρήστης έπειτα από την εγγραφή του στο σύστημα, η οποία πραγματοποιείται μέσω
του administrator μπορεί να συντάξει τα δικά του άρθρα και να τα επεξεργαστεί. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να ανανεώσει ένα άρθρο του ή να το διαγράψει τελείως μέσω της
φόρμας που βρίσκεται στις σελίδες που έχουν πρόσβαση η εγγεγραμμένοι χρήστες.
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Ένας απλός χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για ανάγνωση στα άρθρα. Επίσης
μπορεί να τα σχολιάσει κάνοντας χρήση ενός από τα προφίλ που έχει σε κάποιο από τα
δημοφιλή sites κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μπορεί στα ίδια sites να κοινοποιήσει το
περιεχόμενο ενός άρθρου κάνοντας χρήση των εργαλείων που παρέχονται. Τα εργαλεία
βρίσκονται πάντα κάτω από κάθε άρθρο και παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα
όπως και μία άποψη του πώς εμφανίζεται το κάθε άρθρο στην εφαρμογή μας.
Εικόνα 2.2 Διαβάζοντας ένα άρθρο
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Μπορεί επίσης ο κάθε επισκέπτης να έρθει σε επικοινωνία με τον δημιουργό της
εφαρμογής επιλέγοντας στο menu «Επικοινωνία», για τυχόν απορίες, προτάσεις
βελτίωσης η και ακόμα για να ζητήσει να γίνει ο ίδιος συντάκτης άρθρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. Μοντελοποίηση εφαρμογής με τη χρήση διαγραμμάτων
UML
Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language) ή αλλιώς
UML, είναι μία γραφική γλώσσα γενικού σκοπού η οποία χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό, οπτικοποίηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση των κατασκευασμάτων ενός
συστήματος λογισμικού[7]. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την
μοντελοποίηση της εφαρμογής μας με την βοήθεια της γλώσσας UML.

3.1. Περιπτώσεις χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης μέσω της Ενοποιημένης
Γλώσσας

Μοντελοποίησης

UML.

Τα

διαγράμματα

αυτά

διαμερίζουν

τη

λειτουργικότητα του συστήματος σε συναλλαγές που έχουν νόημα για τους ιδανικούς
χρήστες του συστήματος[7].

3.1.1. Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
Ο χρήστης λοιπόν μπορεί να διαβάσει τα προσαρτημένα άρθρα, να σχολιάσει κάτω από
αυτά, να τα κοινοποιήσει στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και επιπλέον να έρθει
σε επικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος. Ένας εγγεγραμμένος στο σύστημα
χρήστης επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του άρθρα καθώς και να τα
επεξεργαστεί έπειτα από την ανάρτησή τους. Την εγγραφή ενός χρήστη στο σύστημα
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την κάνει ο διαχειριστής. Τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφουν τα προαναφερθέντα.
Πρώτα παρουσιάζεται η περίπτωση της εγγραφής στο σύστημα με διάγραμμα UML.
Σχήμα 3.1 Περίπτωση χρήσης «Εγγραφή χρήστη»

Παρακάτω σε UML αναπαρίσταται το πώς οι δύο διαφορετικών ειδών χρήστες
αλληλεπιδρούν με το σύστημα.
Σχήμα 3.2 Περίπτωση χρήσης «Τα δύο διαφορετικά είδη χρηστών στην εφαρμογή»
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Έπειτα επιχειρείται η παρουσίαση αναλυτικής περιγραφής δύο βασικών περιπτώσεων
χρήσης. Στην αρχή βλέπουμε τι συμβαίνει με την περίπτωση της δημιουργίας ενός
άρθρου. Η περίπτωση της δημιουργίας άρθρου περιέχει την «Επιλογή Κατηγορίας» και
την προσθήκη φωτογραφίας, ενώ η περίπτωση χρήσης «Προσθήκη Φωτογραφίας»
γενικεύεται από τις περιπτώσεις «Επιλογή Υπάρχουσας Φωτογραφίας» και «Ανέβασμα
Νέας Φωτογραφίας».
Σχήμα 3.3 Αναλυτική περιγραφή χρήσης «Δημιουργία άρθρου»

3.1.2. Τεκμηρίωση περίπτωσης χρήσης «Δημιουργία άρθρου»
Σύντομη περιγραφή
Δημιουργία ενός νέου άρθρου από χρήστη στο σύστημα.
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Προ-συνθήκες
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα και να έχει δυνατότητα
πρόσβασης μέσω εξατομικευμένου username και password. Έπειτα πρέπει να συνδεθεί.

Κύρια ροή γεγονότων
1. Ο χρήστης εισάγει το username και password του.
2. Εμφάνιση στην οθόνη της λίστας των άρθρων που έχει συγγράψει και
σύνδεσμος που του επιτρέπει να προσθέσει καινούργιο.
3. Ο χρήστης προσθέτει τον τίτλο και το κύριο κείμενο του άρθρου
4. Ο χρήστης προσθέτει μία κατηγορία από την λίστα πολλαπλής επιλογής
5. Ο χρήστης προσθέτει μία φωτογραφία από τις ήδη υπάρχουσες ή προσθέτει μία
δικιά του.
6. Πατώντας το κουμπί το άρθρο καταχωρείται στη βάση δεδομένων του
συστήματος
Εναλλακτική ροή γεγονότων
Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής username και password ο χρήστης υποχρεούται
να εισάγει ξανά τα συγκεκριμένα. Εάν υπήρξε πρόβλημα στη σωστή καταχώρηση των
πεδίων του άρθρου, (όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός της επιλογής φωτογραφίας)
ο χρήστης πρέπει να ξανά εισάγει τα διάφορα πεδία.
Μετά-συνθήκες
Έπειτα από την σωστή καταχώρηση του άρθρου ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα με
την λίστα όλων των άρθρων του οπού μπορεί να επεξεργαστεί τα υπάρχοντα ή να
προσθέσει ένα νέο άρθρο.
Στην περίπτωση χρήσης «Επεξεργασία Άρθρου» η συγκεκριμένη περίπτωση
επεκτείνεται από την «Απαίτηση Λίστας Άρθρων». Από εκεί και πέρα περιέχει τις
περιπτώσεις «Διαγραφή Άρθρου» και «Αναβάθμιση Άρθρου». Η «Αναβάθμιση
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Άρθρου» περιέχει τις περιπτώσεις «Επεξεργασία Κατηγοριών», «Αναβάθμιση
Κειμένου» και «Επεξεργασία Φωτογραφίας». Η τελευταία με τη σειρά της γενικεύεται
από τις περιπτώσεις «Αφαίρεση Φωτογραφίας», «Επιλογή Υπάρχουσας Φωτογραφίας»
και «Ανέβασμα Νέας Φωτογραφίας». Το διάγραμμα UML που περιγράφει τη
συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης είναι το παρακάτω.
Σχήμα 3.4 Αναλυτική περιγραφή χρήσης «Επεξεργασία άρθρου»

3.1.3. Τεκμηρίωση περίπτωσης χρήσης «Επεξεργασία άρθρου»
Σύντομη περιγραφή
Επεξεργασία ενός ήδη καταχωρημένου στο σύστημα άρθρο από χρήστη.

15

Προ-συνθήκες
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα και να έχει δυνατότητα
πρόσβασης μέσω εξατομικευμένου username και password. Έπειτα πρέπει να συνδεθεί.

Κύρια ροή γεγονότων
1. Ο χρήστης εισάγει το username και password του.
2. Εμφάνιση στην οθόνη της λίστας των άρθρων που έχει συγγράψει ο ίδιος.
3. O χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των EDIT (Επεξεργασία) και DELETE
(Διαγραφή).
4. Εάν ο χρήστης επιλέξει DELETE τότε του ζητείται επιβεβαίωση από το
σύστημα.
5. Εάν ο χρήστης επιλέξει EDIT τότε μπορεί να αναβαθμίσει το υπάρχων άρθρο
του κάνοντας αλλαγές στον τίτλο του και στο κυρίως κείμενο και να αλλάξει
κατηγορία η να προσθέσει άλλες στην ήδη υπάρχουσα και καταχωρημένη.
6. Έπειτα μπορεί να αφαιρέσει να προσθέσει μία από τις υπάρχουσες φωτογραφίες
ή να ανεβάσει μία νέα.
7. Ο χρήστης πατώντας το κουμπί καταχωρεί το αναβαθμισμένο άρθρο στη βάση
δεδομένων του συστήματος.
Εναλλακτική ροή γεγονότων
Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής username και password ο χρήστης υποχρεούται
να εισάγει ξανά τα συγκεκριμένα. Εάν υπήρξε πρόβλημα στη σωστή καταχώρηση των
πεδίων του άρθρου, (όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός της επιλογής φωτογραφίας)
ο χρήστης πρέπει να ξανά εισάγει τα διάφορα πεδία.
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Μετά-συνθήκες
Έπειτα από την σωστή καταχώρηση του αναβαθμισμένου άρθρου ο χρήστης
μεταφέρεται στη σελίδα με την λίστα όλων των άρθρων του οπού μπορεί να
επεξεργαστεί τα υπάρχοντα ή να προσθέσει ένα νέο άρθρο.

3.2. Το σχεσιακό μοντέλο βάσης
Η βάση που δημιουργήθηκε για την συγκεκριμένη εφαρμογή με το όνομα “database”
αποτελείται από 6 πίνακες (tables). Η οντότητα blog περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία
που αποτελούν το σώμα ενός άρθρου. Το πρώτο γνώρισμα του “article_id”.είναι το
κύριο κλειδί. Το δεύτερο γνώρισμα “image_id” είναι μερικό κλειδί το οποίο
αναφέρεται στην αδύναμη οντότητα “images” η οποία είναι η οντότητα που περικλείει
τις φωτογραφίες του κάθε άρθρου. Η σχέση μεταξύ της οντότητας “images” και “blog”
είναι μηδέν ή ένα προς πολλά αφού ένα άρθρο μπορεί να έχει το πολύ μία ή καμία
φωτογραφία.
Η οντότητα “users” καταχωρεί τα εγγεγραμμένα μέλη του συστήματος και το κύριο
κλειδί είναι το γνώρισμα “user_id”.
Η οντότητα “user2article” είναι ένας πίνακας αναφοράς μεταξύ των οντοτήτων “users”
και blog”. Αποτελείται μόνο από δυο γνωρίσματα τα “user_id” και “article_id” τα
οποία είναι ξένα κλειδιά από τις οντότητες “users” και “blog” και μαζί αποτελούν το
κύριο κλειδί της “user2article”. Η σχέση που έχει η “user2article” προς τις “users” και
“blog” είναι η ίδια και προς τις δύο και είναι μια σχέση πολλά προς ένα.
Η τελευταία σχέση είναι μεταξύ της οντότητας “blog” και της οντότητας “category” η
οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τον πίνακα αναφοράς “article2category” σαν κύριο
κλειδί έχει τον συνδυασμό των ξένων κλειδιών των δύο οντοτήτων αναφοράς. Η
σχέση και προς τις δύο οντότητες είναι ένα προς πολλά[8].
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Σχήμα 3.5 Το σχεσιακό μοντέλο βάσης

3.3. Διάγραμμα ακολουθίας
Η συμπεριφορά του συστήματος με βάση τη χρονική ακολουθία των διεργασιών που
εκτελούνται παρουσιάζεται με τα λεγόμενα διαγράμματα ακολουθίας (sequence
diagrams). Τα διαγράμματα ακολουθίας δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την
τεκμηρίωση του συστήματος αλλά και για τη διερεύνηση διαφόρων σεναρίων χρήσης
με σκοπό τον εντοπισμό των λειτουργιών κάθε αντικειμένου.
Στην περίπτωσή μας ο χρήστης επιχειρεί είσοδο στο σύστημα μέσω της φόρμας στη
σελίδα login_db εισάγοντας username και password.
Εικόνα 3.1 Η φόρμα εισόδου εγγεγραμμένου χρήστη
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Η φόρμα υποβάλλεται και τότε ο κώδικας στο αρχείο authenticate_mysqli.inc ζητά
πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσω του αρχείου connection.inc. Όταν γίνεται η
σύνδεση στη βάση ο κώδικας στο αρχείο authenticate_mysqli.inc ελέγχει στη βάση
δεδομένων εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος. Εάν είναι εγγεγραμμένος μεταφέρεται
αυτομάτως στη σελίδα menu_db.

Εικόνα 3.2 Η σελίδα εισόδου εγγεγραμμένου χρήστη

Από εκεί μπορεί να βγει από το σύστημα (logout) ή να συνεχίσει πηγαίνοντας στη
σελίδα blog_list.
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Εικόνα 3.3 Η λίστα των κειμένων ενός εγγεγραμμένου χρήστη

Στη τοποθεσία αυτή πλέον μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει ένα νέο άρθρο. Εδώ
πρέπει να γίνει μία διευκρίνηση. Για το σύστημα η δημιουργία (create) ή επεξεργασία
(update) ενός άρθρου είναι το ίδιο πράγμα μιας και όταν ο χρήστης επιλέξει να
επεξεργαστεί ένα άρθρο στην ουσία η ίδια φόρμα εμφανίζεται με συμπληρωμένα όλα
τα στοιχεία του υπάρχοντος άρθρου και κατά την υποβολή της σβήνεται το παλιό και
την θέση του παίρνει το νέο επεξεργασμένο άρθρο.
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Εικόνα 3.4 Η φόρμα επεξεργασίας υπάρχοντος κειμένου

Επίσης ο χρήστης μπορεί να διαγράψει (delete) όποιο από τα άρθρα του επιθυμεί. Η
εφαρμογή σε αυτό το σημείο απαιτεί επιβεβαίωση για να συνεχίσει.
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Εικόνα 3.5 Επιβεβαίωση για τη διαγραφή κειμένου

Το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη κατά την είσοδό του και διατηρεί το κύριο κλειδί
από τον πίνακα users που του αντιστοιχεί διατηρώντας τον σε συνεδρία (session) κατά
όλη τη διάρκεια που έχει εισαχθεί στο σύστημα. Από την σελίδα blog_list ο χρήστης
μπορεί όταν τελειώσει να κάνει έξοδο από το σύστημα (logout). Το παρακάτω
διάγραμμα ακολουθίας παρουσιάζει όλα τα παραπάνω.
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Σχήμα 3.6 Διάγραμμα ροής

3.3. Εισαγωγή δεδομένων σε πολλαπλούς πίνακες
Μία SQL εντολή INSERT μπορεί να εισάγει δεδομένα σε έναν μόνο πίνακα. Κατά
συνέπεια, όταν εργαζόμαστε με πολλούς πίνακες, πρέπει να σχεδιάσουμε τον κώδικα
εισαγωγής μας προσεκτικά για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται
και οι σχέσεις μεταξύ ξένων κλειδιών έχουν εισαχθεί σωστά. Κατά την εισαγωγή ενός
νέου άρθρου στο blog, θα πρέπει ο χρήστης να είναι σε θέση να επιλέξει μια
υπάρχουσα φωτογραφία, να ανεβάσει μια νέα, ή να επιλέξει να μην έχει καμία
φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας θα πρέπει να ελέγξει το αν η φωτογραφία
έχει επιλεγεί ή αν έγινε ανέβασμα νέας και να εκτελέσει τις σχετικές εντολές. Επιπλέον,
θα πρέπει να γίνει καταχώρηση σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες ανήκει το άρθρο που
προσαρτάται. Παρακάτω παρατίθεται το δέντρο αποφάσεων για τη συγκεκριμένη
διεργασία.
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Σχήμα 3.7 Δέντρο αποφάσεων κατά την δημιουργία κειμένου

3.4. Διάγραμμα Συστατικών
Σαν συστατικό (component) θεωρείται κάθε φυσική μονάδα υλοποίησης το οποίο
αποτελεί και επαναχρησιμοποιήσιμο τμήμα του συστήματος. Σε ένα διάγραμμα
συστατικών (component diagram) απεικονίζεται το δίκτυο των εξαρτήσεων μεταξύ των
συστατικών του συστήματος. Το διάγραμμα συστατικών παρουσιάζεται παρακάτω.
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Σχήμα 3.8 Διάγραμμα συστατικών εφαρμογής

Ο χρήστης (User) συνδέεται στο σύστημα μέσω της φόρμας login_db που απαιτεί για
την διασύνδεση σαν user details τα username και password. Έπειτα αναθέτει στον
κώδικα στο αρχείο authenticate_mysqli.inc την διασύνδεση με τη βάση δεδομένων
ώστε να τον βρει στους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Για να δημιουργηθεί
ένα Blog Post απαιτείται το user_id του χρήστη. Επίσης για να δημιουργηθεί ένα Blog
Post απαιτεί την διασύνδεση category_id με την Κατηγορία (Category). Προαιρετικά
μπορούμε να επισυνάψουμε και μία φωτογραφία (Image) μέσω της διασύνδεσης
image_id.
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3.5. Διάγραμμα Ανάπτυξης
Ένα διάγραμμα ανάπτυξης περιγράφει την οργάνωση των επεξεργαστικών πόρων
(κόμβων) του συστήματος και τα συστατικά λογισμικού που ανήκουν στους
συγκεκριμένους πόρους. Η τοπολογία του συστήματος απεικονίζεται συνδέοντας τους
κόμβους με γραμμές συσχέτισης υποδηλώνοντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα ανάπτυξης για την εφαρμογή μας.
Σχήμα 3.9 Διάγραμμα ανάπτυξης εφαρμογής

Βλέπουμε πως η επικοινωνία πελάτη/εξυπηρετητή (client/server) γίνεται από τη μεριά
του πελάτη με λογισμικό περιήγησης διαδικτύου (Internet Browser) μέσω του
πρωτοκόλλου HTTP. Μέσα στον εξυπηρετητή βρίσκονται τα κύρια συστατικά της
εφαρμογής όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4. Πρόσθετα Εργαλεία
Εκτός

από

την

ανάπτυξη

της

εφαρμογής

που

στηρίχτηκε

στη

γλώσσα

προγραμματισμού PHP έγινε περεταίρω χρήση εργαλείων που μας βοηθούν στην
λειτουργικότητα της εφαρμογής.

4.1 RSS feeds
Μία από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκε κατά τη μετάβαση από to Web 1.0 στο Web
2.0 ήταν το RSS feed (Real Simple Syndication). Η τεχνολογία του RSS αναπτύχθηκε
από τη Netscape το 1999 έχοντας σαν πρόγονο τo “scriptingNews” του Dave Winer.
Το RSS είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει στη δημοσίευση και συγκέντρωση
περιεχομένου στο διαδίκτυο. Είναι ένα πρότυπο για την δημοσίευση συχνών
ενημερώσεων περιεχομένου. Πρόκειται για μία XML εφαρμογή που σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του RDF της W3C.
To RSS feed είναι ένα αρχείο κειμένου XML εγκατεστημένο στον server της Web 2.0
εφαρμογής. Το ίδιο το αρχείο περιέχει βασικές πληροφορίες για τον δικτυακό τόπο
(τίτλο, URL, περιγραφή). Τα RSS feeds είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα RSS (RSS
registries) ώστε να επιτρέπουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι διαθέσιμο
στους χρήστες. Επίσης τα RSS feeds μπορούν να έχουν και “links” με την διεύθυνση
του ιστότοπού μας. Δίνεται περεταίρω η δυνατότητα «κατεβάσματος» RSS feeds από
διαφορετικούς ιστότοπους στον δικό μας ώστε να έχουμε πρόσβαση περιεχομένου από
άλλους χρήστες.
Ένας δικτυακός τόπος που θέλει να δημοσιεύσει το περιεχόμενό του χρησιμοποιώντας
το RSS, δημιουργεί ένα RSS feed σε έναν web server. Τα RSS Feeds μπορούν να
δημιουργηθούν με το άμεσα ή με χρήση λογισμικού. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα
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εγγραφεί για να διαβάσετε RSS feed μας. Ένα RSS feed θα πρέπει να διαβαστεί από
έναν αναγνώστη RSS feed. Ο αναγνώστης RSS Feed διαβάζει το αρχείο RSS και το
εμφανίζει. Ο Αναγνώστης RSS εμφανίζει μόνο ανανεωμένα στοιχεία από το RSS feed.
Η αναγνώστη RSS Feed μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να δείχνει περιεχόμενο που
σχετίζεται με ένα ή περισσότερα RSS feeds και με βάση τη προτίμηση του χρήστη.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση των RSS για την εφαρμογή ήταν πολλοί.

Από το μέρος του χρήστη:
Όλες οι ειδήσεις συγκεντρωμένες: Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε διάφορες
ομάδες ειδήσεων και στη συνέχεια μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα
ανάγνωσης ώστε να τις έχουν όλες σε μία σελίδα. Αυτό πέραν των άλλων εξοικονομεί
πολύ χρόνο.
Ανάγνωση νέων στον χρόνο που επιθυμεί ο χρήστης : Αντί να περιμένει για ένα email, μπορεί να πάει στον RSS reader (αναγνώστη) του, όποτε θέλει να διαβάσει μια
είδηση. Επιπλέον, τα RSS feeds εμφανίζονται πιο γρήγορα από ό, τι οι διάφορες
πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους, και μπορεί να τις διαβάσει, αν το επιθυμεί,
εκτός σύνδεσης.
Ο χρήστης προμηθεύεται μόνο με τα νέα που επιθυμεί: Το RSS feed έρχεται με τη
μορφή τίτλων και μια σύντομη περιγραφή, ώστε να μπορείτε εύκολα να σαρώσει τους
τίτλους και να κάνει κλικ μόνο στα άρθρα εκείνα που τον ενδιαφέρουν. Επίσης με
διάφορες κατηγοριοποιήσεις που κάνει ο δημιουργός – συγγραφέας του δικτυακού
τόπου, επιτρέπεται στον χρήστη να εγγραφεί μόνο σε μία κατηγορία νέων RSS feeds.
Για παράδειγμα, στην εφαρμογή που υλοποιήθηκε, κάποιος μπορεί να εγγραφεί μόνο
στη κατηγορία «Ντιζάιν» και όχι σε όλες τι άλλες.

28

Ελευθερία από υπερχείλιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο χρήστης δεν πρόκειται
να πάρει κανένα e-mail για κάθε νέα ενημέρωση στο blog. Απλά πηγαίνει στον
αναγνώστη του και βρίσκει ενημέρωση για το blog αυτόματα κάθε φορά που υπάρχει
αλλαγή στον RSS server.
Εύκολη επανέκδοση: Μπορεί κάποιος να είναι και συνδρομητής (εγγεγραμμένος
χρήστης) και εκδότης (ιδιοκτήτης κάποιου δικτυακού τόπου). Για παράδειγμα, μπορεί
να είναι ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας που συγκεντρώνει ειδήσεις από διάφορες άλλες
τοποθεσίες, που στη συνέχεια να τις αναδημοσιεύει στη δική του. Τα RSS του
επιτρέπουν να συλλάβει εύκολα τις πληροφορίες και να τις εμφανίζει στο δικτυακό του
τόπο.
Από το μέρος του εκδότη:
Ευκολότερη δημοσίευση: Τα RSS προσφέρουν πραγματικά απλή τρόπο δημοσίευσης
περιεχομένου. Δεν απαιτούν μια βάση δεδομένων των συνδρομητών για την αποστολή
πληροφοριών μας σε αυτούς, αντ 'αυτού θα έχει πρόσβαση σε feeds μας
χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης και θα παίρνει αυτόματα ενημερωμένο
περιεχόμενο.
Μια απλούστερη διαδικασία γραφής: Εάν έχουμε ένα νέο περιεχόμενο στην
ιστοσελίδα μας, χρειάζεται μόνο να γράψουμε ένα RSS feed με μορφή τίτλου και
σύντομες περιγραφές και γίνεται σύνδεση (link) πίσω στο δικτυακό μας τόπο, όπου οι
χρήστες διαβάζουν το πλήρες κείμενο.
Μια βελτιωμένη σχέση με τους συνδρομητές μας: Επειδή οι ίδιοι οι χρήστες
εγγράφονται από την πλευρά τους, δεν αισθάνονται ότι προσπαθούμε να τους
αναγκάσουμε να διαβάσουν το περιεχόμενό μας.
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Επισκεψιμότητα στον δικτυακό μας τόπο: Τα RSS feeds περιλαμβάνουν πάντοτε
συνδέσεις (links) πίσω σε μια τοποθεσία διαδικτύου. Αυτό αυξάνει την κίνηση προς την
ιστοσελίδα μας.

4.1.1 Υλοποίηση RSS Menu με επιλογή από τον χρήστη
Για την εφαρμογή μας δημιουργήθηκε μία επιλογή στο menu η οποία επιτρέπει στους
επισκέπτες μας να επιλέγουν να διαβάσουν νέα από διάφορους επιλεγμένους
ιστοτόπους παρόμοιου περιεχομένου. Οι επιλογές είναι κατηγοριοποιημένες με βάση
τις αντίστοιχες κατηγορίες που έχουμε επιλέξει να υπάρχουν στην εφαρμογή μας,
δηλαδή στυλ, ντιζάιν, μουσική και τεχνολογία.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε μία κλάση που ονομάζεται RssLoader στον φάκελο
RssLoader.php. Σαν προστατευόμενη μεταβλητή δηλώνουμε με την ονομασία xml το
επεξεργασμένο αποτέλεσμα μέσω της συνάρτησης simplexml_load_file που μας
παρέχει η Php. Η συγκεκριμένη συνάρτηση εξάγει την πληροφορία που χρειαζόμαστε
από μία διεύθυνση. Δημιουργείτε με αυτό τον τρόπο ένα στιγμιότυπο της κλάσης
βιβλιοθήκης SimpleXMLElement. Το xml λοιπόν που δημιουργείτε σαν αντικείμενο
μέσω του κατασκευαστή μπορεί να επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να εμφανίσουμε
στην οθόνη μας τα στοιχεία που επιθυμούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιθυμούμε
να εμφανίσουμε τον τίτλο σε μορφή συνδέσμου που οδηγεί στο πρωτότυπο κείμενο και
μία περιγραφή. Την επεξεργασία αυτή την πραγματοποιεί η μέθοδος RSSViewer.
Επειδή λοιπόν κάθε RSS feed περιέχει συνήθως περισσότερους από 50 τίτλους
ειδήσεων θέλουμε να περιορίσουμε αυτό τον αριθμό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τον
κατασκευαστή LimitIterator της κλάσης βιβλιοθήκης SimpleXMLIterator ο οποίος
δέχεται 3 arguments: Το αντικείμενο που θέλουμε να φιλτράρουμε, το σημείο έναρξης
και πόσες επαναλήψεις του αντικειμένου θέλουμε. Για παράδειγμα, δημιουργούμε την
μεταβλητή
$filtered = new LimitIterator($feed->channel->item, 0, 6);
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Η συγκεκριμένη είναι ένα αντικείμενο της κλάσης SimpleXMLIterator. Το πρώτο
argument δηλώνει το συγκεκριμένο RSS feed που επεξεργαζόμαστε, το 0 είναι το
σημείο έναρξης και το 6 το σημείο παύσης. Με άλλα λόγια εμφανίζουμε στην οθόνη το
πρώτο μέχρι το 6 άρθρο.
Ο χρήστης επιλέγει απο μία λίστα με κατγορίες και έπειτα εμφανίζονται στην οθόνη
του τα αποτελέσματα της επιλογής.
Εικόνα 4.1 Η σελίδα επιλογής RSS feed
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4.2 Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
Η ενσωμάτωση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε δικτυακούς τόπους ήταν
αλματώδης τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ του 2009 και του 2010 έγινε μια αύξηση της
χρήσης τους κατά 80%. Όταν όμως λέμε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τι ακριβώς
εννοούμε; Πρόκειται για, οποιαδήποτε λειτουργία σε μία ιστοσελίδα, που
υποστηρίζεται από μία εξωτερική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπως για
παράδειγμα το κουμπί “Like” του facebook. Μελέτες επί του θέματος δείχνουν ότι οι
διάφοροι εκδότες που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία διπλασιάστηκαν στο ίδιο
χρονικό διάστημα, από 6,96% το 2009 σε 11,86% το 2010[9]. Η διασύνδεση λοιπόν
ενός δικτυακού τόπου θεωρείτε επιβεβλημένη στρατηγική για κάθε εκδότη.
Η επιλογή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας συνοψίζονται σε
τρία διαφορετικά “modules”. To πρώτο χρησιμοποιείται για να ενσωματώσουμε ένα
εργαλείο σχολιασμού κάτω από κάθε άρθρο, το δεύτερο παρέχει άμεση διασύνδεση με
τα πιο δημοφιλή sites κοινωνικής δικτύωσης και το τρίτο εγγράφει αυτόματα χρήστες
μέσω του facebook ώστε να ενημερώνονται αυτόματα, μέσω facebook πάλι, για κάθε
νέο άρθρο που παρατίθεται στη σελίδα μας.
Εικόνα 4.2 Η σελίδα της εφαρμογής στο Facebook
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4.2.1 Σχολιασμός άρθρων με το Disqus
Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω, μία από τις παγιωμένες στρατηγικές για την
επιτυχία μίας εφαρμογής blog, είναι η δυνατότητα σχολιασμού από τους χρήστες. Ένα
από τα προβλήματα που έπρεπε να ξεπεράσουν οι πρώτοι εκδότες για να επιτύχει αυτό
το εγχείρημα του σχολιασμού ήταν ότι θα έπρεπε να διατηρούν τον έλεγχο των σχολίων
ενάντια σε κάθε κακόβουλη κίνηση από εξωγενείς παράγοντες. Για να γίνει αυτό θα
έπρεπε οι εκδότες να έχουν τα στοιχεία των αναγνωστών που θα ήθελαν αν
συμμετέχουν σε μία τέτοια εφαρμογή σχολιασμού των άρθρων. Πρόβλημα ήταν η
δυσχέρεια των δεύτερων να καταθέσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ώστε να
εγγραφούν σε μια τέτοιου είδους υπηρεσία. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε
μεγάλο βαθμό από την έκρηξη του αριθμού χρηστών των δικτυακών τόπων κοινωνικής
δικτύωσης. Η ιδέα ήταν απλή. Ο κάθε χρήστης θα μπορούσε να εγγραφεί σε μία
υπηρεσία σχολιασμού ενός site απλά κάνοντας χρήση του προφίλ του, που είχε σε ένα
από τα δημοφιλή site κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αποφεύγει
να δίνει τα στοιχεία του διαρκώς και έτσι νιώθει πιο ασφαλής. Η ασφάλεια αυτή, τον
κάνει περισσότερο πρόθυμο να συμμετάσχει σε μία τέτοια εφαρμογή σχολιασμού, όπως
επίσης να συμμετέχει και σε περισσότερα του ενός site σχολιάζοντας. Επίσης η
διαδικασία είναι άμεση και ο χρόνος που απαιτείται συνήθως είναι ελάχιστος.
Ίσως η πιο δημοφιλής εφαρμογή σχολιασμού που έκανε χρήση του προφίλ χρηστών
από sites κοινωνικής δικτύωσης είναι το “Disqus”. Μέχρι και το 2011 η συγκεκριμένη
εφαρμογή εμφανιζόταν περίπου στο 75% των δικτυακών τόπων που χρησιμοποιούσαν
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
Το Disqus δημιουργήθηκε το 2007 από τους Daniel Ha and Jason Yan και είναι, όπως
αναφέραμε και παραπάνω, μια εφαρμογή που παρέχει υπηρεσίες συζήτησης και
σχολιασμού στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις διάφορες πλατφόρμες των κοινωνικών
δικτύων.
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Η επιλογή ενός module που θα επέτρεπε την χρήση του Disqus έγινε για τους
παρακάτω λόγους:
Επιλογή των αναγνωστών ως προς το προφίλ με το οποίο συνδέονται
Με το Disqus οι χρήστες έχουν την επιλογή να εισέλθουν και να χρησιμοποιήσουν την
υπηρεσία σχολιασμού διαλέγοντας έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς (εάν ήδη
διαθέτουν):
Google
Facebook
Twitter
Yahoo!
Εικόνα 4.3 Οι διάφορες επιλογές εγγραφής για σχόλια με το Disqus

Πηγή:
http://www.compendium.com/blog/blogging-to-win-customers/content-marketing-strategy-6benefits-of-using-disqus-as-your-commenting-system

Δυνατότητα δημοσίευσης των σχολίων στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να μοιράζονται τα σχόλια τους στο
κοινωνικό δίκτυο με βάση τον λογαριασμό με τον οποίον έχουν εισέρθει στο Disqus.
Με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενό μας δημοσιεύεται αυτόματα στο προφίλ του
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σχολιαστή και είναι ορατό από τους φίλους του, οι οποίοι για να το διαβάσουν
επισκέπτονται το δικτυακό μας τόπο αυξάνοντας έτσι τη ροή επισκεπτών.
Εικόνα 4.4 Τρόπος σχολιασμού με το Disqus

Πηγή: http://www.compendium.com/blog/blogging-to-win-customers/content-marketing-strategy-6benefits-of-using-disqus-as-your-commenting-system

Οι χρήστες εγγεγραμμένοι με Disqus λογαριασμό έχουν το δικό τους προφίλ
σχολιαστή
Το προφίλ σχολιαστή του Disqus είναι χρήσιμο γιατί μας επιτρέπει να δούμε τα σχόλια
που έχει κάνει ο χρήστης όπως και το σε ποια άλλα sites συμμετέχει σχολιάζοντας.
Μπορούμε έτσι να δούμε αν κάποιος έχει πολλά “likes” για τα σχόλιά του, και να τον
προσεγγίσουμε. Μπορεί να καταλήξει σαν μία θετική φωνή για τον δικό μας δικτυακό
τόπο. Μπορεί ακόμα να του προτείνουμε να αρθρογραφήσει για μας.
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Εικόνα 4.5 Παρακολούθηση ενός χρήστη εγγεγραμμένου στο Disqus

Πηγή: http://www.compendium.com/blog/blogging-to-win-customers/content-marketing-strategy-6benefits-of-using-disqus-as-your-commenting-system

Η σύνδεση για σχολιασμό περιορίζει το “spamming”
Ίσως η εγγραφή κάποιου σχολιαστή στην υπηρεσία να μην μας προστατεύει
ολοκληρωτικά από το “spamming” αλλά σίγουρα το περιορίζει. Σαν διαχειριστές
μπορούμε να σημειώσουμε διάφορα σχόλια σαν spam και σαν αναγνώστες να τα
επισημάνουμε με το εικονίδιο του αντίχειρα που δείχνει προς τα κάτω. Αυτές οι δύο
ενέργειες βοηθούν στην εύρεση των κακόβουλων σχολιαστών και στον περεταίρω
αποκλεισμό τους.
Αποστολή e-mail κοινοποίησης
Μπορεί οι διάφορες εφαρμογές να παρέχουν υπηρεσίες σχολιασμού, αλλά λίγες
παρέχουν ειδοποιήσεις μέσω e-mail. Με αυτό τον τρόπο το Disqus ενθαρρύνει τη
συζήτηση μιας και ειδοποιεί τους συμμετέχοντες τη συζήτηση για τυχόν νέα σχόλια
προτρέποντάς τους να απαντήσουν. Επίσης οι διαχειριστές ενημερώνονται και αυτοί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αν έχει υπάρξει σχόλιο σε ένα από τα άρθρα
της ιστοσελίδας και να το επεξεργαστούν απλά ανταπαντώντας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου[10].
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Εικόνα 4.6 Απευθείας αλληλεπίδραση με άμεσο μήνυμα μέσω Disqus

Figure 1 Πηγή: http://www.compendium.com/blog/blogging-to-win-customers/content-marketingstrategy-6-benefits-of-using-disqus-as-your-commenting-system

4.2.2 Εργαλεία αναδημοσίευσης περιεχομένου σε δημοφιλή site κοινωνικής
δικτύωσης
Στο τέλος κάθε άρθρου έχει προστεθεί ένα module το οποίο παρέχει την δυνατότητα
αναδημοσίευσης του συγκεκριμένου άρθρου στο προφίλ που διατηρεί ο κάθε χρήστης
σε ένα από τα site κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο Facebook, στο Twitter
και στο Google +1.
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Εικόνα 4.7 Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος του άρθρου

Μετρήσεις δείχνουν αύξηση στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων από τους εκδότες
περιεχομένου και διαχειριστές ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα στοιχεία παρατίθενται στον
πίνακα 4.1.

38

Πίνακας 4.1 Ποσοστό χρήσης εργαλείων συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων

Πηγή: http://w3techs.com/technologies/history_overview/social_widget/all

Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα εργαλεία του Facebook έχουν τη μεγαλύτερη
άνοδο και ακολουθούν αυτά του Google +1, του Twitter , του AddThis του ShareThis
και του LinkdIn. Στα υπόλοιπα παρατηρείται πτώση. Mε βάση και την ελληνική
πραγματικότητα, επιλέχθηκαν μόνο τα 3 πρώτα για την εφαρμογή μας. Τα
πλεονεκτήματα χρήσης τέτοιων εργαλείων παρουσιάζονται παρακάτω.

4.2.2.1 Το κουμπί “like” του Facebook
Το κουμπί “like” του Facebook επιτρέπει σε έναν αναγνώστη του κειμένου μας, να το
εμφανίσει στον «τοίχο» του προφίλ του. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται σύνδεσμος
προς την ιστοσελίδα μας μαζί με ένα μέρος του αρχικού κειμένου και μία περιγραφική
φωτογραφία. Οι φίλοι του μπορούν να δουν αυτόν τον σύνδεσμο. Επειδή ο κάθε
χρήστης του Facebook δεν θέλει να φορτώσει τον «τοίχο» του προφίλ του με μηνύματα
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spam τα οποία φέρνουν δυσαρέσκεια στους φίλους του που τον ακολουθούν, το “like”
γίνεται με προσοχή και όταν στα αλήθεια κάτι είναι ενδιαφέρον. Αυτό του δίνει
μεγαλύτερη βαρύτητα και οι φίλοι του χρήστη που μόλις εμφάνισε τον σύνδεσμο στον
«τοίχο» του, δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να τον επισκεφτούν. Επιπλέον, έχουμε
μεγάλη πιθανότητα να επισκεπτόμαστε από περισσότερους χρήστες γιατί οι φίλοι του
χρήστη, σχετικά, έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με αυτόν πού ήδη του άρεσε το άρθρο
μας. Επίσης μέσω της υπηρεσίας σχολιασμού που έχει το Facebook, τα σχόλια κάτω
από τον σύνδεσμο ανάρτησης που έχει δημιουργήσει κάποιος στον «τοίχο» του
προβάλλονται και στους φίλους των σχολιαστών, που σημαίνει ότι περισσότεροι
πιθανοί αναγνώστες θα μας επισκεφτούν.

4.2.2.2 Το κουμπί Tweet του Twitter
Λόγω μιας πρόσφατης ενημέρωσης πλέον οι χρήστες δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν
τον δικτυακό μας τόπο για να δημοσιεύσουν ένα tweet (μήνυμα στο Twitter). Αυτό
είναι πολύ θετικό, αφού δεν θέλουμε αυτά τα κουμπιά κοινωνικών μέσων δικτύωσης να
μετακινούν τους χρήστες μακριά από την ιστοσελίδα σας. Αυτό το κουμπί επιτρέπει
στον χρήστη να δημοσιεύει ένα tweet που περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από
ό, τι το “like” του Facebook ή το Google +1. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνδεσμο για
να συμπεριλάβει το κείμενο που εμφανίζεται αυτόματα όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο
κουμπί Twitter. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν
περιγράφει μια blog εφαρμογή όπως η δική μας. Τα tweets μπορούν να
αναδημοσιευθούν από άλλους χρήστες ως εκ τούτου διαμοιράζοντας το σύνδεσμο της
σελίδας μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εάν ένας χρήστης σας κάνει “retweet”,
δηλαδή αναδημοσίευση του μηνύματος σε όσους ακολουθούν μέσω Twitter τον
λογαριασμό του, το αποτέλεσμα θα είναι ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας μας να γίνει
γνωστός σε πολύ περισσότερο κόσμο.
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4.2.2.3 Το κουμπί Google +1

Το Google σχετικά πρόσφατα εισήλθε στον χώρο της κοινωνικής δικτύωσης με το
«+1». Το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να προτείνουν ιστοσελίδες οι οποίες τους
ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα αυτά, έπειτα, προστίθενται στα αποτελέσματα αναζήτησης
του Google, στα προφίλ Google των χρηστών, σε ιστοσελίδες και επίσης
χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο του Google για πληρέστερα αποτελέσματα κατά
την αναζήτηση μέσω της μηχανής του[11].
Αν και είναι ακόμα νωρίς, με τη δύναμη του Google πίσω από αυτό και την πανταχού
παρουσία της μηχανής αναζήτησης της, η επιρροή του +1 είναι πιθανό να αυξηθεί.
Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το κουμπί +1 αυτό δεν φαίνεται μόνο στο προφίλ του στο
Google αλλά και στα αποτελέσματα αναζήτησης των φίλων του χωρίς χρονικό
περιορισμό. Έτσι ακόμα και μετά από μερικούς μήνες οι άλλοι χρήστες θα
εξακολουθούν να βλέπουν τις επιπτώσεις του +1 που έχουμε κάνει. Το Google +
κουμπί έχει ήδη εγκατασταθεί σε περισσότερους πόρους από ό, τι το κουμπί Tweet αν
και έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα. Αυτό φαίνεται να οδηγεί τους ειδικούς να
θεωρούν το Google +1 σαν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί,
θα οδηγήσει το κουμπί του +1 στο να γίνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για χρήση σε
ιστοσελίδες.

4.2.2.4 Προσαρμογή των εργαλείων κοινωνικής αναδημοσίευσης για την
εφαρμογή
Για να γίνει η εισαγωγή των συγκεκριμένων εργαλείων αναδημοσίευσης περιεχομένου
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές κλάσεις. Με τον τρόπο αυτό ο κώδικάς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές στο μέλλον αλλά κυρίως μας δίνεται
η δυνατότητα να προσθέτουμε και άλλα εργαλεία από διάφορους ιστοτόπους
κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε κουμπί που προσαρμόζεται στην εφαρμογή μας αποτελεί
κλάση. Έτσι με βάση την επιλογή των τριών κυρίαρχων για την εποχή κοινωνικών
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δικτύων έχουμε αρχικά τις τρεις κλάσεις με ονόματα FacebookLike, Gplus και
TwitterButton. Η αφηρημένη κλάση SocialButtonAbstract είναι αυτή που περιέχει τον
κατασκευαστή και εφαρμόζει της ρυθμίσεις για κάθε κουμπί ξεχωριστά. Υπάρχει
λοιπόν μία σχέση εξάρτησης μεταξύ της κλάσης SocialButtonAbstract προς των άλλων
τριών. Τα διαγράμματα κλάσεων παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.
Σχήμα 4.1 Διάγραμμα κλάσεων των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης της εφαρμογής

4.2.3 Το Facebook Box
Στην εφαρμογή μας έχουμε ενσωματώσει το εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να
κάνουν “like” στο δικτυακό μας τόπο. Για να γίνει αυτό όμως πρώτα, θα πρέπει να
έχουμε δημιουργήσει την αντίστοιχη σελίδα στο site κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
Δημιουργώντας λοιπόν την σελίδα μας στο Facebook την συνδέουμε με τον δικτυακό
μας τόπο. Όταν λοιπόν ενσωματώσουμε το εργαλείο του “like” όταν ένας χρήστης
κάνει κλικ επάνω του, αυτός προστίθεται αυτόματα στους λεγόμενους θαυμαστές του
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δικτυακού μας τόπου. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να προσκαλέσουμε χρήστες
που έχουν λογαριασμό στο Facebook ώστε να γίνουν και αυτοί θαυμαστές. Με τον
τρόπο αυτό, όποτε προσθέτουμε περιεχόμενο στον δικτυακό μας τόπο, είτε αυτόματα,
είτε με δική μας επιλογή, μπορούμε να αναδημοσιεύουμε το περιεχόμενο αυτό στην
αντίστοιχη Facebook σελίδα μας. Οι χρήστες που έχουν κάνει “like” ενημερώνονται με
δημοσίευση στο προφίλ τους για το νέο περιεχόμενο και έχουν τη δυνατότητα μέσω
συνδέσμου να επισκεφτούν την πηγή του περιεχομένου και να έρθουν σε επαφή με
αυτό.
Εικόνα 4.8 Το Facebook Box

Έκφραση στενότερης σχέσης. Το κλικ σε ένα από τα 3 κουμπιά αναδημοσίευσης είναι
μια έκφραση περιστασιακής σχέσης ενδιαφέροντος. Δηλώνει ότι ο επισκέπτης δείχνει
ενδιαφέρον στο περιεχόμενο μας και θέλει να μας «ακολουθήσει». Είναι παρόμοια με
κάποιον που επιλέγει, να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην οικοδόμηση πιο προσωπικών σχέσεων με τους
αναγνώστες καθώς και μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής μας μαζί τους.
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Περισσότερο ενεργοί χρήστες. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα κουμπιά
αναδημοσίευσης είναι περισσότερο ενεργοί από τους άλλους. Σύμφωνα με το
Facebook, οι άνθρωποι που κάνουν κλικ στο κουμπί “like” είναι "πιο ενεργοί και
συνδέονται περισσότερες φορές από το μέσο χρήστη του Facebook." Επίσης το
Facebook υποστηρίζει ότι ό μέσος χρήστης που κάνει “like” έχει 2,4 φορές
περισσότερους φίλους από έναν τυπικό χρήστη και αυτός ενδιαφέρεται περισσότερο για
την εξερεύνηση του περιεχομένου που ανακαλύπτει στο Facebook. Οι χρήστες που
χρησιμοποιούν το κουμπί “Like” κάνουν κλικ 5,3 φορές περισσότερες σε συνδέσεις σε
εξωτερικούς δικτυακούς τόπους από ό, τι ο τυπικός χρήστης[12].
Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν κάποιος έχει
πατήσει το κουμπί “like” προστίθεται αυτόματα στη λίστα με τους θαυμαστές μας. Από
εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αποστολής μηνύματος.από την
κονσόλα διαχείρισης. Από εκεί μπορούμε να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε όλους τους θαυμαστές του δικτυακού μας τόπου, ή να τους
ξεχωρίσουμε με βάση χαρακτηριστικών τους όπως η ηλικία το φύλο και το που μένουν.
Αν και αυτή τακτική πρέπει να είναι περιορισμένη σε μέγεθος, η αποστολή ενός
περιστασιακού μηνύματος είναι ένας τρόπος να υπενθυμίζουμε στους χρήστες μας την
ύπαρξη της σελίδας μας.
Εικόνα 4.9 Αποστολή μηνύματος στους χρήστες της σελίδας μας στο Facebook
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Άμεση δημοσίευση περιεχομένου. Όποτε δημοσιεύουμε περιεχόμενο στην αντίστοιχη
σελίδα μας στο Facebook αυτό έχει τη δυνατότητα εμφάνισης στον τοίχο
δημοσιεύσεων των θαυμαστών μας. Βέβαια δεν είναι 100% σίγουρο ότι το περιεχόμενο
μας θα φτάσει σε όλους καθώς εμπλέκονται όροι χρήσης και ρυθμίσεις που έχει κάνει ο
κάθε χρήστης στον λογαριασμό του. Σε όσους όμως εμφανιστεί πρόκειται για μια
λεπτομερή αναφορά που συμπεριλαμβάνει εξωτερικό σύνδεσμο προς τη πηγή του
περιεχομένου, εικονίδιο και κείμενο από το πρωτότυπο περιεχόμενο όπως βρίσκεται
στην σελίδα μας.
Εικόνα 4.10 Αναδημοσίευση περιεχομένου από τους χρήστες

Το Facebook αναφέρει ότι ο μέσος χρήστης έχει 130 φίλους οι οποίοι μπορούν να
πατήσουν και αυτοί το κουμπί “like” μιας και δουν τη δημοσίευση από τον χρήστη φίλο
τους που είναι θαυμαστής της σελίδας μας. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τον αριθμό
των θαυμαστών που έχουμε, πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα, το περιεχόμενό μας να
διαβαστεί από περισσότερο κόσμο και με αυτό τον τρόπο να αυξήσουμε την κίνηση
χρηστών προς τον δικτυακό μας τόπο.
Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ενσωματώνοντας το κουμπί “like” στην ιστοσελίδα
μας, μας βοηθάει πολύ στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Κάθε φορά που ένας
χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί, πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας εμφανίζονται σε
όλους τους φίλους του, που κατά κάποιο τρόπο, είναι θεμιτή διαφήμιση μίας και έχει τη
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μορφή συμβουλής από οικείο πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο οι φίλοι του χρήστη είναι
πιο πρόθυμοι να μας επισκεφτούν για πρώτη φορά από το αν εμείς προσπαθούσαμε να
τους προσεγγίσουμε χωρίς να τους γνωρίζουμε.
Εκμετάλλευση του Insights. Με την δημιουργία της αντίστοιχης σελίδας στο
Facebook έχουμε πρόσβαση στο εργαλείο ανάλυσης με την ονομασία Insights. Αυτό
μας παρουσιάζει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την κίνηση των θαυμαστών μας στη
σελίδα, καθώς και δημογραφικά δεδομένα όπως η ηλικία τους , το φύλο τους και τη
γεωγραφική τους θέση, βοηθώντας μας ως προς την έρευνα αγοράς. Αυτά μπορούν να
μας βοηθήσουν δίνοντας μας χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα και μας δίνουν
μία κατεύθυνση ως το πώς μπορούμε να κινηθούμε διαφημιστικά ως προς πιο
αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ[12].
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Εικόνα 4.11 Χρήσιμες πληροφορίες των χρηστών μας στο Facebook
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4.3 Το Google Analytics
Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που πραγματοποιεί μετρήσεις είναι το Google
analytics. Το Google analytics.
Το Google Analytics παρέχει ένα σύνολο βασικών εργαλείων που υποστηρίζει μερικά
από τα κύρια καθήκοντα που εκτελούνται από αναλυτές διαδίκτυο. Πρώτον και κύριον,
το Google Analytics πραγματοποιεί πολλές τυπικές μετρήσεις που αφορούν τον
δικτυακό μας τόπο, όπως μετρήσεις επισκέψεων και μοναδικών επισκεπτών, προβολής
συγκεκριμένων σελίδων, ποσοστό αναπήδησης και ποσοστό εγκατάλειψης. Αλλά, το
πιο σημαντικό, μπορούμε να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών
στόχων που θέτουμε (goals). Θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα από την παρακολούθηση
της κίνησης στην ιστοσελίδα μας και να αρχίσουμε να βλέπουμε εάν αυτή εξυπηρετεί
πραγματικά τους χρήστες μας και πώς.
Εκτός από την παρακολούθηση των στόχων, το Google Analytics κάνει σπουδαία
δουλειά στην παρακολούθηση όλων των διαφορετικών ειδών ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ. Πολλοί πιστεύουν ότι το Google Analytics μπορεί να παρακολουθεί μόνο
το AdWords, αλλά μπορεί να παρακολουθεί και άλλους τύπους χορηγούμενων
αναζητήσεων, e-mail marketing, διαφημίσεις προβολής, εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και κάθε άλλο τύπο διαφήμισης.
Μία από τις βασικές δραστηριότητες του κάθε αναλυτή είναι η κατάτμηση δεδομένων.
Με την κατάτμηση επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και πώς
διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ένα απλό
παράδειγμα κατάτμησης είναι η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας,
με βάση τη φυσική θέση των επισκεπτών. Το Google Analytics το πραγματοποιεί αυτό
με την εφαρμογή επικάλυψης χάρτου.
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Εικόνα 4.12 Τα στατιστικά του Google analytics

Αυτή είναι μια πολύ βασική κατάτμηση. Κάθε γραμμή δεδομένων εμφανίζει όλες τις
τιμές για μια διάσταση. Μια διάσταση είναι ένα γνώρισμα ή ένας επισκέπτης της
σελίδας μας ή ο αριθμός των επισκέψεων. Μερικές συνήθεις διαστάσεις είναι η χώρα,
το λογισμικό της συσκευής πρόσβασης του χρήστη στο δικτυακό μας χώρο (φορητή ή
μη), και η έκδοση του προγράμματος πλοήγησης. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη
διαστάσεων[13].
Στην περίπτωση που η διάσταση είναι η χώρα, εμφανίζονται οι μετρήσεις για την εν
λόγω διάσταση στις στήλες της σελίδας αναφοράς. Στις καρτέλες στο πάνω μέρος της
αναφοράς εμφανίζεται η επιλογή «στόχος». Η καρτέλα «στόχος» εμφανίζει τις
μεταβολές για την ίδια διάσταση. Έτσι, αν επιλέξουμε τον στόχου που τέθηκε στη
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καρτέλα, το Google Analytics θα εμφανίσει μεταβολές για κάθε στόχο, για κάθε χώρα.
Αυτός είναι ο τρόπος που όλες οι αναφορές του Google Analytics λειτουργούν. Κάθε
γραμμή δεδομένων είναι μια διαφορετική τιμή της διάστασης. Για παράδειγμα, στην
αναφορά για τις Πηγές επισκεψιμότητας, σε κάθε γραμμή του πίνακα είναι μια
διαφορετική πηγή υπεύθυνη για την επισκεψιμότητα προς τη σελίδα μας (οργανική
αναζήτηση, εκστρατείες μάρκετινγκ, κλπ).
Οι πιο σημαντικοί λόγοι που μας οδήγησαν στη χρήση ενός εργαλείου, που μας
επιτρέπει την πρόσβαση στο Google Analytics είναι:
Μπορούμε να δούμε τις σελίδες στις οποίες παρατηρούνται οι περισσότερες επισκέψεις
πηγαίνοντας στην καρτέλα αναφοράς «Περιεχόμενο». Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε
να ενημερωθούμε ποιες είναι οι πιο πετυχημένες μας σελίδες και ποιες δεν τις
επισκέπτεται πολύς κόσμος. Για παράδειγμα μια σελίδα που έχει υψηλό ποσοστό
αναπήδησης σημαίνει ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή ή καλύτερη προβολή.
Έχουμε πληροφορίες για το τι ομάδες ανθρώπων αποτελούν τους αναγνώστες μας και
το πώς αλληλεπιδρούν με τον δικτυακό μας χώρο καθώς και το πώς βοηθούν στην
επιτυχή λειτουργία και διάδοσή του. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας σωστά τους
«στόχους».
Υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε πρόσβαση σε τρίτους, ώστε να συλλέξουν τις
διάφορες πληροφορίες που θέλουν. Πράγμα πολύ χρήσιμο εάν θέλουμε να δείξουμε την
δημοτικότητα της εφαρμογής μας σε πιθανούς διαφημιστές.
Υπάρχουν περισσότερες από 80 αναφορές με προσαρμοζόμενο περιβάλον. Επίσης
μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας αναφορές από την επιλογή “Custom
Reporting”, να φτιάξουμε δικές μας κατατμήσεις, και να δούμε τα δεδομένα μας σε
πολλά διαφορετικά γραφήματα[13].
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