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Περίληψη 
 

Η έλευση του Web 2.0 έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στην ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρµογών, ενώ έχει εισάγει επίσης και µία νέα διάσταση στον τρόπο 

δηµιουργίας και διαχείρισης του ψηφιακού περιεχοµένου. Οι χρήστες αποτελούν 

πλέον το «κέντρο του διαδικτύου» και όχι παθητικούς αποδέκτες της πληροφορίας. Η 

νέα αυτή µορφή του διαδικτύου, ενθαρρύνει τη συµµετοχή, τη συνεργασία, καθώς και 

την παραγωγή ενός πιο πλούσιου, σύγχρονου και δυναµικού περιεχοµένου.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται εκτεταµένη µελέτη γύρω από τις νέες 

τεχνολογίες και τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιµοποιούνται σήµερα στο διαδίκτυο 

για τη δηµιουργία δυναµικών ιστοτόπων, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση του 

περιεχοµένου και αυξάνοντας την ικανοποίηση των χρηστών. Επίσης, ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στις mashup εφαρµογές, οι οποίες συνδυάζουν και 

επαναχρησιµοποιούν το υπάρχον περιεχόµενο µε νέους αποδοτικούς τρόπους, 

συνήθως κάνοντας χρήση διαδικτυακών APIs και υπηρεσιών διαδικτύου. Στη 

συνέχεια υλοποιείται µία διαδικτυακή εφαρµογή, µε τη χρήση αυτών των Web 2.0 

τεχνολογιών παρουσιάζοντας τον τρόπο που αυτές αξιοποιούνται στη νέα µορφή του 

Παγκόσµιου Ιστού. Η εφαρµογή αυτή σχετίζεται µε χώρους ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης, έχει επίκεντρο τον χρήστη και είναι φιλική προς αυτόν. Για την 

υλοποίηση αυτού του συστήµατος έχει γίνει χρήση του προγράµµατος διαχείρισης 

περιεχοµένου Joomla. 
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Abstract 
 

 

The advent of Web 2.0 has created new standards in the development of web 

applications, while also introducing a new dimension to the creation and management 

of digital content. Users are now the "center of the web" rather than passive recipients 

of information. This new form of the web encourages the participation and 

collaboration of users and produces richer, more modern and dynamic content. 

In this thesis we present an extensive study related to the new technologies and 

development tools currently used on the web for the creation of dynamic websites, 

facilitating the management of content and the enhancement of the users’ experience. 

Particular emphasis is given to mashup applications, which combine and reuse 

existing content with new and efficient ways, in most cases through the use of web 

APIs and web services. Furthermore, we implemented a web application through the 

use of such Web 2.0 technologies, demonstrating the way they are exploited in the 

new form of the Web. This application is related to the entertainment spots while also 

being user-centered and user-friendly. The basis of the application’s implementation 

was the content management system Joomla. 

 

 

Keywords: Web 2.0, entertainment, mashup, Joomla, API, Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας περιεχοµένων 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή ............................................................................................. 1 

1.1 Το σύγχρονο περιβάλλον στο διαδίκτυο ......................................................... 1 

1.2 Σκοπός της διπλωµατικής ................................................................................ 2 

1.3 Η δοµή της εργασίας ....................................................................................... 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  Web 2.0 .............................................................................................. 4 

2.1 Τι είναι το Web 2.0 .......................................................................................... 4 

2.2 Οι βασικές αρχές του Web 2.0 ........................................................................ 8 

2.2.1 Το ∆ιαδίκτυο ως Πλατφόρµα ................................................................... 9 

2.2.2 Αξιοποίηση της συλλογικής λογικής ...................................................... 10 

2.2.3 Η διαχείριση των βάσεων δεδοµένων ..................................................... 13 

2.2.4 Τέλος στον κύκλο εκδόσεων λογισµικού ............................................... 14 

2.2.5 Ελαφρά µοντέλα προγραµµατισµού ....................................................... 15 

2.2.6 Λογισµικό πάνω από το επίπεδο µιας απλής συσκευής ......................... 17 

2.2.7 Εµπλουτισµένη εµπειρία χρήστη ............................................................ 18 

2.3 Πρότυπα Σχεδιασµού του Web 2.0 ............................................................... 19 

2.4 Οι βασικές Web 2.0 υπηρεσίες και εφαρµογές ............................................. 20 

2.4.1 Blogs ....................................................................................................... 20 

2.4.2 Wikis ....................................................................................................... 24 

2.4.3 Tagging and Social Bookmarking .......................................................... 27 

2.4.4 RSS και Atom ......................................................................................... 29 

2.4.5 ∆ιαµοιρασµός Πολυµέσων (multimedia sharing) ................................... 31 

2.4.6 Κοινωνική ∆ικτύωση .............................................................................. 32 

2.4.7 User Feedback ......................................................................................... 32 

2.4.8 Συστήµατα Συστάσεων (recommender systems) .................................... 33 

2.4.9 Μηχανές αναζήτησης  (Search Engines) και SEO ................................. 33 

2.4.10 Pay Per Click ........................................................................................ 35 

2.5 Τεχνολογία και Πρότυπα ............................................................................... 35 

2.5.1 Asynchronous Javascript και XML (Ajax) ............................................. 36 

2.5.2 Εναλλακτικές του Ajax ........................................................................... 38 

2.5.3 Adobe Flex .............................................................................................. 39 

2.5.4 Google Web Toolkit ............................................................................... 40 

2.5.5 Microformats .......................................................................................... 40 

2.5.6 Open APIs ............................................................................................... 41 

2.5.7 Η Χρήση των scripts ............................................................................... 42 



 

 

2.5.8 SOAP και REST ..................................................................................... 44 

2.6 SOA και Web Services .................................................................................. 46 

2.6.1 ∆ιαφορές και οµοιότητες µεταξύ Web 2.0 και SOA .............................. 48 

2.7 Σηµασιολογικός Ιστός ................................................................................... 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Mashups ............................................................................................. 52 

3.1 Τι είναι mashup ............................................................................................. 52 

3.2 Η τεχνολογία των Mashups ........................................................................... 54 

3.2.1 Mashup APIs ........................................................................................... 56 

3.2.2 Screen scraping ....................................................................................... 57 

3.3 Η δύναµη των mashups ................................................................................. 57 

3.4 Η mashup αρχιτεκτονική ............................................................................... 59 

3.5 Τα συστατικά της mashup εφαρµογής .......................................................... 61 

3.6 Προσεγγίσεις Ανάπτυξης Mashup ................................................................. 62 

3.6.1 Χειροκίνητη Ανάπτυξη Mashup ............................................................. 63 

3.6.2 Ανάπτυξη Mashup Βοηθούµενη από Εργαλεία ...................................... 63 

3.7 Είδη Mashup .................................................................................................. 66 

3.7.1 Mashups Χαρτογράφησης ...................................................................... 67 

3.7.2 Mashups Φωτογραφιών και Βίντεο ........................................................ 67 

3.7.3 Mashups Αναζήτησης και Αγορών ......................................................... 68 

3.7.4 Mashups Ειδήσεων ................................................................................. 68 

3.7.5 Κοινωνικά Mashups ................................................................................ 69 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική ...................................................... 70 

4.1 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) ............................................. 70 

4.1.1 Joomla ..................................................................................................... 71 

4.2 Περιγραφή Τεχνολογιών ............................................................................... 73 

4.2.1 PHP ......................................................................................................... 73 

4.2.2 MySQL ................................................................................................... 74 

4.2.3 JavaScript ................................................................................................ 75 

4.2.4 JQuery ..................................................................................................... 75 

4.2.5 XML ........................................................................................................ 76 

4.2.6 DOM ....................................................................................................... 76 

4.3 Λειτουργικές απαιτήσεις ............................................................................... 76 

4.5 Αρχιτεκτονική Συστήµατος ........................................................................... 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Υλοποίηση ......................................................................................... 82 

5.1 ∆ηµιουργία του template στο Joomla ............................................................ 82 

5.2 Σενάρια Χρήσης ............................................................................................ 84 

5.3 Σχόλια και βαθµολόγηση .............................................................................. 91 



 

 

5.4 Κοινοποίηση καταχώρησης ........................................................................... 91 

5.5 Απεικόνιση καταχωρήσεων στο χάρτη ......................................................... 92 

5.6 Κοντινά σηµεία ενδιαφέροντος ..................................................................... 95 

5.7 Widget Καιρού ............................................................................................ 100 

5.8 News Aggregators ....................................................................................... 103 

5.8.1 Custom made RSS Reader .................................................................... 104 

5.8.2 RSS Reader µε χρήση του Google Feed API ....................................... 106 

5.9 Εµφάνιση φωτογραφιών από το Flickr ....................................................... 108 

6 Επίλογος .................................................................................................................. 112 

6.1 Συµπεράσµατα ............................................................................................. 112 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις .............................................................................. 113 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................. 114 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας Εικόνων 

 

Εικόνα 2.1: Η διαφορετική αρχιτεκτονική µεταξύ Web 1.0 και Web 2.0 ..................... 5 

Εικόνα 3.1: Η κατηγοριοποίηση του συνόλου των mashup που έχουν κατατεθεί στο 

ProgrammableWeb.com µέχρι τις 05/02/2013. ........................................................... 67 

Εικόνα 4.1: Τα προνόµια για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, τόσο στο front-end 

όσο και στο back-end της διαδικτυακής εφαρµογής ................................................... 78 

Εικόνα 4.2: Τµήµα του ER διαγράµµατος της βάσης που αφορά τις .......................... 81 

συσχετίσεις του πίνακα a95wy_mt_links .................................................................... 81 

Εικόνα 5.1: H δοµή του template ................................................................................. 83 

Εικόνα 5.2: Η αρχική σελίδα της εφαρµογής .............................................................. 84 

Εικόνα 5.3: Οι διάφορες κατηγορίες του κεντρικού µενού που µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης ........................................................................................................................ 85 

Εικόνα 5.4: Οι καταχωρήσεις που αφορούν Κινηµατογραφικές Αίθουσες και 

Θεατρικές Σκηνές. ....................................................................................................... 86 

Εικόνα 5.5: Οι καταχωρήσεις που αφορούν Ταινίες και Θεατρικές Παραστάσεις. .... 87 

Εικόνα 5.6: Οι καταχωρήσεις που αφορούν χώρους εστίασης .................................... 89 

και Νυχτερινά Κέντρα ................................................................................................. 89 

Εικόνα 5.7: Προσθήκη Καταχώρησης από τους χρήστες ............................................ 90 

Εικόνα 5.8: Στιγµιότυπο της εφαρµογής AddThis ...................................................... 92 

Εικόνα 5.9: Χάρτης µε το σύνολο των καταχωρήσεων της βάσης δεδοµένων ........... 95 

Εικόνα 5.10: Οι καταχωρήσεις σε απόσταση µικρότερη του ενός χιλιοµέτρου από τη 

διεύθυνση «Τσιµισκή 18» ............................................................................................ 99 

Εικόνα 5.11: Οι κοντινές καταχωρήσεις εµφανίζονται και στο dropdown menu ..... 100 

Εικόνα 5.12: Widget που εµφανίζει τον καιρό στη Θεσσαλονίκη ............................ 102 

Εικόνα 5.13: RSS Reader για Κινηµατογραφικά Νέα ............................................... 106 

Εικόνα 5.14: RSS Reader για Κυριότερες Ειδήσεις .................................................. 108 

Εικόνα 5.15: Φωτογραφίες από το Flickr .................................................................. 111 

 

 

 

 



  

1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

 

1.1 Το σύγχρονο περιβάλλον στο διαδίκτυο 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εµφάνισή της µια νέα γενιά Παγκόσµιου Ιστού, 

γνωστή ως «Web 2.0», που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των χρηστών, καθώς και την διαλειτουργικότητα 

των σχετικών εφαρµογών και υπηρεσιών. Ο κεντρικός άξονας στους περισσότερους 

ιστότοπους σήµερα βασίζεται στη νοοτροπία ότι ο «χρήστης είναι το κέντρο του 

διαδικτύου» και έρχεται σε αντίθεση µε τις παλαιότερες προσεγγίσεις, όπου ο 

χρήστης απλά παρατηρούσε παθητικά το περιεχόµενο τους. Ο νέος αυτός 

Παγκόσµιος Ιστός ενθαρρύνει τη συµµετοχή των χρηστών και την παραγωγή ενός πιο 

πλούσιου, σύγχρονου και δυναµικού περιεχοµένου. Προσφέρει στους χρήστες το 

ρόλο του δηµιουργού και του εκδότη αφού, ταυτόχρονα µε τους web developers και 

αυτοί είναι σε θέση να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται το περιεχόµενο.  

Παράλληλα µε τη διαµόρφωση του περιεχοµένου διαφόρων µορφών (όπως 

κείµενο, εικόνες, βίντεο κλπ) επιτρέπεται στους χρήστες η δυνατότητα για 

κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση και κατάταξη του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα 

ποια είδηση θεωρείται από αυτούς ως η πλέον σηµαντική. Οι υποστηρικτές του Web 

2.0 προτείνουν τεχνολογίες όπως blogs, wikis, RSS feeds καθώς και χρήση 

διαδικτυακών APIs και υπηρεσιών διαδικτύου για τη διαχείριση του διαδικτυακού 

περιεχοµένου, που συνεπάγονται µια σηµαντική αλλαγή στη χρήση του διαδικτύου. 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βοήθεια από την εγκυκλοπαίδεια 

Wikipedia, να ανεβάσουν φωτογραφίες στο Flickr, να σχολιάζουν τις απόψεις άλλων, 

να εκφράζονται στα προσωπικά τους blog, να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν µε 

άλλους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να ενηµερώνονται από ειδήσεις που 

διαρκώς συγκεντρώνει ο προσωπικός τους RSS Aggregator.  

Οι mashup εφαρµογές αποτελούν βασικό συστατικό του Web 2.0 καθώς 

χρησιµοποιούν και ανασυνθέτουν δεδοµένα που προέρχονται από διαφορετικές
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εξωτερικές πηγές του διαδικτύου για την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών 

που θα ικανοποιούν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών. Στα πλαίσια 

αυτής της διπλωµατικής θα µελετηθούν οι διαφορετικές κατηγορίες mashups, τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρµογών διαδικτύου, 

καθώς και οι τεχνολογίες και τα εργαλεία ανάπτυξής τους. Επιπρόσθετα, η νέα 

πραγµατικότητα, επιτάσσει το λογισµικό να παρέχεται πολλές φορές ως υπηρεσία. 

Αυτό σηµαίνει ότι ολοένα και µεγαλύτερο πλήθος από εφαρµογές χρησιµοποιούν 

άλλες εφαρµογές για να επιτελέσουν ένα σκοπό. ∆ηλαδή, πλέον το νέο δοµικό 

στοιχείο για τις εφαρµογές είναι η υπηρεσία, αντικαθιστώντας την πληροφορία που 

µέχρι πρότινος διαδραµάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο.  

 

1.2 Σκοπός της διπλωµατικής 

 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των 

διάφορων Web 2.0 τεχνολογιών και εργαλείων που διατίθενται για την κατασκευή 

των σύγχρονων δυναµικών ιστοτόπων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις mashup εφαρµογές, 

και η αξιοποίηση τους για την υλοποίηση µιας διαδικτυακής εφαρµογής, µέσω της 

οποίας ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε χώρους 

ψυχαγωγίας και διασκέδασης (θέατρα, κινηµατογράφους, εστιατόρια κτλ), όπως οι 

ώρες προβολών, η τοποθεσία, οι τρέχουσες εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε 

αυτούς, καθώς και η υποστήριξη της δυνατότητας έκφρασής και συµµετοχής του (µε 

αναρτήσεις ανακοινώσεων, σχολίων, αξιολογήσεων, χρηστικών πληροφοριών κ. ά.). 

Η εφαρµογή αυτή επικεντρώνεται στην παροχή εµπλουτισµένης εµπειρίας και 

ικανοποίησης των χρηστών, όπως επιτάσσει το Web 2.0, µε υλικό που διαρκώς 

ανανεώνεται και αυξάνεται, καθώς οι χρήστες συνεισφέρουν στο περιεχόµενο.  

 

1.3 Η δοµή της εργασίας  

 

Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και παρουσιάζει το σύγχρονο περιβάλλον του 

διαδικτύου στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε η παρούσα διπλωµατική, καθώς και 

το αντικείµενο το οποίο πραγµατεύεται και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο µελετήθηκε στο 

πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής. Γίνεται µια παρουσίαση των ιδιαίτερων 
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χαρακτηριστικών του Web 2.0, όπως ο ευκολότερος και ταχύτερος προγραµµατισµός 

που προσφέρει και η εµπλουτισµένη εµπειρία που παρέχει στο χρήστη. Επίσης, 

αναλύονται οι διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στη νέα αυτή γενιά του 

διαδικτύου καθώς και οι κατηγορίες εργαλείων που αυτό περιλαµβάνει. 

Στο Κεφάλαιο 3 µελετώνται οι διαφορετικές κατηγορίες mashups, η 

αρχιτεκτονική και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στην ανάπτυξη σύγχρονων 

εφαρµογών διαδικτύου, καθώς και οι τεχνολογίες και τα εργαλεία ανάπτυξής τους. 

Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην ανάλυση και το σχεδιασµό του συστήµατος. 

Αρχικά, παρουσιάζεται το τεχνολογικό υπόβαθρο που µελετήθηκε πριν ξεκινήσει η 

υλοποίηση της εφαρµογής και αναλύονται τα εργαλεία και οι γλώσσες 

προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, αναλύονται οι λειτουργικές 

απαιτήσεις που θα πρέπει εκπληρώνει η πλατφόρµα που έχει υλοποιηθεί και δίνονται 

περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν την αρχιτεκτονική και την υλοποίηση της. 

Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει την υλοποίηση της εφαρµογής. Αναλύεται το 

πρόγραµµα διαχείρισης περιεχοµένου που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξή της και 

παρουσιάζονται διάφορα σενάρια πλοήγησης. Επίσης, γίνεται αναλυτική περιγραφή 

του τρόπου που συνδυάστηκαν τα διάφορα διαδικτυακά APIs και οι πληροφορίες από 

άλλους διαδικτυακούς τόπους µε σκοπό την παροχή εµπλουτισµένης εµπειρίας στους 

τελικούς χρήστες της εφαρµογής. 

Το Κεφάλαιο 6 αποτελεί µια σύνοψη της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και σε 

αυτό παρατίθενται τα συµπεράσµατα και οι πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις που θα 

µπορούσαν να γίνουν στη διαδικτυακή εφαρµογή που υλοποιήθηκε. 

Τέλος, παρέχονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες βασιστήκαµε 

τόσο κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής όσο  και κατά την εκπόνηση του τόµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  Web 2.0 

 

2.1 Τι είναι το Web 2.0 

 

Η έννοια του «Web 2.0» ξεκίνησε σε ένα συνέδριο ανταλλαγής ιδεών που έγινε 

στο Σαν Φρανσίσκο, τον Οκτώβριο του 2004, µεταξύ του εκδοτικού οίκου O'Reilly 

Media και του MediaLive International. Σε αυτό, έγινε φανερή η µεγάλη σηµασία του 

διαδικτύου καθώς νέες εντυπωσιακές εφαρµογές και ιστοσελίδες εµφανίζονται 

ολοένα και συχνότερα (O'Reilly, 2005). Σύµφωνα µε τους Madden & Fox (2006), ο 

όρος Web 2.0 αποτελεί µία «εννοιολογική οµπρέλα», υπό την οποία σχεδιαστές, 

διαφηµιζόµενοι και άλλοι ενδιαφερόµενοι στον τοµέα της τεχνολογίας µπορούν να 

χειρίζονται τη νέα γενιά διαδικτυακών εφαρµογών και επιχειρήσεων σχηµατίζοντας 

το λεγόµενο, «συµµετοχικό ιστό», όπως τον ξέρουµε σήµερα. Με την υπόσχεσή για 

µια πιο ισχυρή, πιο συµµετοχική και πιο αλληλεπιδραστική εµπειρία χρήστη, το Web 

2.0 έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο αλληλεπίδρασης µε τους πόρους 

πληροφοριών. Ως εκ τούτου, έχει χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό µεταφορικά για 

να περιγράψει µια αναβάθµιση στο λογισµικού του World Wide Web (Tredinnick, 

2006). Σήµερα, ο όρος Web2.0 έχει ξεκάθαρα λάβει χώρα, µε περισσότερες από 1,95 

δισεκατοµµύρια αναφορές στη µηχανή αναζήτησης της Google.  

Ο Darcy Dinucci, ήταν ο πρώτος που ανέφερε, στο άρθρο του «Fragmented 

Future» το 1997, πως η ιδέα του Web 2.0 δεν θεωρεί τόσο το διαδίκτυο ως ένα 

εργαλείο διάδοσης πληροφοριών, όσο µια θέση αλληλεπίδρασης του χρήστη και είχε 

επισηµάνει: «Το Web που γνωρίζουµε σήµερα, που φορτώνει σε ένα παράθυρο ενός 

προγράµµατος περιήγησης σε στατικές οθόνες, είναι µόνο ένα έµβρυο του Web που 

πρόκειται να έρθει… Το Web θα είναι κατανοητό, όχι ως µία οθόνη κειµένου και 

γραφικών, αλλά ως ένας µηχανισµός µεταφοράς, µέσω του οποίου συµβαίνει η 

αλληλεπίδραση», και είχε απόλυτο δίκαιο (Gray, 2012). Το Web 1.0 ήταν κυρίως 

διπλής κατεύθυνσης, επιτρέποντας σε ένα µεγάλο αριθµό χρηστών να προβάλει τα 

περιεχόµενα ενός, συγκριτικά, µικρού αριθµού τοποθεσιών, αντιθέτως, το Web 2.0 

είναι µια αµφίδροµη συνεργασία στην οποία οι χρήστες µπορούν να αλληλεπιδρούν, 

να παρέχουν πληροφορίες σε κεντρικές τοποθεσίες και να βλέπουν τις πληροφορίες 

που έχουν συλλεχθεί και διατίθενται σε άλλους (Goodchild, 2007). 
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Εικόνα 2.1: Η διαφορετική αρχιτεκτονική µεταξύ Web 1.0 και Web 2.0 

(Longueville, 2010) 

 

Πριν από το Web 2.0 η ροή πληροφοριών ήταν µονής κατεύθυνσης και µόνο οι 

webmasters είχαν την τεχνική ικανότητα να δηµιουργήσουν περιεχόµενο, το οποίο 

διανέµονταν στους καταναλωτές (Εικόνα 2.1) . Πλέον, υπάρχει λειτουργικότητα, που 

επιτρέπει και στους χρήστες να δηµιουργούν, να ταξινοµούν, να αξιολογούν, να 

ενηµερώνουν ή να σχολιάζουν τις πληροφορίες. Οι ιστοσελίδες του Web 1.0 ήταν 

αποθήκες πληροφοριών, όπου η διασύνδεση και οι βασικές πληροφορίες της 

ιστοσελίδας που περιέχονταν ήταν στενά συνδεδεµένες και δεν ήταν δυνατή η  

διάδοση πληροφοριών από µία θέση σε µία άλλη µε απλό και αυτόµατο τρόπο. 

Αντιθέτως, στο Web 2.0, υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των διεπαφών χρήστη και του 

περιεχοµένου, έτσι, κοµµάτια πληροφοριών µπορούν να µεταφερθούν σε διάφορες 

µορφές και τα portals µπορούν να τις αξιοποιήσουν για τη συγκέντρωση σχετικών 

πληροφοριών σε ένα ενιαίο σηµείο πρόσβασης (Longueville, 2010). Οι χρήστες των 

Web 2.0 εφαρµογών µπορούν επίσης να επωφεληθούν από την κοινωνική διάσταση 

του Web 2.0 έχοντας καλύτερη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες. Ενώ στο Web 

1.0 οι χρήστες είχαν αποµονωθεί και είχαν µόνο µερικούς τρόπους για να 

αλληλεπιδράσουν µε τους άλλους, το Web 2.0 επιτρέπει τις κοινότητες που 

µοιράζονται κοινά  ενδιαφέροντα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, καθώς και να 

σχολιάζουν την συµβολή άλλων στη συλλογική γνώση µιας κοινότητας. 
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Ο O'Reilly (2005) παρουσιάζει το Web 2.0 ως ένα δεύτερο στάδιο κατά την 

ανάπτυξη του διαδικτύου, αντικαθιστώντας κυρίως το µοντέλο της δηµοσίευσης 

πολλών πληροφοριών web-based εφαρµογών και υπηρεσιών. Με αυτό, οι υπηρεσίες 

πληροφόρησης καθίστανται πιο δυναµικές και πιο ευαίσθητες στις ενέργειες του 

χρήστη. Ωστόσο, η οριοθέτηση του O'Reilly για το Web 2.0 δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρη, καθώς δεν αναφέρει συγκεκριµένες τεχνολογίες. Θεωρεί οτι το Web 2.0 

αποτελέι ένα σύνολο  αρχών και πρακτικών που µαζί συνθέτουν ένα σύστηµα 

ιστοσελίδων, το οποίο χρησιµοποιεί µερικές ή όλες αυτές τις αρχές. Το Web 2.0 

παρουσιάζεται ως µια διαδικασία εκχώρησης ελέγχου µέσω των εφαρµογών, στους 

χρήστες, επιτρέποντας τους να εξάγουν πληροφορίες και δεδοµένα, αλλά και να τα 

επαναχρησιµοποιούν µε ευέλικτο τρόπο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

συµµετέχουν στη διαδικασία και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και να αλλάζουν 

τη δοµή του ίδιου του συστήµατος πληροφοριών (Tredinnick, 2006).  

Επίσης ο Paul Miller (2005), περιέγραψε την ποιότητα, που είναι ένα εγγενές 

στοιχείο του Web 2.0 προγραµµατισµού. Αυτή περιλαµβάνει την απελευθέρωση των 

δεδοµένων, ώστε να χειρίζονται µε τρόπους  ανεξάρτητους απο το σκοπό για τον 

οποίο συλλέχθηκαν, τη δηµιουργία οπτικών εφαρµογών, που λαµβάνουν 

πληροφορίες και λειτουργικότητα από διαφορετικές πηγές και την αυξανόµενη 

σηµασία της συµµετοχής του χρήστη. Για τον Miller, το Web 2.0 έχει να κάνει µε την 

ανάπτυξη τµηµατικών υπηρεσιών πληροφόρησης, όπου προγραµµατιστές και 

χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν εφαρµογές από υποσυστήµατα που 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (Tredinnick, 2006). 

Οι χρήστες στο Web 2.0 αναµένουν την αλληλεπίδραση, για το λόγο αυτό 

κατέστησαν αναγκαία την εξάπλωση των forum, για να έχουν περισσότερες 

διεξόδους πληροφοριών. Αναζητούν πληροφορίες από µία ποικιλία ιστοτόπων, 

εξερευνώντας και αναµένοντας δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, αντί για µία 

καθαρά γραµµική διάδοση πληροφοριών από µια κεντρική θέση αποθήκευσης. 

Οικοδοµούν δίκτυα, που συχνά φέρουν οµοιότητα µε τα πραγµατικά κοινωνικά 

δίκτυα, για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικών µε τις ανάγκες και τα 

συµφέροντα τους (Gray, 2012). Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι χρήστες τεχνικές γνώσεις. 

Ένα Web 2.0 σύστηµα πρέπει να παρέχει µια απλή διασύνδεση ώστε ακόµα και οι 

λιγότερο εξελιγµένοι χρήστες του διαδικτύου να µπορούν να συµβάλλουν. Η 

απλότητα είναι σηµαντική ώστε κοινοί άνθρωποι, όχι µόνον εµπειρογνώµονες, να 

οικοδοµήσουν και να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο. Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 



  

7 

 

θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να συµµετέχουν στα συστήµατα του Web 2.0 και 

εκείνα, θα πρέπει να χρησιµοποιούν δίκαια και ευρέως αποδεκτά πρωτόκολλα και να 

εξυπηρετούν πολυάριθµους χρήστες χωρίς διακρίσεις (Lin, 2007).  

Το Web 2.0 ορισµένες φορές αναφέρεται ως το «read/write Web», καθώς παρέχει 

στους χρήστες του διαδραστικές υπηρεσίες, στις οποίες έχουν τον έλεγχο στα δικά 

τους δεδοµένα και πληροφορίες (Madden & Fox, 2006). Ο ευκολότερος τρόπος για 

να κατανοηθεί το Web 2.0 είναι εξερευνώντας ορισµένες εφαρµογές και τεχνολογίες, 

µε τις οποίες είναι συσχετισµένο. Υπάρχουν τρεις πτυχές ανάπτυξης σε αυτή την 

αλλαγή του διαδικτύου, οι εφαρµογές πληροφοριών µε τις οποίες σχετίζεται το Web 

2.0, όπως τα wikis και τα blogs, οι νέοι τρόποι διαχείρισης των πληροφοριών, που 

επιδιώκουν να οικοδοµήσουν δοµές πληροφοριών από τις εισφορές των 

αλληλεπιδράσεων των χρήσεων, όπως το social bookmarking και τα folksonomies και 

τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης 

(Tredinnick, 2006). 

Αυτές οι νέες τεχνολογίες κάνουν το διαµοιρασµό περιεχοµένου µεταξύ των 

χρηστών και των συµµετεχόντων πολύ πιο εύκολο από ότι στο παρελθόν και 

αλλάζουν τον τρόπο που τα έγγραφα δηµιουργούνται, χρησιµοποιούνται, 

διαµοιράζονται και διανέµονται. Τα προηγούµενα χρόνια, η άνθηση των online 

κοινωνικών δικτύων (Facebook, Flickr, YouTube) για την ανταλλαγή προσωπικών 

πληροφοριών, φωτογραφιών, βίντεο και η αυξανόµενη ανάγκη για εργαλεία που 

βοηθούν στη γρήγορη δηµιουργία, ανάλυση και ανταλλαγή της συνεχώς αυξανόµενης 

ποσότητας πληροφοριών, µαζί µε την ευκολία χρήσης του Web 2.0 λογισµικού 

συνεργασίας, έχουν οδηγήσει στην απότοµη αύξηση των Web 2.0 τεχνολογιών (Ajjan 

& Hartshorne, 2008). Οι Web 2.0 τεχνολογίες αυξάνουν το διαδίκτυο, επιτρέποντας 

εύκολα διαµοιρασµένη πληροφορία και µπορούν να διακριθούν από το κλασικό 

διαδίκτυο στα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Ankolekar et al., 2007): 

• Κοινότητες: Οι σελίδες του Web 2.0 επιτρέπουν στους συνεισφέροντες να 

συνεργάζονται και να µοιράζονται πληροφορίες εύκολα παρέχοντας ένα αποτέλεσµα 

που δε θα είχε επιτευχθεί  από κάθε επιµέρους συµβολή.  

• Mashups: ∆εδοµένα από διαφορετικές τοποθεσίες µπορούν να συνδυαστούν από 

κοινού ώστε να παρέχουν νέες τιµές µε διαφορετικούς συνδυασµούς στοιχείων, κάτι 

που επιτρέπει µια σειρά από συγχωνεύσεις πηγών δεδοµένων.  

• AJAX: Ο τεχνολογικός πυλώνας του Web 2.0 που επιτρέπει τη δηµιουργία 

ανταποκρινόµενων διασυνδέσεων χρήστη, διευκολύνοντας έτσι τόσο τις σελίδες 
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κοινοτήτων, µε τις περίτεχνες διεπαφές, να µπορούν να φτάσουν σε πολύ ευρύτερο 

κοινό, όσο και τα mashups που ενσωµατώνουν στοιχεία από διαφορετικές τοποθεσίες 

διαδικτύου να εισάγουν ασύγχρονη επικοινωνία. Όλα αυτά θα αναλυθούν παρακάτω 

Πέρα από αυτές τις τεχνολογικές προσεγγίσεις έρχονται αναδυόµενα 

επιχειρηµατικά µοντέλα, που ακολουθούν τη νέα αυτή µορφή του διαδικτύου και το 

κάνουν να διαφοροποιηθεί, όπως αυτά που υιοθετούν οι ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, οι συλλέκτες πληροφοριών διαφόρων ειδών, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών σύγκρισης τιµών, η εκµετάλλευση του περιεχοµένου που συνέβαλε ο 

χρήστης ώστε να προσθέσει αξία στις εµπορικές υπηρεσίες και η χρήση των 

δεδοµένων του χρήστη για στόχευση και προσαρµογή της παροχής υπηρεσιών 

(Tredinnick, 2006). 

Παρά, όµως, τις θετικές του όψεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει και ένα 

ποσοστό που αντιµετωπίζει το Web2.0 µε επιφυλακτικότητα. Ενώ κάποιοι το 

θεωρούν µια καινοτοµία, κάποιοι άλλοι το θεωρούν µια λέξη χωρίς νόηµα, που 

αποσκοπεί στην επικράτηση στην αγορά και την αύξηση των κερδών των εφαρµογών 

και υπηρεσιών που φέρονται ως αντιπρόσωποι του. 

 

2.2 Οι βασικές αρχές του Web 2.0 

 

Ο O'Reilly (2005) προσδιορίζει επτά κύρια χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στη 

φιλοσοφία του Web 2.0. Το διαδίκτυο που θεωρείται µια πλατφόρµα, για τη 

δηµιουργία συστηµάτων που είναι ενωµένα µε ένα σύνολο πρωτοκόλλων, ανοιχτών 

προτύπων και συµφωνιών συνεργασίας. Η εκµετάλλευση της συλλογικής 

νοηµοσύνης των χρηστών του διαδικτύου, η ιδιοκτησία κρίσιµων δεδοµένων και το 

τέλος του κύκλου έκδοσης λογισµικού, που έχουν θεωρηθεί ως εξίσου βασικά 

χαρακτηριστικά. Η χρήση µοντέλων ελαφρού προγραµµατισµού που επιτρέπουν την 

εξερεύνηση εφαρµογών, η χρήση ποικίλων µέσων και µηχανισµών για την 

κατανάλωση διαδικτυακών εφαρµογών και η πραγµατοποίηση πλούσιων εµπειριών 

χρήστη, αποτελούν περαιτέρω παραδείγµατα που ενυπάρχουν στην έννοια του Web 

2.0 (Schroth & Till , 2007). Οι αρχές αυτές αναλύονται παρακάτω:  
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2.2.1 Το ∆ιαδίκτυο ως Πλατφόρµα 

 

Το διαδίκτυο έχει πλέον αποδεσµευτεί από τους παρόχους λογισµικού που 

ελέγχουν προγραµµατιστικά µεµονωµένες εφαρµογές. Αποτελεί µία ενιαία 

πλατφόρµα, αποτελούµενη από ένα σύνολο πρωτοκόλλων και προτύπων, 

στηριζόµενο από µια συνολική διάθεση για συνένωση και συνεργασία (O'Reilly, 

2005). Το Web 2.0 ενισχύει την απελευθέρωση των δεδοµένων, ώστε να µπορούν να 

εκτεθούν, να ανακαλυφθούν και να χειραγωγηθούν µε µία ποικιλία τρόπων ανάλογα 

µε το σκοπό της εφαρµογής που αρχικά χρησιµοποιήθηκε για να αποκτηθεί 

πρόσβαση σε αυτά (Miller, 2005).  Η µάχη δε δίνεται πλέον, µεταξύ µίας εφαρµογής 

και µίας πλατφόρµας αλλά µεταξύ  δύο πλατφορµών, µε αποτέλεσµα το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα να κερδίζεται εκεί που η αρχιτεκτονική και το 

επιχειρηµατικό µοντέλο είναι καλύτερα προσαρµοσµένα. 

Τα Windows κυριάρχησαν στον τοµέα της ανάπτυξης εφαρµογών, λύνοντας 

πλήθος προβληµάτων που ταλαιπωρούσαν τη βιοµηχανία την εποχή των προσωπικών 

υπολογιστών, αλλά πλέον µία και µοναδική προσέγγιση, ελεγχόµενη από έναν 

µοναδικό προµηθευτή, δεν αποτελεί λύση αλλά πρόβληµα. Τα συστήµατα που 

προσανατολίζονται στο διαδίκτυο, απαιτούν διαλειτουργικότητα. Έτσι, µειώνονται οι 

πιθανότητες ο χρήστης να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες εφαρµογές λογισµικού, εκτός 

και αν ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ταυτόχρονα και τα δύο άκρα κάθε 

αλληλεπίδρασης (O'Reilly, 2005). 

Πλέον, οποιοσδήποτε πάροχος στο Web 2.0 επιδιώκει να «κλειδώσει» τα οφέλη 

της εφαρµογής του ελέγχοντας την πλατφόρµα, δεν εκµεταλλεύεται τα 

πλεονεκτήµατα της. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες που πετυχαίνουν στην εποχή του 

Web 2.0 φαίνεται να είναι εκείνες που ενθαρρύνουν τη µαζική συµµετοχή και 

παρέχουν µια αρχιτεκτονική που µειώνει τα εµπόδια στη συµµετοχή, µε εύκολη 

χρήση της διεπαφής, χρήσιµα εργαλεία κλπ. Ως µία Web 2.0 έννοια, η ιδέα αυτή του 

ανοίγµατος των αγορών είναι πέρα από την ιδέα του ανοιχτού κώδικα λογισµικού για 

τους προγραµµατιστές, ανοίγοντας την παραγωγή περιεχοµένου σε όλους τους 

χρήστες και εκθέτοντας δεδοµένα για περαιτέρω χρήση και συνδυασµό (Anderson, 

2007). Υπάρχουν και σήµερα ευκαιρίες για µονοπώλιο και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στο διαδίκτυο, αλλά δεν βρίσκονται πλέον στον έλεγχο των εφαρµογών 

λογισµικού και των πρωτοκόλλων (O'Reilly, 2005). 
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2.2.2 Αξιοποίηση της συλλογικής λογικής 

 

Οι σύνδεσµοι (hyperlinks) είναι το θεµέλιο του διαδικτύου. Καθώς οι χρήστες 

προσθέτουν νέο περιεχόµενο και ιστοσελίδες είναι βέβαιο, από τη δοµή του ιστού ότι 

νέοι χρήστες θα ανακαλύψουν από άλλους το νέο γι αυτούς περιεχόµενο και θα 

συνδεθούν µε αυτό. Καθώς οι συσχετίσεις γίνονται ισχυρότερες, µέσω της 

επανάληψης ή της έντασης, οι συνδέσεις του διαδικτύου αυξάνονται συστηµατικά ως 

αποτέλεσµα της αθροιστικής δραστηριότητας όλων των χρηστών του διαδικτύου. 

Αυτό ακριβώς εκµεταλλεύονται πλέον οι ιστότοποι του Web 2.0 (O'Reilly, 2005). 

Πολλά από τα δεδοµένα συλλέγονται έµµεσα από τους χρήστες και συγκεντρώνονται 

ως παρεπόµενο της συνήθους χρήσης των κύριων διαδικτυακών υπηρεσιών και 

εφαρµογών, όπως κάνουν το Ebay και η Google. Έτσι, κατά µια έννοια οι υπηρεσίες 

αυτές «µαθαίνουν» κάθε φορά που χρησιµοποιούνται (Anderson, 2007).   

Η παραδοσιακό διαδίκτυο έτεινε να είναι µονόπλευρο, καθώς υπήρχε µόνο µία 

ροή του περιεχοµένου από τον πάροχο στο θεατή. Με το πέρασµα των χρόνων η 

συµµετοχή έγινε µια καθηµερινότητα της online ζωής των χρηστών καθώς εκείνοι 

µοιράζονται σχόλια βιβλίων, παρατηρήσεις σχετικά µε τοπικά εστιατόρια, 

ασχολούνται µε τις κυβερνήσεις ή δηµοσιεύουν τις δικές τους προσεκτικά 

σχεδιασµένες έρευνες (Miller, 2005). Πλέον όλοι προσθέτουν ένα σύνολο στοιχείων 

τα οποία, όταν καταγράφονται και επεξεργάζονται µε έξυπνο τρόπο, προσφέρουν 

εξαιρετικές ευκαιρίες και συναρπαστικές επιπτώσεις. Οι εφαρµογές συλλογικής 

νοηµοσύνης εξαρτώνται από τη διαχείριση, την κατανόηση και την ανταπόκριση σε 

τεράστιες ποσότητες δεδοµένων που δηµιουργούνται από χρήστες σε πραγµατικό 

χρόνο. Όλο και περισσότεροι χρήστες συνεισφέρουν σε όλο και περισσότερες 

εφαρµογές και πλατφόρµες. Τα δεδοµένα συλλέγονται, παρουσιάζονται και δρουν σε 

πραγµατικό χρόνο και η κλίµακα της συµµετοχής έχει αυξηθεί κατά τάξεις µεγέθους. 

Ως αποτέλεσµα, οι διαδικτυακές ευκαιρίες δεν  αυξάνονται πλέον αριθµητικά αλλά 

εκθετικά (O’Reilly & Battelle, 2009).  

Η βασική αρχή πίσω από τους πιο επιτυχηµένους ιστότοπους του διαδικτύου, οι 

οποίοι γεννήθηκαν στην εποχή του Web 1.0 και συνεχίζουν να κυριαρχούν στο Web 

2.0, είναι ότι µέσω της δύναµης του διαδικτύου αξιοποίησαν αυτή τη συλλογική 

λογική. Το Web 2.0 ενισχύει την κοινοποίηση κωδικών, περιεχοµένου και ιδεών. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να προκύψουν οικονοµικές απολαβές, απλά 

τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα θα πρέπει να βρεθούν εκεί όπου οι χρήστες 
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συνεργάζονται για πλατφόρµες και τα χρήµατα να κερδηθούν µε την προσθήκη αξίας 

σε αυτό που όλοι οι χρήστες έχουν κατασκευάσει µαζί (Miller, 2005). Ας µην 

ξεχνάµε ότι, ένα µεγάλο µέρος της υποδοµής του διαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένων 

των Linux, Apache, MySQL και Perl, κώδικα σε PHP ή Python που εµπλέκονται 

στους περισσότερους διακοµιστές διαδικτύου, βασίζεται σε συλλογικές µεθόδους 

παραγωγής ανοιχτού κώδικα (O'Reilly, 2005). 

Είναι µια αυταπόδεικτη αλήθεια ότι οι ιστότοποι αυτοί δεν διαφηµίζουν πλέον τα 

προϊόντα τους. Η υιοθέτησή τους οδηγείται από το «viral marketing», δηλαδή από 

πολλαπλασιαστικές προτάσεις που γίνονται απευθείας από τον ένα χρήστη στον 

άλλο. To viral marketing περιγράφει οποιαδήποτε στρατηγική που ενθαρρύνει τα 

άτοµα να περάσουν σε ένα µήνυµα µάρκετινγκ σε άλλους, δηµιουργώντας τη 

δυνατότητα για την εκθετική αύξηση της έκθεσης και της επιρροής του µηνύµατος 

(Wilson, 2012). Θα µπορούσε να πει κανείς ότι, αν µια ιστοσελίδα ή ένα προϊόν 

βασίζεται στη διαφήµιση µέσω του διαδικτύου τότε δεν πρόκειται για Web 2.0. Όπως 

και οι ιοί, οι στρατηγικές αυτές να επωφελούνται από ταχείς πολλαπλασιασµούς.  

 

� Η αρχιτεκτονική της συµµετοχής 

 

Η αρχιτεκτονική της συµµετοχής παρουσιάζεται όταν, µέσω της κανονικής χρήσης 

µιας εφαρµογής ή υπηρεσίας, η ίδια η υπηρεσία βελτιώνεται. Για το χρήστη, αυτό 

φαίνεται να είναι παρεπόµενο της χρήσης της υπηρεσίας, αλλά στην πραγµατικότητα, 

το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να λαµβάνει τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη και να 

τις αξιοποιήσει ώστε να βελτιώσουν την ίδια, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην 

αναζήτηση της Google (Anderson, 2007). Ορισµένα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί για 

να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή. Ο Dan Bricklin σε άρθρο του επισηµαίνει ότι 

υπάρχουν τρεις τρόποι για να δηµιουργηθεί µια µεγάλη βάση δεδοµένων. Ο πρώτος 

είναι να µισθωθούν άνθρωποι για να το κάνουν (πχ. Yahoo). Ο δεύτερος είναι να 

εκτελέσουν την ίδια εργασία εθελοντές (πχ. Open Directory Project). Ο τρίτος είναι 

κάθε χρήστης αυτόµατα να βοηθήσει στην οικοδόµηση µιας κοινόχρηστης βάσης 

δεδοµένων (π.χ. Napster και άλλες υπηρεσίες διαµοιρασµού αρχείων P2P).  

Επίσης, ένα από τα βασικά µαθήµατα της Web 2.0 εποχής είναι ότι οι χρήστες 

προσθέτουν αξία και συνεισφέρουν. Ωστόσο, µόνο ένα µικρό ποσοστό των χρηστών 

µπαίνει στον κόπο να προσθέσει δεδοµένα σε µία εφαρµογή άµεσα. Για το λόγο αυτό, 

οι Web 2.0 εταιρείες θέτουν διάφορες προεπιλογές ως παρενέργειες της συνήθους 
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χρήσης της εφαρµογής, µε σκοπό τη συγκέντρωση των στοιχείων του χρήστη και τη 

δηµιουργία της βάσης δεδοµένων τους. ∆ηµιουργούνται έτσι συστήµατα που γίνονται 

καλύτερα όσο περισσότεροι άνθρωποι τα χρησιµοποιούν (O'Reilly, 2005). Μία 

εφαρµογή που αποδεικνύει τη βασική αυτή αρχή του Web 2.0 είναι το BitTorrent, 

καθώς η υπηρεσία βελτιώνεται αυτόµατα όσο περισσότερα άτοµα την 

χρησιµοποιούν. Υπάρχει µία σιωπηρή αρχιτεκτονική της συµµετοχής στην οποία η 

υπηρεσία δρα κυρίως ως ένας διαµεσολαβητής, συνδέοντας τα άκρα µεταξύ τους και 

αξιοποιώντας την εξουσία από τους ίδιους τους χρήστες (Anderson, 2007). 

Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου καθώς και τα έργα λογισµικού ανοικτού κώδικα 

όπως τα Linux, Apache και Perl είναι τέτοια που οι χρήστες, επιδιώκοντας το 

συµφέρον τους, οικοδοµούν συλλογικά τα δεδοµένα ως επακόλουθο. Κάθε ένα από 

αυτά τα projects έχει ένα µικρό πυρήνα, κάποιους καλά ορισµένους µηχανισµούς 

επέκτασης και µια προσέγγιση η οποία επιτρέπει σε κάθε καλά συµπεριφερόµενο 

στοιχείο που προστίθεται από κάποιον να αναπτύσσει τα εξωτερικά επίπεδα, κάτι που 

ο Larry Wall, ο δηµιουργός της Perl, αναφέρει ως «the onion», παροµοιάζοντας το µε 

τα διαφορετικά στρώµατα ενός κρεµµυδιού. Τα projects αυτά µπορεί να θεωρηθεί, 

εποµένως, ότι έχουν µια φυσική αρχιτεκτονική της συµµετοχής. Αλλά, όπως 

αποδεικνύει η Amazon, η συνεπής προσπάθεια καθώς και τα οικονοµικά κίνητρα 

είναι δυνατόν να επικαλύψουν τέτοια αρχιτεκτονική σε ένα σύστηµα που κανονικά 

δεν φαίνεται να τη διαθέτει (O'Reilly, 2005). 

 

� Crowdsourcing 

 

Η έννοια «crowdsourcing» σηµαίνει ότι µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων µπορεί να 

δηµιουργήσει µια συλλογική εργασία η τελική αξία της οποίας υπερβαίνει κατά πολύ 

την προβλεπόµενη από οποιονδήποτε µεµονωµένο συµµετέχοντα. Το διαδίκτυο στο 

σύνολό του είναι ένα θαύµα του crowdsourcing, µε σηµαντικά παραδείγµατα τις 

αγορές του eBay και το YouTube (O’Reilly & Battelle, 2009). Στο απλούστερο 

επίπεδο, το crowdsourcing στηρίζει τη δηµοτικότητα των ιστοτόπων διαµοιρασµού 

πολυµέσων για να δηµιουργήσει µια δεύτερη γενιά ιστοτόπων όπου το περιεχόµενο 

που έχει δηµιουργηθεί από το χρήστη διατίθεται για επαναλαµβανόµενη χρήση 

(Anderson, 2007).  

Πολλοί άνθρωποι κατανοούν επίσης ότι οι εφαρµογές µπορούν να είναι 

κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνουν τους χρήστες να εκτελούν 
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συγκεκριµένες εργασίες, όπως η δηµιουργία µιας online εγκυκλοπαίδειας, σαν τη 

Wikipedia, η δηµιουργία σχολίων σε έναν online κατάλογο, όπως το Amazon, η 

προσθήκη σηµείων δεδοµένων σε κάποιο χάρτη, όπως το Google Maps, ή η εύρεση 

των πιο δηµοφιλών ιστοριών ειδήσεων, για παράδειγµα στο Digg (O’Reilly & 

Battelle, 2009).  

 

2.2.3 Η διαχείριση των βάσεων δεδοµένων  

 

O Tim O'Reilly ασχολείται µε τον ρόλο που έπαιξαν τα δεδοµένα και η διαχείριση 

τους σε εταιρείες όπως η Google, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι για τις υπηρεσίες 

αυτές, η αξία του λογισµικού είναι ανάλογη µε το µέγεθος και το δυναµισµό των 

δεδοµένων που βοηθά να διαχειριστούν (O'Reilly, 2005). Κάθε σηµαντική 

διαδικτυακή εφαρµογή µέχρι σήµερα (Google, Yahoo, Amazon, eBay) έχει 

υποστηριχθεί από µια εξειδικευµένη βάση δεδοµένων.  Αυτές είναι οι εταιρείες που 

έχουν τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων και δικτύων ως κύριες ικανότητες και έχουν 

αναπτύξει την ικανότητά να συλλέγουν και να διαχειρίζονται αυτά τα δεδοµένα σε 

µια κλίµακα (Anderson, 2007).  Η διαχείριση βάσεων δεδοµένων είναι µια βασική 

ικανότητα των Web 2.0 εφαρµογών, τόσο ώστε να αναφέρονται σε αυτές ως 

«infoware». Στο διαδίκτυο µπορεί κανείς να δει µια σειρά από περιπτώσεις όπου ο 

έλεγχος µιας βάσης δεδοµένων έχει οδηγήσει σε έλεγχο της αγοράς και σε τεράστιες 

οικονοµικές αποδόσεις. Το µονοπώλιο του domain name που χορηγήθηκε  αρχικά µε 

κυβερνητικό διάταγµα στην Network Solutions και αργότερα αγοράστηκε από την 

Verisign ήταν ένα από τα πρώτα µεγάλα οικονοµικά οφέλη που κερδήθηκαν µέσω 

του διαδικτύου. Με την πάροδο του χρόνου το να αποκοµιστεί µια επιχειρηµατική 

υπεροχή στο διαδίκτυο γίνεται πολύ πιο εύκολα µε τον έλεγχο των βασικών πηγών 

δεδοµένων παρά µε τον έλεγχο των εφαρµογών λογισµικού, ειδικά όταν οι πηγές 

δεδοµένων είναι ακριβές κατά τη δηµιουργία τους ή επιδέχονται αυξανόµενα κέρδη 

µέσω του δικτύου.  

Οι προµηθευτές δεδοµένων και οι πωλητές εφαρµογών, έχοντας συνειδητοποιήσει 

πόσο σηµαντικές είναι ορισµένες κατηγορίες δεδοµένων (γεωγραφική θέση, 

ηµερολόγιο δηµοσίων εκδηλώσεων, αναγνωριστικά προϊόντων κλπ) ως δοµικά 

στοιχεία για τις Web 2.0 εφαρµογές, δίνουν µάχη ώστε να τις κατέχουν. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όπου υπάρχει σηµαντικό κόστος για τη δηµιουργία των δεδοµένων, 

µπορεί να υπάρξει µία ενιαία πηγή δεδοµένων. Σε άλλες περιπτώσεις, ο νικητής θα 
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είναι η εταιρεία που συγκεντρώνει τους περισσότερους χρήστες και τοποθετεί αυτά 

τα συγκεντρωτικά δεδοµένα σε µια υπηρεσία (O'Reilly, 2005). Ο έντονος 

ανταγωνισµός που υπάρχει σε αυτό τον τοµέα δηλώνει πως η αδυναµία µιας εταιρείας 

να καταλάβει τη σηµασία της ιδιοκτησίας των δεδοµένων των εφαρµογών σίγουρα θα 

υπονοµεύσει την ανταγωνιστική της θέση. 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να τονιστεί όσον αφορά τα δεδοµένα και που 

ανησυχεί τους χρήστες αφορά το απόρρητο και τα δικαιώµατά τους στα δικά τους 

δεδοµένα. Σε πολλές από τις πρώτες εφαρµογές διαδικτύου, τα πνευµατικά 

δικαιώµατα (copyright) επιβάλλονται µόνο αόριστα. Ωστόσο, καθώς οι εταιρείες 

αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο έλεγχος των δεδοµένων µπορεί να αποτελέσει το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα παρατηρείται µια αυξηµένη προσπάθεια ελέγχου. 

Όπως η άνοδος του ιδιόκτητου λογισµικού οδήγησε στο κίνηµα του «ανοιχτού 

λογισµικού», είναι αναµενόµενο και η άνοδος των ιδιόκτητων βάσεων δεδοµένων να 

οδηγήσει στο κίνηµα των «projects ανοιχτών δεδοµένων» (O'Reilly, 2005). 

 

2.2.4 Τέλος στον κύκλο εκδόσεων λογισµικού 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισµικού στην εποχή του διαδικτύου 

είναι ότι αυτό παραδίδεται πλέον ως υπηρεσία και όχι ως προϊόν. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί σε ορισµένες θεµελιώδεις αλλαγές στο επιχειρηµατικό µοντέλο µιας εταιρείας 

που δραστηριοποιείται στο χώρο του Web 2.0.  

Τόσο θεµελιώδης είναι η στροφή από το λογισµικό ως προϊόν στο λογισµικό ως 

υπηρεσία που αυτό θα σταµατήσει να εκτελείται εκτός εάν διατηρείται σε καθηµερινή 

βάση. Η Google, για παράδειγµα, πρέπει συνεχώς να ανιχνεύει το διαδίκτυο και να 

ενηµερώνει τους δείκτες της, να φιλτράρει συνεχώς τα spam και άλλες προσπάθειες 

που επηρεάζουν τα αποτελέσµατά της και να ανταποκρίνεται συνεχώς και δυναµικά 

σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ασύγχρονα ερωτήµατα χρηστών, ταιριάζοντας τα 

ταυτόχρονα µε διαφηµίσεις κατάλληλου περιεχοµένου. ∆εν είναι τυχαίο ότι σύστηµα 

διοίκησης της Google, η δικτύωση και οι τεχνικές εξισορρόπησης του φόρτου 

αποτελούν τα πιο καλά κρυµµένα της µυστικά, ακόµα και  από τους αλγόριθµους 

αναζήτησής της. Η επιτυχία της Google στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 

αυτών αποτελεί βασικό της πλεονέκτηµα από πλευράς κόστους έναντι των 

ανταγωνιστών (O'Reilly, 2005).  
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Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι οι scripting γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η Perl, 

η Python, η PHP και τώρα η Ruby, παίζουν τόσο µεγάλο ρόλο στις Web 2.0 εταιρίες. 

Η Perl περιγράφηκε από τον Hassan Schroeder, τον πρώτο webmaster της Sun, ως «η 

ταινία αγωγού του διαδικτύου». Οι δυναµικές γλώσσες είναι το εργαλείο επιλογής 

των διαχειριστών συστήµατος και δικτύου, καθώς και των προγραµµατιστών 

εφαρµογών που κατασκευάζουν δυναµικά συστήµατα που απαιτούν συνεχή αλλαγή. 

Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κάποιοι που συµµετέχουν 

στην ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις πρακτικές ανάπτυξης ανοικτού κώδικα. Η ρήση του 

ανοιχτού κώδικα, «διαθέσιµες εκδόσεις νωρίς και διαθέσιµες εκδόσεις συχνά» στην 

πραγµατικότητα έχει τροποποιηθεί σε µια ακόµη πιο ριζοσπαστική θέση, αυτή της 

«διαρκούς beta έκδοσης», στη οποία το προϊόν έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 

ανοιχτού κώδικα, µε νέες δυνατότητες ενοποιηµένες σε µηνιαία, εβδοµαδιαία ή 

ακόµη και σε καθηµερινή βάση. Η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της 

συµπεριφοράς του χρήστη ώστε να φανεί ποια νέα χαρακτηριστικά χρησιµοποιούνται 

και πώς, είναι µια ακόµα ικανότητα που απαιτείται.  

Ο παραγωγός του Flickr, Cal Henderson, πρόσφατα αποκάλυψε ότι αναπτύσσουν 

νέα επιτεύγµατα κάθε µισή ώρα. Αυτό αποτελεί ένα ριζικά διαφορετικό µοντέλο 

ανάπτυξης. Ενώ δεν αναπτύσσονται όλες οι δικτυακές εφαρµογές µε τον ίδιο τρόπο, 

σχεδόν όλες οι εφαρµογές έχουν έναν κύκλο ανάπτυξης που είναι ριζικά 

διαφορετικός σε σχέση µε των προσωπικών υπολογιστών. Γι’ αυτό και σε άρθρο της 

ZDnet υπήρξε το συµπέρασµα ότι η Microsoft ποτέ δε θα νικήσει το Google αφού το 

επιχειρησιακό µοντέλο της Microsoft στηρίζεται στο γεγονός ότι ο καθένας 

αναβαθµίζει το υπολογιστικό του περιβάλλον κάθε δύο ή τρία χρόνια, ενώ το Google 

στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε χρήστης εξερευνεί οτιδήποτε νέο στο υπολογιστικό 

του περιβάλλον κάθε µέρα (O'Reilly, 2005).  

 

2.2.5 Ελαφρά µοντέλα προγραµµατισµού 

 

Μόλις οι υπηρεσίες διαδικτύου έγιναν η δεσπόζουσα τάση, οι µεγάλες εταιρείες 

έδωσαν µάχη, µε ένα πλήθος πολύπλοκων υπηρεσιών διαδικτύου, µε σκοπό να 

κατασκευάσουν αξιόπιστα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για κατανεµηµένες 

εφαρµογές. Όπως το διαδίκτυο πέτυχε ακριβώς επειδή ανέτρεψε ένα µεγάλο µέρος 

της θεωρίας του υπερκειµένου, αντικαθιστώντας έναν ιδανικό σχεδιασµό µε την απλή 

πρακτικότητα, έτσι και η RSS έχει γίνει, λόγω της απλότητάς της, η πιο ευρέως 
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διαδεδοµένη διαδικτυακή υπηρεσία, σε αντίθεση µε τις πολύπλοκες υπηρεσίες 

διαδικτύου που δεν έχουν ακόµη επιτύχει µεγάλη ανάπτυξη. 

Η ίδια αναζήτηση της απλότητας είναι εµφανής και σε άλλες συστηµατοποιηµένες 

υπηρεσίες διαδικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αποδέσµευση των 

Google Maps που πραγµατοποιήθηκε από το Google καθώς η απλή AJAX διεπαφή 

τους γρήγορα αποκρυπτογραφήθηκε από hackers οι οποίοι στη συνέχεια 

χρησιµοποίησαν τα δεδοµένα σε νέες υπηρεσίες (O'Reilly, 2005). 

Εποµένως, η χρήση µοντέλων ελαφρού προγραµµατισµού οδηγεί στην εξαγωγή 

τεσσάρων συµπερασµάτων. 

1. Η υποστήριξη ελαφρών µοντέλων προγραµµατισµού επιτρέπει τη δηµιουργία 

χαλαρά συνδεδεµένων συστηµάτων. Πολλές υπηρεσίες διαδικτύου που 

χρηµατοδοτούνται από εταιρίες παρουσιάζουν πολυπλοκότητα που έχει δηµιουργηθεί 

µε σκοπό την ισχυρή σύζευξη. Ενώ αυτό είναι αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις, 

πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρµογές µπορούν να παραµείνουν ελάχιστα 

συνδεδεµένες, όπως υποστηρίζει το Web 2.0. 

2. Η διανοµή είναι προτιµότερη από το συντονισµό. Οι απλές υπηρεσίες 

διαδικτύου, όπως η RSS και όσες στηρίζονται στο πρωτόκολλο REST, 

χρησιµοποιούν syndication για να ωθήσουν τα δεδοµένα προς τα έξω, δεν ελέγχουν τι 

συµβαίνει όταν φτάνουν στο άλλο άκρο της σύνδεσης. Αυτή η ιδέα είναι θεµελιώδους 

σηµασίας για το διαδίκτυο και είναι γνωστή ως αρχή από άκρο σε άκρο (end-to-end 

principle) (O'Reilly, 2005). 

3. Ο σχεδιασµός θα πρέπει να επιτρέπει hacking και αναπροσαρµογή. Συστήµατα 

όπως το αρχικό διαδίκτυο και οι τεχνολογίες RSS και AJAX έχουν το κοινό ότι δεν 

υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια για την εκ νέου χρήση τους. Μεγάλο µέρος του 

ωφέλιµου λογισµικού είναι ανοικτού κώδικα, αλλά ακόµα και όταν δεν είναι, δεν 

υπάρχει ισχυρή προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας.  Η επιλογή «View Source» που 

υπάρχει σε κάθε πρόγραµµα περιήγησης κατέστησε δυνατή, για κάθε χρήστη, την 

αντιγραφή ιστοσελίδας, οποιουδήποτε άλλου χρήστη. Πλέον, τα δεδοµένα είναι 

διαθέσιµα για τους προγραµµατιστές, που µπορούν να τα ανασυνδυάσουν µε νέους 

τρόπους, συνδυάζοντας εφαρµογές που λαµβάνουν πληροφορίες από µια ποικιλία 

Web 2.0 πηγών (Anderson, 2007). Το Web 2.0 δίνει στους προγραµµατιστές και τους 

χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν από µια σειρά από διαλειτουργικών συστατικών 

για να χτίσουν κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Όχι µόνο αυτό, αλλά οι 

εφαρµογές Web 2.0 γίνονται οι ίδιες στοιχεία για την οικοδόµηση ακόµη 
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περισσότερων εφαρµογών (Miller, 2005). Οι πιο επιτυχηµένες υπηρεσίες διαδικτύου 

είναι εκείνες που οδηγούν σε νέες κατευθύνσεις που πριν ούτε οι δηµιουργοί τους δεν 

είχαν φανταστεί. Αυτό γίνεται εµφανές στη φράση «some rights reserved» σε 

αντίθεση µε το πιο τυπικό «all rights reserved».   

4. Τα χαλαρά επιχειρηµατικά µοντέλα είναι ένα φυσικό επακόλουθο του χαλαρού 

προγραµµατισµού και των χαλαρών συνδέσεων. Όταν τα παραγόµενα προϊόντα είναι 

άφθονα µπορεί να δηµιουργηθεί κέρδος απλά συναρµολογώντας τα µε νέους και  

αποδοτικούς τρόπους. Η επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών παρείχε νέες 

ευκαιρίες για καινοτοµία, µε τη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων και συσκευών του 

υλικού (π.χ. Dell), νικώντας τις εταιρείες των οποίων τα επιχειρησιακά µοντέλα 

έδιναν σηµασία στην καινοτοµία κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με τον ίδιο 

τρόπο το Web2.0 µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στις εταιρείες να νικήσουν τον 

ανταγωνισµό µε την ολοένα καλύτερη αξιοποίηση και ενσωµάτωση των υπηρεσιών 

που παρέχονται από άλλους (O'Reilly, 2005). 

 

2.2.6 Λογισµικό πάνω από το επίπεδο µιας απλής συσκευής 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Web 2.0 που αξίζει να αναφερθεί, είναι το γεγονός 

ότι δεν περιορίζεται πλέον στην πλατφόρµα ενός προσωπικού υπολογιστή. 

Οποιαδήποτε εφαρµογή διαδικτύου µπορεί να θεωρηθεί ως το λογισµικό πάνω από το 

επίπεδο µιας µόνο συσκευής. Αυτό συµβαίνει γιατί, ακόµα και η πιο απλή εφαρµογή 

διαδικτύου περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο υπολογιστές, έναν που φιλοξενεί το 

διακοµιστή και έναν που φιλοξενεί το πρόγραµµα περιήγησης. Η ανάπτυξη του 

διαδικτύου ως πλατφόρµα επεκτείνει αυτή την ιδέα σε σύνθετες εφαρµογές που 

απαρτίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους υπολογιστές. 

Το iTunes, µια εφαρµογή αναπαραγωγής πολυµέσων που χρησιµοποιείται για την 

αναπαραγωγή,  αποθήκευση και οργάνωση ψηφιακού ήχου και βίντεο, αποτελεί το 

καλύτερο πρότυπο αυτής της αρχής. Η εφαρµογή αυτή, η οποία βασίζεται στην 

τεχνολογία RSS, εκτείνεται από µία φορητή συσκευή σε ένα τεράστιο διαδικτυακό 

back-end, µε τον προσωπικό υπολογιστή να λειτουργεί ως κρυφή µνήµη (cache) και 

σταθµό ελέγχου. Έχουν υπάρξει πολλές προηγούµενες προσπάθειες να φέρουν 

διαδικτυακό περιεχόµενο σε φορητές συσκευές, αλλά ο συνδυασµός iPod και iTunes 

είναι µία από τις πρώτες τέτοιες εφαρµογές που έχουν σχεδιαστεί από το µηδέν για να 

εκτείνονται σε πολλαπλές συσκευές (O'Reilly, 2005).  
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2.2.7 Εµπλουτισµένη εµπειρία χρήστη 

 

Το διαδίκτυο χρησιµοποιήθηκε για να παρέχει applets και άλλου είδους ενεργό 

περιεχόµενο µέσα από ένα πρόγραµµα περιήγησης. Η εισαγωγή της Java το 1995 

δοµήθηκε γύρω από την παροχή τέτοιων applets. Η Javascript και στη συνέχεια η 

DHTML σχεδιάστηκαν ως εργαλεία ελαφρού προγραµµατισµού µε σκοπό την 

υποστήριξη ικανότητας προγραµµατισµού από την πλευρά του πελάτη και πιο 

εµπλουτισµένη εµπειρία για το χρήστη. Πριν κάποια χρόνια, η Macromedia επινόησε τον 

όρο «Rich Internet Applications» (RIAs) ώστε να δώσει έµφαση στις ικανότητες του 

Flash να παρέχει όχι απλά πολυµεσικό περιεχόµενο αλλά και εµπειρίες εφαρµογών µε 

γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI).  

Παρόλα αυτά, η δυνατότητα του διαδικτύου να προσφέρει ολοκληρωµένες εφαρµογές 

δεν κατέρριψε την δεσπόζουσα τάση µέχρι που έκανε την εµφάνιση του το Gmail της 

Google, που γρήγορα ακολουθήθηκε από το Google Maps, δικτυακές εφαρµογές µε 

πλούσια περιβάλλοντα χρήστη και αλληλεπίδραση ισοδύναµη µε αυτή που υποστηρίζουν 

οι εφαρµογές των προσωπικών υπολογιστών. Η συλλογή των τεχνολογιών που 

χρησιµοποιήθηκαν από την Google δηµιούργησε την AJAX (O'Reilly, 2005). Επίσης, το 

Web 2.0 επιτρέπει τη δηµιουργία οπτικών εφαρµογών, µε βάση τα δεδοµένα και τη 

λειτουργικότητα από µια σειρά διαφορετικών πηγών ανάλογα µε την περίπτωση. Οι 

εφαρµογές αυτές τείνουν να είναι µικρές και σχετικά γρήγορες στην εγκατάσταση, 

και έχουν µεγάλη δύναµη, που στο παρελθόν ήταν προνόµιο των επιχειρήσεων και 

εντός της εµβέλειας κατάλληλων ατόµων (Miller, 2005).  

Πολλές, όµως, από τις ικανότητες που εξερευνούνται τώρα έχουν κάνει στην 

πραγµατικότητα την εµφάνισή τους εδώ και πολλά χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 

’90 και η Microsoft και η Netscape οραµατίζονταν τις ικανότητες που τελικά τώρα 

πραγµατοποιήθηκαν, αλλά η µάχη µεταξύ των προτύπων που θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθούν έκανε δύσκολη τη δηµιουργία εφαρµογών που υποστηρίζονται από 

προγράµµατα περιήγησης. Μόνο όταν η Microsoft τελικά κέρδισε και υπήρξε κάποιο 

στάνταρ πρόγραµµα περιήγησης, έγινε πιθανή µια τέτοιου είδους εφαρµογή. Αν και ο 

Firefox ξαναέφερε στο φως τον ανταγωνισµό στην αγορά των προγραµµάτων 

περιήγησης, δεν υπάρχει πλέον ο καταστρεπτικός ανταγωνισµός σχετικά µε τα δικτυακά 

πρότυπα, που κρατούσε πίσω την πρόοδο στη δεκαετία του ’90.  

Οι νεοεισερχόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον ανταγωνισµό εάν 

ασπαστούν πλήρως τις δυνατότητες του Web 2.0. Οι εταιρείες που πετυχαίνουν 

δηµιουργούν εφαρµογές που «µαθαίνουν» από τους χρήστες τους, χρησιµοποιώντας 
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την αρχιτεκτονική της συµµετοχής για να οικοδοµήσουν ένα ισχυρό πλεονέκτηµα όχι 

µόνο στον τοµέα του λογισµικού αλλά και στην αφθονία των διαµοιραζόµενων 

δεδοµένων (O'Reilly, 2005). 

 

2.3 Πρότυπα Σχεδιασµού του Web 2.0   

 

Σύµφωνα µε τον O’Reilly (2005) στο Web 2.0 ακολουθούνται οχτώ βασικές αρχές 

σχεδιασµού, όπως φαίνονται παρακάτω: 

1. Η υψηλού επιπέδου αυτοεξυπηρέτηση του πελάτη και η αλγοριθµική διαχείριση 

των δεδοµένων για να φτάσουν σε όλα τα άκρα του ιστού, καθώς οι µικροί ιστότοποι 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του διαδικτυακού περιεχοµένου. 

2. Οι εφαρµογές ολοένα και περισσότερο επηρεάζονται από τα δεδοµένα. Ως εκ 

τούτου, για να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αρκεί να δηµιουργηθεί µία 

µοναδική,  δύσκολη στο να αναδηµιουργηθεί πηγή των δεδοµένων. 

3. Το κλειδί για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις εφαρµογές διαδικτύου είναι ο 

βαθµός στον οποίο οι χρήστες προσθέτουν τα δικά τους δεδοµένα σε αυτά που 

παρέχονται. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να περιορίζεται η αρχιτεκτονική της συµµετοχής 

κατά την ανάπτυξη του λογισµικού.  

4. Μόνο ένα µικρό ποσοστό χρηστών θα µπει στον κόπο να προσθέσει αξία σε µία 

εφαρµογή. Γι αυτό, απαιτείται ορισµός προεπιλογών για τη συγκέντρωση των 

δεδοµένων των χρηστών ως παράπλευρη απαίτηση της χρήσης της εφαρµογής. 

5. Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας περιορίζει την επαναχρησιµοποίηση 

και αποτρέπει τον πειραµατισµό. Ως εκ τούτου, όταν προέρχονται οφέλη από τη 

συλλογική υιοθέτηση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα εµπόδια για την υιοθέτηση 

αυτή είναι µικρά (Some Rights Reserved), ακολουθώντας τα υπάρχοντα πρότυπα και  

χρησιµοποιώντας άδειες µε όσο το δυνατό λιγότερους περιορισµούς. Έτσι, ο ιδανικός 

σχεδιασµός θα πρέπει να επιτρέπει το hacking και την ανάµιξη του περιεχοµένου.  

 6. Όταν οι συσκευές και τα προγράµµατα συνδέονται µε το διαδίκτυο, οι 

εφαρµογές δεν είναι πλέον αντικείµενα λογισµικού, αλλά υπηρεσίες που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. Εποµένως, δεν εισάγονται τυποποιηµένες νέες δυνατότητες σε 

προηγούµενες εκδόσεις, αλλά αντίθετα, προσθέτονται σε τακτική βάση ως µέρος της 

κανονικής εµπειρίας του χρήστη. Οι χρήστες αποτελούν δοκιµαστές σε πραγµατικό 

χρόνο και οι υπηρεσίες οργανώνονται ώστε οι δηµιουργοί να γνωρίζουν πώς οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούν τις νέες δυνατότητες.  
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7. Οι εφαρµογές του Web 2.0 δηµιουργούνται από ένα δίκτυο συνεργαζόµενων 

υπηρεσιών. Έτσι, προσφέρουν διεπαφές υπηρεσιών διαδικτύου, syndication 

περιεχοµένου και εκ νέου χρήση των υπηρεσιών δεδοµένων των άλλων. Επίσης, 

υποστηρίζονται ελαφρά µοντέλα προγραµµατισµού που επιτρέπουν συστήµατα 

χαλαρών ενώσεων.  

8. Ο προσωπικός υπολογιστής δεν είναι πλέον η µόνη συσκευή πρόσβασης σε 

εφαρµογές διαδικτύου και οι εφαρµογές που περιορίζονται σε µία µόνο συσκευή είναι 

λιγότερο πολύτιµες από ότι εκείνες που συνδέονται µεταξύ τους. Άρα, η σχεδίαση 

των εφαρµογών θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να ενοποιεί υπηρεσίες µεταξύ των 

φορητών συσκευών, των προσωπικών υπολογιστών και των εξυπηρετητών του 

διαδικτύου.  

 

2.4 Οι βασικές Web 2.0 υπηρεσίες και εφαρµογές 

  

Υπάρχει ένα πλήθος διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών που επιδεικνύουν τα 

θεµέλια της έννοιας Web 2.0. Αυτά δεν είναι πραγµατικά τεχνολογίες, αλλά 

υπηρεσίες που κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας τα δοµικά στοιχεία από τις 

τεχνολογίες και τα ανοικτά πρότυπα που στηρίζουν το διαδίκτυο. Αυτά 

περιλαµβάνουν blogs, wikis, διαµοιρασµό πολυµέσων, διανοµή περιεχοµένου 

(syndication), podcasting, υπηρεσίες tagging κλπ. Πολλές από αυτές τις εφαρµογές 

διαδικτυακής τεχνολογίας χρησιµοποιούνται επί σειρά ετών, αν και τους 

προστίθενται νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες σε τακτική βάση. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι πολλές από αυτές τις νεότερες τεχνολογίες αποτελούν αλληλουχίες, 

δηλαδή κάνουν χρήση των υφιστάµενων υπηρεσιών (Anderson, 2007). Αυτές οι 

εφαρµογές θέτουν γενικά περισσότερη εξουσία στα χέρια των χρηστών να επιλέξουν, 

να φιλτράρουν, να δηµοσιεύσουν, να επεξεργαστούν πληροφορίες και να 

συµµετέχουν στη δηµιουργία πόρων πληροφόρησης (Tredinnick, 2006).  

 

2.4.1 Blogs 

 

Ο όρος web-log ή blog, που επινοήθηκε από τον Jorn Barger, εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του ‘90 ως ένας απλοποιηµένος τρόπος 

δηµοσίευσης στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας την ανάγκη για αποκλειστικό λογισµικό 

δηµοσίευσης διαδικτύου, αντικαθιστώντας το µε ένα συνδυασµό διαδικτυακών 
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φορµών για την εισαγωγή πληροφοριών και ένα σύνολο προτύπων για την εµφάνιση 

του (Tredinnick, 2006). Αρχικά, τα blogs, χρησιµοποιούνταν ως online ηµερολόγια 

αλλά πλέον αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο αµφίδροµης επικοινωνίας µε βάση το 

διαδίκτυο. Είναι µια απλή ιστοσελίδα που αποτελείται από σύντοµες παραγράφους 

γνωµών, πληροφοριών, καταχωρήσεων προσωπικού ηµερολογίου ή συνδέσεων, που 

ονοµάζονται δηµοσιεύσεις (posts), οργανωµένες κατά χρονολογική σειρά µε την πιο 

πρόσφατη πρώτη, στο στυλ ενός ηλεκτρονικού περιοδικού (Anderson, 2007). Τα 

blogs έχουν διάφορες µορφές και µπορεί να περιλαµβάνουν έκφραση της γνώµης του 

χρήστη σχετικά µε ένα θέµα ή την καταγραφή δραστηριοτήτων. Είναι 

αλληλεπιδραστικά, µε την έννοια ότι άλλοι χρήστες θα µπορούσαν να υποβάλλουν 

παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά µε τις πληροφορίες που καταχωρούνται από το 

συντάκτη του blog (Ajjan & Hartshorne, 2008).  

∆ύο πτυχές του blog παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι η 

µεγαλύτερη ευκολία δηµοσίευσης στο διαδίκτυο που έχουν εισάγει. Το blog έχει 

εξαγγελθεί ως ένα ουσιαστικά δηµοκρατικό µέσο επιτρέποντας σχεδόν σε όλους µε 

µόνο µια µικρή τεχνολογική εξοικείωση να συµµετάσχουν στο παρεκβατικό χώρο του 

διαδικτύου. Το δεύτερο είναι η συλλογή εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από 

το blog κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία του blogging. Ειδικότερα, τα εργαλεία 

αυτά, που ενσωµατώνουν, για παράδειγµα, µια σύνοψη της συγκεκριµένης 

ιστοσελίδας ή άρθρου αυτόµατα σε ένα blog, συµπεριλαµβανοµένης µιας υπερ-

σύνδεσης πίσω στο σηµείο προέλευσης, έχουν µεγάλη σηµασία στον τρόπο που 

έχουν αναπτυχθεί τα blogs (Tredinnick, 2006). 

Τα περισσότερα blogs είναι κυρίως κειµένου, αλλά ορισµένα εστιάζουν σε 

φωτογραφίες (photoblog ή photolog), βίντεο (videoblog ή vlog) ή ήχο (podcast). Το 

blogging που γίνεται µέσα από µια φορητή συσκευή, όπως από έναν  tablet PC ή ένα 

κινητό τηλέφωνο ονοµάζεται mob-blogging ενώ εκείνο που γίνεται σε πραγµατικό 

χρόνο είναι γνωστό ως liveblogging. Μία τελευταία κατηγοριοποίηση των blogs είναι 

ο διαχωρισµός τους σε αυτά που είναι ιδιωτικά, όταν υπάρχουν εσωτερικά σε έναν 

οργανισµό, ή δηµόσια, όταν είναι ανοιχτά σε όλους (Murugesan, 2007).  

Όσον αφορά τη δοµή των blogs, έχουν πολλά µοναδικά χαρακτηριστικά που τα 

διακρίνουν από άλλες µορφές ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, η ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων, η υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων 

και η υπηρεσία µηνυµάτων πολυµέσων. Το linking είναι µια σηµαντική πτυχή του 

blogging που του δίνει µία αίσθηση αµεσότητας και διευκολύνοντας την ανάκτηση 
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και συσχέτιση των πληροφοριών µεταξύ των διάφορων blogs. Οι καταχωρήσεις 

ιστολογίου (blog entries) συνήθως αποτελούνται από τίτλο, σώµα, ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης, σχόλια, κατηγορία ή tag, permalink και trackback ή pingback 

(Anderson, 2007). 

Επίσης, κάθε δηµοσίευση συνήθως επισηµαίνεται (tagged) µε µια ή δύο λέξεις-

κλειδιά, επιτρέποντας έτσι το θέµα της να ταξινοµηθεί µέσα στο σύστηµα, ώστε όταν 

αυτή παλιώσει να µπορεί να κατατεθεί σε ένα πρότυπο, µε βάση το θέµα. 

Επιλέγοντας την περιγραφή της δηµοσίευσης ή στην επισήµανση, που εµφανίζεται 

κάτω από τη δηµοσίευση,  µεταφέρεται κανείς σε µια λίστα από άλλες δηµοσιεύσεις 

του ίδιου συγγραφέα που χρησιµοποιούν την ίδια επισήµανση.  

Το permalink είναι ένα µόνιµο URI το οποίο δηµιουργείται από το σύστηµα του 

blogging και εφαρµόζεται σε µία συγκεκριµένη δηµοσίευση. Εάν το στοιχείο 

µετακινηθεί εντός της βάσης δεδοµένων, π.χ. λόγω αρχειοθέτησης, το permalink 

παραµένει το ίδιο. Εάν η δηµοσίευση µετονοµαστεί ή αν αλλάξει το περιεχόµενο της 

µε οποιοδήποτε τρόπο, το permalink θα εξακολουθήσει να παραµένει αµετάβλητο, 

δηλαδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος έκδοσης και χρησιµοποιώντας ένα permalink 

δεν εγγυάται το περιεχόµενο της δηµοσίευσης. 

Το trackback (ή pingback) επιτρέπει σε έναν blogger να ειδοποιήσει έναν άλλο  ότι 

έχει αναφερθεί ή έχει σχολιάσει ένα από τα post του. Όταν ο δεύτερος λάβει 

ειδοποίηση από τον πρώτο ότι έχει δηµιουργηθεί ένα trackback, το σύστηµα του  

δηµιουργεί αυτόµατα µια εγγραφή permalink στην αναφερόµενη δηµοσίευση. Το 

trackback λειτουργεί µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο τόσο το blog που κάνει την 

αναφορά όσο και αυτό που αναφέρεται. Ορισµένοι bloggers σκόπιµα απενεργοποιούν 

το trackback καθώς µπορεί να είναι µια διαδροµή σε αποστολείς ανεπιθύµητης 

αλληλογραφίας (spammers). 

Το blogroll είναι µια λίστα συνδέσεων προς άλλα blogs ή ιστοσελίδες που ένας 

συγκεκριµένος blogger αγαπά ή βρίσκει χρήσιµα. Είναι παρόµοιο µε ένα 

σελιδοδείκτη ή µία λίστα αγαπηµένων. 

Το λογισµικό των blog διευκολύνει επίσης τη διανοµή (syndication), στην οποία οι 

πληροφορίες σχετικά µε τις καταχωρήσεις του blog διατίθενται µε άλλα λογισµικά 

µέσω RSS και ολοένα και περισσότερο µέσω Atom. Αυτό το περιεχόµενο στη 

συνέχεια συγκεντρώνεται σε feeds και µια ποικιλία από blog aggregators και ειδικά 

εργαλεία ανάγνωσης blog µπορούν να χρησιµοποιούν αυτά τα feeds (Anderson, 

2007). Έτσι, εάν εγγραφεί κανείς σε ένα blog, µπορεί να γνωρίζει πότε έχει 
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ενηµερωθεί, γλυτώνοντας χρόνο αναζήτησης. Μπορεί κανείς να εγγραφεί σε πολλά 

blogs και να λαµβάνει δωρεάν καταχωρήσεις ιστολογίου στην προσωπική ιστοσελίδα 

ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο. 

Ο µεγάλος αριθµός των ατόµων που ασχολούνται µε το blogging έχει προκαλέσει 

ανάπτυξη του όρου «blogosphere» (ή blogsphere) που εκφράζει την έννοια του 

συνόλου των bloggers που δραστηριοποιούνται στο δικό τους περιβάλλον. Οι 

bloggers δηµοσιεύουν επίσης παρατηρήσεις σε post entries άλλων κρατών, 

συνδέονται µε άλλα posts και έτσι ενδιαφέρουσα posts ταξιδεύουν από ιστοσελίδα σε 

ιστοσελίδα. Μέσα από αυτά τα συνδεδεµένα blogs, άτοµα µε παρόµοια ενδιαφέροντα 

µπορούν να οικοδοµήσουν σχέσεις και κοινότητες (Murugesan, 2007). 

Αυτό σηµαίνει ότι blogs έχουν γίνει όχι µόνο ένας φθηνός και εύκολος τρόπος 

δηµοσίευσης στο διαδίκτυο αλλά επίσης, έχουν γίνει τρόποι συγκέντρωσης 

διαδικτυακού περιεχοµένου για συγκεκριµένα άκρα. Η συνάθροιση αυτή συνεπάγεται 

την επαναχρησιµοποίηση των πληροφοριών και την παράληψη µεγάλου µέρους της 

αρχιτεκτονικής και του σχεδιασµού πλοήγησης που διασφαλίζει το αρχικό πλαίσιο 

των εν λόγω πληροφοριών. Αυτό είναι περισσότερο από µία απλή αναδηµοσίευση, 

είναι ένας µετασχηµατισµός του αρχικού µοντέλου δηµοσίευσης στο διαδίκτυο σε µια 

πιο συµµετοχική φόρµα (Tredinnick, 2006).  

Τέλος, τα blogs είναι εύκολο να βρεθούν. Μπορεί να γίνει αναζήτηση 

καταχωρήσεων ιστολογίου µε διάφορα κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένου του 

συγγραφέα, χρησιµοποιώντας εξειδικευµένες µηχανές αναζήτησης blog, όπως η 

Technorati. Ορισµένες από αυτές τις µηχανές αναζήτησης µπορούν να 

παρακολουθούν τις διασυνδέσεις µεταξύ των bloggers κατατάσσοντας τα blogs 

ανάλογα µε τις ιστοσελίδες που συνδέονται σε αυτά.  

 

� Audio blogging and podcasting 

 

Τα podcasts είναι ηχογραφήσεις, συνήθως σε µορφή MP3, από συζητήσεις, 

συνεντεύξεις και διαλέξεις που µπορούν να αναπαραχθούν είτε σε έναν επιτραπέζιο 

υπολογιστή είτε σε ένα ευρύ φάσµα φορητών συσκευών MP3. Αρχικά ονοµαζόταν 

audio blogs και έχουν τις ρίζες τους στις προσπάθειες να προστεθούν streams ήχου 

στα blogs. Μία πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η εισαγωγή των βίντεο podcasts, που 

µερικές φορές ονοµάζονται vidcast ή vodcast, που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει στον υπολογιστή του ή σε κάποιον MP4 player (Boulos et al., 2006). 
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Πρόκειται για την ηλεκτρονική παράδοση video-on-demand αποσπασµάτων που 

µπορούν να αναπαραχθούν σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή  µε ένα κατάλληλο 

player. 

Ένα podcast γίνεται δηµιουργώντας ένα αρχείο ήχου µορφής MP3, 

χρησιµοποιώντας µια συσκευή ηχογράφησης φωνής ή παρόµοια, αποστέλλοντας το 

αρχείο σε έναν κεντρικό διακοµιστή και στη συνέχεια γνωστοποιώντας το στον 

κόσµο µέσω µίας RSS. Η διαδικασία αυτή, προσθέτει µια σύνδεση URL στο αρχείο 

ήχου, καθώς και οδηγίες για την θέση του αρχείου ήχου στον κεντρικό διακοµιστή 

µέσα στο RSS αρχείο. Οι ακροατές του podcast εγγράφονται στα RSS feeds για να 

λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα νέα podcasts, όταν αυτά γίνονται διαθέσιµα. 

Η µεγαλύτερη δυσκολία δεν εµφανίζεται εποµένως στη διανοµή αλλά στην παραγωγή 

ενός αρχείου ήχου καλής ποιότητας (Anderson, 2007). 

 

2.4.2 Wikis 

 

Ο όρος wiki προέρχεται από την Χαβανέζικη λέξη wikiwiki που σηµαίνει 

γρήγορα. Ένα wiki είναι ένα απλό, ισχυρό συνεργατικό σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου, βασιζόµενο στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν 

τις σελίδες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, να προσθέσουν ένα νέο άρθρο ή να 

αναθεωρήσουν ένα υπάρχον, µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης. Οι χρήστες 

µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που γίνονται στα διάφορα άρθρα 

(Murugesan, 2007). Αυτό σηµαίνει ότι παραχωρείται η εξουσία για επεξεργασία και 

ενηµέρωση των πληροφοριών στους χρήστες και πως το wiki είναι ένα εργαλείο 

ενεργοποίησης της συνεργατικής συγγραφής. Η ακρίβεια των πληροφοριών που 

προκύπτει από τη συνεργασία δεκάδων ή εκατοντάδων συνεισφερόντων εξαρτάται 

από σε ένα βαθµό από τη συναίνεση, µέσω των αλληλεπιδράσεων, των χρηστών.  

Αυτό µπορεί να φαίνεται καταστροφικό ωστόσο η δηµοφιλής επιτυχία δηµόσιων 

wikis, όπως η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, έχουν αποδείξει πως αυτή η 

προσέγγιση για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των πόρων πληροφοριών µπορεί να 

οδηγήσει σε αξιόπιστο και σταθερό περιεχόµενο και ότι η έννοια του wiki, ως ένα 

εργαλείο συνεργασίας που διευκολύνει την παραγωγή µιας οµαδικής εργασίας, είναι 

ευρέως κατανοητή (Tredinnick, 2006). Η Wikipedia επιτρέπει στους χρήστες να 

τροποποιήσουν εγκυκλοπαιδικές εγγραφές δηµιουργώντας µία αναθεωρηµένη και 

επεξεργασµένη δοµή. 
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Απεικονίζοντας την αυξανόµενη δηµοτικότητα των wikis, σε µια µελέτη, πριν 

µερικά χρόνια, από το Pew Research Center διαπιστώθηκε ότι το 30% των χρηστών 

του διαδικτύου επισκέφθηκε την Wikipedia για αναζήτηση όρων και εννοιών 

(Madden & Fox, 2006). Είναι ενδιαφέρον ότι το 24,25% αυτών είναι µεταξύ των 

ηλικιών 18–24. Ενώ, στην ίδια ηλικία, µόνο το 14.94% κάνει χρήση της Encarta 

Online Encyclopedia (Ajjan & Hartshorne, 2008).  

Επιγραµµατικά, τα wikis προσφέρουν (Murugesan, 2007): 

• Ασύγχρονη συνεισφορά από µια οµάδα ατόµων  που µπορεί να βρίσκονται σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όπως εµπειρογνώµονες, υπολογιστές, 

εργαζόµενους και χρήστες. 

• Σχολιασµό πληροφοριών ή συζήτηση θεµάτων εξαιρετικής σηµασίας σε εξέλιξη 

• Υψηλότερη απόδοση επικοινωνίας και παραγωγικότητα σε σχέση µε τα «µπρος 

και πίσω» παραδείγµατα των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Υποστήριξη για την αξιοποίηση της δύναµης των διαφορετικών ατόµων να 

δηµιουργήσουν συνεργατικά έργα. 

• Συγκεντρωτικά, κοινόχρηστα αρχεία φύλαξης γνώσης και εγγράφων για όλες τις 

πτυχές του έργου, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και 

τη διαχείριση. 

• Υποστήριξη ώστε το περιεχόµενο να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί 

βαθµιαία διαχρονικά.  

Συγκριτικά µε τα blogs, τα wikis χρονολογούνται ακόµη πιο πίσω και 

χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης γνώσης και προσαύξησης πληροφοριών 

(Alexander & Levine, 2008). Όπως και το blog, είναι ένα απλοποιηµένο µέσο 

δηµοσίευσης στο διαδίκτυο που είναι απαλλαγµένο από την ανάγκη για ειδικό 

λογισµικό δηµοσίευσης σε αυτό. Βασίζονται σε server-side διαδικασίες για να 

µετατρέψουν το περιεχόµενο σε HTML και µεταξύ των σελίδων χρησιµοποιείται 

απλή, σύνδεση υπερκειµένου. Σε αντίθεση µε το blog, το wiki υποστηρίζει τη 

δηµιουργία ιστοσελίδων πλήρους-κλίµακας µε συνδυασµό προτύπων, εργαλείων 

σύνταξης και µονοπατιών ελέγχου (Tredinnick, 2006). Μία ακόµη διαφορά, σε 

αντίθεση µε τα blogs, είναι ότι τα wikis γενικά έχουν µια συνάρτηση ιστορικού 

(history), η οποία επιτρέπει σε προηγούµενες εκδόσεις να εξετασθούν και µια 

συνάρτηση επαναφοράς (rollback) που επαναφέρει τις προηγούµενες εκδόσεις 

(Anderson, 2007). 
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Τα χαρακτηριστικά ενός wiki σύµφωνα µε τον Murugesan (2007) περιλαµβάνουν: 

• Μια γλώσσα σήµανσης wiki. Το «wikitext» παρέχει ένα συντοµογραφικό τρόπο 

µορφοποίησης κειµένου και σύνδεσης  εξωτερικών εγγράφων και περιεχοµένων. 

• Απλή δοµή και πλοήγηση ιστοσελίδας. Ώστε, οι συµβαλλόµενοι να µπορούν να 

δηµιουργήσουν νέες σελίδες και να συνδέσουν εύκολα τη µία σελίδα µε την άλλη. 

• Απλό template. Όταν ζητείται µια σελίδα µε wikitext, το λογισµικό του wiki 

µετατρέπει το wiki σε HTML και δηµιουργεί δεσµούς µεταξύ σελίδων.  Περικλείει 

το περιεχοµένο που έχει µετατραπεί σε ένα template, που παρέχει µια συνεπή 

εµφάνιση σε όλες τις σελίδες του wiki. 

• Υποστήριξη πολλών χρηστών. Οι υπερσυνδέσεις σε σελίδες εντός του wiki 

δηµιουργούνται αυτόµατα. Το λογισµικό του wiki κάνει συνδέσεις βασιζόµενο 

στον τίτλο της σελίδας, έτσι ο συντάκτης δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσει, 

θυµηθεί ή να πληκτρολογήσει µεγάλες διευθύνσεις URL για να συνδέσει µια 

σελίδα µε µια άλλη µέσα σε ένα wiki. 

• Απλή ροή. Μπορεί κανείς να γράψει ή να επεξεργαστεί και να δηµοσιεύσει χωρίς 

συντακτική παράλειψη ή έγκριση. Το περιεχόµενο ενός wiki διαχειρίζεται µέσω 

της παρακολούθησης αλλαγών και της ικανότητας του wiki για επαναφορά σε µια 

προηγούµενη έκδοση και αποτροπή ανεπιθύµητης αλληλογραφίας (spam). Μπορεί 

επίσης να ελεγχτεί η πρόσβαση του χρήστη και τα προνόµια του. 

• Ενσωµατωµένη δυνατότητα αναζήτησης. Μπορεί να γίνει αναζήτηση για 

συγκεκριµένες πληροφορίες ή θέµα µέσα σε ένα wiki χρησιµοποιώντας σχετικές 

λέξεις-κλειδιά. 

Οι υποστηρικτές της εξουσίας των wikis αναφέρουν την ευκολία της χρήσης των  

εργαλείων τους, την ευελιξία και την ανοικτή πρόσβαση ως µερικές από τις πολλές 

αιτίες που τα κάνουν χρήσιµα σε µία οµάδα εργασίας. Επίσης, τα wikis ενίοτε 

χρησιµοποιούνται ως απλά σηµειωµατάρια για συνεργασία, ως κοινόχρηστος χώρος 

που µπορούν να γράφουν χρήστες που είναι διαχωρισµένοι από το χώρο και το χρόνο. 

Ένα ακόµη θετικό αποτέλεσµα είναι ότι αυξητική συνάρτηση των wikis, βάση της 

οποίας το περιεχόµενο συσσωρεύεται διαχρονικά, είναι κατάλληλη για τη δηµιουργία 

παγκόσµιων φαινοµένων, από το fan fiction όπως είναι η Lostpedia µέχρι τον κόσµο 

του Latin στην Vicipaedia Latina (Alexander & Levine, 2008). Τα wikis είναι αρκετά 

διαδεδοµένα σαν µέσο συλλογικής εργασίας πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Ακόµη και 

µέσα σε εταιρίες, οργανισµούς, υπηρεσίες, κλπ., η χρήση τους σαν σελίδες αναφοράς 
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της προόδου των εργασιών, διευκολύνει τους εργαζόµενους στο να ενηµερώνονται 

για ότι συµβαίνει στην επιχείρηση (Καλτσογιάννης, 2007).  

Αναµφισβήτητα όµως, υπάρχουν και προβλήµατα για τα συστήµατα που 

επιτρέπουν ένα τέτοιο επίπεδο διαφάνειας, ακόµα και η ίδια η Wikipedia έχει 

υποφέρει από προβλήµατα κακόβουλης επεξεργασίας και βανδαλισµού. Ωστόσο, 

υπάρχουν επίσης εκείνοι που ισχυρίζονται ότι πράξεις βανδαλισµού και λάθη έχουν 

διορθωθεί αρκετά γρήγορα από εσωτερικές διαδικασίες που εφαρµόζει. Εναλλακτικά, 

περιορίζεται η πρόσβαση µόνο στους εγγεγραµµένους χρήστες όπως γίνεται συχνά 

στα wikis επαγγελµατικής φύσης (Anderson, 2007). Τέλος, τα wikis έχουν κάποιους 

περιορισµούς που πρέπει να σηµειωθούν, όπως η ακρίβεια του περιεχοµένου, η 

ισορροπία, η αφθονία, η συνέπεια και η αξιοπιστία του δικτύου, θέµατα νοµικών 

ευθυνών, προστασία της ιδιωτικής ζωής, φήµη, ασφάλεια, λογοδοσία και δυνατότητα 

ελέγχου (Murugesan, 2007).  

 

2.4.3 Tagging and Social Bookmarking 

 

Μία ετικέτα (tag) είναι µια λέξη-κλειδί που προστίθεται σε ένα ψηφιακό 

αντικείµενο, όπως ιστοσελίδα, εικόνα, βίντεο κλπ, για να το περιγράψει. Τα 

περισσότερα blogs και δηµοσιεύσεις διαδικτύου χρησιµοποιούν tags. Τα tags είναι 

επίσης γνωστά ως labels και η διαδικασία δηµιουργίας τους είναι γνωστή ως tagging 

(Murugesan, 2007). Το tagging  έχει απλωθεί πέρα από τα όρια του bookmarking 

ιστοσελίδων και υπηρεσίες όπως το Flickr (photos), το YouTube (video) και το Odeo 

(podcasts) επιτρέπουν ένα ευρύ φάσµα ψηφιακών αντικειµένων να επισηµανθούν µε 

tags. Μία από τις πρώτες µεγάλης κλίµακας εφαρµογές σήµανσης εµφανίστηκε µε 

την ιστοσελίδα del.icio.us, του Joshua Schacter, η οποία ξεκίνησε το φαινόµενο του 

social bookmarking. 

Tα συστήµατα social bookmarking µοιράζονται µια σειρά από κοινά 

χαρακτηριστικά, επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν καταλόγους 

«σελιδοδεικτών» ή «αγαπηµένων», τοποθετώντας σελιδοδείκτη στις ενδιαφέρουσες 

για αυτούς σελίδες, για να τους αποθηκεύουν σε µια αποµακρυσµένη υπηρεσία, και 

όχι στο πρόγραµµα περιήγησης, ώστε να τους κοινοποιούν σε άλλους χρήστες του 

συστήµατος, εφόσον το επιθυµούν, µε tags (Anderson, 2007). Οι χρήστες µπορούν να 

εξερευνήσουν τις συλλογές σελιδοδεικτών άλλων µε την εγγραφή στις σελίδες 

σελιδοδείκτη τους. Αν οι χρήστες ενδιαφέρονται για µια τοποθεσία µπορούν να την 
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επισηµάνουν χρησιµοποιώντας µερικές λέξεις για να βοηθήσουν άλλους να τη βρουν 

εύκολα (Ajjan & Hartshorne, 2008). Μια σηµαντική διαφορά από την 

κατηγοριοποίηση σε «φακέλους» που χρησιµοποιείται στις παραδοσιακές λίστες 

σελιδοδεικτών, που βασίζονται στο πρόγραµµα περιήγησης, είναι ότι ένας 

σελιδοδείκτης µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µία κατηγορίες (Millen et al., 

2006). Το social bookmarking είναι ένας εξαιρετικός τρόπος αποτύπωσης της γνώσης 

µε βάση τα συµφραζόµενα (Murugesan, 2007).  

Ο όρος folksonomy αποτελεί νεολογισµό του Thomas Vander Wal για να 

περιγράψει την ταξινόµηση των πληροφοριών που δηµιούργησε ο χρήστης. 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα κατηγοριοποίησης που δηµιουργούν οι χρήστες  του 

διαδικτύου καθώς σερφάρουν, για την κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου που 

βρίσκουν online. Χρησιµοποιεί συλλογικά παραγόµενα tags ή labels που 

κατηγοριοποιούν περιεχόµενο όπως ιστοσελίδες, online φωτογραφίες και 

συνδέσµους. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των folksonomies είναι ότι δεν έχουν µια 

ιεραρχία όπως σε επαγγελµατικά ανεπτυγµένες ταξινοµήσεις µε ελεγχόµενα 

λεξιλόγια και ως εκ τούτου είναι πιο ανοιχτά. Τα folksonomies, όπως τα tags που 

δηµιούργησε ο χρήστης για τις φωτογραφίες στο Flickr και τα tags για bookmarking 

στο Del.icio.us, µπορούν να απαντήσουν γρήγορα σε αλλαγές και καινοτοµίες στο 

πως οι χρήστες κατηγοριοποιούν περιεχόµενο στο διαδίκτυο (Murugesan, 2007). 

Το folksonomy εξαρτάται από δύο στοιχεία, τις τεχνολογίες αυτόµατης 

δεικτοδότησης, ιδιαίτερα τη χρήση cluster analysis και τον συνυπολογισµό των 

εµπειριών του χρήστη που κατέλαβαν τα περιγραφικά tags, δηλαδή το social 

bookmarking. Τα folksonomies λοιπόν βασίζονται στην πείρα των παρεµβατικών 

κοινοτήτων βοηθώντας στην ταξινόµηση των πληροφοριών και της γνώσης. Σε 

αντίθεση µε το υπερκείµενο το οποίο ρητά βασίζεται στις συσχετίσεις που κάνουν οι 

άνθρωποι µεταξύ ανόµοιων τµηµάτων πληροφοριών, τα folksonomies εξαρτώνται 

από τις οµοιότητες µεταξύ των τρόπων που οι άνθρωποι περιγράφουν ανόµοια 

κοµµάτια πληροφοριών (Tredinnick, 2006). 

Παρόλο που το folksonomy tagging γίνεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, 

κοινόχρηστο και ανοιχτό προς άλλους, o Vander Wal τόνισε πως δεν είναι 

συνεργατικό, ούτε µια µορφή κατηγοριοποίησης. Το tagging που γίνεται από ένα 

άτοµο για λογαριασµό ενός άλλου δεν αποτελεί folksonomy και η αξία του 

folksonomy προέρχεται από ανθρώπους που χρησιµοποιούν το δικό τους «λεξιλόγιο» 

ώστε να προσθέσουν ρητή σηµασία στην πληροφορία ή το αντικείµενο που 
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καταναλώνουν. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του folksonomy είναι ότι τα tags 

δηµιουργούνται ξανά και ξανά, ώστε να είναι δυνατόν να έχουν νόηµα ως 

αναδυόµενες τάσεις και ενδιαφέροντα. Ο µεγάλος αριθµός ατόµων που συµβάλλουν 

είναι που οδηγεί στη δηµιουργία δυνατότητας να διακρίνουν, µε βάση τα 

συµφραζόµενα, πληροφορίες όταν συγκεντρώνονται στα tags (Anderson, 2007). 

Η ιδέα της προσθήκης tags έχει επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει αυτό που 

ονοµάζεται tag cloud, δηλαδή οµάδες ετικετών (tag sets) διαφορετικών χρηστών, που 

χρησιµοποιούνται σε µια τοποθεσία διαδικτύου ή blog, που συλλέγουν πληροφορίες 

σχετικά µε τη συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες ετικέτες 

(Anderson, 2007). Η πληροφορία αυτή συχνά απεικονίζεται γραφικά ως ένα 

«σύννεφο» στο οποίο οι ετικέτες µε την υψηλότερη συχνότητα χρήσης 

απεικονίζονται µε µια µεγαλύτερη γραµµατοσειρά ή τονίζονται µε κάποιον άλλο 

τρόπο και η σειρά εµφάνισης είναι αλφαβητική, καθιστώντας εύκολο να βρεθεί ένα 

tag από τη δηµοτικότητα του ή αλφαβητικά. Επιλέγοντας ένα tag µέσα σε ένα tag 

cloud γενικά θα σας δώσει µια συλλογή στοιχείων που συσχετίζονται µε αυτό. 

∆ηµοφιλείς τοποθεσίες διαδικτύου όπως οι Flickr, del.icio.us και Digg χρησιµοποιούν 

tagging και social bookmarking υπηρεσίες. Τα tags και tag clouds µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων από µια πηγή µη δοµηµένων 

δεδοµένων (Murugesan, 2007).  

 

2.4.4 RSS και Atom 

 

Η RSS είναι µια σουίτα πρωτοκόλλων διανοµής διαδικτυακού περιεχοµένου, εκ 

των οποίων η πιο διαδεδοµένη είναι η Really Simple Syndication. Η RSS είναι ένας 

τρόπος να συνδυαστεί διαδικτυακό περιεχόµενο µε τη χρήση περιεχοµένου feeds 

(Tredinnick, 2006), που επιτρέπει στους χρήστες να πληροφορούνται σχετικά µε 

ενηµερώσεις του περιεχοµένου των ιστοτόπων που υποστηρίζουν RSS, των blogs ή 

των podcasts χωρίς στην πραγµατικότητα να επισκεφθούν την τοποθεσία. Αντ' αυτού, 

πληροφορίες από την ιστοσελίδα συλλέγονται µέσα σε ένα feed, το οποίο 

χρησιµοποιεί τη µορφή RSS και «διοχετεύεται» στο χρήστη µε µια διαδικασία 

γνωστή ως syndication (Anderson, 2007). Τα RSS feeds συνήθως συνδυάζουν την 

πρώτη παράγραφο, είτε µια περίληψη ενός άρθρου που δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο ή 

σε ένα blog και ένα σύνδεσµο πίσω στην προέλευση (Tredinnick, 2006). 
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Προκειµένου να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει ένα feed ένας πιθανός χρήστης 

πρέπει να εγκατασταθεί ένα λογισµικό εργαλείο, γνωστό ως feed aggregator ή feed 

reader, στην επιφάνεια εργασίας του υπoλογιστή του και αφού αποφασίσει ποια RSS 

feeds θέλει να του εµφανίζονται, στη συνέχεια εγγράφεται (subscribe) σε αυτές. Το 

λογισµικό αυτό θα ελέγχει στη συνέχεια περιοδικά για ενηµερωµένες εκδόσεις των 

RSS feeds που καταχωρήθηκαν στον ιστό και θα διατηρεί το χρήστη ενηµερωµένο 

για τυχόν αλλαγές (Anderson, 2007). ∆ηµοφιλή προγράµµατα περιήγησης έχουν 

ενσωµατωµένα προγράµµατα ανάγνωσης ή συλλέκτες ώστε να µπορεί κανείς εύκολα 

να προσθέσει feeds στην ιστοσελίδα του. Τα web ή blog RSS feeds συνήθως 

συνδέονται µε τη λέξη «subscribe» ή µε τα γράµµατα XML ή RSS σε ένα πορτοκαλί 

πλαίσιο (Murugesan, 2007). 

Η συγκέντρωση σε RSS σε συνδυασµό µε τον RSS feed reader είναι η δυνατότητα 

συγκέντρωσης περιεχοµένου από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες διαδικτύου σε έναν 

µόνο χώρο για το χρήστη. Τα είδη των ενδείξεων που µας βοηθηθούν στον έλεγχο 

ταυτότητας των πληροφοριών, όπως τα εταιρικά λογότυπα των παρόχων ειδήσεων 

και οι συλλέκτες πληροφοριών, σε µεγάλο βαθµό αποµακρύνονται από τις 

πληροφορίες, όπως παρουσιάζεται στον RSS feed reader. Ειδήσεις από πολλές 

διαφορετικές πηγές παρουσιάζεται δίπλα-δίπλα σε γενικές γραµµές ισοδύναµα. Ως 

αποτέλεσµα, δίνεται περισσότερη έµφαση στον χρήστη να αξιολογήσει την αρχή των 

πληροφοριών (Tredinnick, 2006). Η RSS έχει υιοθετηθεί ώστε να διανείµει µια 

µεγάλη ποικιλία περιεχοµένου, από άρθρα ειδήσεων και πρωτοσέλιδα, αλλαγές σε 

σελίδες wiki, ενηµερώσεις projects, ακόµη και οπτικοακουστικά δεδοµένα, όπως 

ραδιοφωνικά προγράµµατα (Merrill, 2009).  

Τεχνικά, η RSS είναι µια µορφή δεδοµένων, που βασίζεται σε XML, για 

δικτυακούς τόπους ώστε να µπορούν να ανταλλάξουν αρχεία που περιέχουν 

δηµοσίευση πληροφοριών και περιλήψεις του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Για 

διάφορους ιστορικούς λόγους υπάρχουν ορισµένες µορφές RSS (RSS 0.91, RSS 0.92, 

RSS 1.0, RSS 2.0) και ορισµένα θέµατα ασυµβατότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

RSS 2.0 δεν είναι απλώς µια νεότερη έκδοση του RSS 1.0, αλλά µια διαφορετική 

µορφή. Καθώς  χρησιµοποιείται ευρέως για διανοµή περιεχοµένου blog, σε νεότερες 

εκδόσεις η RSS έγινε γνωστή ως Real Simple Syndication. Πολλά εργαλεία blogging 

δηµιουργούν και δηµοσιεύουν αυτά τα RSS feeds αυτόµατα και σε ιστοσελίδες και 

blogs συχνά εµφανίζονται µικρά εικονίδια RSS και συνδέσεις για να επιτραπεί µια 
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γρήγορη διαδικασία εγγραφής για να λαµβάνεται ένα feed από µία ιστοσελίδα 

(Anderson, 2007). 

Το 2003 ένα νέο σύστηµα syndication προτάθηκε και αναπτύχθηκε υπό την 

ονοµασία Atom, προκειµένου να ξεκαθαρίσει κάποιες από τις αντιφάσεις µεταξύ των 

RSS εκδόσεων και τα προβλήµατα στον τρόπο που συνεργάζονται µεταξύ τους. Η 

Atom είναι ένα νεότερο, αλλά παρόµοιο, πρωτόκολλο syndication. Πρόκειται για ένα 

προτεινόµενο πρότυπο του Internet Engineering Task Force (IETF) και επιδιώκει να 

διατηρήσει καλύτερα metadata από ότι τα RSS, παροχή καλύτερης και πιο αυστηρής 

τεκµηρίωσης και ενσωµατώνει την έννοια κοινής δοµής για την αναπαράσταση των 

δεδοµένων (Merrill, 2009). Αυτό αποτελείται από δύο πρότυπα, το Atom Syndication 

Format, µία XML γλώσσα που χρησιµοποιείται για διαδικτυακά feeds, και ο Atom 

Publishing Protocol (APP), ένα HTTP-based πρωτόκολλο για τη δηµιουργία και την 

ενηµέρωση διαδικτυακών πόρων.  

Υπάρχει µεγάλη συζήτηση µεταξύ των υποστηρικτών του RSS και του Atom ως 

προς το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για syndication. Οι δύο πιο σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δύο είναι, πρώτον, ότι η ανάπτυξη του Atom λαµβάνει χώρα 

µέσω µιας επίσηµης και ανοικτή διαδικασίας προτύπων στο πλαίσιο της IETF, και 

δεύτερον, ότι µε το Atom το πραγµατικό περιεχόµενο της κωδικοποίησης των feeds 

είναι πιο σαφώς καθορισµένο. Το Atom µπορεί να υποστηρίξει επίσης περισσότερα 

από ένα podcast αρχεία, σε µια στιγµή και έτσι πολλαπλές µορφές αρχείων από το 

ίδιο το podcast µπορούν να διανεµηθούν ταυτόχρονα (Anderson, 2007). 

 

2.4.5 ∆ιαµοιρασµός Πολυµέσων (multimedia sharing) 

 

Ένας  από τους µεγαλύτερους τοµείς ανάπτυξης υπήρξε µεταξύ των υπηρεσιών 

που διευκολύνουν την αποθήκευση και το διαµοιρασµό περιεχοµένου πολυµέσων. 

Πολύ γνωστά παραδείγµατα αποτελούν το Flickr (φωτογραφίες), το YouTube 

(βίντεο) και το Odeo (podcasts). Αυτές οι δηµοφιλείς υπηρεσίες, λαµβάνουν την ιδέα 

του «εγγράψιµου» διαδικτύου, όπου οι χρήστες δεν είναι µόνο καταναλωτές αλλά 

συµβάλουν ενεργά στην παραγωγή διαδικτυακού περιεχοµένου και το ενεργοποιούν 

σε µαζική κλίµακα. Κυριολεκτικά εκατοµµύρια ανθρώπων συµµετέχουν στο 

διαµοιρασµό και ανταλλαγή αυτών των µέσων παράγοντας τα δικά τους podcasts, 

βίντεο και φωτογραφίες. Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή µέσω της υιοθέτησης 
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υψηλής ποιότητας, αλλά µε σχετικά χαµηλό κόστος τεχνολογίας ψηφιακών µέσων 

όπως οι βιντεοκάµερες χειρός (Anderson, 2007). 

 

2.4.6 Κοινωνική ∆ικτύωση  

 

Η κοινωνική δικτύωση (social networking) είναι ένα ακόµη βασικό 

χαρακτηριστικό του Web 2.0. Η επιτυχία των δικτυακών τόπων κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως το Facebook και το LinkedIn, καθώς και η ενσωµάτωση 

«κοινωνικών» χαρακτηριστικών σε υπάρχουσες γνωστές πλατφόρµες όπως το Ebay ή 

Amazon, δείχνουν το µαζικό ενδιαφέρον στο λεγόµενο «κοινωνικό διαδίκτυο». Το 

κοινωνικό διαδίκτυο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν 

σχέσεις µεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες πιο εντατικά και 

αποτελεσµατικά.  

Το Web 2.0 προσφέρει µία πλατφόρµα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου για 

τη δυναµική συγκρότηση οµάδων συνεργασίας και τη δηµιουργία, δηµοσίευση, 

ανταλλαγή και διαµοιρασµό κάθε είδους πληροφορίας  (Gray, 2012). Οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται σε κοινότητες,  οι οποίες µπορούν να 

αναπτύξουν µια κοινή συνείδηση και να παρέχουν πρόσβαση σε πιο σχετικές πηγές 

πληροφόρησης για τα µέλη τους. (Longueville, 2010). Τα κοινωνικά δίκτυα, 

επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν µία ψηφιακή παρουσία στο διαδίκτυο, 

ορίζοντας ένα προσωπικό προφίλ και καθιερώνουν µια ποικιλία δικτύων που τους 

συνδέουν µε οικογένεια, φίλους και άλλους συναδέλφους.  

Σύµφωνα µε µια έρευνα του Pew Research Center, πριν µερικά χρόνια, περίπου το 

55% όλων των Αµερικανών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, ηλικίας µεταξύ 

12 και 17 ετών, χρησιµοποιούν ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σχεδόν 

οι µισοί από αυτούς τους χρήστες ελέγχουν το λογαριασµό τους µία ή αρκετές φορές 

την ηµέρα (Ajjan & Hartshorne, 2008). 

 

2.4.7 User Feedback 

 

Μια άλλη συναφής προσέγγιση είναι η χρήση αξιολόγησης χρηστών για την 

κατάταξη των αποτελεσµάτων αναζήτησης, των posts ή των καταχωρήσεων. Οι 

υπηρεσίες περιεχοµένου τις οµαδοποιούν, όπως οι τοποθεσίες σύγκρισης τιµών και 

επιτρέπουν στους χρήστες να βαθµολογούν τις πληροφορίες. Παραθέτουν τις 
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πληροφορίες στην κορυφή των αποτελεσµάτων ανάλογα µε τις αποφάσεις της 

συνολικής αποτίµησης ολόκληρης της οµάδας χρηστών (Tredinnick, 2006). Μετρητές 

χτυπηµάτων καταδεικνύουν την σχετική επιτυχία των διαδικτυακών ιστοτόπων, ενώ η 

ποσότητα των σχολίων των χρηστών παρέχει µία µέτρηση της συµµετοχής των 

χρηστών. Ωστόσο, αυτού του είδους οι µετρικές δεν δείχνουν απαραίτητα την αξία 

του online περιεχοµένου. 

Ορισµένες ιστοσελίδες εµβαθύνουν ακόµα περισσότερο ρωτώντας τους χρήστες 

τους να δηλώσουν κατά πόσον ορισµένες πληροφορίες είναι χρήσιµες ή ακόµη και να 

τις αξιολογήσουν, απαντώντας σε κλίµακα από το 1 έως  το 10. Όµως, το µεγαλύτερο 

ποσοστό ανθρώπων εµφανίζει απροθυµία να δώσει σχόλια περιορίζοντας έτσι 

σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών αυτών (Lin, 2007). 

 

2.4.8 Συστήµατα Συστάσεων (recommender systems) 

 

Οι πιο πρόσφατες τοποθεσίες Web 2.0 αρχικά σχεδιάστηκαν είτε για να είναι 

αποθετήρια δεδοµένων χρήστη (όπως το YouTube και Flickr) είτε κοινωνικά δίκτυα 

(όπως το  Facebook). Αυτές στερούνται δοµηµένων πληροφοριών και παρουσιάζουν 

δηµοφιλή αποτελέσµατα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Η εύρεση πληροφοριών µε 

νόηµα µπορεί να είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς τις περισσότερες φορές, η 

πρόσκρουση σε κάτι ενδιαφέρον είναι καθαρή τύχη. 

Για να αντιµετωπίσουν αυτό το πρόβληµα, ορισµένες τοποθεσίες διαδικτύου 

χρησιµοποίησαν συστήµατα συστάσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες 

φιλτραρίσµατος για να κατευθύνουν τους χρήστες σε αντικείµενα που τους 

ενδιαφέρουν. Το συνεργατικό φιλτράρισµα (collaborative filtering) παρέχει 

προσωπικές συστάσεις µε βάση τις προτιµήσεις κάθε χρήστη, καθώς και των 

χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα, ενώ το φιλτράρισµα µε βάση το περιεχόµενο 

(content-based filtering), αναλύει και βαθµολογεί το περιεχόµενο των πηγών 

πληροφοριών για τη δηµιουργία του προφίλ των ενδιαφερόντων των χρηστών (Lin, 

2007). 

  

2.4.9 Μηχανές αναζήτησης  (Search Engines) και SEO 

 

Οι περισσότερες Web 2.0 τοποθεσίες περιλαµβάνουν µηχανές αναζήτησης για να 

εντοπίζουν περιεχόµενο που έχουν δηµιουργήσει άλλοι χρήστες. Τα συστήµατα αυτά 
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ανακτούν πληροφορίες επιθεωρώντας τα metatags λέξεων-κλειδιών, τα οποία είναι 

ενσωµατωµένα από το συντάκτη. Ωστόσο, τέτοια tags ίσως να δηµιουργήθηκαν 

τυχαία και δεν συσχετίζονται µε το πραγµατικό περιεχόµενο. Οι νεότερες εκδόσεις 

των µηχανών αναζήτησης χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό περιεχοµένου δεδοµένων 

(συχνότητα και πυκνότητα του όρου), πλαισίου δεδοµένων (όνοµα αρχείου και όνοµα 

domain) και αριθµού των εισερχόµενων συνδέσεων (δεδοµένα PageRank) (Lin, 

2007). 

Μεγάλης επίσης σηµασίας είναι να µπορεί ο επισκέπτης µιας ιστοσελίδας να την 

εντοπίσει µέσω µιας µηχανής αναζήτησης. Το Search Engine Optimization (SEO) 

είναι µία διαδικασία για τη βελτίωση της προβολής µιας ιστοσελίδας στις µηχανές 

αναζήτησης, µέσω «φυσικών» ή «αλγοριθµικών» αποτελεσµάτων αναζήτησης. Σε 

γενικές γραµµές, όσο υψηλότερη θέση έχει στη σελίδα και όσο πιο συχνά µία 

ιστοσελίδα εµφανίζεται στη λίστα αποτελεσµάτων της µηχανής αναζήτησης, τόσο 

περισσότεροι επισκέπτες θα αλληλεπιδράσουν µαζί της. Η SEO έχει σαν στόχο 

διαφορετικά είδη αναζήτησης, συµπεριλαµβανοµένης της αναζήτησης εικόνων, 

τοπική αναζήτηση, αναζήτηση βίντεο κλπ. Αυτό δίνει µια παρουσία στο διαδίκτυο 

για την ιστοσελίδα. 

Ως στρατηγική διαδικτυακού µάρκετινγκ, η SEO προσπαθεί να καταλάβει πως 

δουλεύουν οι µηχανές αναζήτησης και τι είναι αυτό που ψάχνουν οι άνθρωποι. Η 

βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου µπορεί να περιλαµβάνει, τόσο επεξεργασία 

του περιεχοµένου και του HTML κώδικα, καθώς και σχετική κωδικοποίηση ώστε 

αναβαθµιστεί η σηµασία συγκεκριµένων λέξεων-κλειδιά, όσο και µείωση των 

εµποδίων στις δραστηριότητες ευρετηρίασης των µηχανών αναζήτησης.  

Το ακρωνύµιο «SEO» µπορεί να αναφέρεται σε «earch engine optimizers»,  

δηλαδή συµβούλους που υλοποιούν προγράµµατα βελτιστοποίησης εκ µέρους των 

δηµιουργών των αντίστοιχων ιστοτόπων. Αυτοί, µπορεί να προσφέρουν SEO ως 

αυτόνοµη υπηρεσία ή ως µέρος µιας ευρύτερης εκστρατείας µάρκετινγκ. Ο όρος 

«search engine friendly» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει µενού, 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, εικόνες, βίντεο, καθώς και άλλα στοιχεία που 

έχουν βελτιστοποιηθεί για σκοπούς έκθεσης σε µία µηχανή αναζήτησης (Cyan, 

2012). 

 

 



  

35 

 

2.4.10 Pay Per Click 

 

Το Pay Per Click (PPC), ή αλλιώς Cost Per Click, είναι ένα πρότυπο διαφήµισης 

στο διαδίκτυο που χρησιµοποιείται για να κατευθύνει την κυκλοφορία σε 

συγκεκριµένες ιστοσελίδες, όπου οι διαφηµιστές πληρώνουν τον ιδιοκτήτη της 

ιστοσελίδας όταν γίνεται κλικ στη διαφήµιση. Με τις µηχανές αναζήτησης, οι 

διαφηµιστές συνήθως προσφέρουν φράσεις-κλειδιά που σχετίζονται µε την αγορά-

στόχο τους. Οι ιστότοποι περιεχοµένου χρεώνουν συνήθως µια σταθερή τιµή ανά 

κλικ αντί να χρησιµοποιούν ένα σύστηµα υποβολής προσφορών. Το PPC που 

εµφανίζει διαφηµίσεις, επίσης γνωστά ως διαφηµιστικά banners, παρουσιάζεται σε 

ιστοσελίδες ή στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης µε σχετικό περιεχόµενο 

που έχει συµφωνηθεί να προβάλλει διαφηµίσεις. 

 

2.5 Τεχνολογία και Πρότυπα 

 

Ένας από τους κύριους µοχλούς ανάπτυξης του Web 2.0 είναι η εµφάνιση µιας 

νέας γενιάς τεχνολογιών και προτύπων που σχετίζονται µε το διαδίκτυο. Αυτό 

ενισχύθηκε από την ισχυρή, αν και όχι ιδιαίτερα νέα, ιδέα του διαδικτύου ως 

πλατφόρµα. Στο παρελθόν, οι εφαρµογές λογισµικού έτρεχαν στον υπολογιστή του 

χρήστη και ο χειρισµός τους γινόταν από ένα λειτουργικό σύστηµα, όπως MacOS, 

Windows ή Linux. Κάτω από την ιδέα του διαδικτύου ως πλατφόρµα, οι εφαρµογές 

λογισµικού εκτελούνται µέσα στο παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης, 

επικοινωνώντας µε το δίκτυο και µε αποµακρυσµένους διακοµιστές. 

Μία συνέπεια του διαδικτύου ως πλατφόρµα είναι ότι υπάρχει λιγότερη έµφαση 

στο λογισµικό και πολύ περισσότερη σε µια εφαρµογή που παρέχει µια υπηρεσία. Το 

πόρισµα από αυτό είναι ότι δίνεται πολύ λιγότερη έµφαση στην απελευθέρωση του 

λογισµικού και πολλές γνωστές υπηρεσίες Web 2.0 παραµένουν σε ένα είδος 

«διαρκούς beta έκδοσης» (Anderson, 2007). 

∆εν υπάρχει ένα καθορισµένο σύνολο τεχνολογιών που χρησιµοποιεί κάθε 

σύστηµα Web 2.0. Οποιοδήποτε λογισµικό που βασίζεται στο διαδίκτυο το οποίο 

επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν και να ενηµερώνουν περιεχόµενο είναι 

αναµφισβήτητα µια Web 2.0 τεχνολογία. Ωστόσο, πολλές οικογένειες τεχνολογιών 
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που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή και κοινωνική δικτύωση των χρηστών σχετίζονται µε 

αυτό.  

Πολλές νέες τεχνολογίες καθιστούν τη διασύνδεση διαδικτύου οµαλή και έξυπνη. 

Ajax, JavaScript, Cascading Style Sheets (CSS), Document Object Model (DOM), 

Extensible HTML (XHTML), XSL Transformations (XSLT) / XML και Adobe Flash 

παρέχουν στους χρήστες µια πλούσια διαδραστική εµπειρία χωρίς τα µειονεκτήµατα 

των περισσοτέρων παλιών εφαρµογών διαδικτύου. Οι τεχνολογίες αυτές εµφανίζουν 

και παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου όπως ακριβώς το λογισµικό σε επίπεδο desktop, 

καθιστώντας αόρατες δυσκολίες κατανεµηµένης επεξεργασίας. 

Άλλες νέες τεχνολογίες καθιστούν εύκολη για της υπηρεσίες διαδικτύου, τη 

σύνδεση µε πολλές πηγές δεδοµένων και πληροφοριών. XML-RPC, REST, RSS, 

Atom, mashups και παρόµοιες τεχνολογίες διευκολύνουν την εγγραφή, τον 

πολλαπλασιασµό, την επαναχρησιµοποίηση και την ανάµιξη του διαδικτυακού 

περιεχοµένου. Ίσως ο πιο σηµαντικός πόρος για το Web 2.0 είναι ο χρήστης. H 

παροχή φιλικών εργαλείων για τη συµµετοχή του χρήστη στη δηµιουργία, 

κατανάλωση και διανοµή του περιεχοµένου είναι το κλειδί για την επιτυχία, ή την 

αποτυχία, για πολλές ιστοσελίδες στην εποχή του Web 2.0 (Lin, 2007). Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από το Web 

2.0 και το διαφοροποιούν ως προς τον τρόπο λειτουργίας και παρουσίασης των 

ιστοσελίδων σε σχέση µε το παραδοσιακό Web (Καλτσογιάννης, 2007). 

 

2.5.1 Asynchronous Javascript και XML (Ajax) 

 

Η παράδοση των Web 2.0 εφαρµογών και υπηρεσιών έχουν καθοδηγηθεί από την 

εκτεταµένη υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης οµάδας τεχνολογιών που αναφέρονται ως 

Ajax (Asynchronous Javascript και XML), ένας όρος που δόθηκε πρώτη φορά από 

τον Jesse James Garrett, ακαδηµαϊκό επιστήµονα πληροφορικής, και αποτελεί µία νέα 

προσέγγιση για τη δηµιουργία εφαρµογών διαδικτύου. Ως όρος, η Ajax επιχειρεί να 

συλλάβει τόσο µια προσέγγιση της εργασίας στο διαδίκτυο όσο και τη χρήση ενός 

συγκεκριµένου εύρους τεχνολογιών, εµπλουτίζοντας το περιβάλλον χρήστη και 

καθιστώντας το εξαιρετικά πιο αλληλεπιδραστικό και ευέλικτο (Anderson, 2007). 

Είναι στην πραγµατικότητα πολλές τεχνολογίες, που επικεντρώνονται γύρω από τη 

φόρτωση και ασύγχρονη παρουσίαση του περιεχοµένου, που έρχονται σε επαφή µε 
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νέους ισχυρούς τρόπους (Murugesan, 2007). Οι τεχνολογίες που συνδυάζει η Ajax 

είναι η εξής (Anderson, 2007; Merrill, 2009): 

• HTML/XHTML, ένας τρόπος βασιζόµενος σε πρότυπα για την παρουσίαση 

πληροφοριών στο πρόγραµµα περιήγησης 

•  CSS, για την παρουσίαση µε στυλ 

• Πρότυπο Document Object Model (DOM), που εκτίθεται από το πρόγραµµα 

περιήγησης για δυναµική προβολή και αλληλεπίδραση 

•  XML, ασύγχρονη ανταλλαγή και χειρισµός δεδοµένων 

•  XSLT, ασύγχρονη ανταλλαγή και χειρισµός δεδοµένων 

•  XMLHttpRequest, ασύγχρονη ανάκτηση δεδοµένων από το διακοµιστή 

•  Browser-side scripting, κατά κύριο λόγο µε Javascript (ή ECMA script) 

Εφόσον η Ajax στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη JavaScript και την XML που 

αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά και µε ακρίβεια από το πρόγραµµα περιήγησης., η 

ανάγκη τα προγράµµατα περιήγησης να συµµορφώνονται µε τα υπάρχοντα πρότυπα 

καθίσταται ένα σηµαντικό θέµα. Υπάρχει επίσης ένα debate όσον αφορά την 

υιοθέτηση ανερχόµενων προτύπων. Ο Mozilla, για παράδειγµα, χρησιµοποιεί το 

πρότυπο XML User Interface (XUL)  ενώ η Microsoft την Extensible Application 

Markup Language (XAML) (Anderson, 2007). 

Μία από τις µεγάλες απογοητεύσεις για τους χρήστες των παραδοσιακών 

ιστοσελίδων που βασίζονται σε HTML είναι ο χρόνος αναµονής για την εκ νέου 

φόρτωση και ανανέωση της σελίδας αφού ο χρήστης έχει επιλέξει µια επιλογή ή ένα 

σύνδεσµο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να βελτιωθεί ο δυναµισµός των 

ιστοσελίδων µέσω µεµονωµένων τεχνικών όπως η Javascript, τα κρυµµένα καρέ 

(hidden frame), η Dynamic HTML (DHTML), η CSS και το ActiveX εργαλείο της 

Microsoft και το XMLHttpRequest. Στην πραγµατικότητα όµως, µόνο µε την 

εισαγωγή της Ajax υπήρξε επιτυχία σε αυτό.  

Με την Ajax, δηµιουργείται µια οµαλή, συνεκτική εµπειρία διαδικτύου για το 

χρήστη µε ανταλλαγή µικρών ποσοτήτων δεδοµένων µε τους διακοµιστές 

περιεχοµένου. Εκτελεί ασύγχρονα HTTP αιτήµατα, µέσω Javascript, για την 

ανάκτηση και την ανάλυση πληροφοριών από την πλευρά του client. Ένα ασύγχρονο 

HTTP αίτηµα επιτρέπει σε ένα τµήµα µιας ιστοσελίδας να ξαναφορτωθεί δυναµικά 

σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο να ξαναφορτώσει και πάλι 

ολόκληρη τη σελίδα µετά από κάποια ενέργεια του χρήστη (Anderson, 2007; Merrill, 

2009), καθιστώντας έτσι τις εφαρµογές διαδικτύου πιο δυναµικές και βελτιώνοντας 



  

38 

 

την εµπειρία του χρήστη, καθώς δηµιουργείται η εντύπωση πιο πλούσιων και 

«φυσικών» εφαρµογών, µε ανταποκρινόµενες διασυνδέσεις όπως συναντώνται 

συνήθως σε desktop εφαρµογές (το Google Calendar είναι ένα παράδειγµα). Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι, ενώ οι υπηρεσίες διαδικτύου είναι τα δοµικά στοιχεία του 

Web 2.0, η AJAX µπορεί να θεωρηθεί ως το µέσο που χρησιµοποιείται για να τα 

ενώσει (Longueville, 2010). 

Μια AJAX εφαρµογή εξαλείφει την συχνά διακοπτόµενη φύση της 

αλληλεπίδρασης µε το διαδίκτυο εισάγοντας σαν ενδιάµεσο µία AJAX engine, 

µεταξύ του χρήστη και του διακοµιστή. Αν και η Ajax είναι µια οµάδα τεχνολογιών, 

ο πυρήνας της είναι η Ajax engine, η οποία ενεργεί ως ενδιάµεσος, εντός του 

προγράµµατος περιήγησης του πελάτη και διευκολύνοντας την ασύγχρονη 

επικοινωνία µε το διακοµιστή των µικρότερων στοιχείων πληροφορίας. Οπότε, αν µία 

ιστοσελίδα περιέχει µεγάλη ποσότητα κειµένου και σε µια side-bar µια γραφική 

παράσταση της τρέχουσας τιµής των µετοχών της εταιρείας ο γράφος αυτός µπορεί 

να ενηµερώνεται ασύγχρονα σε πραγµατικό χρόνο χωρίς να ξαναφορτώνεται η 

σελίδα κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Η Ajax engine επεξεργάζεται κάθε ενέργεια που 

κανονικά θα οδηγούσε πίσω στο διακοµιστή για να ξαναφορτωθεί η σελίδα, πριν από 

την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε πραγµατικά αναγκαίας παραποµπής πίσω σε 

αυτόν (Anderson, 2007). Έτσι, βελτιώνει σηµαντικά την αλληλεπίδραση, την 

ταχύτητα και την ευχρηστία της ιστοσελίδας, καθιστώντας ευκολότερη την ανάπτυξη 

rich-client εφαρµογών διαδικτύου (Murugesan, 2007). 

 

2.5.2 Εναλλακτικές του Ajax 

 

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την Ajax, η σηµαντικότερη από τις οποίες 

κάνουν χρήση του Flash, το plug-in γραφικών από την Adobe που εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990. Σε αυτό επιτρέπεται η εµφάνιση εξελιγµένων, 

αλλά γρήγορων στη λήψη, γραφικών και κινούµενων εικόνων στο παράθυρο του 

προγράµµατος περιήγησης. Το Flash απαιτεί ένα plug-in στο πρόγραµµα περιήγησης 

για να δουλέψει, αν και µέσα σε λίγα µόνο χρόνια από την εγκαινίασή του το 99% 

των υπολογιστών είχε το απαραίτητο πρόσθετο για να το υποστηρίξει.  

Το Flash χρησιµοποιείται ακόµη για την παράδοση περιεχοµένου µέσω του 

προγράµµατος περιήγησης. Έχει χρησιµοποιηθεί ως βάση για άλλα εργαλεία 

ανάπτυξης RIA (Rich Internet Applications), συµπεριλαµβανοµένων των Adobe Flex 
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και OpenLaszlo. Οι προγραµµατιστές συνήθως χρησιµοποιούν OpenLaszlo, το οποίο 

χρησιµοποιεί ένα µοντέλο ανοιχτού κώδικα. Τα προγράµµατα OpenLaszlo είναι 

γραµµένα σε XML και JavaScript και στη συνέχεια γίνεται compile σε δυναµική 

HTML και Flash. 

Όπως αυτά τα συστήµατα πού βασίζονται στο Flash, υπάρχουν πολλές 

αναδυόµενες τεχνολογίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην εµφάνιση εµπλουτισµένων 

γραφικών στο παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης. Αυτές περιλαµβάνουν την 

WPF/E της Microsoft, την XBAP και τη σχετική XAML. Η XUL του Mozilla και η 

προτεινόµενη από τον Ethan Nicholas, µινιµαλιστική Java Browser Edition. 

Η εισαγωγή σε αυτές τις εναλλακτικές τεχνολογίες RIA επιφέρουν αντιπαράθεση 

και συζήτηση µεταξύ των προγραµµατιστών. Ορισµένες από αυτές τις λύσεις 

απαιτούν την προσθήκη ενός plug-in στα προγράµµατα περιήγησης και κάνουν 

χρήση της τεχνολογίας πυρήνα. Επίσης υπάρχει κάποια ανησυχία ότι η προσέγγιση 

που ακολουθείται σε αυτά τα προϊόντα «σπάει το µοντέλου του διαδικτύου» 

(Anderson, 2007). 

 

2.5.3 Adobe Flex 

 

To Adobe Flex είναι µια λύση ανάπτυξης εφαρµογών για τη δηµιουργία και την 

διανοµή RIAs ανεξαρτήτως πλατφόρµας στο διαδίκτυο. Το Flex βασίζεται στο Flash 

και παρέχει µια γλώσσα που βασίζεται σε πρότυπα και το µοντέλο προγραµµατισµού 

που υποστηρίζει τα κοινά µοτίβα σχεδιασµού. Παρέχει ένα πιο παραγωγικό 

περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών που βασίζεται στο Eclipse, βελτιώνει σηµαντικά 

τις επιδόσεις των εφαρµογών, υποστηρίζει νέες κατηγορίες εφαρµογών, όπως εκείνες 

που απαιτούν data push πραγµατικού χρόνου και παρέχει µεγαλύτερο έλεγχο 

ακριβείας της εµφάνισης και της αισθητικής µιας εφαρµογής. Το Flex και το Flash 

έχουν συµπληρωµατικά πλεονεκτήµατα. Ενώ το Flash βοηθά στους χρήστες στη 

δηµιουργία πλούσιου διαδραστικού περιεχοµένου, το Flex αξιοποιεί την ανάπτυξη 

RIAs που βασίζονται σε δεδοµένα. 

Το Flex επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν βελτιούµενες, 

διαδραστικές, εκφραστικές, κλιµακούµενες εφαρµογές που βελτιώνουν κατά πολύ 

την εµπειρία του χρήστη αυξάνοντας την αλληλεπίδραση του µε την εφαρµογή. Για 

παράδειγµα, µια εφαρµογή οπτικοποίησης δεδοµένων που κατασκευάζεται σε Flex 

µπορεί να εξάγει δεδοµένα από πολλαπλές πηγές παρασκηνίου και να τα εµφανίζει 
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οπτικά. Μια εφαρµογή παραµετροποίησης προϊόντων βοηθάει τους πελάτες να 

καθοδηγήσουν τη διαδικασία επιλέγοντας ή προσαρµόζοντας τα προϊόντα online 

(Murugesan, 2007). 

 

2.5.4 Google Web Toolkit 

 

Το  Google Web Toolkit (GWT) είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα 

Java που κάνει εύκολη την ανάπτυξη και διόρθωση πολύπλοκων web-based 

εφαρµογών. Στόχος του είναι να επιτρέψει την παραγωγική ανάπτυξης εφαρµογών 

διαδικτύου υψηλής απόδοσης χωρίς ο σχεδιαστής να είναι ειδικός της 

XMLHttpRequest και της JavaScript. Το GWT χρησιµοποιείται από πολλά προϊόντα 

της Google, συµπεριλαµβανοµένων των Google Wave και τη νέα έκδοση του 

AdWords (Google, 2012). Η σύνταξη δυναµικών εφαρµογών διαδικτύου είναι µια 

χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη διαδικασία και η έλλειψη της δυνατότητας 

τµηµατοποίησης της JavaScript κάνει το διαµοιρασµό, τις δοκιµές και την 

επαναχρησιµοποίηση στοιχείων της AJAX δυσχερή και ευάλωτη. 

Το GWT επιτρέπει στους προγραµµατιστές να δηµιουργούν εφαρµογές σε Java 

χρησιµοποιώντας εργαλεία ανάπτυξης Java της επιλογής τους. Ο µεταγλωττιστής του 

µεταφράζει την Java εφαρµογή σε συµβατή µε το πρόγραµµα περιήγησης JavaScript 

και HTML. Η εργαλειοθήκη αυτή παρέχει επίσης widgets για να κατασκευάζει τα 

στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη που περιλαµβάνονται σε  µια εφαρµογή AJAX. 

Έτσι, το GWT ξεπερνάει τους περιορισµούς της σύνταξης AJAX εφαρµογών 

χρησιµοποιώντας ένα µείγµα τεχνολογιών, προσφέροντας στους χρήστες την ίδια 

δυναµική και συµβατή µε τα πρότυπα εµπειρία (Murugesan, 2007). 

 

2.5.5 Microformats 

 

Τα Microformats χρησιµοποιούνται ευρέως από τους προγραµµατιστές διαδικτύου 

για να ενσωµατώσουν ηµι-δοµηµένες σηµασιολογικές πληροφορίες µέσα σε µια 

XHTML ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες βασιζόµενες σε formats ανοιχτών δεδοµένων 

(microformat) είναι θαµµένες µέσα σε ορισµένες XHTML ετικέτες (όπως class ή div) 

ή χαρακτηριστικά (όπως rel ή rev). Οι πληροφορίες δεν χρησιµοποιούνται από το 

πρόγραµµα περιήγησης για σκοπούς εµφάνισης ή διάταξης αλλά µπορούν να 

συλλεχτούν από εφαρµογές, όπως οι µηχανές αναζήτησης. 
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Ένα παράδειγµα ενός microformat είναι της µορφής hCard που επιτρέπει 

προσωπικές ή οργανωτικές πληροφορίες επαφών, µε βάση το hCard πρότυπο που 

είναι ενσωµατωµένες σε ένα µία vCard ιστοσελίδα. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι 

τα microformats θα έχουν σηµαντικά οφέλη στην ανάπτυξη του διαδικτύου, επειδή θα 

επιτρέπουν στους bloggers ή ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να ενσωµατώνουν πληροφορίες 

που µπορούν να χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες και οι εφαρµογές χωρίς να χρειάζεται 

να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εφαρµογής και να προσθέσουν δεδοµένα. 

Φυσικά, ως ένα βαθµό, µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο ήδη το κάνουν αυτό 

όταν ανιχνεύουν µια ιστοσελίδα ή blog και εισάγουν στο ευρετήριο τους το 

περιεχόµενο ώστε να το εντοπίσουν και άλλα άτοµα. Τα microformats παρέχουν 

επιπλέον πληροφορίες για αυτά τα είδη υπηρεσιών. Μελλοντικές εκδόσεις του 

Firefox είναι πιθανό να ενσωµατώσουν λειτουργικότητα που κάνει χρήση 

microformats προκειµένου τα δεδοµένα να µετακινούνται αυτόµατα σε επιλεγµένες 

εφαρµογές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. µετακίνηση οποιονδήποτε πληροφοριών 

επαφής σε µια ιστοσελίδα, στη λίστα επαφών του Gmail). 

Η χρήση των microformats έχει οπαδούς και αντιπάλους γύρω από το θέµα που 

τείνει να επικεντρώνεται γύρω από το κατά πόσον βοηθούν ή εµποδίζουν τη 

διαδικασία µετακίνησης διαδικτυακού περιεχοµένου προς την κατεύθυνση του 

οράµατος του Σηµασιολογικού Ιστού και κατά πόσο έχουν σχέση µε τις 

συνεχιζόµενες και ευρείας κλίµακας συζητήσεις επί της ουσίας ή της χρήσης 

ελαφρών (REST) ή βαριών (SOAP) προσεγγίσεων και οι λύσεων (Anderson, 2007). 

 

2.5.6 Open APIs 

 

Ένα API (Application Programming Interface) παρέχει ένα µηχανισµό για τους 

προγραµµατιστές ώστε να χρησιµοποιούν τη λειτουργικότητα ενός συνόλου 

λειτουργικών µονάδων χωρίς να έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Ένα API που 

δεν απαιτεί από τον προγραµµατιστή να έχει άδεια χρήσης ή να πληρώσει τα 

πνευµατικά δικαιώµατα και συχνά περιγράφεται ως open. Τέτοια open ΑΡΙs 

βοήθησαν τις Web 2.0 υπηρεσίες να έχουν ταχεία ανάπτυξη και ενθάρρυναν τη 

δηµιουργία των mashups από δεδοµένα διάφορων πηγών. Τα APIs κατά κύριο λόγο 

βασίζονται στα τρία πρωτόκολλα που χρησιµοποιούν το µεγαλύτερο µέρος των 

εφαρµογών και υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία είναι τα XML-RPC (Extensible 
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Markup Language - remote procedure call), REST (Representational State Transfer) 

και SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Ένας τρόπος να βρει κανείς τι APIs είναι διαθέσιµα είναι να κοιτάξει στην 

ιστοσελίδα Programmable Web (programmableweb.com), που παρακολουθεί τον 

αριθµό των APIs και τι κάνουν οι άνθρωποι µε αυτά. Ένα από τα βασικά 

παραδείγµατα είναι το API του Google Maps, που επιτρέπει στους προγραµµατιστές 

του διαδικτύου να ενσωµατώνουν χάρτες µέσα στις δικές τους ιστοσελίδες. Το 

Programmable Web ισχυρίζεται ότι πάνω από το 50% των mashups δεδοµένων 

χρησιµοποιούν Google Maps.  

Ωστόσο, υπήρξε µεγάλη διαµάχη σχετικά µε το τι αποτελεί «openness». Ολοένα 

και περισσότερο οι συζητήσεις µετακινούνται πέρα από τις παραµέτρους του 

ανοιχτού λογισµικού και στο τι σηµαίνει open, µέσα στο πλαίσιο µιας υπηρεσίας 

βασισµένης στο διαδίκτυο, όπως η Google. Μερικοί υποστηρίζουν ότι για µια 

υπηρεσία, τα δεδοµένα αντί για το λογισµικό πρέπει να είναι ανοιχτά και υπάρχουν 

και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι για να είναι τα δεδοµένα του χρήστη open πρέπει 

να µπορούν να µετακινηθούν ή να επιστραφούν σε αυτόν όποτε το επιθυµήσει. Ο Tim 

Bray, ένας εφευρέτης της XML, ισχυρίζεται ότι µια υπηρεσία που ισχυρίζεται ότι 

είναι ανοικτή θα πρέπει να συµφωνεί ότι, οποιαδήποτε δεδοµένα  τις δοθούν από το 

χρήστη θα µπορεί να τα αφαιρέσει και πάλι, χωρίς καµία παρακράτηση ή 

κωδικοποίηση σε ιδιόκτητη µορφή ή ισχυρισµό πνευµατικής ιδιοκτησίας (Anderson, 

2007).  

 

2.5.7 Η Χρήση των scripts 

 

Τα scripts χρησιµοποιούνται ευρέως εδώ και χρόνια για να ενισχύσουν τις 

στατικές ιστοσελίδες µέσα από δύο προσεγγίσεις: το server-side scripting και το 

browser-side (ή client-side) scripting. 

 

� Server-Side Scripting 

To server-side scripting αποτελείται από scripts που εκτελούνται στο διακοµιστή, 

όταν γίνεται αίτηση για µια ιστοσελίδα. Τα server-side scripts ενεργοποιούνται µε 

διάφορους τρόπους. Ένας από τους πιο κοινούς είναι η πρόσβαση σε µια διεύθυνση 

URL, που από µόνη της µπορεί να είναι ένα server-side script. Για παράδειγµα, όταν 

η URL έχει την κατάληξη .php, o server λαµβάνοντας αυτό το αίτηµα, αναγνωρίζει 
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ότι αυτό είναι ένα PHP script και το εκτελεί. Η έξοδος από του script είναι γενικά µία 

τυπική HTML ιστοσελίδα, η οποία επιστρέφεται εν συνεχεία στο πρόγραµµα 

περιήγησης. 

Επειδή το server-side script εκτελείται στο διακοµιστή, έχει πρόσβαση στους 

πόρους του διακοµιστή που µπορεί να περιλαµβάνουν βάσεις δεδοµένων, άλλα 

αποθηκευµένα δεδοµένα και κανάλια επικοινωνίας, τα οποία δεν είναι γενικά 

προσβάσιµα µέσω της κοινής σύνδεσης διαδικτύου. Σε γενικές γραµµές, το επίπεδο 

ασφαλείας για το server-side scripting καθορίζεται από την διαδικασία που το 

εκτελεί, η οποία, συνήθως, είναι ένας application server ή οποιοδήποτε άλλο 

λογισµικό λαµβάνει το αίτηµά για µια ιστοσελίδα (Feiler, 2008). Πριν από το 

σχεδιασµό, για παράδειγµα, ενός mashup που χρησιµοποιεί server-side scripting, θα 

πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η scripting γλώσσα που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί υποστηρίζεται στον διακοµιστή.  

 

� Browser-Side Scripting 

Τα browser-side scripts (ή client-side scripts) είναι µέρος του κώδικα µιας HTML 

σελίδας ή βρίσκονται σε ξεχωριστό αρχείο προσβάσιµο µέσω της HTML σελίδας. 

Αυτά τα scripts εκτελούνται από το πρόγραµµα περιήγησης όταν φορτώνεται η 

σελίδα. Τρέχουν στον υπολογιστή του client και έχουν πρόσβαση στους πόρους του, 

µε την επιφύλαξη τοπικών περιορισµών ασφαλείας. 

Τα browser-side scripts περιλαµβάνουν συνήθως JavaScript, που είναι η πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενη scripting γλώσσα που µπορεί να ενσωµατωθεί σε HTML. 

Η JavaScript υποστηρίζεται ευρέως από τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης 

στις περισσότερες πλατφόρµες. Συχνά, τα scripts χρησιµοποιούνται για να 

διαχειριστούν τη διεπιφάνεια, για τη δυναµική διαµόρφωση πεδίων µε βάση τη 

σταδιακή εισαγωγή δεδοµένων ή για την εκτέλεση αλλαγών στα δεδοµένα, που 

εισάγει ο χρήστης. Ένα script εκτελείται, κατά την εµφάνιση της σελίδας ή κατά τη 

διενέργεια συγκεκριµένων συµβάντων (events) και δεν απαιτεί πρόσβαση στον 

server.  

Πριν το σχεδιασµό ενός mashup ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που χρησιµοποιεί 

browser-side scripting, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα προγράµµατα περιήγησης 

των χρηστών θα υποστηρίζουν την scripting γλώσσα. Πολλοί χρήστες 

απενεργοποιούν την υποστήριξη scripts, µε χρήση κατάλληλων πρόσθετων, από το 

φόβο υποκλοπής ή της αίσθησης ότι η εκτέλεση τους θα υποβαθµίσει την απόδοση. 
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Επιπλέον, σε ορισµένα περιβάλλοντα (π.χ. πίσω από εταιρικά firewalls), το browser-

side scripting δεν είναι δεδοµένο ότι υποστηρίζεται (Feiler, 2008). 

 

2.5.8 SOAP και REST 

 

Μια περαιτέρω πτυχή στην ανάπτυξη της διαδικτυακής τεχνολογίας είναι η χρήση 

των αποκαλούµενων ελαφρών ή απλουστευµένων µοντέλων προγραµµατισµού, που 

διευκολύνουν τη δηµιουργία συστηµάτων χαλαρής σύζευξης. Αυτή η ευελιξία 

αποτελεί πηγή αντιπαράθεσης, καθώς το µοντέλο του ελαφρού προγραµµατισµού 

προβάλλεται συχνά, σε αντίθεση µε την παραγωγή πιο ισχυρών υπηρεσιών 

διαδικτύου, που χρησιµοποιούν τις βαριές και µάλλον τυπικές τεχνικές SOAP και 

WS-* (Astor & Yendluri, 2004). Αυτή η αντιπαράθεση επικεντρώνεται σε ζητήµατα 

όπως το είδος και το στυλ των πρακτικών προγραµµατισµού και την ανάπτυξη 

τεχνικών, ωστόσο η χρήση scripting γλωσσών όπως οι Perl,  Python, PHP και Ruby, 

µαζί µε τεχνολογίες όπως οι RSS, Atom και JSON είναι ένας από τους αγαπηµένους 

τρόπους εργασίας των προγραµµατιστών διαδικτύου.  

Οι αντιπαράθεση αυτή επιµερίζεται σε δύο κύριες προσεγγίσεις, τη SOAP και τη 

REST. Αυτό, µπορεί να θεωρηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός γενικευµένου και 

συνεχούς διαλόγου για τους τεχνολογικούς κύκλους απλότητας εναντίον 

πολυπλοκότητας (Anderson, 2007). Οι δύο αυτές τεχνολογίες SOAP και REST 

χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µε αποµακρυσµένες υπηρεσίες και 

λειτουργούν ανεξάρτητα από την πλατφόρµα που είναι «στηµένα» τα µέρη που 

εµπλέκονται στην επικοινωνία. Ως µέρος του προτύπου της service-oriented 

αρχιτεκτονικής (SOA), οι πελάτες µπορούν να χρησιµοποιούν SOAP και REST  για 

να αλληλεπιδρούν µε τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται γνώση της 

ενδιάµεσης αρχιτεκτονικής ή υλοποίησης τους, καθώς η λειτουργικότητα µιας 

υπηρεσίας  µεταφέρεται από την περιγραφή των µηνυµάτων που ζητά (request) και 

ανταποκρίνεται (response) (Merrill, 2009). 

Η REST (Representational State Transfer), είναι µία αρχιτεκτονική ιδέα και ένα 

σύνολο αρχών που καθιερώθηκαν για πρώτη φορά από τον Roy Fielding. ∆εν είναι 

ένα πρότυπο, αλλά µια προσέγγιση για µία server/client αρχιτεκτονική, της οποίας η 

πλέον προφανής εκδήλωση είναι το διαδίκτυο και παρέχει µια απλή διασύνδεση 

επικοινωνίας χρησιµοποιώντας XML και HTTP (Anderson, 2007). Η απλότητα της 

και την έλλειψη αυστηρών προφίλ τη διαφοροποιούν από τη SOAP και της 
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προσφέρουν ελκυστικότητά. Η έµφαση στη REST δίνεται στα κοµµάτια των 

πληροφοριών της, που ονοµάζονται πόροι (resources). Κάθε πόρος αναγνωρίζεται 

από ένα URI (Uniform Resource Identifier) και η χρήση του HTTP επιτρέπει την 

επικοινωνία µέσω των εντολών GET, POST, PUT, και DELETE (Longueville, 2010), 

σε αντίθεση µε τις τυπικές διεπαφές που συναντώνται σε σύγχρονες γλώσσες 

προγραµµατισµού και αποτελούνται από πολλές διαφορετικές µεθόδους. Για 

παράδειγµα, µια εγγραφή πόρου για έναν εργαζόµενο προσδιορίζεται από ένα URI, 

που ανακτάται µέσω της GET λειτουργίας, ενηµερώνεται από την PUT λειτουργία 

και ούτω καθεξής (Merrill, 2009).  

Η SOAP (Simple Object Access Protocol), από την άλλη πλευρά, που αποτελεί 

θεµελιώδη τεχνολογία του προτύπου των υπηρεσιών διαδικτύου, είναι πιο επίσηµη 

και κάνει χρήση µηνυµάτων, πολύπλοκων πρωτοκόλλων και Web Services 

Description Language (WSDL) (Anderson, 2007).  Αρχικά ήταν ένα αρκτικόλεξο του 

Simple Object Access Protocol, αλλά έχει εκ νέου ονοµαστεί ως Service-Oriented 

Access Protocol επειδή η εστίασή της έχει µετατοπιστεί από τα συστήµατα που 

βασίζονται σε αντικείµενα προς τη διαλειτουργικότητα ανταλλαγής της µηνυµάτων. 

Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία των προδιαγραφών SOAP. Το πρώτο είναι η 

χρήση ενός XML τύπου µηνύµατος για την κωδικοποίηση από την πλατφόρµα και το 

δεύτερο είναι η δοµή του µηνύµατος, το οποίο αποτελείται από µια κεφαλίδα και ένα 

σώµα. Η κεφαλίδα χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών που δεν είναι 

συγκεκριµένες στο σώµα της εφαρµογής, όπως πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας. Το 

σώµα του µηνύµατος SOAP συµπυκνώνει το ειδικό για την εφαρµογή ωφέλιµο 

φορτίο. Οι SOAP APIs για διαδικτυακές υπηρεσίες περιγράφονται από WSDL 

έγγραφα, τα οποία µε τη σειρά τους περιγράφουν τις ενέργειες που εκθέτει µια 

υπηρεσία, τη µορφή των µηνυµάτων που δέχεται (χρησιµοποιώντας το XML Schema) 

και πώς να τα αντιµετωπίσει. Τα µηνύµατα SOAP συνήθως µεταφέρονται µέσω 

HTTP µεθόδους µεταφοράς και παρόλο που και άλλες µέθοδοι µεταφοράς είναι 

δυνατές, όπως JMS ή email, είναι εξίσου βιώσιµα (Merrill, 2009).  

Η σύγχρονη τάση του Web 2.0 υιοθετεί όλο και περισσότερο  τη χρήση REST σε 

σχέση µε το SOAP. Οι υπηρεσίες διαδικτύου, της Amazon για παράδειγµα, 

παρέχονται σε δύο µορφές, στη µία τηρούνται οι υπηρεσίες διαδικτύου του SOAP και 

στην άλλη παρέχονται απλά δεδοµένα XML µέσω HTTP, όπου µερικές φορές 

αναφέρεται ως REST. Οι διαφορές µεταξύ των δύο παρουσιάζεται σε επόµενη 

παράγραφο. Ενώ η υψηλής αξίας B2B συνδέσεις, όπως αυτές µεταξύ της Amazon και 
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των λιανικής πώλησης συνεργατών της, χρησιµοποιούν SOAP, η Amazon αναφέρει 

ότι το 95% της χρήσης είναι της ελαφριάς υπηρεσίας REST. 

 

2.6 SOA και Web Services  

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από το World Wide Consortium (W3C), µία 

υπηρεσία διαδικτύου είναι ένα σύστηµα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τη 

δυσλειτουργική αλληλεπίδραση, µηχανή προς µηχανή, µέσω δικτύου (W3C, 2002). 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν µια υλοποίηση της βασισµένης σε υπηρεσίες 

αρχιτεκτονικής (SOA) και επιτρέπουν τη µεταφορά των δεδοµένων µέσω διαδικτύου, 

ανάµεσα σε αλλιώς µη-συνδεδεµένες πηγές, οι οποίες εξουσιοδοτούνται να 

υποδεχτούν (host) ή να δράσουν πάνω σε αυτές. Πιο αναλυτικά, αποτελούν 

αυτόνοµες, αυτό-περιγραφόµενες διαδικτυακές εφαρµογές που κάνουν χρήση 

ανοικτών προτύπων µε στόχο την επίτευξη ασφαλούς και αυτοµατοποιηµένης 

επικοινωνίας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων ανεξαρτήτως συµβατότητας 

τεχνολογιών. Τα πρότυπα  αυτά είναι επεξεργάσιµα από µηχανές και τα άλλα 

συστήµατα που αλληλεπιδρούν µε την υπηρεσία διαδικτύου µέσω µηνυµάτων, µε 

τρόπο που ορίζεται από την περιγραφή της. Συνήθως αυτό γίνεται µέσω HTTP 

χρησιµοποιώντας XML σε συνδυασµό µε άλλα  διαδικτυακά πρότυπα. Ο σκοπός των 

υπηρεσιών διαδικτύου δεν είναι µόνο η παροχή επικοινωνίας που να λειτουργεί µε 

οποιαδήποτε εφαρµογή, αλλά και η παροχή της µε έναν ενιαίο, καλά ορισµένο, 

ανοικτό και επεκτάσιµο τρόπο (Shklar & Rosen, 2003). 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου γεννήθηκαν µέσα από την αρχιτεκτονική του Ιστού. Οι 

διακοµιστές διαδικτύου αρχικά εξυπηρετούσαν µόνο στατικές σελίδες. Με την 

πάροδο του χρόνου, το scripting και άλλα εργαλεία προγραµµατισµού προστέθηκαν 

στους διακοµιστές και έτσι µπόρεσαν να δηµιουργηθούν οι δυναµικές σελίδες. 

Συνεχίζοντας, οι διακοµιστές δεν εξυπηρετούσαν απλά τις σελίδες αλλά ήταν σε θέση 

να χρησιµοποιήσουν πρωτόκολλα διαδικτύου για την αποστολή δεδοµένων, προς και 

από τις βάσεις δεδοµένων και άλλες εφαρµογές. Έτσι, άρχισε να χρησιµοποιείται ο 

όρος application server και το σύνολο αυτών των τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών 

έγινε γνωστό ως υπηρεσίες διαδικτύου. Τα δύο βασικά πρωτόκολλα ήταν το HTTP, ο 

µηχανισµός µεταφοράς, καθώς και η XML, η κοινή διάλεκτος για τη µορφοποίηση 

των δεδοµένων (Schroth & Till , 2007). 
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Η service-oriented αρχιτεκτονική (SOA) χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες 

διαδικτύου προέκυψε ως µια σηµαντική αρχιτεκτονική λογισµικού κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών. Η SOA θεωρείται η φιλοσοφία συγκέντρωσης της λογικής της 

εφαρµογής σε υπηρεσίες µε οµοιόµορφα καθορισµένη διασύνδεση και διάθεση αυτών 

στο κοινό µέσω µηχανισµών εντοπισµού (Schroth & Till , 2007). Πιο συγκεκριµένα, 

επιτρέπει την ενσωµάτωση υπηρεσιών ανάµεσα σε διαφορετικούς οργανισµούς µέσω 

κοινών προτύπων, την ενσωµάτωση ετερογενών εφαρµογών που υπάρχουν µέσα σε 

ένα οργανισµό και τέλος τη σηµαντική µείωση του χρόνου ανάπτυξης εφαρµογών, 

µέσω της διαθεσιµότητας επαναχρησιµοποιήσιµων µπλοκ εφαρµογών.  Επίσης, οι 

εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιούν service-oriented computing’s (SOC’s) για να 

συνθέσουν επιχειρηµατικές διαδικασίες και να ενσωµατώσουν διάφορες υπηρεσίες 

στην προσπάθεια να ενεργοποιήσουν δυναµική συνεργασία µεταξύ των 

επιχειρηµατικών εταίρων (Zhang et al., 2007). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ένας 

πάροχος υπηρεσιών µπορεί να δηµοσιεύει µία σαφώς καθορισµένη διασύνδεση σε 

ένα domain που επιτρέπει σε άλλους ενδιαφερόµενους να ανακτήσουν και να 

συνδυάσουν την υπηρεσία που προσφέρεται µε τις δικές τους υπηρεσίες. 

H Web Services Description Language (WSDL) µε βάση την XML, επιτρέπει την 

εύκολη ερµηνεία των διεπαφών µεταξύ των συστατικών λογισµικού που τρέχουν σε 

διαφορετικές πλατφόρµες (W3C, 2001). Πιο συγκεκριµένα, η WSDL παρέχει µία 

περιγραφή που περιλαµβάνει τις δηµοσίως προσπελάσιµες συναρτήσεις που 

υποστηρίζει µία υπηρεσία διαδικτύου, τις παραµέτρους εισόδου και εξόδου, αλλά και 

πληροφορίες σύνδεσης και διευθυνσιοδότησης. Αυτό επιτρέπει σε κάθε client να έχει 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από αποµακρυσµένα συστατικά  

λογισµικού µόλις το έγγραφο WSDL είναι διαθέσιµο.  

Άλλες τεχνολογίες επιτρέπουν στα στοιχεία λογισµικού να επικαλεστούν το ένα το 

άλλο µε ένα ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο. Όπως είναι το XML Schema, για τον 

ορισµό του τύπου και η Universal Discovery Description and Integration (UDDI) για 

την καταχώρηση και την εύρεση των υπηρεσιών. Η Business Process Execution 

Language (BPEL) για την χορογραφία (choreography) της υπηρεσίας και το 

Enterprise Service Bus (ESB) για τη µετάφραση µηνυµάτων και τη δροµολόγησης. 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες που βασίζονται σε διαφορετικά πρότυπα. Αυτό συνέβαλε 

στην ευρεία αποδοχή των υπηρεσιών διαδικτύου και αργότερα της SOA (Chee Yong, 

2008). 
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2.6.1 ∆ιαφορές και οµοιότητες µεταξύ Web 2.0 και SOA 

 

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι το Web 2.0 και η SOA έχουν πολύ διαφορετικά 

στοιχεία και ως εκ τούτου δεν µπορούν να θεωρηθούν όµοια. Άλλοι, ωστόσο, 

πιστεύουν πως οι δύο αυτές έννοιες είναι συµπληρωµατικές και θεωρούν το Web 2.0 

ως την παγκόσµια SOA (Schroth & Till , 2007).  

Από τη µία πλευρά, το Web 2.0 διευκολύνει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση µε 

άκρως ελκυστικό περιεχόµενο που παράγεται από το χρήστη, από την άλλη οι SOA 

υλοποιήσεις είναι πιο αφηρηµένες και λιγότερο ορατές στους χρήστες (Chee Yong, 

2008). ∆εύτερον, οι Web 2.0 εφαρµογές αφορούν άµεσα τους ανθρώπους, που είναι 

ανεκτικοί σε σχέση µε τις πληροφορίες που τους παρείχαν, ενώ οι SOAs συνήθως 

περιορίζονται στην αλληλεπίδραση µηχανηµάτων, τα οποία δεν είναι ελαστικά σε 

λάθη ή σηµασιολογικές διαφορές. Γι αυτό και οι δεύτερες συνηθίζουν να υπόκεινται 

σε πιο αυστηρές απαιτήσεις, που δεν υπάρχουν στις περισσότερες εφαρµογές Web 

2.0 (Schroth & Till , 2007).  

Στο Web 2.0, ουσιαστικά κάθε χρήστης του διαδικτύου µπορεί να θεωρηθεί ένας 

πιθανός πελάτης, αντί ένας µικρός αριθµός ατόµων να κατευθύνει ένα µεγάλο αριθµό 

πελατών (Anderson, 2007). Αντίθετα στη SOA, οι µεσαίου ή µεγαλύτερου µεγέθους 

εταιρείες είναι οι πελάτες επιλογής. Επιπλέον, στο Web 2.0, κάθε χρήστης µπορεί να 

δηµοσιεύει το δικό του περιεχόµενο και έτσι να γίνει χειριστής της πλατφόρµας, 

καταναλώνοντας πόρους ή επαναχρησιµοποιώντας τους για την σύνθεση νέων 

εφαρµογών (Hoegg et al., 2006). Σε αντίθεση, η υψηλή τεχνική πολυπλοκότητα της 

SOA, απαιτεί την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εµπειρογνωµόνων οι οποίοι να 

παρέχουν λύσεις για τους πελάτες. Τέλος, ο αριθµός των χρηστών αποτελεί µέρος της 

κεντρικής αξίας των Web 2.0 εφαρµογών, έτσι οι πάροχοι δεν εισάγουν τέλη 

υπηρεσίας ώστε να µην περιοριστεί το ποσό των χρηστών (Hoegg et al., 2006), αλλά 

αποσκοπούν στο viral marketing. Τα µοντέλα εσόδων της SOA στις περισσότερες 

περιπτώσεις ακολουθούν µια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, όπως χρέωση άδειας 

χρήσης για τη χρήση των αντίστοιχων λύσεων (Schroth & Till , 2007).  

Φυσικά υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που και οι δύο φαίνεται να 

µοιράζονται, όπως η έννοια της εκ νέου χρήσης και ανασχεδιασµού των υφιστάµενων 

πόρων, η υποστήριξη cross-platform ολοκλήρωσης υπηρεσιών η κοινή αρχή της 

ευκινησίας και η πρόθεση για συνεργασία, αφού και οι δύο ενεργοποιούν τη χαλαρή 

σύζευξη µακρινών και πιθανώς ετερογενών πόρων. Επίσης, τόσο οι Web 2.0 όσο και 



  

49 

 

SOA τεχνολογίες συµµερίζονται την έννοια της µείωσης πολυπλοκότητας και της 

προσπάθειας µείωσης του προγραµµατισµού µε τη βοήθεια ενιαίων περιγραφών των 

διασυνδέσεων και των δοµών δεδοµένων (Schroth & Till , 2007). 

 

2.7 Σηµασιολογικός Ιστός 

 

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η επιστηµονική κοινότητα 

που ασχολείται µε το διαδίκτυο είναι η δηµιουργία έξυπνων µεθόδων, ώστε ο 

άνθρωπος και ο υπολογιστής να αποκτήσουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, µε τον 

οποίο να γίνονται κατανοητοί ο ένας στον άλλο µέσα από απλές εκφράσεις. Ο 

Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) είναι το όραµα επέκτασης του υπάρχοντος 

ιστού ώστε το διαδικτυακό περιεχόµενο παρουσιάζεται όχι µόνο για να µπορεί να 

διαβαστεί από τους ανθρώπους, αλλά και µε έναν τρόπο να µπορεί εύκολα να 

προσπελαστεί από λογισµικό και µηχανήµατα (Chow, 2007).  

Ένα απλό παράδειγµα που χρησιµοποιείται για να παρακινήσει το Σηµασιολογικό 

Ιστό είναι η ανάγκη να ανακαλύπτονται τα έγγραφα στον διαδίκτυο, όχι µόνο από το 

περιεχόµενο του κειµένου τους, όπως κάνουν οι συµβατικές µηχανές αναζήτησης, 

αλλά και από µια περιγραφή (Matthews, 2005). Στο πλαίσιο εποµένως του 

Σηµασιολογικού Ιστού, ο όρος πληροφορίες είναι διαφορετικός από τα δεδοµένα, 

καθώς τα δεδοµένα γίνονται πληροφορίες όταν µεταφέρουν κάποια σηµασία, δηλαδή 

όταν είναι κατανοητά. Ο Σηµασιολογικός Ιστός έχει ως στόχο η πληροφορία που 

διακινείται στο διαδίκτυο να αποκτήσει συγκεκριµένη δοµή, δηµιουργεί έτσι µια 

διαδικτυακή υποδοµή που ενισχύει τα δεδοµένα µε metadata για να τους δώσει 

νόηµα, καθιστώντας τα κατάλληλα για αυτοµατοποίηση και εκ νέου χρήση (Merrill, 

2009). Με τη χρήση τέτοιου λογισµικού θα µπορούσε για παράδειγµα ο χρήστης, 

µπαίνοντας στην ιστοσελίδα ενός νοσοκοµείου, να ενηµερωθεί όχι µόνο για τα 

τµήµατα και την τοποθεσία του νοσοκοµείου, αλλά και για τους γιατρούς που το 

στελεχώνουν, το πρόγραµµα του κάθε γιατρού ή ακόµη και το βιογραφικό του 

(Berners-Lee et al., 2001). Το όραµα αυτό έχει ήδη προσελκύσει οµάδες επιστηµόνων 

να δηµιουργήσουν «σηµασιολογικές» εφαρµογές και τεχνολογίες. 

Οι οντολογίες αναπτύχθηκαν στην τεχνητή νοηµοσύνη ώστε να διευκολύνουν το 

διαµοιρασµό και την επαναχρησιµοποίηση της γνώσης (Davies et al., 2003). Ο 

σηµασιολογικός ιστός αναπτύχθηκε για διάφορους λόγους, όπως η ανάγκη ανάπτυξης 



  

50 

 

µιας κλάσης στις χαλαρά συνδεµένες διασυνδέσεις δικτύων που αποτελούν αυτή τη 

στιγµή τον Παγκόσµιο Ιστό, η δηµιουργία µιας υποδοµής απόκτησης και 

χρησιµοποίησης γνώσης ανάµεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και η θεµελίωση 

µιας υποδοµής για συντονισµένο διαµοιρασµό δεδοµένων και γνώσης (Marshall & 

Shipman, 2003).  

Το Resource Description Framework (RDF), η οικογένεια των προδιαγραφών του 

W3C από το Φεβρουάριο του 1999, εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, της παροχής 

µεθοδολογιών για τη δηµιουργία εξειδικευµένων συντακτικών δοµών που 

περιγράφουν τα δεδοµένα, όπως τον τίτλο, το συγγραφέα, την ηµεροµηνία 

τροποποίησης και τα συγγραφικά δικαιώµατα µιας ιστοσελίδας (Decker et al., 2000). 

Η βασική γλώσσα που χρησιµοποιείται στο σηµασιολογικό ιστό είναι η Resource 

Description Language και αποτελεί ένα µοντέλο δεδοµένων για αντικείµενα και 

σχέσεις µεταξύ τους, τα οποία παρουσιάζονται µέσω σύνταξης XML (Antoniou & 

van Harmelen, 2008). Η XML από µόνη της δεν είναι αρκετή, γιατί είναι πολύ 

αυθαίρετη, δεδοµένου ότι µπορεί κανείς να περιγράψει τα ίδια δεδοµένα µε πολλούς 

τρόπους. Το RDF-Schema δίνει στην ικανότητα στο RDF να κωδικοποιεί έννοιες µε 

έναν τρόπο που είναι αναγνώσιµος από µηχανές. Μόλις τα αντικείµενα των 

δεδοµένων µπορέσουν να περιγραφούν σε ένα µοντέλο δεδοµένων, το RDF παρέχει 

τα αντικείµενα για την κατασκευή σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων (subject-

predicate-object-triples). Το RDF δεδοµένων βρίσκει γρήγορα χρήση σε ένα ευρύ 

φάσµα τοµέων, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης (όπως 

FOAF - φίλος ενός φίλου) και syndication (όπως RSS). Επιπλέον, το λογισµικό της 

RDF τεχνολογίας φθάνει σε επίπεδο ωριµότητας, ειδικά στους τοµείς των RDF 

γλωσσών ερωτηµάτων (όπως RDQL και SPARQL) και των προγραµµατιστικών 

πλαισίων, καθώς και των µηχανών συµπερασµού (όπως Jena και Redland) (Merrill, 

2009). Μέχρι στιγµής µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την προσπάθεια του 

σηµασιολογικού ιστού ως εξής (Ankolekar et al., 2007): 

• Κλειστά domains. Σε αντίθεση µε το Web 2.0, οι περισσότερες εφαρµογές 

Σηµασιολογικού Ιστού έχουν θεωρηθεί κλειστά domain διαχειρίσιµου µεγέθους, 

όπως τα protein domains, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα εταιρικά intranet. 

• Περίπλοκη και περιεκτική µοντελοποίηση. Η κοινότητα Σηµασιολογικού Ιστού 

έχει στόχο να µοντελοποιήσει την υποκείµενη πολυπλοκότητα ενός domain όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο RDF και στην τυποποιηµένη Web 

Ontology Language (OWL). Επιπλέον, η ακαδηµαϊκή έρευνα έχει συνεισφέρει µε 
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µεθοδολογίες εξέλιξης, εντοπισµού σφαλµάτων και τµηµατοποίησης των οντολογιών, 

στοχεύοντας σε µια εις βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των κοινών γλωσσών 

οντολογίας. 

• Σχεδιασµός για µηχανικούς γνώσης (knowledge engineers). Η πολυπλοκότητα 

της µοντελοποίησης και των γλωσσών µοντελοποίησης σηµαίνει ότι απαιτούνται 

εκπαιδευµένοι µηχανικοί γνώσης για την µοντελοποίηση των domain και θεωρείται 

ότι εµπλέκονται στο σχεδιασµό και τη συντήρηση της οντολογίας. 

• Εξελιγµένη συλλογιστική. Λόγω της πολύπλοκης µοντελοποίησης των domain, 

υπάρχει ανάγκη για εξελιγµένες συµπερασµατικές µεθόδους και συλλογιστική 

κλιµάκωση. 

• Βαριά εργαλεία και πολύπλοκες προδιαγραφές. Η τεκµηρίωση και οι 

προδιαγραφές των σηµασιολογικών γλωσσών είναι σύνθετες και συχνά ανεξιχνίαστες 

για το µέσο web developer. Οµοίως, σε σύγκριση µε το Web 2.0, η συντριπτική 

πλειονότητα των εργαλείων Σηµασιολογικού Ιστού είναι πολύ «βαριά». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Mashups 

 

3.1 Τι είναι mashup 

 

Τα mashups είναι µία απλή και ισχυρή Web 2.0 τεχνολογία δηµιουργίας ή 

επαναχρησιµοποίησης του περιεχοµένου που επιτρέπει το συνδυασµό πληροφοριών 

από πολλαπλές πηγές, προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, 

δίνοντας έτσι στους χρήστες µια εµπλουτισµένη εµπειρία (Lin, 2007), από την 

δυναµική ενσωµάτωση των διαφηµίσεων στο AdSense µέχρι την δυναµική 

απεικόνιση πληροφοριών στέγασης στους Google maps (Ankolekar et al., 2007). Ο 

Yee (2008) τους δίνει στα mashps έναν ακριβή ορισµό θεωρόντας τα Web 2.0 

τεχνολογίες που επαναχρησιµοποιούν δεδοµένα, διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και 

µικροεφαρµογές για τη δηµιουργία νέων υβριδικών εφαρµογών. Παρόµοια µε τα 

µουσικά mashups, απ’ όπου και προήλθε ο όρος, όπου καλλιτέχνες συνδυάζουν, για 

παράδειγµα, φωνητικά από ένα τραγούδι µε µουσική από άλλο, τα mashups 

συνδυάζουν πληροφορίες και συµπληρωµατική λειτουργικότητα από πολλές 

τοποθεσίες ή εφαρµογές διαδικτύου. Ο mashup server επιτρέπει να συνδεθεί, να 

συλλεχθεί και να συνδυαστεί οτιδήποτε στο διαδίκτυο, καθώς και δεδοµένα σχετικά 

µε ορισµένα backend συστήµατα (Murugesan, 2007).  

Τα mashups, πιο ειδικά, ονοµάζονται από την Wikipedia υβρίδια διαδικτυακών 

εφαρµογών και είναι µια συναρπαστική τάση στις διαδικτυακές εφαρµογές τα 

τελευταία χρόνια, καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν µε νέους τρόπους τα 

δεδοµένα που συγχωνεύουν από µία ή περισσότερες πηγές. Πολύ συχνά, οι ιδιοκτήτες 

των δεδοµένων ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τρίτους να χρησιµοποιήσουν τα 

δεδοµένα. Σε πολλές περιπτώσεις, η απλούστευση αυτή είναι δυνατή µέσω APIs που 

παρέχονται από τους ιδιοκτήτες για τα δεδοµένα τους. Νέα, καινοτόµα mashups, 

φτιάχνονται καθηµερινά από τα άτοµα που συνδυάζουν στοιχεία από παραδοσιακά 

αταίριαστα ζευγάρια (Chow, 2007). 

Είναι ευκολότερο και γρηγορότερο να δηµιουργηθεί ένα mashup από το να γραφεί 

κώδικας από το µηδέν για µία εφαρµογή µε παραδοσιακό τρόπο. Αυτή η δυνατότητα 

είναι µία από τις πιο σηµαντικές και χρήσιµες δυνατότητες του Web 2.0 (Murugesan, 

2007). Έτσι, ένας mashup ιστότοπος ή µία mashup εφαρµογή, χρησιµοποιεί τις Web 

2.0 τεχνολογίες, οι οποίες συχνά περιλαµβάνουν JavaScript, PHP και XML, για να 
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παρουσιάσει τις πληροφορίες  που λαµβάνει µε ένας πλήθος τρόπων, ώστε η 

παρουσίαση να εµπλουτίζει την πληροφορία. Σε αντίθεση µε πολλά πρότυπα και 

πρωτόκολλα του διαδικτύου, τα mashups δεν προέκυψαν µέσα από µια συγκεκριµένη 

διαδικασία σχεδιασµού, αλλά αναπτύχθηκαν όσο διάφοροι διαχειριστές του 

διαδικτύου συνδύαζαν τα υπάρχοντα πρότυπα και πρωτόκολλα µέσα από καινοτόµες 

εφαρµογές. (Feiler, 2008).  

Εκτός από την ανασύνθεση δεδοµένων ένα κρίσιµο στοιχείο για τη λειτουργία των 

mashup ιστοτόπων είναι η σύνδεση ανάµεσα στις διαφορετικές πλατφόρµες, που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των διαδικτυακών αυτών εφαρµογών. Σύµφωνα 

µε τον Yee (2008), παρά τις λεπτοµέρειες που είναι φυσικό να διαφέρουν ανάµεσα 

στα διάφορα mashup, το γενικό µοτίβο που επικρατεί ανάµεσα στις mashup 

εφαρµογές που συνθέτουν δεδοµένα από τουλάχιστον δύο ιστότοπους είναι ο 

συνδυασµός τριών δράσεων: 

1. Τα δεδοµένα αντλούνται από τον ιστότοπο προέλευσης.  

2. Τα δεδοµένα µεταφράζονται ή/και µετασχηµατίζονται σε µια µορφή που έχει 

νόηµα για τον ιστότοπο προορισµού. 

3. Τα δεδοµένα µε τη µορφή της διαµορφωµένης πληροφορίας παρουσιάζονται 

από τον ιστότοπο προορισµού. 

Στο βαθµό που η εµπειρία του χρήστη παίζει ρόλο, µια mashup εφαρµογή έχει σαν 

στόχο να παρουσιάζει συγκεκριµένη πληροφορία, χωρίς να απαιτείται από τον 

χρήστη να µεταβαίνει από τη µια οθόνη στην άλλη και από το ένα URL στο άλλο. Η 

mashup εφαρµογή διεξάγει τη σύνθεση των δεδοµένων και η πληροφορία 

παρουσιάζεται έτοιµη. Μια άλλη, πιο επιστηµολογική προσέγγιση των mashup είναι 

η θεώρησή τους ως εργαλεία διαχείρισης της πολυπλοκότητας. Στον πυρήνα ενός 

πολυσύνθετου mashup βρίσκεται ο συνδυασµός των δεδοµένων µε έναν λογικό 

τρόπο, που προσθέτει αξία µε την παραγόµενη πληροφορία. 

Συνήθως, λοιπόν, η ιδέα που κρύβεται πίσω από ένα mashup αφορά κυρίως στο 

συνδυασµό δεδοµένων από συγκεκριµένες πηγές µε ένα νέο χρήσιµο τρόπο. Ωστόσο, 

δεν είναι πάντα αναγκαίο µια υπηρεσία mashup να συνδυάζει δεδοµένα από 

διαφορετικές πηγές. Θα µπορούσε, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία, 

όπως θα φανεί παρακάτω, να παρουσιάσει την ίδια πληροφορία µε δύο διαφορετικούς 

τρόπους. Οι ίδιες αρχές και το ίδιο µοτίβο ισχύει και στην περίπτωση αυτή, καθώς η 

υπηρεσία mashup κάνει τις ενέργειες, που σε άλλη περίπτωση θα ήταν υποχρεωµένος 

να κάνει ο χρήστης, συνδυάζοντας δεδοµένα από διαφορετικούς ιστοχώρους. Ο ρόλος 
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του σχεδιαστή της υπηρεσίας είναι να προσεγγίσει τον καταλληλότερο τρόπο 

παρουσίασης της πληροφορίας, ώστε να µην χρειάζονται συνεχείς ενέργειες του 

χρήστη (Feiler, 2008). 

Η ποιότητα της υπηρεσίας (quality of service) στα mashups εξαρτάται από τις 

σύνθετες υπηρεσίες του, καθώς η έξοδος χαµηλής ποιότητας από µία υπηρεσία 

µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα των διαδόχων της. Έτσι, όταν µία mashup 

εφαρµογή περιέχει πολλούς παρόχους, ο καθορισµός της ευθύνης των µεµονωµένων 

υπηρεσιών είναι απαραίτητος ώστε να αποδοθεί σωστά η πίστωση, προσδιορίζεται 

έτσι η ρίζα του προβλήµατος ή βελτιώνεται ολόκληρη η διαδικασία (Zhang et al., 

2007). 

 

3.2 Η τεχνολογία των Mashups 

 

Υπάρχει µεγάλο πλήθος διαφορετικών τεχνολογιών που αφορούν είτε έµµεσα είτε 

άµεσα τα mashups. Παλιότερα, αρκούσε η δηµιουργία ιστοσελίδων γράφοντας 

HTML. Προφανώς, πολλές τέτοιες ιστοσελίδες εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά 

κατά την τελευταία δεκαετία, έχει καταστεί ολοένα και πιο σαφές ότι ο µεγάλος 

όγκος των πληροφοριών, που ολοένα και στριµώχνονται στον παγκόσµιο ιστό δεν 

µπορεί να ικανοποιηθεί µε τόσο ξεπερασµένες τεχνολογίες. Για την τεχνολογική 

επανάσταση του εικοστού πρώτου αιώνα, η εξάρτηση από τόση πολλή χειρωνακτική 

εργασία είναι σηµαντικό εµπόδιο (Feiler, 2008). Έχουµε µετακινηθεί, λοιπόν, από τις 

στατικές ιστοσελίδες σε οδηγούµενες από βάσεις δεδοµένων ιστοσελίδες, από την 

παρουσίαση µε FONT tags στα CSS. Είναι ίσως αναπόφευκτο ότι το διαδίκτυο έχει 

καταστεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη mashup. 

Οι πηγές δεδοµένων των mashups ποικίλουν. Συχνά, οι ιδιοκτήτες των δεδοµένων 

παρέχουν στους mashup προγραµµατιστές πρόσβαση στα δεδοµένα τους µέσω του 

επίσηµου API. Καθώς µιλάµε για εφαρµογές διαδικτύου, αυτά τα APIs 

χρησιµοποιούν υπηρεσίες διαδικτύου, οι οποίες χρησιµοποιούν µια ποικιλία 

πρωτοκόλλων. Ανεξάρτητα από τη µέθοδο, τα mashups επίσης ασχολούνται µε µια 

ποικιλία µορφών δεδοµένων. Ενώ τα mashups µπορεί να είναι απλό να 

δηµιουργηθούν, ένας προγραµµατιστής mashup πρέπει να είναι ευέλικτος και να έχει 

σφαιρική γνώση των εργαλείων τους (Chow, 2007). 

Τα mashups, όπως είπαµε παραπάνω είναι εφαρµογές που συνδυάζουν δεδοµένα 

από πολλαπλούς πόρους ή υπηρεσίες για να δηµιουργήσετε µια νέα εφαρµογή. Οι 
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προγραµµατιστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες κατά τη 

συναρµολόγηση των δικών τους mashups. Η παρακάτω λίστα παρέχει µια 

επισκόπηση των τεχνολογιών αυτών (Patton, 2007): 

XML: Η βάση των περισσότερων mashup ιστοσελίδων είναι XML καθώς είναι 

αυτή που χρησιµοποιείται για την ανάκτηση των δεδοµένων. Τα δεδοµένα συχνά 

ανακτώνται µέσω XML feeds και να ενσωµατώνονται στην εφαρµογή µε το χειρισµό 

της XML. Οι σχετικές µε την XML τεχνολογίες, όπως η XSLT και XPath συχνά 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία της XML. 

Web Services: Η έννοια των υπηρεσιών διαδικτύου περιλαµβάνει πολλές 

τεχνολογίες όπως SOAP, XML, WSDL για την παράδοση των δεδοµένων στον 

πελάτη. Η WSDL επιτρέπει σε αφηρηµένες υπηρεσίες, που είναι ουδέτερες όσον 

αφορά τις µορφές µηνυµάτων ή τα πρωτόκολλα δικτύου, να χρησιµοποιούνται στο 

δίκτυο επικοινωνίας. Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανταλλαγή 

πληροφοριών µέσω HTTP (Miah & Gamlnack, 2008). Τα mashups µπορούν να 

ανακτήσουν και να στείλουν δεδοµένα χρησιµοποιώντας κλήσεις σε υπηρεσίες 

διαδικτύου µέσω µίας ποικιλίας δηµόσια προσβάσιµων υπηρεσιών διαδικτύου που 

είναι διαθέσιµες σήµερα.  

RSS / Atom: Η XML µε βάση τα πρότυπα syndication περιεχοµένου παρέχει έναν 

εύκολο τρόπο για να προωθούνται τα δεδοµένα για στους χρήστες που εγγράφονται 

στο feed.  Η RSS, για την παρουσίαση δεδοµένων, είναι µια άλλη κοινή πηγή 

δεδοµένων που έχει βοηθήσει στην υιοθέτηση των mashup. 

Screen Scrapping: Αποτελεί µία παλιοµοδίτικη προσέγγιση για το τράβηγµα 

δεδοµένων από άλλες ιστοσελίδες µέσω απλής ανάκτησης ή scrapping δεδοµένων 

από µια ιστοσελίδα, που χρησιµοποιείται όταν άλλες προσεγγίσεις δεν είναι 

διαθέσιµες. 

Ajax: Αυτό το µοντέλο εφαρµογής διαδικτύου συγκεντρώνει διάφορες 

τεχνολογίες, κυρίως JavaScript και XML, ώστε να επιτρέψει την ασύγχρονη φόρτωση 

και εµφάνιση των δεδοµένων. Η AJAX παίζει σηµαντικό ρόλο στα mashup για την 

ενίσχυση της εµπειρίας του χρήστη, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση στην αποστολή 

ή τη λήψη δεδοµένων από και προς τις τρίτες πηγές (Miah & Gamlnack, 2008). 

Όπως φάνηκε και παραπάνω στις διάφορες τεχνολογίες, που σχετίζονται µε 

mashups, άλλες επικεντρώνονται στα δεδοµένα και άλλες στην παρουσίαση των 

δεδοµένων. Σπάνια µια τεχνολογία χρησιµοποιείται και για τα δύο (Feiler, 2008). 
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3.2.1 Mashup APIs 

 

Τα mashups γενικά υλοποιούνται µέσω open Application Programming Interfaces 

(open APIs) και συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων 

(Καλτσογιάννης, 2007) Αυτά τα APIs ακολουθούν τυποποιηµένα πρωτόκολλα 

υπηρεσιών διαδικτύου και µπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα και εύκολα σε µια 

ποικιλία γλωσσών προγραµµατισµού (Chow, 2007). Απλά και καλά τεκµηριωµένα 

APIs διευκολύνουν τη δηµιουργία mashups. Ένα API είναι µια διασύνδεση που 

παρέχεται από µια εφαρµογή η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν ή να 

ανταποκρίνονται σε αιτήσεις των δεδοµένων ή των υπηρεσιών από ένα άλλο 

πρόγραµµα, άλλες εφαρµογές ή τοποθεσίες διαδικτύου. Τα APIs διευκολύνουν την 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών, επιτρέπουν τη δηµιουργία νέων 

εφαρµογών και αποτελούν τα θεµέλια της έννοιας του «διαδικτύου ως πλατφόρµα». 

Για παράδειγµα, το Google Maps API επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 

ενσωµατώσουν το  Google Maps τις τοποθεσίες διαδικτύου τους χρησιµοποιώντας τα 

δικά τους σηµεία δεδοµένων. APIs για άλλες υπηρεσίες, όπως για καιρικές ή 

ηµερολογιακές πληροφορίες και λειτουργίες αναζήτησης, είναι επίσης διαθέσιµες.  

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, όταν συνδυάζονται διαδικτυακά APIs σε 

mashups δεδοµένων, που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Πρώτον, δεδοµένου ότι ένας 

ιστότοπος µπορεί να έχει ένα µεγάλο αριθµό διαθέσιµων APIs για mashups, η µη 

αυτόµατη αναζήτηση και σύνθεση συµβατών APIs µπορεί να είναι µια επίπονη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Οι mashup προγραµµατιστές επιθυµούν να βρουν γρήγορα τα 

επιθυµητά APIs και εύκολα να τα ενσωµατώσουν χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν 

σηµαντικές προσπάθειες προγραµµατισµού. ∆εύτερον, οι ιστοσελίδες συνήθως 

υποστηρίζουν µόνο αναζήτηση λέξεων-κλειδιών ή αναζήτηση ανά κατηγορία. Αυτές 

οι µέθοδοι αναζήτησης είναι ανεπαρκείς λόγω της κακής ανάκλησή τους και την 

κακή ακρίβεια. Τρίτον, οι mashup προγραµµατιστές θέλουν να υπολογίσουν όλα τα 

πιθανά αποτελέσµατα που απαιτούνται για τη δηµιουργία του επιθυµητού mashup 

αυτόµατα. (Lee & Kim, 2012). 

Εκτός από τις APIs, µπορούν να ενσωµατωθούν data feeds σε ένα mashup ή, σε 

πιο βασικό επίπεδο, οι προγραµµατιστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν screen 

scraping, µια τεχνική για την εξαγωγή κάθε πληροφορίας, παντός τύπου, από 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα (Murugesan, 2007). 
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3.2.2 Screen scraping  

 

Η έλλειψη APIs από τους παρόχους περιεχοµένου συχνά αναγκάζει 

προγραµµατιστές mashup να καταφύγουν σε screen scrapping, προκειµένου να 

ανακτήσουν τις πληροφορίες που αναζητούν να συνδυάσουν. To scraping είναι η 

διαδικασία της χρήσης εργαλείων λογισµικού για την ανάλυση περιεχοµένου που 

γράφτηκε αρχικά για κατανάλωση από τον άνθρωπο, προκειµένου να εξαχθούν 

σηµασιολογικές δοµές δεδοµένων αντιπροσωπευτικές των πληροφοριών που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και χειραγωγηθούν µέσω προγραµµατισµού. Πολλά 

mashups χρησιµοποιούν την τεχνολογία screen scraping για την απόκτηση 

δεδοµένων, ειδικά όταν θέλουν να «τραβήξουν» δεδοµένα δηµόσιου τοµέα.  

Το screen scraping θεωρείται συχνά µία άκοµψη λύση και έχει δύο κύρια 

µειονεκτήµατα. Το πρώτο είναι ότι, σε αντίθεση µε τα APIs µε διασυνδέσεις, το 

scraping δεν έχει συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του παρόχου 

περιεχοµένου και του περιεχοµένου των καταναλωτών. Οι scrapers πρέπει να 

σχεδιάσουν τα εργαλεία τους γύρω από ένα µοντέλο βασικού περιεχοµένου και να 

ελπίζουν ότι ο πάροχος είναι συνεπής σε αυτό το µοντέλο παρουσίασης. Οι 

ιστοσελίδες έχουν την τάση να αναθεωρούν την εµφάνιση και την αίσθησή τους 

περιοδικά ώστε να παραµένουν φρέσκες και µοντέρνες, το οποίο προσδίδει σοβαρά 

προβλήµατα συντήρησης για λογαριασµό των scrapers, επειδή τα εργαλεία τους είναι 

πιθανό να αποτύχουν. 

Το δεύτερο ζήτηµα είναι η έλλειψη µιας εξελιγµένης, επαναχρησιµοποιήσιµης 

screen scraping εργαλειοθήκης λογισµικού, κοινώς γνωστή ως scrAPIs. Η έλλειψη 

αυτών των APIs και των εργαλειοθηκών οφείλεται στις εξαιρετικές ανάγκες 

εφαρµογών κάθε εργαλείου απόξεσης. Αυτό οδηγεί σε µεγάλα έξοδα ανάπτυξης 

καθώς οι σχεδιαστές αναγκάζονται να κάνουν reverse-engineer στο περιεχόµενο, να 

αναπτύξουν µοντέλα δεδοµένων, να µεταγλωττίσουν και να συλλέξουν πρωτογενή 

δεδοµένα από την ιστοσελίδα του παρόχου (Merrill, 2009). 

 

3.3 Η δύναµη των mashups 

 

Η αξία ενός mashup δεν είναι στα ίδια τα δεδοµένα ή την υπηρεσία, αλλά σε µία 

καλύτερη διεπαφή χρήστη για τα δεδοµένα, ή στην ικανότητά της να συνδυάσει 



  

58 

 

δεδοµένα από πολλές προελεύσεις µε ενδιαφέροντες ή σηµαντικούς τρόπους. Τρεις 

βασικοί τύποι mashups χρησιµοποιούνται, εκείνα που παρέχουν τα ακόλουθα 

(Murugesan, 2007): 

• Μία βελτιωµένη διασύνδεση χρήστη. Αντλώντας στοιχεία από ως επί το 

πλείστον από µία πηγή, αυτός ο τύπος mashup παρέχει µία καλύτερη διεπιφάνεια για 

τον τελικό χρήστη. Για παράδειγµα, έναν καλύτερο τρόπο να περιηγηθεί κανείς σε 

πληροφορίες, µια πιο ευέλικτη διασύνδεση ή την παρουσίαση των πιο σχετικών 

πληροφοριών, εµφανίζοντας µόνο ένα υποσύνολο των πληροφοριών που είναι 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το χρήστη.  

• Συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο σε µια 

συνδυαστική παρουσίαση, προσθέτοντας αξία µε τη συγκέντρωση δεδοµένων και 

καθιστώντας πιο σχετικά τα συνδυασµένα δεδοµένα. 

•  Συνδυασµένες πληροφορίες µε ένα βελτιωµένο περιβάλλον χρήστη. Αυτός ο 

τύπος mashup είναι συνδυασµός των δύο προηγούµενων κατηγοριών. Συγκεντρώνει 

δεδοµένα από διάφορες πηγές και παρουσιάζει τα δεδοµένα σε ένα καλύτερο 

περιβάλλον εργασίας χρήστη.  

 

Οι προγραµµατιστές και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν mashups 

για τη δηµιουργία νέων εφαρµογών διαδικτύου που παρέχουν νέες δυνατότητες, 

ενώνοντας πολλές υπηρεσίες και παρέχοντας πλούσια διεπαφή χρήστη. Επειδή είναι 

εύκολο να δηµιουργηθούν, ακόµη και οι υπάλληλοι, για παράδειγµα, µια εταιρίας, 

που είναι λιγότερο εξοικειωµένοι από τεχνική άποψη, µπορούν να δηµιουργήσουν 

mashups αντί να χρειαστεί να στηριχθούν στις οµάδες πληροφορικής της. 

Στις επιχειρήσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθούν mashups εσωτερικά για τη 

συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και να τις συνδυάσει µε ευφυείς 

τρόπους για να βοηθήσει τους ανθρώπους να παίρνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Για 

παράδειγµα, στελέχη µπορούν να χρησιµοποιήσουν mashups για να αποκτήσουν µια 

βαθύτερη κατανόηση των πελατών και των πωλήσεων και έτσι να παίρνουν 

καλύτερες αποφάσεις.  Τα mashups επίσης βρίσκουν εφαρµογή στη µισθοδοσία, τη 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων, τα logistics, τις προµήθειες, το µάρκετινγκ και την 

ηλεκτρονική διαφήµιση.  

Με το άνοιγµα των δεδοµένων και των υπηρεσιών που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οι δηµιουργοί των mashup, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

αποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήµατα. Για παράδειγµα, οι mashup εφαρµογές 
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µπορούν  να διοχετεύσουν νέους χρήστες στις τοποθεσίες τους ή οι δηµιουργοί 

mashup θα µπορούσαν να αναπτύξουν ένα νέο δικτυακό τόπο που παρέχει καλύτερες 

διασυνδέσεις στην υπάρχουσα τοποθεσία διαδικτύου µιας επιχείρησης, η οποία µε τη 

σειρά της θα µπορούσε να φέρει περισσότερους επισκέπτες στην τοποθεσία αυτή. 

Παρόλο που ένα mashup καθιστά εύκολη τη σχεδίαση σε πολλαπλά αρχεία 

προέλευσης δεδοµένων ή υπηρεσιών για τη δηµιουργία νέων εφαρµογών γρήγορα, 

υπάρχουν επίσης κίνδυνοι όσον αφορά τη χρήση της mashup υπηρεσίας ή του API 

κάποιου, όσον αφορά τη συνεχή στήριξή τους, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη 

δυνατότητα κλιµάκωσής τους. Οι προγραµµατιστές και οι επιχειρήσεις που 

αναπτύσσουν και χρησιµοποιούν εφαρµογές mashup θα πρέπει να γνωρίζουν τους 

κινδύνους και τους περιορισµούς και να επιλέξουν τις αξιόπιστες υπηρεσίες 

(Murugesan, 2007). 

 

3.4 Η mashup αρχιτεκτονική 

 

Οι αρχές που σε γενικές γραµµές θα πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση µιας mashup 

εφαρµογής, αφορούν στα παρακάτω σηµεία (Feiler, 2008): 

• Οποιοσδήποτε και να είναι ο προορισµός της, το αποτέλεσµα θα πρέπει πάντα να 

είναι µια σελίδα στο πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη. 

• Τα δεδοµένα της εφαρµογής δεν πρέπει να αναµιγνύονται µε την παρουσίασή της. 

• Η υλοποίηση της εφαρµογής πρέπει να περιλαµβάνει τόσο server-side scripting 

(π.χ. PHP) όσο και client-side scriptintg (συνήθως JavaScript), καθώς και να 

χαρακτηρίζεται από τις αρχές του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού. 

• Η πρόσβαση στα δεδοµένα να γίνεται µέσω APIs, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Σύµφωνα µε τον Patton (2007) η γενική αρχιτεκτονική µιας mashup εφαρµογής 

έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αποτελούν οι υπηρεσίες ή οι πηγές δεδοµένων 

που χρησιµοποιούνται για το mashup. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή 

περισσότερους πόρους, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής και µία κοινή πηγή 

δεδοµένων, που είναι η πραγµατική βάση χρήστη όπου εισάγονται τα δεδοµένα απ' 

ευθείας στην εφαρµογή. Το επόµενο επίπεδο είναι η πραγµατική εφαρµογή mashup 

που συγκεντρώνει τους πόρους αυτούς σε ένα «υβρίδιο». Μπορεί να έχει τη δική του 

λειτουργικότητα ή απλά να παρουσιάζει τις πηγές δεδοµένων άλλων. Το τελευταίο 

επίπεδο βρίσκεται η βάση χρηστών που έχει πρόσβαση στα περιεχόµενα της 
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ιστοσελίδας. Εδώ, το client-side scripting µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει 

την εµπειρία του χρήστη. Ενώ, όσον αφορά τους διαφορετικούς συµµετέχοντες σε µια 

mashup εφαρµογή, είναι ξένοι µεταξύ τους και είναι οι εξής: το API ή γενικότερα οι 

πάροχοι περιεχοµένου, η mashup ιστοσελίδα και το πρόγραµµα περιήγησης του 

χρήστη (Merrill, 2009). 

 

� API / πάροχοι περιεχοµένου 

Είναι οι πάροχοι περιεχοµένου που συνδυάζονται για να παραχθεί το τελικό 

αποτέλεσµα. Για να διευκολυνθεί η ανάκτηση των δεδοµένων, οι πάροχοι εκθέτουν 

συχνά το περιεχόµενό τους µέσω διαδικτυακών πρωτοκόλλων όπως το REST, 

υπηρεσιών διαδικτύου και RSS / Atom. 

Ωστόσο, πολλές πηγές δεδοµένων µε ενδιαφέρουσες δυνατότητες δεν εκθέτουν 

εύκολα τα APIs τους. Τα mashups που εξάγουν περιεχόµενο από ιστοσελίδες όπως η 

Wikipedia, και σχεδόν όλες οι κυβερνητικές και οι δηµοσίου τοµέα ιστοσελίδες το 

κάνουν µε µια τεχνική γνωστή ως screen scrapping.  

 

� Η mashup ιστοσελίδα  

Παλαιότερα, υπήρξαν διάφορες προσεγγίσεις για το πώς µπορεί να αναπτυχθούν 

µεγάλης κλίµακας συστήµατα. Η απλότητα, ωστόσο της διεπαφής ενός 

προγράµµατος περιήγησης, µε δεδοµένη την απαίτηση ότι πάντα το τελικό 

αποτέλεσµα πρέπει να είναι µια σελίδα, επέτρεψε το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

µεγάλης κλίµακας εφαρµογών, που αποτελούνται από πολύ µικρότερα τµήµατα 

(Feiler, 2008). 

Η ιστοσελίδα, είναι ο τόπος όπου φιλοξενείται το mashup. Το ενδιαφέρον είναι 

ότι, µόνο και µόνο επειδή είναι ο τόπος όπου «κατοικεί» η λογική του mashup, δεν 

είναι απαραίτητα και ο τόπος όπου εκτελείται. Από τη µια πλευρά, τα mashups 

µπορούν να εφαρµοστούν παρόµοια µε τις παραδοσιακές εφαρµογές διαδικτύου, µε 

τη χρήση server-side δυναµικών τεχνολογιών παραγωγής περιεχοµένου, όπως Java 

servlets, CGI, PHP ή ASP. 

Εναλλακτικά, το συνδυαστικό περιεχόµενο µπορεί να δηµιουργηθεί άµεσα στο 

πρόγραµµα περιήγησης του πελάτη µέσω client-side scripting ή applets. Αυτή η 

server-side λογική είναι συχνά ο συνδυασµός κώδικα άµεσα ενσωµατωµένου στις 

ιστοσελίδες του mashup, καθώς και scripting API βιβλιοθηκών ή applets που 

παρέχονται από τους παρόχους περιεχοµένου. Τα mashups που χρησιµοποιούν αυτή 
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την προσέγγισης µπορούν να χαρακτηριστούν RIAs, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι 

προσανατολισµένα προς την διαδραστική εµπειρία χρήστη. Τα οφέλη του server-side 

mashing περιλαµβάνουν λιγότερη επιβάρυνση για λογαριασµό του mashup 

διακοµιστή, καθώς τα δεδοµένα µπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τον πάροχο 

περιεχοµένου, αλλά και µια πιο απρόσκοπτη εµπειρία χρήστη, καθώς µπορούν να 

ενηµερωθούν τµήµατα του περιεχοµένου της ιστοσελίδας χωρίς να χρειάζεται να 

ανανεωθεί ολόκληρη. Το Google Maps API προορίζεται για την πρόσβαση µέσω 

client-side (JavaScript), συχνά όµως, τα mashups χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό 

server και client-side λογικής για να επιτύχουν συγκέντρωση των δεδοµένων τους.  

 

� Πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη  

Το πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη είναι όπου η εφαρµογή προσφέρεται γραφικά 

και που γίνεται η αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Όπως περιγράφεται παραπάνω, 

mashups χρησιµοποιούν συχνά client-side λογική να συγκεντρώσουν και να 

συνθέσουν το περιεχόµενο, µε στόχο πάντα της αυξηµένη ικανοποίηση του χρήστη. 

 

3.5 Τα συστατικά της mashup εφαρµογής 

 

Σύµφωνα µε τον Maximilien, et al. (2007) τα τρία κύρια συστατικά µιας mashup 

εφαρµογής είναι (1) το επίπεδο δεδοµένων, (2) το επίπεδο διαδικασίας και (3) το 

επίπεδο παρουσίασης. Επιπλέον, κάθε πηγή δεδοµένων πρέπει πρώτα να αναλυθεί και 

να διαµορφωθεί έτσι ώστε να εκτελέσει τις απαιτούµενες ενέργειες της ανάκτησης 

και της προ-επεξεργασίας. 

 

Επίπεδο ∆εδοµένων: Αυτό το επίπεδο αφορά κυρίως τα στοιχεία της 

διαµεσολάβησης και ολοκλήρωσης. Περιλαµβάνει µετατροπή, µετασχηµατισµό, και 

συνδυασµό των δεδοµένων από µία ή πολλαπλές υπηρεσίες ώστε να καλύψουν τις 

ανάγκες µιας άλλης (Maximilien et al., 2007). Προκλήσεις σε αυτό το επίπεδο είναι η 

πρόσβαση και η ένταξη στοιχείων από πολλαπλές και ετερογενείς πηγές δεδοµένων. 

Σε γενικές γραµµές, αυτοί οι πόροι είναι προσβάσιµοι µέσω REST ή SOAP, 

υπηρεσίες διαδικτύου, το πρωτόκολλο HTTP και XML RPC. Οι πηγές των 

δεδοµένων µπορεί να είναι είτε δοµηµένες, για τις οποίες είναι διαθέσιµο ένα καλά 

καθορισµένο µοντέλο δεδοµένων, που βασίζεται σε κάποιο XML έγγραφο ή κάποιο 
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RSS / ATOM feed, ή αδόµητες, όπως ήχος, το κείµενο από email, έγγραφα κειµένου 

(Di Lorenzo et al., 2009). 

 

Επίπεδο ∆ιαδικασίας: Στο επίπεδο της διαδικασίας, η διαµεσολάβηση 

ουσιαστικά συµβαίνει µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ώστε να δηµιουργηθεί µια 

νέα διαδικασία. Γενικά, τόσο η ενσωµάτωση όσο και η διαδικασία 

πραγµατοποιούνται µέσω API, η πρώτη σε επίπεδο εφαρµογής και η δεύτερη µε 

συνδυασµό δραστηριοτήτων. Η σύνθεση περιγράφεται στη συνέχεια 

χρησιµοποιώντας είτε γλώσσες προγραµµατισµού όπως Java, ή ειδικές γλώσσες ροής 

εργασιών, όπως WS-BPEL (Di Lorenzo et al., 2009). Για παράδειγµα, η διαδικασία 

διαµεσολάβησης περιλαµβάνει επίκληση διάφορων µεθόδων παροχής υπηρεσιών, 

περιµένοντας για ασύγχρονα µηνύµατα και αποστέλλοντας τα αναγκαία µηνύµατα 

επιβεβαίωσης (Maximilien et al., 2007). 

 

Επίπεδο Παρουσίασης: Κάθε εφαρµογή χρειάζεται µια διεπαφή για να 

αλληλεπιδράσει µε τους χρήστες και µια εφαρµογή mashup δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Το επίπεδο παρουσίασης mashup εφαρµογές χρησιµοποιείται για να αποσπάσει 

πληροφορίες χρήστη, καθώς και για να εµφανίσει την τελική επεξεργασία 

πληροφοριών στο χρήστη. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για να εµφανιστεί το 

αποτέλεσµα στο χρήστη µπορεί να είναι τόσο απλές όσο µια σελίδα HTML ή πιο 

σύνθετες ιστοσελίδες που αναπτύχθηκαν µε Ajax, JavaScript, κ.λπ. Οι γλώσσες για 

την ενσωµάτωση των στοιχείων της διεπαφής χρήστη και την οπτικοποίηση 

υποστηρίζουν client-side ή server-side mashups. Σε ένα server-side mashup, η 

ενσωµάτωση των δεδοµένων και υπηρεσιών γίνεται στο διακοµιστή. Ο διακοµιστής 

ενεργεί ως ενδιάµεσος µεταξύ της εφαρµογής mashup και άλλων υπηρεσιών που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή. Από την άλλη πλευρά, ένα client-side mashup 

ενσωµατώνει δεδοµένα και υπηρεσίες στον πελάτη (Di Lorenzo et al., 2009).  

 

3.6 Προσεγγίσεις Ανάπτυξης Mashup 

 

Η mashup ανάπτυξη διαφέρει από την παραδοσιακή ανάπτυξη εφαρµογών, κυρίως 

στο ότι τα mashups συνήθως εξυπηρετούν µια συγκεκριµένη, µικρής διάρκειας, 

περιστασιακή ανάγκη και αποτελούνται από τις τελευταίες, εύκολες στη χρήση 
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διαδικτυακές τεχνολογίες, όπως οι υπηρεσίες διαδικτύου REST ή τα RSS και Atom 

feeds. Ως εκ τούτου, το διαδίκτυο είναι το φυσικό τους περιβάλλον (Yu et al., 2008). 

Ακόµη όµως και αν η mashup προσέγγιση ανοίγει νέες και ευρύτερες δυνατότητες 

για τους καταναλωτές δεδοµένων και υπηρεσιών, η διαδικασία ανάπτυξης 

εξακολουθεί να απαιτεί από τους χρήστες να γνωρίζουν όχι µόνο πώς να γράφουν 

κώδικα µε τη χρήση γλωσσών προγραµµατισµού, αλλά και πώς να χρησιµοποιούν τα 

διάφορα διαδικτυακά APIs από διαφορετικές υπηρεσίες. Για να λυθεί αυτό το 

πρόβληµα, υπάρχει αυξανόµενη προσπάθεια ανάπτυξης εργαλείων που έχουν 

σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τους χρήστες µε ελάχιστες γνώσεις 

προγραµµατισµού στην ανάπτυξη mashup εφαρµογών (Di Lorenzo et al., 2009). 

 

3.6.1 Χειροκίνητη Ανάπτυξη Mashup  

 

Σε γενικές γραµµές, η ενσωµάτωση δεδοµένων και εφαρµογών σε µια συνεκτική 

και η εφαρµογή προστιθέµενης αξίας απαιτεί γνώσεις προγραµµατισµού και βαθιά 

γνώση σχετικά µε τα συστήµατα και τη σηµασιολογία των πηγών δεδοµένων ή τις 

συµβάσεις πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή µηνυµάτων. Ευτυχώς, οι νέες 

τεχνολογίες, όπως η Ajax και οι REST υπηρεσίες, καθώς και τα microformats, όπως η 

RSS και η Atom, έχουν απλοποιήσει την ανάπτυξη mashup. Επιπλέον, ύπαρχουν 

διάφορα plig-ins που βοηθούν σε µεγάλο βαθµό την ενσωµάτωση του περιεχοµένου, 

τη λογική της εφαρµογής και τις διεπαφές χρήστη. Παρ' όλα αυτά, η χειροκίνητη 

mashup ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ένα προνόµιο των ειδικευµένων 

προγραµµατιστών (Yu et al., 2008). 

 

3.6.2 Ανάπτυξη Mashup Βοηθούµενη από Εργαλεία  

 

Για την επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας ανάπτυξης mashup, αλλά και για 

να µπορέσουν ακόµα και οι άπειροι χρήστες να δηµιουργήσουν τα δικές τους 

εφαρµογές διαδικτύου, εµφανίστηκαν πρόσφατα πολλά πλαίσια και ειδικά εργαλεία 

ανάπτυξης mashup. Τα εργαλεία αυτά συνήθως έχουν µια ποικιλία χαρακτηριστικών 

και προσεγγίσεων σύνθεσης. Μια προσεκτική µατιά σε αυτά επιτρέπει να 

προσδιοριστούν τα εκκρεµή ζητήµατα και οι προκλήσεις της έρευνας που 

χαρακτηρίζουν το φαινόµενο mashup (Yu et al., 2008). Παρακάτω παρουσιάζονται 

µερικοί από τους πιο δηµοφιλείς mashup editors: 
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� Damia 

Το Damia (Data Mashup Fabric for Intranet Applications) είναι ένα εργαλείο που 

παρέχεται από την IBM. Επιτρέπει στους χρήστες να συγκεντρώνουν data feeds από 

το διαδίκτυο και από επιχειρήσεις. Αυτό το εργαλείο εστιάζει στο feed aggrigation 

και το µετασχηµατισµό για τον συνυπολογισµό δεδοµένων σε επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα. Πρόσθετα εργαλεία ή τεχνολογίες, όπως το QEDWiki και οι feed 

readers, που χρησιµοποιούν Atom και RSS, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την 

παρουσίαση των data feeds που παρέχονται από το Damia (Di Lorenzo et al., 2009). 

 

� Yahoo Pipes 

Το Yahoo Pipes (http://pipes.yahoo.com) είναι  ένα web-based εργαλείο που 

παρέχεται από την Yahoo. Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν και να 

διαχειριστούν mashups συλλέγοντας δεδοµένα από data feeds, ιστοσελίδες και άλλες 

υπηρεσίες µέσω οπτικής επεξεργασίας (Di Lorenzo et al., 2009). Ένας σωλήνας 

(pipe) είναι ο αγωγός επεξεργασίας δεδοµένων που αποτελείται από µία ή 

περισσότερες πηγές δεδοµένων, όπως RSS/Atom feeds ή XML και ένα σύνολο από 

modules διασύνδεσης καθένα από τα οποία εκτελεί µια συγκεκριµένη εργασία. 

Περιλαµβάνει modules για τον χειρισµό των feeds δεδοµένων, όπως ταξινόµηση ή 

φιλτράρισµα και άλλα για τα χαρακτηριστικά, όπως looping ή counting. Υποστηρίζει 

επίσης πιο προηγµένα χαρακτηριστικά, όπως εξόρυξη τοποθεσίας ή εξαγωγή όρων, 

όπως οι λέξεις-κλειδιά. Το Yahoo Pipes έχει ως στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να 

σχεδιάσουν αγωγούς επεξεργάσιµων δεδοµένων που φιλτράρουν, µετασχηµατίζουν, 

εµπλουτίζουν και συνδυάζουν feeds δεδοµένων και να τα παρουσιάζουν ξανά ως RSS 

feeds ή JSON (Yu et al., 2008). Η έξοδος µπορεί επίσης να αστικοποιηθεί και στο 

Yahoo Map. 

 

� Microsoft Popfly 

Το Popfly (www.popfly.ms), της Microsoft, προσφέρει ένα component-based, 

οπτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη mashups. Στο Popfly, επαναχρησιµοποιήσιµα 

συστατικά, ή  block, µπορούν να λειτουργήσουν ως µεσάζοντες µεταξύ εξωτερικά 

τροφοδοτούµενων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες διαδικτύου, ή να εφαρµόσουν µια 

συνάρτηση σε JavaScript. Τα blocks έχουν λειτουργίες µε εισόδους και εξόδους, οι 

οποίες καθορίζονται σε ειδικό αρχείο περιγραφής  XML. Ένα µπλοκ µπορεί επίσης 

να λειτουργήσει ως µια επιφάνεια προβολής, δηλαδή, ένα κοµµάτι της διεπαφής 
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χρήστη που λαµβάνει δεδοµένα από άλλα τµήµατα και τα εµφανίζει, αφήνοντας το 

χρήστη να αλληλεπιδρά µαζί τους και επιτρέποντας στον mashup developer να 

σχεδιάσει την mashup εφαρµογή (Yu et al., 2008). 

 

� Intel Mash Maker 

To Mash Maker (http://mashmaker.intel.com), της Intel, παρέχει ένα περιβάλλον 

για την ενσωµάτωση δεδοµένων από ιστοσελίδες σχολιασµού πηγών που βασίζεται 

σε ένα ισχυρό plug-in προγράµµατος περιήγησης. Η διαφορά του µε τα άλλα 

εργαλεία είναι τι δουλεύει απευθείας σε ιστοσελίδες. Αντί να λάβει στοιχεία από 

πηγές δοµηµένων δεδοµένων, όπως το RSS ή Atom, το Mash Maker επιτρέπει στους 

χρήστες να σχολιάζουν τη δοµή των ιστοσελίδων κατά την περιήγηση και να κάνουν 

χρήση αυτών των σχολιασµών για να καταργήσουν περιεχόµενο από σχολιασµένες 

σελίδες. Οι προχωρηµένοι χρήστες µπορούν να αξιοποιήσουν τον ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα επεξεργασίας της δοµής για να εισάγουν εκφράσεις XPath 

χρησιµοποιώντας τον DOM Inspector του Firebug (ένα plug-in του Firefox). Η 

σύνθεση mashups µε το Mash Maker γίνεται µέσω ενός παραδείγµατος copy-paste, 

που βασίζεται είτε στη συγχώνευση ολόκληρης της σελίδας, στην οποία ο χρήστης 

εισάγει το περιεχόµενο της µίας σελίδας ως επικεφαλίδα σε µία άλλη, είτε στη 

συγχώνευση στοιχείων που προέρχονται από δύο σελίδες (Yu et al., 2008). 

 

� Exhibit 

Το Exhibit είναι ένα πλαίσιο για τη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων που 

περιέχει πλούσιες και δυναµικές απεικονίσεις των δοµηµένων δεδοµένων. Γενικά, 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Babel (http://simile.mit.edu/babel/). Επιτρέπει 

στους χρήστες να συγκεντρώνουν δεδοµένα που έχουν ληφθεί σε διαφορετική µορφή 

όπως RDF / XML, N3, Bibtex. Το Exhibit απεικονίζει την έξοδο mashup σε σελίδες 

HTML, αλλά επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα εξάγοντάς τα σε 

διάφορες µορφές, συµπεριλαµβανοµένων RDF / XML Exhibit και JSON (Di Lorenzo 

et al., 2009). 

 

� Apatar 

Το Apatar (http://www.apatar.com) είναι ένα εργαλείο ενοποίησης Mashup 

δεδοµένων που βοηθά τους χρήστες να  ενσωµατώσουν δεδοµένα desktop µε το 

διαδίκτυο. Οι χρήστες εγκαθιστούν µία εφαρµογή οπτικής σχεδίασης για να µπορούν 
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να δηµιουργούν σχήµατα ολοκλήρωσης που ονοµάζονται DataMaps. Το Apatar, όπως 

και το Damia, που περιγράφηκε παραπάνω, έχει σαν κύριο στόχο τη συγκέντρωση 

και διαχείριση δεδοµένων που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από άλλες 

εφαρµογές, έτσι πρόσθετα εργαλεία που χρησιµοποιούν τις µορφές εξόδου του 

Apatar µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση (Di Lorenzo et al., 2009). 

 

� Quick and Easy Done Wiki 

Το QedWiki (http://services.alphaworks.ibm.com/qedwiki) είναι η πρόταση της 

IBM για έναν web-based κατασκευαστή mashup, λειτουργεί πλήρως µέσα στο 

πρόγραµµα περιήγησης του πελάτη και έχει επιτρεπόµενη πρόσβαση στο Mashup 

Hub της IBM. Το Hub υποστηρίζει τη δηµιουργία feeds δεδοµένων και widgets 

διεπαφής χρήστης και ενσωµατώνει το Damia, για τη συναρµολόγηση και το χειρισµό 

των δεδοµένων. Ως ένα περιβάλλον wiki, επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν, 

να προβάλουν άµεσα και να µοιραστούν εύκολα mashups. Τα mashups 

συναρµολογούνται από widgets, που βασίζονται σε JavaScript ή PHP, αποτελούν 

στοιχεία της εφαρµογής και µπορεί να έχουν τη δική τους διεπαφή χρήστη. Για να 

συνθέσει ένα mashup, ο χρήστης επιλέγει µία πρότυπη HTML σελίδα και στη 

συνέχεια κάνει drag and drop στο πλέγµα σελίδας και αλληλεπιδραστικά τα 

διαµορφώνει (Yu et al., 2008). 

 

3.7 Είδη Mashup 

 

Τα mashups, σύµφωνα µε τον µεγαλύτερο online κατάλογο mashups, το 

ProgrammableWeb.com, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε οκτώ βασικές κατηγορίες. 

Έτσι, έχουµε τα mashups χαρτογράφησης (mapping), αναζήτησης (search), 

κοινωνικής δικτύωσης (social), φωτογραφιών (photo), αγορών (shopping), βίντεο 

(video), µουσικής (mysic) και κινητών συσκευών (mobile). Όπως αναφέρει ο 

Murugesan  (2007), µέχρι τότε ένα ποσοστό µεγαλύτερο από το 40% των mashups 

ήταν mashups χαρτογράφησης, τα πράγµατα όµως φαίνεται να είναι λίγο διαφορετικά 

σήµερα. Η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στην κατηγοριοποίηση των mashup 

φαίνεται στην Εικόνα 3.1. Και πάλι τα περισσότερα mashup φαίνεται πως είναι 

εκείνα που σχετίζονται µε χάρτες, αλλά το ποσοστό τους έχει µειωθεί από το 2007, 

φτάνοντας σήµερα το 27%.  
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Εικόνα 3.1: Η κατηγοριοποίηση του συνόλου των mashup που έχουν κατατεθεί στο 

ProgrammableWeb.com µέχρι τις 05/02/2013. (ProgrammableWeb, 2013) 

 

3.7.1 Mashups Χαρτογράφησης  

 

Σε αυτή την εποχή, της τεχνολογίας των πληροφοριών, οι άνθρωποι συλλέγουν 

τεράστιες ποσότητες δεδοµένων για τα πράγµατα και δραστηριότητες, οι οποίες 

έχουν συνηθίζει να είναι σηµειωµένες µε θέσεις. Όλα αυτά τα διαφορετικά σύνολα 

δεδοµένων, που περιέχουν δεδοµένα θέσης, απλά θέλουν να παρουσιάζονται µε 

γραφική παράσταση χρησιµοποιώντας χάρτες. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην έλευση 

των mashups έπαιξε η εισαγωγή του Google Maps API της Google. Αυτό άνοιξε την 

πόρτα, επιτρέποντας στους προγραµµατιστές διαδικτύου να συσχετίσουν όλων των 

ειδών τα δεδοµένα µε χάρτες. Τα APIs από τη Microsoft (Virtual Earth), το Yahoo 

(Yahoo Maps) και την AOL, δηλαδή την America on Line, (MapQuest) σύντοµα 

ακολούθησαν (Merrill, 2009). 

 

3.7.2 Mashups Φωτογραφιών και Βίντεο 

 

Η εµφάνιση του hosting φωτογραφιών και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως το Flickr, µε APIs που διευκολύνουν το διαµοιρασµό, έχουν οδηγήσει σε µια 

ποικιλία από ενδιαφέροντα mashups. Επειδή αυτοί οι πάροχοι περιεχοµένου έχουν 

µεταδεδοµένα (metadata) που σχετίζονται µε τις εικόνες που φιλοξενούν (όπως το 

ποιος τράβηξε µία εικόνα, τι παρουσιάζει, που και πότε ελήφθη κλπ), οι σχεδιαστές 

των mashups µπορούν να συσχετίσουν τις φωτογραφίες µε άλλες πληροφορίες που 

µπορεί να συνδέονται µε αυτά τα metadata. Για παράδειγµα, ένα mashup µπορεί να 

αναλύσει τους στίχους ενός τραγουδιού και να δηµιουργήσει ένα µωσαϊκό ή κολάζ 
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από σχετικές φωτογραφίες, ή να επιδείξει γραφήµατα κοινωνικής δικτύωσης που 

βασίζονται σε κοινά φωτογραφικά metadata,  όπως το θέµα, η ώρα και άλλα. Ακόµα 

ένα παράδειγµα θα µπορούσε να λάβει ως είσοδο µια ιστοσελίδα (όπως µια 

τοποθεσία ειδήσεων) και να καταστήσει το κείµενο σε φωτογραφίες που ταιριάζουν, 

επισηµαίνοντας τις φωτογραφίες µε λέξεις από την είδηση (Merrill, 2009). 

 

3.7.3 Mashups Αναζήτησης και Αγορών 

 

Τα mashups αναζήτησης και αγορών υπήρχαν πολύ πριν ο όρος mashup επινοηθεί. 

Πριν από την εποχή του των διαδικτυακών APIs, τα εργαλεία σύγκρισης αγορών 

όπως το Skroutz χρησιµοποιούν συνδυασµούς B2B τεχνολογιών ή screen scrapping 

για να συλλέξουν συγκριτικά στοιχεία τιµών. Για να διευκολύνουν τα mashups και 

άλλες ενδιαφέρουσες διαδικτυακές εφαρµογές, κάποιες online αγορές, όπως το eBay 

και η Amazon έχουν κυκλοφορήσει API για προγραµµατιστική πρόσβαση στο 

περιεχόµενό τους (Merrill, 2009). 

 

3.7.4 Mashups Ειδήσεων  

 

Πηγές ειδήσεων (όπως το BBC, το Reuters κλπ) έχουν χρησιµοποιηθεί τεχνολογίες 

syndication όπως RSS και Atom, από το 2002, για τη διάδοση ειδησεογραφικών feeds 

που σχετίζονται µε διάφορα θέµατα. Τα mashups αυτά µπορούν να συγκεντρώσουν 

τα feeds του χρήστη και να τα παρουσιάσουν µέσω του διαδικτύου, δηµιουργώντας 

µια εξατοµικευµένη εφηµερίδα που εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα του 

αναγνώστη. Ένα παράδειγµα είναι το Diggdot.us, που συνδυάζει feeds από 

ειδησεογραφικές πηγές που αφορούν την τεχνολογία, όπως οι Digg.com, 

Slashdot.org, και Del.icio.us (Merrill, 2009). 
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3.7.5 Κοινωνικά Mashups 

 

Τα κοινωνικά mashups συνήθως συνδυάζουν feeds που προέρχονται από κάποια 

κοινωνικά δίκτυα και τα συνδυάζουν µε τα APIs άλλων παρόχων. Οι κοινωνικές 

εφαρµογές αυξάνονται πολύ γρήγορα, σήµερα στον κατάλογο του 

Programmableweb.com υπάρχουν πάνω από 700 κοινωνικά mashups. Τα κοινωνικά 

mashups τώρα αποτελούν το 9% του καταλόγου, ενώ το 2008 δεν άγγιζαν ούτε το 

3%. Η µεγάλη αυτή ανάπτυξη έχει προέλθει κατά κύριο λόγο από την εκτεταµένη 

χρήση του Twitter API και το API του Facebook. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική 

 

4.1 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS)  

 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System - CMS) 

είναι µία συλλογή διαδικασιών που έχουν τη µορφή µίας διαδικτυακής εφαρµογής, η 

οποία χρησιµοποιείται για τη διαχείριση δικτυακού περιεχόµενου, όπως κείµενο, 

εικόνες κ.λπ., µε εύκολο τρόπο, συνήθως παρόµοιο µε αυτόν της χρήσης ενός 

κειµενογράφου (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, 2012). Βασίζεται σε ένα 

αυτοµατοποιηµένο υπολογιστικό σύστηµα ώστε να διαχειρίζεται την προσθήκη, την 

ενηµέρωση και τη διαγραφή των πληροφοριών µίας ιστοσελίδας χωρίς ο χρήστης του 

να χρειάζεται να γνωρίζει τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τις γλώσσες 

προγραµµατισµού ή τις διαδικτυακές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται (DesignZ, 

2010).  

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου παρέχει στο χρήστη ένα γραφικό 

περιβάλλον µέσω του οποίου µπορεί να εκτελέσει λειτουργίες διαχείρισης και 

λειτουργίας του δυναµικού περιεχοµένου που αλλιώς θα απαιτούσαν πολύ χρόνο και 

προγραµµατιστική προσπάθεια. Κατά αυτόν τον τρόπο η δηµιουργία ιστότοπων µε 

δυναµικό περιεχόµενο είναι καθίσταται δυνατή για ένα ευρύτερο πλήθος χρηστών, 

γεγονός που προκάλεσε και τη ραγδαία αύξηση στον αριθµό των δηµιουργούµενων 

ιστοσελίδων. Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, τα CMS βασίζονται στην τάση του 

Web 2.0 να εστιάζει στο user generated content (DesignZ, 2010). 

Οι αλλαγές σε µια ιστοσελίδα µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή 

που είναι συνδεµένος στο διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένα 

ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός 

προγράµµατος περιήγησης, ο χρήστης µπορεί να συντάξει ένα κείµενο και να 

ενηµερώσει άµεσα το δικτυακό του τόπο (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, 2012). 

Τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου διαφέρουν από 

σύστηµα σε σύστηµα, όµως τα περισσότερα περιλαµβάνουν δυνατότητες όπως η 

δηµοσίευση περιεχοµένου στο διαδίκτυο, η διαχείριση της εµφάνισης του, ο έλεγχος 

ενηµερώσεων, η κατηγοριοποίηση, η αναζήτηση και η ανάκτηση δεδοµένων (Svarre, 

2011). Επιπρόσθετα, ορισµένες από τις δυνατότητες των CMS που τα κάνουν να 



  

71 

 

ξεχωρίζουν από τα  καθιερωµένα προγράµµατα κατασκευής ιστοσελίδων 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων (Wikipedia, 2012): 

• Εύκολη δηµιουργία και τροποποίηση περιεχοµένου µέσω εργαλείων επεξεργασίας 

WYSIWYG (What You See Is What You Get), που επιτρέπουν σε απλούς  

χρήστες να δηµιουργήσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόµενο. 

• ∆ηµιουργία τυποποιηµένων templates που µπορούν να εφαρµοστούν αυτόµατα 

επιτρέποντας την αλλαγή  της εµφάνισης  όλου του περιεχοµένου από ένα 

κεντρικό σηµείο. 

• ∆ιαχείριση των χρηστών και των δικαιωµάτων πρόσβασής τους. 

• ∆υνατότητα επέκτασης µίας εφαρµογής εγκατεστηµένης σε ένα διακοµιστή σε 

πολλά domain, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του server.  

• ∆υνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητας του δικτυακού τόπου µε διάφορα 

plugins ή modules, ακόµα και µετά την δηµοσίευση της ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο. 

• Τακτικές ενηµερώσεις που περιλαµβάνουν νέα σύνολα δυνατοτήτων και 

επιτρέπουν στο σύστηµα να συµβαδίζει µε τα τρέχοντα διαδικτυακά πρότυπα. 

• ∆ιαχείριση της ροής εργασιών αφού η προσθήκη υλικού µπορεί να γίνεται 

ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες, ακόµα και από διαφορετική τοποθεσία. 

• ∆υνατότητα λειτουργίας τους ως µία πλατφόρµα συνεργασίας, που επιτρέπει στο 

περιεχόµενο να ανακτηθεί και να επεξεργαστεί από έναν ή περισσότερους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

• ∆ιευκόλυνση της διανοµής περιεχοµένου, µέσω δηµιουργίας RSS και Atom feeds. 

• ∆υνατότητα προβολής του περιεχοµένου σε πολλές γλώσσες. 

 

4.1.1 Joomla 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση του συστήµατος Joomla, που αποτελεί ένα από 

τα πλέον δηµοφιλή CMS. Το Joomla συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα των CMS που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και επιπλέον διαθέτει µία τεράστια κοινότητα χρηστών η 

οποία συµβάλει στη βελτίωση και τεχνική υποστήριξη του λογισµικού.  

Το όνοµα «Joomla» είναι µια φωνητική γραφή της γλώσσας Σουαχίλι στην οποία η 

λέξη αυτή σηµαίνει «όλοι µαζί» ή «ως σύνολο». Η επιλογή αυτού του ονόµατος έγινε 

για να αντικατοπτρίσει τη δέσµευση της κοινότητας και την οµάδα ανάπτυξης του 
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έργου. Το Joomla αποτελεί εξέλιξη του Mambo, που ήταν ένα από τα πρωτοπόρα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (Wikipedia, 2013). Η πρώτη έκδοση του 

Joomla ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 2005, ενώ η πιο πρόσφατη έκδοση που 

µπορεί να κατεβάσει κανείς σήµερα είναι η Joomla 3.0. 

Πάνω από 10.000 δωρεάν και εµπορικές επεκτάσεις είναι διαθέσιµες από το 

επίσηµο Joomla! Extension Directory, και πολλές άλλες είναι διαθέσιµες από άλλες 

πηγές. Εκτιµάται ότι είναι το δεύτερο συχνότερα χρησιµοποιούµενο CMS στο 

διαδίκτυο µετά από to WordPress (Open Source Matters, 2013).  

Αποτελεί ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα το οποίο 

παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ισχυρές ιστοσελίδες και 

διαδικτυακές εφαρµογές. Οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα το 

εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης του, το έχουν 

κάνει ένα από τα πιο δηµοφιλή λογισµικά που υπάρχουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο 

(DesignZ, 2010). Παρέχεται µε άδεια ελεύθερης χρήσης GNU General Public License  

(GNU, 2013), ενώ δεν απαιτεί από το χρήστη ή το διαχειριστή του να κατέχει 

ιδιαίτερες γνώσεις HTML ή άλλων προγραµµατιστικών εργαλείων για να το 

διαχειριστεί. 

Είναι γραµµένο εξ’ ολοκλήρου σε PHP, αποθηκεύει τα δεδοµένα σε MySQL ή MS 

SQL βάσεις δεδοµένων και χρησιµοποιεί τεχνικές αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού (OOP) καθώς και πρότυπα σχεδίασης λογισµικού. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που δηµιουργεί και εµφανίζει είναι 

δυναµικές, δηλαδή δηµιουργούνται την στιγµή που ζητούνται, µε ενα σύστηµα 

διακοµιστή, όπως είναι ο Apache (The Apache Software Foundation, 2012), λαµβάνει 

τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί.  

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του Joomla συνοψίζονται ως εξής 

(Webmasterslife, n.d.): 

• Πλήρης µηχανισµός διαχείρισης της βάσης δεδοµένων του ιστότοπου 

• Υποστήριξη Modules για προϊόντα ή υπηρεσίες  

• Πλήρως παραµετροποιήσιµο περιβάλλον και περιεχόµενο  

• Χρήση προγραµµάτων περιήγησης για την δηµοσίευση εικόνων στην image 

library, ώστε να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε σηµείο του site 

• ∆υναµικό Forum / Poll / Voting  για άµεση διενέργεια δηµοσκοπήσεων και 

δηµοσίευση των αποτελεσµάτων τους 
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• Εκτελείται σε λειτουργικά συστήµατα Windows, Linux, FreeBSD, MacOSX 

server, Solaris και AIX 

• Modules για αποµακρυσµένη υποβολή από τον συγγραφέα νέων, άρθρων, FAQs 

• Λειτουργία ταξινόµησης της προβολής των νέων, άρθρων, FAQs κλπ  

• ∆ηµοσίευση σελίδων χωρίς περιορισµό στον αριθµό τους 

• ∆υνατότητα προσθήκης forum, photo galleries, βιβλιοθηκών αρχείων, βιβλίων 

επισκεπτών και φορµών επικοινωνίας 

• Εύκολη online διαχείριση διαφόρων τύπων αρχείων (PNG, GIF, JPEG, PDF, DOC 

και XLS) µε τη βοήθεια της image library 

• ∆ιαχείριση Πηγών Ειδήσεων (News feeds) 

• ∆ιαχείριση αρχειοθέτησης (π.χ. Τα παλιά άρθρα µπορούν να θεωρηθούν ανενεργά 

αντί να διαγραφούν εντελώς) 

• ∆υνατότητα αποστολής email και εκτυπώσιµης µορφής για κάθε άρθρο 

• Ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου αντίστοιχος του WordPad 

• Εµφάνιση και αισθητική την οποία διαµορφώνει ο χρήστης 

• ∆υνατότητα προεπισκόπησης όσων έχουν δηµιουργηθεί πριν δηµοσιοποιηθούν 

• ∆ιαχείριση διαφηµιστικών Banners 

 

4.2 Περιγραφή Τεχνολογιών 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

στην υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρµογής της παρούσας εργασίας. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι έχει γίνει και χρήση Ajax τεχνολογιών, οι οποίες ωστόσο έχουν 

περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο (2.5.1). 

 

4.2.1 PHP 

 

Η ιστορία της PHP ξεκινάει το 1995 όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf 

δηµιούργησε, χρησιµοποιώντας την γλώσσα προγραµµατισµού Perl, ένα απλό script 

µε το όνοµα php.cgi για προσωπική χρήση. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε από άλλα 

άτοµα που άρχισαν να του προσθέτουν καινούριες δυνατότητες. Η γλώσσα που 

αρχικά ονοµαζόταν PHP από τα αρχικά Personal Home Page άλλαξε σύµφωνα µε τη 

σύµβαση GNU σε PHP Hypertext Preprocessor (The PHP Group, 2013). Από το 2004 
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έγινε διαθέσιµη η έκδοση PHP 5.0, ενώ αυτή την στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες και οι 

πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις της PHP 6. 

Η PHP είναι µία από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες γλώσσες προγραµµατισµού 

στο διαδίκτυο. Είναι µια server-side scripting γλώσσα που εκτελείται από έναν 

application server, όπως για παράδειγµα o Apache, και µπορεί να ενσωµατωθεί µέσα 

στον κώδικα µίας HTML σελίδας και να εκτελείται κάθε φορά που κάποιος χρήστης 

την επισκέπτεται. Χρησιµοποιείται επίσης για τη δηµιουργία δυναµικών εικόνων, 

XML και server-side processing γενικότερα (Feiler, 2008). 

Η PHP αντίθεση µε τη JavaScript εκτελείται στον server και όχι στον browser, 

εποµένως έχει πρόσβαση σε όλους τους πόρους του διακοµιστή, 

συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων δεδοµένων και των καναλιών επικοινωνίας. 

Επίσης, επειδή η PHP δεν έχει να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε  browser 

(αλλά µόνο των διακοµιστών), µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς όπως η παροχή 

proxy υπηρεσιών στα δεδοµένα που παρέχονται από άλλα domains. Ως αποτέλεσµα, 

συχνά  καθίσταται ως ένα κρίσιµο συστατικό των mashups. 

 

4.2.2 MySQL 

 

Η MySQL είναι το πιο αξιόπιστο σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων (RDBMS) ανοικτού κώδικα που χρησιµοποιείται σήµερα (Oracle 

Corporation, 2013). Το γεγονός ότι 9 από τις 10 πιο δηµοφιλείς εµπορικές 

ιστοσελίδες στον κόσµο βασίζονται σε MySQL κατά κύριο λόγο οφείλεται στην 

συνέπειά της σε ετερογενείς πλατφόρµες, τις επιδόσεις, την αξιοπιστία και την 

ευκολία χρήσης της (Young, 2013).  

Μια βάση δεδοµένων επιτρέπει την αποτελεσµατική αποθήκευση, αναζήτηση και 

ταξινόµηση των δεδοµένων. Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα 

δεδοµένα, ώστε να µπορούν να δουλεύουν πάνω σε αυτά πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, 

να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες 

µπορούν να έχουν πρόσβαση. Χρησιµοποιεί την SQL (Structured Query Language), 

την de facto γλώσσα ερωτηµάτων για βάσεις δεδοµένων παγκοσµίως.  

Η MySQL έλαβε το όνοµά της από την κόρη του Michael Widenius, τη My και 

συνδυάζεται µε την PHP χρησιµοποιώντας το mysqli module. Είναι διαθέσιµη από το 

1996 αλλά η ιστορία της ξεκινά από το 1979 (InternetNow, 2010). 
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4.2.3 JavaScript 

 

Η JavaScript είναι µια client-side scripting γλώσσα που έχει σχεδιαστεί για να 

προσθέτει αλληλεπιδραστικότητα στις HTML σελίδες. Ξεκινώντας την κυκλοφορία 

της για το Netscape, το 1995, JavaScript έδωσε τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να 

δηµιουργούν δυναµικά στοιχεία ή να τα τροποποιούν στις HTML σελίδες, να 

εκτελούν διαδικασίες επικύρωσης των δεδοµένων που καταχωρούνται και να 

εργάζονται µε µερικά από τα νέα, τότε, χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως τα 

cookies (Feiler, 2008). 

Η JavaScript βασίζεται στην ECMAscript, της οποίας ουσιαστικά αποτελεί 

επέκταση µε µερικές πρόσθετες δυνατότητες. Όπως και η PHP, η Javascript έχει 

βασιστεί, όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά της, στη γλώσσα 

προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες. Από τη στιγµή 

που είναι client-side scripting γλώσσα, δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς 

δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί (ως προς την επεξεργαστική ισχύ, ή το 

συµβατό λογισµικό του διακοµιστή), αλλά βασίζεται µόνο στις δυνατότητες του 

προγράµµατος περιήγησης των χρηστών. Ωστόσο, οι δυνατότητές της είναι 

σηµαντικά µικρότερες από αυτές της PHP, ενώ δεν παρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις 

δεδοµένων. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Javascript δεν συσχετίζεται και δεν 

θα πρέπει να συγχέεται µε τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραµµατισµού 

και µε διαφορετικές εφαρµογές (Teachteam, 2011).  

 

4.2.4 JQuery 

 

Η JQuery είναι µία βιβλιοθήκη της Javascript που σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει 

το client-side scripting της HTML. Πρωτοεµφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2006 στο 

BarCamp NYC από τον John Resig (The jQuery Foundation, 2013). Χρησιµοποιείται 

από το 55% των 10.000 ιστοσελίδων µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα παγκοσµίως 

και είναι η πιο δηµοφιλής JavaScript βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται σήµερα (Q-

Success, 2013). 

Η jQuery είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λογισµικό, υπό την άδεια MIT License 

(The jQuery Foundation, 2013).  Έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει ευκολότερη την 

πλοήγηση σε ένα έγγραφο, την  επιλογή στοιχείων DOM, τη δηµιουργία κινουµένων 

σχεδίων, το χειρισµό γεγονότων και την ανάπτυξη Ajax εφαρµογών. Λόγω της 
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αρχιτεκτονικής της, οι developers µπορούν να επεκτείνουν τη λειτουργία της µε 

διάφορα plugins. Αυτή τη στιγµή στο διαδίκτυο υπάρχει ένα πλήθος διαθέσιµων 

JQuery plugins που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργικότητας όπως Ajax helpers, 

wed services, δυναµικές λίστες, XML και XSLT εργαλεία, drag and drop, χειρισµό 

cookies κλπ.  

 

4.2.5 XML 

 

Η XML (Extensible Markup Language) είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει τα δεδοµένα σε πολλά mashups και άλλες διαδικτυακές εφαρµογές 

σήµερα (Bray et al., 2008). Παρόλο που η XML έχει µια επιφανειακή οµοιότητα µε 

HTML και άλλες γλώσσες που βασίζονται σε SGML, δεν έχει καθόλου δυνατότητες 

µορφοποίησης ή στυλ. Ο σκοπός της XML είναι απλά να οργανώσει και να 

περιγράψει τα δεδοµένα. Η XML είναι απλή και οι κανόνες της αυστηροί (Feiler, 

2008). Ορίζεται κυρίως στην προδιαγραφή XML 1.0 που δηµιούργησε ο διεθνής 

οργανισµός προτύπων  W3C (World Wide Web Consortium) αλλά και σε διάφορες 

άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων.  

 

4.2.6 DOM 

 

Το Document Object Model (DOM) είναι µία cross-platform σύµβαση για την 

αναπαράσταση και την αλληλεπίδραση µε αντικείµενα στην HTML, την XHTML και 

τα XML έγγραφα (Le Hegaret, 2005). Τα αντικείµενα στο DOM δέντρο µπορούν να 

αντιµετωπιστούν και να διαχειριστούν µε τη χρήση µεθόδων. Η δηµόσια διεπαφή 

ενός DOM καθορίζεται στο API του (W3C, 2005). To DOM επιτρέπει το parsing και 

decoding της XML σε utf-8 χαρακτήρες ανεξάρτητα από το είδος του encoding που 

έχει χρησιµοποιηθεί στο αρχικό XML έγγραφο (The PHP Group, 2013). 

 

4.3 Λειτουργικές απαιτήσεις  

 

Ο ιστότοπος που αναπτύχθηκε θα πρέπει να έχει τη λειτουργικότητα µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής που σχετίζεται µε χώρους  ψυχαγωγίας και διασκέδασης και 

να γίνεται σε αυτόν εµφανής η χρήση των Web 2.0 τεχνολογιών. 
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1) Η σχεδίαση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές σχεδίασης των 

Web 2.0 ιστοτόπων, που επιτάσσουν µία ξεκάθαρη εµφάνιση, µε χρώµατα που δεν 

κουράζουν το µάτι καθώς και απλή και κατανοητή προς όλους πλοήγηση.  

2) Το τελικό σύστηµα δεν απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης. Το σύστηµα 

επικεντρώνεται σε Web 2.0 τεχνολογίες, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι φιλικό προς 

το χρήστη. Η πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες οφείλει να είναι εύκολη για 

οποιονδήποτε χρήστη περιηγείται στην ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως της προηγούµενης 

εµπειρίας του στο διαδίκτυο. Ακόµα και αρχάριοι χρήστες του διαδικτύου θα πρέπει 

να είναι σε θέση να πλοηγηθούν και να κατανοήσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και 

να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.  

3) Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα. 

Μπαίνοντας στη σελίδα της καταχώρησης που τον ενδιαφέρει ο χρήστης, πέρα από 

πληροφορίες, φωτογραφίες και περιγραφές, έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στην 

κοινότητα χρηστών είτε διαβάζοντας τα σχόλια και τις αξιολογήσεις άλλων χρηστών, 

είτε, αφού εγγραφεί στους χρήστες της ιστοσελίδας, να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο 

εισάγοντας περιεχόµενο, δηµοσιοποιώντας τις απόψεις του και αλληλεπιδρώντας µε 

άλλους χρήστες. 

4) Απαραίτητη είναι η διαβάθµιση των δικαιωµάτων των χρηστών. Για τη 

διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστοχώρου, απαιτείται η διαδικασία 

διαπίστευσης των χρηστών του (login). Επίσης, είναι απαραίτητη η διάκριση των 

ρόλων των χρηστών του ιστοχώρου και ανάλογα µε αυτούς, να καθοριστούν τα 

δικαιώµατα των χρηστών. Οι χρήστες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τους 

διαχειριστές (super users/administrators), τους εγγεγραµµένους (registered users) 

χρήστες και τους απλούς επισκέπτες (unregistered users). 

5) Το τελικό σύστηµα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την πλατφόρµα. Η διεπαφή 

της εφαρµογής βασίζεται στο Joomla και είναι web-based. Ως εκ τούτου, οι µόνες 

εξαρτήσεις είναι ένας Javascript-enabled browser και µια σύνδεση στο διαδίκτυο. Το 

Joomla υποστηρίζει τις περισσότερες εκδόσεις από τα πιο κοινά προγράµµατα 

περιήγησης, όπως ο Internet Explorer, Firefox, Chrome και Safari και χειρίζεται 

cross-browser ασυµβατότητες. 

6) ∆υνατότητα αλληλεπίδρασης µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε µε το 

διαµοιρασµό των δεδοµένων προς αυτά είτε µε δυνατότητα εµφάνισης στοιχείων από 

αυτά. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δυνατότητες που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε 

οµάδα χρηστών, από τους απλούς χρήστες µέχρι τους διαχειριστές. Τα προνόµια των 

χρηστών µπορούν να αλλάζουν κατά την επιθυµία των διαχειριστών από το back-end 

της Joomla εφαρµογής. 

 

  

Front-end Back-end 

Unregistered 

User 

Registered 

User 
SuperUser Administrator 

Προβολή του Συνόλου των 

Πληροφοριών 
Ναι Ναι Ναι  - 

∆ιαµοιρασµός Ναι Ναι Ναι  - 

Προσθήκη στα Αγαπηµένα Όχι Ναι Ναι  - 

Υποβολή Σχολίων Όχι Ναι Ναι  - 

Υποβολή Βαθµολογίας Όχι Ναι Ναι  - 

Υποβολή Αναφοράς / 

Προτάσεις Αλλαγών 
Όχι Ναι Ναι -  

Εισαγωγή Καταχώρησης 

(Θέατρο/Κινηµατογράφος) 
Όχι Όχι Ναι Ναι 

Επεξεργασία Καταχώρησης 

(Θέατρο/Κινηµατογράφος) 
Όχι Όχι Ναι Ναι 

∆ιαγραφή Καταχώρησης 

(Θέατρο/Κινηµατογράφος) 
Όχι Όχι Όχι Ναι 

Εισαγωγή Καταχώρησης 

(Φαγητό/Νυχτερινή Ζωή) 
Όχι Ναι Ναι Ναι 

Επεξεργασία Καταχώρησης 

(Φαγητό/Νυχτερινή Ζωή) 
Όχι Όχι Ναι Ναι 

∆ιαγραφή Καταχώρησης 

(Φαγητό/Νυχτερινή Ζωή) 
Όχι Όχι Όχι Ναι 

 

Εικόνα 4.1: Τα προνόµια για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, τόσο στο front-end 

όσο και στο back-end της διαδικτυακής εφαρµογής 
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4.5 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, η εφαρµογη που περιγράφεται επιλέχθηκε να 

υλοποιηθεί µε τη βοήθεια του CMS Joomla. Το περιβάλλον του Joomla απαιτείται να 

περιλαµβάνει web server, database server και PHP. Το Joomla είναι εξ’ ολοκλήρου 

γραµµένο σε PHP και αποτελεί το βασικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για τη 

δηµιουργία της διαδικτυακής πλατφόρµας. Έτσι, για την υλοποίηση του συστήµατος, 

επιλέχθηκε το περιβάλλον του server να είναι Apache, o database server MySQL και 

PHP, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα (Linux, Windows κλπ). Ο browser 

στην πλευρά του client θα πρέπει να µπορεί να εκτελεί JavaScript, χωρίς να 

απαιτείται κάποιου άλλου είδους εξοπλισµός ή άλλο πρόσθετο λογισµικό. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι η επίδειξη 

δωρεάν εργαλείων που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς ώστε να δηµιουργήσει µία 

διαδικτυακή εφαρµογή που βασίζεται σε Web 2.0 τεχνολογίες. Ακολουθώντας λοιπόν 

αυτήν τη φιλοσοφία, όλα τα επιµέρους κοµµάτια του προγραµµατιστικού µέρους της 

εργασίας βασίζονται σε υπάρχουσες υλοποιήσεις ανοικτού κώδικα λογισµικού, είτε 

σε υλοποιήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από το µηδέν και βασίζονται σε δωρεάν 

παρεχόµενα APIs. 

Το Joomla παρέχει έτοιµα modules, components και plugins για την παρουσίαση 

δυναµικών ή στατικών περιεχοµένων. Πλήθος τέτοιων συστατικών έχουν συνδυαστεί 

µε σκοπό να παραχθεί το τελικό αποτέλεσµα. Έχουν χρησιµοποιηθεί components για 

την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων, την βαθµολόγηση (rating) και την υποβολή 

κριτικών (reviews) από τους χρήστες, καθώς και modules που επιτρέπουν απλή και 

σύνθετη αναζήτηση στον ιστότοπο και την προσθήκη των καταχωρήσεων σε χάρτες 

της Google. Επίσης, έχουν ενσωµατωθεί RSS feeds ώστε οι χρήστες του ιστότοπου 

να µπορούν να είναι µονίµως ενηµερωµένοι για τις καινούριες καταχωρήσεις. Τέλος, 

σε κάθε καταχώρηση έχει προστεθεί η δυνατότητα κοινοποίησής της σε µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Το Joomla δηµιουργεί αυτόµατα τη βάση δεδοµένων της εφαρµογής και την 

προσαρµόζει κατάλληλα κάθε φορά που κάποιο νέο module ή plugin προστίθεται 

κατά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Εποµένως, εκτός από τους πίνακες στους 

οποίους είναι αποθηκευµένο το περιεχόµενο το οποίο χρησιµοποιείται, στην 
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συγκεκριµένη εφαρµογή έχουν δηµιουργηθεί και πολλοί άλλοι, βοηθητικοί, πίνακες 

οι οποίοι αυξάνουν την πολυπλοκότητα της βάσης δεδοµένων.  

Με τη βοήθεια του Toad Data Modeler, ενός εργαλείου µοντελοποίησης και 

σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων, έχει δηµιουργηθεί το διάγραµµα οντοτήτων 

συσχετίσεων της βάσης (ER Diagram). Συγκεκριµένα, έχοντας εξάγει τα δεδοµένα 

της βάσης δεδοµένων µας σε ένα αρχείο .sql, χρησιµοποιήθηκε το Reverse 

engineering module του εργαλείου, µέσω του οποίου επιλέχθηκαν οι επιθυµητοί 

πίνακες προς εµφάνιση. Στη συνέχεια, µέσω µιας µακροεντολής («Infer 

Relationship») του Toad Data Modeler εξήχθησαν αυτόµατα οι συσχετίσεις µεταξύ 

των επιλεχθέντων πινάκων. 

Ένα µέρος του σχεσιακού διαγράµµατος που αφορά κυρίως τις συσχετίσεις του 

πίνακα a95wy_mt_links στον οποίο είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα των 

διάφορων καταχωρήσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των δύο 

διαδραστικών χαρτών της εφαρµογής φαίνεται στην Εικόνα 4.2. 

Ένα από τα κυριότερα σηµεία που δόθηκε βάση στην εργασία αυτή είναι τα 

mashups. Στην υλοποίηση αυτή έχουν συµπεριληφθεί mashup που χρησιµοποιούν τo 

Google maps APIs, το Google Feed API καθώς άλλα που έχουν δηµιουργηθεί 

συνδυάζοντας διάφορα RSS feeds και παρουσιάζοντας τα µε ένα νέο τρόπο, ώστε να 

αυξήσουν την πληροφόρηση του χρήστη. Οι mashup διαδικασίες αποτελούνται από 

διεργασίες τόσο σε JavaScript όσο και σε PHP. Τέλος, γίνεται χρήση των υπηρεσιών 

διαδικτύου που παρέχει το API του Flickr, χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο REST, 

καθώς και του δυναµικού RSS feed που παρέχεται από το Yahoo Weather API. 

Χρησιµοποιώντας το API των Google Maps δηµιουργήθηκε ένας χάρτης που 

εµφανίζει τις καταχωρήσεις που υπάρχουν αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων. Ο 

χάρτης αυτός δεν έχει κανένα περιορισµό στον αριθµό των καταχωρήσεων και είναι 

πλήρως διαµορφώσιµος. Πάνω στον χάρτη εµφανίζονται δείκτες στο κάθε σηµείο που 

υπάρχει µία καταχώρηση, µε διαφορετικό χρώµα, ανάλογο της κατηγορίας στην 

οποία ανήκουν.  

Επίσης, χρησιµοποιώντας µε ένα διαφορετικό τρόπο τα δεδοµένα που παρέχονται 

από το API των Google maps, δίνεται στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει µία 

διεύθυνση και να αναζητήσει καταχωρήσεις σε µία συγκεκριµένη ακτίνα γύρω από 

αυτήν. Οι καταχωρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εµφανίζονται στο χάρτη σε 

συνδυασµό µε µία λίστα µε τα ονόµατά τους και τη χιλιοµετρική απόσταση από τη 
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διεύθυνση αναζήτησης. Επίσης, έχουν δηµιουργηθεί, µε διαφορετικούς τρόπους, 

mashup που συλλέγουν RSS feeds. Χρησιµοποιώντας τo δυναµικό RSS feed που 

παρέχεται από το Yahoo και σχετίζεται µε µετεωρολογικές προβλέψεις έχει 

δηµιουργηθεί ένα widget καιρού, ενώ τέλος, µε τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου 

που διατίθενται από το API του Flickr παρουσιάζεται παρουσιάζονται οι 

φωτογραφίες που είναι διαθέσιµες σε ένα συγκεκριµένο γκρουπ σε αυτό. 

 

Εικόνα 4.2: Τµήµα του ER διαγράµµατος της βάσης που αφορά τις  

συσχετίσεις του πίνακα a95wy_mt_links 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Υλοποίηση 

 

Αφού τέθηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις και αναλύθηκαν οι λειτουργίες που 

πρέπει να ενσωµατωθούν στον ιστότοπο, το επόµενο βήµα είναι η περιγραφή της 

διαδικασίας κατασκευής του. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ο τρόπος που 

µπορούν να συνδυαστούν οι διάφορες τεχνολογίες και εργαλεία ώστε οι χρήστες της 

διαδικτυακής εφαρµογής να έχουν µία ολοκληρωµένη εµπειρία. 

 

5.1 ∆ηµιουργία του template στο Joomla  

 

To template της ιστοσελίδας αποτελεί το σηµαντικότερο κοµµάτι της εφαρµογής 

όσον αφορά την αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Οι προδιαγραφές σχεδίασης των Web 

2.0 ιστοτόπων επιτάσσουν µία ξεκάθαρη εµφάνιση, φιλικά χρώµατα που δεν 

κουράζουν το µάτι, καθώς και εύκολη πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες για 

οποιονδήποτε χρήστη περιηγείται στην ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως της προηγούµενης 

εµπειρίας του στο διαδίκτυο.  

Στο διαδίκτυο παρέχεται µία πληθώρα έτοιµων templates, δωρεάν ή επί πληρωµή, 

τα οποία οι σχεδιαστές µπορούν να ενσωµατώσουν στο Joomla και να επιτύχουν έτσι 

µία συνεπή εµφάνιση σε όλες στις σελίδες, µε χρώµατα και στυλ της αρεσκείας τους. 

Τα templates αυτά έχουν κάποιες έτοιµες θέσεις (module positions) για να βοηθήσουν 

τους σχεδιαστές να επιλέξουν το σηµείο της ιστοσελίδας στο οποίο θέλουν να 

εµφανίζεται κάθε συστατικό, όπως το logos, τα διάφορα µενού κλπ. Φυσικά εφόσον ο 

σχεδιαστής έχει κάποιες επιπλέον προγραµµατιστικές γνώσεις µπορεί να 

δηµιουργήσει και νέες θέσεις. Στο template που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη 

διαδικτυακή εφαρµογή οι θέσεις των διάφορων συστατικών διαµορφώνονται όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.1. 
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Εικόνα 5.1: H δοµή του template 

 

Με τη χρήση αυτού του αρχικού µοντέλου ενσωµατώθηκαν και προσαρµόστηκαν 

οι κατάλληλες επεκτάσεις ώστε η τελική απεικόνιση να ανταποκρίνεται στις 

λειτουργικές απαιτήσεις της διαδικτυακής εφαρµογής και στις απαιτήσεις των 

χρηστών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εγγραφή στη σελίδα µέσω της 

αντίστοιχης φόρµας, ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασής τους µε το 

περιεχόµενο. Επίσης, µπορούν να κάνουν αναζήτηση του περιεχοµένου από το 

πλευρικό ή το κεντρικό µενού, καθώς και να προωθήσουν την ιστοσελίδα στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, µπορούν να ενηµερωθούν για τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν στην πόλη από το widget καιρού που βρίσκεται σε εµφανές 

σηµείο ή να ενηµερωθούν για πρόσφατα τα πρόσφατες ειδήσεις που εµφανίζονται 

από άλλους ιστότοπους και για τη δραστηριότητα του συγκεκριµένου ιστότοπου στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

∆εδοµένου ότι η συγκεκριµένη διαδικτυακή εφαρµογή σχετίζεται µε χώρους  

ψυχαγωγίας (θέατρα, εστιατόρια κλπ), από την αρχική σελίδα δε θα µπορούσε να 

λείπει ένας χάρτης στον οποίο απεικονίζονται όλες οι καταχωρήσεις των χώρων 

ψυχαγωγίας µε ένα δείκτη ανάλογο της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Τέλος, 
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υπάρχει ένα µενού που προτρέπει το χρήστη, επιλέγοντάς το, να µάθει τι υπάρχει 

κοντά του. Η αρχική σελίδα του ιστότοπου φαίνεται στην Εικόνα 5.2. 

  

 

Εικόνα 5.2: Η αρχική σελίδα της εφαρµογής 

 

5.2 Σενάρια Χρήσης 

 

Η κατηγοριοποίηση και εµφάνιση των δεδοµένων των καταχωρήσεων έγινε µε τη 

χρήση διάφορων ελεύθερων modules και components που παρέχονται για το Joomla. 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει από το κεντρικό µενού την κατηγορία που τον 

ενδιαφέρει. Μπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, 

ΦΑΓΗΤΟ και ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. Στην κατηγορία του θεάτρου υπάρχουν δύο  

υποκατηγορίες  «θεατρικές παραστάσεις» και «θεατρικές σκηνές», αντίστοιχα, ενώ 

στην κατηγορία του κινηµατογράφου µπορεί κανείς να επιλέξει ανάµεσα σε «ταινίες» 

και «αίθουσες». Στην κατηγορία «φαγητό» µπορούν να υπάρξουν πολλές κατηγορίες 

ανάλογα µε το πώς θέλουµε να διαχωρίσουµε τους χώρους εστίασης (ελληνική 
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κουζίνα, διεθνής κουζίνα κλπ). Το ίδιο συµβαίνει και στην κατηγορία της Νυχτερινής 

όπου συναντάµε cafe, club, bar κλπ. Η διαγραµµατική απεικόνιση όλων αυτών 

φαίνεται στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 5.3). 

 

 

Εικόνα 5.3: Οι διάφορες κατηγορίες του κεντρικού µενού που µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης 

 

Στην Εικόνα 5.4 φαίνεται ο τρόπος παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις 

καταχωρήσεις που αφορούν τις κινηµατογραφικές αίθουσες και τις θεατρικές σκηνές. 

Οι χρήστες µπορούν να δουν φωτογραφίες του χώρου, διάφορες πληροφορίες όπως η 

διεύθυνση και το τηλέφωνο, αλλά και να ενηµερωθούν για το πρόγραµµα προβολών/ 

παραστάσεων. Επίσης διατίθεται και γεωγραφική απεικόνιση της καταχώρησης στο 

χάρτη. 

Η Εικόνα  5.5 δείχνει τη µορφή των καταχωρήσεων στις κατηγορίες των ταινιών 

και των θεατρικών παραστάσεων. Εδώ οι χρήστες µπορούν να βρουν εικόνες για την 

αντίστοιχη ταινία/ θεατρική παράσταση, µια σύντοµη περίληψη της πλοκής και 

διάφορες άλλες πληροφορίες, όπως τα ονόµατα των συντελεστών, η διάρκεια, η 

επίσηµη ιστοσελίδα της εφόσον υπάρχει κλπ. Επίσης, ενηµερώνονται για τις αίθουσες 

που προβάλλεται, µε τις αντίστοιχες ώρες προβολών. Συγκεκριµένα στην κατηγορία 

των ταινιών εµφανίζεται και το αντίστοιχο τρέιλερ, το οποίο έχει ενσωµατωθεί από το 

YouTube. Επίσης, µέσω ενός plugin που προσφέρεται από το IMDB, τη µεγαλύτερη 

Αρχικό 
Μενού

Θέατρο

Σκηνές

Παραστάσεις

Κινηµατογράφος

Αίθουσες

Ταινίες

Φαγητό

Ελληνική 

Κουζίνα

∆ιεθνής

Κουζίνα

...

Νυχτερινή Ζωή

Cafe

Bar

...
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βάση δεδοµένων ταινιών παγκοσµίως, γίνεται δυναµική παρουσίαση της βαθµολογίας 

και σύνδεση της καταχώρισης στην αντίστοιχη σελίδα της ταινίας στο IMDB. 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν την καταχώρηση, να την 

προτείνουν σε κάποιο φίλο στέλνοντάς του email  και να τη µοιραστούν µε άλλους 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στους εγγεγραµµένους χρήστες δύνεται η 

δυνατότητα να σχολιάσουν ή να βαθµολογήσουν την καταχώρηση, ενώ οι απλοί 

επισκέπτες µπορούν απλά να δουν τις αλληλεπιδράσεις άλλων. Επίσης, πατώντας το 

κουµπί «Αναφορά», µέσω µίας φόρµας, οι εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να 

αναφέρουν λάθη, παραλήψεις ή να προτείνουν τυχόν αλλαγές στους διαχειριστές. 

 

Εικόνα 5.4: Οι καταχωρήσεις που αφορούν Κινηµατογραφικές Αίθουσες και 

Θεατρικές Σκηνές. 
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Εικόνα 5.5: Οι καταχωρήσεις που αφορούν Ταινίες και Θεατρικές Παραστάσεις. 
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Στην κατηγορία του φαγητού και των νυχτερινών κέντρο όπως είναι φυσικό οι 

υποκατηγορίες µπορούν να είναι πάρα πολλές (ελληνική, διεθνής κουζίνα, ταβέρνες, 

ψητοπωλεία κλπ). Στις καταχωρήσεις ωστόσο εµφανίζονται τα ίδια είδη  

πληροφοριών, είτε πρόκειται για χώρο εστίασης είτε για χώρο διασκέδασης. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.6, οι χρήστες µπορούν να βρουν φωτογραφίες, µία σύντοµη 

περιγραφή, τη διεύθυνση και τη γεωγραφική της απεικόνιση  στο χάρτη, το τηλέφωνο 

και την επίσηµη ιστοσελίδα. Στις καταχωρήσεις αυτές, όπως και στην περίπτωση των 

ταινιών και θεατρικών παραστάσεων που παρουσιάστηκαν προηγουµένως,  οι 

χρήστες µπορούν να τις εκτυπώσουν, να τις προτείνουν σε φίλους και να της 

προωθήσουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δικαιώµατα των χρηστών στη 

βαθµολογία, τα σχόλια και την υποβολή «Αναφοράς» στους διαχειριστές είναι όµοια 

µε αυτά των κατηγοριών των θεατρικών παραστάσεων και ταινιών που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Θέλοντας να ενισχύσουµε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των χρηστών µε την 

ιστοσελίδα δώσαµε στους εγγεγραµµένους χρήστες τη δυνατότητα να  προσθέτουν 

νέες καταχωρήσεις στις κατηγορίες του φαγητού και των νυχτερινών κέντρων. Ο 

χρήστης αφού επιλέξει την κατηγορία στην οποία θεωρεί ότι θα έπρεπε να ανήκει η 

καταχώρηση πατάει το κουµπί «Προσθήκη Καταχώρησης» και µέσω µίας φόρµας 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.7 εισάγει τις πληροφορίες που θέλει. Έτσι, η βάση 

δεδοµένων του δικτυακού τόπου µεγαλώνει µε την συµβολή των χρηστών του. 

Βέβαια, για λόγους εγκυρότητας των δεδοµένων και την αποφυγή εµφάνισης 

διαφηµιστικού υλικού, όταν κάποιος χρήστης εισάγει µία καταχώρηση αυτή δεν 

εµφανίζεται κατευθείαν στην σελίδα άλλα αποστέλλεται πρώτα στη διαχείριση για να 

εγκριθεί, πριν εµφανιστεί στους υπόλοιπους χρήστες. Ο χρήστης που την εισήγαγε 

ενηµερώνεται µε αντίστοιχο µήνυµα. 
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Εικόνα 5.6: Οι καταχωρήσεις που αφορούν χώρους εστίασης 

 και Νυχτερινά Κέντρα 

 

 



  

90 

 

 

 Εικόνα 5.7: Προσθήκη Καταχώρησης από τους χρήστες 
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5.3 Σχόλια και βαθµολόγηση 

 

Στη σελίδα της κάθε καταχώρησης έχει ενσωµατωθεί η δυνατότητα σχολιασµού 

και βαθµολόγησης των χρηστών. Έτσι, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

προσθέσει τη δική του κριτική κάτω από τις ήδη δηµοσιευµένες, να βαθµολογήσει, να 

απαντήσει σε σχόλια άλλων και να επισηµάνει την καταχώρηση ως «αγαπηµένο». 

Είναι στην ευχέρεια του διαχειριστή εάν τα σχόλια θα δηµοσιεύονται άµεσα ή εάν θα 

πρέπει να λάβουν πρώτα την έγκρισή του, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητα 

φαινόµενα, όπως η επιθετική συµπεριφορά και η δυσφήµιση για λόγους 

ανταγωνισµού. Η υλοποίηση των εφαρµογών αυτών στηρίζονται στην τεχνολογία 

Ajax και έτσι τα σχόλια και οι βαθµολογίες δηµοσιεύονται άµεσα χωρίς να χρειαστεί 

να ανανεωθεί η σελίδα. 

 

5.4 Κοινοποίηση καταχώρησης 

 

Με σκοπό την αυξηµένη επισκεψιµότητα στην εφαρµογή δίνεται στους χρήστες η 

δυνατότητα να κοινοποιήσουν µία καταχώρηση σε διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το delicious, το dig κλπ. Για την 

υλοποίηση της δυνατότητας αυτής χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή «AddThis», η οποία 

χρησιµοποιείται σε περισσότερα από 14 εκατοµµύρια sites παγκοσµίως και 

προσφέρει ένα πλήθος χαρακτηριστικών όπως (AddThis, 2013): 

• Παρέχει εύκολη εγκατάσταση και χρήση. 

• ∆υνατότητα µετάφρασης σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

• ∆υνατότητα κοινοποίησης σε πάνω από 50 υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. 

• ∆ιαθέτει µικρό, απλό και γρήγορο µενού λειτουργίας. 

• Αυξάνει την επισκεψιµότητα των ιστοτόπων που το φιλοξενούν ως εφαρµογή. 
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Εικόνα 5.8: Στιγµιότυπο της εφαρµογής AddThis 

 

5.5 Απεικόνιση καταχωρήσεων στο χάρτη 

 

∆εδοµένου ότι η συγκεκριµένη διαδικτυακή εφαρµογή σχετίζεται µε χώρους  

ψυχαγωγίας (θέατρα, εστιατόρια κλπ), σε εµφανή θέση στην αρχική σελίδα υπάρχει 

ένας χάρτης στον οποίο απεικονίζονται όλες οι καταχωρήσεις των σηµείων 

ενδιαφέροντος µε ένα δείκτη (marker). Οι δείκτες που εµφανίζονται στο χάρτη αυτό 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η καταχώρηση, ώστε 

να διευκολύνουν το χρήστη να βρει αυτό που ψάχνει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να µετακινήσει το χάρτη ή να κάνει zoom in/out ώστε να προσεγγίσει καλύτερα την 

περιοχή που τον ενδιαφέρει. Πατώντας επάνω σε ένα από αυτούς τους markers 

εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο (infowindow) µε σχετικές πληροφορίες για τη 

συγκεκριµένη καταχώρηση, όπως τίτλος, διεύθυνση κλπ. 

Για την υλοποίησή της συγκεκριµένης εφαρµογής συνδυάστηκαν δεδοµένα από τη 

βάση δεδοµένων του διαδικτυακού τόπου και το API των Google maps, που παρέχει 

πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χάρτες του κόσµου και δυνατότητες navigate, zoom-

in, zoom-out. Τα δεδοµένα θα πρέπει να εξαχθούν από τη βάση δεδοµένων σε µορφή 

XML ώστε ο χάρτης να µπορέσει να τα ανακτήσει µέσω ασύγχρονων κλήσεων 

JavaScript.  

Για τη δηµιουργία του νέου XML εγγράφου χρησιµοποιήθηκε το DOM module 

της PHP 5. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων και 

αφού έγινε αλλαγή της κωδικοποίηση σε utf-8 ώστε να αναγνωρίζονται οι ελληνικοί 
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χαρακτήρες, εκτελέστηκε το κατάλληλο SQL ερώτηµα στον πίνακα που είναι 

αποθηκευµένα τα στοιχεία που θα χρειαστούν για την απεικόνιση των καταχωρήσεων 

στο χάρτη (όνοµα, διεύθυνση κλπ).  Τέλος, για τα στοιχεία της κάθε καταχώρησης, 

δηµιουργήθηκε ένα XML element, µε το όνοµα <marker>, και το XML έγγραφο 

εµφανίστηκε στην οθόνη. Η µορφή του XML εγγράφου που επιστρέφεται από την 

παραπάνω διαδικασία φαίνεται παρακάτω: 

 

<markers> 

  <marker name = "Habanera" address = "Γεωργίου Παπανδρέου 29"            

   lat = "40.599056" lng="22.951811" phone="2310869331" type="food"/> 

  <marker name = "Pastaflora Darling!" address= "Ζεύξιδος 6" lat =  

   "40.631817" lng = "22.946762" phone = "2310261518" type="bar"/> 

  <marker name = "Βακούρα" address = "Ι. Μιχαήλ 8" lat =  

 "40.646267" lng = "22.947977" phone = "2310233665" type =    

 "cinema"/> 

   . . . 

</markers> 

 

Το παραπάνω XML έγγραφο διαθέτει όλες τις πληροφορίες για κάθε καταχώρηση 

ώστε αυτή να απεικονιστεί στο χάρτη. Για να γίνει αυτό, το πρώτο πράγµα που θα 

πρέπει να συµπεριληφθεί στην html σελίδα όπου δηµιουργείται ο χάρτης είναι το 

script που περιλαµβάνει την κλήση στο Google maps API. Η τρίτη έκδοση (v3) του 

συγκεκριµένου API που είναι διαθέσιµη σήµερα δεν απαιτεί τη χρήση κάποιου 

authentication key και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα. Αφού γίνει ή κλήση 

του API, µε την κλήση στην html σελίδα έτοιµων JavaScript συναρτήσεων που 

παρέχονται από αυτό γίνεται η δηµιουργία του χάρτη και το κεντράρισµά του στο 

επιθυµητό σηµείο.  

Για τη φόρτωση του XML εγγράφου στη σελίδα ορίζεται η συνάρτηση 

downloadUrl(), που φαίνεται παρακάτω, η οποία κάνει χρήση του αντικειµένου 

XMLHttpRequest, που παρέχεται από τον browser, ώστε η µεταφορά των δεδοµένων 

από το XML έγγραφο στη σελίδα να γίνεται ασύγχρονα. Αυτή δέχεται σαν ορίσµατα 

το PHP αρχείο που δηµιουργεί το XML έγγραφο και την callback συνάρτηση που 

καλείται όταν το XML έγγραφο επιστρέψει στη JavaScript και ορίζεται ως εξής: 

 

function downloadUrl(url, callback) { 

   var request = window.ActiveXObject ? 
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 new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'): 

 new XMLHttpRequest; 

 request.onreadystatechange = function() { 

    if (request.readyState == 4) { 

       request.onreadystatechange = doNothing; 

       callback(request, request.status); 

    } 

 }; 

    request.open('GET', url, true); 

    request.send(null); 

} 

 

Αφού η συνάρτηση downloadUrl()οριστεί µπορεί να κληθεί µε τον τρόπο που 

φαίνεται παρακάτω. Μέσα στην callback συνάρτηση τα δεδοµένα διαβάζονται από το 

XML έγγραφο, δηµιουργούνται οι δείκτες (markers) για την κάθε καταχώρηση και 

καθορίζεται το κείµενο που θα εµφανίζεται στο αναδυόµενο παράθυρο (html). 

Επίσης, διαβάζεται η κατηγορία (type) στην οποία ανήκει η καταχώρηση από έναν 

πίνακα συσχετίσεων που έχει δηµιουργηθεί για να συσχετίζει την κάθε κατηγορία µε 

ένα διαφορετικό εικονίδιο δείκτη. Στη συνέχεια, δηµιουργείται ένας δείκτης (point), 

προστίθεται στο χάρτη και δεσµεύεται ένα παράθυρο πληροφοριών που εµφανίζει µια 

περιγραφή όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο δείκτη αυτό. 

 

downloadUrl("xml3.php", function(data) { 

   var xml = data.responseXML; 

 var markers =  

     xml.documentElement.getElementsByTagName("marker"); 

 for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 

    var name = markers[i].getAttribute("name"); 

    var address = markers[i].getAttribute("address"); 

    var type = markers[i].getAttribute("type"); 

    var phone = markers[i].getAttribute("phone");     

    var point = new google.maps.LatLng( 

       parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")), 

       parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"))); 

    var html = name + "<br/>∆ιεύθυνση:" + address +  

               "<br/>Τηλέφωνο:" + phone; 

    var icon = customIcons[type] || {}; 

    var marker = new google.maps.Marker({ 

      map: map, 
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      position: point, 

      icon: icon.icon, 

      shadow: icon.shadow 

    }); 

    bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html); 

  } 

}); 

 

Κατά αυτόν τον τρόπο συνδυάστηκαν τα στοιχεία των καταχωρήσεων που είναι 

αποθηκευµένα στην MySQL βάση δεδοµένων της διαδικτυακής εφαρµογής µε την 

υπηρεσία των χαρτών της Google ώστε οι καταχωρήσεις να απεικονίζονται 

γεωγραφικά. Το τελικό αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 5.9. 

 

 

Εικόνα 5.9: Χάρτης µε το σύνολο των καταχωρήσεων της βάσης δεδοµένων 

 

5.6 Κοντινά σηµεία ενδιαφέροντος 

 

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν την επιπρόσθετη δυνατότητα να 

εµφανίσουν σε ένα χάρτη τις καταχωρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 

από µία διεύθυνση που τους ενδιαφέρει. Προκειµένου να επιτύχουν αυτό το 

αποτέλεσµα εισάγουν τη διεύθυνση ή τις συντεταγµένες που τους ενδιαφέρουν σε ένα 
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textbox και αφού επιλέξουν τη µέγιστη χιλιοµετρική απόσταση από τη διεύθυνση 

αυτή, στέλνουν το αίτηµα τους. Αυτό που εµφανίζεται σαν απάντηση είναι ένας 

χάρτης µε τις κοντινές καταχωρήσεις ή ένα µήνυµα ότι δεν βρέθηκαν κοντινά σηµεία 

ενδιαφέροντος. Τα κοντινά σηµεία επιστρέφονται σε µία λίστα από την οποία ο 

χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για την χιλιοµετρική απόσταση που αυτά απέχουν και 

να επιλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει.  

Για να επιτευχθεί αυτό έγινε και πάλι συνδυασµός δεδοµένων από τη βάση 

δεδοµένων του διδακτικού τόπου µε το Google maps API και προστέθηκαν οι 

δυνατότητες της υπηρεσίας Geocoding της Google, που µετατρέπει τις διευθύνσεις σε 

γεωγραφικές συντεταγµένες. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής γίνεται µέσω της κλάσης 

Geocoder που παρέχεται από το Google maps API και επιτρέπει τη δυναµική 

µετατροπή γεωγραφικών συντεταγµένων σε φυσική διεύθυνση (και αντιστρόφως), 

από δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης. Εναλλακτικά, για στατικές, ήδη γνωστές, 

διευθύνσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή υπηρεσία διαδικτύου Geocoding που 

παρέχεται από την Google (Google, 2013). 

Όταν πατηθεί το κουµπί «Αναζήτηση» από το χρήστη εκτελείται η συνάρτηση 

searchLocations(), που φαίνεται παρακάτω, η οποία χρησιµοποιεί την κλάση 

Geocoder για να µετατρέψει τη διεύθυνση σε συντεταγµένες. Η διεύθυνση που 

λαµβάνεται από το textbox µέσω της  ασύγχρονης συνάρτησης 

geocoder.geocode() µετατρέπεται σε γεωγραφικές συντεταγµένες. Εάν η 

διαδικασία του geocoding ήταν επιτυχής το αποτέλεσµα µεταφέρεται στη συνάρτηση 

searchLocationsNear(), ενώ σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται µήνυµα 

σφάλµατος. 

 

function searchLocations() { 

   var address = document.getElementById("addressInput").value; 

 var geocoder = new google.maps.Geocoder(); 

 geocoder.geocode({address: address}, function(results, status) { 

    if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

       searchLocationsNear(results[0].geometry.location); 

       } else { 

         alert('Η διεύθυνση' + address + ' δεν βρέθηκε.'); 

       } 

    }); 

 } 
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Η δηµιουργία του XML εγγράφου που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία των 

καταχωρήσεων που πρόκειται να εµφανιστούν στο χάρτη γίνεται µε παρόµοιο τρόπο 

µε εκείνον που έγινε και στην προηγούµενη παράγραφο (5.5). Εδώ όµως, οι τιµές των 

γεωγραφικών συντεταγµένων καθώς και της απόστασης στην οποία θα γίνει η 

αναζήτηση λαµβάνονται από το URL, όπου έχουν εξαχθεί µε την προηγούµενη 

διαδικασία. Επίσης, διαφορά υπάρχει και στο SQL ερώτηµα που τίθεται στη βάση 

δεδοµένων για να βρεθούν οι καταχωρήσεις που βρίσκονται σε κάποια συγκεκριµένη 

ακτίνα από κάποιο δεδοµένο γεωγραφικού πλάτος και µήκος. Το SQL ερώτηµα 

βασίστηκε στην Haversine Formula, η οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της 

«great-circle distance» (της κοντινότερης απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στην 

επιφάνεια της Γης) µεταξύ δύο σηµείων (Veness, 2010). Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση πρόκειται για την απόσταση µεταξύ των συντεταγµένων που δίνονται από 

το χρήστη και εκείνων της εκάστοτε καταχώρησης. Το SQL ερώτηµα που τίθεται στη 

βάση δεδοµένων και επιλέγει τις 10 καταχωρήσεις µε τη µικρότερη απόσταση από τις 

δοθείσες συντεταγµένες  φαίνεται παρακάτω: 

 

$query = "SELECT address, link_name, lat, lng, telephone, state, (     

   6371 * acos( cos( radians($center_lat) ) * cos( radians( lat ) ) *   

   cos( radians( lng ) - radians($center_lng) ) + sin( radians  

   ($center_lat) ) * sin( radians( lat ) ) ) )  

   AS distance  

   FROM a95wy_mt_links  

   HAVING distance < $radius  

   ORDER BY distance  

   LIMIT 0 , 10"; 

$result = mysql_query($query); 

 

Για τη φόρτωση του XML εγγράφου στη σελίδα γίνεται και σε αυτή την 

περίπτωση χρήση του αντικειµένου XMLHttpRequest, ώστε η κλήση του να είναι 

ασύγχρονη. Ο ορισµός της συνάρτησης downloadUrl(url, callback) που 

καλεί το XML έγγραφο, φαίνεται στην προηγούµενη παράγραφο (5.5). Με την κλήση 

της συνάρτησης downloadUrl(), για κάθε καταχώρηση που βρίσκεται µέσα στην 

επιθυµητή ακτίνα, λαµβάνονται από το XML έγγραφο τα χαρακτηριστικά της (όνοµα, 

διεύθυνση κλπ) και εισάγονται στις αντίστοιχες µεταβλητές. Στη συνέχεια, καλείται η 

συνάρτηση createMarker() που δηµιουργεί το δείκτη της καταχώρησης πάνω 
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στο χάρτη, µε το αντίστοιχο αναδυόµενο παράθυρο, καθώς και ή συνάρτηση 

createOption() που προσθέτει την καταχώρηση στο dropdown menu. Τέλος, 

επανακαθορίζονται τα όρια του χάρτη ώστε να περιλαµβάνουν όλα τα σηµεία που 

έχουν βρεθεί µε τη χρήση µεθόδων της κλάσης google.maps.LatLngBounds(). 

Σηµαντικό είναι µεταξύ των αναζητήσεων να διαγράφονται τα προηγούµενα 

αποτελέσµατα ώστε τα νέα να µην προστίθενται στα παλιά κάτι που γίνεται καλώντας 

τη συνάρτηση clearLocations(). Η διαδικασία αυτή του διαβάσµατος των 

δεδοµένων του XML εγγράφου εκτελείται στη συνάρτηση 

searchLocationsNear(), η οποία λαµβάνει σαν είσοδο τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες του σηµείου που εισάγει ο χρήστης µετά το geocoding και επιστρέφει 

τους δείκτες και τις πληροφορίες στο χάρτη. 

 

function searchLocationsNear(center) { 

   clearLocations();  

 var radius = document.getElementById('radiusSelect').value; 

 var searchUrl = 'phpsqlsearch_genxml.php?lat='+ center.lat()  

                +'&lng=' + center.lng() + '&radius=' + radius; 

 downloadUrl(searchUrl, function(data) { 

    var xml = data.responseXML; 

    var markers =  

           xml.documentElement.getElementsByTagName("marker"); 

    var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 

    for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 

       var name = markers[i].getAttribute("name"); 

       var address = markers[i].getAttribute("address"); 

       var type = markers[i].getAttribute("type"); 

       var phone = markers[i].getAttribute("phone"); 

       var distance =  

              parseFloat(markers[i].getAttribute("distance")); 

       var point = new google.maps.LatLng( 

          parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")), 

          parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"))); 

       createMarker(point, name, address, phone, type); 

       createOption(name, distance, i); 

       bounds.extend(point); 

       map.fitBounds(bounds);} 

  }); 

} 
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Μετατρέποντας έτσι τη διεύθυνση που εισάγει ο χρήστης σε γεωγραφικές 

συντεταγµένες, µέσω της χρήσης της υπηρεσίας geocoding της Google καταφέραµε 

να αναπαραστήσουµε γεωγραφικά τις καταχωρήσεις της βάσης δεδοµένων του 

ιστότοπου  που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη διεύθυνση που ζητήθηκε.  

Το αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 5.10. 

 

 

Εικόνα 5.10: Οι καταχωρήσεις σε απόσταση µικρότερη του ενός χιλιοµέτρου από τη 

διεύθυνση «Τσιµισκή 18» 

 

Εάν πατήσουµε το κουµπί το βελάκι που βρίσκεται δεξιά από το dropdown menu 

εµφανίζεται µία λίστα µε τα ονόµατα των κοντινών τοποθεσιών καθώς και η 

χιλιοµετρική τους απόσταση από το σηµείο αναζήτησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

5.11 
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Εικόνα 5.11: Οι κοντινές καταχωρήσεις εµφανίζονται και στο dropdown menu 

 

5.7 Widget Καιρού 

 

Από τη στιγµή που η διαδικτυακή εφαρµογή περιλαµβάνει χώρους ψυχαγωγίας ο 

χρήσης θα πρέπει ανά πάσα στιγµή να µπορεί να ενηµερωθεί για τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ώστε να αποφασίσει ποιόν χώρο θα ήταν 

προτιµότερο να επισκεφτεί. Για το λόγο αυτό ενσωµατώθηκε ένα widget καιρού που 

ανανεώνεται αυτόµατα και παρέχει πληροφορίες για τη θερµοκρασία που επικρατεί 

στην πόλη τη στιγµή που θα µπει ο χρήστης στην ιστοσελίδα. 

Σήµερα, οι περισσότεροι ιστότοποι που παρέχουν υπηρεσίες µετεωρολογικών 

προβλέψεων δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να δηµιουργήσουν µέσα 

από µία φόρµα επιλογών ένα widget καιρού και στη συνέχεια να ενσωµατώσουν την 

ετικέτα <iframe>, που παράγεται από την υποβολή της φόρµας, στον html κώδικα 

της δικής τους σελίδας. Η µέθοδος αυτή είναι η πιο εύκολη στη χρήση και είναι η 

προτεινόµενη για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων µε ελάχιστες γνώσεις προγραµµατισµού. 

Για τους πιο έµπειρους developers ωστόσο αποτελεί περιορισµό, καθώς είναι 

αναγκασµένοι να αρκεστούν στη µορφοποίηση και τις δυνατότητες που παρέχονται 

από τα έτοιµα widgets και δεν µπορούν να δουν ή να επηρεάσουν τον κώδικα που τα 

δηµιουργεί ώστε οι προβλέψεις να εµφανίζονται όπως οι ίδιοι επιθυµούν.  
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Μία εναλλακτική λύση που παρέχεται από στους ιστότοπους που παρουσιάζουν 

µετεωρολογικές προβλέψεις είναι η παροχή  RSS feeds καιρού. Η χρήση της µεθόδου 

αυτής απαιτεί ίσως µεγαλύτερη προσπάθεια µορφοποίησης του τελικού widget, αλλά 

δεν περιορίζει τους σχεδιαστές. 

Στο διαδικτυακό τόπο της παρούσας εργασίας για την παρουσίαση του καιρού 

χρησιµοποιήθηκε το δυναµικό RRS feed που παρέχεται για τον καιρό από το Yahoo 

(Yahoo Weather API). Η χρήση του συγκεκριµένου feed γίνεται µε µίας κλήσης µέσω 

HTTP στο επιθυµητό URI µε παραµέτρους τον κωδικό της πόλης που θέλουµε να 

γίνει η πρόβλεψη (πχ, w=963291 για την πόλη της Θεσσαλονίκης) και τη µονάδα 

µέτρησης που θέλουµε να χρησιµοποιηθεί (u=c για χρήση θερµοκρασίας σε µονάδες 

Κελσίου), µε το αποτέλεσµα που παράγεται να είναι ένα XML έγγραφο µε τις 

καιρικές προβλέψεις για την περιοχή. Η φόρτωση του XML εγγράφου στη σελίδα 

γίνεται, µέσω µίας JavaScript συνάρτησης, ασύγχρονα µε τη χρήση του αντικειµένου 

XMLHttpRequest, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

$(document).ready(function() 

{ 

  $.ajax({ 

    type: "GET", 

    crossDomain: true, 

    url: "proxy_weather.php",  

    dataType: "xml",  

    error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 

         $("#output").append(XMLHttpRequest.responseText + "<br /> 

TextStatus:" + textStatus + "<br />ErrorThrown:" + errorThrown); }, 

    success: parseXml 

  }); 

});  

 

Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει το URL που περιέχει το XML έγγραφο, 

δηλαδή  η κλήση στο feed του Yahoo, δεν δίνεται απευθείας, αλλά δηµιουργείται στο 

αρχείο proxy_weather.php. Αυτό συµβαίνει γιατί οι browsers έχουν την τάση να 

µπλοκάρουν τις Ajax κλήσεις που γίνονται σε domains διαφορετικά από αυτό που 

ανήκει η σελίδα (Jquery Howto, 2009). Ένας τρόπος για να επιλυθεί το πρόβληµα 

αυτό στην JavaScript είναι µε τη δηµιουργία server-side proxy. Παρακάτω 

παρουσιάζεται  το αρχείο proxy_weather.php, που κάνει κλήση στο Yahoo Weather 



  

102 

 

API ώστε να παραχθεί το RSS feed και λύνει το πρόβληµα των κλήσεων σε 

διαφορετικά domain. 

 

<?php 

header('Content-type: application/xml'); 

$url = 'http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=963291&u=c'; 

$handle = fopen($url, "r"); 

if ($handle) { 

    while (!feof($handle)) { 

        $buffer = fgets($handle, 4096); 

        echo $buffer; 

    } 

    fclose($handle); 

} ?> 

 

Αφού δηµιουργείται πλέον το XML έγγραφο, γίνεται εν συνεχεία η επιλογή των 

στοιχείων που πρόκειται να εµφανίζονται στο widget καιρού. Έπειτα, γίνεται parsing 

των στοιχείων αυτών µε τη χρήση της συνάρτησης parsexml() της JQuery 

βιβλιοθήκης και στο τέλος εµφανίζονται στο widget, αφού τους έχει γίνει η 

κατάλληλη µορφοποίηση µε CSS. Ένα δείγµα του κώδικα που χρησιµοποιήθηκε στη 

συνάρτηση parsexml() για το parsing του χαρακτηριστικού temp, στο οποίο είναι 

αποθηκευµένη η θερµοκρασία που επικρατεί τη δεδοµένη στιγµή στην πόλη, φαίνεται 

στην Εικόνα 5.12: 

 

function parseXml(xml)    

{  

$(xml).find('yweather\\:condition').each(function(){ 

    var temp = $(this).attr('temp');  

    var td = $('td')  

   td.append(temp);                                                

    }); 

 } 

 

Εικόνα 5.12: Widget που εµφανίζει τον καιρό στη Θεσσαλονίκη 
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5.8 News Aggregators 

 

Οι περισσότεροι σύγχρονοι διαδικτυακοί τόποι που βασίζονται στις Web 2.0 

τεχνολογίες περιλαµβάνουν RSS readers στις σελίδες τους. Σε αυτούς συλλέγονται 

RSS feeds από άλλες ιστοσελίδες και παρουσιάζονται σε ένα widget συγκεντρωτικά, 

είτε για διαφηµιστικούς λόγους, είτε για να ενισχύσουν την πληροφόρηση των 

χρηστών, χωρίς οι δεύτεροι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο για να 

βρουν παραπάνω πληροφορίες. Αυτό συντελεί στην επαναχρησιµοποίηση του 

περιεχοµένου, όπως άλλωστε επιτάσσει η  φιλοσοφία του Web 2.0, αλλά και το 

συνδυασµό διαφόρων πηγών και την εµφάνισή τους µε ένα νέο τρόπο, 

δηµιουργώντας έτσι νέα mashup.  

Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιµα έτοιµα widgets, καθώς και εργαλεία ανάπτυξης 

mashup, όπως για παράδειγµα το yahoo pipes, στα οποία µέσω µίας φόρµας, 

εισάγονται από το χρήστη τα URLs των επιθυµητών RSS feeds, επιλέγονται διάφορα 

χαρακτηριστικά και φίλτρα µορφοποίησης, και παράγεται µία ετικέτα <iframe> 

που µπορεί να ενσωµατωθεί σε µία ιστοσελίδα ή blog. Όπως και στην περίπτωση των 

έτοιµων widget καιρού,  η λύση αυτή αν και η πλέον εύκολη, µπορεί να περιορίσει 

τους πιο έµπειρους σχεδιαστές που θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στον τρόπο 

εµφάνισης των feeds στην σελίδα τους.  

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο RSS feeds από άλλους ιστότοπους 

µπορούν να εµφανιστούν στη συγκεκριµένη διαδικτυακή εφαρµογή, έχοντας τον 

πλήρη έλεγχο της επεξεργασίας και της εµφάνισής τους, αποφασίστηκε να µην 

ενσωµατωθεί απλά κάποιο έτοιµο widget που συνδυάζει feeds. Αντίθετα, έχουν 

δηµιουργηθεί δύο RSS Readers που χρησιµοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

προκειµένου να παραχθεί το τελικό αποτέλεσµα. Στον πρώτο RSS Reader ο 

συνδυασµός και η επεξεργασία των feeds υλοποιήθηκε από το µηδέν (custom made) 

χωρίς να γίνει χρήση κάποιου εξειδικευµένου εργαλείου ή διαδικτυακής εφαρµογής, 

ενώ ο δεύτερος έχει υλοποιηθεί µε τη βοήθεια του Google Feed API. 

Και στους δύο αυτούς RSS readers εµφανίζονται τίτλοι σχετικών ειδήσεων από 

διάφορα άλλα sites, οι οποίοι ταξινοµούνται κατά ηµεροµηνία δηµοσίευσης µε την 

πιο πρόσφατη δηµοσίευση να εµφανίζεται πρώτη. Επίσης οι τίτλοι αυτοί αποτελούν 

συνδέσµους στον ιστότοπο από τον οποίο αντλήθηκε το RSS feed και συγκεκριµένα 

στη σελίδα όπου οι χρήστες µπορούν να διαβάσουν το πλήρες άρθρο. H αναλυτική 
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διαδικασία της υλοποίησης και των δύο τύπων RSS readers παρουσιάζεται στις 

επόµενες υπο-ενότητες. 

 

5.8.1 Custom made RSS Reader  

 

Ο πρώτος RSS Reader συγκεντρώνει ειδήσεις κινηµατογραφικού ενδιαφέροντος. 

Εποµένως, έγινε έρευνα στους κατάλληλους ιστότοπους ώστε να βρεθούν τα 

επιθυµητά RSS feeds που παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Τις περισσότερες 

φορές τα RSS feeds που παρέχονται είναι σε µορφή ενός εγγράφου XML. Ένα 

παράδειγµα από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν έχει την παρακάτω δοµή: 

 

<item> 

  <title>Dr. Strange και Black Panther γίνονται ταινίες</title> 

<link>http://www.pagkaki.gr/index.php/../movienews/item/393</link> 

<description><![CDATA[<div>Η είδηση βγήκε..</div>]]></description> 

<author>stelios@pagkaki.gr (Στέλιος Μ.)</author> 

<category>Κινηµατογραφικά Νέα</category> 

<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:24:36 +0200</pubDate> 

</item>  

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την δηµιουργία του RSS Reader είναι 

παρόµοια µε εκείνη της δηµιουργίας του καιρικού widget. Αφού επιλέχθηκαν τα RSS 

feeds που θέλουµε να µεταφέρουµε στον ιστότοπο, έγινε η επιλογή των XML 

elements που θέλουµε να εµφανίζονται. Για τον συγκεκριµένο RSS reader  

χρησιµοποιήθηκαν τα XML elements του τίτλου (<title>), του συνδέσµου που 

οδηγεί στο πλήρες άρθρο (<link>) ,  της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης (<pubDate>), 

καθώς και της κατηγορίας που µας ενδιαφέρει ( <Κινηµατογραφικά Νέα> κλπ). 

Για να µπορέσουµε να τραβήξουµε τα RSS feeds χωρίς να συναντήσουµε εµπόδια 

από τον browser εξαιτίας cross-domain περιορισµών, χρησιµοποιήσαµε proxy για το 

κάθε feed, όπως και στην προηγούµενη παράγραφο (5.7). To parsing των XML 

elements έγινε χρησιµοποιώντας συναρτήσεις της JavaScript, καθώς και τη 

βιβλιοθήκη JQuery. Για να γίνει πιο γρήγορα το parsing των διάφορων XML αρχείων 

χωρίς να υπάρχουν επαναλαµβανόµενα κοµµάτια κώδικα, για το κάθε feed καλείται η 

συνάρτηση parseFile(), µε παραµέτρους το php script που καλεί το XML 

έγγραφο (path) και το όνοµα της κατηγορίας (catId), το οποίο στην συγκεκριµένη 
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περίπτωση είναι διαφορετικό µεταξύ των RSS feeds που χρησιµοποιήθηκαν. Η 

συνάρτηση parseFile() ορίζεται ως εξής: 

 

function parseFile(path, catId) { 

  $(document).ready(function() 

  { 

    $.ajax({ 

      type: "GET", 

      crossDomain: true, 

      url: path,  

      dataType: "xml",  

      error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 

        $("#output").append(XMLHttpRequest.responseText + "<br />   

       TextStatus:"+textStatus+"<br/>ErrorThrown:"+errorThrown);}, 

      success: parseXml }); 

  });  

  

  function parseXml(xml){  

    $(xml).find("item").filter(function()  

    { 

      return $(this).find("category").text().indexOf(catId) === 0; 

 }).each(function() { 

      var title = $(this).find('title').text(); 

 var link = $(this).find('link').text(); 

 var pubDate = $(this).find('pubDate').text().substr(5,11); 

 var tbody = $('#mydata tbody')  

 tbody.append('<tr><td>'+'<a href="'+link+'">'+title+'</a><br/>' 

      +pubDate+'</td></tr>');    

      });   

    } 

}  

Αφού τα feeds εξαχθούν στην html σελίδα µπορεί να βελτιωθεί µε τη χρήση CSS ο 

τρόπος εµφάνισης τους ώστε να συµβαδίζει µε το template του διαδικτυακού τόπου. 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 5.13. 
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Εικόνα 5.13: RSS Reader για Κινηµατογραφικά Νέα 

 

5.8.2 RSS Reader µε χρήση του Google Feed API 

 

Ο δεύτερος RSS Reader έγινε µε τη χρήση του Google Feed API που 

χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία feed mashups και βασίζεται στη JavaScript. Το 

Feed API υποστηρίζεται στα προγράµµατα περιήγησης Firefox 1.5+, IE6+, Safari, 

Opera 9+, Chrome και δεν χρειάζεται πλέον κάποιο authentication key όπως 

παλαιότερα για να χρησιµοποιηθεί. Αρκεί να ενσωµατώσουµε στη σελίδα ένα script 

που να εκτελεί την κλήση, µέσω HTTP: 

 

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"> 

</script> 

 

Στη συνέχεια, το Feed API θα πρέπει να φορτωθεί στην κεφαλίδα της ιστοσελίδας 

µε το google.load (module, version), όπου η πρώτη παράµετρος  καλεί το 

συγκεκριµένο module του API που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση “feeds”) και η δεύτερη καθορίζει το συγκεκριµένο αριθµό 

έκδοσης που θέλουµε να φορτώσουµε.  

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων από αυτό το API απαιτεί µία ασύγχρονη 

κλήση στον Google server. Εποµένως, θα πρέπει να τεθεί µία συνάρτηση callback για 

να επεξεργαστεί τα δεδοµένα του feed όταν φορτώσει η σελίδα όπως φαίνεται 

παρακάτω:  
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google.setOnLoadCallback(OnLoad); 

 

Στη συνάρτηση OnLoad() δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο της κλάσης 

google.feeds.Feed(url) όπου επιστρέφεται το επιθυµητό feed θέτοντας σαν 

παράµετρο την URL του. Θέτουµε των αριθµό των entries που θέλουµε να 

εµφανιστούν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η προκαθορισµένη συµπεριφορά είναι η 

εµφάνιση µόνο των πρώτων τεσσάρων, και στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση 

feedLoaded() που διαχειρίζεται και εµφανίζει τα δεδοµένα του feed. Το feed API 

µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε, µε τη χρήση µίας συνάρτησης, τη µορφή του 

επιστρεφόµενου αρχείου, µεταξύ XML και JSON. Η default µορφή είναι η JSON η 

οποία και διατηρήθηκε εδώ. 

 

function OnLoad(){ 

var feed = new     

google.feeds.Feed("http://feeds.feedburner.com/...format=xml");    

feed.setNumEntries(30);  

feed.load(feedLoaded); 

} 

 

Tέλος, στη συνάρτηση feedLoaded() ορίζεται το σηµείο όπου πρόκειται να 

εµφανιστούν τα δεδοµένα στην html σελίδα, διαβάζονται τα στοιχεία του JSON 

εγγράφου που µας ενδιαφέρουν και εισάγονται στη µεταβλητή container που θα τα 

εµφανίσει, ενώ σε περίπτωση σφάλµατος εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα. Η 

υλοποίηση της φαίνεται παρακάτω. 

 

function feedLoaded(result){ 

  if (!result.error){ 

    var container = document.getElementById("mydata"); 

  var output = ""; 

  var entry = result.feed.entries 

  for (var i = 0; i < entry.length; i++) {  

    output+= "<a href='" + entry[i].link + "'>" + entry[i].title +  

    "</a><br />" + entry[i].publishedDate.substr(5,11) +"<br />"; 

  container.innerHTML = output; }  

} 

else 

  alert("Error fetching feeds!") 

} 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, στην περίπτωση αυτή ο developer δεν αντιµετωπίζει ο 

ίδιος τα όποια cross-domain προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν καθώς το 

Google Feed API ασχολείται µε την επίλυση τους αυτόµατα. Τα παραγόµενα 

αποτελέσµατα µπορούµε να τα µορφοποιήσουµε µε οποιονδήποτε επιθυµητό τρόπο, 

µιας και πρόκειται για html ετικέτες. Εποµένως, µε τη χρήση CSS µορφοποιήθηκαν 

ώστε ή µορφή να είναι ίδια µε του RSS Reader της προηγούµενης παραγράφου. Το 

αποτέλεσµα φαίνεται εδώ:  

 

 

Εικόνα 5.14: RSS Reader για Κυριότερες Ειδήσεις 

 

5.9 Εµφάνιση φωτογραφιών από το Flickr 

 

Εκτός από τη δυνατότητα κοινοποίησης των καταχωρήσεων της ιστοσελίδας στα 

διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγµα µε την εφαρµογή AddThis, οι 

σύγχρονοι διαδικτυακοί τόποι συνηθίζουν να  προωθούν µέσω της ιστοσελίδας τους 

τις αντίστοιχες σελίδες που έχουν δηµιουργηθεί για αυτούς στα διάφορα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλους ιστότοπους. Για αυτόν τον λόγο εισάγουν για 

παράδειγµα widgets που εµφανίζουν τον αριθµό των υποστηρικτών τους στο 

Facebook, των interaction τους στο Twitter ή των φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί 

στο Flickr. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν στους σχεδιαστές έτοιµα widgets και 

plugins για την απλή παρουσίαση των δεδοµένων, µε περιορισµένες βέβαια 

δυνατότητες, αλλά και επιπλέον κάποια δωρεάν διαθέσιµα APIs που παρέχουν 
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περισσότερες δυνατότητες στους σχεδιαστές προκειµένου να επαναχρησιµοποιήσουν 

και να ανασχεδιάσουν το περιεχόµενο τους.  

Θέλοντας να δείξουµε τη διαδικασία εισαγωγής φωτογραφιών από το Flickr στη 

διαδικτυακή εφαρµογή δηµιουργήσαµε ένα ανοιχτό group για τον ιστότοπο µας, στο 

Flickr, στο οποίο οι διάφοροι χρήστες θα µπορούσαν να γίνονται µέλη ώστε να 

ανεβάζουν και να σχολιάζουν φωτογραφίες. Η εµφάνιση των φωτογραφιών αυτών 

από το Flickr στον ιστότοπό µας µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους. Ο πρώτος, είναι µε 

τη χρήση feeds που παρέχονται από τις υπηρεσίες του Flickr. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

απαιτείται κάποιο API key για να χρησιµοποιηθούν, ενώ οι επιστρεφόµενες µορφές 

όπως η JSON είναι πολύ εύκολο να αναλυθούν και τελικά να εµφανιστούν στην 

ιστοσελίδα. Το µειονέκτηµα είναι ότι µπορεί να λειτουργήσει µόνο µε τις 

πληροφορίες που εµπεριέχονται στο feed που χρησιµοποιείται, για παράδειγµα ο 

χρήστης δεν µπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες. 

Κατά δεύτερον, το Flickr προσφέρει έναν δωρεάν badge creator, ο οποίος παρέχει 

µία φόρµα στην οποία ο χρήστης επιλέγει το πως θα ήθελε να παρουσιάζονται  

ορισµένα χαρακτηριστικά σε αυτό και λαµβάνει αντίστοιχο κώδικα σε JavaScript, τον 

οποίο µπορεί να συµπεριλάβει στην HTML σελίδα στο σηµείο όπου θέλει να 

εµφανίζεται. Αυτή η µέθοδος είναι ιδιαίτερα εύκολη για κάποιον χρήστη που απλά 

θέλει να δείξει κάποιες φωτογραφίες στο blog του, αλλά έχει πολλούς περιορισµούς 

τόσο στο εύρος των δυνατοτήτων όσο και στον τρόπο εµφάνισης. 

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η εµφάνιση των φωτογραφιών στον 

ιστότοπο µέσω του API του Flickr. Πρόκειται για ένα ελεύθερο API, για την χρήση 

του οποίου το µόνο που χρειάζεται είναι ένα API key, το οποίο παρέχεται δωρεάν και 

είναι µοναδικό για κάθε χρήστη. Το API του Flickr δίνει στους σχεδιαστές τη 

δυνατότητα να καλέσουν τις υπηρεσίες διαδικτύου που προσφέρει µέσω REST, 

XML-RCP και SOAP. Η πιο απλή µέθοδος είναι η REST που απαιτεί απλά µία 

λειτουργία HTTP GET για να λάβει τα επιθυµητά δεδοµένα. Η κλήση γίνεται 

ενσωµατώνοντας το εξής script: 

 

<script 

src="http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.groups.pools.

getPhotos&api_key=2e5aad63bb20c83e42179defbb24b5b&group_id=1697884%40

N00&per_page=12&format=json">  

</script>  
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Η κλήση γίνεται µέσω REST και η µέθοδος του API που καλείται είναι η 

flickr.groups.pools.getPhotos, η οποία χρησιµοποιείται για τις άντληση 

δεδοµένων των φωτογραφιών που είναι αποθηκευµένες σε κάποιο group. Επίσης, 

καθορίζεται το µοναδικό αναγνωριστικό του group (group_id), ο αριθµός των 

επιστρεφόµενων φωτογραφιών και η επιστρεφόµενη µορφή των δεδοµένων, που στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι JSON. Σηµαντικό είναι επίσης ότι δεν παίζει ρόλο η 

σειρά που εµπεριέχονται στην κλήση. Το JSON έγγραφο που επιστρέφεται έχει τη 

µορφή: 

 

jsonFlickrApi({ 

   "photos":{ 

 "page":1, "pages":396531, "perpage":12, "total":"475866",  

 "photo":[{ 

    "id":"849955442","owner":"60001321@N02", secret":"0945d2897d",    

    "server":"8093", "farm":9, "title":"un porrito", "ispublic":1,  

    "isfriend":0, "isfamily":0, "ownername":"PacoX8",  

    "dateadded":"1361585791"},  

 ... 

 ]}, "stat":"ok"}) 

 

Για την εξαγωγή των φωτογραφιών στην οθόνη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

µορφή του URL της κάθε φωτογραφίας στο Flickr, όπου mstb είναι το µέγεθος που 

θέλουµε να έχει η επιστρεφόµενη εικόνα. Επίσης για τη σύνδεση των εικόνων πίσω 

στο Flickr θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η µορφή των URL του.   

 

http://farm{id}.static.flickr.com/{server-id}/{id}_{secret}_mstb.jpg 

 

http://www.flickr.com/photos/{user-id}/{photo-id} 

 

Στη συνέχεια η συνάρτηση jsonFlickrApi(rsp) δέχεται την απάντηση και αφού 

επεξεργαστεί κατάλληλα τα δεδοµένα τα εµφανίζει στην οθόνη. Σε αντίθεση µε τα 

badges, έχουµε τον απόλυτο έλεγχο για το πώς τα δεδοµένα θα εµφανιστούν στην 

οθόνη. 
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function jsonFlickrApi(rsp) { 

window.rsp = rsp;  var output = ""; 

for (var i=0; i < rsp.photos.photo.length; i++) { 

  photo = rsp.photos.photo[i]; 

  t_url = "http://farm" + photo.farm + ".static.flickr.com/" +  

  photo.server+ "/" + photo.id +"_"+ photo.secret +"_"+"s.jpg";  

  p_url = "http://www.flickr.com/photos/" + photo.owner + "/" +  

  photo.id;  

  output +=  '<a href="' + p_url + '">' + '<img src="' + t_url +  

  '"/>' + '</a>&nbsp';    } 

document.writeln(output);   

}  

 

Αφού στα αποτελέσµατα προστέθηκε η κατάλληλη µορφοποίηση µε CSS ώστε η 

εµφάνιση να συµβαδίζει µε εκείνη του υπόλοιπου ιστότοπου έχουµε το αποτέλεσµα 

που φαίνεται στην Εικόνα 5.15. Εµφανίζονται οι τελευταίες φωτογραφίες του group 

στο Flickr µαζί µε συνδέσµους που προτρέπουν στους χρήστες να συµβάλλουν στη 

διαδικασία, προσθέτοντας τις δικές τους φωτογραφίες. 

 

 

Εικόνα 5.15: Φωτογραφίες από το Flickr 
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6 Επίλογος 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα διπλωµατική µελετήθηκε σε βάθος το Web 2.0 και αναδείχθηκαν τα 

πλεονέκτηµα που προσφέρει στην ανάπτυξη και διαχείριση των διαδικτυακών 

εφαρµογών. Με τη χρήση των τεχνολογιών και των εργαλείων που έχει εισάγει 

µειώνεται σηµαντικά ο προγραµµατιστικός φόρτος και καθίσταται δυνατό ακόµα και 

για λιγότερο έµπειρους χρήστες να δηµιουργούν νέο περιεχόµενο και εφαρµογές. 

Έχει παραλειφθεί το παραδοσιακή νοοτροπία που ήθελε τους ιστότοπους να πωλούν 

υπηρεσίες και προϊόντα, πλέον γίνεται προσπάθεια να κερδηθεί η συµµετοχή των 

χρηστών, µε πλούσιες διαδραστικές εφαρµογές, ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους 

«διαφηµιστές» του τόπου σε άλλους. 

Πλέον, είναι δυνατή η χρήση και ο συνδυασµός της λειτουργικότητας ήδη 

υπαρχουσών εφαρµογών, APIs, plugins και έτοιµων widgets, τα οποία πολλές φορές 

παρέχονται δωρεάν και χωρίς περιορισµούς στη χρήσης τους. Κατά αυτόν τον τρόπο 

αρκετά τµήµατα της επιθυµητής λειτουργικότητας των υλοποιηθείσων εφαρµογών 

µπορούν να επιτευχθούν επαναχρησιµοποιώντας ήδη υπαρκτό κώδικα, µειώνοντας 

στο ελάχιστο την προγραµµατιστική προσπάθεια αφού εξαλείφεται η ανάγκη να 

γραφεί νέος και να χαθεί πολύτιµος χρόνος. Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες και τα 

εργαλεία που διατίθενται τείνουν να απαιτούν ολοένα και λιγότερες τεχνικές γνώσεις 

προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς, γεγονός που  φανερώνει το πόσο 

έχουν αναπτυχθεί τα δωρεάν εργαλεία ανοιχτού κώδικα και τα APIs των µεγάλων 

παρόχων λογισµικού.  

Η διαδικτυακή εφαρµογή που υλοποιήθηκε στην διπλωµατική έχει ως βασικό 

στόχο την επίδειξη των προαναφερθείσων τεχνολογιών. Για την υλοποίηση της 

χρησιµοποιήθηκαν ελεύθερα διαθέσιµα APIs, µεταξύ άλλων το Google maps API, 

όπως και αυτά του Flickr και το Feed API της Google, ενώ παράλληλα 

συνδυάστηκαν RSS feeds µε πληροφορίες από άλλους ιστότοπους, µε τα οποία 

δηµιουργήθηκαν News Aggregators καθώς και ένα widget καιρού, ώστε να ενισχυθεί 

η ενηµέρωση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Η υλοποίηση των διαφόρων 

εφαρµογών, έγινε µε τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών ώστε να γίνει φανερός ο 

τρόπος λειτουργίας και η ευκολία χρήσης τους. Η δηµιουργία των δύο News 
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Aggregators έγινε χρησιµοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις, επιδεικνύοντας ότι 

µπορούν να δηµιουργηθούν εφαρµογές µε την ίδια ή παρόµοια λειτουργικότητα 

ανεξάρτητα από την προηγούµενη προγραµµατιστική εµπειρία του developer. 

∆ηµιουργήθηκε έτσι µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα στην οποία οι χρήστες µπορούν 

ενηµερώνονται για χώρους και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας αλλά και αλληλεπιδρούν, 

εισάγοντας τις δικές τους καταχωρίσεις και ανταλλάσοντας απόψεις µε άλλους 

χρήστες. Μέσω της υλοποίησης και ανάπτυξης της πλατφόρµας αυτής διαφαίνεται ότι 

είναι πλέον αναγκαίο οι νέοι διαδικτυακοί τόποι να αντλούν πλέον περιεχόµενο και 

ήδη υπάρχουσες λειτουργίες από άλλες εφαρµογές προκειµένου να ανταπεξέρχονται 

πιο αποδοτικά και πλήρως στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών.  

 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Το γεγονός ότι η υλοποιηθείσα εφαρµογή βασίζεται σε τεχνολογίες Web 2.0 και ο 

τρόπος σχεδιασµού της βασίζεται στον συνδυασµό και την χρήση ανεξάρτητων 

modules, επιτρέπει την εύκολη επέκταση της µε νέες λειτουργίες.  

Μια χρήσιµη προσθήκη στην εφαρµογή θα ήταν αυτή ενός συστήµατος 

συστάσεων το οποίο θα βασίζεται σε τεχνολογίες φιλτραρίσµατος. Μέσω αυτού του 

συστήµατος θα παρέχονται στο χρήστη προσωπικές συστάσεις µε βάση τις 

προηγούµενες επιλογές του και τις καταχωρήσεις και βαθµολογίες που ο ίδιος 

εισήγαγε, ενώ θα µπορούσαν να το προτείνονται και χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα. 

Επιπλέον, µια ενδιαφέρουσα επέκταση του συστήµατος είναι η δηµιουργία µίας 

mobile έκδοση της υλοποιηµένης εφαρµογής η οποία θα µπορούσε να κάνει χρήση 

της τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη (µέσω των ενσωµατωµένων GPS δεκτών που 

διαθέτουν τα σύγχρονα smartphones) για να προτείνει χώρους ψυχαγωγίας οι οποίοι 

βρίσκονται κοντά σε αυτόν. 

Τέλος, αυτή την στιγµή η επικοινωνία των χρηστών της εφαρµογής περιορίζεται 

στη βαθµολόγηση και το σχολιασµό των καταχωρήσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση θα 

µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω µε την προσθήκη ενός forum ή ενός blog στο οποίο 

θα µπορούν να είναι δυνατό να καταχωρούν και να µοιράζονται τις απόψεις και τις 

ιδέες τους σχετικά µε τις υπάρχουσες καταχωρήσεις ή την ίδια την εφαρµογή.  
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