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Περίληψη 

Η παρουσία μιας επιχείρησης στο Internet αποτελεί ίσως τον πιο απλό 

και προσιτό τρόπο για να αναδειχθεί στην αγορά. Όταν, μάλιστα, η 

παρουσία αυτή είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με σωστή σχεδίαση, ευκολία 

στην πλοήγηση και λειτουργικούς μηχανισμούς, τότε αυτό προσδίδει στην 

εταιρεία  έναν ιδιαίτερα δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε όλους 

τους τομείς. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά από 

ενέργειες, σε κάθε μία, όμως, από τις όποίες υπάρχουν αρκετές επιλογές. Οι 

επιλογές αυτές δεν είναι πάντα γνωστές, και πολλές φορές είναι πολύ 

δύσκολο να αποφασιστεί ποια από όλες θα ακολουθηθεί. Βέβαια, μπορεί να 

ανατρέξει κανείς σε ένα μεγάλο πλήθος από αναφορές και εξειδικευμένες 

μελέτες που έχουν γίνει για κάθε στάδιο και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

για να βρει λύσεις στα επί μέρους προβλήματα που θα συναντήσει. Όλα 

αυτά όμως  είναι δύσκολο να βρεθούν συγκεντρωμένα σε έναν γενικό 

οδηγό. 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου 

ολοκληρωμένου οδηγού παρουσίας στο Internet για κάθε ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση. Η δομή της αποτελείται από τρία μέρη τα οποία έχουν το 

χαρακτήρα των κεφαλαίων. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια συνοπτική 

παρουσίαση όλων των όρων που μπορεί να συναντήσει κανείς κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης ενός δικτυακού κόμβου. Στους όρους αυτούς 

περιλαμβάνονται βασικές έννοιες από το Internet που πιθανόν να είναι 

γνωστές στο ευρύτερο κοινό, αλλά και πιο προχωρημένες που σχετίζονται 

με τεχνολογίες σχεδίασης, προγραμματισμού ιστοσελίδων ή με τα 

πρωτόκολλα διασύνδεσης στο Internet. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

τις φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάπτυξη ενός κόμβου. 

Αναλύονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν καθώς και οι ρόλοι των 

εμπλεκομένων φορέων σε καθένα από τα στάδιο της ανάπτυξης. Με συχνές 

αναφορές που γίνονται στο πρώτο κεφάλαιο δεν απαιτείται η ταυτόχρονη 

ανάλυση των εννοιών, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην καταγραφή 

των εργασιών καθώς και στις επιλογές που υπάρχουν. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

τέλος, περιγράφεται η υλοποίηση ενός κόμβου που έγινε σε εφαρμογή  

όλων αυτών που αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο.  
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Εισαγωγή 

Οι πρώτες ιστοσελίδες στο Internet (περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 

1990) αποτελούσαν μια εύκολη υπόθεση για όποιον επιθυμούσε να έχει 

παρουσία σ' αυτό. Η γνώση μερικών εντολών της HTML με τη χρήση απλών 

προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου ήταν αρκετή για τη δημιουργία μιας 

αξιοπρεπούς παρουσίας σύμφωνα με τα standards της τότε εποχής.  

Με τον φρενήρη ρυθμό, όμως, με τον οποίο τρέχουν οι εξελίξεις στο 

διαδίκτυο, ήρθαν οι χρήσεις νέων τεχνικών με εντυπωσιακά αποτελέσματα 

στη διαφημιστική προβολή και εμπορική εκμετάλλευση του Internet. Η 

ανάπτυξη των γλωσσών προγραμματισμού στο διαδίκτυο και η ενίσχυση 

των εγγυήσεων στον τομέα της ασφάλειας, έκανε το ηλεκτρονικό εμπόριο να 

κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε σχέση με τους άλλους τρόπους του 

«παραδοσιακού» εμπορίου.  

Το δυναμικό των επιχειρήσεων που στρέφονται προς αυτήν την 

κατεύθυνση αξιοποιείται σε μέγιστο βαθμό και συνοδεύεται με: 

• Αύξηση των πωλήσεων 

• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων, παραγγελιών και εισροών 

κεφαλαίου 

• Άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 

• Μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές 

• Ακρίβεια στην ενημέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα και 

άμεση προώθηση τους στην αγορά. 

• Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες. 

Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν μια μεθοδευμένη τακτική, καθώς και την 

τήρηση ορισμένων κανόνων στις διάφορες τις φάσεις της ανάπτυξης της 

κάθε επιχείρησης μέσα από το Internet. Μια απλή  διαφημιστική προβολή 

ηλεκτρονικής μορφής μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολόκληρο Επικοινωνιακό 

Κόμβο, ο οποίος να αντιπροσωπεύει κάτι παραπάνω από μια απλή 

παρουσία στο Internet: να αποτελεί ένα δυναμικό και αλληλοδραστικό 

επικοινωνιακό χώρο ο οποίος, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, θα είναι 

σε θέση να εξυπηρετεί επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να λειτουργεί σαν 

ένα νέο είδος ΜΜΕ. Η επιτυχία ενός web site, εξαρτάται από την ικανότητά 

του να «κρατά» τη δυνατόν περισσότερη ώρα τους επισκέπτες στο 
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εσωτερικό του, να εμπλέκονται με αυτό αλλά και να τους προσφέρει πλήθος 

ερεθισμάτων για να το επισκεφθούν ξανά. 

Η κατασκευή, λοιπόν, ενός τέτοιου κόμβου εφοδιασμένου με προτάσεις 

που αρμόζουν στο χαρακτήρα και τους σκοπούς του πελάτη-επισκέπτη από 

σχεδιαστική και αισθητική άποψη και εξαντλώντας κάθε τεχνολογική 

δυνατότητα στο χώρο του web development, θα εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  

(http://www.metronanalysis.gr/gr/services/Internet1.html) 

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να βοηθήσει μια επιχείρηση σε όλα τα 

στάδια της σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης ενός δικτυακού κόμβου. 

Χωρίς να συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η επιχείρηση ή το είδος της, ο σκοπός 

είναι να καταγραφούν σε ένα κοινό, γενικό πλάνο, όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες, που θα βοηθήσουν την επιχείρηση στην εκπλήρωση των 

στόχων της μέσα από αυτή την παρουσία στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, βέβαια, 

για κάθε επιχείρηση πολλές ιδιαιτερότητες αλλά και αρκετές επιλογές για την 

κάθε φάση. Αυτά μπορεί να εξαρτώνται και από το είδος της επιχείρησης 

αλλά και από το τι επιδιώκει η επιχείρηση από τη δική της ηλεκτρονική 

παρουσία. Θα γίνει, λοιπόν, μια προσπάθεια να καταγραφούν οι 

βασικότερες επιλογές, αλλά και να σημειωθούν κάποιες ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, ώστε η κάθε επιχείρηση να μπορεί να βρίσκει ανάλογα 

παραδείγματα που να ταιριάζουν σε ορισμένα σημεία με τη δική της 

περίπτωση. 
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1° Κεφάλαιο:  Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση όλων των όρων 

που μπορεί να συναντήσει κανείς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός 

δικτυακού κόμβου. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται βασικές έννοιες 

από το Internet που πιθανόν να είναι γνωστές στον περισσότερο κόσμο, 

αλλά και πιο προχωρημένες που σχετίζονται με τεχνολογίες σχεδίασης, 

προγραμματισμού ιστοσελίδων ή με τα πρωτόκολλα διασύνδεσης στο 

Internet. 

1.1. Βασικές έννοιες 
Ξεκινώντας αυτή τη θεωρητική προσέγγιση, κρίθηκε σκόπιμο να 

αναφερθούν κάποιοι βασικοί όροι που συναντάει κανείς από τη πρώτη του 

επαφή με τον παγκόσμιο ιστό. Οι λέξεις Internet, hypertext, HTML, browser, 

συναντιούνται πλέον πολύ συχνά, αλλά πολύς κόσμος δε γνωρίζει την 

ακριβή τους σημασία. Για κάποιον, όμως, που ενδιαφέρεται για την 

ηλεκτρονική του παρουσία στο Internet, είναι απαραίτητο οι συγκεκριμένοι 

όροι να ξεκαθαριστούν από την αρχή. 

1.1.1. Το Internet και ο παγκόσμιος ιστός - WWW 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αλματώδης ανάπτυξη των 

δικτυακών τεχνολογιών η οποία έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές σε 

πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όλο και μεγαλύτερα 

στρώματα του πληθυσμού των προηγμένων κυρίως χωρών βιώνουν 

καθημερινά αλλαγές που μεταμορφώνουν ή επηρεάζουν την εργασία, την 

επιστήμη, την επικοινωνία, τη διακίνηση της πληροφορίας και κάθε άλλο 

τομέα της ανθρώπινης ζωής.  

Η πρόοδος αυτή στον τομέα των δικτυακών τεχνολογιών επέφερε την 

εξάπλωση των τοπικών δικτύων και την διασύνδεσή τους σε δίκτυα ευρείας 

περιοχής. Έως τώρα έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη διασύνδεσης δικτύων, 

μεταξύ αυτών και σημαντικότερο το Internet. To Internet (διαδίκτυο, ή και 

πιο απλά «δίκτυο») είναι ένα σύνολο συνεργαζόμενων δικτύων 

υπολογιστών, που αναπτύχθηκε με στόχο την επίτευξη ενός οικονομικού 

αλλά και ενιαίου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των 

συστημάτων που το απαρτίζουν. Συνδέει δηλαδή υπολογιστές και δίκτυα 
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των ίδιων ή διαφορετικών χωρών και ηπείρων 

και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν 

διαφορετική τεχνολογία και Λειτουργικά 

Συστήματα. Η ονομασία προέκυψε από τις 

λέξεις «INTERnational NETwork» (Διεθνές 

Δίκτυο) και χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει το τεράστιο αυτό παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που περιέχει 

χιλιάδες μικρότερα τοπικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Επίσης ονομάζεται και 

«Internet Superhighway» (διαδικτυακή υπερλεωφόρος) ή «Cyberspace» 

(Κυβερνοχώρος). 

Το Διαδίκτυο ξεκίνησε στις ΗΠΑ στην δεκαετία του 60 σαν μέσο 

επικοινωνίας κυβερνητικών και πανεπιστημιακών υπολογιστών ώστε σε 

έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο να μπορούσαν να ανταλλάξουν 

μηνύματα ακόμη και αν μέρος του διαδικτύου καταστρεφόταν. Αν και, όταν 

ξεκίνησε είχε στρατιωτικό χαρακτήρα, η εισαγωγή σε αυτό όλο και 

περισσότερων πανεπιστημίων με σκοπό την έρευνα έκανε το Διαδίκτυο να 

αποκτήσει μια νέα υπόσταση. Σταδιακά συνδέθηκαν σε αυτό Πανεπιστήμια, 

Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά κέντρα από όλον τον κόσμο. Δόθηκε έτσι η 

δυνατότητα, σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το δίκτυο, όχι μόνο να έχουν 

πρόσβαση σε ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών αλλά και να μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις γύρω από 

οποιοδήποτε θέμα και όλα αυτά μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

(Γιαλούρης Κωνσταντίνος και άλλοι, 1998) 

Γύρω στο 1990, δύο γεγονότα επέφεραν πολύ σημαντικές αλλαγές στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη του Internet. Μια εξέλιξη η οποία αλληλοβοηθούμενη 

με την αντίστοιχη εξέλιξη στα υπολογιστικά συστήματα και στις 

τηλεπικοινωνίες έχει κάνει το Internet να είναι ένα από τα σημαντικότερα 

μέσα πληροφόρησης αλλά και επικοινωνίας για ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού σε όλον τον κόσμο. 

Το πρώτο γεγονός είναι η δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 

Web ή www). Ο Παγκόσμιος Ιστός (η ονομασία προήλθε από τον τρόπο 

σύνδεσης μεταξύ των υπολογιστών) ξεκίνησε να δημιουργείται τον Μάρτιο 

του 1989, όταν η ομάδα του Tim Berners-Lee στο CERN (Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας) πρότεινε το πρόγραμμα στο οποίο δούλευε, να 

χρησιμοποιηθεί σαν αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς ιδεών και γνώσεων 

μέσα στον οργανισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η επικοινωνία των μελών 

του CERN να γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα μια και οι περισσότεροι ήταν 
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διασκορπισμένοι σε διάφορες χώρες. Στο τέλος του 1990, το πρώτο κομμάτι 

του ιστού – λογισμικού παρουσιάστηκε σε υπολογιστή και είχε την 

δυνατότητα να εμφανίζει και να μεταδίδει κείμενο σε άλλους χρήστες του 

Διαδικτύου. Από τότε εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο γράφουν 

λογισμικό και κείμενα για τον Παγκόσμιο Ιστό με αποτέλεσμα να αποτελεί 

αυτή τη στιγμή την πιο δημοφιλή αλλά και την πιο εντυπωσιακά 

εξελισσόμενη υπηρεσία του Διαδικτύου. Το μέγεθος της πληροφορίας που 

παρέχεται από το “web” αυξάνεται συνεχώς και οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται βελτιώνονται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Στη σημερινή μορφή 

του, δεν υποστηρίζει μόνο κείμενο αλλά και γραφικά, ήχο, βίντεο και 

οποιαδήποτε εφαρμογή πολυμέσων. 

Το δεύτερο γεγονός αφορά την παρουσία των ιδιωτών (εταιρειών, 

επιχειρήσεων αλλά και μεμονωμένων χρηστών) στο Internet. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 με την κατάργηση του ARPAnet (το δίκτυο πάνω στο 

οποίο στήθηκε το Internet) και την σχεδόν παράλληλη ίδρυση του CIX 

(Commercial Internet Exchange) τερματίστηκαν οι περιορισμοί που 

απαγόρευαν οποιαδήποτε μεταφορά πληροφοριών οι οποίες είχαν σαν 

στόχο το κέρδος. Έτσι, από τη στιγμή εκείνη, πέρα από τα οφέλη που 

αποκόμισαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, δόθηκε από αυτές μια τεράστια ώθηση, 

κυρίως οικονομική, στη ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη του Internet η οποία  

ακόμα και σήμερα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.  

Έτσι σήμερα στο Internet, μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα 

από το εάν είναι φυσικό πρόσωπο, οργανισμός, εταιρεία, πανεπιστήμιο, 

κοινωνική ομάδα κτλ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι περίπου 200 

εκατομμύρια υπολογιστές, οι οποίοι ονομάζονται και υπολογιστές υποδοχής 

(hosts) (Πίνακας 1.1 και Σχήμα 1.1). Παράλληλα ο αριθμός των χρηστών 

του Internet σε όλον τον κόσμο ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια (Σχήμα 1.2). 

Πίνακας 1.1 - Εξέλιξη του αριθμού των υπολογιστών στον  
Παγκόσμιο Ιστό (http://www.isc.org/ds/host-count-history.html) 

Έτος Αριθμός 
υπολογιστών 

1981 213 
1986 5.089 
1989 80.000 
1992 890.000 
1996 12.880.000 
1999 56.218.000 
2002 162.128.000 
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Σχήμα 1.1 – Καταμέτρηση των hosts από το Internet Software 
Consortium (www.ics.com)  

 

 

Σχήμα 1.2 - Αριθμός (σε εκατομμύρια) των χρηστών του Internet κατά 
τα τελευταία χρόνια και γεωγραφική κατανομή τους. 

(Πηγή Nua (www.nua.ie) - 31/3/2002)  

Στην Ελλάδα η εξέλιξη του Internet είναι επίσης ραγδαία. Η πρώτη 

σύνδεση έγινε το 1984 από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας) της 

Κρήτης (http://www.ics.forth.gr/index-gr.html). Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία 

από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (EΔET) (http://www.edet.gr), 

σε συνεργασία με την εταιρεία VPRC ο αριθμός των χρηστών έχει ξεπεράσει 
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το 1.000.000 ενώ μέσα στην επόμενη τριετία αναμένεται να φτάσει τα 

3.000.000. Όσον αφορά τις Ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν σύνδεση 

στο Internet το ποσοστό τους για το 2002 φτάνει το 83% έναντι του 54% 

που διατηρούσε σύνδεση το 2001. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος για τις 

επιχειρήσεις είναι 89%. (http://www.misas.gr/faqs/FaqQuestions.htm)  

Οι διάφορες στατιστικές για το Internet είναι αρκετά δύσκολο να 

μετρηθούν με οποιοδήποτε βαθμό αξιοπιστίας για το λόγο ότι δεν υπάρχει 

κάποιος ενιαίος φορέας που να το ελέγχει. Για πολλούς μάλιστα το Internet 

θεωρείται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «Αναρχίας» όπου ο καθένας 

μπορεί να κάνει ότι θέλει. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Υπάρχουν 

κάποιοι κανόνες με βάση τους οποίους έχει οργανωθεί ολόκληρη  η δομή 

του Internet αλλά και ορισμένοι φορείς που καθορίζουν επακριβώς 

συγκεκριμένα θέματα για τη σωστή λειτουργία του: 

• Το Internet Society (http://www.isoc.org) με μέλη από όλον τον κόσμο, 

καθορίζει το ποια πρωτόκολλα επικοινωνιών θα είναι αποδεκτά ώστε το 

Internet να δουλεύει αρμονικά. Οι διάφορες προτάσεις - οδηγίες είναι 

προσβάσιμες στον καθένα και είναι γνωστά σαν κείμενα RFC (Requests 

For Comments) 

• To InterNIC (http://www.internic.net) ασκεί τη διευθυνσιοδότητηση του 

Internet, έχει δηλαδή σαν κύρια αρμοδιότητα την απόδοση διευθύνσεων 

σε όσους το ζητήσουν 

• Το Internet Architecture Board (IAB) (http://www.iab.org/iab/) που σαν 

στόχο έχει την καθοδήγηση της έρευνας και της ανάπτυξης του Internet 

• Το Internet Engineering Task Force (IETF) (http://www.ietf.org/) είναι το 

τμήμα του IAB που είναι υπεύθυνο για τα τεχνικά θέματα του Internet 

• Το World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org/) αποτελείται 

από διάφορους παραγωγούς και προμηθευτές λογισμικού καθώς και 

από άλλους οργανισμούς. Σαν σκοπό έχει τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των web τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά 

Βέβαια, σε όλον τον κόσμο υπάρχουν εταιρείες (Οργανισμοί, 

Πανεπιστήμια και διάφοροι φορείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί) που βοηθούν στη 

διαχείριση των διαφόρων υπηρεσιών του Internet. Τα δίκτυα λειτουργούν 

τοπικά σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στις διάφορες χώρες. Το 

κόστος από τη χρήση του εισπράττουν οι οργανισμοί και οι εταιρείες που 

διαθέτουν τις συνδέσεις και τις τηλεφωνικές γραμμές καθώς και οι εταιρείες 

που παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο και ονομάζονται 
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παροχείς (providers) ή ISPs (Internet Service Providers). Για τους ISPs και 

γενικότερα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να συνδεθεί 

στο Internet θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στην παράγραφο 1.4.3  

Από τεχνική σκοπιά, το WWW είναι οργανωμένο σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική client-server (πελάτη-εξυπηρετητή). Ένας web-server 
χειρίζεται ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στον 

αντίστοιχο υπολογιστή και δέχεται κλήσεις-αναζητήσεις από τους clients. Οι 

clients που αποτελούν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των συνδεμένων στο 

δίκτυο υπολογιστών, ζητούν κάποια από τα στοιχεία του κάθε server. Ο 

server, που είναι εφοδιασμένος με ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης κλήσεων, 

τα παρέχει σύμφωνα με κάποια πρωτόκολλα. Κάθε υπολογιστής, server ή 

client, που είναι συνδεμένος στο διαδίκτυο έχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση 

η οποία πρέπει να είναι μοναδική για να μπορεί να αναγνωρίζεται από τους 

υπόλοιπους  υπολογιστές. Λεπτομερέστερη αναφορά στις διευθύνσεις και τα 

πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Internet θα γίνει στην παράγραφο 

1.4.1.  

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί, σήμερα, την κυριότερη υπηρεσία του 

Internet για αναζήτηση πληροφοριών. Η υπηρεσία αυτή, παρέχει τη 

δυνατότητα αναζήτησης, εντοπισμού, περιήγησης και μεταφοράς των 

δεδομένων του διαδικτύου με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Επιτρέπει την 

εμφάνιση των δεδομένων σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου και video. Το 

στοιχείο που συνετέλεσε στην ραγδαία αποδοχή και εξέλιξη του Web είναι, 

εκτός από τη χρήση γραφικών, και η διαλογικότητα που παρέχει. Το Web 

προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τους 

δημιουργούς των «ιστοσελίδων» και τη συμμετοχή τους σε αυτές. Οι όροι 

«πλοήγηση» ή «σερφάρισμα» (surfing) δίνουν στο χρήστη του Internet έναν 

ρόλο εξερευνητή που ταξιδεύει σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν 

που έζησε μέχρι τώρα.  

 

1.1.2. Το υπερκείμενο 

Η βασική ιδέα του Παγκόσμιου Ιστού είναι η προβολή στην οθόνη ενός 

client υπολογιστή, διαφόρων κειμένων με μία εντελώς διαφορετική 

προσέγγιση. Προσθέτοντας συνδέσμους (links) σε ένα έγγραφο δίνεται 

στον αναγνώστη του η δυνατότητα να μεταβαίνει από ένα στοιχείο σ’ ένα 

άλλο μέσα στο ίδιο έγγραφο. Η ανάγνωση γίνεται πλέον μη σειριακά και δεν 

καθοδηγείται από την αίσθηση οργάνωσης του αρχικού συγγραφέα, αλλά 
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από τις ανάγκες για πληροφόρηση του ίδιου του αναγνώστη. Για ορισμένα 

είδη κειμένου, η προσέγγιση αυτή είναι ένας πολύτιμος τρόπος για να φτάσει 

κανείς γρήγορα στο στόχο του, εκμεταλλευόμενος τα  μέγιστα από το 

κείμενο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. (Paul Gilster, 1994) 

Οι σύνδεσμοι (ή υπερσύνδεσμοι) είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

παγκόσμιου ιστού. Είναι λέξεις ή φράσεις – κλειδιά πίσω από τις οποίες 

υπάρχει η εντολή για μετάβαση στο κείμενο στο οποίο αναφέρεται. Τα 

κείμενα που περιέχουν τέτοιους συνδέσμους χαρακτηρίζονται ως 

υπερκείμενα (hypertexts) και αποτελούν τη βασική δομή των 

«ιστοσελίδων». Ο όρος ιστοσελίδα (web page) ή ηλεκτρονική σελίδα (ή 

πιο απλά «σελίδα») δεν αναφέρεται πλέον πάντα σε ένα απλό αρχείο 

υπερκειμένου αλλά μπορεί να χαρακτηρίζει τη γενικότερη παρουσία στον 

παγκόσμιο ιστό μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος. 

Βέβαια αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα όλες τις ιστοσελίδες δεν είναι το 

κείμενο, αλλά οι εικόνες και τα γραφικά. Όπως, λοιπόν, υπάρχουν τέτοια 

στοιχεία σε μεγάλη συχνότητα στις ιστοσελίδες, με την ίδια συχνότητα 

εμφανίζονται και με τη μορφή συνδέσμων. Σύνδεσμοι οποιασδήποτε 

μορφής (κειμένου - εικόνας) μπορούν να καταλήγουν και σε άλλα στοιχεία 

όπως video, ήχο ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή πολυμέσων. Οι σελίδες με 

τέτοιους συνδέσμους χαρακτηρίζονται και σαν σελίδες υπερμέσων 
(hypermedia)  

Οι σύνδεσμοι μιας ιστοσελίδας δεν οδηγούν πάντα σε σελίδες του ίδιου 

server αλλά μπορεί να παραπέμπουν σε σχετικές σελίδες οργανισμών, 

προσώπων ή εταιρειών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 

Έτσι, οι αναγνώστες των ιστοσελίδων κατευθύνονται, από τις ίδιες τις 

σελίδες, άμεσα και χωρίς καμιά δυσκολία, στην πηγή των πληροφοριών που 

επιζητούν  

 

1.1.3. Η γλώσσα HTML 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.1.1, το Web επινοήθηκε στην 

Ελβετία, μια χώρα με τέσσερις επίσημες γλώσσες. Οι προγραμματιστές του 

κέντρου, ίσως επειδή γνώριζαν πολύ καλά πόσο δύσκολα επικοινωνούν οι 

άνθρωποι χωρίς μια κοινή γλώσσα δημιούργησαν ένα είδος “Esperanto” για 

υπολογιστές την HTML.(Elizabeth Castro, 1997) 

Πρόκειται για μια γλώσσα χαρακτηρισμού, που δίνει τη δυνατότητα της 

ανάγνωσης με την οποία επιτυγχάνεται η δόμηση και παρουσίαση 
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δεδομένων με τη μορφή υπερκειμένου στον παγκόσμιο ιστό. Η γλώσσα 

HTML πήρε το όνομά της από τα αρχικά των λέξεων "Hyper Text Markup 

Language” (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου). Η HTML περιγράφει τη δομή 

και τον τρόπο που πρέπει να παρουσιαστεί ένα έγγραφο. Είναι με λίγα 

λόγια, μέθοδος κωδικοποίησης των δεδομένων για μια κατάλληλη 

παρουσίασή τους στο WWW. Βασίζεται στην SGML (Standard 

Generalization Markup Language), που είναι ένα ευρύτερο σύστημα 

επεξεργασίας εγγράφων.  

Η HTML είναι απλή στην εκμάθηση των βασικών της στοιχείων και 

επιτρέπει την ενσωμάτωση στο κείμενο συνδέσμων, γραφικών στοιχείων, 

πολυμέσων όπως κινούμενων εικόνων, video ή ήχου, καθώς και τη 

μορφοποίηση του κειμένου (μέγεθος και είδος γραμμάτων, στοίχιση 

παραγράφων κλπ) ώστε το αποτέλεσμα που προκύπτει να είναι οπτικά, 

λειτουργικό και ευχάριστο. Το κλειδί της βρίσκεται  στις ετικέτες (tags). Οι 

ετικέτες είναι λέξεις-κλειδιά που περικλείονται σε σύμβολα «μικρότερο από» 

(<) και «μεγαλύτερο από» (>) και δηλώνουν το είδος του περιεχομένου που 

ακολουθεί. 

Έτσι, η δήλωση: 

<CENTER><STRONG> text </STRONG></CENTER> 

σημαίνει ότι το κείμενο «text» θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη με 

στοίχιση στο κέντρο και έντονη γραφή, ενώ η δήλωση 

<A HREF=”search.html”>Αναζήτηση</A>  

σημαίνει ότι η λέξη «Αναζήτηση» είναι σύνδεσμος που οδηγεί στην σελίδα 

με όνομα αρχείου «search.html» 

Το πλήθος των εντολών-ετικετών της HTML είναι σχετικά περιορισμένο, 

ενώ, κατά καιρούς, σε κάθε νέα έκδοσή της, ορίζονται και νέες εντολές. 

Πρόσβαση, σε όλες τις προδιαγραφές της HTML, μπορεί κάποιος να έχει 

μέσα από το site του W3C. (http://www.w3c.org) 

Μια βασική ιδιότητα της HTML είναι ότι το κείμενο που περιγράφει μπορεί 

να αποδοθεί στους περισσότερους clients ανεξάρτητα από το είδος τους. 

Έτσι μια απλή σελίδα οποιουδήποτε Web server μπορεί να εμφανιστεί η ίδια 

σε υπολογιστές κάθε τύπου  (PC, Mac, UNIX, κλπ.) Το κύριο, λοιπόν, 

μέλημα της HTML είναι να γίνει η σελίδα κατανοητή από όλους τους 

υπολογιστές που θα προσπαθήσουν να την διαβάσουν. (Elizabeth Castro, 

1997) 
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Εκτός από την HTML υπάρχει ένα πλήθος από άλλες γλώσσες που είτε 

συμπληρώνουν είτε αντικαθιστούν την HTML. Μια εκτενέστερη αναφορά σε 

αυτές θα γίνει στην παράγραφο 1.5.1. 

  

1.1.4. Ο web-browser  

Την ερμηνεία των εντολών της HTML καθώς και την σωστή εμφάνιση του 

υπερκειμένου στην οθόνη του client αναλαμβάνει ένα ειδικό πρόγραμμα που 

ονομάζεται web browser (η αντίστοιχη ονομασία «φυλλομετρητής» 

χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην ελληνική βιβλιογραφία, η πλειοψηφία 

όμως των χρηστών προτιμά τον αγγλικό όρο «browser»). Οι browsers, 

εμφανίστηκαν παράλληλα με την υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού (www) και 

θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση και λειτουργία της.  

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του web, στηρίχτηκε κυρίως στους 

πολύ απλούς browsers κειμένου (text-based) οι οποίοι λειτουργούσαν στα 

«κλασικά» περιβάλλοντα 80Χ25 ή 80Χ50 χαρακτήρων. Τέτοιοι browsers 

υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα τύπου 

UNIX με ποιο γνωστό το «lynx». Η ανάγνωση κειμένων και η μετάβαση 

μέσω συνδέσμων σε άλλα σημεία, επιτυγχάνεται με τη χρήση των πλήκτρων 

κατεύθυνσης (cursor keys), του «Enter» ή των άλλων λειτουργικών 

πλήκτρων (function keys) του πληκτρολογίου όπως τα «PageUp», 

«PageDown», «Home», «End» κλπ. 

Οι σύνδεσμοι (links) περιείχαν αναφορές είτε σε άλλα σημεία του 

κειμένου, είτε σε άλλα αρχεία. Τα αρχεία αυτά ήταν συνήθως αρχεία 

κειμένου ή και αρχεία εικόνων (γραφικά, φωτογραφίες κ.α.). Τα λειτουργικά 

συστήματα, όμως, της εποχής εκείνης ήταν βασισμένα σε περιβάλλον 

χαρακτήρων και κάθε γραφική απεικόνιση απαιτούσε ιδιαίτερα 

προγράμματα προβολής ή επεξεργασίας. 

Με την εμφάνιση όμως των γραφικών λειτουργικών συστημάτων (τύπου 

Windows) παρουσιάστηκε η ανάγκη να προσαρμοστούν οι browsers στην 

παράλληλη προβολή κειμένων και εικόνων, οι οποίες εμφανίζονταν όλο και 

πιο συχνά στο web και άρχισαν να αποτελούν βασικά στοιχεία στις 

ιστοσελίδες. Η πιο σοβαρή δουλειά έγινε από μια ερευνητική ομάδα του 

National Center for Supercomputing Applications (NCSA) στο πανεπιστήμιο 

του Illinois όπου κατασκεύασε το Mosaic, το οποίο είχε τη δυνατότητα να 

παραστήσει ταυτόχρονα σε γραφικό λειτουργικό σύστημα πληροφορίες που 

μπορούσαν να είναι με τη μορφή κειμένου εικόνας αλλά και ήχου. Έτσι ο 
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παγκόσμιος ιστός μετατράπηκε σιγά σιγά σε ένα πραγματικό δίκτυο 

υπερμέσων. 

 

Εικόνα 1.1 – To NCSA Mosaic σε περιβάλλον Windows 3.1 

Σήμερα στο Web υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός browsers αλλά 

κυρίαρχοι είναι δύο: ο Netscape Navigator και ο Internet Explorer της 
Microsoft, ενώ μια πιο εναλλακτική λύση είναι και το Opera της ομώνυμης 

εταιρείας. Χρειάστηκαν μερικά χρόνια προκειμένου ο Netscape να ξεπεράσει 

το Mosaic και να γίνει ο πιο δημοφιλής browser, ωστόσο τώρα βρίσκεται 

ελαφρώς πίσω σε δημοτικότητα από τον Internet Explorer.  

Είναι λίγο-πολύ γνωστή η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε γύρω στο 

1998 μεταξύ της Microsoft και της Netscape με αφορμή το γεγονός ότι η 

Microsoft ενσωμάτωσε τον Internet Explorer στο λειτουργικό σύστημα 

“Windows 98” με αποτέλεσμα να υποχρεώσει όλους τους αγοραστές του να 

χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο browser χωρίς άλλη επιλογή. Αν και, η 

Microsoft έχασε από τη συγκεκριμένη δίκη, τελικά μάλλον πέτυχε στο στόχο 

της και ο Internet Explorer χρησιμοποιείται από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία 

των χρηστών του Internet. 

 Πέρα από όλα αυτά όμως Netscape και Internet έχουν αρκετά σημεία 

κοινά και σίγουρα επιτυγχάνουν και οι δύο με πολύ απλό τρόπο (απλά κλικ 

του ποντικιού) την πρόσβαση στον τεράστιο όγκο πληροφοριών που 
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περιέχει το Internet. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θέμα προσωπικής 

προτίμησης ποιον browser θα χρησιμοποιήσει κανείς και η τελική επιλογή 

θα βασίζεται στην προσωπική του εμπειρία.  

Όλοι, πάντως, οι browsers διαθέτουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 

που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία τους. Αυτά είναι: 

• Η γραμμή διεύθυνσης  από όπου ο χρήστης μπορεί να μεταβεί 

απευθείας σε μια σελίδα ενός site, αρκεί να γνωρίζει την πλήρη 

ηλεκτρονική διεύθυνση του site και την ακριβή ονομασία της ιστοσελίδας.  

• Τα πλήκτρα μετάβασης (πίσω-back, εμπρός-forward και αρχική-home). 

Κατά την περιπλάνηση στις ιστοσελίδες του Internet ο χρήστης θα 

χρειαστεί, πολλές φορές, να επιστρέψει στην προηγούμενη (back) 

ιστοσελίδα ή να μεταβεί και πάλι στην επόμενη (forward) ιστοσελίδα. Με 

το πλήκτρο (home) μεταφέρεται πάντα στην αρχική ιστοσελίδα που έχει 

δηλωθεί στο browser. 

• Οι σελιδοδείκτες (bookmarks) ή αγαπημένα (favorites). Πρόκειται για 

καταχωρίσεις των διευθύνσεων των σελίδων που επισκέφτηκε ο 

χρήστης στο παρελθόν. Με τη δημιουργία καταλόγων, με λίστες από 

τέτοιες διευθύνσεις, διευκολύνεται ο χρήστης στην επανάκληση κάποιας 

διεύθυνσης. 

• Το Ιστορικό. Οι σύγχρονοι browsers καταγράφουν τις διευθύνσεις που 

επισκέφτηκε ο χρήστης στο παρελθόν. Επομένως, ένα καλός τρόπος για 

επόμενη επίσκεψη είναι να εντοπιστεί η διεύθυνση μέσα από το 

ιστορικό. 

Οι περισσότεροι browsers αφήνουν το χρήστη να αποφασίσει για τον τρόπο 

παρουσίασης ορισμένων στοιχείων μιας Ιστοσελίδας. Ο χρήστης ενδέχεται 

να μπορεί να αλλάξει τα χρώματα του κειμένου και του φόντου, τη 

μορφοποίηση του κειμένου, ή ακόμα και να αποφασίσει  αν θα εμφανιστούν 

ή όχι γραφικά 

Για να λειτουργήσουν, τώρα, σωστά οι περισσότεροι browsers με τα 

γραφικά, εικόνες, ήχο και video των διάφορων ιστοσελίδων, έχουν 

ενσωματωμένες ορισμένες ειδικές εφαρμογές. Τέτοιου τύπου 

συμπληρωματικές εφαρμογές είναι τα Plug-ins, Add-ons και τα ActiveX. 
Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες είτε υπάρχουν ενσωματωμένες στον 

browser από τον ίδιο τον κατασκευαστή του, είτε εγκαθίστανται αυτόματα 

μαζί με κάποιο άλλο πρόγραμμα και ενεργοποιούνται μέσα από το browser 

όταν κάποια ιστοσελίδα το απαιτήσει. Πολλές φορές, η εγκατάσταση γίνεται 
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εκείνη τη στιγμή με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη και με μετάβαση στην 

ιστοσελίδα όπου υπάρχει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα πιο γνωστά plug-ins 

είναι το Flash της Macromedia (το οποίο θα παρουσιαστεί στην παράγραφο 

2.2.2) και το RealPlayer της Real.  

Εκτός από αυτά οι browsers εμπλουτίζονται με επιπλέον δυνατότητες. 

Εξυπηρετούν, εκτός από την περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό (WWW), και 

όλες τις άλλες υπηρεσίες του Internet όπως E-mail, FTP, Chat, Newsgroups. 

Αν και, για όλες αυτές τις υπηρεσίες υπάρχουν αποκλειστικά προγράμματα 

με τα οποία ο καθένας μπορεί να εργαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

λεπτομέρεια, η συγκέντρωση όλων αυτών μέσα σε μια ολοκληρωμένη 

εφαρμογή, δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε όλες τις υπηρεσίες του Internet. (οι οποίες θα αναλυθούν στην 

παράγραφο 1.4.5)  

Τα προγράμματα που συνοδεύουν τον Internet Explorer είναι: 

• Netmeeting: Συνομιλία με κείμενο, ήχο και εικόνα. 

• Microsoft Chat: Συνομιλίες με άλλους χρήστες και οι συζητήσεις 
εμφανίζονται με τη μορφή κόμικς, όπου συμμετέχουν διάφοροι 

χαρακτήρες, καθένας από τους συνομιλητές. 

• Netshow Player – RealPlayer : Για προβολή  video στον υπολογιστή. 

• Outlook – Outlook Express : Πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ομάδων συζήτησης. 

Ανάλογα προγράμματα που συνοδεύουν τον Netscape Navigator είναι  

• CoolTalk: επιτρέπει τις συνομιλίες με φωνή μέσω τηλεφώνου ή 

πληκτρολογίου 

• Live3d: για τρισδιάστατες εικόνες VRML (Virtual Reality Modelling 

Language) 

• Mail: για το ταχυδρομείο 

• ΝsChat: πρόγραμμα για συνομιλία με το πληκτρολόγιο 
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1.2. Τρόποι ηλεκτρονικής παρουσίας  
Με την είσοδο των επιχειρήσεων στο Internet, κάθε μία από αυτές 

προσπάθησε να κοινοποιήσει κάποια στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα, το 

χώρο δραστηριότητας, τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που προωθεί. Σαν 

πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν οι παρουσίες των διαφόρων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων που ήδη είχαν τις δικές τους ιστοσελίδες. Στην παράγραφο 1.1.2 

δόθηκε μια πιο γενική χρήση του όρου «ιστοσελίδα» για την όλη παρουσία 

στον παγκόσμιο ιστό μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος. Για 

πολλούς όμως η ιστοσελίδα είναι ένα απλό αρχείο υπερκειμένου, ενώ πολλά 

τέτοια αρχεία μαζί, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κάποια λογική δομή 

συνθέτουν ένα "web site". Ο όρος web site, δηλαδή, αναφέρεται σε ένα 

σύνολο ιστοσελίδων, οι οποίες είναι ιεραρχικά συνδεδεμένες πάνω σε ένα 

λογικό ιστό μιας ηλεκτρονικής τοποθεσίας. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται σε 

έναν εξυπηρετητή (web server) και είναι προσβάσιμη από όλους τους 

άλλους χρήστες. Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη κάποιου 

χρήστη, όταν αυτός επισκεφθεί ένα web site ονομάζεται  Home Page 

(σελίδα υποδοχής, αρχική σελίδα, βασική σελίδα ή κεντρική σελίδα) - ενώ ο 

ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για την πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν 

ανοίγει ένας browser. 

Για μια επιχείρηση, τώρα, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές για 

τον τρόπο παρουσίας της στο Internet. Αυτές θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια μαζί με τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε 

κάθε περίπτωση. Πριν, όμως, ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση θα ήταν καλό να 

γίνει από την αρχή ένας διαχωρισμός των ιστοσελίδων σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Το βασικό κριτήριο έχει να κάνει με το κατά πόσο μια σελίδα 

εμφανίζεται πάντοτε η ίδια, ή όχι, κάθε φορά που καλείται από κάποιον 

χρήστη. 

Σαν στατικές χαρακτηρίζονται οι σελίδες που περιέχουν σταθερό 

περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο όπως αυτός 

έχει καθοριστεί από τον συγγραφέα-προγραμματιστή της σελίδας. Οι 

στατικές σελίδες είναι συνήθως απλές στη δομή τους, και περιέχουν 

συγκεκριμένα κείμενα τα οποία μπορούν να συνδυάζονται με διάφορες 

εικόνες. Η σύνθεση αυτών των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση 

της HTML.  
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Τα τελευταία, όμως, χρόνια με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού χρηστών 

του  Internet αλλά και των εταιρειών που κάνουν την παρουσία τους στον 

Παγκόσμιο Ιστό, παρουσιάστηκε η ανάγκη να υπάρξουν σελίδες 

περισσότερο ευέλικτες και προσαρμοστικές προς τις ανάγκες χρηστών αλλά 

και τις προθέσεις των δημιουργών τους. Αυτές οι σελίδες ονομάζονται 

δυναμικές και έχουν την ιδιότητα να παρουσιάζουν κάθε φορά διαφορετικό 

περιεχόμενο ή με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με αυτό που ζητάει ο 

αναγνώστης ή με αυτό που θέλει να εμφανίσει ο συγγραφέας. Στην 

ανάπτυξη των δυναμικών σελίδων βοήθησε κατά πολύ και η ανάπτυξη της 

DHTML (Dynamic HTML) καθώς και των άλλων γλωσσών 

προγραμματισμού του Internet που θα αναφερθούν αναλυτικότερα στην 

παράγραφο 1.5.1. 

 

1.2.1. Σελίδες Χρηστών 

Κάθε χρήστης του Internet μπορεί να δημιουργήσει την προσωπική του 

ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να είναι ιδιοκτήτης ενός web server. Οι 

παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) επιτρέπουν τις περισσότερες φορές 

στο κάθε μέλος τους να διατηρεί τη δική του, προσωπική σελίδα στον server 

τους, η οποία μπορεί να περιέχει στοιχεία του χρήστη με πληροφορίες, οι 

οποίες θα είναι πλέον προσβάσιμες, από κάθε άλλο χρήστη του Internet. 

Αυτές οι σελίδες ονομάζονται σελίδες χρηστών (user pages). Με αυτήν τη 

λογική, πολλές εταιρείες, συνήθως μικρές, εκμεταλλεύονται αυτήν τη 

δυνατότητα που τους δίνεται  από τον παροχέα τους και εμφανίζονται με 

αυτόν τον τρόπο στο διαδίκτυο. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σελίδες αυτές, που χαρακτηρίζονται 

μάλλον σαν «ερασιτεχνικές», περιορίζονται σε μια απλή διαφημιστική 

ενημέρωση της εταιρείας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει. Η 

παρουσία με αυτόν το τρόπο μιας εταιρείας στον παγκόσμιο ιστό είναι η 

απλούστερη και με το λιγότερο κόστος. Οι δυνατότητες και οι επιλογές μιας 

τέτοιας ιστοσελίδας είναι όμως περιορισμένες. Υπάρχουν βέβαια και 

εξαιρέσεις, που αφορούν κυρίως «κανονικές» προσωπικές σελίδες κάποιων 

ατόμων και όχι  εταιρικές παρουσίες αυτής της μορφής. 

Πολλοί ISP’s, μάλιστα, απαγορεύουν τους χρήστες τους να δημιουργούν 

διαφημιστικές ή γενικότερα επιχειρηματικές σελίδες παραπέμποντάς τους σε 

άλλου είδους ηλεκτρονικές παρουσίες. Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο στις 

σελίδες των χρηστών τον ερασιτεχνικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
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1.2.2. Στατικά (διαφημιστικά – ενημερωτικά) sites 

Ίσως μια πιο «επίσημη» εκδοχή (από την προηγούμενη περίπτωση) 

παρουσίας μιας επιχείρησης στο Internet είναι με ένα «κλασικό» web site το 

οποίο θα έχει τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου 

www.companyname.com (ή www.companyname.gr για ελληνικές εταιρείες). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εταιρικών sites 

που εμφανίζονται στον παγκόσμιο ιστό. Η ύπαρξη μιας τέτοιας παρουσίας 

κρίνεται, πλέον αν όχι αναγκαία, τουλάχιστον ενδεικτική για οποιαδήποτε 

εταιρεία θέλει να προβληθεί στο ευρύτερο κοινό, άσχετα με το χώρο 

δραστηριότητάς της. Είναι, πλέον, πολύ συχνό το φαινόμενο, μεγάλες 

εταιρίες να προβάλουν ορισμένες φορές την διεύθυνση της ιστοσελίδας τους 

(www.company.com), αντί για το ίδιο το όνομά τους. 

Τα διαφημιστικά-ενημερωτικά sites αποτελούνται συνήθως από στατικές 

σελίδες και ιδιαίτερη σημασία δίνεται από τις εταιρείες στην εμφάνιση και το 

περιεχόμενο των σελίδων τους. Μέσα από αυτά ο επισκέπτης του κάθε site 

πρέπει να αποκτήσει μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με 

την εταιρεία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.   

Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης, κάποια ιστορικά στοιχεία 

αποτελούν απαραίτητα στοιχεία και για τα θέματα δημοσίων σχέσεων αλλά 

και για την παροχή συγκεκριμένης πληροφόρησης προς τους χρήστες-

μελλοντικούς πελάτες. Υπάρχει επίσης πάντοτε κάποιο link (σύνδεσμος) για 

την αποστολή e-mail από τον επισκέπτη προς την εταιρεία και πολλές φορές 

αυτό υπάρχει σε κάθε επιμέρους σελίδα του site.  Εναλλακτικά δίνονται 

συνήθως και διάφορες χωροταξικές πληροφορίες όπως η ακριβής 

διεύθυνση των γραφείων ή των καταστημάτων της εταιρείας όπως επίσης 

και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα fax κλπ) ώστε να υπάρχει σε κάθε 

περίπτωση η δυνατότητα επικοινωνίας εφόσον κάποιος το θελήσει. 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται επίσης και τα επονομαζόμενα 

Promotional web sites: Πολλές φορές ένα προϊόν (ή ακόμη και μια 

εκδήλωση σχετιζόμενη με κάποιο προϊόν) απαιτεί εντονότερη και 

ανεξάρτητη προβολή. Έτσι, δημιουργούνται ξεχωριστά web sites με δικές 

τους αυτόνομες διευθύνσεις (της μορφής: www.product_name.com) μέσα 

από τα οποία προβάλλεται το προϊόν και κοινοποιούνται όλες οι σχετικές 

ειδήσεις. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ένα τόσο εξειδικευμένο web 

site δεν παρουσιάζεται αυτόνομο στο δίκτυο, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης 
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διαφημιστικής εκστρατείας για το προϊόν. Έτσι, σε όλες τις διαφημίσεις σε 

άλλα μέσα (π.χ. τηλεόραση, τύπος, αφίσες κ.λ.π.) εμφανίζεται η διεύθυνση 

του site και προτρέπεται το κοινό να το επισκεφθεί για να λάβει από εκεί 

περισσότερες πληροφορίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων sites 

είναι και αυτά των κατά καιρούς προβαλλόμενων ταινιών στον 

κινηματογράφο (www.harrypotter.com,  www.lordoftherings.net, κλπ)   

 

1.2.3. Δυναμικά (λειτουργικά) sites 

Οι εταιρείες, οι οποίες εκτός από την προβολή τους μέσα από το Internet, 

προσβλέπουν και σε άλλες δυνατότητες, που μπορεί αυτό να τους δώσει, 

δίνουν στις ιστοσελίδες τους, περισσότερο «δυναμικό» χαρακτήρα. Πέρα 

από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν το προφίλ της εταιρείας 

παρέχουν πλήθος από βοήθειες στον επισκέπτη του site, ώστε να μπορέσει 

εύκολα να βρει αυτό που θέλει. Επιπλέον του παρέχουν ορισμένες φορές 

και τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με την απευθείας εκτέλεση 

ορισμένων εφαρμογών. 

Η πιο συνηθισμένη επιλογή που συναντάει κάποιος σε ένα τέτοιο site, 

είναι αυτή της αναζήτησης θεμάτων που βρίσκονται σε συγκεκριμένες 

σελίδες μέσα σε αυτό. Ο χρήσης κατευθύνετε αμέσως σε αυτό που θέλει, 

δίνοντας απλά κάποιες λέξεις, ή φράσεις - κλειδιά, με τις οποίες περιγράφει 

αυτό που τον ενδιαφέρει. Για την υπηρεσία της αναζήτησης υπάρχουν 

βέβαια και  οι αντίστοιχες «μηχανές» που αποτελούν ένα από τα πιο 

σημαντικά κομμάτια του παγκόσμιου ιστού και για τις οποίες θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά στην παράγραφο 1.2.5. 

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο σε ένα λειτουργικό site είναι η συχνή 

χρήση φορμών επιλογής. Οι φόρμες αποτελούν τη βάση της 

διαδραστικότητας και αμφίδρομης επικοινωνίας του χρήστη με την πηγή των 

πληροφοριών. Η γλώσσα HTML παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης φορμών 

στις ιστοσελίδες, αλλά τη διαχείρισή τους αναλαμβάνουν οι πιο 

«προχωρημένες» γλώσσες δυναμικού προγραμματισμού ιστοσελίδων. Οι 

δυνατότητες που αποκτά ο χρήστης με τις φόρμες αυξάνονται σημαντικά. Η 

μετακίνησή του στα διάφορα σημεία του site αλλά και η ανάκτηση 

πληροφοριών που «κρύβονται» μέσα σε αυτό γίνεται πλέον πολύ πιο 

εύκολα με ένα τρόπο που θυμίζει περισσότερο εκτέλεση εφαρμογής παρά 

την απλή πλοήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες. Η αυτόματη αποστολή e-mail, 

ή η συμμετοχή σε περιοχές συζητήσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
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ύπαρξη αντίστοιχου προγράμματος από την πλευρά  του χρήση, του δίνει τη 

δυνατότητα μιας άμεσης επικοινωνίας με τους ανθρώπους της εταιρείας. 

Στα περισσότερα δυναμικά sites, αποθηκεύονται διαχρονικά 

πληροφορίες για μετέπειτα στατιστική ανάλυση. Τέτοιες πληροφορίες έχουν 

να κάνουν με τον αριθμό των επισκέψεων ανά ημέρα, βδομάδα ή μήνα, 

αλλά και ειδικότερα για τους επισκέπτες, την προέλευσή τους, την 

προηγούμενη σελίδα, από την οποία προήλθαν, τις σελίδες στον server που 

επισκέφθηκαν, καθώς και τη διάρκεια της επίσκεψης, σε καθεμία από αυτές. 

Η παρακολούθηση των επισκεπτών, όπως αποκαλούνται όλες αυτές οι 

λειτουργίες, δίνει τη δυνατότητα στο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

για τη συμπεριφορά του κόσμου και την απόδοση του site. Πολύ συχνά οι 

χρήστες λαμβάνουν κάποια μηνύματα, λίγο πριν μπουν στις σελίδες ενός 

δυναμικού site, που πληροφορούν ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 

αυτούς και τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν θα κρατηθούν από  το 

server. Έτσι μπορεί ο server να καταλαβαίνει αν κάποιος χρήστης  

επισκέπτεται μια σελίδα για πρώτη φορά ή την έχει ξαναδεί. 

 Αυτό γίνεται επίσης με την αποστολή των «cookies», που είναι μικρά 

αρχεία τα οποία στέλνει ο server και τα δέχονται συνήθως οι browsers, 

χωρίς κάποια ειδοποίηση προς τον χρήστη. Τα αρχεία αυτά περιέχουν 

συνοπτικές πληροφορίες για τον server, τις σελίδες του, την ημερομηνία 

επίσκεψης αλλά και κάποια στοιχεία για το χρήστη-επισκέπτη του server. Αν 

ρυθμιστούν σωστά οι browsers από τους χρήστες, μπορούν να 

απορρίπτονται τα cookies, αλλά και γενικότερα να αποφεύγεται η αποστολή 

πληροφοριών από τους υπολογιστές τους. 

Η «καλή πλευρά» όλων αυτών, βέβαια, είναι ότι μπορεί ο server να 

κρατάει το προφίλ ορισμένων  επισκεπτών, το οποίο και να θυμάται σε κάθε 

νέα επίσκεψή τους. Έτσι επιλογές που έχουν κάνει σε προηγούμενες 

επισκέψεις διατηρούνται, ενώ μερικές φορές τηρείται και  αρχείο των 

κινήσεων και επιλογών που έχουν γίνει. Δίνεται, λοιπόν στους χρήστες η 

δυνατότητα της προσωποποίησης των σελίδων, με την οποία μπορούν να 

ρυθμίζουν αυτοί το τι θέλουν να δουν στην οθόνη τους, μέσα από τον 

browser που χρησιμοποιούν αλλά και με ποιον τρόπο. 

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, όπου η ασφάλεια των δεδομένων 

είναι απαραίτητη, μπορεί να ζητηθεί από το χρήστη να κάνει ένα είδος 

εγγραφής στο  server, όπου θα του δοθεί ένα username και ένα password 

ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις διαρροής ή παραποίησης στοιχείων. 
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Πολλές φορές, τέλος, σε ένα δυναμικό site μπορεί να περιέχονται 

επιπλέον επιλογές, όπου με τη χρήση διαφόρων plug-ins (όπως 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.1.4) παρέχονται και άλλες δυνατότητες. 

Αυτές μπορεί να είναι: multimedia παρουσιάσεις των προϊόντων της 

εταιρείας, chat room με on-line συνομιλία και εκτέλεση συγκεκριμένων 

εφαρμογών που συμβάλλουν τελικά στη πραγματοποίηση on-line 

συναλλαγών ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Αυτήν την τελευταία περίπτωση θα εξετάσει και η παράγραφος 

που ακολουθεί στη συνέχεια. 

 

1.2.4. Ηλεκτρονικά καταστήματα 

Εδώ και καιρό στην Αμερική και Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια και 

στην Ελλάδα, είναι δημοφιλή τα on-line εμπορικά καταστήματα, ανοιχτά 

μέρα-νύχτα. Ένα τέτοιο κατάστημα δεν έχει ανάγκη από πωλητές και ταμίες, 

είναι προσιτό από κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτό το είδος του εμπορίου 

βολεύει όχι μόνο τους "καταστηματάρχες" αλλά και τους πελάτες. Πολλά 

είναι τα πλεονεκτήματα που αναφέρουν μόνιμοι επισκέπτες των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως: 

- Άνεση 

- Αναλυτική πληροφορία για τα προϊόντα 

- Μεγάλη ποικιλία 

- Έλλειψη ενοχλητικής πίεσης των πωλητών 

- Οικονομία χρόνου 

(http://www.victorarts.com\articles\website.php) 

Ένα site μπορεί να θεωρηθεί «ηλεκτρονικό κατάστημα» (e-shop) όταν 

παρέχει επιλογές με τις οποίες μπορεί να δεχτεί από κάποιον επισκέπτη-

πελάτη παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης στην οποία 

ανήκει το site. Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να 

υποστηρίζει και τη διαδικασία πληρωμής που μπορεί να γίνεται με τη χρήση 

πιστωτικής κάρτας. Παρόλα αυτά η δυνατότητα της άμεσης παραγγελίας και 

μόνο είναι αυτή που ορίζει την έννοια του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Η παραγγελία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τις σελίδες του site με 

δύο κυρίως τρόπους. Ο πρώτος είναι με τη χρήση κάποιας φόρμας 

παραγγελίας που εμφανίζεται μέσα στις σελίδες ή με κάποιο plug-in ενώ ο 

δεύτερο επιτυγχάνεται με το  «καλάθι αγορών». Το καλάθι (cart) των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι μια έννοια που παραπέμπει στο καλάθι 
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(καρότσι) των πολυκαταστημάτων όπου ο πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα 

που θέλει να αγοράσει. Όλα αυτά τα προϊόντα, τα πληρώνει όταν φτάσει στο 

ταμείο και στη συνέχεια αποχωρεί από το κατάστημα.  

Πίνακας 1.2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ e-shops 

Επωνυμία Διεύθυνση Αντικείμενο 
The Digitalshop http://www.digitalshop.gr DVD 

Παναθηναϊκός  http://www.trifili.gr  Αθλητικά και σουβενίρ 

Ιανός  http://www.ianos.gr  Βιβλία 

Μόσχος Γκιούρδας  http://www.mgiurdas.gr  Βιβλία 

Β. Γκιούρδας Εκδοτική  http://www.vgiurdas.gr  Βιβλία 

Βιβλιογνωσία  http://www.stamoulis.gr/vivliognosia  Βιβλία 

Books-in-greek  http://www.books-in-greek.gr  Βιβλία 

Ακροκέραμο  http://www.hellasbooks.gr  Βιβλία 

Lycabettus Press  http://www.lycabettus.com  Βιβλία 

BEST SELLER  http://bestseller.hypermart.net  Βιβλία 

Μαλλιάρης Παιδεία  http://www.malliaris.gr  Βιβλία 

Greeceinprint  http://www.greeceinprint.com  Βιβλία 

Ελευθερουδάκης  http://www.books.gr  Βιβλία 

Παπασωτηρίου  http://www.papasotiriou.gr  Βιβλία, Multimedia 

E-SHOP  http://www.e-shop.gr  Βιβλία, Η/Υ 

Hermeion  http://www.hermeion.gr  Βιβλία, μουσικά CD, 
λουλούδια, κοσμήματα, κρασιά

Greekbooks.gr  http://www.greekbooks.gr  Βιβλιοπωλείο 

Agapitos Gift Service  http://www.agapitos.gr  Γλυκά και δώρα 

OneWay Technostores http://www.1oneway.gr Είδη Η/Υ 

Mgmanager  http://www.mgmanager.gr  Είδη Η/Υ 

Intermarket  http://www.intermarket.gr  Ενδύματα, αξεσουάρ, διάφορα

Plaisio  http://www.plaisio.gr  Η/Υ, αναλώσιμα, είδη 
γραφείου, κινητά κ.λ.π. 

Mega Shop  http://www.ellada.net/cartsnap  Κρητικά και παραδοσιακά 
προϊόντα, Κρουαζιέρες κ.λ.π.

Antonello  http://www.antonello.gr  Λουλούδια 

Fiorellino  http://www.fiorellino.gr  Λουλούδια 

Fiorissimo  http://www.fiorissimo.gr  Λουλούδια 
"GEM"FLORAL 
CREATIONS  http://www.florist.gr  Λουλούδια και δώρα 

Musicstore  http://www.musicstore.gr  Μουσικά CD 

CDStore  http://www.cdstore.gr  Μουσικά CD 

Greekcity  http://www.greekcity.com  Μουσικά CD 

Compact Disc Club  http://www.compactdisclub.gr  Μουσικά CD 

Plastimodellismo  http://www.plastimodellismo.gr/ Πλαστικομοντελισμός 

Agora  http://www.agora.gr  Πολυκατάστημα με πολλές 
κατηγορίες 

Shop.gr  http://www.shop.gr  Τουριστικά είδη 

ΟΤΕ  http://www.ote-shop.gr  Υπηρεσίες ΟΤΕ 
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Ο Πίνακας 1.2 περιέχει  μια λίστα από ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα. Η καταγραφή τους έγινε τότε από το ηλεκτρονικό περιοδικό 

«Interbiz». (http://www.eeei.gr/interbiz/articles/greshops.htm). 

Υπάρχουν φυσικά πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο 

αλλά ακόμα και αυτά της λίστας δεν αποτελούν όλα πραγματικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα με την έννοια της ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέσα από την 

πληρωμή. Ο πίνακας αυτός αναφέρει μόνο καταστήματα τα οποία δέχονται 

παραγγελίες ηλεκτρονικά (μέσω φόρμας ή καλαθιού). Υπάρχουν, όμως, 

τουλάχιστον άλλα τόσα web sites, τα οποία αυτοαποκαλούνται e-shops, 

αλλά δέχονται παραγγελίες μόνο τηλεφωνικά ή με fax. 

 

1.2.5. Μηχανές αναζήτησης 

 Η επιλογή της αναζήτησης θεμάτων υπάρχει σχεδόν σε όλα τα sites που 

χρησιμοποιούν δυναμικές σελίδες, αφορά όμως κυρίως τις σελίδες που 

βρίσκονται μέσα σε αυτό. Για τον κοινό χρήστη όμως που κινείται γενικότερα 

στον παγκόσμιο ιστό, όπου συναντά ένα τεράστιο πλήθος από πληροφορίες 

χωρίς την απαραίτητη οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει μόνος 

του αυτό που θέλει κάθε φορά. Γι αυτό το λόγο, υπάρχουν οι μηχανές 

αναζήτησης, οι οποίες ασχολούνται, αποκλειστικά και μόνο, με αυτήν την 

υπηρεσία.  

Για πολλούς η έννοια «μηχανή αναζήτησης» αποδίδεται στο λογισμικό 

που παρέχει αυτήν την υπηρεσία για άλλους αναφέρεται στο web site. 

Σημασία έχει, όμως, ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι μηχανές αναζήτησης 

είναι αυτές που μπορούν να δώσουν άμεση απάντηση σε κάποια ερώτηση 

που θα τους δώσει ο κάθε χρήστης από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 

σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και μάλιστα χωρίς κόστος. Η ερώτηση γίνεται 

μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, όπου μπορεί ο χρήστης να γράψει αυτό που 

τον ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας λέξεις ή φράσεις - κλειδιά, που το 

χαρακτηρίζουν και στη συνέχεια να πατήσει με το ποντίκι το πλήκτρο 

«αναζήτηση (search)», ή απλά το «Enter» του πληκτρολογίου. Μετά από 

πολύ λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται μια λίστα με διευθύνσεις ιστοσελίδων 

από διάφορα sites που περιέχουν τις λέξεις αυτές. Στη συνέχεια ο χρήστης 

με ένα απλό  κλικ μπορεί να συνδεθεί απευθείας με οποιαδήποτε από τις 

σελίδες της λίστας και να βρει τελικά αυτό που ψάχνει. 

Η συνδυασμένη χρήση των κλειδιών, είτε από την πλευρά του χρήστη, 

είτε από τη ίδια τη μηχανή αναζήτησης με χρήση λογικών τελεστών (π.χ. τα 
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AND, OR κλπ) ή menu εντολών, επιταχύνει την όλη διαδικασία αναζήτησης 

και εντοπισμού των επιθυμητών θεμάτων. 

Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να μην είναι τα ίδια, μεταξύ 

διαφορετικών μηχανών. Κάθε μηχανή αναζήτησης διαθέτει τη δική της βάση 

δεδομένων, όπου έχει αρχειοθετήσει τις σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού 

(Web). Στις περισσότερες από αυτές δίνεται η δυνατότητα της δήλωσης-

καταχώρησης των web sites από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, έτσι 

ώστε αυτά να συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες λίστες αναζήτησης της 

κάθε μηχανής. Εκτός όμως από αυτό, πολλές μηχανές αναζήτησης, για την 

ανίχνευση των νέων σελίδων χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα, που 

λέγονται «ερπετά», «ρομπότ» ή «αράχνες» (crawlers, robots, spiders). Αυτά 

ψάχνουν συνεχώς στον Web και μόλις βρουν μια νέα σελίδα, καταχωρούν 

στη βάση δεδομένων την URL διεύθυνση, όχι μόνο της νέας σελίδας που 

βρήκαν, αλλά και των σελίδων που είναι συνδεδεμένες με αυτήν. 

Καταχωρούν ακόμα ένα μέρος του κειμένου ή και ολόκληρο το κείμενό της, 

ανάλογα με τη μηχανή.  

 

Εικόνα 1.2 – Η βασική οθόνη του Google 

Στην Εικόνα 1.2 φαίνεται η βασική οθόνη του  Google (www.google.com) 

το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια θεωρείται από πολλούς η πιο 

αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης, εξαιτίας των μηχανισμών διαρκούς 

αναζήτησης που χρησιμοποιεί αλλά και του τεράστιου πλήθους 
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αποθηκευμένων σελίδων που διαθέτει σε 

κάθε χρονική στιγμή και μπορεί κανείς να 

δει στο υποσέλιδο της βασικής σελίδας του.  

Υπάρχουν, βέβαια, πολλές μηχανές 

αναζήτησης που σε ορισμένους τομείς 

αποδεικνύονται πολύ καλύτερες και 

πληρέστερες από το Google. Στην διπλανή 

εικόνα φαίνονται τα λογότυπα μερικών από 

τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές μηχανές 

αναζήτησης στον κόσμο, που 

αποκαλούνται  και παγκόσμιες μηχανές 
αναζήτησης 

Οι αντίστοιχες διευθύνσεις τους 

προκύπτουν πολύ απλά με την προσθήκη 

του www πριν και του com μετά από το όνομά τους: 

• www.yahoo.com 

• www.altavista.com 

• www.lycos.com 

• www.excite.com 

• www.hotbot.com 

• www.webcrawler.com 

(κ.ο.κ.) 

Στην περίπτωση τώρα που κάποιος χρήστης δεν μπορεί να βρει σε μία 

μηχανή αναζήτησης όλα όσα σχετίζονται με το θέμα που αναζητά, μπορεί  

να χρησιμοποιήσει μια μηχανή meta-αναζήτησης δηλαδή κάποιο site που 

επιστρέφει τα αποτελέσματα της αναζήτησης από διάφορες άλλες μηχανές 

αναζήτησης. Δύο πολύ καλές μηχανές meta-αναζήτησης είναι: 

• το Metacrawler (www.metacrawler.com) και  

• το Dogpile (www.dogpile.com) 

Ο όρος “Meta” αποτελεί και μια οδηγία – ετικέτα της γλώσσας HTML, με 

τον οποίο εκτός από την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού ειδικών εργασιών 

δίνεται η δυνατότητα στους προγραμματιστές να περιγράψουν το 

περιεχόμενο της σελίδας καθώς και να δηλώσουν κάποιες λέξεις κλειδιά 

ώστε να είναι γρήγορη η εύρεση της σελίδας από τις μηχανές αναζήτησης. 

Μια ακόμα αναφορά στα «META TAGS» θα γίνει και στην παράγραφο 2.3.1. 
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1.2.6. Κόμβοι - portals 

Ο όρος «κόμβος» (node) προέρχεται από την τεχνολογία διασύνδεσης 

των δικτύων (παράγραφος 1.4.1) και αφορά στα σημεία εκείνα του δικτύου 

από τα οποία μπορεί να συνδεθεί ένας ανεξάρτητος υπολογιστής σε ένα 

δίκτυο. Με την ίδια λογική μια ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται σαν κόμβος όταν 

μέσα από αυτή υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με άλλα site, άμεσης 

μετάβασης σε αυτά και στη συνέχεια φυσικά σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 

του διαδικτύου. Πρόκειται δηλαδή για ένα σημείο πρόσβασης σε άλλα 

σημεία–κόμβους όπου τα θέματά τους είναι κοινά ή σχετίζονται μεταξύ τους 

με αυτό που περιγράφουν οι σύνδεσμοι που τα συνδέει  

Ένας κόμβος είναι συνήθως μια αρκετά πλούσια σε περιεχόμενο 

ηλεκτρονική παρουσία και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το πλήθος των 

επιλογών (υπερσυνδέσμων, λειτουργιών ή εφαρμογών) που  παρέχει στους 

επισκέπτες του.  

Πολλές μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές και με 

τη βοήθεια των μεγάλων καταλόγων τους αποτέλεσαν για πολλούς χρήστες 

την πρώτη δικτυακή τοποθεσία που θα δοκίμαζαν οι περισσότεροι χρήστες 

για να ξεκινήσουν την εξερεύνησή τους στο διαδίκτυο. Αυτά τα sites 

ονομάστηκαν portals. 

Η λέξη «portal» (πύλη) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο χώρο της 

επιστημονικής φαντασίας, όπου υποδήλωνε την πύλη, χάρη στην οποία, οι 

ήρωες ενός έργου (ή οι παίκτες ενός παιγνιδιού), μπορούσαν να περάσουν 

άμεσα σε άλλους κόσμους και να βρεθούν αυτοστιγμεί οπουδήποτε 

επιθυμούσαν. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό για τους χρήστες του Internet 

(μεγάλο ποσοστό των οποίων αγαπά την επιστημονική φαντασία) να 

χρησιμοποιήσουν το ίδιο όρο για να περιγράψουν όσα sites τους άνοιγαν τις 

πύλες του δικτύου και τους παρείχαν τη δυνατότητα να "μεταφερθούν" σε 

όποιον "κόσμο" επιθυμούσαν.  

(http://www.eeei.gr/interbiz/articles/portals.htm) 

Τα Portals λειτουργούσαν αρχικά ως απλές "πινακίδες" οι οποίες 

οδηγούσαν τους χρήστες στα άλλα sites του δικτύου. Σύντομα όμως οι 

διαχειριστές τους συνειδητοποίησαν ότι με τον τρόπο αυτό είχαν αποκτήσει 

τη δυνατότητα να κατευθύνουν τους χρήστες του Internet όπου οι ίδιοι 

επιθυμούσαν. Προτίμησαν έτσι, με το σκεπτικό ότι θα αποκτήσουν 

περισσότερα διαφημιστικά έσοδα, να μην «στέλνουν» τους χρήστες κάπου 
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αλλού, αλλά να τους παρέχουν μέσα από το site τις πληροφορίες που 

ζητούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

Ένα σύγχρονο portal περιέχει σελίδες για όλα τα κοινότυπα ή δημοφιλή 

θέματα (όπως ειδήσεις, καιρό κλπ) για τα οποία μπορεί να απευθυνθεί ο 

μέσος χρήστης. Για οτιδήποτε εξειδικευμένο θέμα υπάρχει κατάλογος με 

πλήθος συνδέσμων ώστε σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης να φύγει από το 

site ικανοποιημένος.  

Η βασική σελίδα ενός portal πρέπει να έχει ένα μεγάλο πλήθος των 

επιλογών με εσωτερικά κυρίως links. Για να χωρέσουν όλα αυτά σε μία 

οθόνη χρησιμοποιούνται όσο γίνεται μικρότερα γράμματα κάτι που 

χαρακτηρίζει τις σελίδες αυτές. Επίσης απαραίτητο στην πρώτη σελίδα 

θεωρείται και το πλαίσιο με την επιλογή της αναζήτησης. 

 Το πιο χαρακτηριστικό αλλά και το μεγαλύτερο παγκόσμιο portal αυτή τη 

στιγμή είναι το yahoo το οποίο θεωρείται και το μεγαλύτερο site σε 

επισκεψιμότητα, σε όλο το Internet, με βάση τα στοιχεία (Πίνακας 1.3) του 

εργαλείου μετρήσεων “Alexa-Internet” (www.alexa.com). Στις επόμενες 

πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης portals ή απλές μηχανές αναζήτησης ενώ 

όλα αυτά τα δημοφιλή site αποτελούν και τη βασική σελίδα (Home page) 

των browsers της μεγαλύτερης πλειοψηφίας των χρηστών του Internet  

Πίνακας 1.3- Η παγκόσμια κατάταξη των sites με βάση την 
επισκεψιμότητα (Πηγή: www.alexa.com) 

 Web Site Διεύθυνση Περιγραφή 

1 Yahoo! www.yahoo.com
Παγκόσμιο portal με πλήθος 

υπηρεσιών (αναζήτηση, κατάλογοι, 
e-mail κλπ) 

2 MSN www.msn.com Το portal της Microsoft 
3 Daum www.daum.com Πολύ δημοφιλές Κορεάτικο portal 
4 Naver www.naver.com Κορεατική Μηχανή Αναζήτησης 

5 Google www.google.com Ίσως η πιο έξυπνη μηχανή 
αναζήτησης 

6 Alexa Internet www.alexa.com
Παροχή πληροφοριών αναζήτησης 

και επισκεψιμότητας για 
οποιοδήποτε site 

7 Yahoo! Japan www.yahoo.co.jp Το Ιαπωνικό τμήμα του Yahoo 

8 Sayclub.com www.sayclub.com
Ακόμα ένα κορεάτικο portal με 
πλήθος επιλογές για τους 

εγγεγραμμένους χρήστες του. 

9 Microsoft 
corporation www.microsoft.com Το site της Microsoft. 

10 E-Bay www.ebay.com Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό παζάρι 
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Υπάρχουν και στην Ελλάδα αρκετά portals, πολλά από τα οποία 

ξεκίνησαν αρχικά σαν μηχανές αναζήτησης και εξελίχθηκαν σε portals. Οι 

διευθύνσεις αυτών που θεωρούνται αυτή στιγμή ως μεγαλύτερα, είναι: 

• www.in.gr 

• www.pathfinder.gr 

• www.flash.gr 

• www.phantis.gr και 

• www.robby.gr  

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί μια ιδιαίτερη περίπτωση των portals που 

αναφέρονται και ως Vortals (vertical industry portal). Αυτά είναι web sites 

παρόμοια με τα portals αλλά αναφέρονται σε συγκεκριμένο τομέα, όπως 

π.χ. υγεία, ασφάλειες, αυτοκίνητα, διατροφή, υπολογιστές και άλλα. Δηλαδή 

αντί να υπάρχουν σε ένα portal όλα τα θέματα μαζεμένα, δημιουργείται ένα 

site που ασχολείται με ένα μόνο συγκεκριμένο αντικείμενο και με ότι άλλο 

σχετίζεται με αυτό. (Σισκόπουλος Δημήτρης, 31-5-2000) 

Παραδείγματα Vortals για τον Ελληνικό χώρο αποτελούν μεταξύ άλλων 

και τα: 

• http://www.e-music.gr  (με θέμα την Ελληνική μουσική) και 

• http://www.thegreekwine.gr (με θέμα τα Ελληνικά κρασιά) 
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1.3. Τα συστατικά στοιχεία ενός web site 
Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε μια καταγραφή των εναλλακτικών 

επιλογών που υπάρχουν για το είδος της ηλεκτρονικής παρουσίας που 

μπορεί να έχει μια επιχείρηση ώστε να αποκτήσει κάποια οφέλη μέσα από 

αυτή. Στη συνέχεια αυτής της παραγράφου θα αναλυθούν, ανεξάρτητα από 

το είδος ή το μέγεθος αυτής της παρουσίας ποια είναι τα βασικά στοιχεία 

που την συνθέτουν.  

 

1.3.1. Η Δομή 

Δομή ενός Web site είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι συνδεδεμένες 

(παραπέμπουν η μία στην άλλη) οι επιμέρους σελίδες που το απαρτίζουν. Η 

σύνδεση αυτή των ιστοσελίδων που επιτυγχάνεται με τους υπερσυνδέσμους 

(links) γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποπροσανατολίζει τους χρήστες 

που το επισκέπτονται. Η αρχική σελίδα (home page), η οποία, όπως 

αναφέρθηκε, είναι η είσοδος για την περιήγηση στο web site, περιέχει 

συνήθως, τα περιεχόμενα του site, σε μορφή πίνακα ή γραφικών, συνδεμένα 

με links, που οδηγούν στις επιμέρους σελίδες.  

Γενικότερα τώρα, η οργάνωση και σχεδίαση των ιστοσελίδων ακολουθεί 

τις αρχές σχεδιασμού ενός υπερμέσου. Διακρίνονται, δηλαδή, τρεις 

διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης ιστοσελίδων. Η γραμμική ή σειριακή, η 

ιεραρχική και η δικτυωτή οργάνωση. Στην πράξη, υπάρχουν συνδυασμοί 

ιεραρχικής και δικτυωτής δομής, ενώ εκτός από αυτές τις τρεις δομές, 

υπάρχουν sites τα οποία ακολουθούν μια δική τους «ακανόνιστη» 

οργάνωση και σχεδίαση χωρίς κάποια κεντρική δομή με εμφανή αρχή και 

τέλος.  

Στη γραμμική ή σειριακή οργάνωση οι σύνδεσμοι μεταφέρουν  το 

χρήστη από τη μια σελίδα στην επόμενη με σειριακό τρόπο. Είναι η 

απλούστερη οργάνωση και χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές τοποθεσίες των 

οποίων όλες οι ιστοσελίδες είναι ισοδύναμες. Η οργάνωση αυτή θυμίζει τη 

διαδικασία κάθετης παραγωγής ενός προϊόντος, το οποίο πρέπει να περάσει 

από όλα τα στάδια. 

 
     

 

 

Σχήμα 1.3 - Γραμμική οργάνωση ιστοσελίδων 
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Στην ιεραρχική οργάνωση, που είναι όπως ένα δενδροειδές διάγραμμα 

με την αρχή του στην κορυφή, οι χρήστες διατρέχουν τη δομή από πάνω, 

όπου τα δεδομένα είναι γενικότερα και περιληπτικά, προς τα κάτω, όπου η 

παρουσίαση είναι περισσότερο εξειδικευμένη. Εξ αιτίας των πολλών 

επιπέδων, οι δημιουργοί πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στο σχεδιασμό 

των συνδέσμων ώστε να διασφαλίζεται ο προσανατολισμός του επισκέπτη. 

 

 Αρχική σελίδα

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη δικτυωτή οργάνωση, οι χρήστες διατρέχουν τη δομή από πάνω 

προς τα κάτω αλλά και οριζόντια. Μπορούν συνεπώς να προσπελάσουν 

απευθείας διαφορετικές σελίδες του ίδιου επιπέδου ή διαφορετικών 

επιπέδων. Εξ αιτίας των πολλών επιπέδων και της μεγάλης ποικιλίας των 

δυνατών διαδρομών, οι δημιουργοί πρέπει (όπως και στην ιεραρχική δομή) 

να είναι πολύ προσεχτικοί στο σχεδιασμό και τη χρήση των συνδέσμων 

ώστε ο χρήστης να μην αποπροσανατολίζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.4 - Ιεραρχική οργάνωση ιστοσελίδων 

Αρχική σελίδα

   

      

Σχήμα 1.5 - Δικτυωτή οργάνωση ιστοσελίδων 
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Ένα χαρακτηριστικό που συναντάει κανείς στα περισσότερα σωστά 

δομημένα sites είναι ο πίνακας περιεχομένων που είναι πιο γνωστό με τον 

όρο SiteMap. Το sitemap είναι ένα είδος πλάνου, που αναλύει τη βασική 

δομή και τις διασυνδέσεις όλων των σελίδων, που συνθέτουν το site της 

κάθε εταιρείας. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον προγραμματιστή των 

ιστοσελίδων, με σκοπό να αποτελέσει το βασικό οδηγό κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης της ιστοσελίδας. Αν το site έχει μικρό μέγεθος και η πρώτη 

σελίδα αρκεί για να παρουσιάσει όλα του τα περιεχόμενα, τότε η 

παρουσίαση του sitemap δεν είναι απαραίτητη. Αν όμως το site είναι 

μεγάλο, τότε όχι μόνο απαιτείται η δημιουργία ενός sitemap, αλλά πρέπει 

ακόμη να τοποθετηθεί παραπομπή προς αυτό από όλες τις σελίδες. Έτσι, 

ακόμη και αν ο επισκέπτης μπερδευτεί ή «χαθεί» θα βρίσκεται πάντοτε μόνο 

ένα κλικ μακριά από αυτό το χρήσιμο βοήθημα πλοήγησης. Ένα 

παράδειγμα από ένα τυπικό sitemap φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 1.3 Το sitemap της εταιρείας QueryLogic (www.querylogic.com) 
όπως αυτό φαίνεται από την ομώνυμη σελίδα. Κάθε πλαίσιο συνδέεται 

και με link στη σελίδα που αντιστοιχεί 
Φυσικά στην δομή των περισσοτέρων sites θα πρέπει να αναφερθούν και 

οι σύνδεσμοι με άλλα sites, από ή προς αυτά. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν 

αφορούν μονάχα τις κεντρικές σελίδες, αλλά μπορούν να βρίσκονται, ή να 

οδηγούν σε οποιαδήποτε εσωτερική σελίδα του κάθε site. 
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Στην δομή των ιστοσελίδων, τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και η 

χρήση των πλαισίων (frames). Πρόκειται για μια δυνατότητα που παρέχει η 

HTML με την οποία μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα, στον browser του 

χρήστη, διατεταγμένες σε διάφορα σημεία της οθόνης, περισσότερες από 

μία σελίδες και να φαίνονται σαν μία ενιαία σελίδα. Έτσι μπορεί στο επάνω ή 

στο δεξιό τμήμα της οθόνης να φαίνονται συνέχεια τα περιεχόμενα του site 

ενώ στο κεντρικό τμήμα της οθόνης να εμφανίζεται η σελίδα που ζητείται 

κάθε φορά. Δίνεται έτσι μεγαλύτερη άνεση στο χρήστη στην πλοήγησή του 

μέσα σε ένα site, ιδιαίτερα όταν απαιτείται η χρήση μενού επιλογών 

 

1.3.2. Το περιεχόμενο 

Η Ηλεκτρονική παρουσία μιας εταιρείας για να πετύχει το στόχο της 

ύπαρξής της πρέπει να διαθέτει ορισμένα βασικά στοιχεία που θεωρούνται 

απαραίτητα για κάθε web site. Εκτός από αυτά, κάθε επιπλέον στοιχείο, 

ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στο site, ενώ 

ορισμένες φορές, κάποια στοιχεία είναι καλό να μην εμφανίζονται. 

Τα σημαντικότερα, λοιπόν, στοιχεία που συνθέτουν ένα εταιρικό site είναι: 

• Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης – Εκεί θα αναφέρεται ποια 

είναι η εταιρεία, ποιο το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, τι είναι 

εκείνο που τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, ποιο το όραμα ή τα 

μελλοντικά της σχέδια και πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επαφή μαζί 

της. Στον ίδιο χώρο πρέπει να τοποθετηθούν σελίδες με πληροφορίες 

για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η επιχείρηση, καθώς και κάποιο 

σχετικό φωτογραφικό υλικό.  

• Ιστορικό και αρχειακό υλικό - Τα δελτία τύπου, οι παλαιότερες 

ανακοινώσεις, η ιστορία της επιχείρησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία 

της, πρέπει να παρουσιάζονται μέσα από ξεχωριστή ενότητα, ή 

ενότητες, ανάλογα με τον όγκο του υλικού. Ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένος με τις τελευταίες 

εξελίξεις, καθώς οι επισκέπτες του είναι συνήθως δημοσιογράφοι, 

υποψήφιοι επενδυτές, καθώς και άνθρωποι που σκοπεύουν να 

συνάψουν επαγγελματικές σχέσεις με την επιχείρηση (πιθανοί πελάτες ή 

συνεργάτες, υποψήφιοι εργαζόμενοι κλπ). Έτσι, ο χώρος αυτός αποτελεί 

στην πραγματικότητα τη βιτρίνα της εταιρείας και επηρεάζει τις απόψεις 

των επισκεπτών του site γι' αυτήν πολύ περισσότερο απ' ό,τι η "σύντομη 
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περιγραφή της επιχείρησης", η οποία συνήθως περιέχει πληροφορίες 

που άπτονται περισσότερο του χώρου των δημοσίων σχέσεων και 

λιγότερο εκείνου της παροχής συγκεκριμένης πληροφόρησης.  

• Επικοινωνία - Η παραπομπή "επικοινωνήστε μαζί μας" πρέπει να είναι 

ορατή από όλες τις σελίδες του site και να οδηγεί σε μια φόρμα 

υποβολής παρατηρήσεων και ερωτημάτων ή τουλάχιστον σε έναν 

πίνακα με τις e-mail διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τμημάτων (ή 

στελεχών) της εταιρείας.  

• Πίνακας Περιεχομένων ή SiteMap – Όπως αναφέρθηκε και στην 

παράγραφο 1.3.1 το sitemap κρίνεται απαραίτητο σε ένα μεγάλο και με 

πολύπλοκη δομή, site. Ακόμα, όμως, και στα μικρά sites το sitemap, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύριο μέσο εναλλαγής των σελίδων.  

• Χωροταξικές πληροφορίες - Η ακριβής διεύθυνση των γραφείων ή των 

καταστημάτων της εταιρείας (κατά προτίμηση συνοδευόμενες από τις 

ώρες λειτουργίας τους, μικρούς χάρτες της γύρω περιοχής κ.λ.π.) 

αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα ενός site και εκτιμούνται ιδιαίτερα 

από τους επισκέπτες του.  

• What's new (Τι νέο υπάρχει στο site) – Η ύπαρξη μιας σελίδας που θα 

ενημερώνει τους τακτικούς επισκέπτες για το ποιες σελίδες έχουν 

τροποποιηθεί και ποιες νέες πληροφορίες έχουν προστεθεί στο site 

εκτιμάται ιδιαίτερα και πρέπει να βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε κάθε 

αρχική σελίδα 

• Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών. Πάρα πολλά 

sites περιέχουν απλώς αντιγραφές των διαφημιστικών εντύπων της 

επιχείρησης, όπου όμως περιγράφονται μόνο λίγα προϊόντα και 

παρέχονται ελάχιστες πληροφορίες. Το web όμως δεν έχει τα 

μειονεκτήματα των έντυπων μέσων (υψηλό κόστος εκτύπωσης, 

αδυναμία τροποποίησης ή ενημέρωσης κλπ.) και οι επισκέπτες δικαίως 

απαιτούν περισσότερα και αναλυτικότερα πληροφοριακά στοιχεία.  

• Οδηγίες χρήσεως των προϊόντων ή των υπηρεσιών - Πολλοί 

πελάτες μένουν δυσαρεστημένοι από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 

επιχείρησης όχι διότι αυτά δεν τους παρέχουν τις δυνατότητες που 

επιθυμούν, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν πώς να τα αξιοποιήσουν 

κατάλληλα. Γι' αυτό ένα site πρέπει να παίζει και "εκπαιδευτικό" ρόλο, 

περιέχοντας αναλυτικές οδηγίες χρήσης, προτάσεις για καλύτερη 

αξιοποίηση, καθώς και εύχρηστα FAQs (Frequently Asked Questions -
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Λίστες με συχνές ερωτήσεις) όπου θα απαντιούνται οι συνηθέστερες 

απορίες που διατυπώνουν οι πελάτες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης.  

• Επιλογή αναζήτησης - Όσο περισσότερο υλικό περιέχεται μέσα σε ένα 

site τόσο αυξάνονται οι δυσκολίες για τους επισκέπτες που αναζητούν 

κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η 

αναζήτηση αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές των χρηστών 

κάθε site και γι' αυτό μια παρόμοια υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη 

από κάθε δικτυακό τόπο με πλούσιο περιεχόμενο.  

• Ενημέρωση μέσω e-mail - Ακόμη και αν ανακαλύψουν κάτι 

ενδιαφέρον, οι περισσότεροι χρήστες του δικτύου έχουν τόσο λίγο χρόνο 

στη διάθεσή τους ώστε σπάνια επισκέπτονται ένα site για δεύτερη φορά, 

ώστε να ελέγξουν μήπως προστέθηκε εκεί κάτι καινούριο. Πολλοί όμως 

από αυτούς θα ήθελαν να ενημερώνονται μέσω e-mail για ό,τι νέο 

προστίθεται σε όσα sites θεωρούν χρήσιμα. Γι' αυτό και κάθε εταιρικό 

site πρέπει να συμπληρώνεται από ένα e-mail newsletter ή τουλάχιστον 

από μια υπηρεσία ενημέρωσης με e-mail των ενδιαφερομένων για τις 

αλλαγές και τις προσθήκες που γίνονται σε αυτό.  

• Message board ή/και chat room. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των  

πελατών της εταιρείας, μεταξύ τους, ή με την ίδια την εταιρεία μπορεί να 

αυξήσει σημαντικά τη δημοτικότητα του site, να βοηθήσει τους πελάτες ή 

χρήστες των προϊόντων της εταιρείας να αλληλοβοηθούνται και να 

προσφέρει στην επιχείρηση νέες ιδέες για τη βελτίωση της παραγωγής 

της ή για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Δυστυχώς 

όμως αυτό συμβαίνει σπάνια, καθώς αποτελεί μια πολύ δύσκολη, 

περίπλοκη και βαρετή δραστηριότητα τα οφέλη της οποίας αργούν πολύ 

να εμφανιστούν. Έτσι μάλλον είναι καλύτερα ένα εταιρικό web site να μη 

δραστηριοποιηθεί σε αυτόν το χώρο, αν η επιχείρηση δεν είναι 

αποφασισμένη να πραγματοποιήσει μια σημαντική και μακρόχρονη 

επένδυση στις υπηρεσίες κοινότητας.  

• Κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό - Σχεδόν όλα τα εταιρικά web sites 

είναι συνήθως ψυχρά και απρόσωπα. Για να ξεχωρίσει από το πλήθος, 

ένα εταιρικό site πρέπει να αναπτύξει ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό, 

το οποίο θα το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και θα του προσδίδει 

μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Η επιλογή αυτή εξαρτάται κυρίως από τον τύπο 
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της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη φαντασία του 

προσωπικού ή της διοίκησης  

• Σχόλια τρίτων - Εγκωμιαστικά σχόλια για την επιχείρηση τα οποία 

διατυπώθηκαν από πελάτες, δημοσιογράφους ή δημόσια πρόσωπα 

πρέπει να αναφέρονται μέσα στο site, καθώς βοηθούν τους επισκέπτες 

να ξεπεράσουν τον σκεπτικισμό που τους διακατέχει πάντοτε όταν 

βρίσκονται στις σελίδες μιας άγνωστης γι' αυτούς εταιρείας.  

• Παρουσίαση προσωπικού ή/και συνεργατών - Η παρουσίαση (κατά 

προτίμηση με ξεχωριστές σελίδες) του προσωπικού και των συνεργατών 

της εταιρείας εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Από τη μια μεριά, δίνει 

ανθρώπινη ταυτότητα στο site και αυξάνει τη φιλικότητά του (ο 

επισκέπτης γνωρίζει τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τα 

προϊόντα ή το brand και αισθάνεται πιο οικία). Από την άλλη, η 

παρουσίαση των ανθρώπων αυτών στο site αποτελεί μια έμπρακτη 

αναγνώριση της αξίας τους από την επιχείρηση και γι' αυτό ανεβάζει το 

ηθικό τους, αυξάνει την παραγωγικότητά τους και τους ενθαρρύνει να 

αισθάνονται εντονότερα ως μέλη μιας ισχυρής, ενωμένης και 

αποτελεσματικής ομάδας.  

• Περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες - Ανάλογα με το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται η επιχείρηση πρέπει να δημιουργηθούν και οι ανάλογες 

σελίδες έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να λάβουν κάποιες 

πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα ή τουλάχιστον πρέπει να 

υπάρχει μια αγγλική σελίδα η οποία να περιέχει την επωνυμία, τα πλήρη 

στοιχεία της εταιρείας (διεύθυνση, τηλέφωνο, αντικείμενο 

δραστηριότητας, καθώς και  μια e-mail διεύθυνση) μέσω της οποία να 

μπορεί κάποιος αλλοδαπός επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τους 

ανθρώπους της επιχείρησης.  

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες περιεχομένου δεν εξαντλούν φυσικά 

όλα όσα πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα σε ένα καλό εταιρικό site. Σε 

γενικές γραμμές τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή 

γλώσσα χωρίς ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, να αναφέρεται εμφανώς 

στην πρώτη σελίδα ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας και να 

υπάρχουν ευκολονόητες παραπομπές με σύντομους και περιεκτικούς 

τίτλους. Ο όγκος των σελίδων όμως πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο μικρός 

ώστε αυτές να φορτώνονται γρήγορα στην οθόνη. 

(http://www.eeei.gr/interbiz/articles/website.htm) 
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1.3.3. Η αισθητική 

Η εικόνα που παρουσιάζει μια εταιρεία προς τα έξω πρέπει να 

συμπληρωθεί και να συνδυαστεί και με την εικόνα που θα παρουσιάσει στο 

Internet με την ιστοσελίδα της. Αυτή η εικόνα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 

Ευχάριστοι χρωματικοί συνδυασμοί, ωραίες εικόνες ή σχήματα που 

συνοδεύονται ορισμένες φορές και από κίνηση, αφήνουν στον επισκέπτη 

των σελίδων μια γενικότερα καλή εντύπωση για το site, η οποία 

μεταβιβάζεται και στην εταιρεία. Για το λόγο αυτό η λεγόμενη καλλιτεχνική 
επιμέλεια ανατίθεται συνήθως σε ειδικούς γραφίστες οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να συνθέσουν την εικόνα που θα εμφανίσει η εταιρεία στον 

χώρο του διαδικτύου. Η σωστή επιλογή των χρωμάτων, αλλά και η άψογη 

οργάνωση και τακτοποίηση των εικόνων και κειμένων μέσα σε κάθε σελίδα 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.  

Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην αρχική σελίδα η οποία δίνει και την 

πρώτη εντύπωση στον επισκέπτη του site. Για τον εντυπωσιασμό των 

χρηστών εμφανίζεται πολλές φορές ένα εφέ κίνησης (animation) το οποίο 

έχει φτιαχτεί με κάποιο ειδικό εργαλείο όπως το Flash της Macromedia και 

εμφανίζεται, εφόσον υπάρχει στον browser του χρήστη το αντίστοιχο plug-in. 

Αρκετές εταιρείες, μάλιστα, έχουν στήσει ολόκληρο το site τους με μια τέτοια 

εφαρμογή για να δώσουν μια άνετη και ευχάριστη μετακίνηση και εναλλαγή 

παραστάσεων στους επισκέπτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές, όμως, 

απαιτείται να υπάρχει το plug-in, από μέρους του χρήστη, ή θα πρέπει ο 

χρήστης να το εγκαταστήσει, λίγο πριν εισέλθει για πρώτη φορά στο site. 

Υπάρχει και η δυνατότητα της προσθήκης ήχου στις σελίδες, είτε μέσω 

κάποιων κλασικών ηχητικών μηνυμάτων, είτε μέσω κάποιας μουσικής 

υπόκρουσης, κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των σελίδων. Αν και συνήθως, 

αυτό δεν απαιτείται, ορισμένες φορές οι ήχοι αυτοί, σε συνδυασμό με την 

όλη εμφάνιση της σελίδας, δίνουν μια ακόμα καλύτερη αίσθηση στον 

επισκέπτη του site. 

Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί χρήστες που είτε δεν μπορούν είτε δεν 

επιθυμούν να βλέπουν όλα αυτά τα εντυπωσιακά και ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τα ουσιαστικά. Για αυτούς, το αν ένα site είναι καλό ή όχι 

εξαρτάται περισσότερο από την οργάνωση που έχει, το πόσο λειτουργικό 

είναι και από το πόσο γρήγορα και εύκολα τους δίνει αυτό που χρειάζονται. 

Μεγάλο ρόλο για να γίνει αυτό παίζει και συνολικός όγκος που θα καταλάβει 

η κάθε σελίδα. Όλες οι εικόνες (σχήματα και φωτογραφίες), καθώς και τα 
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διάφορα animation, των εισαγωγικών σελίδων, «βαραίνουν» το site. Έτσι, 

είναι πολύ επικίνδυνο, ο νέος επισκέπτης να βαρεθεί περιμένοντας να 

φορτωθούν όλα αυτά και να εγκαταλείψει τη σελίδα πριν προλάβει να δει τα 

ουσιαστικά.   

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τέλος, για την αισθητική ενός web site είναι 

η αποφυγή λαθών. Τα διάφορα τεχνικά, προγραμματιστικά, ή ορθογραφικά 

λάθη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν. Όταν κάποιος 

επισκέπτης του site ανακαλύπτει τέτοια λάθη, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει 

η διάθεσή του απέναντι στην εταιρεία, η οποία μέχρι τότε να ήταν θετική.  

 

1.3.4. Η ασφάλεια 

Ολόκληρος ο παγκόσμιος ιστός στήθηκε με βάση τη λογική της ελεύθερης 

διακίνησης πληροφοριών από ένα σημείο του, σε οποιοδήποτε άλλο. 

Θεωρητικά οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες για ανάγνωση 

προβολή και αντιγραφή από κάθε χρήστη του διαδικτύου. Ο έλεγχος της 

πρόσβασης του κάθε χρήστη στο διαδίκτυο καθορίζεται αποκλειστικά και 

μονό από το τοπικό δίκτυο το οποίο του την παρέχει. Από την άλλη πλευρά 

τη δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας, ή διαγραφής στοιχείων από τις 

ιστοσελίδες ενός web server έχουν μονάχα οι ιδιοκτήτες αυτών των σελίδων. 

Κάπου εκεί εμφανίζεται και το πρόβλημα της ασφάλειας ενός web site. Με 

δεδομένο το γεγονός ότι η πρόσβαση στο Internet για οποιονδήποτε το 

θελήσει είναι πλέον πολύ εύκολη το πρόβλημα εστιάζεται αρχικά στην 

ακεραιότητα των στοιχείων που προβάλλει ένα site, επεκτείνεται όμως στη 

συνέχεια και στην απόκρυψη αλλά και αποφυγή της παραποίησης 

δεδομένων κατά τη μεταφορά τους από το χρήστη προς το site και 

αντίστροφα. 

Πιο συγκεκριμένα, είναι ίσως η πιο συνηθισμένη «επίθεση» που δέχονται 

ακόμα και οι πολύ μεγάλες εταιρείες από διάφορους «κακόβουλους» 

χρήστες, όταν, καταφέρνοντας να διασπάσουν το σύστημα ασφαλείας του 

web server στον οποίο έχει στηθεί το site της κάθε εταιρείας, παραποιούν το 

περιεχόμενό του ή παραπέμπουν σε κάποιες άλλες δικές τους σελίδες με 

αστείο συνήθως περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να κρατάει λίγες μόνο ώρες 

μέχρι να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι  της εταιρείας το πρόβλημα και να το 

διορθώσουν. Αποτελεί, όμως, ένα πλήγμα για το γόητρο της εταιρείας που 

θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 
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Ένα άλλο παράδειγμα προβλήματος ασφαλείας, είναι η παραβίαση του 

απορρήτου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ακούγονται συχνά 

περιπτώσεις «υποκλοπής» μηνυμάτων e-mail από τρίτους αλλά και 

περιπτώσεις τρίτοι να στέλνουν μηνύματα με τη διεύθυνση κάποιου άλλου. 

Και στην περίπτωση αυτή, αυτό μπορεί να γίνει με την παραβίαση του 

συστήματος ασφαλείας του server που διακινεί την αλληλογραφία ο οποίος 

μπορεί να συμπίπτει με κάποιον web server. 

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι προβλήματα διαχείρισης του Web 

Server, και έχουν να κάνουν στη σωστή φύλαξη των κωδικών καθώς και στη 

σωστή απονομή δικαιωμάτων στους χρήστες. Τα σημαντικότερα όμως, 

προβλήματα ασφάλειας που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείας που 

δραστηριοποιούνται στο Internet είναι αυτά που σχετίζονται με την 

αδιάβλητη ολοκλήρωση  ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όπως είναι φυσικό η 

πληρωμή, σε μια τέτοια συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει με πραγματικό 

χρήμα. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι μέσω πιστωτικής κάρτας. Για την 

προστασία του απορρήτου των πληροφοριών πιστωτικών καρτών που 

μεταφέρονται κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής χρησιμοποιείται το Secure 

Sockets Layer (SSL). Πρόκειται για μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά 

από τη Netscape για να επιτρέψει στους χρήστες να μεταφέρουν 

πληροφορίες με ασφάλεια. Το SSL παρέχει μια τεχνική λύση σε τρία 

προβλήματα ασφάλειας: κρυπτογράφηση, πιστοποίηση και ακεραιότητα 

δεδομένων. 

Όταν οι πληροφορίες μεταφέρονται χρησιμοποιώντας SSL, αυτές 

κρυπτογραφούνται. Ακόμη και αν κάποιος καταφέρει να κλέψει τα δεδομένα 

από το καλώδια μεταφοράς, όπως ταξιδεύουν από τον browser του πελάτη 

στο Web Server της εταιρείας τα δεδομένα δεν θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Το SSL κρυπτογραφεί αυτά τα δεδομένα κωδικοποιώντας 

τις πληροφορίες με έναν γνωστό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και που 

χρησιμοποιεί το σύστημα public-and-private key encryption της RSA. Ο 

αριθμός των bit στο κλειδί αυτό καθορίζει τη δύναμη της κρυπτογράφησης. 

Σήμερα υπάρχουν δύο πρότυπα μεγέθη κλειδιών: 40-bit και 128-bit. Αν και 

υπάρχουν περιπτώσεις που μηνύματα κρυπτογραφημένα με ένα κλειδί 40-

bit έχουν υποκλαπεί, το κλειδί 128-bit θεωρείται απαραβίαστο με την 

τρέχουσα τεχνολογία.(S. Walther και J. Levine, 2000). 

Στο κανάλι της επικοινωνίας των δύο πλευρών (δηλαδή του browser του 

αγοραστή και του web site του καταστήματος) που δημιουργείται, συμμετέχει 

και ένας τρίτος παράγοντας (γνωστός με το όνομα "Έμπιστη Τρίτη 
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Οντότητα" ή Trusted Third Party) ο οποίος εγγυάται πως οι δύο πλευρές 

είναι πράγματι εκείνες που ισχυρίζονται και δεν έχει γίνει κάποια 

"πλαστοπροσωπία" (π.χ. το web site ανήκει πράγματι στην εταιρεία Χ και ο 

πελάτης δεν έχει δρομολογηθεί εν αγνοία του σε ένα "πειρατικό" site το 

οποίο θα τον χρεώσει, αλλά δεν θα παραδώσει τα προϊόντα). Η έμπιστη 

τρίτη οντότητα πιστοποιεί την ταυτότητα του server με τη χρήση ενός 

ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate). Το πιστοποιητικό αυτό 

αποτελεί ένα είδος ηλεκτρονικής κάρτας αναγνώρισης η οποία περιέχει έναν 

ειδικό αναγνωριστικό αριθμό, μια ημερομηνία λήξεως, το δημόσιο 

κρυπτογραφικό κλειδί του καταστήματος (για την κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση δεδομένων και ηλεκτρονικών υπογραφών), καθώς και 

την ηλεκτρονική υπογραφή της έμπιστης τρίτης οντότητας.  

Σήμερα, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτή την 

υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι  

- Belsign (http://www.belsign.com) 

- CyberTrust (http://www.cybertrust.net ) 

- Entrust (http://www.entrust.com) και  

- Verisign (http://www.verisign.com) 

 Παρά τις διαφορετικές τιμολογιακές τους πολιτικές, όλες παρέχουν την 

ίδια βασική υπηρεσία και ο τελικός χρήστης δεν θα καταλάβει καμία διαφορά 

όποια από αυτές και αν επιλέξει το κατάστημα. Είναι βέβαιο πως κάποιες 

από τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες είναι πολύ πιο 

ασφαλείς και αξιόπιστες από τις άλλες, ενώ μέχρι σήμερα, η εμπειρία έχει 

δείξει πως ο ακριβότερος δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στις συναλλαγές με τις 

πιστωτικές κάρτες και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το SSL είναι 

το γεγονός πως αν κάποιος τρίτος γνωρίζει τα στοιχεία μιας κάρτας τότε 

μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να κάνει συναλλαγές σαν να είναι ο 

κάτοχός της. Βλέποντας λοιπόν το πρόβλημα αυτό  να παρουσιάζεται και 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι εταιρείες Visa και Mastercard πρότειναν 

ένα άλλο σύστημα γνωστό με το όνομα SET (Secure Electronic 

Transaction).(http://www.setco.org). Το SET αποτελείται από τρία μέρη:  

- Μια «ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα» η οποία είναι εγκατεστημένη στον 

Η/Υ του χρήστη (το ειδικό λογισμικό παρέχεται δωρεάν από το SET).  

- Ειδικό λογισμικό εγκατεστημένο στο ηλεκτρονικό κατάστημα.  

- Ειδικό λογισμικό εγκατεστημένο σε μια πιστοποιημένη από το SET 

τράπεζα.  

Σελίδα  41 

http://www.belsign.com/
http://www.cybertrust.net/
http://www.entrust.com/
http://www.verisign.com/
http://www.setco.org/


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

Χάρη στην εφαρμογή αυτή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του 

αγοραστή διαβιβάζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στην τράπεζα χωρίς 

ο πωλητής να μαθαίνει ποτέ το παραμικρό για την κάρτα του αγοραστή (δεν 

γνωρίζει ούτε το όνομα, ούτε τον αριθμό, ούτε την ημερομηνία λήξεως).  

Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία της κάρτας του αγοραστή έχουν μηδαμινές 

πιθανότητες τα υποκλαπούν από τρίτους. Γι' αυτό και οι Visa και Mastercard 

προσδοκούν πως το σύστημα αυτό θα υιοθετηθεί τελικά ως η βάση για κάθε 

συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι μάλιστα τόσο σίγουρες για την 

ασφάλειά του που εγγυώνται κάθε συναλλαγή η οποία γίνεται μέσω SET. 

Δηλαδή με το SET ο online έμπορος δεν διατρέχει κανέναν από τους 

κινδύνους των παραγγελιών με πλαστά στοιχεία τους οποίους αναφέραμε 

παραπάνω.  

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα το SET δεν έχει διαδοθεί ευρέως. Απ' ό,τι 

φαίνεται η ευκολία της χρήσης πιστωτικής κάρτας με τον παραδοσιακό 

τρόπο (SSL) είναι τόσο μεγάλη (ή το λογισμικό του SET είναι τόσο 

περίπλοκο) που οι καταναλωτές δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει παρά τα 

προφανή πλεονεκτήματα ασφαλείας τα οποία διαθέτει.  

Έτσι, συνήθως η χρήση του SET περιορίζεται μόνο στις επικοινωνίες 

μεταξύ εμπόρου και τράπεζας, ενώ οι επικοινωνία του εμπόρου με τον 

πελάτη εξακολουθεί να διεξάγεται με SSL. Με τον τρόπο αυτό όμως ο 

κίνδυνος των πλαστών παραγγελιών παραμένει το ίδιο μεγάλος. Όλες οι 

ελπίδες λοιπόν έχουν εναποτεθεί στο SET 2 το οποίο θα χρησιμοποιεί 

έξυπνες κάρτες (ηλεκτρονικά πορτοφόλια) και θα είναι πολύ πιο απλό στη 

χρήση από τις σημερινές εφαρμογές. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος 

υλοποίησης του SET 2 παραμένει ακόμη άγνωστός (πιθανότητα ένα ή δύο 

χρόνια). (http://www.eeei.gr/interbiz/net/eshops2.htm)  
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1.4. Πρωτόκολλα και υπηρεσίες στο Internet  
Για να λειτουργήσει ένα δίκτυο και πολύ περισσότερο το διαδίκτυο πρέπει 

να τεθούν σαφείς όροι τηλεπικοινωνίας και πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τα δίκτυο, γιατί είναι 

αυτά που ελέγχουν και συντονίζουν όλα τα μεταφερόμενα δεδομένα. 

1.4.1. Το TCP/IP 

Φυσικό μέσο μετάδοσης 

TCP 

IP 

Φυσικό 

Εφαρμογής 

Η/Υ 2 

Επίπεδα 

TCP 

IP 

Φυσικό 

Εφαρμογής 

Η/Υ 1 

Επίπεδα

Το δίκτυο είναι μια δομή που χαρακτηρίζεται από τη σύνθεση ισότιμων, 

από δικτυακή άποψη, στοιχείων σε αλληλεπίδραση. Τα στοιχεία αυτά είναι οι 

κορυφές ή οι κόμβοι του δικτύου που συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους ή 

ασταθείς συνδέσεις, χωρίς σταθερή ιεραρχική δομή και χωρίς 

προκαθορισμένη διαδρομή. Βέβαια η σωστή οργάνωση και διαχείριση του 

δικτύου ευνοεί βέλτιστες διαδρομές - για τη μεταφορά ενός μηνύματος από 

κάποιο κόμβο σε έναν άλλο.  

Γενικεύοντας τώρα από το ένα δίκτυο στο διαδίκτυο οι συνδέσεις και ο 

τρόπος επικοινωνίας από έναν υπολογιστή ενός δικτύου με κάποιον άλλο 

που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της γης, απαιτείται η αποδοχή και 

χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. Το βασικό πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιείται στο Internet είναι το TCP/IP (Transmission Control Protocol 
/ Internet Protocol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.6 - Επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα μέσω του TCP/IP 

Η δομή του πρωτοκόλλου αυτού φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η πορεία 

των δεδομένων από την δημιουργία τους και μετά είναι κάθετη, από πάνω 

προς τα κάτω, μέσω του φυσικού μέσου μετάδοσης. Οι δύο υπολογιστές 

θεωρητικά αλληλεπιδρούν οριζόντια και αυτό γιατί τελικά όταν ο χρήστης 
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(επίπεδο εφαρμογής) του Η/Υ-2 θα δει δεδομένα ξέρει ότι έχουν 

δημιουργηθεί από το αντίστοιχο επίπεδο του Η/Υ-1, χωρίς να τον ενδιαφέρει 

η πραγματική πορεία των δεδομένων αυτών. Όμοια όταν το TCP επίπεδο 

του Η/Υ-1 στέλνει δεδομένα στο TCP επίπεδο του Η/Υ-2 του είναι αδιάφορο 

τι εφαρμογή τα έχει δημιουργήσει και ποια πορεία αυτά έχουν ακολουθήσει.  

(Andrew Tanenbaum, 1992) 

Σε κάθε επίπεδο όπου η επικοινωνία φαίνεται τελικά ότι γίνεται 

«οριζόντια» υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που θέτουν τις βασικές αρχές 

και τους κανόνες για την επίτευξη αυτής της επικοινωνίας.  

Για τους χρήστες το δικτύου αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το 

επίπεδο της εφαρμογής. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα βασικότερα 

πρωτόκολλα αυτού του επιπέδου καθώς και μερικά παραδείγματα 

εφαρμογών αυτών των πρωτοκόλλων. 

1.4.2. Ονόματα και διευθύνσεις στο Internet 

Σύμφωνα με το TCP/IP η αναγνώριση και επικοινωνία μεταξύ των 

υπολογιστών επιτυγχάνεται με τη χρήση των διευθύνσεων πρωτοκόλλου 

Internet (IP addresses ή και IP numbers). Κάθε συνδεμένος στο Internet 

υπολογιστής προσδιορίζεται από μία τέτοια διεύθυνση που είναι και 

μοναδική. Πρόκειται για έναν αριθμό που περιλαμβάνει 32 bits και  γράφεται 

σε μορφή τεσσάρων Bytes (σε δεκαδική μορφή από το 0 έως το 255) που 

χωρίζονται με τελεία, όπως για παράδειγμα ο αριθμός “195.251.213.106” 

που αντιστοιχεί στον server όπου βρίσκεται η κεντρική ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έτσι γνωρίζοντας 4 αριθμούς μπορεί να 

«καλέσει» κάποιος έναν υπολογιστή οπουδήποτε  στον κόσμο. 

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο του ορισμού του ίδιου ΙΡ σε διαφορετικά 

μηχανήματα, τους αριθμούς αυτούς τους μοιράζει μία κεντρική παγκόσμια 

αρχή: ο οργανισμός INTERNIC. Ο InterΝic κατανέμει αυτούς τους αριθμούς 

κατά ομάδες έτσι ώστε κοντινοί υπολογιστές να έχουν κοινούς τους 

πρώτους τρεις αριθμούς και να διαφέρουν μόνο στον τέταρτο. Όταν οι 

κοντινοί υπολογιστές είναι περισσότεροι τότε η διαφορά περνάει και στον 

τρίτο αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο οι IP αριθμοί κατηγοριοποιούνται σε 

τέσσερις τάξεις (class D, C, B, A) οι οποίες αντιστοιχούν στους υπολογιστές 

ενός τοπικού δικτύου, ενός πανεπιστημίου ή μιας εταιρείας. 

Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς το πλήθος των ΙΡ αριθμών που μπορεί 

να δοθεί είναι 256Χ256Χ256Χ256, είναι ένας αριθμός εξαιρετικά μεγάλος. 

Παρόλα αυτά όμως, επειδή υπάρχει η πιθανότητα να εξαντληθούν αυτοί οι 
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αριθμοί, έχουν δεσμευθεί κάποιοι, ώστε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σαν «εικονικοί» αριθμοί σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς να φαίνονται έξω από το 

αυτό. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν «εικονικούς» αριθμούς μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στο Internet σαν clients ενώ η IP address που 

εμφανίζουν είναι αυτήν του υπολογιστή που τους συνδέει με το Internet και 

ονομάζεται “gateway”. 

Οι κλήσεις για σύνδεση με υπολογιστές που βρίσκονται διαρκώς 

συνδεδεμένοι στον παγκόσμιο ιστό με τη χρήση του IP number θυμίζουν 

αρκετά τις τηλεφωνικές κλήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η 

γνώση του αριθμού κλήσης για να επιτευχθεί η σύνδεση. Οι υπολογιστές 

όπως και τα περισσότερα σύγχρονα τηλέφωνα, διαθέτουν μνήμες όπου 

αποθηκεύονται οι αριθμοί των περισσότερο χρησιμοποιούμενων αριθμών. 

Οι άνθρωποι όμως είναι πολύ δύσκολο να απομνημονεύσουν, αλλά και να 

αντιστοιχίσουν, όλα αυτά τα νούμερα. Έτσι επινοήθηκε ένας τρόπος 

διευθυνσιοδότησης που σαν χαρακτηριστικό έχει κοινές λέξεις ή ακρώνυμα 

λέξεων με σκοπό από το ανάγνωσμα και μόνο των λέξεων αυτών να είναι 

κατανοητή η λειτουργία ή η προέλευση του υπολογιστή που φέρει την 

διεύθυνση αυτή Τα domain names αντιστοιχούν σε κάθε IP διεύθυνση μια 

σειρά από λέξεις χωρισμένες από τελείες που συνήθως είναι 3 ή 4 που 

καθορίζουν τον υπολογιστή, το φορέα (π.χ. την εταιρεία) που ανήκει καθώς 

και τη χώρα στην οποία βρίσκεται.  

Έτσι, είναι πολύ πιο απλό να θυμάται κάποιος για παράδειγμα τη 

διεύθυνση www.uom.gr που αντιστοιχεί στην κεντρική σελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (University Of Macedonia) το οποίο βρίσκεται 

στην Ελλάδα (.gr) ή τη διεύθυνση www.cocacola.com  που αντιστοιχεί στην 

κεντρική σελίδα της πασίγνωστης πολυεθνικής εταιρείας. Τα ονόματα αυτά  

αποδίδονται σύμφωνα με κάποιες συμβάσεις μέσω του συστήματος DNS 
(Domain Name System). Τη διασφάλιση της απαραίτητης αντιστοιχίας, 

ανάμεσα στα λογικά ονόματα και τις διευθύνσεις IP, αναλαμβάνεται από 

αντίστοιχους εξυπηρετητές DNS (Domain Name Servers). 

Σύμφωνα με το INTERNIC, όλες οι Ελληνικές διευθύνσεις στο www 

πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και έχουν κατάληξη το .gr. Οι 
διευθύνσεις κόμβων σε κάθε χώρα τελειώνουν με το αντίστοιχο ακρωνύμιο 

της χώρας σύμφωνα με τον κώδικα ISO. Πχ. Για τη Γαλλία είναι .fr και για τη 

Βρετανία .uk. κ.ο.κ. 

Για τους υπολογιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ (αλλά και για αυτούς που 

ανήκουν σε εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων εκτός ΗΠΑ) δεν ισχύει 
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αυτή η σύμβαση. Χρησιμοποιούν το .com (commercial) οι εμπορικές 

εταιρείες, το .gov (government) οι κυβερνητικοί φορείς, το .mil (military) οι 

στρατιωτικές υπηρεσίες και το .org (organization) οι Οργανισμοί. Πρόσφατα 

ανακοινώθηκαν και επτά καινούργιες γενικές καταλήξεις για τα domain 

names. Αυτές είναι .biz, .info, .pro, .museum, .aero και .coop 

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες, πάντως ανεξάρτητα από την έδρα 

τους, προτιμούν την κατάληξη “.com” στο domain name τους και αυτό γιατί ο 

συγκεκριμένος κωδικός δε χαρακτηρίζει πλέον μόνο τις εταιρείες που 

βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά γενικότερα αυτές που έχουν έναν 

πολυεθνικό χαρακτήρα. 

  

1.4.3. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ISPs 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.1.1, τη σύνδεση του 

υπολογιστή, ή του δικτύου υπολογιστών ενός ιδιώτη, ή μιας εταιρείας, 

αναλαμβάνουν οι Internet Providers. Κάθε ISP ανάλογα με το πλήθος των 

συνδρομητών του αγοράζει έναν αντίστοιχο αριθμό διευθύνσεων IP, τις 

οποίες κατανέμει σε αυτούς με διάφορους τρόπους. 

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση, που γίνεται κυρίως στους χρήστες που 

συνδέονται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, είναι η δυναμική απόδοση 

διεύθυνσης (Dynamic IP). Οι διευθύνσεις αυτές μπορεί να αλλάζουν για 

έναν υπολογιστή, από σύνδεση σε σύνδεση και ο συνολικός τους αριθμός 

ισοδυναμεί με το πλήθος των τηλεφωνικών συνδέσεων - modems που 

διαθέτει ο Provider για τους συνδρομητές του αυτού του τύπου. 

Πέρα όμως από αυτούς που συνδέονται στο Internet για να «δουν», 

υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να «δείξουν». Στην περίπτωση αυτή δεν 

είναι δυνατόν η διεύθυνσή τους να αλλάζει συνέχεια. Για το λόγο αυτό οι 

providers παρέχουν και κάποιες – στατικές διευθύνσεις. Κάθε στατική 

διεύθυνση (Static IP) αντιστοιχεί σε έναν μόνον υπολογιστή, που μπορεί να 

έχει και το δικό του domain name. Η σύνδεση στο Internet μπορεί να γίνει 

είτε με dialup τηλεφωνικές κλήσεις, όπως αυτές γίνονται και στην 

περίπτωση των δυναμικών συνδέσεων, είτε με μόνιμες συνδέσεις μέσω 

νοικιασμένων τηλεφωνικών γραμμών (leased-lines). 

Οι επιλογές για την ποιότητα και την ταχύτητα των παραπάνω 

συνδέσεων είναι πολλές (ISDN – DSL κλπ) Το κόστος φυσικά ανεβαίνει με 

τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.  
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Πέρα από τις υπηρεσίες στον τομέα της διασύνδεσης οι Providers 

παρέχουν συνήθως παράλληλα και υποστήριξη στο επίπεδο των 

εφαρμογών. Οι σημαντικότερες από αυτές τις υπηρεσίες μαζί με τα 

πρωτόκολλα που τις υποστηρίζουν, θα παρουσιαστούν στις δύο 

παραγράφους που ακολουθούν  

 

1.4.4. Τα πρωτόκολλα του web-server 

Στην παράγραφο 1.1.1 δόθηκε ένας ορισμός για τον Web Server σαν 

έναν υπολογιστή που απαντά στις αιτήσεις που δέχεται και παρέχει τα 

δεδομένα και πληροφορίες που διαθέτει κάθε φορά που θα του ζητηθεί. 

Στην πραγματικότητα web server είναι το λογισμικό που τρέχει στον 

συγκεκριμένο υπολογιστή ο οποίος αποτελεί έναν κόμβο του Internet και 

προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι βασικές υπηρεσίες για έναν web 

server είναι τρεις και εκφράζονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα του 

Internet:  

 

Σχήμα 1.7  
 Τα πρωτόκολλα/υπηρεσίες που υποστηρίζουν οι web servers 

 

To Http (Hyper Text Transfer Protocol) ή πρωτόκολλο μεταφοράς 
υπερκειμένου είναι και το περισσότερο χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο στο 

Internet και όπως λέει και το όνομά του στηρίζεται στη μεταφορά 

πληροφοριών μέσω υπερκειμένου. Για τον περισσότερο κόσμο υπηρεσία 

του παγκόσμιου ιστού (www) που προσφέρει το http είναι ταυτόσημη με το 

Internet. To http σαν πρωτόκολλο εφαρμογής είναι αρκετά σταθερό γρήγορο 

και «ελαφρύ». Περιγράφεται πλήρως από την RFC 1945. 

(http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1945.html) 
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Στο Σχήμα 1.8 φαίνεται ο τρόπος που επικοινωνούν ο client με το web 

server μέσα από το πρωτόκολλο HTTP. 

 

Σχήμα 1.8  
 Η επικοινωνία Server-Client με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP  

Μια παραλλαγή του HTTP που σχετίζεται με την ασφάλεια της μεταφοράς 

των δεδομένων (μέσω SSL) είναι γνωστή με το όνομα HTTPS (Secure 

Hypertext Transfer Protocol). Ενώ μια άλλη, λιγότερο δημοφιλής πρόταση 

για ασφαλέστερη υλοποίηση συνδέσεων http είναι το SHTTP (Secure http).  

 

Το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol) χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά αρχείων. Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ανεξάρτητους 

FTP servers, υπάρχει συνήθως σε όλους τους web servers για να 

υποστηρίζει κυρίως το «κατέβασμα» (download) των αρχείων που δεν 

μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή υπερκειμένου. Το FTP μπορεί να 

υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση αρχείων με τη δυνατότητα 

αναγνώρισης χρήστη με username και password, ενώ οι περισσότεροι FTP 

servers προσφέρουν τη υπηρεσία του anonymous-FTP με την οποία 

διαθέτουν χωρίς περιορισμούς κάποια αρχεία σε όλους τους χρήστες. 

 

Το πρωτόκολλο Gopher, που είναι πια το λιγότερο χρησιμοποιούμενο, 

αποτελεί είναι ένα πρόγραμμα ιεραρχικής αρχειοθέτησης κάθε είδους 

πληροφορίας. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και αποτέλεσε 

την πρώτη προσπάθεια δόμησης της πληροφορίας που κυκλοφορεί 

ανεξέλεγκτη στο Διαδίκτυο. Αποτελείται από ένα κεντρικό μενού επιλογών, 

κάτω από το οποίο βρίσκονται διάφοροι θεματικοί κλάδοι. Κάθε επιλογή 

μπορεί να είναι ένα αρχείο κειμένου, μία εικόνα, ένα ηχητικό απόσπασμα ή 

σύνδεση με κάποιο άλλον υπολογιστή που διαθέτει το πρόγραμμα Gopher. 

Η δομή των επιλογών αυτών θυμίζει πολύ τη δομή των  καταλόγων και των 

αρχείων ενός υπολογιστή, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα 
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τεράστιο δίκτυο πληροφοριών όπου οι έννοιες κατάλογος, θεματικό πεδίο 

και κόμβος δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν   

 

Με οποιονδήποτε τρόπο, τώρα, είναι καταχωρημένη μια πληροφορία σε 

έναν web server, για να μπορέσει να εντοπισθεί και να ανακτηθεί από τον 

browser κάποιου χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, 

προσδιορίζεται από τη διεύθυνση URL Με τον όρο URL (Uniform ή 

Universal Resource Locator) εννοούμε μια πλήρη και μοναδική διεύθυνση 

ενός αρχείου (έγγραφο, εικόνα, ήχος, video κλπ) που διατίθεται στο Internet 

Μια URL αποτελείται από 3 τμήματα:  

α) Το πρωτόκολλο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να 

αποκτήσουμε αυτό το αρχείο. 

β) Τον κόμβο στον οποίο είναι τοποθετημένο το αρχείο. 

γ) Το directory (με το πλήρες path ή τμήμα αυτού κατά περίπτωση) που 

βρίσκεται το αρχείο και φυσικά το όνομα του αρχείου. 

Κάτι που θα πρέπει να σημειωθεί για τις URL είναι ότι είναι «case 

sensitive» (Δηλ έχει σημασία αν είναι γραμμένες με κεφαλαία ή πεζά) σε 

αντίθεση με τις οδηγίες (Tags) της HTML που είναι case insensitive. Αν και 

γίνεται κάποια προσπάθεια από τις νέες εκδόσεις των browsers να 

διορθωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι μάλλον καλύτερο τα URLs να 

γράφονται κυρίως με πεζά γράμματα όπως είναι συνήθως ορισμένες και οι 

περισσότερες URLs 

 

1.4.5. Άλλες υπηρεσίες – πρωτόκολλα  

Εκτός από τα τρία πρωτόκολλα που υποστηρίζει ένας web-server και τα 

οποία αντιστοιχούν σε ανάλογες υπηρεσίες που παρέχονται στον browser 

του τελικού χρήστη, υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα στο επίπεδο 

εφαρμογών που χρησιμοποιούνται παράλληλα, από την μεγάλη πλειοψηφία 

των χρηστών του Internet. Στην παράγραφο 1.1.4 αναφέρθηκαν ορισμένα 

βοηθητικά προγράμματα των δύο μεγάλων browsers που υποστηρίζουν 

τέτοιες υπηρεσίες, υπάρχουν όμως και πολλά άλλα ανεξάρτητα 

προγράμματα που τις παρέχουν ορισμένες φορές καλύτερα από τα πρώτα. 

Ίσως το δεύτερο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο (μετά το 

http), είναι το πρωτόκολλο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – περισσότερο 

γνωστό με το όνομα e-mail. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο 
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πρωτόκολλα: ένα για την αποστολή (POP – Port Office Protocol) και ένα για 

την παραλαβή (SMTP Simple Mail Transfer Protocol) μηνυμάτων  

Το e-mail,  πέρα από την ηλεκτρονική υπόστασή του, θυμίζει πολύ κατά 

τ’ άλλα, στις βασικές λειτουργίες του, το συμβατικό ταχυδρομείο. Έχει, όμως, 

το μεγάλο πλεονέκτημα της ταχύτητας μεταφοράς του μηνύματος από τον 

αποστολέα στην «ταχυδρομική θυρίδα του παραλήπτη». Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κάθε χρήστη αποτελείται από δύο τμήματα που χωρίζονται 

μεταξύ τους με το σύμβολο «@». Αριστερά από αυτό είναι το όνομα 

(username) του χρήστη και δεξιά η ηλεκτρονική διεύθυνση του mail-server 

που του παρέχει την υπηρεσία αυτή. 

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης όπως αυτά που 

αναφέρθηκαν και στην παράγραφο 1.1.4 (Outlook / Outlook Express και 

Netscape Messenger), καθώς και πολλά άλλα  ανεξάρτητα όπως το πολύ 

δημοφιλές "Eudora Pro" της εταιρείας QualComm. Στα περισσότερα 

προγράμματα υπάρχει και το βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) όπου εκεί 

ο χρήστης αποθηκεύει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων αυτών με τους 

οποίους ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει στο μέλλον. Ακόμα παρέχεται και η 

δυνατότητα της δημιουργίας μιας «υπογραφής» στο υποσέλιδο των 

μηνυμάτων που στέλνονται όπου σε λίγες μόνο γραμμές αναφέρονται 

όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, URL, e-mail και μια σύντομη φράση που 

αναφέρεται στον αποστολέα. 

Πολλές φορές, το πρόγραμμα αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης μπορεί να ενεργοποιηθεί 

μέσα από τις ιστοσελίδες με ανάλογα links. 

Για την αποστολή δυαδικών αρχείων (εκτελέσιμα προγράμματα, αρχεία 

εικόνων, αρχεία ήχου ή video, αρχεία επεξεργαστών κειμένου, λογιστικών 

φύλλων κ.λ.π.) υπάρχει πλέον ένα πρότυπο κωδικοποίησης το MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions). Σήμερα τα περισσότερα 

προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν το MIME. Έτσι 

όταν ένας χρήστης θέλει να στείλει ένα δυαδικό αρχείο το επισυνάπτει 

(attach) στο γράμμα του. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αποφασίζει τι είδους κωδικοποίηση χρειάζεται το εξερχόμενο μήνυμα και 

κάνει την κωδικοποίηση του εξερχόμενου μηνύματος αυτόματα. Όταν το 

μήνυμα φτάσει στον προορισμό του το πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του παραλήπτη (αν υποστηρίζει το ΜΙΜΕ) θα κάνει επίσης 

αυτόματα την αποκωδικοποίηση. (http://www.ete.gr/tpj/proj10/psrcs.htm) 
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Εκτός από το e-mail υπάρχουν άλλες δύο υπηρεσίες που βοηθούν στην 

επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του Internet σε οποιοδήποτε μέρος της 

γης και αν βρίσκονται. Αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ανάλογους 

servers: 

Ο Chat server υποστηρίζει τις συνομιλίες ανάμεσα στους χρήστες του 

Internet σε πραγματικό χρόνο (on-line). Αυτό το είδος server το διαθέτουν 

αρκετοί providers αλλά και κόμβοι. Η συνομιλία των χρηστών γίνεται 

γραπτώς ή και με ήχο ή βίντεο και χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο IRC 

(Internet Replay Chat – Αναμεταδιδόμενη συνομιλία στο Διαδίκτυο). Κάθε 

ένας συνομιλητής που είναι συνδεμένος μέσω κάποιου server με αυτήν την 

υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα να διαλέξει κάποιες περιοχές συζητήσεων 

(γνωστές και σαν channels ή rooms) που έχουν δημιουργηθεί και να 

συμμετάσχει σε αυτές. Όταν μάλιστα, υπάρχει κάποιο «κανάλι» που να τον 

ικανοποιεί, μπορεί και αυτός να δημιουργήσει έναν καινούργιο. 

Ο News (ή NNTP - Network News Transport Protocol) server υποστηρίζει 

την υπηρεσία των ειδησεογραφικών ομάδων (newsgroups) και διατίθεται 

συνήθως μόνο από τους providers. Οι ομάδες ειδήσεων υποστηρίζουν τη 

συζήτηση μεταξύ των συνδρομητών του. Internet αλλά όχι σε πραγματικό 

χρόνο. Υπάρχουν και εδώ θεματικές ενότητες και μπορεί ο καθένας να πάρει 

μέρος στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από ένα κοινό θέμα, 

δημοσιεύοντας ηλεκτρονικά τη δική του άποψη. Η δημοσίευση του άρθρου 

σας γίνεται μέσω του provider με αποστολή μηνύματος, που συνήθως 

ονομάζεται καταχώρηση. Πολλά από τα προγράμματα διαχείρισης 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υποστηρίζουν και τη συμμετοχή στα 

newsgroups. 

 

Τα  πρωτόκολλα (mail, IRC και news) που παρουσιάστηκαν σε αυτή την 

παράγραφο αν και αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που απαιτούν ιδιαίτερες 

εφαρμογές, εφαρμόζονται πολύ συχνά και σε δυναμικές ιστοσελίδες με 

αποτέλεσμα οι υπηρεσίες αυτές να εμφανίζονται και σαν web-υπηρεσίες. 

Υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα του web-mail την οποία παρέχει το hotmail 

(www.hotmail.com) όπως και πολλοί άλλοι Internet providers τα τελευταία 

χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο κάποιος χρήστης μπορεί να λάβει μέρος σε 

συζητήσεις είτε με τη μορφή forum, είτε σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τις 

σελίδες που διαβάζει ο web browser που χρησιμοποιεί και χωρίς την 

απαραίτητη χρήση άλλου λογισμικού. 
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1.5. Τεχνικές σχεδίασης ιστοσελίδων 
Η κατασκευή των ιστοσελίδων, στα πρώτα χρόνια της χρήσης του 

υπερκειμένου στον παγκόσμιο ιστό, ήταν μια πολύ απλή (για τους 

προγραμματιστές) διαδικασία και αυτό λόγω της απλότητας και ευκολίας 

που χαρακτήριζε την HTML. Σιγά-σιγά άρχισαν να χρησιμοποιούν την HTML 

και ορισμένοι «τολμηροί» χρήστες οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τότε ασχοληθεί 

ποτέ με τον προγραμματισμό. Τα αποτελέσματα τέτοιων προσπαθειών ήταν 

συνήθως καλά και αυτό ώθησε όλο και περισσότερους χρήστες να 

δοκιμάζουν και να σχεδιάζουν προσωπικές σελίδες ή ακόμα και απλές 

εταιρικές σελίδες. Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet έκανε πιο έντονη την 

επιθυμία των χρηστών να δημιουργούν  σελίδες. Για να μπορέσει αυτό να το 

κάνει εύκολα ο οποιοσδήποτε χρήστης, άρχισαν να εμφανίζονται ειδικά 

προγράμματα που απλοποιούσαν την όλη διαδικασία προγραμματισμού, 

έτσι ώστε ο χρήστης να δημιουργεί από μόνος του τη σελίδα βρισκόμενος σε 

ένα περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου και εικόνας και όχι σε περιβάλλον 

σύνταξης κώδικα. 

Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται «εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων» 

και εκτός από τους απλούς χρήστες βοηθούν πολύ περισσότερο και τους 

προγραμματιστές οι οποίοι γλιτώνουν κατά πολύ από το μεγάλο όγκο της 

δουλειάς τους ενώ τους δίνεται και η δυνατότητα να μπορούν να 

επεξεργαστούν τον κώδικα της HTML σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό 

απαιτείται. 

Οι δυνατότητες της HTML είναι όμως περιορισμένες. Για το λόγο αυτό δεν 

είναι και η μόνη γλώσσα προγραμματισμού ιστοσελίδων. Υπάρχουν πλήθος 

από αυτές που είτε συνδυάζονται με την HTML, είτε αποτελούν προέκταση 

της είτε την αντικαθιστούν.  

 

1.5.1. Γλώσσες προγραμματισμού 

Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία αποτέλεσαν και το βασικό 

κορμό του Internet στηρίχθηκαν σε λειτουργικά συστήματα τύπου UNIX. 

Τέτοια συστήματα ακόμα και σήμερα συναντιούνται πολύ συχνά στους 

περισσότερους servers στο Internet με πιο γνωστό το LINUX. Οι 

περισσότερες εφαρμογές αυτών των συστημάτων έχουν υλοποιηθεί με 
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γλώσσες προγραμματισμού όπως η C / C++ και η PERL.  Οι γλώσσες αυτές 

είναι, βέβαια, αρκετά δύσκολες, αλλά και «υπερβολικές» για την απλή και 

περιγραφική οργάνωση μιας ιστοσελίδας.  

Όταν, όμως, η ιστοσελίδα απαιτεί επιλογές και λειτουργίες που είναι πέρα 

από τις δυνατότητες της HTML τότε οι προγραμματιστές στρέφονται στη 

δημιουργία μικρών προγραμμάτων τα οποία εκτελούνται στο web-server και 

το αποτέλεσμά τους αποστέλλεται με τη μορφή HTML σελίδας στον browser 

του χρήστη. Η δυνατότητα αυτών των προγραμμάτων να εκτελούνται στο 

server ονομάζεται «διεπαφή» - CGI (Common Gate Interface). Τα 

προγράμματα CGI μπορούν να γραφούν σε γλώσσες όπως Perl, C και 

Visual Basic. (Moncur Michael, 2000) 

Στην διεύθυνση "http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html"  μπορεί 

να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και 

όλες τις προδιαγραφές του CGI. 

Η γλώσσα όμως που κυριαρχεί, αυτή τη στιγμή (μετά από την HTML) στο 

Internet, είναι η Java. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που 

αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems και θεωρείται από πολλούς η 

κύρια γλώσσα των εφαρμογών του Internet. Το όνομά της προκύπτει από 

ένα νησί της Ινδονησίας όπου εκεί συνήθως χρησιμοποιούν το όνομα αυτό 

για τον καφέ. Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα 

που λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και προσφέρει στις ιστοσελίδες 

δυνατότητες πραγματικής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Θεωρείται 

επίσης μεταγλωττισμένη γλώσσα, αλλά ο μεταγλωττιστής της παράγει 

κώδικα για μια εικονική μηχανή (Virtual Machine) παρά για έναν υπολογιστή. 

Ο κώδικας αυτός στη συνέχεια διερμηνεύεται από τον web browser με 

αποτέλεσμα η εφαρμογή της Java (που ονομάζεται και applet) να εκτελείται 

κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους υπολογιστές (PC, Macintosh, Unix) και σε 

διαφορετικούς browsers. Πρόκειται γενικά για μια πολύ ισχυρή γλώσσα 

προγραμματισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες όπως χρήση πολυμέσων 

και παιγνιδιών πραγματικού χρόνου. 

Μια απλούστερη εφαρμογή των εντολών της Java είναι και η JavaScript. 
Η «LiveScript», όπως ονομαζόταν αρχικά η JavaScript, αναπτύχθηκε από 

την Netscape Communication Corporation, την εταιρεία δηλαδή που 

κατασκεύασε τον ομώνυμο και δημοφιλή browser.  Πρωτοκυκλοφόρησε το 

1995 και θεωρείται η πρώτη «Web scripting» γλώσσα. Ο όρος script στο 

web αναφέρεται σαν μια ομάδα (δέσμη) εντολών που εκτελούνται όλες μαζί 

είτε στον web-server ή στον web-browser. Η ομάδα αυτή των εντολών 
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καλείται μέσα από τον HTML κώδικα με μια ειδική ετικέτα (tag) την 

<SCRIPT>. 

Εναλλακτικές επιλογές για την Javascript είναι η VBScript η οποία 

στηρίζεται στην ίδια λογική με την Javascript αλλά οι εντολές είναι της Visual 

Basic και η CGI Script η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω εκτελείται στο 

server και όχι στον browser. Παρόμοια δουλεύουν και οι Cold Fusion, ASP 
και PHP. Οι δύο τελευταίες κερδίζουν όλο και περισσότερο την προτίμηση 

των σχεδιαστών ιστοσελίδων ιδιαίτερα στην περίπτωση των σελίδων με 

δυναμικό περιεχόμενο. 

Η ASP (Active Server Pages), 

τεχνολογία της Microsoft, αποτελείται 

από Visual Basic Scripts  

ενσωματωμένα στον Microsoft Internet 

Information Server (IIS), τα οποία τα 

μεταφράζει και τα εκτελεί κάθε φορά που 

καλούνται. Θεωρείται η πιο απλή 

περίπτωση δυναμικού προγραμματισμού ιστοσελίδων και  η ευκολότερη σε 

σχέση με τις άλλες αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού. Το μόνο, ίσως, 

μειονέκτημά της είναι ότι απαιτεί τη χρήση του συγκεκριμένου server (IIS) για 

να λειτουργήσει. 

Η PHP (Hypertext Preprocessor), που ανήκει στην κατηγορία open 

source αποτελείται από ένα σύνολο πρόσθετων ετικετών κώδικα, που 

τοποθετούνται μέσα στα αρχεία HTML. Η PHP είναι μια γλώσσα, που 

αναπτύχθηκε καθαρά για να εξυπηρετήσει ιστοσελίδες και αυτό καθιστά τις 

PHP εφαρμογές πολύ πιο περιεκτικές έναντι των ισοδύναμων εφαρμογών, 

που βασίζονται στις κλασικές τεχνολογίες προγραμματισμού.  

Μια σχετικά καινούργια γλώσσα, που έρχεται στο προσκήνιο, είναι και η 

XML (eXtension Markup Language). Αν και η XML αποτελεί μια 

απλοποιημένη έκδοση της SGML, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή 

όσο είναι η HTML. Ενώ η HTML έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, η XML 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Για πολλούς η 

XML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. Δεν υπάρχει στην XML κάποια 

συνοπτική λίστα των XML tags. Δίνεται, όμως, στους προγραμματιστές η 

δυνατότητα να δημιουργήσουν δικές τους ετικέτες, για οποιονδήποτε σκοπό 

τις χρειαστούν. Αν και οι browsers δεν υποστηρίζουν άμεσα την XML, 

μπορούν να εκτελεστούν τέτοιες εφαρμογές με τη βοήθεια προγραμμάτων 
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που υπάρχουν στους servers και αναλύουν τα έγγραφα XML σε ισοδύναμα 

HTML.(Moncur Michael, 2000) 

Μια ακόμα, τέλος, επινόηση της Microsoft που θυμίζει τις Scripting 

τεχνικές είναι και η ActiveX. Με την ActiveX δίνεται η δυνατότητα σε 

συνηθισμένα Windows προγράμματα να εκτελούνται  μέσα σε μία 

ιστοσελίδα. Τα ActiveX προγράμματα μπορούν να γραφούν σε γλώσσες 

όπως είναι η Visual C++ και η Visual Basic και μεταγλωττίζονται προτού 

τοποθετηθούν πάνω στον Web Server. Οι εφαρμογές ActiveX ονομάζονται 

controls (στοιχεία ελέγχου), τα οποία φορτώνονται και εκτελούνται από τον 

Web browser, όπως οι Java εφαρμογές. Αντίθετα όμως από τις Java 

εφαρμογές, τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα κατά τη 

φόρτωσή τους, περιορίζοντας έτσι την οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να 

προκύψει για την επαναφόρτωση αυτών. 

 

1.5.2. Εργαλεία σχεδίασης/συγγραφής ιστοσελίδων 

Σήμερα υπάρχουν ειδικά πακέτα εφαρμογών που επιτρέπουν στους 

απλούς χρήστες να δημιουργούν ιστοσελίδες σε HTML, χωρίς την εκμάθηση 

του κώδικά της. Αυτά μπορεί να είναι απλοί επεξεργαστές κειμένου (editors), 

ή ειδικοί επεξεργαστές HTML (οι οποίοι έχουν ενσωματωμένες αρκετές 

λειτουργίες της HTML). Στη δεύτερη περίπτωση ο κώδικας παράγεται 

αυτόματα την ώρα που σχεδιάζεται η ιστοσελίδα και, επίσης, ο χρήστης-

προγραμματιστής μπορεί να "τρέξει" τη σελίδα στον ίδιο το browser για να 

δει το αποτέλεσμα. Η επεξεργασία, δηλαδή, των σελίδων HTML γίνεται με 

οπτικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας αυτά τα προγράμματα, μπορεί κάποιος με 

τον ίδιο τρόπο που γράφει ένα κείμενο και το μορφοποιεί με κάποιον 

επεξεργαστή κειμένου μπορεί να αλλάξει τη στοίχιση, τα χρώματα και να 

προσθέσει εικόνες, φόρμες και άλλα στοιχεία. Δίνεται βέβαια και η 

δυνατότητα από τους χρήστες να επέμβουν, εφόσον το επιθυμούν 

απευθείας στον κώδικα που δημιουργείται. 

Οι δύο δημοφιλείς browsers συνοδεύονται επίσης και με τέτοια 

προγράμματα με αποτέλεσμα να υπάρχει σχεδόν σε κάθε υπολογιστή 

τουλάχιστον ένα πρόγραμμα αυτόματης σχεδίασης ιστοσελίδων. 

Έτσι από την έκδοση Gold 3.0 και έπειτα, όλες οι εκδόσεις του Netscape 

Navigator παρέχουν, εκτός των άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας 

ιστοσελίδων  με το Netscape Composer. 
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Από την άλλη πλευρά, η Microsoft παρέχει το πολύ αξιόλογο FrontPage 
Express το οποίο είναι μια απλουστευμένη έκδοση του FrontPage που σαν 

πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή σχεδίασης ιστοσελίδων αποτελεί και βασικό 

πρόγραμμα του Microsoft Office. Οι τελευταίες, μάλιστα, εκδόσεις του 

Microsoft Office  (Office 97 και νεώτερες) επιτρέπουν την αυτόματη 

αποθήκευση διαφόρων τύπων αρχείων σε μορφή HTML. Με αυτό τον 

τρόπο, αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων κλπ., 

μετατρέπονται αυτόματα, κατά την αποθήκευση,  σε αρχεία μορφής HTML, 

αρχεία δηλαδή με επέκταση ".html" ή ".htm". 

Επίσης, άλλες εφαρμογές επεξεργασίας εγγράφων όπως τα Word 
Perfect, PageMaker, Quark Xpress κλπ., διαθέτουν παρόμοιες, ειδικές 

λειτουργίες ώστε να αποθηκεύουν τα έγγραφά τους σε μορφή ".html". 

Ένα άλλο πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από 

τους επαγγελματίες σχεδιαστές ιστοσελίδων είναι το Dreamweaver της 
Macromedia. Κύρια χαρακτηριστικά του Dreamweaver είναι η μεγάλη 

ευκολία που παρέχει στη δημιουργία μενού, αλλά και η επεκτασιμότητά του. 

Δίνει, έτσι στους χρήστες να προγραμματίσουν σε DHTML, JavaScript, ASP, 

κ.α., σαν να βρίσκονται στο περιβάλλον εργασίας της κάθε γλώσσας. 

Στο πλήθος των υπόλοιπων αξιόλογων προγραμμάτων που 

κυκλοφορούν αξίζει να αναφερθούν και τα 

• GoLive της Adobe 

• Fusion της NetObjects 

• Arachnophilia 

• HTML Assistant Pro 

• Hot Dog 

• Web Edit 

• Hot Metal Pro 

• GNNpress,  
Στα εργαλεία συγγραφής πρέπει, τέλος, να συμπεριλάβουμε και όλα τα 

περιβάλλοντα επεξεργασίας των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού 

που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.5.1. Από όλα αυτά το πιο 

ολοκληρωμένο θεωρείται το Visual Studio της Microsoft όπου υπάρχει η 

δυνατότητα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε γλώσσα αλλά και ο 

συνδυασμός στοιχείων από διάφορες γλώσσες. Το Visual Interdev που 

είναι ένα από τα συστατικά προγράμματα του Visual Studio δίνει τη 
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δυνατότητα ολοκληρωμένης σχεδίασης, προγραμματισμού και μετέπειτα 

διαχείρισης ενός site απ’ ευθείας στον web server που θα το υποστηρίζει. 

 Όλα τα προγράμματα που αναφέρθηκαν σε αυτήν την παράγραφο 

μπορούν να συνθέτουν και να συνδυάζουν τα διάφορα στοιχεία των 

ιστοσελίδων. Η σχεδίαση και η επεξεργασία των ιδιαίτερων στοιχείων όπως 

εικόνων, σχημάτων, ήχου ή animation απαιτεί συνήθως τη χρήση πιο 

εξειδικευμένων εργαλείων τα οποία θα αναφερθούν για κάθε περίπτωση 

στην παράγραφο 2.2.2
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2° Κεφάλαιο:  Ανάλυση των φάσεων 

Μετά από την παρουσίαση όλων των τεχνικών–τεχνολογικών εννοιών 

που προηγήθηκε στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, θα ακολουθήσει 

τώρα μια σταδιακή ανάλυση όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από 

μια επιχείρηση ώστε να αποκτήσει μια πετυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο. 

Σε κάθε στάδιο θα εξεταστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και το χώρο δραστηριότητάς της, αλλά και 

τους στόχους που έχει θέσει. 

Τα στάδια αυτά χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι 

αυτή που προηγείται της υλοποίησης και έχει το χαρακτήρα της 

προετοιμασίας για αυτό που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια. Η δεύτερη 

αφορά καθαρά την ανάπτυξη-υλοποίηση της ηλεκτρονικής παρουσίας, ενώ 

η τρίτη φάση αφορά στις ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τη στιγμή 

που θα εμφανιστεί το site στο διαδίκτυο και έπειτα. 

Στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης μπορεί να εμπλέκονται πέρα από 

τους ανθρώπους της επιχείρησης και άλλοι εξωτερικοί, όπως σύμβουλοι, 

διαφημιστές, φωτογράφοι, μεταφραστές, τεχνικοί δικτύων και κυρίως 

προγραμματιστές και γραφίστες. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, 

αναφέρεται σε γενικές γραμμές και η δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων. 

Είδη έχουν εμφανιστεί νέα επαγγέλματα που ασχολούνται αποκλειστικά με:  

- Ανάπτυξη - σχεδίαση ιστοσελίδων   

(web design & development) 

- Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών  

(web & CD-ROM multimedia development) 

- Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο 

(web applications development) 

- Παροχή συμβουλών παρουσίας στο διαδίκτυο  

(web presence consulting) 

Πολλές μεγάλες εταιρείες μάλιστα επιλέγουν το outsourcing, δηλαδή την 

εξολοκλήρου ανάθεση της ηλεκτρονικής τους παρουσίας σε άλλες εταιρείες 

που έχουν στο δυναμικό τους τέτοιους εξειδικευμένους επαγγελματίες για 

κάθε τομέα, αναλαμβάνοντας έτσι  από την αρχή μέχρι το τέλος την όλη 

διαδικασία σε όλα τα στάδιά της. Η επιλογή του outsourcing συναντάται 

πλέον πολύ συχνά και στην Ελλάδα. 
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2.1. Προκαταρκτική φάση 

2.1.1. Έρευνα για την υπάρχουσα κατάσταση στους 

χώρους δραστηριότητας της επιχείρησης 

Το πρώτο στάδιο στην γενικότερη σχεδίαση και ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής παρουσίας μιας εταιρείας, είναι η έρευνα και εκτίμηση της 

κατάστασης που επικρατεί στους χώρους δραστηριότητας της εταιρείας, 

πριν από την εμφάνιση της συγκεκριμένης εταιρείας στο διαδίκτυο. Η έρευνα 

αυτή, αν και απαιτεί πολύ χρόνο για να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία που 

μπορεί να προκύψουν, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει η πίεση του 

χρόνου για την όσο γίνεται πιο γρήγορη μετάβαση στα επόμενα στάδια και 

στην ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.  

Εξαιτίας, λοιπόν αυτής της πίεσης χρόνου όλες οι ενέργειες που θα 

γίνουν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν 

στη συνέχεια πλήρως τα αποτελέσματά τους. Είναι απαραίτητο, για τους 

ανθρώπους της εταιρείας, να γνωρίζουν το τι υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο, 

στο χώρο όπου και η δική τους εταιρεία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί. 

Κάποιοι, λοιπόν, θα παίξουν το ρόλο του απλού χρήστη–πελάτη, που 

ψάχνει να βρει εταιρείες με δραστηριότητες ή προϊόντα, που σχετίζονται με 

τη συγκεκριμένη εταιρεία.  

Μια καλή τεχνική είναι να θεωρήσουν ότι η σελίδα της εταιρείας υπάρχει 

ήδη και αυτοί να προσπαθούν να την εντοπίσουν. Αξίζει να αναφερθεί σε 

αυτό το σημείο και μια δυσάρεστη έκβαση που μπορεί να έχει αυτή η 

προκαταρκτική έρευνα, όταν ανακαλυφθεί ότι το όνομα της εταιρείας έχει 

κατοχυρωθεί σαν domain name από κάποιον άλλον. Οι επιλογές που 

υπάρχουν σε μια τέτοια περίπτωση, θα αναφερθούν αναλυτικότερα στην 

παράγραφο 2.1.3. 

Η έρευνα του χώρου μπορεί εύκολα να γίνει με τις μηχανές αναζήτησης. 

Δίνοντας λέξεις κλειδιά όπως το είδος της εταιρείας, την τοποθεσία της ή 

προϊόντα που παράγει είναι πολύ εύκολο να ανακαλυφθούν ανταγωνιστικές 

ή συνεργαζόμενες εταιρείες αλλά και άλλες άγνωστες εταιρείες που έχουν 

δραστηριοποιηθεί στο Internet και έχουν μια πολύ καλύτερη παρουσία εκεί.  

Βέβαια μια επώνυμη εταιρεία μπορεί να εντοπιστεί πολύ εύκολα στο 

Internet. Γράφοντας απλά τη διεύθυνση του τύπου “www.company.gr” ή 
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“www.company.com” στη γραμμή διευθύνσεων του browser γίνεται  

απευθείας μετάβαση στην αρχική της σελίδα. Η διεύθυνση αυτή, αν δεν είναι 

ήδη γνωστή, μπορεί κάποιος εύκολα να την «μαντέψει» μετά από λίγες μόνο 

προσπάθειες. 

Ύστερα από την έρευνα και τον έλεγχο όλων αυτών πρέπει η εταιρεία να 

έχει αντλήσει τέτοιες πληροφορίες που θα είναι αρκετές και κατάλληλες, 

ώστε να δίνουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

• Ποιες ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν ήδη κάποια ιστοσελίδα και πώς 

είναι αυτή; Τι ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν, και τι προσφέρουν με αυτές; 

Πως προωθούν και προβάλλουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους; Ποιος ο 

όγκος των ιστοσελίδων και πόσο λειτουργικές είναι αυτές; Πόσο εύκολα 

μπορούν να αναζητηθούν και να βρεθούν αυτά τα sites και τι κάνουν οι 

αντίστοιχες εταιρείες τους να για να τα προωθήσουν. Τι θέση κατέχουν 

από πλευράς επισκεψιμότητας οι βασικές σελίδες αλλά και ολόκληρα τα 

site μέσα από τα σχετικά εργαλεία μέτρησης όπως το Media-Metrix 

(http://www.comscore.com), ή το Alexa-Internet (http://www.alexa.com); 

• Ποιες συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν είδη κάποια ιστοσελίδα και τι 

πιθανότητες αντίστοιχης συνεργασίας στο διαδίκτυο μπορούν να 

υπάρξουν; Θέτοντας και πάλι τα προηγούμενα ερωτήματα που τέθηκαν 

και για τα sites των ανταγωνιστών, πρέπει τώρα να ερευνηθεί κατά πόσο 

η παρουσία των συνεργαζόμενων εταιρειών μπορεί να βοηθήσει την 

συγκεκριμένη εταιρεία; 

• Πως είναι οι σελίδες μεγάλων εταιρειών στο εξωτερικό (σχετικών ή όχι 

με την συγκεκριμένη εταιρεία) και σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει κάτι 

αντίστοιχο; Τι είναι αυτό που τις κάνει τις κάνει να ξεχωρίζουν; 

Για τους λεγόμενους «ηγέτες» - καλύτερους ανταγωνιστές, πρέπει να 

σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με:  

- Τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται, όχι απαραίτητα 

διαφορετικά από αυτά της εταιρείας. 

- Ποιο είναι το σύστημα διανομής για τα προϊόντα: αποθήκευση, 

διανομέας; 

- Εξυπηρέτηση πελατών. Εγγυήσεις, πολιτικές, διαδικασίες. 

- Εμφάνιση, αισθητική και λειτουργικότητα. 

- Δυνατότητες και προσωπικότητα του συστήματος ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

- Διαφήμιση προσφορών. 
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- Δυνάμεις και αδυναμίες από την πλευρά σκέψης των πελατών, όχι 

της επιχείρησης. 

- Στρατηγικές και αντικειμενικοί στόχοι. 

- Δήλωση σκοπού οράματος, ή ότι, οδηγεί σε μια Διαφορετική Πρόταση 

Πώλησης. 

- Τις περιοχές όπου ο ανταγωνιστής διατηρεί το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα. 

- Ευπάθεια ή κενά σε ό,τι προσφέρεται. 

(Βλαχοπούλου Μάρω, 2002) 

Από όλες, τώρα, τις σελίδες των εταιρειών που θα ερευνηθούν σε αυτό το 

στάδιο, αλλά και από άλλες αξιόλογες σελίδες, μπορούν να αντληθούν στη 

συνέχεια αξιόλογες ιδέες για την δομή, τη λειτουργία και τη σχεδίαση του 

site. Πολλοί είναι αυτοί που «κλέβουν» κατά κάποιον τρόπο ιδέες, τεχνικές 

και στυλ για τις δικές τους σελίδες. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να 

αντιγράφονται στοιχεία από άλλα sites. Αυτό γίνεται επειδή είναι πολύ 

δύσκολο να εντοπισθούν τέτοιου είδους αντιγραφές, λόγω του υπερβολικά 

μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων που υπάρχουν παγκοσμίως. Εξ’ άλλου ο 

κώδικας των περισσοτέρων σελίδων είναι ανοιχτός για τον οποιοδήποτε 

χρήστη. Γενικά, για το συγκεκριμένο θέμα της αντιγραφής, δεν έχει δοθεί 

από τους «θιγόμενους» σχεδιαστές πολύ μεγάλη έμφαση, κάτι που έχει γίνει 

σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στον προγραμματισμό εφαρμογών, με την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων. 

Πολλές φορές, όμως, η αντιγραφή τεχνολογιών δεν φέρνει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Ο χρήστες-πελάτες του Internet γίνονται μέρα με τη μέρα πιο 

έμπειροι και επιζητούν διαρκώς κάτι πιο νέο και πρωτοποριακό που θα τους 

εντυπωσιάσει. Όταν λοιπόν βλέπουν τα συνηθισμένα σε μια ιστοσελίδα και 

το site θυμίζει το site  κάποιου «άλλου», τότε σίγουρα κερδισμένος θα βγει 

αυτός ο «άλλος» παρά αυτός που χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές. Άλλωστε 

σπάνια απομιμήσεις καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα πρωτότυπά τους. 

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος να επαναλαμβάνονται τα 

λάθη των άλλων ή να αδιαφορεί κανείς για τις καλές ιδέες τους. 
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2.1.2. Καθορισμός των απαιτήσεων και επιλογή της 

τελικής πλατφόρμας που θα ακολουθηθεί 

Μετά από την έρευνα που προηγήθηκε στο προηγούμενο στάδιο πρέπει 

να έχει σχηματιστεί μια αρκετά καλή της εικόνα της κατάστασης που 

επικρατεί στο διαδίκτυο στο χώρο δραστηριότητας της επιχείρησης  πριν 

από τη εμφάνιση  της επιχείρησης στο νέο αυτό χώρο.  

Ύστερα από τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από το χώρο 

του Internet, πρέπει να καταστρωθεί από την εταιρεία ένα στρατηγικό 
πλάνο, για τo site που πρόκειται να κατασκευαστεί. Εξετάζονται οι ανάγκες 

της επιχείρησης καθώς και το τι προσδοκεί η εταιρεία από το συγκεκριμένο 

site αλλά και από το Internet γενικότερα. Συνυπολογίζοντας τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, αναζητούνται τρόποι με 

τους οποίους το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών της. 

Στα πλαίσια του μάρκετινγκ και της όλης στρατηγικής της επιχείρησης οι 

στόχοι της εταιρείας με τη δημιουργία της ιστοσελίδας συνήθως έχουν να 

κάνουν με: 

• την προβολή – διαφήμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της 

εταιρείας. Μετά τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης (έντυπα, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση), η διαφήμιση στο web ενισχύει εξίσου σημαντικά 

κάθε εταιρεία. Πέρα από την ίδια την ιστοσελίδα, που είναι ούτως ή 

άλλως, ένα είδος διαφήμισης, μπορούν να υπάρξουν και σε άλλες 

σελίδες διαφημιστικά banners με διασυνδέσεις (links) που οδηγούν στη 

βασική σελίδα της συγκεκριμένης εταιρείας.  

• την προβολή του προφίλ της εταιρείας με σκοπό και πάλι τη διαφήμιση 

αλλά αυτήν τη φορά του ονόματος της εταιρείας. Η εικόνα της εταιρείας 

βελτιώνεται απλά και μόνο με τη γνωστοποίηση του γεγονότος ότι η 

εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα (H/Y) και έχει παρουσία στο 

διαδίκτυο. Είναι, πλέον, πολύ συχνό το φαινόμενο, μεγάλες εταιρίες να 

προβάλουν ορισμένες φορές την διεύθυνση της ιστοσελίδας τους 

(www.company.com), αντί για το ίδιο το όνομά τους. 

• ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέες 

αγορές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πέρα από την απλή προβολή, μια 

ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λειτουργικά και για άλλες 

δραστηριότητες όπως 

- επικοινωνία με τους πελάτες, 
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- επισύναψη συμφωνιών αλλά και   

- άμεσες (online) συναλλαγές. 

Οι στόχοι, λοιπόν, αυτοί μπορεί να υπάρξουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, 

ανάλογα με το τι είναι εφικτό για την κάθε εταιρεία και σε ποιους τομείς έχει 

αποφασιστεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Πρέπει, τελικά, μετά από πολλή 

μελέτη να καταλήξει η επιχείρηση στο  

• τι ακριβώς θέλει; 
Η παρουσία μπορεί να ξεκινάει από μια απλή διαφημιστική προβολή ή 

ένα καθαρά ενημερωτικό site μέχρι ένα πλήρες portal ή μια εφαρμογή 

που θα υποστηρίζει ηλεκτρονικό εμπόριο με on-line συναλλαγές. 

• σε ποιους θα απευθύνεται; 
Ασφαλώς η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότερη 

αναγνώριση, επικοινωνία και απόκτηση νέων πελατών καθώς και για τη 

βελτίωση των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες επιδιώκοντας την 

πιστότητα αυτών μέσα από την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και 

επιθυμιών τους. 

• τι δυνατότητες εξέλιξης θα υπάρχουν; 
Δεν πρέπει να γίνει το λάθος στο οποίο συχνά πέφτουν πολλές εταιρείες 

που στοχεύουν σε ένα πετυχημένο site με το χαμηλότερο και φτηνότερο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οτιδήποτε σχεδιαστεί πρέπει οπωσδήποτε να 

καλύπτει και πιθανές  μελλοντικές ανανεώσεις-αναβαθμίσεις. (Steven 

Rabin, 2001) 

Σε κάθε περίπτωση ένα αποτελεσματικό web site πρέπει να προσφέρει 

στους επισκέπτες-πελάτες: 

 μεγάλη ποσότητα πληροφορίας 

 ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

 γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία μέσα από διάφορα εργαλεία 

 βοήθεια να αποφασίζουν το σωστό όταν οι επιλογές είναι πολλές 

 άλλες πληροφορίες για επικοινωνία με την εταιρεία 

 δυνατότητες αλληλεπίδρασης 
 ασφάλεια των συναλλαγών και διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου   

 ευκολία στην «πλοήγηση» και ελαχιστοποίηση του χρόνου αναζητήσεων 

 ευχάριστο αισθητικά περιβάλλον 

(C. Ranganathan, Shobha Ganapathy, 2002) 
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Όσο όμως αυξάνουν οι απαιτήσεις για τις παροχές στους πελάτες τόσο  

αυξάνουν και οι ανάγκες για υλικοτεχνική υποδομή. Θέτονται λοιπόν νέα 

ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένα τεχνικά θέματα για το site, που 

πρέπει και αυτά να απαντηθούν άμεσα σε αυτό το στάδιο ώστε να μπορέσει 

να υλοποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής παρουσίας. 

• Θα χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός ιδιόκτητος server ή θα γίνει 
ενοικίαση χώρου; 
Με την ενοικίαση χώρου μια εταιρεία μπορεί πολύ οικονομικά να έχει μια  

σχετικά απλή σελίδα, την οποία βέβαια μπορεί εύκολα να τροποποιήσει. 

Το κόστος εξαρτάται από το συνολικό όγκο (σε Mbytes) που ενοικιάζεται 

καθώς και από τις επί πλέον λειτουργίες, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και οι οποίες θα περιγραφούν στη συνέχεια. Η όλη 

συντήρηση και λειτουργία των υπολογιστών αλλά και του λογισμικού 

που χρησιμοποιούν είναι αποκλειστική ευθύνη του «ιδιοκτήτη». 

Μπορεί, όμως, η εταιρεία να στήσει ένα δικό της server, τον οποίο θα 

διατηρεί στις εγκαταστάσεις της, συνδεμένο συνεχώς (24 ώρες on line), 

μέσω μιας νοικιασμένης τηλεφωνικής γραμμής (leased-line). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, το κόστος συντήρησης είναι αρκετά μεγάλο και συμφέρει 

μόνο στην περίπτωση εταιρειών, που θέλουν να εμφανίζουν μεγάλο 

όγκο σελίδων ή χρειάζονται σε μεγάλο βαθμό λειτουργίες server (που θα 

αναλυθούν παρακάτω). 

Υπάρχει ακόμα η περίπτωση, όταν δε γίνονται συχνές παρεμβάσεις, να 

έχει η εταιρεία ένα αποκλειστικά δικό της server, στους χώρους του ISP 

που χρησιμοποιεί και να αποφεύγει έτσι τα έξοδα της σύνδεσης. 

Όσον αφορά, τώρα, το είδος του server και το ανάλογο software  που 

πρέπει να τον υποστηρίζει, αυτό εξαρτάται από τις επιπλέον λειτουργίες, 

που θα υπάρξουν  τελικά στην ιστοσελίδα. Η ταχύτητα του επεξεργαστή 

καθώς και το μέγεθος της μνήμης RAM είναι τα σημαντικότερα στοιχεία 

που πρέπει να προσεχθούν στον server, ενώ το λειτουργικό σύστημα 

καθώς και το πρόγραμμα που θα διαχειρίζεται μια πιθανή βάση 

δεδομένων είναι τα αντίστοιχα στοιχεία στο θέμα του λογισμικού.  

• Θα υπάρχουν μόνον στατικές ή και δυναμικές σελίδες;  
Αυτό εξαρτάται, φυσικά, από το τι είδους υπηρεσίες θα παρέχονται 

στους αναγνώστες των σελίδων. Ένα site που χρησιμοποιεί στατικές 

σελίδες το μόνο που παρέχει είναι η ενημέρωση του κοινού και η 

κατασκευή του είναι μια σχετικά πιο απλή διαδικασία. Από την άλλη 

πλευρά ένα δυναμικό site μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα 
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στους επισκέπτες του αλλά απαιτεί αρκετά εξειδικευμένες επιλογές κατά 

την σχεδίασή του και ιδιαίτερο υλικό-λογισμικό για την υλοποίησή του. 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που επιλεγεί η λύση των δυναμικών σελίδων 

προκύπτουν νέα ερωτήματα… 

• Θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα προσωποποίησης των 
σελίδων; 
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις των δυναμικών 

σελίδων θα πρέπει να σχεδιαστούν επιλογές για επέμβαση των χρηστών 

σε κάποιες σελίδες, καθώς και επιπλέον λογισμικό για την πιστοποίηση 

των χρηστών. 

• Θα υπάρχει σύνδεση με κάποια βάση δεδομένων για παροχή 
στοιχείων;  
Η χρήση βάσεων δεδομένων στο web έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει όχι 

μόνο τους επισκέπτες αλλά και τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Οι 

χρήστες μπορούν να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τις 

δραστηριότητες και τα προϊόντα της, ενώ οι άνθρωποι της εταιρείας 

μπορούν να συλλέγουν στοιχεία, σχετικά με τις προτιμήσεις των 

πελατών της και να έχουν έτσι αρκετές πληροφορίες για την αγορά και 

ζήτηση των προϊόντων τους. 

Μια βάση δεδομένων, συνδεδεμένη στο Internet μέσω μιας ιστοσελίδας, 

μπορεί να δέχεται στοιχεία και από τους χρήστες-επισκέπτες της 

ιστοσελίδας, ή μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα μέσω έτοιμων 

ρουτινών. Υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα με παρέμβαση στον 

server, όπου είναι στημένη η βάση, να μπορούν να εκτελούνται και από 

μακριά λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης. 

• Θα μπορεί ο χρήστης / πελάτης να κάνει παραγγελίες/αγορές;  
Η αυτόματη αποστολή αλληλογραφίας μπορεί να απλοποιηθεί με τη 

χρήση των φορμών ώστε να δώσει μια πολύ πιο άμεση δυνατότητα 

στους πιθανούς πελάτες της εταιρείας να συμπληρώσουν και να 

αποστείλουν τα στοιχεία μιας παραγγελίας. Όταν, μάλιστα υπάρχει και η 

δυνατότητα και της άμεσης πληρωμής ώστε να ολοκληρωθεί η 

συναλλαγή τότε σίγουρα εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες τεχνικές 

απαιτήσεις και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. 

Μετά από την απάντηση όλων αυτών των ερωτημάτων αποφασίζεται 

αρχικά το είδος του server που θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το υλικό 

(hardware) και τον τρόπο διασύνδεσής του. Παράλληλα, αποφασίζεται και 

το αντίστοιχο λογισμικό (software) δηλαδή το λειτουργικό σύστημα (που 
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μπορεί να είναι σε περιβάλλον UNIX, Windows, OS/2, MacOS κ.λ.π.) και το 

WebServer πρόγραμμα που θα στηρίζει το site (που μπορεί να είναι ο 

Apache, o IIS της Microsoft ή κάποιο άλλο). 

Στη συνέχεια σκιαγραφείται η βασική δομή που θα πρέπει να έχει το site 

με τις βασικές σελίδες και τις διασυνδέσεις που θα έχουν μεταξύ τους.  

Εφόσον έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή, πώς θα είναι όλα αυτά, το sitemap 

που θα δημιουργηθεί σε αυτήν τη φάση θα παραμείνει το ίδιο μέχρι και το 

τέλος της υλοποίησης του site. Αυτό βέβαια, τις περισσότερες φορές δεν 

ισχύει, γιατί συνήθως προκύπτουν νέα στοιχεία και νέες απαιτήσεις κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης οπότε τουλάχιστον κάποιες μικροαλλαγές είναι 

πάντα μέσα στο πρόγραμμα. 

 

2.1.3. Κατοχύρωση domain name και επιλογή host 

Η κατοχύρωση του domain name είναι, μάλλον, μια απλή διαδικασία. 

Υπάρχει για κάθε χώρα ένας οργανισμός (κρατικός ή όχι), που έχει αναλάβει 

την κατοχύρωση των domain names. Για την Ελλάδα (.gr) αρμόδιο για την 

κατοχύρωση ονομάτων κάτω από το .gr domain είναι το Ινστιτούτο Έρευνας  

και Τεχνολογίας στην Κρήτη.  

 

Εικόνα 2.1 - Η αρχική σελίδα του Ι.Τ.Ε. που διαχειρίζεται το .gr domain 

Η αρχική του ιστοσελίδα του φαίνεται στην Εικόνα 2.1 και αντιστοιχεί στη 

διεύθυνση www.hostmaster.gr , ή απλά www.gr  
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Το κόστος για την κατοχύρωση είναι σχετικά μικρό. Η ετήσια συνδρομή 

για το ".gr" domain είναι περίπου 25 €, ενώ για τα γενικότερα domain που 

ακολουθούνται από τους κωδικούς ".com" ".net" ή ".org" και τα οποία 

διαχειρίζονται αμερικάνικες εταιρείες, ή τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 

και 35 $ το χρόνο. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.4.2, πολλές 

εταιρείες από όλον τον κόσμο όπως και από την Ελλάδα προτιμούν τη 

δεύτερη επιλογή όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά για να δώσουν μια 

διεθνή χροιά, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα που εμφανίζουν για την 

επιχείρηση. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το ετήσιο πάγιο για την 

κατοχύρωση του ονόματος είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος της 

ενοικίασης χώρου σε κάποιο server, ή το κόστος για την μίσθωση μιας 

γραμμής. 

Είναι πολύ σημαντικό, για μια εταιρεία, να κατοχυρώσει το όνομά της 

πριν την προλάβει κάποιος άλλος. Αυτός ο «άλλος» είναι συνήθως κάποια 

εταιρεία που δραστηριοποιείται σε άλλο χώρο, αλλά έχει το ίδιο όνομα, ή 

κάποιος που «αγόρασε» το συγκεκριμένο domain name εκμεταλλευόμενος 

την καθυστέρηση της κατοχύρωσης από την ομώνυμη εταιρεία. Ο σκοπός 

του είναι, είτε να το πουλήσει πολύ ακριβότερα στην ίδια την εταιρεία, είτε 

για λόγους ανταγωνισμού να καθυστερήσει την δημιουργία του site. 

Γενικά, με την προσφυγή στη δικαιοσύνη η εταιρεία μπορεί να κερδίσει το 

«όνομά της» και αυτό είναι πιο εύκολο, όταν και η επωνυμία της εταιρείας 

έχει ήδη κατοχυρωθεί στον αντίστοιχο εθνικό οργανισμό. 

Στην περίπτωση τώρα εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς τομείς αλλά έχουν κατοχυρωμένη την ίδια επωνυμία, ισχύει 

τότε η λογική του «όποιος προλάβει πρώτος», με τη «δεύτερη» εταιρεία να 

ψάχνει να βρει κάποια παραλλαγή στην ονομασία της. Μπορεί, μάλιστα, να 

γίνει και ένα είδος συμφωνίας (συμβιβασμού) με τις δύο εταιρείες να 

παραπέμπουν με κάποιο link στις εισαγωγικές σελίδες τους, η μία στην 

άλλη.  

Υπάρχει, τέλος, (κυρίως για λόγους οικονομικούς) και η περίπτωση μη 

κατοχύρωσης ονόματος και η σελίδα να μπει κάτω από την επωνυμία 

κάποιου Internet provider με τη μορφή "www.provider.gr/company" ή 

"company.provider.gr" όπου οι σελίδες του site είναι συνήθως λίγες και ο 

συνολικός τους όγκος (σε Mbytes) σχετικά μικρός. Η περίπτωση αυτή δε 

συνιστάται φυσικά σε καμία περίπτωση σε εταιρείες που θέλουν να λέγονται 

«μεγάλες». 
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Πολλές εταιρείες τώρα κάνουν κατοχυρώσεις σε περισσότερα ονόματα. 

Αυτά μπορεί να είναι κάποιο παλαιότερο όνομα της επιχείρησης, το όνομα 

κάποιου τμήματος της επιχείρησης ή το όνομα κάποιου προϊόντος της. 

Επίσης μπορεί να κατανοηθεί και το όνομα της επιχείρησης με πιθανά 

σφάλματα γραφής έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να κατευθυνθούν στο 

site και αν ακόμα κάνουν κάποιο ορθογραφικό σφάλμα, αντί να παίρνουν 

μήνυμα λάθους στον browser. Στην Ελλάδα για το λόγο αυτό ο ΟΠΑΠ 

κατοχύρωσε 8 διαφορετικά domain name για το παιχνίδι «Πάμε στοίχημα» 

(pamestixima.gr, pamestoixima.gr, pamestoixhma.gr κ.ο.κ). (Σαλονικίδης 

Κωνσταντίνος, 2002) 

Από τη στιγμή που γίνει η κατοχύρωση ονόματος πρέπει να δηλωθεί και 

κάποιος domain name server (DNS) ο οποίος συνήθως είναι του ISP της 

εταιρείας. Συνήθως οι providers αναλαμβάνουν και την φιλοξενία των 

σελίδων μιας επιχείρησης είτε με ενοικίαση κάποιου server, είτε με ενοικίαση 

χώρου. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται Web Hosting και υπάρχουν πάρα 

πολλές εταιρείες (hosts) σε Ελλάδα και Εξωτερικό που την παρέχουν. 

Ειδικότερα στα ελληνικά (.gr) domains κυρίαρχοι και στον τομέα του web 

hosting είναι οι μεγάλοι ΙSPs οι οποίοι ανάλογα με το αριθμό IP διευθύνσεων 

που φιλοξενούν κατατάσσονται ως εξής: 

• Forthnet 34,4 % 

• Otenet 7,5 % 

• Hellas On Line 6,1 % 

• Compulink 3,2 % 

ενώ στο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας), όπου 

διασυνδέονται όλοι οι πανεπιστημιακοί, ερευνητικοί και κρατικοί φορείς 

ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι των ".gr" διευθύνσεων που αντιστοιχεί στο

 44,1 % . 

Φυσικά υπάρχουν και πολλές ακόμα εταιρείες που δραστηριοποιούνται  

στο χώρο του web hosting και αρκετές από αυτές παρέχουν αποκλειστικά 

και μόνο αυτήν την υπηρεσία. Οι τρόποι φιλοξενίας είναι διάφοροι ανάλογα 

με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εταιρείας. Έτσι μπορεί να γίνει: 

• στον χώρο της εταιρείας - in house. Αυτό απαιτεί από την εταιρεία να 

δεσμεύσει κάποιο χώρο στα γραφεία της για την εγκατάσταση του 

server, να αγοράσει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την σύνδεση 

καθώς και το λογισμικό που απαιτείται και να προσλάβει εξειδικευμένο 

προσωπικό για την λειτουργία και την υποστήριξη του web server.  
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Παράδειγμα : Η IBM σίγουρα έχει Web servers, στον χώρο της  

Κόστος : Ακριβό, χρειάζεται προσωπικό, χώρο και εξοπλισμό. Από 

5.000 € και πάνω τον χρόνο 

• σε Data Center - co-location. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία νοικιάζει  

τον δικό της αποκλειστικό κεντρικό υπολογιστή, μέσω ενός ISP. Μέσω 

απομακρυσμένης επικοινωνίας ρυθμίζονται οι διάφορες εφαρμογές της, 

ενώ ο ISP είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την συντήρηση του 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  

Παράδειγμα : Μια εταιρία με εξειδικευμένες δικτυακές ανάγκες και με 

σωστή τεχνική κατάρτιση, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την 

παραπάνω υπηρεσία.  

Κόστος : Περίπου από 2.000 € έως 3.000 €, τον χρόνο. Δεν 

περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς εξοπλισμού και τεχνογνωσίας 

• εικονική φιλοξενία - virtual server. Η εταιρεία νοικιάζει απλά χώρο σε 

έναν web hosting provider. Η μόνη της ευθύνη, είναι η κατασκευή του 

web site και η συντήρηση του web server.  

Παράδειγμα : Εκατομμύρια από επιχειρήσεις ακολουθούν αυτή την 

πρακτική. 

Κόστος : Περίπου από 200 € τον χρόνο αν ο server είναι στην Ελλάδα 

και από 100 € αν είναι στο εξωτερικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι για λύσεις 

με πολλά POP3 e-mail accounts και web applications, οι εγχώριες λύσεις 

είναι ακόμη, οικονομικά απαγορευτικές. 

(http://www.ibs.gr/gr/support/about_webhosting.htm) 

Η επιλογή του τρόπου φιλοξενίας καθώς και του Web Host θα γίνει με 

βάση τις απαιτήσεις αλλά και τις δυνατότητες της κάθε εταιρείας. Όποια και 

να είναι τελικά η επιλογή αυτή πρέπει, τελικά να εξασφαλίζει: 

 τη χρήση του domain name 

 το χώρο για την αποθήκευση των σελίδων και 

 μια ικανοποιητική ταχύτητα στη μετάδοση των δεδομένων (Bandwidth) 
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2.2. Φάση ανάπτυξης 

2.2.1. Επιλογή προφίλ εμφάνισης 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.3.3 η αισθητική των σελίδων 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός site και για το 

λόγο η βασική ιδέα δίνεται συνήθως από κάποιον επαγγελματία γραφίστα.  

Στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη κατοχυρωμένα λογότυπα, σήματα ή 

χρωματικοί συνδυασμοί, τότε αυτά πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα 

μορφή, αυτήν της ιστοσελίδας. Πολλές φορές, μάλιστα, για κάποιες  

εταιρείες, η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι μια ευκαιρία, για μια γενικότερη 

ανανέωση ως προς την εμφάνισή τους προς τα έξω. Από τη άλλη πλευρά, 

για τις νέες εταιρείες, η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι επίσης μια ευκαιρία 

να κατοχυρωθούν όλα αυτά τα λογότυπα, σήματα, ονόματα (και domain 

names) και για τους υπόλοιπους τομείς των δραστηριοτήτων τους. 

Ο γραφίστας, λοιπόν, σχεδιάζει κάποια πρότυπα – δείγματα (layouts), τα 

οποία πρέπει, φυσικά, να ταιριάζουν με το προφίλ που θέλει να εμφανίσει η 

εταιρεία. Αυτά αποτελούνται από: 

• Σχεδιαγράμματα των βασικών σελίδων 
Εκεί πρέπει να φαίνεται ο τρόπος διάταξης στοιχείων που θα συνθέτουν 

αυτές τις σελίδες. Εκεί σημειώνονται και οι θέσεις των διαφόρων 

υπερσυνδέσμων, οι οποίοι πρέπει να είναι σε εμφανή σημεία και όσο 

γίνεται πιο συχνοί.  

• Σχήματα και φωτογραφίες 
Οι εικόνες είναι απαραίτητο στοιχείο των ιστοσελίδων και η λογική χρήση 

τους συνιστάται σε κάθε ιστοσελίδα. Πρέπει όμως να αποφεύγονται οι 

μεγάλες διαστάσεις.  

Τα διάφορα σχήματα και σχέδια κατασκευάζονται από το γραφίστα μέσα 

στα πλαίσια της αισθητικής που θέλει να δώσει στο site ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις προτιμούνται κάποιες επεξεργασμένες 

φωτογραφίες. 

• Λογότυπα, banners και κουμπιά πλοήγησης 
Πρόκειται για ιδιαίτερες κατηγορίες σχημάτων.  

Τα λογότυπα μπορεί να είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι εταιρείες σε 

όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους ή και κάποια νέα που 
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αποφάσισαν να τα χρησιμοποιήσουν με αφορμή τη δραστηριοποίησή 

τους στο χώρο του διαδικτύου.  

Τα banners είναι εικόνες που μπορεί να περιέχουν κάποια μηνύματα. Το 

περιεχόμενό τους συνήθως δεν έχει άμεση σχέση με το υπόλοιπο 

περιεχόμενο της σελίδας και για το λόγο αυτό τοποθετούνται συνήθως 

στο επάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας.  

Τα κουμπιά πλοήγησης είναι links σε μορφή εικόνων. Πολλές φορές 

περιέχουν επιγραφές με ιδιαίτερη μορφοποίηση η οποία δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση των εντολών της HTML. 

• Backgrounds 
Εκτός από το βασικό χρώμα που θα έχει η κάθε σελίδα, υπάρχουν και τα 

διάφορα wallpapers τα οποία είναι επίσης αρχεία εικόνας, συνήθως 

μικρών διαστάσεων που επαναλαμβάνονται διαδοχικά στο πίσω μέρος 

της σελίδας, δίνοντας συνήθως μία πιο ευχάριστη αίσθηση στους 

αναγνώστες των κειμένων.  

• Ιδιαίτερα στυλ και γραμματοσειρές  
Τα χρώματα μπορούν να προσδώσουν στις σελίδες μια πιο ευχάριστη 

αισθητικά όψη. Αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στις ιστοσελίδες για τα 

κείμενα τα σχέδια και σαν background πρέπει να είναι λίγα, 

συγκεκριμένα και να συνδυάζονται σωστά. Για το λόγο αυτό ορίζονται τα 

λεγόμενα φύλλα στυλ (style sheets). Πρόκειται για κάποιες νέες σχετικά 

ετικέτες της HTML με τις οποίες μπορούν να οριστούν επακριβώς τα 

χαρακτηριστικά του κειμένου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια ή 

περισσότερες ιστοσελίδες. Περιγράφουν δηλαδή το είδος της 

γραμματοσειράς (font), το χρώμα, το μέγεθος, και άλλες ιδιαιτερότητες 

της, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των συνδέσμων σε 

διάφορες περιπτώσεις τους (όταν έχουν ενεργοποιηθεί από παλαιότερη 

επίσκεψη, ή όταν είναι ενεργοί ή όταν πρόκειται να ενεργοποιηθούν).  

Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κοινές και 

αυτό, γιατί η τελική εμφάνισή τους εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα 

και τον browser του χρήστη. Πρέπει αυτοί να διαθέτουν και να 

υποστηρίζουν τις γραμματοσειρές αυτές. 

Παράλληλα με τις γραμματοσειρές τα style  sheets μπορούν να 

περιγράψουν και άλλα στοιχεία μιας ιστοσελίδας όπως το background, 

τη στοίχιση του κειμένου και τις διάφορες λίστες και επικεφαλίδες που 

υπάρχουν σε αυτήν. 
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• προσχέδια για animations ή άλλα add-ons 
Εδώ αναφέρεται οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από το κείμενο και την 

εικόνα, μπορεί να μπει σε μια ιστοσελίδα όπως ήχος, μουσική video και 

εφαρμογές ή αρχεία animation. 

Όλα αυτά τα πρότυπα δίνονται στην εταιρεία για να κάνει την επιλογή 

ενός και στη συνέχεια τις απαραίτητες παρατηρήσεις και διορθώσεις πάνω 

σε αυτό. Γενικά, καλό είναι να παίρνονται υπόψη αρκετές γνώμες, για την 

επιλογή του προτύπου και την εμφάνιση της σελίδας, γιατί όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτή η εμφάνιση αντικατοπτρίζει γενικότερα το 

προφίλ της εταιρείας.  

Για την επιλογή, λοιπόν, του προφίλ εμφάνισης πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

το γεγονός ότι οι πλούσιες και εντυπωσιακές σελίδες καταλαμβάνουν  

μεγάλο όγκο δεδομένων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση 

κατά τη μεταφορά τους και στην τελική εμφάνιση στο browser του κάθε 

χρήστη. 

 

2.2.2. Ψηφιοποίηση εικόνων και άλλων πολυμέσων 

Σαν συνέχεια του layout, που έχει ήδη δημιουργήσει ο γραφίστας και 

έπειτα από την έγκρισή του, ακολουθεί ο μεγάλος όγκος δουλειάς που 

πρέπει να γίνει και πάλι από το γραφίστα και που αφορά τη δημιουργία και 

επεξεργασία όλων των εικόνων, που θα χρησιμοποιηθούν στο site. Οι 

εικόνες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις και τους χώρους της επιχείρησης, 

από το προσωπικό της, και κυρίως από τα προϊόντα της. Η 

φωτογράφηση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καλό είναι να γίνεται από 

επαγγελματίες φωτογράφους. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες αυτές πρέπει 

να ψηφιοποιηθούν (συνήθως μέσω scanner) και έπειτα να υποστούν 

διάφορες παρεμβάσεις που μπορεί να είναι: ρύθμιση φωτεινότητας, 

ρύθμιση χρώματος, ξεφοντάρισμα, αυξομείωση μεγέθους, προσθήκη 

σκίασης, αποκοπή στοιχείων και πολλές άλλες. Για όλα αυτά 

χρησιμοποιείται ειδικό software για επεξεργασία φωτογραφιών με πιο 

γνωστό το PhotoShop της Adobe.  
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• Σχήματα – σχέδια. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν: 

- τα λογότυπα και τα σήματα της εταιρείας 

- τα επί μέρους στοιχεία (frames) των διαφόρων animation που μπορεί 

να έχουν κάποιες σελίδες 

- κάποια ιδιαίτερα κουμπιά πλοήγησης (σε όλες τους τις φάσεις), τα 

οποία πρέπει να είναι διαφορετικά από τα κλασικά κουμπιά που 

εμφανίζονται στα γραφικά λειτουργικά συστήματα. 

- ορισμένες επιγραφές, με ιδιαίτερες-ασυνήθιστες γραμματοσειρές, σε 

μορφή εικόνων 

- backgrounds, bullets, banners και  

- γενικά, ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή κειμένου. 

Για όλα αυτά τα γραφικά στοιχεία τα αντίστοιχα προγράμματα που 

χρησιμοποιούνται είναι πολλά, με πιο γνωστά το Corel Draw της Corel 

Graphics, το Illustrator της Adobe και το FreeHand της Macromedia. 

Και στις δυο κατηγορίες, εικόνες και σχέδια πρέπει να δίνουν την αίσθηση 

της πληρότητας, αλλά, από την άλλη μεριά, πρέπει και να καταλαμβάνουν 

όσο γίνεται μικρότερο όγκο (σε Kbytes), ώστε να εμφανίζονται γρήγορα στον 

browser του χρήστη. 

Τα αρχεία, που χρησιμοποιούνται στο web για την εμφάνιση γραφικών, 

είναι δύο ειδών και χρησιμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για 

διαφορετικούς λόγους. 

• Τα αρχεία .jpg χρησιμοποιούνται  για την απεικόνιση φωτογραφιών και 

γενικότερα για εικόνες με μεγάλο αριθμό χρωμάτων που θα χρειάζονταν 

αρκετά Kbytes ή και Mbytes για να απεικονιστούν με κάποια άλλη μορφή. 

Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην πλειοψηφία των 

ιστοσελίδων. Τα “.jpg” χρησιμοποιούν το συμμετρικό και απωλεστικό 

αλγόριθμο συμπίεσης JPEG (Joint Photographic Expert Group) ο οποίος 

μειώνει αισθητά τον όγκο των αρχείων εικόνων, με την αφαίρεση 

πληροφορίας η οποία δεν μπορεί να διακριθεί από το κοινό ανθρώπινο 

μάτι, με αποτέλεσμα να μη φαίνεται κάποια αλλαγή στην ποιότητα της 

εικόνας. 

• Τα αρχεία .gif (Graphics Interchange Format) χρησιμοποιούνται για απλά 

γεωμετρικά σχήματα (διανυσματικά) με μικρό αριθμό χρωμάτων, όπου το 

μέγεθος των εικόνων είναι επίσης μικρό. 

Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση που 

χρειάζεται να εμφανιστεί κάποιο κομμάτι της εικόνας σαν διαφανές (ώστε 
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να εμφανιστεί το background της σελίδας). Τα συγκεκριμένα αρχεία 

ονομάζονται και transparent gif. 
Tέλος μια άλλη χρήση των “.gif” αρχείων είναι και τα animated gif. 
Πρόκειται για την πιο απλή μορφή κινούμενης εικόνας, όπου έχουμε 

πολλές εικόνες σε “.gif” μορφή, οι οποίες εναλλάσσονται, η μια την άλλη, 

μετά από κάποιο χρόνο, που μπορεί να οριστεί. Προγράμματα όπως το 

Microsoft Gif Animator και αρκετά άλλα, είναι πολύ απλά στη χρήση 

τους και έτσι μπορεί οποιοσδήποτε, μετά από λίγη εξάσκηση, να 

δημιουργήσει τέτοιου είδους αρχεία. 

Εκτός από τα animated gif αρχεία, η πλειοψηφία των αρχείων εικόνων, που 

χρησιμοποιούνται στο Internet και τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι 

στατικά. Πολλές εταιρίες όμως επιζητούν περισσότερη «ζωντάνια» στις 

ιστοσελίδες τους. Έτσι  χρησιμοποιούνται και αρχεία video. Οι τύποι 
αρχείων .avi, .mov και ο συμπιεσμένος τύπος .mpg λειτουργούν, πλέον, σε 

όλους τους γνωστούς browsers χωρίς την επί πλέον προσθήκη κάποιου 

add-on ή plug-in. Αρχεία video μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση 

μιας κάρτας video και κάποιο κατάλληλο software όπως το Premiere της 

Adobe.  

Το πρόβλημα όμως με τα αρχεία video είναι το υπερβολικά μεγάλο 

μέγεθός τους. Ο χρήστης δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να κατέβει 

ολόκληρο το αρχείο. Για το λόγο αυτό, τέτοια αρχεία, εφόσον υπάρχουν, 

είναι συνήθως διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων και η ανάλυσή τους 

στην οθόνη είναι όσο γίνεται πιο χαμηλή. Για τα μεγαλύτερα αρχεία, υπάρχει 

συνήθως η επιλογή στο χρήστη αν θέλει να τα κατεβάσει, με αναγραφή του 

μεγέθους ή του χρόνου, που θα χρειαστεί για αυτό.  

Παρόμοιο πρόβλημα μεγέθους αρχείων υπάρχει και στα αρχεία ήχου. Αν 

και είναι σχετικά μικρότερα από τα αντίστοιχα αρχεία, ίσης χρονικής 

διάρκειας, του video και πάλι η χρησιμοποίησή τους είναι περιορισμένη. Στις 

ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν συνοδευτικά μηνύματα 

διάρκειας και πάλι μερικών δευτερολέπτων ή να ενεργοποιούνται όταν ο 

χρήστης το ζητήσει. Τα αρχεία .wav που είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή 

μπορούν να δημιουργηθούν με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας 

ήχου και αποθηκεύουν τον ήχο σε μορφή κυματομορφής. Η συμπιεσμένη 

μορφή αυτών των αρχείων είναι τα αρχεία .mp3.  

Υπάρχει βέβαια και μια αρκετά “ελαφρύτερη” εκδοχή για την «ακουστική» 

των σελίδων και είναι τα αρχεία .mid. Πρόκειται για αρχεία μουσικής που 

αποτελούνται από οδηγίες για το πως θα εκτελεστεί ένα τραγούδι μέσω του 
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synthesizer που υπάρχει στην κάρτα ήχου του κάθε υπολογιστή. Το μέγεθος 

αυτών των αρχείων είναι πολλές φορές μικρότερο ακόμα και από τα μεγέθη 

των αρχείων εικόνας. Σε ορισμένα web sites χρησιμοποιούνται αρχεία mid 

συνοδευτικά με τις σελίδες για να δώσουν μια καλύτερη αίσθηση στον 

επισκέπτη τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των σελίδων. 

Μια άλλη εναλλακτική λύση, στην οποία καταφεύγουν, πλέον, οι 

περισσότεροι σχεδιαστές σελίδων, προκειμένου να έχουν κίνηση ή και ήχο, 

είναι η χρήση των προγραμμάτων όπως το Flash ή το Fireworks της 

Macromedia, με τα οποία δίνοντας εντολές προγραμματισμού μπορεί να 

αποδοθεί κίνηση σχημάτων και εικόνων. Τα αρχεία τύπου .swf 
αναγνωρίζονται, επίσης, από τους κοινούς browsers, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις, χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο plug-in. Η μετάβαση στην 

ιστοσελίδα, από όπου θα γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος, γίνεται 

αυτόματα, χωρίς συνήθως να χρειάζεται ο προγραμματιστής να το ορίσει. 

Τέλος, κίνηση στις σελίδες μπορεί να επιτευχθεί και με την χρήση 

γλωσσών προγραμματισμού που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.5.1 και 

κυρίως με εφαρμογές της Java. 

 

2.2.3. Διατύπωση κειμένων - Γλώσσα 

Όσο όμορφη και να γίνεται μια σελίδα με διάφορες εικόνες και σχέδια, δεν 

παύει να χρειάζεται και κείμενα, τα οποία θα περιέχουν την ουσιαστική 

πληροφορία. Υπάρχει αρκετός κόσμος που αναζητά λεπτομέρειες για την 

εταιρεία τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, μέσα από το site της εταιρείας. 

Όλοι αυτοί δεν πρέπει να απογοητευθούν. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι η 

πλειοψηφία των χρηστών θα διαβάσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα 

κείμενα αυτά πρέπει να υπάρχουν έστω και σε τρίτο ή τέταρτο ιεραρχικό 

επίπεδο.  

Όλα τα κείμενα των σελίδων συντάσσονται με ιδιαίτερη προσοχή και στη 

συνέχεια δακτυλογραφούνται και αποθηκεύονται σε μορφή αρχείων 

κειμένου. Ο έλεγχος για πιθανά ορθογραφικά, συντακτικά ή τυπογραφικά 

λάθη πρέπει να γίνεται συνέχεια και με μεγάλη προσοχή. Όπως αναφέρθηκε 

και στην παράγραφο 1.3.3, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν τέτοια 

λάθη, γιατί συνήθως χτυπούν πολύ άσχημα στους αναγνώστες των 

σελίδων, με αποτέλεσμα η αίσθησή τους αυτή να χαλάει την εικόνα της 

εταιρείας.  
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Το ύφος της γλώσσας πρέπει, επίσης, να προσεχθεί ιδιαίτερα και να 

απευθύνεται στο μέσο χρήστη–πελάτη χωρίς να περιέχει δύσκολες έννοιες ή 

ασάφειες. Στις περιπτώσεις, βέβαια, όπου το αγοραστικό κοινό των 

προϊόντων της εταιρείας είναι άτομα συγκεκριμένης ηλικίας ή μιας 

ξεχωριστής κοινωνικής τάξης, τότε και το ύφος των κειμένων πρέπει να είναι 

ανάλογο. Ένα ρητό του παγκόσμιου εμπορίου λέει ότι: "Για να αγοράσεις 

από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου αρκεί να γνωρίζεις αγγλικά. Για να 

πουλήσεις όμως είναι απαραίτητο να μιλάς τη γλώσσα του πελάτη σου." Και 

οι δύο περιπτώσεις αυτού του ρητού πρέπει να εφαρμοστούν και στην 

ηλεκτρονική παρουσία μιας επιχείρησης. 

Η μετάφραση, λοιπόν, όλων των κειμένων και σε άλλες γλώσσες είναι 

απαραίτητη, σε περίπτωση που η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο 

εξωτερικό. Ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις, είναι καλό, όλα τα κείμενα να 

μεταφράζονται τουλάχιστον στα Αγγλικά. Αυτό γιατί είναι, πλέον, η βασική 

γλώσσα του Internet και με αυτήν δουλεύει σίγουρα και σωστά η μεγαλύτερη 

πλειοψηφία των χρηστών του. Εξάλλου η ύπαρξη και στα Αγγλικά της 

ιστοσελίδας μιας εταιρείας, ακόμα και αν δεν δραστηριοποιείται στο 

εξωτερικό, δίνει άλλο προφίλ στην εταιρεία και δημιουργεί προοπτικές για 

παραπέρα δραστηριοποίηση και σε άλλες αγορές.  

Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει την πιθανότητα να επιθυμεί 

επικοινωνία ή συνεργασία με την εταιρεία κάποιος αλλοδαπός. Το κόστος, 

εξάλλου, για την κατασκευή και συντήρηση ενός ξενόγλωσσου τμήματος σε 

ένα site είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα οφέλη που θα αποκτήσει  η 

επιχείρηση από αυτό. Είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες 

χωρίς να έχουν σχεδιάσει διεθνείς δραστηριότητες,  αλλά έχοντας μια απλή 

ξενόγλωσση σελίδα επικοινωνίας, αναγκάστηκαν να αλλάξουν στρατηγική 

και να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία και στο εξωτερικό.  

Σε περίπτωση, λοιπόν, που υπάρχουν περισσότερες από μια γλώσσες, 

εμφανίζεται στην εισαγωγική σελίδα η επιλογή της γλώσσας, ώστε από 

την πρώτη στιγμή, ο χρήστης να διαλέξει τη γλώσσα που επιθυμεί. Συνήθως 

στις επιλογές υπάρχουν εικόνες με τις αντίστοιχες σημαίες ή και με την 

αναγραφή στην αντίστοιχη γλώσσα (English – Ελληνικά). Παράλληλα, 

μπορεί να υπάρξει και σε κάθε σελίδα, επιλογή για μετάβαση στην 

αντίστοιχη σελίδα της άλλης γλώσσας, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται και 

απαραίτητο. 
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2.2.4. Σχεδίαση - Προγραμματισμός - Διασύνδεση 

ιστοσελίδων 

Όπως τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης είχαν σαν βασικό 

προγραμματιστή το γραφίστα, το στάδιο αυτό, όπου ουσιαστικά 

ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του site,  ανήκει αποκλειστικά στον 

προγραμματιστή. Έχοντας, μαζέψει τα κείμενα, τις εικόνες και ό,τι άλλου 

είδους αρχείο έχει προετοιμαστεί, για να μπει στην ιστοσελίδα και 

χρησιμοποιώντας σαν βασικό οδηγό το sitemap, αναλαμβάνει την σύνθεση 

και σύνδεση όλων των σελίδων. Το πως θα γίνει αυτό και ποια από τα 

εργαλεία που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.5.2, θα χρησιμοποιηθεί 

εξαρτάται από τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του site αλλά και από τις 

προτιμήσεις και την ευχέρεια του ίδιου του προγραμματιστή. 

Έτσι για ένα απλό – στατικό site με λίγες σελίδες προτιμότερο είναι ένα 

εργαλείο σαν το FrontPage Express. Ακόμα και  ένας απλός χρήστης μπορεί 

να αναλάβει μια τέτοια κατασκευή, αλλά ένας έμπειρος προγραμματιστής 

δουλεύει πολύ πιο γρήγορα και μεθοδικά χρησιμοποιώντας βέβαια και 

οποιοδήποτε άλλο πιο επαγγελματικό εργαλείο σχεδίασης. 

Όσο εμπλουτίζεται το site με επιλογές τόσο “δυσκολεύουν” τα πράγματα 

για τους προγραμματιστές. Η Δημιουργία κάποιων Java Scripts, Java 

Applets, ή Flash Animations απαιτεί σαφώς τη γνώση των αντίστοιχων 

γλωσσών/εργαλείων. Υπάρχουν μάλιστα και συγκεκριμένοι σχεδιαστές-

προγραμματιστές που εξειδικεύονται στη δημιουργία εισαγωγικών 

animations για την πρώτη σελίδα ενός web site. Τα αποτελέσματα τέτοιων 

δουλειών είναι τις περισσότερες φορές πολύ εντυπωσιακά αν και συνήθως 

καθυστερούν κάπως τον επισκέπτη στην είσοδό του στο site. Γι αυτό καλό 

είναι να υπάρχει σε τέτοια περίπτωση η επιλογή «skip animation», ώστε να 

έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να μπει απευθείας στο site, χωρίς να 

περιμένει να «κατέβει» ένα πιθανόν μεγάλο αρχείο.  

Για τις δυναμικές σελίδες, τώρα, δύο είναι οι επικρατέστερες επιλογές η 

PHP και η ASP. Η PHP που φαίνεται αυτήν τη στιγμή να προτιμάται από την 

πλειοψηφία των προγραμματιστών είναι αρκετά γρήγορη, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε πολύ περίπλοκες εφαρμογές, ενώ 

υποστηρίζεται από οποιοδήποτε πρόγραμμα web server. Η ASP, από την 

άλλη είναι πολύ πιο εύκολη στην εκμάθηση και χρήση της, αλλά έχει το 

μειονέκτημα ότι μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από τον IIS της Microsoft. 
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Σε κάθε περίπτωση, τώρα, είτε πρόκειται για στατικές σελίδες είτε για 

δυναμικές, η τακτοποίηση κειμένων, εικόνων και όλων των άλλων στοιχείων 

που συνθέτουν κάθε σελίδα επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα με τη χρήση των 

πινάκων. Αυτοί υλοποιούνται με συγκεκριμένες εντολές της HTML αλλά και 

πιο εύκολα με πιο αυτοματοποιημένες μεθόδους μέσα από τα διάφορα 

εργαλεία συγγραφής. Αυτό που καταφέρνουν οι πίνακες είναι να χωρίζουν 

την κάθε σελίδα σε διάφορα τμήματα χωρίς κατ’ ανάγκη να προσφύγει 

κανείς στην πιο περίπλοκη λύση των frames. 

Μια άλλη τεχνική που υπάρχει για τη σωστή δόμηση των σελίδων είναι η 

χρήση των layers με την οποία κάθε σελίδα μπορεί να αποτελείται από 

περισσότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ποιο από τα επίπεδα θα 

βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σε κάθε σημείο της σελίδας ώστε να εμφανίζεται 

αυτό στο browser του χρήστη. 

Η ανάπτυξη των δυναμικών σελίδων, όπως αναφέρθηκε και στην 

παράγραφο 1.2.3 στηρίζεται κυρίως στις φόρμες. Αυτές υλοποιούνται με 

εντολές της HTML απαιτούν όμως και την συγγραφή ειδικών προγραμμάτων 

script, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν στον Web server που φιλοξενεί τις 

συγκεκριμένες σελίδες. Πίσω από τις φόρμες κρύβεται συνήθως μια βάση 

δεδομένων η οποία υπάρχει στον server και στην οποία αποθηκεύονται όλα 

τα στοιχεία που περνάει ο χρήστης μέσα από αυτές. Στη συγκεκριμένη βάση 

εισάγονται αρχικά από τον προγραμματιστή διάφορα εργαλεία ελέγχου για 

τις φόρμες καθώς και άλλα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται μαζί με 

αυτές. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες και μηχανισμοί φορμών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν. Μεταξύ αυτών είναι: 

- Κουμπιά αποστολής δεδομένων (Submit), από τη σελίδα του χρήστη 

στον server που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες που τα περιέχουν. 

- Πεδία εισαγωγής κειμένου (text boxes ή text blocks – για 

μεγαλύτερα κείμενα), στα οποία οι αναγνώστες πληκτρολογούν 

διάφορα στοιχεία, τα οποία θα καταλήξουν σε κάποια βάση 

δεδομένων του server. 

- Στρογγυλά κουμπιά (radio buttons), από τα οποία κάποιο θα είναι 

ενεργοποιημένο ή πλαίσια ελέγχου (check boxes) τα οποία μπορούν 

να ενεργοποιήσουν ή όχι  την τιμή μιας λογικής μεταβλητής. 

- Μηχανισμοί επιλογών αναδυόμενων μενού (combo boxes). 

Όπως οι φόρμες, έτσι και οι χαρτογραφημένες εικόνες (image maps), 

βασίζονται στην υποστήριξη του Web server. Με συγκεκριμένα CGI scripts,  

όπως επιτυγχάνεται η σύνδεση και σωστή εκτέλεση των διαλογικών φορμών 
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έτσι μπορούν να λειτουργήσουν και τα Image maps. Η τεχνική τους παρέχει 

τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, όπως γεωγραφικοί χάρτες, διάφορες 

συλλογές αντικειμένων σε ένα σχήμα ή φωτογραφία, όπου τα διάφορα μέρη 

της εικόνας ενεργοποιούν διαφορετικούς συνδέσμους. Κάθε στοιχείο μιας 

τέτοιας εικόνας έχει τις δικές τους συντεταγμένες ( Χ, Υ ) πάνω στον ενιαίο 

φαινομενικά χώρο της. Για τη δημιουργία αυτών των ειδικών εικόνων, 

χρησιμοποιούνται συνήθως ειδικά προγράμματα όπως το Mapedit, 
MapThis κ.α. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να σχεδιαστούν και 

με απλό κώδικα. Εκείνο που πρέπει να γίνει, είναι να τοποθετηθούν πάνω 

στην εικόνα πολυγωνικές περιοχές με συντεταγμένες που θα καθορίζουν τα 

CGI script όρια αυτών των περιοχών.  

Ίσως το πιο συχνό CGI script που υπάρχει σε κάποια σελίδα (πολλές 

φορές στην εισαγωγική) ενός web site είναι ο μετρητής (counter), ο οποίος  

δίνει τη δυνατότητα μιας συνολικής καταγραφής των επισκέψεων στο site. 

Εκτός από τη δημιουργία του CGI script του μετρητή επάνω στον ίδιο τον 

web server υπάρχει εναλλακτικά και η δυνατότητα επιλογής ενός από τους 

εκατοντάδες μετρητές που υπάρχουν στο Internet, οι οποίοι μπορούν 

εύκολα και ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα. Οι 

μετρητές τοποθετούνται συνήθως στο τέλος της σελίδας και καταγράφουν 

τους επισκέπτες, αυξάνοντας κατά ένα αριθμό την ένδειξη, κάθε φορά που 

κάποιος χρήστης επισκεφτεί τη σελίδα. Βέβαια, καλύτερη καταγραφή μπορεί 

να γίνει από τα ειδικά αρχεία (log files) που καταγράφει ο Web server, αλλά 

με τους μετρητές δίνεται και στους επισκέπτες του site η δυνατότητα να δουν 

την επισκεψιμότητα του site. Όταν, μάλιστα το νούμερο του μετρητή είναι 

μεγάλο, αυτό δρα σαν μια διαφήμιση για το site. Έτσι πολλές εταιρείες 

φτάνουν στο σημείο να τοποθετούν εικονικούς μετρητές με πολύ μεγάλα 

νούμερα. Κάποιος έμπειρος χρήστης μπορεί εύκολα να καταλάβει αν ένας 

μετρητής είναι πραγματικός ή όχι.  

Πέρα από τα συγκεκριμένα στοιχεία που συνθέτουν μία σελίδα, η 

γενικότερη σχεδίαση ολόκληρου του site ξεκινά με στατικές σελίδες και τη 

διασύνδεση των βασικών τμημάτων του site, ενώ στη συνέχεια υλοποιούνται 

και τα δυναμικά στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται Η γενικότερη δομή του site 

όπως έχει ήδη τονιστεί εξαρτάται από το sitemap. Αυτό βέβαια μερικές 

φορές τροποποιείται κατά τη διάρκεια της σχεδίασης από τον 

προγραμματιστή. Ριζικές αλλαγές, όμως, πρέπει πρώτα να συζητηθούν και 

να εγκριθούν από την εταιρεία. Βέβαια, μια απλή σελίδα μπορεί να 

χρειάζεται από 2 έως και 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί από τον 
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προγραμματιστή, αλλά είναι πιθανόν μια αλλαγή στη δομή του site να πάρει 

μία ή και περισσότερες ώρες, ανάλογα με το πόσο μπορεί αυτή η αλλαγή να 

επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες σελίδες. Είναι, λοιπόν, σημαντικό το sitemap 

να έχει δομηθεί σωστά, από την αρχή της σχεδίασής του. 

Οι διάφορες δοκιμές για την εμφάνιση και διασύνδεση των ιστοσελίδων 

πρέπει να γίνονται διαρκώς και πολύ σχολαστικά, σε όλη τη διάρκεια της 

δημιουργίας του site. Στους ελέγχους αυτούς βοηθάει η δυνατότητα των 

browsers να λειτουργούν και εκτός σύνδεσης (off line) με το δίκτυο. Αυτό 

που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η σωστή προβολή των σελίδων και 

των επί μέρους συστατικών τους από όλους τους browsers.  

Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά, οφείλεται στο γεγονός ότι 

ορισμένες μεγάλες εταιρείες παραγωγής λογισμικού ορίζουν αυθαίρετα κι 

άλλες εντολές, τις οποίες υποστηρίζουν στις νέες εκδόσεις των browsers 

που παράγουν, χωρίς όμως να εγκριθούν πρώτα από τον οργανισμό 

προτύπων. Έτσι υπάρχουν, για παράδειγμα, εντολές στην HTML που 

υποστηρίζονται στον Internet Explorer και όχι στο Netscape Navigator ή το 

αντίθετο. Οι προγραμματιστές, λοιπόν, πρέπει να έχουν υπόψη τους και 

αυτές τις διαφοροποιήσεις, σε όλη τη διάρκεια αυτής της υλοποίησης των 

ιστοσελίδων. 

Από τη στιγμή, τώρα, που ολοκληρωθούν οι σελίδες του site στον 

υπολογιστή του σχεδιαστή ή του προγραμματιστή και έχουν ελεγχθεί σε 

τοπικό επίπεδο οι διάφοροι εσωτερικοί ή εξωτερικοί σύνδεσμοι, πρέπει να 

«φορτωθούν» στον server όλες αυτές οι νέες σελίδες μαζί με τα συνοδευτικά 

τους αρχεία (εικόνες, style sheets, animations scripts κλπ). Αυτό γίνεται, 

συνήθως, με τη χρήση του FTP που υπάρχει, είτε σαν εντολή, είτε σαν 

κάποιο utility σε γραφικό περιβάλλον, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. 

Έτσι με τη διαδικασία «username και password»  πρέπει να «ανέβουν» 

(upload) όλα τα αρχεία που συνθέτουν την κάθε σελίδα, με τη δομή των 

υποκαταλόγων που έχουν γίνει στον υπολογιστή όπου σχεδιάστηκε αρχικά 

η σελίδα. Ο FTP server μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικό κατάλογο τα 

αρχεία που δέχεται και να τα «ανακατευθύνει» (redirect) στον κατάλληλο  

κατάλογο (π.χ. στο root directory) του web server ο οποίος μπορεί να 

λειτουργεί στον ίδιο υπολογιστή. Στη συνέχεια ακολουθούν και πάλι αρκετές 

δοκιμές και έλεγχοι για τα links των σελίδων στη τελική τους, πλέον, θέση. 

Στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση 

που υπάρχουν σελίδες όπου απαιτείται η αναγνώριση και πιστοποίηση 

κάποιων χρηστών. Όταν δεν πρόκειται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές 
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συναλλαγές μέσα από αυτές τις σελίδες τότε η ασφάλεια που εξασφαλίζει ο 

web server, με τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων πιστοποίησης,  

θεωρείται μάλλον ικανοποιητική. Στην περίπτωση, όμως, ηλεκτρονικών 

καταστημάτων όπου η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται σε υψηλότερα 

επίπεδα, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.3.4, πρέπει να 

εξασφαλιστεί  κάποιο ψηφιακό πιστοποιητικό που να εγγυάται τις 

συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται στο μέλλον μέσα από το site. 

Ένας ακόμα έλεγχος, τέλος, πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

μεγάλος όγκος δεδομένων στις ιστοσελίδες ή όταν παράλληλα με τη 

μετάδοση των δεδομένων εκτελούνται στο server και κάποιες «βαριές» 

εφαρμογές. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με την ταχύτητα μετάδοσης των 

δεδομένων και ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασιών. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι να δημιουργηθούν τεχνητοί φόρτοι, οι οποίοι να μιμούνται 

πιθανές δύσκολες καταστάσεις, που μπορεί να δημιουργηθούν και έτσι οι 

προγραμματιστές να γνωρίσουν τα «αδύνατα» σημεία των σελίδων τους και 

να προσπαθήσουν να τα βελτιώσουν. (Steven Rabin, 2001) 
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2.3. Φάση διαχείρισης και εκτίμησης 

2.3.1. Κοινοποίηση σε SearchEngines-Portals. 

Διαφήμιση ιστοσελίδας 

Πριν ακόμα ολοκληρωθεί κάθε ιστοσελίδα, ή καλύτερα, από την φάση της 

ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης πρέπει να αρχίσει η διαφήμισή 

της. Για αυτό, είναι καλό, από την πρώτη στιγμή, να υπάρχει μια σελίδα με 

το λογότυπο της εταιρείας και την επιγραφή «υπό κατασκευή» (under 

construction), που θα ενημερώνει τους πρώτους επισκέπτες για την 

ιστοσελίδα, που πρόκειται να υπάρξει στην συγκεκριμένη διεύθυνση,  σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, αρκετός 

κόσμος να μάθει την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, όσο γίνεται πιο 

γρήγορα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης 

(παράγραφος 1.2.5). Πρέπει, λοιπόν, η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

ιστοσελίδας να καταχωρηθεί σε όσο γίνεται περισσότερες από αυτές. 

Υπάρχουν, όμως, χιλιάδες μηχανές αναζήτησης σε όλον τον κόσμο και είναι 

φυσικά αδύνατον να προσεγγίσει κανείς όλες αυτές. Βέβαια, κυκλοφορούν 

αρκετά προγράμματα (Web Site Promotion Tools) που κάνουν αυτή τη 

δουλειά, δηλαδή καταχωρούν τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

μιας ιστοσελίδας σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μηχανών αναζήτησης και 

portals. Επειδή όμως οι περισσότερες από αυτές της μηχανές είναι 

άγνωστες στον περισσότερο κόσμο, τελικά είναι μάλλον αρκετό να 

προσεγγιστούν μόνο οι πιο σημαντικές.  

Στα περισσότερα portals, για να καταχωρηθεί μια νέα ιστοσελίδα 

απαιτείται, συνήθως, ο κατασκευαστής της να τη δηλώσει μέσω κάποιας 

φόρμας, που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί πρέπει να αναφερθούν 

αναλυτικά κάποια στοιχεία για τη σελίδα και αυτό που αντιπροσωπεύει, 

όπως είναι η τοποθεσία, το είδος ή κάποια χαρακτηριστικά που την κάνουν 

να ξεχωρίζει. Συνήθως, καλό είναι να έχει ετοιμαστεί από την αρχή ένα 

κείμενο 200 έως 250 χαρακτήρων όπου θα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. 

Με αυτές τις πληροφορίες, η σελίδα τοποθετείται σε κάποια κατηγορία μαζί  

με άλλες παρόμοιες σελίδες, είτε αμέσως, είτε μετά από κάποιο σύντομο 

χρονικό διάστημα, που μπορεί να χρειαστεί για την επαλήθευση των 

στοιχείων. Είναι πιθανόν, μάλιστα, για διάφορους λόγους, το portal να 
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απορρίψει κάποια ιστοσελίδα, όταν δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές που 

αυτό έχει ορίσει. 

Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, η καταχώρηση δεν είναι δωρεάν και 

χρεώνεται με κάποια συνδρομή, η οποία μπορεί να κυμαίνεται, ανάλογα με 

τη θέση στην οποία εμφανίζεται η καταχώρηση, σε σχέση με τις άλλες. Το 

ίδιο, βέβαια, ισχύει και με τα διαφημιστικά banners που τοποθετούνται σε 

αρκετά sites και τα οποία, είτε απλά διαφημίζουν κάτι, είτε παραπέμπουν και 

στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η επισκεψιμότητα της 

σελίδας, που θα φιλοξενεί το διαφημιστικό banner, τόσο αυξάνει και το 

κόστος της αντίστοιχης διαφήμισης. Γενικότερα, πάντως, για τη διαφήμιση 

μιας εταιρείας, πρέπει να γίνει, σε συνεργασία με την αντίστοιχη 

διαφημιστική εταιρεία, κάποιος συντονισμός ώστε να διαφημίζεται και το site 

παράλληλα με το όνομα ή τα προϊόντα της εταιρείας, με όλες τις δυνατές 

μορφές διαφήμισης (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, Internet, κ.λ.π.). 

Ένας ακόμα τρόπος προβολής της ιστοσελίδας μιας εταιρείας είναι και η 

τοποθέτηση της διεύθυνσής της με link, στο site κάποιας άλλης 

συνεργαζόμενης εταιρείας. Αυτό συνήθως γίνεται με κάποια συμφωνία, που 

προβλέπει και ανάλογη τοποθέτηση ενός link της σελίδας της δεύτερης 

εταιρείας στη σελίδα της πρώτης.  

Όπως, βέβαια έχει αναφερθεί για κάποιες μηχανές αναζήτησης, όπως το 

Google, δεν χρειάζεται να ενημερώσει κανείς για μια νέα σελίδα. Με τη 

χρήση κάποιων «έξυπνων» αλγοριθμων αναζήτησης τέτοιες μηχανές 

βρίσκουν μόνες τους σχεδόν όλα τα νέα sites. Ειδικότερα για το Google, 

βλέποντας το σαν ένα κοινό site, είναι άξιο προσοχής το γεγονός, ότι η 

αρχική του σελίδα (Εικόνα 1.2, σελ 26) είναι λευκή χωρίς καμία διαφήμιση! 

Οφείλει, λοιπόν, την επιτυχία του αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες και 

στον αποτελεσματικό τρόπο που τις παρέχει. 

Τι είναι, όμως, αυτό που θα φέρει μια σελίδα σε υψηλές θέσεις, σε μια 

μηχανή αναζήτησης, όπου δεν υπάρχει κάποιο κόστος για την καταχώρησή 

της; Η απάντηση βρίσκεται μέσα στον HTML κώδικα και στις εντολές meta 
tags και meta descriptions. Πρόκειται για κρυφά κομμάτια κώδικα τα οποία 

περιέχουν "keywords" και τα οποία διαβάζουν οι μηχανές αναζήτησης και 

ανάλογα κατατάσσουν τα αντίστοιχα sites. Είναι, λοιπόν, στο μυαλό του 

προγραμματιστή, αλλά και των υπολοίπων υπευθύνων, να βρουν τις 

κατάλληλες «λέξεις κλειδιά» που θα φέρουν το site τους στις ψηλότερες 

θέσεις των μηχανών αναζήτησης.  
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Ένας άλλος παράγοντας που θα ανεβάσει τη θέση μιας ιστοσελίδας στις 

λίστες μιας αναζήτησης είναι ή ίδια η επισκεψιμότητα της σελίδας. Συνεπώς, 

η εταιρεία πρέπει όχι μόνο να προσπαθεί να φέρνει νέους επισκέπτες στις 

ιστοσελίδες της αλλά και να τους κρατά σε αυτές όσο γίνεται περισσότερο 

χρονικό διάστημα κάθε φορά, και επίσης να τους ξαναφέρνει στο μέλλον. 

Αυτό μπορεί να γίνεται με την ύπαρξη κάποιων προσφορών μέσα από το 

site, οι οποίες διατηρούν ή και αυξάνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για 

το site αυτό. 

Επί πλέον, εφόσον οι επισκέπτες του site το επιθυμούν, είναι καλό να 

μπορούν με τη χρήση κάποιου script να προσθέτουν κάποιες σελίδες του 

site στα αγαπημένα τους ώστε να μπορούν εύκολα να ξαναεπισκεφτούν τις 

συγκεκριμένες σελίδες. Με την έγκριση των επισκεπτών μπορεί, ακόμα, να 

τους ζητείται να αποθηκεύεται σε μια λίστα πελατών το e-mail τους. Έτσι για 

κάθε αλλαγή στις σελίδες του site τα μέλη αυτής της λίστας θα  

ενημερώνονται με ένα μήνυμα που θα παραπέμπει στο ανανεωμένο site. 

(Ralph  Wilson, 1999) 

 

2.3.2. Παρακολούθηση κίνησης - Εκτίμηση 

αποτελεσμάτων 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, που θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα μιας 

εταιρείας στο διαδίκτυο, απαιτείται διαρκής παρακολούθηση της κίνησής της. 

Όλοι οι servers υποστηρίζουν το CLF (Common Log Format) που δίνει τα 

γνωστά αρχεία αναφοράς (log files). Εκεί καταγράφονται συνήθως 

ημερομηνία και ακριβής ώρα, διεύθυνση IP του web client, και ο 

συγκεκριμένος πόρος που ζητήθηκε. Περισσότερες πληροφορίες για το CLF 

υπάρχουν στη διεύθυνση "http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html". 

Από τα log files και με κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία που διαθέτει ο 

κάθε web server, εξάγονται στατιστικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν 

πληροφορίες σχετικές με: 

- τον αριθμό των επισκεπτών του site 

- την προέλευσή τους 

- την κατανομή των επισκέψεων με το χρόνο 

- τις δημοφιλέστερες σελίδες 

- δραστηριότητες των χρηστών 

και πολλές άλλες που μπορούν να ζητηθούν. 
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Όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία της κίνησης της ιστοσελίδας είναι 

σημαντικά και πρέπει να εκτιμούνται κάθε φορά, με μεγάλη προσοχή. Με τα 

στατιστικά των σελίδων, που προτιμούν οι επισκέπτες, μπορεί, είτε να δοθεί 

μεγαλύτερο βάρος σε αυτές, είτε να βελτιωθούν οι υπόλοιπες. Βλέποντας τη 

χώρα, ή την περιοχή, από την οποία προέρχονται οι επισκέπτες, μπορεί να 

αλλάξει η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προς κάποιες άλλες αγορές. 

Ακόμα και από τις ώρες, που παρουσιάζουν οι σελίδες την μεγαλύτερη 

κίνηση, μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τις δραστηριότητες των 

υποψήφιων πελατών. 

Είναι, επίσης, απαραίτητο να παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση τα 

e-mails των επισκεπτών του site, στα οποία καλό είναι να δίνεται απάντηση, 

όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επιπλέον, όταν υπάρχει βάση δεδομένων στον 

server της σελίδας, πρέπει να ελέγχεται και να εκτιμάται κάθε νέα εγγραφή 

της.  

Τέλος, οι έλεγχοι ασφαλείας και αύξησης φόρτου στον web server πρέπει 

να γίνονται συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του site. Πολλές 

εταιρείες κάνουν το λάθος να θεωρήσουν ότι από τη στιγμή που έχουν 

υιοθετήσει ένα σύστημα ασφαλείας και ο server τους δουλεύει κανονικά, δεν 

πρόκειται να έχουν ποτέ στο μέλλον τέτοια προβλήματα. Η πραγματικότητα 

όμως λέει ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ασφαλές 

όπως και ότι ένα σύστημα που δουλεύει σωστά ποτέ δεν είναι σίγουρο ότι 

θα δουλεύει το ίδιο σωστά για πάντα. 

Πέρα από τα στατιστικά και την κίνηση του site, είναι απαραίτητο να γίνει 

και μια γενικότερη σύγκριση της απόδοσης της εταιρείας, πριν και μετά από 

την εμφάνισή της στο διαδίκτυο. Συνήθως τα συμπεράσματα από τέτοιες 

αναλύσεις δίνουν σημαντικά και, ορισμένες φορές, απρόβλεπτα στοιχεία, 

που κάνουν την εταιρεία να αναθεωρήσει απόψεις για κάποια θέματα και να 

σχεδιάσει, για ορισμένες δραστηριότητές της, νέες στρατηγικές προς άλλες 

κατευθύνσεις. 

 

2.3.3. Συντήρηση - Ενημέρωση - Βελτιστοποίηση 

Η σωστή παρουσία μίας επιχείρησης στο Internet δεν τελειώνει με την 

δημιουργία της ιστοσελίδας της. Η συνέχεια είναι εξίσου σημαντική για την 

επιτυχία της όλης επένδυσης. Κάποιες σελίδες πρέπει να ενημερώνονται 

συνέχεια, ενώ κάποιες άλλες πρέπει να αλλάζουν σε χρονικές στιγμές, που 

δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ορισμένες φορές, μάλιστα, μπορεί να 
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χρειαστούν εκτός από τις σελίδες και γενικότερες αλλαγές – αναβαθμίσεις 

στο λογισμικό ή και στο υλικό του server. 

Όταν οι αλλαγές, που πρόκειται να γίνουν, είναι πολλές, τότε πρέπει να 

εξεταστεί και η περίπτωση μιας «ριζικής ανανέωσης» όλου του site, οπότε 

αυτό πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή (γενική ανακατασκευή). 

Υπάρχουν εταιρείες που ανανεώνουν συχνά τις ιστοσελίδες τους ακόμα και 

αρκετές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο. Γενικότερα και σύμφωνα με την 

παρούσα κατάσταση, θεωρείται ότι, κατά μέσο όρο μια εταιρεία, πρέπει να 

αναβαθμίζει το site της τουλάχιστον μια φορά στα δύο χρόνια. Κάθε αλλαγή, 

φυσικά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συχνότερες επισκέψεις και άρα για 

καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες.  

Οι έλεγχοι των συνδέσμων, μετά από κάθε αλλαγή, έστω και μικρή, είναι 

απαραίτητοι. Επιπλέον, μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιοι εξωτερικοί 

σύνδεσμοι να αλλάξουν η να γίνουν ανενεργοί. Στις περιπτώσεις αυτές 

χρειάζεται αντίστοιχα να ενημερωθούν ή να καταργηθούν οι συγκεκριμένοι 

σύνδεσμοι από τις σελίδες του site. 

Σε ορισμένες μηχανές αναζήτησης, χρειάζεται το site να καταχωρείται 

ξανά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε εντάσσεται και αυτό στα πλαίσια 

της συντήρησης της ιστοσελίδας.  

Το μεγαλύτερο και δυσκολότερο, όμως, πρόβλημα στη συντήρηση και 

στη διαχείριση ενός web server είναι πάντα το θέμα της ασφάλειας. Όπως 

έχει τονιστεί και στις προηγούμενες παραγράφους ο server πρέπει να 

παρακολουθείται σε καθημερινή βάση για τη σωστή λειτουργία του, ώστε να 

εντοπίζονται και να επιλύονται άμεσα πιθανά τέτοια προβλήματα 

παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων ή και άλλα προβλήματα που 

μπορεί να εμφανιστούν λόγω αυξημένου φόρτου.  
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3° Κεφάλαιο:  Πρακτική εφαρμογή 

Σαν εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε στο 2ο κεφάλαιο 

αυτής της εργασίας, δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα του φοιτητικού 

παραρτήματος της SOLE (Society Of Logistics Engineering) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αν και δεν πρόκειται για κάποια εμπορική 

επιχείρηση που στοχεύει να αυξήσει τα κέρδη της μέσα από μια ηλεκτρονική 

παρουσία, εφαρμόσαμε για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας, παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα 

περισσότερα εταιρικά sites. 

 

3.1. Προκαταρκτικές Ενέργειες 
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας της υλοποίησης έπρεπε να γίνει 

αντιληπτό τι ακριβώς θα αντιπροσωπεύει το site που επρόκειτο να 

κατασκευαστεί, καθώς και ποιος θα είναι ο σκοπός της ύπαρξής του. 

Στην προκαταρκτική έρευνα που έπρεπε να γίνει, επειδή δεν υπήρχαν 

στην περίπτωσή μας κάποια “ανταγωνιστικά sites” το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στα “συγγενικά sites” που ήδη υπήρχαν. Μελετήθηκαν, 

λοιπόν, σχολαστικά τα διεθνή site της SOLE (http://www.sole.org -Εικόνα 

3.1) και (http://www.soleurope.org) καθώς και αυτά των παραρτημάτων της 

Ελληνική Εταιρείας Logistics στην Αθήνα (http://www.eel.gr/defaultb.htm) και 

Θεσσαλονίκη. To τελευταίο βρέθηκε «υπό κατασκευή» και εξετάστηκε στη 

δοκιμαστική του (beta) σελίδα (http://www.logistics.org.gr/beta1/default.asp). 

Χρειάστηκε επί πλέον να μελετηθεί και το site του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (http://www.uom.gr - Εικόνα 3.2) το οποίο θα  φιλοξενούσε τις 

σελίδες του δικού μας δικτυακού κόμβου. 

Μετά από μια συζήτηση που έγινε με τα αρμόδια μέλη του παραρτήματος 

καθορίστηκαν και οι βασικοί στόχοι του παραρτήματος από το συγκεκριμένο 

site και σκιαγραφήθηκαν σε ένα αρχικό πλάνο τα βασικά χαρακτηριστικά 

του.  
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Εικόνα 3.1 – Η αρχική σελίδα του διεθνούς site της SOLE 

 

 

Εικόνα 3.2 – Η αρχική σελίδα στο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Μέσα λοιπόν από το site της SOLE του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι 

φοιτητές, αλλά και οποιοιδήποτε άλλοι επισκέπτες του, θα έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη SOLE, να ενημερωθούν για τις 

δραστηριότητές της, να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα σχετικά με τη 

SOLE, αλλά και με τα Logistics γενικότερα. Παράλληλα το site θα βοηθήσει 

το παράρτημα να αποκτήσει νέα μέλη, διευκολύνοντας τον τρόπο εγγραφής, 

ενώ κάθε εγγεγραμμένο μέλος θα μπορεί να βρίσκει εύκολα επιπλέον 

πληροφορίες, που το ενδιαφέρουν. Αυτό θα γίνεται με ιδιαίτερες σελίδες, 

στις οποίες θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη και θα περιλαμβάνουν 

ανακοινώσεις για αυτά, καθώς και forum συζητήσεων. 

 

Εικόνα 3.3- Το sitemap των ελληνικών σελίδων 

Αποφασίστηκε έτσι να γίνει ένα σχετικά απλό site σε δύο γλώσσες 

(ελληνικά και αγγλικά) όπου κάποια τμήματα θα είναι με στατικό και κάποια 

με δυναμικό περιεχόμενο. Το sitemap των ελληνικών σελίδων που φαίνεται 

στην Εικόνα 3.3, δημιουργήθηκε σε αυτήν τη φάση και έμεινε σχεδόν το ίδιο, 
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μέχρι και την ολοκλήρωση του site, αποτελώντας το βασικό οδηγό στη φάση 

της υλοποίησης. Το αντίστοιχο  sitemap των αγγλικών σελίδων είναι 

παρόμοιο στη δομή αλλά λείπουν από αυτό οι δυναμικές σελίδες και αυτό 

γιατί, όπως αποφασίστηκε από την αρχή, το αγγλικό τμήμα του site θα έχει, 

απλά και μόνον, έναν ενημερωτικό χαρακτήρα. 

Οι σελίδες των «ανακοινώσεων», των «εκδηλώσεων» και των 

«συνδέσμων» θα έχουν δυναμικό περιεχόμενο με στοιχεία από κάποια βάση 

δεδομένων την οποία θα ενημερώνει ο διαχειριστής του site ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Με την «On-Line Αίτηση» τα διάφορα υποψήφια μέλη 

θα καταχωρούν τα στοιχεία τους στη συγκεκριμένη βάση μέσα από μια 

φόρμα και εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί θα μπορούν μέσα από τις 

«υπηρεσίες μελών» να έχουν πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες. Μια 

ακόμα δυναμική σελίδα θα είναι και το «βιβλίο επισκεπτών» όπου τα μέλη 

αλλά και οι απλοί επισκέπτες του site θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις 

τους ή τις απορίες τους και θα υπάρχει η δυνατότητα να παίρνουν σχετικές 

απαντήσεις είτε από τον διαχειριστή είτε από άλλα μέλη του παραρτήματος.  

Για την υποστήριξη ενός τέτοιου site εξετάστηκε η περίπτωση της 

λειτουργίας ενός Apache Web Server που είναι αρκετά απλός στη λειτουργία 

του, θα έπρεπε όμως να χρησιμοποιήσουμε την PHP για τις δυναμικές 

σελίδες. Η χρήση μιας τέτοιας γλώσσας κρίθηκε μάλλον υπερβολική για τις 

σχετικά απλές λειτουργίες του site, οπότε προτιμήθηκε η λύση ενός Web 

Server που θα στηρίζεται στον IIS της Microsoft και κατά συνέπεια οι 

δυναμικές σελίδες θα είναι γραμμένες σε ASP.  

Η βάση στην οποία θα αποθηκεύονται τα δεδομένα που θα λαμβάνονται 

από τις φόρμες και στη συνέχεια τροφοδοτούνται με αυτά οι δυναμικές 

σελίδες θα είναι φτιαγμένη με την Microsoft Access, θα υπάρχει απευθείας 

σύνδεση με τον IIS, καθώς και οι απαραίτητοι κωδικοί ασφαλείας. 

Έτσι για τη φιλοξενία των σελίδων, μας παραχωρήθηκε από το 

Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας του Τμήματος 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πλήρης πρόσβαση σε έναν 

κατάλογο με το όνομα sole στον υπολογιστή με όνομα «ΑΤΗΕΝΑ» o οποίος 

διαθέτει μόνιμο IP το «195.251.209.38» και domain name to 

«www.it.uom.gr»  O συγκεκριμένος web server υποστηρίζεται από τον IIS 

και άρα μπορεί να εκτελέσει ASP εφαρμογές ενώ έχει εγκατεστημένη την 

Microsoft Access 97 και μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια βάση.  

Τέλος, με μια απλή σελίδα ανακατεύθυνσης προς στον βασικό web 

server του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποκτήθηκε μια πιο σύντομη και 
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ευκολομνημόνευτη διεύθυνση για το site. Έτσι οι τρόποι πρόσβασης στη 

βασική σελίδα παραρτήματος της SOLE, είναι: 

• http://www.it.uom.gr/sole και 

• http://www.uom.gr/sole 

 

 

 

 

 

 

3.2. Η ανάπτυξη του SOLE-UOM 
Η πρώτη ενέργειά μας αμέσως μετά την απόκτηση του χώρου για τη 

φιλοξενία των σελίδων ήταν να τοποθετήσουμε μία σελίδα με την ένδειξη 

«υπό κατασκευή».  

 

Εικόνα 3.4– Η σελίδα υπό κατασκευή 

Για τη γενικότερη εμφάνιση του site δεν υπήρχαν και πολλές δυνατότητες 

επιλογής: Από τη στιγμή που το site θα είναι πίσω από το domain name 

«uom.gr», τα styles και οι χρωματικοί συνδυασμοί, θα πρέπει να 

συμφωνούν με αυτά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βέβαια, χρειάστηκε να 

γίνει και κάποια προσαρμογή με τα χρώματα της SOLE από όπου 
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δανειστήκαμε και το αντίστοιχο σήμα. Επιλέχθηκε επιπλέον η 

εμφάνιση εντονότερων χρωμάτων στα μενού, στην περίπτωση που 

κάποιο από αυτά πρόκειται να ενεργοποιηθεί (όταν το ποντίκι 

βρίσκεται επάνω σε μία επιλογή), με τη χρήση των style sheets και την 

επιλογή “HOVER”. Με τα style sheets καθορίστηκε και η γραμματοσειρά 

(font) Arial ή Helvetica ή Sans-Serif με μέγεθος 10 σαν βασική για όλες τις 

σελίδες. 

Επιλέχθηκε επιπλέον η χρήση 2 frames για την εμφάνιση των σελίδων 

όπου το ένα βρίσκεται αριστερά, είναι σταθερό και περιλαμβάνει το μενού 

επιλογών για τις ελληνικές ή για τις αγγλικές σελίδες ενώ στο βασικό frame 

που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του browser εμφανίζεται η σελίδα 

που ζητείται κάθε φορά.  

Για την πρώτη σελίδα προτάθηκε να γίνει κάποιο animation με τα ίδια 

χρώματα και με τα λογότυπα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του SOLE, 

όπου θα καλωσορίζεται ο επισκέπτης και θα καλείται να επιλέξει, τη γλώσσα 

που επιθυμεί, ώστε να καθοριστεί, από την αρχή, πιο γλωσσικό τμήμα του 

site θα εμφανιστεί στη συνέχεια. Αυτό υλοποιήθηκε  με το πρόγραμμα Swish 

της DJJ Holdings Pty με το οποίο δημιουργήθηκε τελικά ένα αρχείο “.swf” 

διάρκειας λίγων δευτερολέπτων που αποτελείται από 133 frames και έχει 

μέγεθος μόνο 50 Kbytes. 

 

Εικόνα 3.5 – Η τελική εμφάνιση του animation της εισαγωγικής σελίδας 
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Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

στις διάφορες σελίδες τοποθετήθηκαν 

από την αρχή σε έναν ιδιαίτερο 

κατάλογο με το όνομα images. Αυτές 

ήταν τα κάποια βοηθητικά σχήματα, 

λογότυπα και κάποιες φωτογραφίες από 

παλαιότερες εκδηλώσεις του 

παραρτήματος. Με το πρόγραμμα Pain 

Shop Pro της Jasc Software δόθηκε μεγάλη σημασία στην μείωση του 

συνολικού μεγέθους των αρχείων με ελάττωση του αριθμού των χρωμάτων 

και τη μετατροπή των αρχείων σε τύπους ".gif" ή ".jpg" ανάλογα με την 

περίπτωση. Με το ίδιο πρόγραμμα είχε γίνει και η επεξεργασία των 

σχημάτων που εμφανίζονται στο αρχικό animation του site. 

Τα κείμενα των σελίδων μας δόθηκαν όλα από το παράρτημα και ένας 

επιπλέον έλεγχος για την ορθογραφία έγινε με το πέρασμα όλων των 

κειμένων από τον ορθογραφικό έλεγχο του Microsoft Office. Η Μετάφραση 

των κειμένων για τις Αγγλικές σελίδες έγινε πολύ προσεκτικά και 

ακολούθησε και εκεί ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος. Βέβαια έγιναν 

και αρκετές αναγνώσεις των κειμένων κατά τη διάρκεια της σχεδίασης των 

σελίδων ώστε να ελεγχθούν και κάποια άλλα λάθη ή ατέλειες που δεν 

μπορούσαν να ανακαλυφθούν με τα αυτοματοποιημένα προγράμματα 

διόρθωσης.  

Η συγγραφή των σελίδων έγινε τελικά με το πρόγραμμα Dreamweaver, 

με το οποίο υποστηρίζονταν πολύ καλά η λειτουργία των frames με τα μενού 

καθώς και η χρήση των style sheets. Επιπλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

έδινε τη δυνατότητα τηs απευθείας επέμβασηs στον κώδικα, είτε της HTML 

είτε της ASP.  

Όλες οι σελίδες του Αγγλικού 

τμήματος τοποθετήθηκαν σε έναν 

ξεχωριστό κατάλογο ώστε να γίνει 

πιο εύκολη η διαχείριση τους. 

Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος, 

όπου τα ονόματα των αρχείων, 

είναι ίδια με τα ονόματα των 

αντίστοιχων ελληνικών σελίδων, 

αντί να χρησιμοποιήσουμε μια 
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κοινή προσθήκη (τύπου “page_en.htm”) στο όνομα του αρχείου όλων των 

Αγγλικών σελίδων. 

 

Εικόνα 3.6 – Η εισαγωγική οθόνη των Αγγλικών σελίδων 

 

Εικόνα 3.7 - Η εισαγωγική οθόνη των Ελληνικών σελίδων 
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Στην Εικόνα 3.6 φαίνεται η εισαγωγική σελίδα του Αγγλικού τμήματος του 

site ενώ η αντίστοιχη του Ελληνικού (Εικόνα 3.7) έχει σαφώς περισσότερες 

επιλογές.  

Για τις υπηρεσίες των μελών όπως και για τις σελίδες μέσα από τις 

οποίες ο administrator θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων δημιουργήθηκαν 

δύο επιπλέον κατάλογοι (οι "admin" και "members" αντίστοιχα) που θα 

διαχωρίζουν τα αρχεία των σελίδων αυτών από τις υπόλοιπες σελίδες του 

site. Όλοι οι υποκατάλογοι καθώς και τα αρχεία που βρίσκονται στο βασικό 

κατάλογο του site φαίνονται στην Εικόνα 3.8

 

Εικόνα 3.8 - Ο βασικός κατάλογος του site 

Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους αρχείων όπως απλές 

στατικές σελίδες (.htm), δυναμικές ".asp", animation (.swf), style sheet (.css) 

και την βάση (.mdb). Η τελευταία αποτελείται από τους πίνακες που 

φαίνονται στην Εικόνα 3.9, ενώ για την πρόσβαση σε αυτήν απαιτείται 

κωδικός ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός είναι γραμμένος σε κάποιο ".asp" 

αρχείο για να μπορεί ο server να ανταλλάσσει δεδομένα με τη βάση, δεν 

μπορεί να φανεί, όμως εφόσον το ζητήσει κάποιος χρήστης. Αυτό συμβαίνει 

γιατί το περιεχόμενο των ".asp" αρχείων είναι κώδικας που εκτελείται στο 

server και στο χρήστη φτάνει το αποτέλεσμα αυτής της εκτέλεσης στη μορφή 

HTML. 
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Εικόνα 3.9 – Η βάση δεδομένων που υποστηρίζει το site 

 

 

Εικόνα 3.10 - Η φόρμα εγγραφής στο παράρτημα 
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Με τη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 3.10 μπορούν τα υποψήφια μέλη 

να κάνουν μία αίτηση εγγραφής καταχωρώντας στη βάση δεδομένων τα 

στοιχεία τους. Τα στοιχεία που δίνουν ελέγχονται κατά ένα μέρος μέσα από 

τη σελίδα και με ASP κώδικα. Σε περίπτωση λάθους εμφανίζονται μηνύματα 

που τα σημειώνουν ενώ πριν από την τελική καταχώρηση ζητείται από τον 

κάθε χρήστη να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που έδωσε. Εφόσον η αίτηση  

εγκριθεί και ο χρήστης γίνει μέλος τότε αποκτά το δικαίωμα να έχει 

πρόσβαση και στις υπηρεσίες των μελών. 

Η πρόσβαση στα μέλη 

γίνεται, μετά από την 

πιστοποίησή τους, μέσα από μια 

φόρμα όπου τους ζητείται το e-

mail τους, καθώς και το 

password, που είχαν δηλώσει 

στην αίτηση εγγραφής. Για να 

διευκολύνουμε τα μέλη κάθε 

φορά που περνάει κάποιο μέλος 

επιτυχώς από τη διαδικασία της πιστοποίησης αποστέλλεται ένα Cookie 

στον browser όπου υπάρχει το e-mail, με αποτέλεσμα κάθε φορά στο 

μέλλον, που πρέπει να συμπληρώσει αυτήν τη φόρμα, αυτό να εμφανίζεται 

στη θέση του, οπότε το μόνο που πρέπει να πληκτρολογηθεί να είναι το 

password.  

Εφόσον γίνει η πιστοποίηση, ενεργοποιείται μια “Session” μεταβλητή, η 

οποία δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης είναι πράγματι καταχωρημένος 

και η τιμή της παραμένει σταθερή, μέχρις ότου ο χρήστης εγκαταλείψει το 

site, ή μέχρις ότου σταματήσει να καλεί νέες σελίδες, για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

Όλα τα αρχεία που βρίσκονται 

μέσα στον κατάλογο "members" 

είναι αρχεία τύπου ".asp", ενώ 

οποιοδήποτε από αυτά ζητηθεί 

από κάποιον, ελέγχεται η τιμή της 

μεταβλητής που αναφέραμε. Σε 

περίπτωση που δεν έχει γίνει η 

πιστοποίηση τότε οι σελίδες αυτές 

ανακατευθύνονται στην σελίδα 

όπου υπάρχει η φόρμα εισόδου. 
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Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ορισμένες φορές η ASP και σε συνδυασμό 

με το συγκεκριμένο web server που χρησιμοποιήσαμε δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί σωστά σε ορισμένες επιλογές, κυρίως στην ανακατεύθυνση 

των σελίδων με ταυτόχρονη μετάδοση ορισμένων μεταβλητών. Το 

πρόβλημα λύθηκε με τη δημιουργία κάποιων συναρτήσεων με τη μορφή 

Java Scripts που ενσωματώθηκαν εύκολα μέσα στον κώδικα της HTML ή 

της ASP. Τέτοια scripts χρησιμοποιήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις με πολύ 

πρακτικά αποτελέσματα. 

Οι διάφορες δοκιμές που έπρεπε να γίνονται για τις ASP σελίδες κατά τη 

διάρκεια της σχεδίασής τους, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του Personal 

Web Server (PWS) της Microsoft που θα τον χαρακτηρίζαμε σαν μια πιο 

"light" εκδοχή του IIS. Παράλληλα στον ίδιο υπολογιστή υπήρχε η Access'97 

για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων ενώ οι "δύσκολες" σελίδες 

δοκιμάζονταν και από τους δύο browsers (Internet Explore v4.0 και 

Netscape Navigator v4.5) 

Το "ανέβασμα" του site έγινε απ' ευθείας από το τοπικό δίκτυο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και χωρίς τη χρήση του FTP, το οποίο για 

λόγους ασφαλείας δεν ήταν ενεργοποιημένο στον server. Η δομή των 

καταλόγων διατηρήθηκε η ίδια ενώ ήταν δυνατή με αυτόν τον τρόπο και η 

απευθείας επέμβαση σε κάποια αρχεία πάνω στην τελική του θέση στον 

server. 

Για το γενικότερο θέμα της ασφάλειας δεν έγιναν κάποιες επιπλέον 

ενέργειες (όπως η υιοθέτηση κάποιου ψηφιακού πιστοποιητικού) και αυτό 

γιατί η φύση του site δεν απαιτούσε τόσο υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

Αρκεστήκαμε λοιπόν στα συστήματα ασφαλείας του δικτύου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και αυτά που μας παρέχει ο IIS και η 

Access της Microsoft. 

Τέλος ένας στοιχειώδης έλεγχος που έγινε από το εργαστήριο του M.I.S. 

με την ταυτόχρονη είσοδο πέντε χρηστών στο site, δεν έδειξε κανένα 

πρόβλημα στη διαχείριση των συνόδων (sessions) από τον server. 
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3.3. Η διαχείριση του SOLE-UOM 
Από τη στιγμή που όλες οι σελίδες "ανέβηκαν" στον server και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι βασικοί έλεγχοι, απομακρύνθηκε η "Under 

Construction" σελίδα και έτσι το site τέθηκε σε λειτουργία. Με ένα "pop-up 

window", αμέσως μετά την εισαγωγική σελίδα, ανακοινώθηκε το γεγονός 

αυτό και έτσι περάσαμε από τη φάση της ανάπτυξης, στην φάση της 

διαχείρισης. Η τελευταία αυτή φάση, την οποία διανύουμε και σε αυτήν τη 

χρονική στιγμή, δεν αναμένεται να τελειώσει παρά μόνο στην περίπτωση 

που "κλείσει" το site, ή αποφασιστεί η γενική ανακατασκευή του. 

Στις πρώτες ενέργειες που  πρέπει να γίνουν σε αυτήν τη φάση, είναι η 

κοινοποίηση του site σε καταλόγους, portals και μηχανές αναζήτησης. Για το 

συγκεκριμένο site, βέβαια, θεωρήθηκε πιο σημαντική η γνωστοποίηση και 

ανταλλαγή links με τα "συγγενικά" sites της SOLE και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Έτσι με την ενημέρωση που τους έγινε τοποθετούνται  σιγά-

σιγά links, από ορισμένες σελίδες αυτών των sites, στη βασική σελίδα του 

δικού μας. 

Η χρήση των keywords για τις μηχανές αναζήτησης είχε προβλεφθεί από 

τη φάση της σχεδίασης με τη δημιουργία ενός αρχείου "header" στο οποίο 

τοποθετούνται αυτές οι λέξεις και το αρχείο αυτό διαβάζεται από όλες τις 

σελίδες. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να επεμβαίνουμε σε κάθε σελίδα για να 

προσθέσουμε κάποιο keyword, παρά  μόνο στο συγκεκριμένο αρχείο. 

Στα πλαίσια της διαφήμισης του site, με κάποιο Java Script, προστέθηκαν 

στις πρώτες σελίδες οι επιλογές "Προσθήκη στα Αγαπημένα" (Add to 

Favorites) και "Αποστολή σε φίλο" (Send to a Friend). 

Όπως αναφέραμε στη φάση της ανάπτυξης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 

στη δυνατότητα διαχείρισης της βάσης δεδομένων, που υποστηρίζει το site, 

μέσα από μενού επιλογών. Αυτές οι επιλογές υπάρχουν σε σελίδες ".asp" 

που βρίσκονται στον ιδιαίτερο κατάλογο "admin" (Εικόνα 3.11) και τον οποίο 

μόνο ο διαχειριστής μπορεί να δει.  
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Εικόνα 3.11 - Ο κατάλογος με τα αρχεία για τη διαχείριση 

Η πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο και η πιστοποίηση του administrator 

γίνεται και εδώ με τη διαδικασία username και password, όπως ακριβώς και 

για τα μέλη στις "υπηρεσίες των μελών". Μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί 

και η ίδια φόρμα της εισαγωγής  των μελών για την είσοδο του administrator. 

Εφόσον δοθεί το σωστό username και password, ο administrator 

πιστοποιείται και του δίνεται έτσι η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία 

του συγκεκριμένου καταλόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία από τις 

υπόλοιπες σελίδες του site δεν περιέχει κάποιο link για τις σελίδες του 

administrator.  

H βασική σελίδα διαχείρισης φαίνεται στην Εικόνα 3.12. Όπως μπορεί να 

καταλάβει κανείς δεν μας ενδιέφερε καθόλου η εμφάνιση αυτής της σελίδας 

και αυτό που έπρεπε να προσέξουμε ήταν η σωστή λειτουργία των 

επιλογών. Από εδώ μπορεί να δει ο διαχειριστής το μετρητή των 

επισκέψεων ο οποίος δεν κοινοποιείται στους επισκέπτες και αυξάνει κάθε 

φορά που κάποιος βλέπει την εισαγωγική σελίδα του site. Υπάρχουν επίσης 

επιλογές για έξοδο από τη λειτουργία του administrator αλλά και για 

προσωρινή επιστροφή του στις γενικές σελίδες του site.  
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Εικόνα 3.12- Η σελίδα με τις επιλογές του διαχειριστή 

 

Ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα είτε να 

εισάγει νέα στοιχεία στις 

σελίδες των 

ανακοινώσεων, των 

συνδέσμων, και των 

εκδηλώσεων είτε να 

τροποποιήσει κάποιες 

από αυτές τις σελίδες ή 

το βιβλίο επισκεπτών 

καθώς και να 

ενεργοποιήσει, να 

απενεργοποιήσει ή να διαγράψει από τη βάση δεδομένων κάποια από τα 

μέλη που είναι καταχωρημένα. Στην Εικόνα 3.13 φαίνεται αυτή η τελευταία 

επιλογή. 
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Εικόνα 3.13 - Η σελίδα τροποποίησης μελών 

Παρόμοια λειτουργούν και οι υπόλοιπες σελίδες διαχείρισης τις οποίες 

κρίναμε σκόπιμο να μην αναλύσουμε στη παρούσα σύντομη παρουσίαση. 

Όλα τα αρχεία του site υπάρχουν, βέβαια, στο CD που συνοδεύει την 

παρούσα εργασία, ώστε να είναι δυνατή η μελέτη του κώδικα των σελίδων 

καθώς και κάθε επιμέρους στοιχείο που υπάρχει στο site. 
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Συμπεράσματα 

Η μεγάλη στροφή των επιχειρήσεων, με τη δραστηριοποίηση τους στο 

Internet, επέφερε σημαντικές αλλαγές στους περισσότερους τομείς των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε όλον τον πλανήτη. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

– έννοια άγνωστη πριν από κάποια χρόνια – λειτουργεί πλέον παράλληλα 

με το παραδοσιακό και σε ορισμένες περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει.  

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το πόσο σχετικός μπορεί να είναι ο 

χώρος δραστηριότητάς της με το Internet, πρέπει να εισέλθει έστω και με μια 

απλή παρουσία σε αυτό. Βέβαια, όταν οι συνθήκες το απαιτούν η παρουσία 

αυτή πρέπει να είναι αρκετά δυναμική και ανταγωνιστική. 

Οι απλές παρουσίες πραγματοποιούνται σχετικά εύκολα, σε αρκετά 

σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα μικρό κόστος. Από εκεί και πέρα 

όμως, κάθε αξιόλογη παρουσία απαιτεί μεθοδευμένη προσπάθεια, αρκετή 

δουλειά και προσεγμένες επιλογές σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της. 

Συνήθως επιστρατεύονται, για κάθε επιμέρους τομέα, ειδικοί επαγγελματίες, 

που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα τμήματα της όλης διαδικασίας. Άλλες 

φορές, η διαδικασία αυτή ανατίθεται εξολοκλήρου σε μια ξένη εταιρεία που 

αναλαμβάνει, από την αρχή μέχρι το τέλος, όλες τις φάσεις της σχεδίασης 

ανάπτυξης και υλοποίησης. Εκτός όμως από αυτά, η συντήρηση και 

διαχείριση ενός web site απαιτεί επίσης την ύπαρξη κάποιων ατόμων που 

θα ασχολούνται με αυτό το θέμα διαρκώς. 

Ένα web site θεωρείται πετυχημένο όταν εκπληρώνει τους στόχους που 

έχει θέσει από την αρχή αυτός που το δημιούργησε. Για μια εταιρεία ο 

τελικός στόχος είναι, φυσικά, η αύξηση των κερδών της. Σε μια ηλεκτρονική 

παρουσία όλα ξεκινάνε από την «επισκεψιμότητα». Πρέπει, δηλαδή, να 

αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών του site και παράλληλα ο χρόνος 

παραμονής τους σε αυτό. Σε όλη τη διάρκεια των επισκέψεών τους οι 

επισκέπτες-πελάτες πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι, να έχουν αποκτήσει 

μια καλή ιδέα για την εταιρεία ώστε με την πρώτη ευκαιρία να 

ξαναεπισκεφτούν το συγκεκριμένο site. Στην περίπτωση που το site δίνει τη 

δυνατότητα για on-line συναλλαγές, η πιθανότητα να αγοράσει ο επισκέπτης 

κάτι, αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο παραμονής. Σε άλλες περιπτώσεις που 

το site έχει ένα περισσότερο ενημερωτικό-διαφημιστικό χαρακτήρα, η 
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αύξηση της δημοτικότητας είναι αρκετή για την εκπλήρωση των στόχων της 

εταιρείας.  

Στον τεχνολογικό τομέα, υπάρχουν αρκετές επιλογές για την υλοποίηση 

μιας ηλεκτρονικής παρουσίας, όλες όμως στηρίζονται πάνω σε κάποια 

standards που έχουν τεθεί από την αρχή. Ο ανταγωνισμός κυρίως των 

εταιρειών παραγωγής software είναι μεγάλος και κάθε μία από αυτές 

προσπαθεί να κυριαρχήσει στον τομέα που δραστηριοποιείται. Η επιλογή 

της πλατφόρμας πάνω στην οποία θα στηθεί το site, αλλά και των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων επεξεργασίας και σχεδίασης για τα διάφορα 

στοιχεία του, γίνεται τελικά από τους ίδιους τους προγραμματιστές-

σχεδιαστές ανάλογα με τη δική τους εμπειρία. 

Ένα θέμα, τέλος, στο οποίο αξίζει να δοθεί περισσότερη προσοχή είναι 

αυτό της ασφάλειας. Αποτελεί το πιο δύσκολο σημείο στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, αλλά και το σημαντικότερο παράγοντα που εντείνει τη 

διστακτικότητα των χρηστών του Internet να αποδεχτούν το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο και να συμμετέχουν σε αυτό. 
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εφαρμογών Internet. 
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41. http://www.ibs.gr/gr/support/about_webhosting.htm Η σελίδα της 
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47. Ralph F. Wilson, The Web Marketing Checklist: 27 Ways to Promote Your 
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