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ΣτρατηγικήΣτρατηγική ανάπτυξηανάπτυξη δικτυακούδικτυακού κόμβουκόμβου

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός παρουσίας στο
διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 
Αναλύονται:

όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν
οι επιλογές που υπάρχουν για κάθε περίπτωση
οι ρόλοι και οι συμμετέχοντες φορείς σε όλη τη διαδικασία

Πρακτική εφαρμογή με την κατασκευή της ιστοσελίδας
του παραρτήματος της SOLE του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. 



δομήδομή

1ο Κεφάλαιο: Θεωρητική Προσέγγιση. Αναλυτική παρουσίαση
τεχνολογιών και τρόπων οργάνωσης και κατασκευής ιστοσελίδων. 
Επεξήγηση ορολογιών και βασικών εννοιών των ιστοσελίδων.

2ο Κεφάλαιο: Ανάλυση των φάσεων που πρέπει να ακολουθηθούν από
μια επιχείρηση ώστε να αποκτήσει μια πετυχημένη παρουσία στο
διαδίκτυο. 

Προκαταρκτική φάση
Φάση ανάπτυξης
Φάση διαχείρισης και εκτίμησης

3ο Κεφάλαιο: Πρακτική εφαρμογή. Περιγραφή των ενεργειών που
ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση του site του παραρτήματος της
SOLE του Πανεπιστημίου Μακεδονίας



11οο ΚεφάλαιοΚεφάλαιο: : ΘεωρητικέςΘεωρητικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

ΒασικέςΒασικές έννοιεςέννοιες
– Internet και Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web)
– υπερκείμενο (hypertext)
– γλώσσα HTML
– web browser

ΤρόποιΤρόποι ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής ΠαρουσίαςΠαρουσίας
– Σελίδες χρηστών
– Στατικά (διαφημιστικά – ενημερωτικά) sites
– Δυναμικά (λειτουργικά) sites
– Ηλεκτρονικά καταστήματα
– Μηχανές αναζήτησης
– Κόμβοι - portals



ΘεωρητικέςΘεωρητικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

ΣυστατικάΣυστατικά στοιχείαστοιχεία μιαςμιας ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής παρουσίαςπαρουσίας
– δομή (τρόποι οργάνωσης-διασύνδεσης ιστοσελίδων, sitemap)
– περιεχόμενο
– αισθητική
– ασφάλεια (SSL, SET, ψηφιακά πιστοποιητικά)

ΠρωτόκολλαΠρωτόκολλα καικαι υπηρεσίεςυπηρεσίες στοστο InternetInternet
– TCP/IP
– ονόματα και διευθύνσεις στο Internet
– υπηρεσίες που παρέχουν οι ISPs
– πρωτόκολλα του web-server ( HTTP – FTP – GOPHER ) 
– άλλες υπηρεσίες – πρωτόκολλα ( e-mail, news-groups, chat, … )



ΘεωρητικέςΘεωρητικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

ΤεχνικέςΤεχνικές σχεδίασηςσχεδίασης ιστοσελίδωνιστοσελίδων
– Γλώσσες προγραμματισμού

• HTML, DHTML
• Java, JavaScript, JSP
• ASP
• PHP
• Perl, CGI-Script
• XML

– Εργαλεία σχεδίασης/συγγραφής ιστοσελίδων
• απλοί επεξεργαστές κειμένου
• Netscape Composer
• Microsoft FrontPage, FrontPage Express
• Macromedia DreamWeaver
• Microsoft Visual Interdev
• …



22οο ΚεφάλαιοΚεφάλαιο:: ΑνάλυσηΑνάλυση τωντων φάσεωνφάσεων

Σε κάθε φάση εξετάζονται οι δυνατότητες που υπάρχουν
ανάλογα με:

το μέγεθος της επιχείρησης
το είδος και το χώρο δραστηριότητάς της
τους στόχους της επιχείρησης

Παρουσίαση ανάλογων παραδειγμάτων με αντίστοιχα links

Ρόλοι και εμπλεκόμενοι φορείς σε όλη τη διαδικασία
σύμβουλοι,  διαφημιστές,  φωτογράφοι,  μεταφραστές, τεχνικοί δικτύων
προγραμματιστές και γραφίστες.

Outsourcing



ΠροκαταρκτικήΠροκαταρκτική φάσηφάση
Έρευνα για την υπάρχουσα κατάσταση στους χώρους
δραστηριότητας της επιχείρησης

χρήση μηχανών αναζήτησης
ανταγωνιστικές εταιρείες - συνεργαζόμενες εταιρείες
δημοφιλή site

Καθορισμός των απαιτήσεων και επιλογή της τελικής
πλατφόρμας που θα ακολουθηθεί

στρατηγικό πλάνο – στόχοι
προβολή/διαφήμιση του ονόματος της εταιρείας
προβολή/διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της
ανάπτυξη και επέκταση σε νέες αγορές και στο ηλεκτρονικό εμπόριο

sitemap
στατικές ή δυναμικές σελίδες - προχωρημένες επιλογές:
(search, παρακολούθηση χρηστών, καλάθι αγορών, πολιτικές ασφαλείας, …)

Κατοχύρωση domain name και επιλογή host
.gr .com .net    .int .org  … (αρμόδιοι φορείς)
web hosting: in house,  co-location, virtual server
servers: IIS, Apache, UNIX, ...



ΦάσηΦάση ανάπτυξηςανάπτυξης

Επιλογή προφίλ εμφάνισης
Σχεδιαγράμματα των βασικών σελίδων
Σχήματα και φωτογραφίες
Λογότυπα, banners και κουμπιά πλοήγησης
Backgrounds – χρωματικοί συνδυασμοί
Ιδιαίτερα στυλ και γραμματοσειρές
προσχέδια για animations ή άλλα add-ons

Ψηφιοποίηση εικόνων και άλλων πολυμέσων
• φωτογραφίες, σχήματα-σχέδια
• τύποι αρχείων:  .jpg .gif 
• σχεδιαστικά προγράμματα
• επεξεργασία εικόνας – ήχου – video
• animation: plug-ins, java applets, flash, αρχεία .swf



ΦάσηΦάση ανάπτυξηςανάπτυξης

Διατύπωση κειμένων – Γλώσσα
ύφος κειμένων
διορθώσεις
μεταφράσεις - Αγγλικά

Σχεδίαση - Προγραμματισμός - Διασύνδεση ιστοσελίδων
στατικές σελίδες
δυναμικές σελίδες
πίνακες
frames 
layers 
φόρμες
imagemaps
μετρητές



ΦάσηΦάση διαχείρισηςδιαχείρισης & & εκτίμησηςεκτίμησης

Κοινοποίηση σε SearchEngines-Portals. 
Διαφήμιση ιστοσελίδας

μέθοδοι προώθησης – meta tags  – web site promotion tools
διαφημιστικά banners
ανταλλαγές links με άλλα sites

Παρακολούθηση κίνησης - Εκτίμηση αποτελεσμάτων
διαχείριση server: έλεγχοι ασφαλείας και αυξημένου φόρτου
log files (CLF), καταγραφή σε βάση δεδομένων, στατιστικά

Συντήρηση - Ενημέρωση – Βελτιστοποίηση
έλεγχοι για ανενεργά links
ανανεώσεις σελίδων
αναβαθμίσεις υλικού – λογισμικού
… γενική ανακατασκευή



33οο ΚεφάλαιοΚεφάλαιο:: ΠρακτικήΠρακτική εφαρμογήεφαρμογή
Σαν εφαρμογή όλων των παραπάνω κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα του
παραρτήματος της SOLESOLE του ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΜακεδονίαςΜακεδονίας

Το site που δημιουργήθηκε αποτελείται από στατικές αλλά και δυναμικές σελίδες

http://www.it.uom.gr/sole/greek.htm


ΕισαγωγικήΕισαγωγική ΣελίδαΣελίδα –– AnimationAnimation
Η αρχική διεύθυνση είναι: 
http://www.it.uom.gr/sole ή http://www.uom.gr/sole

http://www.it.uom.gr/sole
http://www.uom.gr/sole
http://www.it.uom.gr/sole/index.asp


ΣελίδεςΣελίδες σταστα ΑγγλικάΑγγλικά
(στατικές)
πληροφορίες για το παράρτημα αλλά και γενικότερα για τη SOLE στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και παραπομπές με αντίστοιχα links

http://www.it.uom.gr/sole/english/index.html


ΑρχείαΑρχεία καικαι δομήδομή καταλόγωνκαταλόγων στοστο sitesite
Υπάρχει 1 βασικός κατάλογος 4 υποκατάλογοι. Oι τύποι των αρχείων που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: .htm .asp  .css .gif  .jpg .swf



ΚαταχώρησηΚαταχώρηση στοιχείωνστοιχείων μέλουςμέλους –– ΕίσοδοςΕίσοδος μέλουςμέλους
Με τη δυνατότητα της on line αίτησης μπορεί κάποιος να καταχωρήσει τα
στοιχεία του στη βάση δεδομένων και εφόσον γίνει μέλος να έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες μελών



ΔιαχείρισηΔιαχείριση τουτου site site καικαι τηςτης βάσηςβάσης δεδομένωνδεδομένων
Ο administrator μπορεί, από οποιοδήποτε σημείο, να έχει πρόσβαση στις
βασικότερες λειτουργίες της βάσης δεδομένων και να αλλάζει, έτσι, το
περιεχόμενο των δυναμικών σελίδων του site



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

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.

Ειδικοί επαγγελματίες πρέπει να 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. Για τη συντήρηση και
διαχείριση απαιτείται επίσης η ύπαρξη κάποιων ατόμων που θα ασχολούνται
με αυτό το θέμα διαρκώς.

…



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
…

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. Ο σημαντικότερος
παράγοντας, για να γίνει αυτό μέσα από μια ηλεκτρονική παρουσία, είναι η
μεγάλη «επισκεψιμότητα». 

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.

Το θέμα 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.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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