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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η έιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2.0 έρεη δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 
ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ. Η λέα απηή κνξθή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή 
ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ παξαγσγή ελφο πινπζηφηεξνπ, πην ζχγρξνλνπ θαη δεκνθξαηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ. 

Σν ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο πεξηγξάθεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνρψξσλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε 
ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε 
δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηερλνινγίεο Web 2.0 
εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο κε επίθεληξν ηελ πιεξνθφξεζε. ηε ζπλέρεηα, 
παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερφκελνπ ηζηνχ Drupal, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 
δηαθφξσλ επηπέδσλ κέζα ζε απηφ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ. 
Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ Web 2.0 (ηζηνζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, RSS feeds) θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ. 

ην πξαθηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο πινπνηνχκε κηα ιχζε γηα ηνλ ηζηφηνπν καο, κέζα απφ 
ηελ νπνία πξνβάιινπκε ηα εξγαιεία θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ, 
παξνπζηάδνληαο πψο αμηνπνηνχληαη ζηε λέα κνξθή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή 
ηελ δηαηξηβή, απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη ζε 
δεχηεξε δηαηξηβή κε ηίηιν «Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ 
πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS». 

 

ABSTRACT 

 

This particular thesis aims at pinpointing the potential benefits of using Open source CMS ,as 
well as Web 2.0 technologies and their utilization in an electronic music magazine. 

The arrival of the World Web 2.0 has created new data in developing technologies and 
a whole new dimension of creating digital content and operating it. This new form of the 
Worldwide Web has encouraged users‟ participation and the production of a richer, more 
modern and democratic content. 

The theoretical part of this thesis describes new technologies used on the Internet to 
create dynamic websites that encourage user-cooperation as well as the proper content to 
foster interaction. Furthermore, it describes the way in which Web 2.0 technologies are applied 
nowadays in various websites, with the purpose to inform. Moreover, it provides an overview of 
CMS; how operable various levels within it are, as well as a presentation of its content. In 
addition, it describes how new media operate (web social media, RSS Feeds) and how we can 
use all these to promote websites. 

To sum up, we utilize a solution for our website, through which we present the tools and 
applications of the technologies mentioned above, by showing what it can offer to this new form 
of content. 

Finally, it should be noted that the web application described at this thesis, a part of a 
wider information system, and it is presented on a second thesis entitled "Development of a 
dynamic website (music e-magazine) by using and extending a CMS». 
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Κεφάλαιο 1
ο

 - Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή της εργασίας 

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε δηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο 
ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ, κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0. 

Η έλλνηα ηνπ Web 2.0 (Παγθφζκηνο Ιζηφο 2.0) είλαη κηα θξάζε πνπ εθεπξέζεθε απφ ηνλ 
O‟Reilly Media ην έηνο 2004 θαη αλαθέξεηαη ζε κηα ππνηηζέκελε ή πξνηεηλφκελε δεχηεξε γεληά 
ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, φπσο νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social 
Networking Sites), ηα wiki, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηα folksonomies, πνπ δίλνπλ έκθαζε 
ζηελ ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία, ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο ηνπ Ιζηνχ είλαη ε αχμεζε ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε αλάγθε λέσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο, αλάθηεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0, 
κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο ρξήζηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φια ηα εξγαιεία πνπ κειεηψληαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
εθαξκνγψλ Web 2.0. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαιείσλ/εθαξκνγψλ Web 2.0 είλαη ε 
εθκεηάιιεπζε ηεο ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο βνεζνχλ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ 
ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ ιεηηνπξγηψλ ζην ειεθηξνληθφ κνπζηθφ πεξηνδηθφ, 
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δηαηξηβή, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη παξακεηξνπνηήζεθε ην εξγαιείν Drupal 
ην νπνίν είλαη έλα αλνηθηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ ηε δηαηξηβή 
απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα 
ηνπ Drupal θαη παξνπζηάδεηαη ζε δεχηεξε δηαηξηβή κε ηίηιν «Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ 
ηζηνηφπνπ(ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS». 

1.2 Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εργασίας 

Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε. Οη ρξήζηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ 
θαζεκεξηλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο, ηε δηαζθέδαζε ηνπο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα, νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ αιιάμεη θαη νη 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζπιινγηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη ηελ αληαιιαγή 
πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ Web 2.0, ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ελφο 
ηζηνηφπνπ είλαη ε γξήγνξε πινπνίεζε θαη εκθάληζε ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε φζν 
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε βνεζνχλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη εχθνιεο αλάπηπμεο ηζηφηνπσλ, κε πινχζηεο δηεπαθέο 
ρξήζηε θαη εχθνιε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο γλψζεο κηαο 
εμεηδηθεπκέλεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ θαη ηε γξήγνξε αλάπηπμε ππεξεζηψλ Web 2.0. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ ηεο δηαηξηβήο θαη ηελ 
επέθηαζή ηνπ κε ππεξεζίεο Web 2.0, επηιέμακε ην εξγαιείν Drupal, ην νπνίν καο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα θηηάρλνπκε ηζηνζειίδεο γξήγνξα θαη εχθνια θαη ην νπνίν κπνξεί λα 
πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.  
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1.3 τόχοι εργασίας 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ κε ηε 
ρξήζε εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ Web 2.0, γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ 
ρξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Με ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα πξνζπαζήζνπκε λα εθπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ: 

 

 Γεκηνπξγία RSS feeds. 
 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο RSS feeds απφ άιινπο ηζηφηνπνπο. 
 Γεκηνπξγία ελφο custom module. 
 Γπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πεξηερνκέλνπ. 
 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο pingbacks. 
 Γπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο εηηθεηψλ «folksonomies» θαη αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο «Tag cloud». 
 Δκθάληζε ζρεηηδφκελσλ δεκνζηεχζεσλ «Related Posts» κε αμηνπνίεζε ησλ 

παξαγφκελσλ εηηθεηψλ. 
 Γπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ. 
 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηνηφπνπ καο. 
 

Άιινη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 
 

 Καιχηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ 
θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγία ελφο αλνηθηνχ δηαιφγνπ κέζσ ησλ 
ζρνιίσλ. 

 Καιχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ καο, 
θαζψο απηή πξνθχπηεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο κε ηελ ειεχζεξε ρξήζε εηηθεηψλ. 
 

Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 
εθαξκνγψλ ηνπ Web2.0, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 
λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ. Δπίζεο, είλαη θαη ε 
θαηαλφεζε θάπνησλ βαζηθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 
θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ κνλάδσλ (modules) ηνπ Drupal. 

1.4 Δομή εργασίας 

Η δνκή ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε αθφινπζε: 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο Web 2.0, γίλεηαη ζχγθξηζε 
κε ην Web 1.0, αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ παξνπζηάδνληαη νη 
θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην ν αλαγλψζηεο εηζάγεηαη ζηελ έλλνηα απηνχ πνπ απνθαινχκε 
πκκεηνρηθφο Ιζηφο. Αλαθεξφκαζηε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα παξάγεη πεξηερφκελν, φπσο 
θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ απηνχ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην syndication θαη ε ηερληθή RSS, γίλεηαη κηα 
ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά φζνλ αθνξά ηελ εμέιημή ηνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή δνκή ελφο 
RSS feed. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη πψο ε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ζην ρψξν 
ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη ηξείο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
(Facebook, Twitter, Myspace). 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ θάλακε γχξσ απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ 
Drupal, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο 
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νη κνλάδεο (modules), νη θφκβνη (nodes) θαη ηα ζέκαηα (themes). Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά 
ζην ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ CMS ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Web 2.0. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ βεκάησλ πνπ 
αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ Web 2.0 
ζηνλ ηζηφηνπφ καο. Γίλεηαη παξνπζίαζε φισλ ησλ κνλάδσλ (modules) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 
Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο δηθήο καο ελφηεηαο (custom module). 

Σέινο, ζην όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη 
πξνηείλνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο. 
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Κεφάλαιο 2
ο

 - Web 2.0 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο Web 2.0, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην Web 
1.0, αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο 
ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ. 

2.1 Εισαγωγή 

Έλα απφ ηα πιένλ δεκνθηιή ζέκαηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο 
πιεξνθνξηθήο είλαη ε εμέιημε απφ ην παξαδνζηαθφ Web 1.0 ζε απηφ πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα 
νλνκάδεηαη Web 2.0. Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο, πνπ δίλεη ζηελ εμέιημε απηνχ κηα άιιε δπλακηθή. 
Οη ρξήζηεο ηνπ, είηε είλαη ηδηψηεο, είηε είλαη επηρεηξήζεηο, είηε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή 
νξγαληζκνί, ζηαδηαθά ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζπληζηνχλ ην Web 
2.0 θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ηη είλαη ην Web 2.0, δίλνληαη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ 
επηθξαηήζεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν φξν, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη 
θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ, θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. 
Δπίζεο, αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ην θάλνπλ λα δηαθέξεη απφ ην Web 1.0, σο πξνο ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ.  

 

 
Δηθόλα 1 - Ο ράξηεο ηνπ Web 2.0 

2.2 Σι είναι Web 2.0 

Ο φξνο Web 2.0 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ζπλέδξην ηεο O'reilly Media ην 2004 
απφ ηνλ Tim O‟Reilly [1] γηα λα πεξηγξάςεη κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ε νπνία 
βαζίδεηαη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα κνηξάδνληαη 
πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη online.  
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Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο ηνπ Web 2.0, ζχκθσλα κε ηνλ Tim O‟Reilly (ηδξπηή ηεο O‟Reilly 
Media) είλαη ν αθφινπζνο [2]: 

 

«To Web 2.0 είναι η επισειπημαηική επανάζηαζη ζηη βιομησανία ηων ςπολογιζηών πος 
ζςνηελείηαι από ηην μεηακίνηζη ζηο Internet ζαν πλαηθόπμα, και μια πποζπάθεια να 
καηανοήζοςμε ηοςρ όποςρ ηηρ επιηςσίαρ αςηήρ ηηρ νέαρ πλαηθόπμαρ. Ο βαζικόηεπορ ανάμεζα 
ζηοςρ όποςρ είναι ο εξήρ: Δημιοςπγήζηε εθαπμογέρ πος θα οδηγήζοςν ηην απήσηζη ηος 
δικηύος να είναι μεγαλύηεπη και να θέπει πεπιζζόηεπο κόζμο να ηο σπηζιμοποιεί.» 

 

Σν αθξηβέο λφεκά ηνπ παξακέλεη αλνηρηφ πξνο αληηπαξάζεζε, θαη κεξηθνί εηδηθνί, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Tim Berners Lee [3], έρνπλ ακθηζβεηήζεη εάλ ν φξνο έρεη θάπνην 
πξαγκαηηθφ λφεκα.  

Αλ θαη ν φξνο Web 2.0 δίλεη ηελ αίζζεζε φηη απνηειεί κηα θαηλνχξγηα έθδνζε ηνπ Web, 
ελ ηέιεη δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην θαηλνχξγην πξσηφθνιιφ ηνπ αιιά γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ήδε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζρεδηαζηέο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν [4].  

Πξηλ εκθαληζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 νη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχληαλ 
ζην δηαδίθηπν ήηαλ ζηαηηθέο θαη ε κφλε δπλαηφηεηα πνπ έδηλαλ ζην ρξήζηε ήηαλ λα δηαβάζεη ή 
λα θαηεβάζεη ηα δεδνκέλα πνπ είρε εηζάγεη ν δεκηνπξγφο ηνπο. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ 
πινπνηήζεθαλ γηα ην  δηαδίθηπν έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζειίδσλ πνπ είραλ φρη κφλν 
δπλακηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη πιεζψξα άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε 
παξαθάησ. Η βαζηθή δηαθνξά φκσο έγθεηηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κηα 
πιαηθφξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα εθηεινχληαη νη δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο 
πξνζαξκφδνληαη θαη βειηηψλνληαη απφ ηε δξάζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

2.3 ύγκριση Web 1.0 με Web 2.0 

Σν Web 1.0 μεθίλεζε σο έλαο ειεθηξνληθφο ηφπνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
κεηαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο/πειάηεο. Σψξα, αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην Web 
έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα ηφπν φπνπ θαη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο [5]. 

ηελ αξρή, νη ρξήζηεο δηάβαδαλ φ, ηη έγξαθαλ νη άιινη θαη ήηαλ ζπκβηβαζκέλνη κε απηή 
ηε γλψζε πνπ απνθηνχζαλ. Αιιά, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηνί νη ίδηνη ρξήζηεο 
απνθάζηζαλ φηη ζέιεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηακνηξάδνληαη. 

Η αιιαγή απφ ην Web 1.0 πξνο ην Web 2.0 έρεη ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο γηα λα γίλνπλ κέξνο κηαο κεγάιεο θνηλφηεηαο. 

Πιένλ, νη ρξήζηεο δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο απιά ζπιιέγνληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ 
ηνπο δηαηίζεηαη αιιά παίξλνπλ κέξνο ζε ηζηνιφγηα, ζε ζέζεηο θφξνπκ θαη ζρνιηάδνπλ θάζε ηη 
πνπ γλσξίδνπλ. 

ηηο εθαξκνγέο Web 2.0, νη δηεπαθέο είλαη πην θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε, νη πιεξνθνξίεο 
είλαη πεξηζζφηεξεο θαη πην θαιά νξγαλσκέλεο θαη ε αλαδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη 
επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο Web 1.0.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη εθαξκνγέο, ππεξεζίεο αιιά θαη ηερλνινγίεο φπσο 
ηηο γλσξίζακε ζην Web 1.0 θαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο εμειίρζεθαλ, γηα λα απνηειέζνπλ ηε λέα 
γεληά ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην Web 2.0. 

 

Σνκέαο Web 1.0 Web 2.0 

Γηαθήκηζε κέζσ δηαδηθηχνπ DoubleClick Google AdSense 

Online δηαρείξηζε 
θσηνγξαθηψλ 

Ofoto Flickr 

Δθαξκνγέο θαηαλνκήο 
αξρείσλ 

Akamai BitTorrent 

Πεγέο κνπζηθήο Mp3.com Napster 
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Δγθπθινπαίδεηεο Britannica Online Wikipedia 

Σερληθέο δηαθήκηζεο Page Views Cost Per Click 

Απφζπαζε δεδνκέλσλ απφ 
έμνδν πξνγξάκκαηνο 

Screen Scraping Web Services 

Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ Publishing Participation 

Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ Content Management 
Systems 

Wikis 

Σαμηλφκεζε πεξηερνκέλνπ Directories (taxonomy) Tagging ("folksonomy") 

Λήςε πεξηερνκέλνπ Stickiness Syndication 

Ιζηνζειίδεο Webpages Blogs 

Δθαξκνγέο Stand-alone apps Mashups 

Λνγηζκηθφ Λνγηζκηθφ σο πξντνλ Λνγηζκηθφ σο ππεξεζία 

Πχιεο Portals Composite applications 

Πίλαθαο 1 - ύγθξηζε Web 1.0 κε Web 2.0 

2.4 Φαρακτηριστικά του Web 2.0 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ην Web 2.0 μεπεξλά ηα φξηα ηεο πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκαο ελφο 
ππνινγηζηή. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δξα ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ φπσο δξνχζε κέρξη ηψξα ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ. Έλλνηεο φπσο δηαδξαζηηθφηεηα, δπλακηθφ πεξηερφκελν, ζπλεξγαζία, 
ζπλεηζθνξά, θνηλφηεηα θαη θνηλσληθή δηθηχσζε δηαδξακαηίδνπλ πιένλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη 
πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη κία ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή επαλάζηαζε είλαη ζε εμέιημε. Οη πην 
εηδηθνί κηινχλ γηα έλαλ λέν ηξφπν ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ, ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζηελ 
δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε. Θα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ηφζν ην πεξηβάιινλ ηεο ζειίδαο, 
φζν θαη λα παξέκβεη ζην πεξηερφκελφ ηεο. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 είλαη ηα αθφινπζα [6]: 

 

 Σν δηαδίθηπν θαη φιεο νη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ, απνηεινχλ κηα 
παγθφζκηα πιαηθφξκα επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ, ηα νπνία 
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
δηαθηλνχληαη ειεχζεξα. 

 

 Αξθεί έλαο browser, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηεπαθή κε απηή ηελ πιαηθφξκα, ε 
νπνία ιεηηνπξγεί αλεμαξηήησο ζπζθεπήο πξφζβαζεο (π.ρ. Η/Τ, PDA2, θηλεηφ 
ηειέθσλν) θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλε πξνυπφζεζε, ε χπαξμε ζχλδεζεο ζην 
δηαδίθηπν. 

 

 Λνγηζκηθφ, πεξηερφκελν θαη εθαξκνγέο αλνηρηνχ θψδηθα (open source). 

 

 Υξήζε θπξίσο “ειαθξηάο” ηερλνινγίαο ζε φηη αθνξά ηα πξσηφθνιια, ηηο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ, ηα interfaces, ελψ δηαπηζηψλεηαη θαη κηα ηάζε γηα απιφηεηα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. 

 

 Πινχζηα θαη δηαδξαζηηθά interfaces ρξεζηψλ (Rich Internet Applications-RIA), δπλακηθφ 
πεξηερφκελν, ηζηνζειίδεο πνπ αλαλεψλνπλ κφλν φπνην πεξηερφκελφ ηνπο αιιάδεη 
(ηερλνινγία Ajax). 

 

 πλερήο θαη άκεζε αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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 Πξνψζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ηνλ 
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

 

 Τηνζέηεζε ηεο ηάζεο γηα απνθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
πξνηχπσλ. 

 

 Γπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε κε ζεκαζηαθέο έλλνηεο 
γηα επθνιφηεξε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

 Γπλαηφηεηα γηα αλνηρηή επηθνηλσλία, αλάδξαζε, δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, άκεζε 
ζπγθέληξσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο ησλ ρξεζηψλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα. 

 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ κπνξεί λα έρεη 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε πηνζέηεζε θαηεπζχλζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

2.5 Σεχνολογίες Web 2.0 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ ηηο εθαξκνγέο Web 2.0 θαη ην δηαθνξνπνηνχλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ Web: 

2.5.1 AJAX 

H AJAX (Asynchronous Javascript and XML) είλαη έλαο φξνο πνπ επηλνήζεθε ην 2005 απφ ηνλ 
Jesse James Garrett θαη πεξηγξάθεη κηα ηερλνινγία Γηαδηθηχνπ γηα δεκηνπξγία 
αιιειεπηδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Δίλαη κηα κέζνδνο θφξησζεο δεδνκέλσλ απφ 
ηνλ server. Απνηειείηαη απφ κία νκάδα αιιειέλδεησλ κεζφδσλ αλάπηπμεο Ιζηνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side). πλδπάδεη ηελ HTML ή XHTML θαη 
CSS γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα DOM (Document Object Model) θαη Javascript 
γηα λα απεηθνλίζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη δπλακηθά κε ηελ πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη θαη 
λα ελζσκαηψζεη ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ εμππεξεηεηή ζην έγγξαθν,ηηο XML, XSLT 
θαη XMLHttpRequest γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ αζχγρξνλα κε ηνλ 
εμππεξεηεηή. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηερληθή δελ είλαη απαξαίηεηε ε θφξησζε νιφθιεξεο ηεο 
ηζηνζειίδαο θαη ε αλαλέσζή ηεο κεηά απφ θάζε αιιαγή, γεγνλφο πνπ δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο 
ηαρχηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, νη εθαξκνγέο AJAX 
ρξεηάδνληαη κφλν ηνλ browser θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δηαζέηεη ν 
ρξήζηεο.  

Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα κηα ηζηνζειίδα πεξηέρεη θείκελν θαη εηθφλεο καδί κε έλα 
δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο κηαο κεηνρήο ζε έλα side bar, απηφ ην γξάθεκα κπνξεί λα 
ελεκεξψλεηαη αζχγρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρσξίο νιφθιεξε ε ζειίδα λα επαλαθνξηψλεηαη 
θάζε ιίγα δεπηεξφιεπηα [7]. 

πλνπηηθά, κε ηελ AJAX, κφλν κηθξέο πνζφηεηεο πιεξνθνξίαο πεξλνχλ απφ θαη πξνο 
ηνλ server απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζειίδα θνξηψλεηαη γηα πξψηε θνξά. Απηφ επηηξέπεη ζε έλα 
κέξνο κφλν ηεο ηζηνζειίδαο λα μαλαθνξηψλεηαη δπλακηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δεκηνπξγψληαο 
ηελ εληχπσζε κηαο πην πινχζηαο, πην "θπζηθήο" εθαξκνγήο πνπ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν desktop 
εθαξκνγέο. 

2.5.2 Rich Internet Applications 

Σα Rich Internet Applications (RIAs) πξνζθέξνπλ πςειή δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη εγγελή 
ππνζηήξημε πνιπκέζσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο νιφθιεξσλ εθαξκνγψλ κέζα 
απφ ηνλ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ [8]. Σα RIAs αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ησλ 
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ απφ έλα απιφ κνληέιν πειάηε (thin-client model), ζε έλα 
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πεξηεθηηθφηεξν θαηαλεκεκέλν κνληέιν ην νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν φπσο νη 
εθαξκνγέο ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αληίζεηα κε ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο δηθηχσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε αξρηηεθηνληθή 
«client-server», ηα RIA ρξεζηκνπνηνχλ αξρηηεθηνληθή «client-side», ε νπνία επηηξέπεη ηελ 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε, ρσξίο σζηφζν λα απαηηείηαη 
εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ρξήζηε θαη 
δηαθνκηζηή κπνξνχλ λα γίλνληαη αζχγρξνλα, ρσξίο δειαδή λα απαηηείηαη ε δξάζε ηνπ ρξήζηε 
γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζηζηνχλ ηα RIA «πινπζηφηεξα» 
ζε πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, επθνιφηεξα ζηε ρξήζε θαη ηαρχηεξα ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  

Οη Adobe Flash, Java, and Microsoft Silverlight είλαη απηήλ ηελ πεξίνδν νη ηξεηο πην 
θνηλέο πιαηθφξκεο, κε ηα πνζνζηά δηείζδπζεο πεξίπνπ ζηα 95%, 77%, θαη 63% αληίζηνηρα 
(Απξίιηνο 2010) [9]. Αλ θαη έρνπλ πξνθχςεη λέα πξφηππα Ιζηνχ, ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηηο ίδηεο  
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα RIAs. 

2.5.3 jQuery 

Η jQuery πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 ζην BarCamp απφ ηνλ John Resig. 
Πξφθεηηαη γηα κηα βηβιηνζήθε (framework) JavaScript αλνηρηνχ θψδηθα [10], ππφ ηηο άδεηεο MIT 
License θαη ηελ GNU General Public License, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πξνγξακκαηηζηέο γηα ηε 
ηαρεία αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη δηαδπθηηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεηάδνληαη κεγάιν γλψκνλα 
επρξεζηίαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο (interactivity). 

Λφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ jQuery, άιινη developers κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηηο δνκέο ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ plugin θψδηθα γηα λα επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 
Απηήλ ηελ πεξίνδν ππάξρνπλ ρηιηάδεο jQuery plugins δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν πνπ θαιχπηνπλ 
έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο Ajax helpers, web services, πιέγκαηα δεδνκέλσλ 
(datagrids), δπλακηθέο ιίζηεο, XML θαη XSLT εξγαιεία, drag and drop, γεγνλφηα (events), 
ρεηξηζκφ cookies, modal παξάζπξα, θηι. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ jQuery κπνξνχκε λα θάλνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα φπσο: 

 
 Δπηινγή HTML ζηνηρείσλ 
 Γηακφξθσζε HTML ζηνηρείσλ 
 Γηακφξθσζε CSS ζηνηρείσλ 
 Γηεξγαζίεο HTML γεγνλφησλ 
 Δθέ JavaScript θαη animations 
 Γηακφξθσζε ηνπ HTML DOM (Document Object Module) 
 Υξήζε AJAX 

2.5.4 Semantic Web 

χκθσλα µε ηνλ Tim Berners-Lee ν «εκαζηνινγηθφο Ιζηφο» (Semantic Web) δίλεη ζηελ 
πιεξνθνξία µία θαιά νξηζκέλε ζεκαζία, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο θαη ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεξγάδνληαη θαη πξνηείλεη µία αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε 
ζε νληνινγίεο θαη ζε κεηαδεδνµέλα πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ηηο κεραλέο [11].  

Οη νληνινγίεο αλαπηχρζεθαλ ζηελ ηερληθή λνεκνζχλε γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ 
δηακνηξαζκφ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο. Αλαιπηηθφηεξα ε νληνινγία νξίδεηαη σο 
µία ζπιινγή απφ έλλνηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ, νη ηδηφηεηεο πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ελλνηψλ, ππνθιάζεηο θαη ππεξθιάζεηο ηεξαξρίαο θαη 
πεξηνξηζκνί ελλνηψλ θαη ηδηνηήησλ.  

Ο «εκαζηνινγηθφο Ιζηφο» αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ κέζσ 
ησλ νπνίσλ νη ππνινγηζηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 
δηαρεηξίδνληαη. χκθσλα κε ην φξακα ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ, ε πξνζζήθε 
ζεκαζίαο ζηελ πιεξνθνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα απειεπζεξψζεη πιήζνο δπλαηνηήησλ γηα ηελ πην 
επθπή εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Έλαο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα κπνξεί, γηα 
παξάδεηγκα, κεηαμχ άιισλ δπλαηνηήησλ, λα πξαγκαηνπνηεί επθπείο αλαδεηήζεηο, λα ιακβάλεη 
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δειαδή απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο απνηειέζκαηα ηα νπνία λα είλαη πην ζρεηηθά κε απηφ πνπ 
πξαγκαηηθά αλαδεηά. 

Ο φξνο «εκαζηνινγηθφο Ιζηφο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα αλαθεξζεί πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηα ζρήκαηα θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ην επηηξέπνπλ. Απηέο νη ηερλνινγίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηα, Resource Description Framework (RDF), ζρήκαηα RDF (RDFS) θαη ηε Web 
Ontology Language (OWL), ηα νπνία πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ κηα επίζεκε πεξηγξαθή ησλ 
ελλνηψλ, ησλ φξσλ, θαη ησλ ζρέζεσλ κέζα ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή γλψζεο. 

2.5.5 Microformats  

Σα Microformats είλαη κία δνκή θψδηθα πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο λα θαηαιαβαίλνπλ ηη είδνπο πιεξνθνξία ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζε απηφλ [12]. 
Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ κία ζπγθεθξηκέλε δνκή θψδηθα ζε αλάινγα ζεκεία κέζα ζε έλα 
website, νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ εάλ απηή ε πιεξνθνξία είλαη 
Πξντφλ, Κξηηηθή, Πξφζσπν, Δηαηξεία, Δθδήισζε θ.α. Έηζη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
πιεξνθνξίαο ε Google εκθαλίδεη δηαθνξεηηθά απηή ηε ζειίδα ζηα απνηειέζκαηά ηεο αληί γηα ηνλ 
θιαζηθφ ηξφπν. 

2.5.6 TrackBack 

Σν TrackBack απνηειεί έλαο απφ ηνπο ηξείο ηχπνπο linkback, κεζφδσλ κε ηνπο νπνίνπο 
κπνξνχλ νη Web ζπγγξαθείο λα δεηήζνπλ θνηλνπνίεζε φηαλ θάπνηνο ζπλδέεηαη κε έλα απφ ηα 
έγγξαθα ηνπο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπγγξαθείο λα αληρλεχνπλ πνηνο ζπλδέεηαη θαη 
αλαθέξεηαη ζηα άξζξα ηνπο. Οξηζκέλα weblog πξνγξάκκαηα, φπσο ηα Wordpress, Drupal θαη 
Movable Type, ππνζηεξίδνπλ απηφκαηα pingback, φπνπ φινη νη ζχλδεζκνη ζε έλα δεκνζηεπκέλν 
άξζξν κπνξνχλ λα γίλνπλ pinged θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη 
θνηλψο γηα νπνηνδήπνηε είδνο LinkBack. 

Σα Trackbacks ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
ησλ blogs. Δάλ γηα παξάδεηγκα έλαο blogger θάλεη κηα λέα θαηαρψξηζε ζρνιηάδνληαο ή 
αλαθεξφκελνο ζε κηα θαηαρψξηζε πνπ αλήθεη ζε θάπνην άιιν blog, θαη εθφζνλ θαη ηα δχν blog 
ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν TrackBack, ηφηε ν blogger πνπ ζρνιηάδεη κπνξεί λα εηδνπνηεί ην 
άιιν blog κε έλα TrackBack ping. Σν blog ζα εκθαλίζεη ζπλήζσο πεξηιήςεηο, θαζψο θαη 
ζπλδέζεηο ζε φια ηα ζρφιηα θάησ απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε. Απηφ επηηξέπεη ζπλνκηιίεο πνπ 
επεθηείλνληαη ζε πνιιά blogs πνπ νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ εχθνια λα αθνινπζήζνπλ. 

2.5.7 SOA (Service Oriented Architecture) & Web Services 

Έλα Web Service (Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία) ζχκθσλα µε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην World Wide 
Web Consortium (W3C) είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη 
δηαιεηηνπξγηθή, κεραλή πξνο κεραλή, αιιειεπίδξαζε µέζσ δηθηχνπ. Έρεη δειαδή µία δηεπαθή 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζε έλα πξφηππν πνπ είλαη επεμεξγάζηκν απφ ηηο κεραλέο. Άιια ζπζηήκαηα 
αιιειεπηδξνχλ µε ην Web Service µε έλα ηξφπν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ µέζσ 
κελπκάησλ, ζπλήζσο µέζσ HTTP µε ρξήζε ζεηξηνπνίεζεο XML ζε ζπλδπαζκφ µε άιια 
δηαδηθηπαθά πξφηππα. Ο ζθνπφο ησλ Web Services δελ είλαη µφλν λα παξέρνπλ επηθνηλσλία 
πνπ λα ιεηηνπξγεί µε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή, αιιά λα ην παξέρνπλ µε έλα εληαίν, θαιά 
νξηζκέλν, αλνηθηφ θαη επεθηάζηκν ηξφπν. 

Σα Web Services κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ µία αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζην 
Service-Oriented Architecture (SOA) [13], πνπ επηηξέπνπλ ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ-εθαξκνγψλ απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη 
SaaS (Software as a Service) φπνπ νη εθαξκνγέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε θεληξηθφ server ζην 
δίθηπν θαη νη ρξήζηεο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ browser αλεμαξηήησο Η/Τ, ηφπνπ, θαη ρξνληθήο 
ζηηγκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην SOA επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ππεξεζηψλ αλάκεζα ζε 
δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο µέζσ θνηλψλ πξνηχπσλ, ηελ ελζσκάησζε ησλ εηεξνγελψλ 
εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα νξγαληζκφ θαη ηέινο ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ 
αλάπηπμεο εθαξκνγψλ µέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ κπινθ εθαξκνγψλ. 
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2.5.8 Πρωτόκολλα Ιστού: SOAP και REST 

Σφζν ην SOAP (Simple Object Access Protocol) φζν θαη ην REST (Representational State 
Transfer) είλαη αλεμάξηεηα πιαηθφξκαο πξσηφθνιια γηα ηελ επηθνηλσλία κε απνκαθξπζκέλεο 
ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηψληαο απιέο εληνιέο (get, post, put, θιπ) [14]. Χο ηκήκα ηνπ 
πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο παξαδείγκαηνο αξρηηεθηνληθήο, νη πειάηεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξσηφθνιια απηά γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο 
(servers) ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ελδηάκεζεο αξρηηεθηνληθήο ή ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 

2.5.9 P2P Networks 

Έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ peer-to-peer (ή P2P) είλαη έλα δίθηπν πνπ επηηξέπεη ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο λα κνηξάδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπο ηζνδχλακα. Σν δίθηπν απηφ 
ρξεζηκνπνηεί ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ην εχξνο δψλεο (bandwidth) 
ησλ θφκβσλ. Όινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη 
ζηνλ έλα θφκβν, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη, κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ 
φινπο ηνπο άιινπο θαη αληίζηξνθα. Η ρξήζε ηέηνησλ δηθηχσλ ελψλεη ρξήζηεο απφ φιν ηνλ 
θφζκν ιεηηνπξγψληαο ρσξίο ινγνθξηζία, ειέγρνπο ή θξαγκνχο, πξνάγνληαο ηε βαζηθή ηδέα ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη ηε 
δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

2.5.10 CSS 

Σν CSS πξνέξρεηαη απφ ηα αθξσλχκηα ησλ Cascading Style Sheets θαη είλαη κηα απιή γιψζζα 
πνπ καο βνεζάεη λα νξίζνπκε κε ζαθή ηξφπν θαη ηδηαίηεξε επειημία πψο ζα εκθαλίδνληαη ηα 
δηάθνξα ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα καο. Γηα παξάδεηγκα, γξάθνληαο ηηο ζειίδεο καο κε HTML 
θψδηθα, κπνξνχκε λα νξίζνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο καο φπσο ην 
ρξψκα θαη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη άιισλ φπσο πίλαθεο, ζπλδέζκνπο, ιίζηεο θηι. Γηα 
λα αιιάμνπκε ην ρξψκα θάπνηνπ θεηκέλνπ ή ην ρξψκα ελφο πίλαθα, ζα πξέπεη λα βξνχκε ην 
ρξψκα απηφ κέζα ζηνλ θψδηθα θαη λα ην αιιάμνπκε. Όηαλ έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε κηα κφλν 
ζειίδα, ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα είλαη εχθνιε, αιιά έλα site απνηειείηαη απφ δεθάδεο 
ζειίδεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηδφκαζηε κε επθνιία θαη ηαρχηεηα. Έηζη κε ηελ ρξήζε 
CSS κπνξνχλ εχθνια θαη νξγαλσκέλα λα νξηζζνχλ ηα ρξψκαηα θαη ηα κεγέζε θαη έπεηηα λα 
εθαξκνζζνχλ ηα ζηπι απηά ζηα ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ καο ρσξίο λα 
αιιάδεη ε δνκή ηνπ θψδηθα. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο CSS ζηηο ζειίδεο είλαη ν 
«θαζαξφηεξνο» θψδηθαο, ρσξίο πνιιέο ηδηφηεηεο ζηηο εηηθέηεο νη νπνίεο ηνλ θάλνπλ 
δπζαλάγλσζην. 

2.5.11 PHP 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα ζελαξίνπ (script) πνπ εθηειείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή 
(server side scripting), ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ην δηαδίθηπν. Μέζα ζε κηα ζειίδα HTML κπνξεί 
λα ελζσκαησζεί θψδηθαο PHP, πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ζα 
επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα. Ο PHP θψδηθαο κεηαθξάδεηαη ζην δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί HTML ή 
άιιν πεξηερφκελν.  

Η ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά απφ ην 1995 [15], φηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus Lerdorf 
δεκηνχξγεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Perl έλα απιφ script κε φλνκα 
php.cgi, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα δηαηεξεί κηα ιίζηα ζηαηηζηηθψλ 
γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. Αξγφηεξα απηφ ην script ην 
δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ δεηνχλ λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο 
δπλαηφηεηεο.  

Η γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI απφ ηα αξρηθά Personal Home Page/Form 
Interpreter (άιιαμε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε GNU ζε PHP Hypertext Preprocessor). Σν 1997 
ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδφκελε απηή ηε θνξά ζηε γιψζζα C θαη αξηζκψληαο 
πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ αξγφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά 
νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλαέγξαςαλ ηε γιψζζα απφ ηελ αξρή, βαζηδφκελνη φκσο 
αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Σν 2004 δηαηέζεθε ε έθδνζε 5.0, ελψ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε 
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δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ηεο επεξρφκελεο PHP 6, γηα νπνηνλδήπνηε 
πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. 

2.5.12 MySQL 

H MySQL, είλαη έλα πνιχ γξήγνξν θαη δπλαηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα 
βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, ηαμηλφκεζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ 
κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα γηα λα 
κπνξνχλ λα ηα επεμεξγάδνληαη πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη 
δηαζθαιίδεη πσο κφλν πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά. 
πλεπψο ε MySQL είλαη έλαο πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί 
ηελ SQL (Structured Query Language) ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ 
παγθνζκίσο. Η MySQL είλαη δηαζέζηκε απφ ην 1996, αιιά ε ηζηνξία ηεο μεθηλά απφ ην 1979. 

2.5.13 Javascript 

Η JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή 
δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε 
ηζηνζειίδεο. To πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη 
ECMAscript. 

Όπσο θαη ε PHP, ε Javascript έρεη βαζηζηεί φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ 
θψδηθά ηεο ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C, κε ηελ νπνία παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο. 
Όκσο ελψ ε PHP είλαη κηα server side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε Javascript είλαη client side. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ 
πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ server, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ 
επηζθεπηψλ. Απηή ε δηαθνξά έρεη θαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θαζεκηά απφ ηηο δχν 
γιψζζεο. πγθεθξηκέλα, ε Javascript δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ 
server γηα λα εθηειεζηεί (επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή), αιιά βαζίδεηαη 
ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ browser ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο 
ζειίδεο HTML. Παξφια απηά, νη δπλαηφηεηέο ηεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο PHP 
θαη δελ παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Σέινο, ε Javascript δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε Java, πνπ είλαη δηαθνξεηηθή 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη κε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

2.5.14 XML 

H XML (Extensible Markup Language) είλαη κία γιψζζα ζήκαλζεο, πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν 
θαλφλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ. Οξίδεηαη, θπξίσο, ζηελ πξνδηαγξαθή 
XML 1.0 (XML 1.0 Specification), πνπ δεκηνχξγεζε ν δηεζλήο νξγαληζκφο πξνηχπσλ W3C 
(World Wide Web Consortium) [16], αιιά θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 
αλνηρηψλ πξνηχπσλ.  

Η XML ζρεδηάζηεθε δίλνληαο έκθαζε ζηελ απιφηεηα, ηε γεληθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα 
ζην Γηαδίθηπν.  Δίλαη κία κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ θεηκέλνπ, κε ηζρπξή ππνζηήξημε Unicode γηα 
φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη ε ζρεδίαζε ηεο XML εζηηάδεη ζηα θείκελα, ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απζαίξεησλ δνκψλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ γηα 
παξάδεηγκα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ.  

Τπάξρεη κία πνηθηιία δηεπαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ, πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο, γηα λα πξνζπειαχλνπλ δεδνκέλα XML, αιιά θαη δηάθνξα 
ζπζηήκαηα ζρεκάησλ XML, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα βνεζνχλ ζηνλ νξηζκφ γισζζψλ, 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ XML. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί εθαηνληάδεο γιψζζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ XML, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ RSS, ηνπ SOAP θαη ηεο XHTML. 
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2.5.15 DOM (Document Object Model) 

To Document Object Model (ζε ζπληνκία DOM), είλαη έλα πξφηππν ηνπ νξγαληζκνχ W3C ην 
νπνίν αθνξά ηελ δνκή ησλ αξρείσλ html θαη xml. Γελ είλαη θάπνηα θαηλνχξγηα γιψζζα, νχηε 
θάπνηα επέθηαζε ηεο html. Δίλαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο αξρείνπ html 
θαη xml, ν νπνίνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε δηάθνξεο γιψζζεο ζελαξίνπ, λα πξνζπειαχλνπλ 
δπλακηθά ζηνηρεία κηαο ζειίδαο. 

2.5.16 XHTML 

Η XHTML είλαη ζπλδπαζκφο ηεο HTML θαη ηεο XML. Πην ζπγθεθξηκέλα ε XHTML είλαη κηα 
παξαιιαγή ηεο HTML γξακκέλε κε θαλφλεο ζχληαμεο ηεο XML, δειαδή ν θψδηθαο ελφο XHTML 
αξρείνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ζρεδφλ φιεο ηηο εηηθέηεο πνπ πεξηέρεη θαη ε HTML, κε δηαθνξά ηελ 
απζηεξφηεξε ζχληαμε ηνπ θψδηθα. 

Σα αξρηθά ηεο XHTML είλαη απφ ην eXtensible HyperText Markup Language ην νπνίν 
ζεκαίλεη εθηεηακέλε γιψζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ. Δίλαη κηα πην απζηεξή θαη πην θαζαξή 
έθδνζε ηεο HTML θαη κνηάδεη πνιχ κε ηελ HTML 4.01, ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε 
ηνπ πξνηχπνπ HTML ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην W3. Ο ίδηνο νξγαληζκφο αλέπηπμε θαη 
δηαρεηξίδεηαη ην πξφηππν ηεο XHTML. Η ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο XHTML είλαη ε XHTML 1.0, 
ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2000. ήκεξα φινη νη browsers είλαη 
ζπκβαηνί θαη κπνξνχλ λα "δηαβάζνπλ" XHTML θψδηθα, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν ηεο XHTML αληί απηφ ηεο HTML. 

2.6 Εφαρμογές και Τπηρεσίες Web 2.0 

Ο φξνο Web 2.0 νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζε εθαξκνγέο, ππεξεζίεο, εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ θαηλνηνκίεο θαη επθνιίεο πνπ αλαδεηνχζαλ νη ρξήζηεο. Γηα απηφ ην ιφγν, φηαλ 
πινπνηήζεθαλ έηπραλ επξείαο απνδνρήο θαη δηάδνζεο. Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη κεξηθέο απφ 
ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο Web 2.0: 

2.6.1 Blogs 

Σα ηζηνιφγηα [17], γλσζηά ζπρλά κε ηελ άθιηηε νλνκαζία κπινγθο (blogs – απφ weblogs), είλαη 
κνξθέο ηζηνρψξνπ πνπ πεξηέρνπλ απφςεηο, πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θαηαρσξίζεηο (posts), 
ζπλδέζεηο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο, θσηνγξαθίεο, θιπ. Οη θαηαρσξήζεηο είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε 
ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηελ πην πξφζθαηε λα εκθαλίδεηαη πξψηε. πλήζσο, μεθηλνχλ κε κία 
άπνςε ή ζρφιην ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο γηα έλα ζέκα (π.ρ. πνιηηηθή, επηζηήκε, θνηλσληθά, 
θαζεκεξηλφηεηα). Η δηάδνζή ηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζην φ,ηη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 
φπνηνλ επηζπκεί λα θαηαζέζεη ην ζρφιηφ ηνπ πάλσ ζε απηφ, αλνίγνληαο έηζη έλα δεκφζην 
δηαδηθηπαθφ δηάινγν κε πηζαλνχο απνδέθηεο φινπο ηνπο ρξήζηεο. Μέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 
2011 [18], ε κεραλή αλαδήηεζεο blog Technorati κεηξνχζε πεξηζζφηεξα απφ 156 εθαηνκκχξηα 
blogs. Σα πεξηζζφηεξα blogs απνηεινχληαη πξψηηζηα απφ θείκελν αλ θαη πνιιά εζηηάδνπλ ζηελ 
ηέρλε (Art blog), ηηο θσηνγξαθίεο (photoblog), ηα βίληεν (video blogging), θαη ηνλ ήρν (audio 
blogs).Λφγσ απηήο ηεο δεκνηηθφηεηαο, ηεο αίζζεζεο θνηλσληθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ αθφκε θαη εθηφο δηαδηθηχνπ, ραξαθηεξίδνληαη απφ 
πνιινχο ζαλ έλα λέν θνηλσληθφ θαηλφκελν. Παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ blogs είλαη ηα Gizmodo, 
Huffington Post, Engadget, BoingBoing. Σα Wordpress, Movable Type, θαη Blogger είλαη 
εξγαιεία γηα blogs. Σν Technocrati είλαη έλα παξάδεηγκα κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο blog. 

2.6.2 Microblogging 

Βαζηζκέλν ζηε κνξθή ησλ ηζηνινγίσλ είλαη ην microblogging [19], ην νπνίν έρεη απνθηήζεη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε δεκνηηθφηεηα ιφγσ ηνπ Twitter. Η βαζηθή δηαθνξά ηνπ microblogging 
απφ έλα παξαδνζηαθφ ηζηνιφγην είλαη φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη θαηά θαλφλα πνιχ κηθξφηεξν 
φζνλ αθνξά ηφζν ην πξαγκαηηθφ ηνπ κέγεζνο φζν θαη ην κέγεζνο ζπλνιηθά ησλ αξρείσλ ηνπ. 
Γεληθφηεξα, ην microblogging επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα γξάςνπλ ζχληνκα θείκελα (ζπλήζσο 
θείκελα κέρξη 200 ραξαθηήξσλ), θαη λα ηα δεκνζηεχζνπλ, έηζη ψζηε λα είλαη νξαηά απφ 
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νπνηνλδήπνηε ή απφ κηα πεξηνξηζκέλε νκάδα πνπ έρεη επηιέμεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο. Σα κελχκαηα 
απηά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ κία πνηθηιία κέζσλ, φπσο κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS), 
άκεζα κελχκαηα (instant messaging), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ζην δηαδίθηπν.  

 

 
Δηθόλα 2 – Η αξρηθή ζειίδα ηνπ Twitter 

2.6.3 Wikis 

Σα wikis είλαη ηζηνζειίδεο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο 
κε απιφ ηξφπν, ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλέο ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κφλν ν 
ηδηνθηήηεο – δηαρεηξηζηήο. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ηξνπνπνηεί θάηη ζηε ζειίδα, ε 
πξνεγνχκελε έθδνζή ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε, αθφκε θαη λα αλαθηεζεί. Έλα wiki 
είλαη νπζηαζηηθά κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ. Σα wikis κπνξεί λα είλαη ηδησηηθά ή δεκφζηα, λα απαηηνχλ άδεηα εηζφδνπ ή φρη, θαη 
λα πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αλαζεψξεζεο θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Σα wikis είλαη 
αξθεηά δηαδεδνκέλα ζαλ κέζν ζπιινγηθήο εξγαζίαο πάλσ ζε θάπνην αληηθείκελν. Αθφκε θαη 
κέζα ζε εηαηξίεο, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, ε ρξήζε ηνπο ζαλ ζειίδεο αλαθνξάο ηεο 
πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ, δηεπθνιχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα ελεκεξψλνληαη γηα φ, ηη ζπκβαίλεη 
ζηελ επηρείξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα wiki είλαη ε Wikipedia, πνπ απνηειεί κηα 
δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα ζηελ νπνία ππάξρνπλ πάλσ απφ 18 εθαηνκκχξηα άξζξα κε 
νξηζκνχο θαη πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο [20]. Η ζχληαμή ηεο γίλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, 
αθνχ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα γξάςεη έλα θαηλνχξγην άξζξν ή λα πξνζζέζεη θάηη ζε απηά πνπ 
ήδε ππάξρνπλ. Η δεκνηηθφηεηά ηεο απμάλεη δηαξθψο θαη βάζεη επηζθέςεσλ βξίζθεηαη κέζα ζηα 
10 πην δεκνθηιή sites παγθνζκίσο. 
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Δηθόλα 3 - Η αξρηθή ζειίδα ηεο wikipedia [www.wikipedia.org] 

2.6.4 RSS Feeds - Syndication 

Σα RSS feeds, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο 
απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεχνληαη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο 
επηζθεθζνχλ. 

Σερληθά, ην RSS είλαη έλα πξφηππν αληαιιαγήο δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ θαη δεδνκέλσλ 
βαζηζκέλν ζηελ XML [21]. 

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη ρξήζε ηεο ηερληθήο RSS ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί 
έλα πξφγξακκα αλάγλσζεο εηδήζεσλ (RSS reader). Σν πξφγξακκα απηφ είλαη έλα εηδηθφ 
ινγηζκηθφ ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξνζζέηεη ηα feeds πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη απηφ κε ηε ζεηξά 
ηνπ ειέγρεη ηηο ζειίδεο απηέο θαη ηνλ ελεκεξψλεη δηαξθψο γηα νηηδήπνηε λέν. Η ελεκέξσζε απηή 
κπνξεί λα γίλεηαη π.ρ. ζηνλ browser ηνπ Η/Τ ρξήζηε ή θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηφ 
ηειέθσλν, PDA, θιπ.). 

Μηα άιιε επίζεο ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είλαη λα ελζσκαηψζεη ν ρξήζηεο πεξηερφκελν 
απφ δηαθνξά feeds ζην πξνζσπηθφ ηνπ site ή blog. 

2.6.5 Podcasting 

Σν podcasting είλαη ε δηαθίλεζε αξρείσλ ήρνπ, φπσο ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ή κνπζηθέο 
εθπνκπέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Ο φξνο podcast είλαη παξάγσγνο ηνπ iPod, θνξεηήο ζπζθεπήο 
κνπζηθήο θαη ηνπ broadcast. Οη ηζηνζειίδεο πνπ ππνζηεξίδνπλ podcasting κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ επίζεο άκεζν download ησλ αξρείσλ ηνπο, αιιά ε ζπλδξνκεηηθή ηξνθνδνζία ηνπ 
απηφκαηα πξνζθεξφκελνπ λένπ πεξηερνκέλνπ είλαη απηφ πνπ θάλεη ην podcast λα μερσξίδεη. 
Τπάξρνπλε podcatchers, πξνγξάκκαηα δειαδή πνπ ιακβάλνπλ podcast. Απηά ρξεζηκνπνηνχλ 
ηα RSS feeds ησλ blogs πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα podcast θαη βξίζθνπλ ην αξρείν 
ήρνπ ην νπνίν θαηεβάδνπλ απηφκαηα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα ην κεηαθέξνπλ ζε έλα 
θηλεηφ ή ζε κηα ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη λα ην αθνχζνπλ νπνπδήπνηε θαη 
νπνηεδήπνηε. 
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2.6.6 Διαμοιρασμός πολυμέσων (Multimedia sharing) 

Οη ππεξεζίεο multimedia sharing δηεπθνιχλνπλ ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ 
θαηαλνκή πεξηερνκέλσλ ήρνπ, εηθφλσλ θαη βίληεν πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
ρξήζηεο ή έρνπλ ήδε παξαρζεί απφ άιινπο ρξήζηεο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα multimedia 
sharing δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο (πρ 
κηθξνγξαθίεο γηα εηθφλεο), θαηεγνξηνπνίεζε ζε ιίζηεο, κε ηε ρξήζε εηηθεηψλ θαη ιέμεσλ-θιεηδηά 
ζε θάζε πεξηερφκελν θαη ηελ πξνζζήθε ζρνιίσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηέηνηεο ππεξεζίεο 
multimedia sharing είλαη ζπρλά εθαξκνγέο ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 
αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Γεκνθηιείο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ multimedia sharing είλαη ην 
YouTube γηα βίληεν, ηα Flickr θαη Photobucket γηα εηθφλεο θαη ην Odeo γηα ήρν. 

 

 
Δηθόλα 4 - Η αξρηθή ζειίδα ηνπ Youtube 

2.6.7 Social Gaming – Virtual Worlds 

Σν θνηλσληθφ παηρλίδη ζηεξίδεηαη ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν. Ο εηθνληθφο απηφο θφζκνο είλαη έλα 
πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θαηνηθνχλ θαη λα 
αιιειεπηδξνχλ κέζσ ησλ "εηδψισλ" ηνπο [22]. Σν είδσιν ηνπ θάζε ρξήζηε κπνξεί λα 
εκθαλίδεηαη ζε δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
αλζξσπνεηδψλ. Η επηθνηλσλία ζηνλ εηθνληθφ απηφλ θφζκν γηλφηαλ κέρξη πξφζθαηα κφλν κε 
θείκελν. Δίλαη φκσο πιένλ δηαζέζηκε θαη επηθνηλσλία κε θσλή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ 
VoIP. Απηή ε θαηεγνξία εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη θαη πην παξαδνζηαθά παηρλίδηα φπνπ νη 
παίρηεο παίδνπλ νπζηαζηηθά γηα λα ληθήζνπλ φπσο είλαη ην World of Warcraft, αιιά θαη 
θνηλσληθά παηρλίδηα ή εηθνληθνχο θφζκνπο φπνπ νη παίρηεο δηαζθεδάδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ, 
φπσο είλαη ην Second Life, πνπ θέξλνπλ ηα φξηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο πνιχ θνληά, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη online πνιιέο απφ 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Σα πην δεκνθηιή παηρλίδηα θαη εηθνληθνί θφζκνη 
είλαη ηα εμήο: Second Life (secondlife.com), World of Warcraft (eu.battle.net/wow/), Active 
Worlds, Habbo Hotel, Xivio, Citypixel, ViOS, EverQuest, Ultima Online, Lineage, RuneScape, 
Entropia Universe, The Sims Online, There, θαη Kaneva.  
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2.6.8 Κοινωνική δικτύωση (Social Networking) 

Η Κνηλσληθή Γηαδηθηχσζε (Social Networking) είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Web 2.0. 
πγθεθξηκέλα ην ηειεπηαίν πξνζθέξεη µία πξσηφγλσξε πιαηθφξκα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Ιζηνχ γηα ηε δπλακηθή ζπγθξφηεζε νκάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία, 
δεκνζίεπζε, αληαιιαγή θαη δηακνηξαζκφ θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο [23]. 

Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking sites) επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο 
λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ςεθηαθή παξνπζία ζηνλ Ιζηφ πνπ νξίδεηαη κε έλα πξνζσπηθφ πξνθίι, ην 
νπνίν κπνξεί λα εμαηνκηθεπζεί ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια εξγαιεία, γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 
θίινπο πνπ έρνπλ επίζεο πξνζσπηθά πξνθίι ζηνλ ηζηφηνπν. Όινη απηνί νη ηζηφηνπνη παξέρνπλ 
κηα δηθή ηνπο έθδνζή ελφο εχρξεζηνπ CMS πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ελεκεξψλνπλ 
ακέζσο ηα πξνθίι ηνπο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πνηθίιεο πξνζσπηθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο ζην πξνθίι ηνπο καδί κε θσηνγξαθίεο, βίληεν, κνπζηθή, 
ελδηαθέξνληα, βηνγξαθηθά πξνο άιινπο αλζξψπνπο κέζα ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, απηά ηα site 
επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθά blogs κε RSS feeds. 

Τπάξρνπλ ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηα sites δηαθέξνπλ ζηηο 
ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη ζην layout ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δπηπιένλ, 
ζπλερίδνπλ λα πξνζζέηνπλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζηα ήδε ππάξρνληα 
ραξαθηεξηζηηθά (features). Απφ ηνπο πην δεκνθηιείο online ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
είλαη νη εμήο: Facebook, MySpace, Twitter, Friendster, LinkedIn, Hi5. 

 

 
Δηθόλα 5 - Λνγόηππα κέζωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

2.6.9 Pay per click 

Η κέζνδνο Pay Per Click ηνπ Web2.0 αληαγσλίδεηαη ηνλ κέρξη πξφηηλνο ηξφπν κέηξεζεο ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κεγέζνπο απφ ηνπο δηαθεκηζηέο, κε 
ζθνπφ ηελ επηινγή ησλ ηζηφηνπσλ, πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. Μέρξη ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ κεζφδσλ, ηα παξαπάλσ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 
πξνέθππηαλ κε ηε ρξήζε ελφο φξνπ, γλσζηνχ σο page view. 

Σν page view (PV) κπνξεί λα νξηζηεί σο ε απαίηεζε λα θνξησζεί κηα απιή ηζηνζειίδα 
ελφο ηζηφηνπνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηνλ παγθφζκην ηζηφ κηα ηέηνηα απαίηεζε κπνξεί λα είλαη ην 
απνηέιεζκα κηαο απιήο επηινγήο ελφο ζπλδέζκνπ πξνο κηα άιιε ηζηνζειίδα. Σα page views 
κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Γηα ηνλ ηδηνθηήηε ελφο ηζηφηνπνπ απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα θαλεί 
ρξήζηκε αθνχ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζην λα αληηιεθζεί αλ θάπνηα αιιαγή ζηελ ηζηνζειίδα, 
ζηελ πιεξνθνξία ή ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαηαιήγεη ζε πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο. 
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Δπηπιένλ, αλ ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, νη δηαθεκηζηέο ελδηαθέξνληαη 
γηα ηνλ αξηζκφ ησλ page views ψζηε λα ππνινγίζνπλ ηα αλακελφκελα έζνδά ηνπο απφ ηηο 
δηαθεκίζεηο. 

Σελ παξαπάλσ κέζνδν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ε κέζνδνο ηνπ Web2.0, γλσζηή σο 
Pay Per Click (PPC). Απνηειεί κηα ηερληθή δηαθήκηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ηζηφηνπνπο, ζηα 
δίθηπα δηαθήκηζεο θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο νη 
pay per click δηαθεκίζεηο είλαη ζπλήζσο δηαθεκηζηηθφ θείκελν πνπ ηνπνζεηείηαη θνληά ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Όηαλ έλαο επηζθέπηεο θάπνηνπ ηζηφηνπνπ επηιέμεη λα δεη κηα 
δηαθήκηζε, ν δηαθεκηζηήο θεξδίδεη έλα κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ. Με άιια ιφγηα, ν δηαθεκηδφκελνο 
δελ πιεξψλεη φηαλ έλαο ηζηφηνπνο εκθαλίδεη ην δηαθεκηζηηθφ ζχλδεζκν. Γηα λα ρξεσζεί ζα 
πξέπεη πξψηα λα επηιέμεη ν επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ην ζχλδεζκν γηα λα δεη ηελ 
αληίζηνηρε ηζηνζειίδα.  

Τπάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ PPC ηερληθή, αιιά ππεξέρνπλ νη 
Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, Facebook ads θαη Microsoft adcenter.  

2.6.10 Search Engine Optimization  

Σν Search engine optimization (SEO) είλαη έλα ζχλνιν κεζφδσλ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε 
ηεο θαηάηαμεο ελφο ηζηφηνπνπ ζηηο ιίζηεο κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. Ο φξνο SEO επίζεο 
αλαθέξεηαη ζηνπο «search engine optimizers», δειαδή ζηνπο ζπκβνχινπο πνπ πινπνηνχλ 
πξνγξάκκαηα βειηηζηνπνίεζεο εθ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηζηφηνπσλ. Η 
ηερληθή απηή ηνπ Web 2.0. κπνξεί λα απμήζεη θαη ηελ πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
επηζθεπηψλ ελφο ηζηφηνπνπ. Σν Search engine optimization κεξηθέο θνξέο πξνζθέξεηαη σο 
μερσξηζηή ππεξεζία αιιά κπνξεί θαη λα απνηειέζεη κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο 
πξνζπάζεηαο, θαη ζπρλά κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ απνδνηηθή φηαλ απηφ ελζσκαησζεί ζην 
ζηάδην ηεο αξρηθήο αλάπηπμεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηζηφηνπνπ. Γηα δεκνθηιείο φξνπο 
αλαδήηεζεο ην θφζηνο ηνπ pay per click advertising κπνξεί λα είλαη κεγάιν. Δπνκέλσο, ζε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη κηθξφηεξν ην θφζηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ην SEO.  

Οη ηζηφηνπνη δελ έρνπλ παλνκνηφηππνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 
αλαδήηεζεο. πγθεθξηκέλα, θάπνηα sites ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε θνηλφηνπσλ φξσλ 
αλαδήηεζεο. Μηα δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή βειηηζηνπνίεζεο ηεο αλαδήηεζεο ιεηηνπξγεί 
ρξεζηκνπνηψληαο ηζηφηνπνπο κε επξχ ελδηαθέξνλ, φπσο πεξηνδηθά ή sites πνπ απεηθνλίδνπλ 
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Αληίζεηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηα 
sites ηνπο θαηαηάζζνληαο εμεηδηθεπκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αλαδήηεζεο, πνπ 
ππνδεηθλχνπλ πξνζπκία γηα αγνξά.  

2.6.11 Web Widgets 

Έλα web widget είλαη έλα απηφλνκν πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ηζηνζειίδεο, 
blogs ή ζην πξνθίι ελφο site θνηλσληθήο δηθηχσζεο [24]. Σα widgets είλαη ρξήζηκεο εθαξκνγέο 
πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαηξέςνπλ πεξηερφκελν ζε δπλακηθέο web εθαξκνγέο πνπ 
κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ηζηφηνπν. Γηα παξάδεηγκα, έλα "Weather Report 
Widget" ζα κπνξνχζε λα ελεκεξψλεη γηα ηνλ θαηξφ ηεο εκέξαο κε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα απφ 
ηε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζπκεί λα ηνπνζεηήζεη ην παξαπάλσ widget ζην site ηνπ, 
κπνξεί λα θάλεη κηα απιή αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ θψδηθα (embed code) 
ηεο εθαξκνγήο. Σα widgets κπνξνχλ λα εθιακβάλνληαη σο downloadable εθαξκνγέο πνπ 
θαίλνληαη θαη ελεξγνχλ ζαλ παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο, αιιά πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε web 
ηερλνινγηψλ, φπσο JavaScript, Flash, HTML θαη CSS. Σα widgets εμαξηψληαη απφ web APIs 
πνπ δίλνληαη είηε απφ ηνλ browser, είηε απφ κηα widget κεραλή φπσο νη Akami, Clearspring, 
KickApps, MassPublisher, NewsGator, Widgetbox θ.α. 

2.6.12 Web Based Applications 

Ιζηνζειίδεο νη νπνίεο κηκνχληαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 
www.youos.com) θαη παξέρνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εθαξκνγέο ηνπ. Άιιεο, 
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πξνζθέξνπλ ρσξίο ρξέσζε, ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα παξαδνζηαθψλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ 
π.ρ. ηεο ζνπίηαο πξνγξακκάησλ Office (Google Docs). 

2.6.13 Tagging & Social Bookmarking 

Οη εηηθέηεο (social tagging) είλαη κηα ιέμε-θιεηδί ή φξνο πνπ απνδίδεηαη ζε έλα θνκκάηη 
πιεξνθνξηψλ, φπσο ζε έλαλ δηαδηθηπαθφ ζειηδνδείθηε (bookmark), κηα ςεθηαθή εηθφλα ή έλα 
ειεθηξνληθφ αξρείν. Οη εηηθέηεο απηέο γεληθά επηιέγνληαη αλεπίζεκα είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ 
δεκηνπξγφ ηνπ αληηθεηκέλνπ είηε απφ θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ, αλάινγα κε 
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνζθέξεη ην εθάζηνηε ζχζηεκα θαη επηηξέπνπλ ηε 
ζπιινγή, θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Μηα εηηθέηα είλαη κηα ιέμε πνπ πξνζηίζεηαη ζε έλα ςεθηαθφ αληηθείκελν γηα λα ην 
πεξηγξάςεη, αιιά δελ είλαη κέξνο ελφο επίζεκνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο. πζηήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ εηηθέηεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ θαηαιφγνπο κε 
«ζειηδνδείθηεο» ή «αγαπεκέλα» πνπ απνζεθεχνληαη θεληξηθά ζε κηα απνκαθξπζκέλε ππεξεζία 
(θαη φρη κέζα ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε) θαη λα ηνπο κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ηζηνζειίδα Del.icio.us φπνπ νη ρξήζηεο 
παξνπζηάδνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ κε tags ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνζειίδεο (bookmarks), θαζψο 
θαη ην Flickr φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη, ραξαθηεξίδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο θαη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ εηηθέηεο πάλσ ζε θάζε εηθφλα ψζηε κε ην πέξαζκα ηνπ δείθηε ηνπ 
πνληηθηνχ πάλσ απφ ηελ εηθφλα λα εκθαλίδνληαη είηε ηα νλφκαηα απηψλ πνπ έρνπλ 
θσηνγξαθεζεί, είηε ζρφιηα πάλσ ζηηο εηθφλεο [25].  

Σν tagging έρεη επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιάβεη tag clouds, δει. νκάδεο εηηθεηψλ (ζχλνια 
εηηθεηψλ) απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο κηαο tagging ππεξεζίαο, δείρλνληαο ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο. Δπηδεηθλχνληαη ζπρλά γξαθηθά σο έλα 
«ζχλλεθν» ζην φπνην νη εηηθέηεο κε ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο παξνπζηάδνληαη κε 
κεγαιχηεξν θείκελν. Σν tagging επηηξέπεη επίζεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο λα ζπλαλαζηξαθνχλ 
γχξσ απφ ηηο νκνηφηεηεο ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο, σο εθ ηνχηνπ θαη ν φξνο 
social tagging. 

2.6.14 Mashups 

Ο ζπλδπαζκφο θαη ε ρξήζε δεδνκέλσλ, εθαξκνγψλ θαη Web 2.0 ηερλνινγηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 
ηζηνζειίδεο ζε κία, έρεη γίλεη γλσζηφο σο mashup [26]. ηελ νπζία έλα mashup, γλσζηφ θαη µε 
ηελ νλνκαζία «Web Application Hybrid», πεξηέρεη δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο, ηελ ζχλζεζε πεγψλ 
πιεξνθνξίαο θαη ηελ θαηάιιειε παξνπζίαζε απηψλ. Ο φξνο mashup ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά 
ζηελ ζχλζεζε κνπζηθήο απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ζηελ ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε θαη γηα ηελ 
αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζην Γηαδίθηπν. 

H πινπνίεζή ηνπο γίλεηαη κέζσ open APIs (Application Programming Interfaces) θαη 
ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ. Μπνξνχλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ππεξεζίεο, πεγέο θαη ζπζηαηηθά δηεπαθψλ. πγθεθξηκέλα ηα Web 2.0 
APIs πξνζθέξνπλ ηξία πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ δίλνπλ πξφζβαζε ζε 
εχξσζηεο ηερλνινγίεο πςειήο αλάπηπμεο, ηηο νπνίεο µφλν κεγάινη νξγαληζκνί µε 
εμεηδηθεπκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ, δεχηεξνλ παξέρνπλ 
πξνζπέιαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πεξηερνκέλνπ πνπ θαλέλαο ηδηψηεο δελ ζα κπνξνχζε λα 
θαηέρεη απφ µφλνο ηνπ θαη λα ηηο δηαρεηξίδεηαη θαη ηξίηνλ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αλάπηπμε 
θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ µε παλίζρπξεο ηερλνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηζηνζειίδεο ελνηθίαζεο 
ζπηηηνχ, κε ηελ ελζσκάησζε ραξηψλ απφ άιιε ππεξεζία (π.ρ Google maps) παξνπζηάδεηαη 
αθξηβψο πνπ βξίζθνληαη ηα ζπίηηα θαη έηζη παξέρεηαη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε. 

2.6.15 Instant Messaging 

To instant messaging είλαη κηα κνξθή ζχγρξνλεο online επηθνηλσλίαο, πνπ επηηξέπεη ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κηαο ζχλδεζεο δηθηχνπ. Σν αξρηθφ 
κέζν ήηαλ ην θείκελν, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνζηέζεθαλ εηθφλα θαη ήρνο.  
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Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο instant messaging πεξηιακβάλνπλ δπλαηφηεηεο νξηζκνχ 
θαηάζηαζεο, παξφκνηεο κε απηέο ηεο ζπκβαηηθήο ηειεθσλίαο, πνπ δείρλνπλ αλ ε θαηάζηαζε ηνπ 
ρξήζηε είλαη δηαζέζηκε, απαζρνιεκέλε ή βξίζθεηαη καθξηά απφ ηνλ ππνινγηζηή.  

Δπεηδή εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηφρξνλα ζηελ 
ππεξεζία, ην instant messaging δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ιίζηαο επαθψλ απφ 
ηνλ θάζε ρξήζηε. Δπίζεο ππάξρνπλ εξγαιεία γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ήρνπ εηδνπνίεζεο θαη ηνπ 
ερεηηθνχ ζήκαηνο γηα θάζε επαθή. Σέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα «αγλνεί» φπνηνπο ρξήζηεο 
επηζπκεί, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη θαη απφ αλεπηζχκεηα ειεθηξνληθά κελχκαηα. 

2.6.16 Cloud Computing 

To «cloud computing» αλαθέξεηαη ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζην 
δηαδίθηπν, εληειψο έμσ απφ ηνλ ππνινγηζηή καο. Πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ηνπ Web 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ, ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ή αθφκα θαη ηε ρξήζε κίαο πιαηθφξκαο γηα ηε 
δεκηνπξγία εθαξκνγψλ. Όιεο απηέο νη ππεξεζίεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο κε έλαλ απιφ 
ηξφπν πνπ είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζεί ρσξίο νη ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ πψο 
παξέρνληαη απηέο νη ππεξεζίεο [27]. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ cloud computing:  

 
 Software as a Service (SaaS) - Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία 
 Platform as a Service (PaaS) - Πιαηθφξκα σο Τπεξεζία 
 Infrastructure as a Service (IaaS) - Τπνδνκή σο Τπεξεζία 
 Everything as a Service (Xaas) - Σα πάληα σο Τπεξεζία 
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Κεφάλαιο 3
o

 – υμμετοχικός Ιστός (Participative Web) 

ε απηφ ην θεθάιαην ν αλαγλψζηεο εηζάγεηαη ζηελ έλλνηα απηνχ πνπ απνθαινχκε πκκεηνρηθφο 
Ιζηφο. Αλαθεξφκαζηε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα παξάγεη πεξηερφκελν, φπσο θαη ζηε 
δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

3.1 User-generated content (Περιεχόμενο που παράγεται από το 

χρήστη) 

Ο Παγθφζκηνο Ιζηφο 2.0 σο ε επφκελε γεληά ππεξεζηψλ δηθηχσζεο εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε θαη ζην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ην ρξήζηε (user-generated content) 
κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο. 

Οη ηερλνινγίεο Web 2.0 παξέρνπλ έλα κεραληζκφ ζηνπο ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 
θαη λα ελεκεξψζνπλ ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ηνπο κε κηα πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 
(απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ φρη κφλν λα δηαβάζνπλ θαη λα 
κεηαθνξηψζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν, αιιά θαη λα γξάςνπλ θαη λα θνξηψζνπλ λέν ςεθηαθφ 
πεξηερφκελν κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2.0. Η εκθάληζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηνλ 
Παγθφζκην Ιζηφ 2.0 κεηαηξέπεη ην Γηαδίθηπν ζε κηα πιαηθφξκα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνη ζε απηφ παξά ζε κηα απνζήθε πιεξνθνξηψλ φπσο ζπλέβαηλε θαηά ην παξειζφλ. 
Με ηε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ θαη θηιηθψλ πξνο ην 
ρξήζηε δηεπαθψλ, ζπλήζσο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία Ajax [28], ην Web 2.0 επηηξέπεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα εκπινπηίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, κέζσ ησλ ζρνιίσλ ηνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζκψλ 
ηνπο, θαζψο θαη λα παξάγνπλ λέν πεξηερφκελν (user-generated content),  πεξηιακβάλνληαο ζε 
απηφ βίληεν, ήρν, αθφκε θαη «ηξηζδηάζηαηα» δεδνκέλα. 

Σν Web2.0 απνηειεί ηελ εμέιημε απφ ην ζηαηηθφ Ιζηφ ζε έλα δπλακηθφ θαη επέιηθην 
δίθηπν ρξεζηψλ. Η εηθφλα 6 παξνπζηάδεη κηα δνκή ηεο ζπκκεηνρήο πνπ ελζαξξχλεη ηνπο 
ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ 
ζηέθεηαη ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ Γηαδίθηπν πνπ πεξηνξίδεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηερφκελνπ, ην φπνην κφλν ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζα κπνξνχζε λα 
ηξνπνπνηήζεη ζε κηα πξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (απφ ηε θνξπθή πξνο ηε βάζε) [29]. 
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Δηθόλα 6 - Η δνκή ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ εκπινπηηζκό πιεξνθνξηώλ κέζω Web2.0 [29] 

Η δνκή ηεο ζπκκεηνρήο δηεπθνιχλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ δηακνίξαζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο. 
Τπνζηεξίδεη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο δηθηχσζεο ζην Web 2.0 γηα λα ζπλδέζεη ηνπο αλζξψπνπο 
πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειφ θφζηνο. Γηαθνξεηηθέο 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο δηθηχσζεο εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 
αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην MySpace (www.myspace.com) είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν 
ρξεζηψλ βαζηζκέλν ζηα πνιπκέζα (media-based) κε ηε ρξήζε βίληεν, ήρνπ, κελπκάησλ, 
εηδήζεσλ, blogs θ.ιπ. Αληίζεηα ην Facebook (www.facebook.com) είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν 
βαζηζκέλν ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε (peer-relationship-based) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθά πξνθίι θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζρέζε κε άιινπο 
ρξήζηεο, κε ην «αλέβαζκα» ησλ δηάθνξσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιινπ ςεθηαθνχ 
πιηθνχ, φπσο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. 

Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 
Παγθφζκην Ιζηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη εκθαλέο ζε απηνχο. Παξ‟ φια απηά φκσο 
απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ πεξηερφκελν ζηα πιαίζηα ηνπ Web 2.0 καδί κε απηφ πνπ 
θαηαρσξείηαη. 

Σν πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε, αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε 
πεξηερφκελν δεκηνπξγήζεθε θαη θνξηψζεθε ζην Γηαδίθηπν απφ κε επαγγεικαηίεο, είηε είλαη έλα 
ζρφιην πνπ δεκνζηεχζεθε, είηε έλα βίληεν πνπ θνξηψζεθε ζην YouTube, είηε ην πξνθίι ελφο 
ρξήζηε ζην Facebook. Σέηνην πεξηερφκελν ππήξρε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ζην Γηαδηθηχνπ, 
αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ράξε ζηελ απμαλφκελε δηαζεζηκφηεηα ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 
ζην Γηαδηθηχν θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηψλ αλαδήηεζεο, απνηειεί κηα απφ ηηο θπξίαξρεο κνξθέο 
αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν. 
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Η κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία & Αλάπηπμε (OECD) 
"πκκεηνρηθφο Ιζηφο θαη ην Πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ Υξήζηεο" δίλεη ηνλ αθφινπζν 
νξηζκφ [30]:  

 

 Πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ειεχζεξα ζην Γηαδίθηπν, 

 Αληαλαθιά ζε έλα βαζκφ κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

 Γεκηνπξγείηαη εθηφο επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 
Οη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά είδε πεξηερνκέλσλ φπσο γξαπηφο ιφγνο, 

θσηνγξαθίεο, εηθφλεο θαη ζρέδηα, ήρνο θαη κνπζηθή, βίληεν θαη ηαηλίεο [31]. 

Ο γξαπηφο ιφγνο πεξηιακβάλεη ζρφιηα, δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, δνθίκηα, κπζνπιαζία, 
πνίεζε.  

Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ιεθζεί κε ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, 
κπνξεί λα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ ή λα πξνέξρνληαη απφ ζάξσζε 
αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο, ή θαη ζχλζεζεο κε άιιεο θσηνγξαθίεο.  

Σν ερεηηθφ πεξηερφκελν πνπ δηαηίζεηαη ζην Γηαδίθηπν πνηθίιεη απφ απζεληηθή κνπζηθή ή 
ηξαγνχδηα σο επεμεξγαζία θαη κίμε (remix), ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ή νκηιίεο πνπ δηαηίζεληαη 
κέζσ streaming ή podcasting.  

Σν πεξηερφκελν ησλ βίληεν ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απνηειείηαη απφ εξαζηηερληθέο 
θαηαγξαθέο ζηηγκηφηππσλ θαη εξαζηηερληθέο εθπνκπέο (home videos) ή απφ επεμεξγαζία θαη 
κίμε απνζπαζκάησλ απφ έηνηκν πιηθφ ηξίησλ (ζπρλά εκπνξηθφ) δεκηνπξγψληαο πρ. παξσδίεο 
δηαθεκηζηηθψλ (remixes). 

Η αληηγξαθή θαη ε επηθφιιεζε ή ε ρξήζε ελφο ππεξζπλδέζκνπ ζα κπνξνχζαλ επίζεο 
λα εθιεθζνχλ σο πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε [32]. Η πξάμε ηεο ζχλδεζεο κε 
κηαο εξγαζία ή ηεο αληηγξαθήο κηαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα παξαθηλήζεη ην 
δεκηνπξγφ, λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ζην πξφζσπν πνπ ζπλδέεη ή αληηγξάθεη. Τπεξεζίεο 
φπσο νη Digg.com θαη Del.isio.us.com  είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα φπνπ έρνπκε ζχλδεζε πξνο 
κηα εξγαζία. Η ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ ζα κπνξνχζε πνιχ θαιά λα πξνζδηνξίζεη ηηο 
πξνηηκήζεηο ελφο πξνζψπνπ ζηελ θνηλφηεηα θαη λα θαηαζηήζεη απηφ ην πξφζσπν κνλαδηθφ. 

3.2 Αξιοποιώντας την υλλογική Γνώση Ιστού (Collective Web 

Intelligence) 

Η αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ κε ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν εθαξκνγψλ ζηνλ 
Παγθφζκην Ιζηφ 2.0 δεκηνπξγνχλ γλψζε γηα ην ίδην ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν, φζν θαη γηα ηνπο 
ρξήζηεο νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ, ε νπνία νλνκάδεηαη «ζπιινγηθή γλψζε» (collective 
intelligence) [33]. 

Η ζπιινγηθή γλψζε έρεη ηελ έλλνηα φηη ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έμππλεο 
ηδέεο. πλεξγαδφκελνη, νη ρξήζηεο ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε ηνπο πξνο φθεινο ηνπ θαζελφο. 

Τπάξρνπλ κεραληζκνί ζηνλ Ιζηνχ πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζπιιάβνπκε ηηο ζθέςεηο θαη 
ηελ πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηα πιαίζηα κηαο ηζηνζειίδαο. Οη κεραληζκνί απηνί είλαη: 

 
 πιινγηθφο ραξαθηεξηζκφο (Social tagging): πζρέηηζε κηαο ιέμεο ή κηαο θξάζεο κε 

θάπνην πεξηερφκελν. 
 

 Αμηνιφγεζε (Rating): Βαζκνιφγεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα (παξαδείγκαηνο 
ράξηλ, 5 αζηέξηα). 
 

 ρνιηαζκφο (Commenting): Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζε κηα ηζηνζειίδα σο ηκήκα κηαο 
ζπλνκηιίαο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

 
 Γηακνηξαζκφο (Sharing): χζηαζε κηαο ηζηνζειίδαο ζε θίινπο ή ζπλαδέιθνπο. 
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Οη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ηζηνζειίδεο κέζσ απηψλ ησλ κεραληζκψλ. Με ηελ 
αιιειεπίδξαζε, νη ρξήζηεο εκπινπηίδνπλ ηηο ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο κηαο ζειίδαο κε 
«θνηλσληθά» κεηαδεδνκέλα. Απηά ηα «θνηλσληθά» κεηαδεδνκέλα είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ 
ζπλδέεη ηνπο ρξήζηεο κε ηελ ηζηνζειίδα [34]. 

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ παξαγσγή ηεο ζπιινγηθήο γλψζεο, ε 
πξνζέγγηζε κε βάζε ην πεξηερφκελν (content-based) θαη ε πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζπλεξγαζία 
(collaborative-based), αλάινγα κε ηε πεγή πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη [35].  

Η πξνζέγγηζε κε βάζε ην πεξηερφκελν (content-based) ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο 
κέζα απφ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ. Σν πεξηερφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη 
έλα άξζξν, κηα εηθφλα, έλα βίληεν, έλα blog, έλα κήλπκα θ.ιπ. Κάζε ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε  
κεξηθά κεηαδεδνκέλα. Απηά ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη επαγγεικαηηθά θαζνξηζκέλεο 
ηδηφηεηεο (φπσο ην έηνο παξαγσγήο, ην κνληέιν θαη ε αμία ελφο απηνθηλήηνπ), εηηθέηεο πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ρξήζηεο, ε δεκνθηιία, νη αλαζθνπήζεηο (reviews) θαη ε ηαμηλφκεζε ή 
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ ζε νκάδεο. Απηά ηα κεηαδεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζπρλά ζαλ έλα 
ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζηνηρείνπ. Η αμηνιφγεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ κε κηα θαηάιιειε θαη ρξήζηκε κνξθή είλαη ην θιεηδί ζηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ην 
πεξηερφκελν (content-based). 

Η πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζπλεξγαζία (collaborative-based) ρξεζηκνπνηεί ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ έιεγρν θαη ηε κέηξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 
ρξεζηψλ κε ηελ εθαξκνγή. Η ηζηνξία ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο ρξήζηε, ηα πεξηερφκελα πνπ 
εκθαλίζηεθαλ απφ απηφλ, ε πνξεία πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ εληφπηζε θάπνηνπ πεξηερνκέλνπ, ε 
ζπκκεηνρή ζε ςεθνθνξίεο θαη εξσηεκαηνιφγηα (polls), ε αμηνιφγεζε (rating) θ.ιπ., είλαη 
ρξήζηκα γηα ηε ζπιινγηθή γλψζε. Πνιιέο θνξέο ην πξνθίι ελφο ρξήζηε απνηειεί απφ κφλν ηνπ 
κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνην πεξηερφκελν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ παξαθνινπζείηαη ζπρλά απφ ρξήζηεο κηαο ηδηαίηεξεο ειηθηαθήο νκάδα, 
κπνξεί λα πξνηαζεί ζε άιινπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο: ξεηήο, ππνλννχκελεο θαη 
παξαγφκελεο. 

 
 Η ξεηή γλψζε ιακβάλεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο άκεζα 

κε ηε κνξθή αλαζθφπεζεο (review), αμηνιφγεζεο (rating), δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ 
(tagging) θαη ζειηδνδεηθηψλ (bookmarking) θ.ιπ. Μηα ζεηηθή αμηνιφγεζε ή κηα ζχζηαζε 
γηα κηα εθαξκνγή ή έλα πεξηερφκελν απφ έλαλ ρξήζηε αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζε 
άιινπο ρξήζηεο παξφκνησλ ελδηαθεξφλησλ. Οκνίσο ε ρξήζε εηηθεηψλ, φπσο ζην 
del.icio.us, βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ αλαδήηεζε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαη 
βειηηψλνπλ ηελ πινήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η ςεθνθνξία (voting) ηνπ πεξηερφκελνπ 
απφ κηα θνηλφηεηα είλαη επίζεο ρξήζηκε ζηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ γηα λα ιάβνπλ 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα κνηξαζηνχλ, λα αλαθαιχςνπλ & λα πξνσζήζνπλ 
ζεκαληηθέο εηδήζεηο. Σν Digg είλαη έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ. 

 

 Η ππνλννχκελε γλψζε παξάγεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε κε δνκεκέλε κνξθή, φπσο ζρφιηα, blog δεκνζηεχζεηο 
(posts), κελχκαηα θαη ζπδεηήζεηο ζε θφξνπκ θ.ιπ. Σα blogs αζθνχλ ηδηαίηεξε επίδξαζε 
θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ απφςεσλ ζηνλ θνηλσληθφ Ιζηφ. 
Απηφ είλαη αξθεηά εκθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη ε κπινγθφζθαηξα απνηειείηαη απφ 
πεξίπνπ 156 εθαηνκκχξηα blogs (σο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011) [36]. 
 

 Η παξαγφκελε γλψζε ιακβάλεηαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο 
πεξηήγεζεο (browsing) θαη ηεο ζπλαιιαγήο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ κεηέπεηηα ππνβνιή 
ηνπο ζε ηερληθέο φπσο ε εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining), ε ζπγθέληξσζε, ε 
ζπζηεκαηνπνίεζε (clustering) θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο ηεο 
βαζκνιφγεζεο ελφο ζηνηρείνπ απφ κηα νκάδα ρξεζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα λα απαληήζνπλ ζε δχν εξσηήζεηο: πνηα άιια ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη πνηνη 
ρξήζηεο έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Η εκθάληζε 
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ζρεηηθψλ βηβιίσλ ζην Amazon.com, ή ηα πξνηεηλφκελα βίληεν ζην Youtube.com είλαη 
δχν παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 
Οη θαηάιιειεο δνκέο δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηα ζηνηρεία φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο. Δπηπρψο ε έξεπλα 
ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ έρεη παξάζρεη κεξηθά ρξήζηκα πξφηππα θαη εξγαιεία [37][38]. Η 
ζπιινγηθή γλψζε πξνσζεί κηα λέα θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ παξέρνπλ 
πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε θαη επθπή εκπεηξία γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα 
ζπλδένληαη κε άιινπο ρξήζηεο. 

3.3 Tags (Ετικέτες) 

Οη εηηθέηεο (tags) είλαη ιέμεηο ή θξάζεηο θιεηδηά (keywords) πνπ ζπλδένληαη ή απνδίδνληαη ζε 
θνκκάηηα πιεξνθνξίαο, φπσο εηθφλεο, άξζξα, αξρεία βίληεν θιπ, Με ηνλ ηξφπν απηφ 
πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν θαη επηηξέπνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηηο ιέμεηο 
θιεηδηά. Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, θαζψο είλαη πην δπλακηθά θαη επέιηθηα απφ ηελ θιαζηθή 
κέζνδν ηαμηλφκεζεο ζε θαηεγνξίεο, ελψ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ επθνιφηεξα ηηο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο ηηο νπνίεο θαιχπηεη έλα πεξηερφκελν, θαζψο θαιχπηνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην 
πνηθίιν πιηθφ ην νπνίν ζπλήζσο αλαγξάθεηαη. Δπίζεο, επεηδή νη εηηθέηεο είλαη δεκφζηα νξαηέο 
θαη πξνζβάζηκεο, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. 

Οη εηηθέηεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε ραξαθηήξα εθηφο ηνπ θφκκαηνο, ην 
νπνίν ρξεζηκνπνηείηε γηα λα δηαρσξίζεη ηηο πνιιαπιέο εηηθέηεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δειαδή 
λα πξνζζέζνπκε παξαπάλσ απφ κία εηηθέηα ζε έλα ζέκα. 

3.3.1 Κατηγορίες Ετικετών 

Οη εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ ζήκαλζε ελφο ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο [39]: 

 
 Δηηθέηεο βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν (Content-based tags): Δηηθέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ην πεξηερφκελν ελφο αληηθεηκέλνπ ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο φπνηεο ην αληηθείκελν αλήθεη, 
π.ρ., απηνθίλεην, κπάζθεη, εθαξκνγή. 
 

 Δηηθέηεο βαζηζκέλεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε (Context-based tags): Δηηθέηεο πνπ 
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην αληηθείκελν 
δεκηνπξγήζεθε, π.ρ., Νέα Τφξθε, Μαλράηαλ, 23-3-2011. 
 

 Δηηθέηεο βαζηζκέλεο ζηηο ηδηφηεηεο (Attributes tags): Δηηθέηεο πνπ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνέιζνπλ άκεζα απφ ην πεξηερφκελν π.ρ., ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή ν ηίηινο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. 
 

 Δηηθέηεο βαζηζκέλεο ζην ππνθείκελν (Subjective tags): Δηηθέηεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ 
ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ ρξήζηε, π.ρ., αζηείν, έμππλν, θαιφ. 
 

 Οξγαλσζηαθέο εηηθέηεο (Organizational tags): Δηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν 
ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, π.ρ. πξνο αλάγλσζε 
(to-read), πξνο αλαζθφπεζε (to-review). 

3.3.2 Tag Clouds (ύννεφα Ετικετών) 

Η ρξήζε ησλ εηηθεηψλ έρεη επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιάβεη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζχλλεθν εηηθεηψλ 
(tag clouds), δειαδή νκάδεο εηηθεηψλ ή ζχλνια εηηθεηψλ απφ δηάθνξνπο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο 
κηαο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξεο κεκνλσκέλεο εηηθέηεο.  
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Απηή ε πιεξνθνξία ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία αλαθέξεηαη κηα εηηθέηα, παξνπζηάδεηαη 
ζπρλά γξαθηθά κε ηε κνξθή ελφο ζχλλεθνπ (cloud) κέζα ζην φπνην νη εηηθέηεο κε ηελ 
πςειφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο παξνπζηάδνληαη κε κεγαιχηεξε θαη εληνλφηεξε γξακκαηνζεηξά ή 
δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ζπλήζσο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά. Δίλαη έηζη εθηθηφ λα αλαδεηήζεη θαλείο 
εηηθέηεο αιθαβεηηθά, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπο. 

Οη εηηθέηεο απηέο είλαη ζπλήζσο ππεξζπλδέζεηο (hyperlinks) πνπ νδεγνχλ ζε ζπιινγέο 
πιεξνθνξηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα νξηζκέλε εηηθέηα.  

 

 
Δηθόλα 7 - Tag cloud 

3.3.3 Social Tagging System (ύστημα υλλογικού Φαρακτηρισμού) 

Η δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ νλνκάδεηαη ζπιινγηθφο ραξαθηεξηζκφο (social tagging) 
[40], θαη ζε αληίζεζε κε έλα θαζνξηζκφ βαζηζκέλν ζε κηα γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, ζε XML ή ζε 
XHTML, πνπ ζπλήζσο απνηειεί κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία, ν ζπιινγηθφο ραξαθηεξηζκφο δελ έρεη 
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, νχηε επηβάιιεη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηελ επηινγή ησλ 
ιέμεσλ θιεηδηψλ. Παξά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζε άθακπηεο θαηεγνξίεο, νη 
ρξήζηεο κπνξνχλ ειεχζεξα λα πξνζζέζνπλ ηηο επηιεγκέλεο εηηθέηεο δεκηνπξγψληαο αξθεηά 
εχθακπηνπο θαη θπζηθνχο ζπζρεηηζκνχο, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πιεξνθνξία 
απιή πξνο πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε. 

Τπάξρνπλ 3 θχξηεο νληφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 
ραξαθηεξηζκνχ [41]: 

 
 Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (άλζξσπνη πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ). 

 Οη ίδηεο νη εηηθέηεο. 

 Σν πεξηερφκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη (βίληεν, άξζξν, θσηνγξαθία). 
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Δηθόλα 8 - Σν κνληέιν ελόο ζπζηήκαηνο εηηθεηώλ [42] 

Κάζε κία απφ απηέο ηηο νληφηεηεο κπνξεί λα νξηζηεί απφ μερσξηζηά ζχλνια, ηα νπνία 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηηο άθξεο ησλ θνξπθψλ. Σν πξψην ζχλνιν, ην ζχλνιν ησλ 
ρξεζηψλ, απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ θάζε θνξπθή 
είλαη θαη έλαο ρξήζηεο. Σν δεχηεξν ζχλνιν είλαη ην ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ, ην ζχλνιν φισλ ησλ 
εηηθεηψλ, φπνπ κηα εηηθέηα αληηζηνηρεί ζε έλαλ φξν «κνπζηθή» ή έλα λενινγηζκφ «to-read» ζε 
θπζηθή γιψζζα. Σν ηξίην ζχλνιν είλαη ην ζχλνιν ησλ πεξηερνκέλσλ, ην ζχλνιν απφ φια ηα 
πεξηερφκελα, φπνπ ην θάζε πεξηερφκελν ζπλήζσο νξίδεηαη κε κηα κνλαδηθή δηεχζπλζε «url».  

Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, παξαηεξνχκε φηη νη εηηθέηεο απνηεινχλ ην κέζν ζχλδεζεο 
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ή ησλ ελλνηψλ πνπ αλαδεηνχλ. 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο πξνθαζνξηζκέλεο ηαμηλνκηθήο δνκήο, ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα 
ραξαθηεξηζκνχ ζηεξίδνληαη ζηηο θνηλέο θαη πξνθχπηνπζεο ζπιινγηθέο δνκέο θαη ζπκπεξηθνξέο, 
θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζρεηηθέο ελλνηνινγηθέο θαη γισζζηθέο δνκέο ηεο θνηλφηεηαο ησλ 
ρξεζηψλ. Με βάζε απηήλ ηελ παξαηήξεζε, νη δεκνθηιείο εηηθέηεο ζηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα 
ραξαθηεξηζκνχ έρνπλ πξφζθαηα ραξαθηεξηζηεί σο ιαηθνλνκίεο (folksonomies), δειαδή κηα 
ιατθή ηαμηλνκία ζεκαληηθψλ θαη αλαδπφκελσλ ελλνηψλ κέζα απφ κηα νκάδα ρξεζηψλ. 

3.3.4 Folksonomy (Λαϊκονομία) 

Λατθνλνκία νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε κέζνδνο γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε 
εηηθεηψλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζηζηψληαο ηελ 
πιεξνθνξία απιή ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ αλαδήηεζε. Η πιεξνθνξία απηή ζα κπνξνχζε λα 
είλαη έλαο νιφθιεξνο ηζηφηνπνο, έλα άξζξν, κηα θσηνγξαθία, ή κηα ζχλδεζε.  

Ο φξνο «folksonomy»  επηλνήζεθε απφ ην Thomas Vander Wal ππνλνψληαο φηη κπνξεί 
λα γίλεη θαηαλνεηφο σο ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο [43]. 

  

«Λαϊκονομία είναι ηο αποηέλεζμα ηος πποζωπικού ελεύθεπος σαπακηηπιζμού ηων 
πληποθοπιών και ανηικειμένων. Ο σαπακηηπιζμόρ γίνεηαι ζε ένα κοινωνικό πεπιβάλλον ανοισηό 
ζε όλοςρ και γίνεηαι από ηοςρ σπήζηερ πος σπηζιμοποιούν ηο ίδιο πεπιεσόμενο.» 

 

Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ «folks», πνπ αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ, 
θαη «taxonomy», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλνκία, δειαδή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ [44]. Ο ιφγνο πνπ ηηο νλνκάδνπκε ιατθνλνκίεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηηο 
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ηαμηλνκίεο. ε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηαμηλνκίεο, ηα κεηαδεδνκέλα ζηηο ιατθνλνκίεο δελ 
παξάγνληαη κφλν απφ εηδηθνχο, αιιά επίζεο θαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη θαηαλαισηέο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ [45]. Οη ιατθνλνκίεο ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ είλαη επηιεγκέλεο ειεχζεξα 
(free tagging) θαη φρη απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν θαη ειεγρφκελν ιεμηιφγην. 

 

Γεληθέο ιαϊθνλνκηεο (Broad folksonomies) 

Οη γεληθέο ιατθνλνκίεο επηηξέπνπλ ζε πνιινχο ρξήζηεο λα ραξαθηεξίζνπλ ην ίδην 
αληηθείκελν-πεξηερφκελν ν θαζέλαο κε ηηο δηθέο ηνπ εηηθέηεο, ην δηθφ ηνπ ιεμηιφγηφ, θαη ηε δηθή 
ηνπ γιψζζα. Έλα παξάδεηγκα ηζηφηνπνπ πνπ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία είλαη ην 
Del.icio.us. 

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα ρξήζηε λα δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν 
(πεξηερφκελν) θαη λα ην θαζηζηά πξνζηηφ ζε άιινπο ρξήζηεο. Οη άιινη ρξήζηεο ραξαθηεξίδνπλ 
ην αληηθείκελν κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. Δπίζεο, νη ίδηνη ρξήζηεο αλαθηνχλ ην πεξηερφκελν 
βαζηζκέλνη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη εηηθέηεο. 

 

 
Δηθόλα 9 - Γεληθέο ιαϊθνλνκίεο [43] 

Δηδηθέο ιαϊθνλνκίεο (Narrow folksonomies) 

Οη εηδηθέο ιατθνλνκίεο, βνεζνχλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ είλαη 
εχθνια εμεξεπλήζηκα γηα κεηαγελέζηεξε αλάθηεζε. Οη εηδηθέο ιατθνλνκίεο επηηξέπνπλ ηελ 
δεκηνπξγία εηηθεηψλ απφ έλαλ ή κεξηθνχο αλζξψπνπο πνπ ζπλήζσο είλαη θαη νη δεκηνπξγνί ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ. Έλα παξάδεηγκα ηζηφηνπνπ πνπ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία είλαη ην 
Flickr. 

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα ρξήζηε λα δεκηνπξγεί ην αληηθείκελν θαη λα 
πξνζζέηεη ζε απηφ κηα εηηθέηα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην αληηθείκελν ή πνπ ζεσξεί φηη πεξηγξάθεη 
ην αληηθείκελν. Τπάξρνπλ ιηγφηεξεο εηηθέηεο πνπ παξέρνληαη απ' φ, ηη ζηελ γεληθή ιατθνλνκία θαη 
ππάξρεη κφλν κηα εθεί απφ θάζε εηηθέηα πνπ πξνζηέζεθε ζην αληηθείκελν. Οη θαηαλαισηέο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκφζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηηθέηεο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα 
βξνπλ ην αληηθείκελν ή λα πεξηγξάςνπλ ηη ζεσξνχλ φηη είλαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα πεξηγξάςνπλ απηφ ην αληηθείκελν. 

 

 
Δηθόλα 10 - Δηδηθέο ιαϊθνλνκίεο [43] 

3.4 Social Bookmarking Services (Τπηρεσίες Κοινωνικής 

ελιδοσήμανσης) 

Η Κνηλσληθή ειηδνζήκαλζε (Social Bookmarking) είλαη ε απνζήθεπζε ζειηδνδεηθηψλ 
(bookmarks) ζε κηα δεκφζηα ηζηνζειίδα, θαηά ηελ νπνία πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ 
tagging, δειαδή ε πξνζζήθε εηηθεηψλ (tags) ζηελ πεγή καο, κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπκε ην 
πεξηερφκελφ ηεο [46]. 

Με ηνλ φξν ζειηδνδείθηεο (bookmark) απνθαινχκε ηελ δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο πνπ 
έρνπκε απνζεθεπκέλε γηα κειινληηθή ρξήζε, είλαη ζηελ νπζία έλαο απεπζείαο ζχλδεζκνο γηα 
κηα ζειίδα ζην Γηαδίθηπν [47]. 
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Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα 
νξγαλψζνπλ ηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο αφξηζηεο εηηθέηεο (tags), αληί ηεο 
παξαδνζηαθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο ζε θαθέινπο, φπσο ζηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο 
(browsers), αλ θαη κεξηθέο ππεξεζίεο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θαηεγνξηψλ θαη θαθέισλ ή έλαλ 
ζπλδπαζκφ θαθέισλ θαη εηηθεηψλ.  

ε κηα ππεξεζία θνηλσληθήο ζήκαλζεο, νη ρξήζηεο απνζεθεχνπλ ιίζηεο απφ πεγέο πνπ 
βξίζθνπλ ζην Γηαδίθηπν, θαη ηηο νπνίεο ζεσξνχλ ρξήζηκεο θαη ελδηαθέξνπζεο. Απηέο νη ιίζηεο 
είλαη δηαζέζηκεο, είηε ζην επξχ θνηλφ, είηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ψζηε άηνκα κε θνηλά 
ελδηαθέξνληα λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα πεξηερφκελα αλά θαηεγνξία, αλά εηηθέηεο ή αθφκα θαη 
ζε ηπραία ηαμηλφκεζε. Οη ρξήζηεο θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο πεγέο απηέο κε ιέμεηο θιεηδηά ή εηηθέηεο. 
Δθηφο απφ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο ησλ ζειηδνδεηθηψλ, καο παξέρνληαη θαη 
άιιεο ππεξεζίεο φπσο ε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ησλ ζειηδνδεηθηψλ κε άιινπο ρξήζηεο, ε 
απνζηνιή ελφο ζειηδνδείθηε ζε θάπνην θίιν θ.ιπ. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ρξήζεο ζειηδνδεηθηψλ: 

 
 Αλαγλψξηζε (Identification) 

 Σαμηλφκεζε κε ηελ πξνζζήθε εηηθεηψλ (Tagging) 

 Οξγάλσζε (Organization) 

 Απνζήθεπζε (Storage) 

 Αλαδήηεζε (Search) 

 Γηακνηξαζκφο (Sharing) 

 
Η ζπρλή ρξήζε ησλ bookmarks θαη ν αληαγσληζκφο απφ παξφκνηεο ππεξεζίεο, 

νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπο, φπσο ε αμηνιφγεζε, ν 
ζρνιηαζκφο, ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ή εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ browser, ε πξνζζήθε 
επηζεκεηψζεσλ (annotations), ε απηφκαηε εηδνπνίεζε γηα ηπρφλ αιιαγέο θαη ε δεκηνπξγία 
νκάδσλ [48].  

Πνιιέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζήκαλζεο παξέρνπλ rss feeds γηα ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 
ζειηδνδεηθηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαιφγσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ εηηθέηεο,  
επηηξέπνληαο ζηνπο ζπλδξνκεηέο λα ελήκεξνη γηα ηνπο λένπο ζειηδνδείθηεο πνπ ζψδνληαη, 
κνηξάδνληαη, θαη πξνζηίζεληαη απφ άιινπο ρξήζηεο. Έηζη θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη 
απηφκαηα γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηνλ ελδηαθέξεη κε αθφκα επθνιφηεξν ηξφπν. 

Δπηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηελ πξφζβαζε ζηνπο ζειηδνδείθηεο πνπ ζπλδένληαη 
κε κηα νξηζκέλε εηηθέηα, πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα 
έρνπλ θαηαρσξίζεη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε. Δπίζεο, κεξηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 
ζειηδνζήκαλζεο ζρεκαηίδνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζρέζε ησλ εηηθεηψλ κε ηνπο ζειηδνδείθηεο 
κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζπλφισλ απφ εηηθέηεο ή ζειηδνδείθηεο.  

Οη ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο έρνπλ αιιάμεη εληππσζηαθά ηνλ ηξφπν πνπ 
νη άλζξσπνη βξίζθνπλ θαη αλαθηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Με ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο ηέηνηεο ππεξεζίεο απνηεινχλ κία θαιή ιχζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
δηθηπαθψλ πεγψλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξίζθνπλ λέεο πεγέο πιεξνθνξίαο πνπ ίζσο λα κελ 
ήηαλ νξαηέο απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο [49]. 

πλεπψο, αλνίγνληαη λένη νξίδνληεο ζηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεγψλ, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε πνηνο έρεη 
δεκηνπξγήζεη θάζε ζειηδνδείθηε θαη ζπλεπψο είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πεγέο πνπ 
έρεη επηιέμεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα δηαζπλδεζνχλ 
δηθηπαθά κε άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κηα ζπιινγή κε ζειηδνδείθηεο, κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, φπσο π.ρ. del.icio.us, reddit, 
Simpy, digg, StumbleUpon. 
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Δηθόλα 11 - Τπεξεζίεο θνηλωληθήο ζειηδνζήκαλζεο 

3.4.1 Del.icio.us 

Σν del.icio.us είλαη κία ππεξεζία social bookmarking γηα ηελ πεξηγξαθή, αληαιιαγή θαη 
αλαθάιπςε ηζηνζειίδσλ. Σν del.icio.us ρξεζηκνπνηεί έλα κε-ηεξαξρηθφ ζχζηεκα 
θαηεγνξηνπνίεζεο κε βάζε ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ 
ζειηδνδεηθηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο κέζσ εηηθεηψλ ηεο επηινγήο ηνπο. Υξεζηκνπνηεί επίζεο κία 
“hotlist” θαη ζειίδεο κε δεκνθηιείο θαη πξφζθαηνπο ζειηδνδείθηεο, κεηαδίδνληαο κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν δεκνθηιείο ηάζεηο θαη έλλνηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Η ζπιινγηθή θχζε ηνπ del.icio.us επηηξέπεη 
ηελ αλεχξεζε ζειηδνδεηθηψλ απφ ρξήζηεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Μέζσ ελφο 
δηακνηξαδφκελνπ ινγαξηαζκνχ del.icio.us νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 
δηακνηξαδφκελε βάζε δεδνκέλσλ ζε κηα νκάδα ή έλαλ νιφθιεξν νξγαληζκφ [50]. 
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Δηθόλα 12 - Δθαξκνγή Delicious 

3.4.2 Digg 

Σν digg είλαη κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα απφ ρξήζηεο, πνπ απφ θνηλνχ πξνζθέξνπλ έλαλ 
ηζηνρψξν δεκνηηθφηεηαο εηδήζεσλ. Δπηηξέπεη ζε αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη άξζξα θαη 
δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ αλαθαιχςεη ζην ίληεξλεη θαη είλαη ελδηαθέξνληα γηα ηνπο ίδηνπο. 
Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη νηηδήπνηε ζέινπλ, φπσο λέα, πξνερνγξαθεκέλεο 
εθπνκπέο (podcasts) ή βίληεν θιπ. Οη θαηαρσξίζεηο ιακβάλνπλ ςήθν απφ ηνπο ρξήζηεο θαη αλ 
ζπγθεληξψζνπλ πνιιέο ςήθνπο, θεξδίδνπλ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα. Παξάγεηαη κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν ζπιινγηθά έλαο δεκνθξαηηθφο εθδνηηθφο κεραληζκφο [51]. 
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Δηθόλα 13 - Δθαξκνγή Digg 

3.4.3 Εργαλεία Διαμοιρασμού 

Με ηελ πξνζζήθε ζην site καο ελφο «sharing widget» ζαλ ην AddThis [52] (addthis.com) 
παξέρνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο καο λα κπνξνχλ λα δηακνηξάδνληαη εχθνια ην 
πεξηερφκελν κε άιινπο ρξήζηεο, δεκηνπξγψληαο ζειηδνδείθηεο απεπζείαο κέζα απφ ην site καο. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε πεξηζζφηεξα backlinks, δειαδή ζπλδέζκνπο 
πξνο ην site καο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηάηαμε (ranking) ηνπ ηζηνρψξνπ καο ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο θαη ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο (traffic) απφ απηνχο πνπ ζα δνπλ θαη 
ζα επηιέμνπλ ηα bookmarks. 

 

 
Δηθόλα 14 - AddThis widget 
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3.5 Δυνατότητα σχολιασμού περιεχομένου από τους χρήστες 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε κεγάιεο θιίκαθαο ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ δεκηνπξγία 
επηζεκεηψζεσλ (annotations) κέζσ εηηθεηψλ, αμηνινγήζεσλ θαη ζρνιίσλ. Δλψ νη εηηθέηεο θαη νη 
αμηνινγήζεηο παξέρνπλ ζχληνκα κεηαδεδνκέλα γηα ην πεξηερφκελν (π.ρ., κηα εηηθέηα είλαη ζπρλά 
κηα εληαία ιέμε-θιεηδί), ηα ζρφιηα πξνζθέξνπλ κηα πινχζηα πεγή βαζηζκέλε απφ ηηο 
ζπκθξαδφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν. 

Η δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ειθχεη ηνπο ρξήζηεο. Η 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο εθκεηαιιεχεηαη ηε δπλαηφηεηα απηή. Κπξίσο ε πξαθηηθή απηή είλαη 
πην αγαπεηή ζηα άηνκα πνπ είλαη δηαρεηξηζηέο blog [53], πξάγκα αλακελφκελν κηαο θαη ν 
ζρνιηαζκφο, ε δπλαηφηεηα δειαδή δηαιφγνπ, είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχεη ηελ 
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, δεκηνπξγψληαο δεκφζηα πξνζβάζηκνπο 
ρψξνπο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. 

Σα ζρφιηα είλαη ην εξγαιείν κε ην νπνίν νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε κηα 
δεκνζίεπζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αλνηθηή ζπδήηεζε. ηηο κέξεο καο 
ζρεδφλ φια ηα CMS εξγαιεία παξέρνπλ ζπζηήκαηα ζρνιηαζκνχ. 

Σα blogs, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ιζηφ κέζσ εχρξεζησλ CMS ζπζηεκάησλ, έρνπλ 
απνθηήζεη έλα απίζηεπην επίπεδν δεκνηηθφηεηαο. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα blogs κέλνπλ 
αδηάβαζηα, εθηφο απφ κεξηθνχο θίινπο ηνπ ζπληάθηε, φηαλ ηα blogs εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
θνηλφηεηεο ζπδεηήζεσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ελεξγά θαη ζπκκεηνρηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ζε έλα blog ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε έλα 
νξηζκέλν πνιηηηθφ ζέκα ή έλαο CEO ζα κπνξνχζε λα δεκνζηεχζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηνπο 
κεηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

Όηαλ ηα blogs παξέρνπλ ηελ επηινγή ηεο εηζαγσγήο ζρφιησλ ζε κηα θαηαρψξηζε, 
γίλνληαη ζηελ νπζία έλα θφξνπκ γηα ζπδήηεζε. Απηή ε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ έρεη γίλεη έλα 
ηππνπνηεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηζηνρψξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ εθεκεξίδεο, 
πεξηνδηθά, ξαδηφθσλα θαη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα. ηελ νπζία ηα ηειεπηαία ηείλνπλ λα γίλνπλ 
blogs [54]. 

Η δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ εγγξαθψλ ελφο blog απφ άιινπο bloggers ή κε απνηειεί 
ηελ ηππηθφηεξε εθαξκνγή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Μέζσ ηεο δπλαηφηεηαο απηήο 
δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν αιιειεπίδξαζεο κε θεληξηθφ άμνλα ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε post ζην 
νπνίν ν θαζέλαο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηνλ ζπγγξαθέα αθήλνληαο ζρφιηα, 
θάλνληαο εξσηήζεηο, εκπινπηίδνληαο ή ακθηζβεηψληαο ην πεξηερφκελν ηνπ ππφ αλαθνξά post 
αιιά θαη αλνίγνληαο δηάινγν κε ηνπο ππφινηπνπο ζρνιηαζηέο θαη αλαγλψζηεο. 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα πην αληηθεηκεληθή θαη ζθαηξηθή γλψκε, 
εθκεηαιιεπφκελνη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο απφςεηο πνπ θαηαζέηνπλ νη ππφινηπνη ρξήζηεο κέζσ 
ησλ ζρνιίσλ ηνπο. Οη απφςεηο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ γλψκεο γηα θαηαλαισηηθά 
πξντφληα κέρξη θαη ζπκβνπιέο γηα ηαηξηθά ζέκαηα. 

Καηά ηε δεκνζίεπζε ελφο ζρνιίνπ, νη αλαγλψζηεο πξέπεη ζπλήζσο λα ππνβάιινπλ 
καδί κε ην κήλπκά ηνπο θαη έλα φλνκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Άιιεο πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο φπσο: δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) θηι, είλαη ζπλήζσο 
πξναηξεηηθέο. Μεξηθνί ηζηφηνπνη παξνπζηάδνπλ φια ηα ζρφιηα ζε έλαλ εληαίν θαηάινγν ζρνιίσλ 
ελψ άιια νξγαλψλνπλ ηα ζρφιηα ζε κηα ηεξαξρία δχν επηπέδσλ, δειαδή επηηξέπνπλ ζρφιηα γηα 
έλα ζρφιην. Σα ζρφιηα είλαη ζπλήζσο δηαηαγκέλα κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη ψζηε ην 
πην πξφζθαην δεκνζίεπκα λα εκθαλίδεηαη πξψην. Απφ ηελ νπηηθή ησλ ζπληαθηψλ, νη 
πιεξνθνξίεο ησλ ζρνιηαζηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα πξαθηηθή πνπ ζα 
πξνζειθχζεη αλαγλψζηεο [55].  

Αλάινγα κε ην βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο ελφο ηζηφηνπνπ, ηα ζρφιηα εμππεξεηνχλ κε ηε 
ζεηξά ηνπο ζηε ρξεζηηθφηεηά ηνπ. ηνπο εμαηξεηηθά δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο, ην πιήζνο ησλ 
απαληήζεσλ πνπ ιακβάλεη κηα δεκνζίεπζε κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηα ζρφιηα καθξνζθειή θαη 
δπζαλάγλσζηα, αληίζεηα ζηνπο κηθξφηεξνπο ηζηφηνπνπο ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε απάληεζεο 
κπνξεί λα δψζεη ζην ζπληάθηε θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ αίζζεζε φηη ν ηζηφηνπνο δελ 
επηζθέπηεηαη ζρεδφλ απφ θαλέλα [56].  

Δπηπιένλ, αλ ηα ζρφιηα ζρεκαηίδνπλ κέζα ζε έλα blog κηα θάζεηε θνηλφηεηα δηαιφγνπ 
θαη ζπδήηεζεο πάλσ ζε κηα ηδέα, κέζνδνη φπσο ηα permalinks θαη ην trackback επηηξέπνπλ ην 
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ζρεκαηηζκφ κηαο νξηδφληηαο θνηλφηεηαο φπνπ ν δηάινγνο απηφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ post 
ζε post θαη απφ blog ζε blog κε ηελ πξνζζήθε ελφο απινχ ζπλδέζκνπ-παξαπνκπήο, 
εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο απφςεσλ κεηαμχ ηνπ 
ζπγγξαθέα θαη ησλ αλαγλσζηψλ [57]. 

3.6 Rating (Αξιολόγηση) 

Μεξηθνί ηζηφηνπνη επηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο καδί κε ηελ εηζαγσγή ζρνιίσλ ηε 
δπλαηφηεηα λα  αμηνινγήζνπλ ην δεκνζηεπκέλν πεξηερφκελν (ηαηλίεο, κνπζηθή, πξντφληα, άξζξα, 
θηι) [58]. Η ςεθνθνξία ζπλήζσο έρεη ηε κνξθή θαηάηαμεο (π.ρ. 3 ζηα 5 αζηέξηα). Παξέρεηαη κε 
απηφ ηνλ ηξφπν κηα αθφκα πηπρή ζηνπο ρξήζηεο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο λα 
ειέγμνπλ ην πεξηερφκελν θαη λα παξέρνπλ απνηειέζκαηα θαη εθηηκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη λα ην ηαμηλνκήζνπλ.  

 

 
Δηθόλα 15 - Rating system 

Με δεδνκέλν φηη απηφο ν ηξφπνο έρεη γίλεη δεκνθηιήο, θαη είλαη ζήκεξα παξψλ ζρεδφλ 
ζε θάζε ηζηφηνπν, ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν πξέπεη 
λα ιάβνπλ απηέο ηηο εθηηκήζεηο ππφςε ηνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ 
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ν ηζηφηνπνο IMDb (www.imdb.com) πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
βαζκνινγνχλ ηηο ηαηλίεο ζε κηα θιίκαθα απφ 1 σο ην 10. 

3.7 ύνοψη 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε πψο ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ ρξεζηψλ 
βνεζά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Web 2.0. Μέζνδνη φπσο 
ν ζπιινγηθφο ραξαθηεξηζκφο, ε αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη ν 
δηακνηξαζκφο ελζαξξχλνπλ απηέο ηηο δπλακηθέο κνξθέο δηαινγηθήο επηθνηλσλίαο. Μπνξνχκε 
πιένλ λα πνχκε πσο ην Γηαδίθηπν έρεη γίλεη πην «ρξεζηνθεληξηθφ» (user-centric). Οη ρξήζηεο 
δελ έρνπλ πιένλ παζεηηθφ ξφιν, αιιά εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, 
αιιειεπηδξψληαο ζε online θνηλφηεηεο.  
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Κεφάλαιο 4
ο

 - Web feeds και Syndication 

Σα Web feeds είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο λα δηαδνζεί ην πεξηερφκελφ καο ζε πνιινχο 
αλζξψπνπο ζε πνιιαπιέο ζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηα feeds ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. Σα feeds καο επηηξέπνπλ επίζεο λα ηξαβήμνπκε 
πεξηερφκελν απφ ηηο πνιπάξηζκεο αλεμάξηεηεο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε κηα ζέζε γηα γξήγνξε 
θαη εχθνιε κειέηε. Ο φξνο «syndication» είλαη έλαο απφ ηνπο πην θνηλνχο φξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο feed, δηαζέζηκν γηα κηα πεγή 
πιεξνθνξηψλ φπσο έλα blog ή έλα site. 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην syndication θαη ε ηερληθή RSS, γίλεηαη κηα 
ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ, ελψ παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή δνκή ελφο 
RSS feed. 

4.1 Σι είναι το RSS 

Πνιινί νξηζκνί κπνξνχλ λα βξεζνχλ γηα ην RSS, αιιά ν ζπλεζέζηεξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
είλαη φηη RSS είλαη ην αθξσλχκην γηα ην Really Simple Syndication, φπνπ ην syndication δηαλέκεη 
ην πεξηερφκελν (φισλ ησλ ηχπσλ) ζε φιν ηνλ Ιζηφ πξνο ηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα 
ιάβνπλ απηφ ην πεξηερφκελν, αθφηνπ έρνπλ «εγγξαθεί» (subscribed) ζηα feeds πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ.  

Σν RSS ρξεζηκνπνηεί κηα εθηεηακέλε γιψζζα ζήκαλζεο (XML - eXtensible Markup 
Language) γηα ηε δηαλνκή θαη γηα ηε ζπλερή αλίρλεπζε πεξηερφκελνπ γηα ηηο πην πξφζθαηεο 
ελεκεξψζεηο (updates) ησλ ηζηφηνπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ησλ 
ηίηισλ εηδήζεσλ, γεγνλφησλ, αλαδεηήζεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξηερνκέλσλ ησλ blogs ή 
αξρείσλ ήρνπ. Απηέο νη ελεκεξψζεηο παξαδίδνληαη απηφκαηα ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 
ή ζε θηλεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ RSS feeds. 

Σν RSS έρεη γίλεη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία γηα ηελ δηαλνκή ησλ εηδήζεσλ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, φπνπ ε έγθαηξε ελεκέξσζε είλαη ζεκαληηθή. 
Απηφ ην πνιχηηκν θαη εχρξεζην εξγαιείν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κέλνπλ ελήκεξνη κε ιίγε 
πξνζπάζεηα θαη ηνπο παξέρεη νινθιεξσηηθφ έιεγρν ζηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο. Οη λέεο, ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο παξαιακβάλνληαη απηφκαηα ρσξίο ηελ 
αλάγθε νη ρξήζηεο λα ζπκεζνχλ λα επηζθεθηνχλ θαη λα ειέγμνπλ ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ feeds θαη λα ηα 
παξαθνινπζνχλ φια καδί ή ρσξηζηά ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ RSS reader ή έλαλ aggregator. 

Σα RSS feeds παξέρνπλ ζχληνκεο πεξηιήςεηο ή ζηηγκηφηππα απφ ην πιήξεο ή απφ 
επηιεγκέλν πεξηερφκελν ησλ πεγψλ ή ησλ ηζηφηνπσλ ζηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο έρεη εγγξαθεί. 
Απηέο νη ζπλφςεηο, δελ παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε πιήξε πιεξνθφξεζε, αιιά κπνξνχλ λα 
πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα φπσο ν ηίηινο ή ε επηθεθαιίδα θαη έλα ζχλδεζκν (link) πνπ πξνζθέξεη 
ζηνπο ρξήζηεο έλαλ γξήγνξν ηξφπν γηα λα δνπλ, εάλ επηζπκνχλ, ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο 
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο πεγήο (Δηθφλα 16) [59]. 
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Δηθόλα 16 - Παξάδεηγκα RSS 

Σα RSS feeds έγηλαλ επξέσο δηαδεδνκέλα κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ νινέλα απμαλφκελε 
ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ (blogs) θαη είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά απηήο ηεο 
θνηλφηεηαο. Γεληθά, φηαλ έλαο ζπγγξαθέαο ελφο blog πξνζζέηεη κηα λέα δεκνζίεπζε (entry), ην 
RSS feed ηνπ blog ζα ελεκεξσζεί απηφκαηα γηα λα ελεκεξψζεη φια ηα πξφζσπα πνπ 
πξνζππνγξάθνπλ (subscribe) ζην feed ηνπ blog.  

Σν Ννέκβξηνπ ηνπ 2002, νη New York Times άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 
αλαγλψζηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ ζην RSS feed ησλ εηδήζεσλ. Η πηνζέηεζε ηνπ 
RSS απφ ηνπο New York Times ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ην ζεκείν-αηρκή ζηελ νδήγεζε ηνπ 
ζρήκαηνο RSS σο έλα de facto πξφηππν, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηα blogs 
θαη ηα εηδεζενγξαθηθά site [60]. 

Σέινο, ν φξνο RSS ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα αλαθεξζεί ζηα Web feeds ή ην 
syndication γεληθά, αλ θαη δελ είλαη φια ηα feed ζρήκαηα RSS. Σα δχν θχξηα Web feeds 
ζρήκαηα είλαη ην RSS θαη ην Atom. 

4.2 Η ανάπτυξη του RSS 

Η αλάπηπμε ηνπ RSS κπνξεί λα εληνπηζηεί πίζσ ζην 1997 φηαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ην Resource 
Description Framework (RDF) [60]. Σν 1999, ε Netscape δεκηνχξγεζε ην RSS 0.9 κε ζθνπφ λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην MyNetscape. Δληνχηνηο, ε Netscape ζχληνκα έραζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 
θαη εγθαηέιεηςε ηελ αλάπηπμε ηνπ RSS [61].  

Η UserLand Software, κηα εηαηξία πνπ αλέπηπζζε δηαδηθηπαθά πξντφληα, πήξε ην RSS 
0.91 θαη ζπλέρηζε λα ην αλαπηχζζεη βγάδνληαο ηα 0.92, 0.93 θαη 0.94. Σαπηφρξνλα κε ηελ 
UserLand, κηα κε εκπνξηθή νκάδα πήξε ην RSS θαη αλέπηπμε ην RSS 1.0 βαζηζκέλν ζην RDF 
θαη ην κεηνλφκαζαλ ζε RDF Site Summary (RSS). Η UserLand δελ έκεηλε επραξηζηεκέλε απφ 
ην RSS 1.0, θαη έηζη ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ηεο έθδνζεο RSS (Really Simple 
Syndication), παξνπζηάδνληαο ηειηθά ην RSS 2.0, ην νπνίν είλαη ζπλέρεηα ηνπ 0.94 θαη φρη ηνπ 
RSS 1.0.  

Αλ θαη ηα RSS 1.0 θαη 2.0 είλαη αζπκβίβαζηα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ 
αλάπηπμε RSS feeds, ηα feed aggregators κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα feeds θαη ησλ δχν 
εθδφζεσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κηα ηξίηε νκάδα πξνρψξεζε ζηελ αλαθνίλσζε ελφο αθφκε 
πξνηχπνπ ηνπ Atom. Απηφ ην λέν πξφηππν, είλαη πην πιήξεο αιιά ζα ρξεηαζηεί πνιχ θαηξφ γηα 
λα δνχκε ηελ εμέιημή ηνπ [62]. 

4.3 Ανατομία ενός RSS Feed 

Δθηφο απφ ην ίδην ην πεξηερφκελν, έλα RSS feed πεξηιακβάλεη πνιχηηκα ζηνηρεία γηα θάζε 
είζνδν, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ ηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν θαη ηελ εκεξνκελία. 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε έλα RSS feed. Λέκε «ραξαθηεξηζηηθά» επεηδή κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο κνξθέο RSS 
θαη δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηα ίδηα ζηνηρεία [59].  

 

<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-1”?> 

<rss version=“2.0”> 

<channel> 

<title>My Company Blog</title> 

<link>http://www.myblogurl.com</link> 

<description>My keyword-rich blog description</description> 

<item> 

<title>My First Entry</title> 

<link>http://www.myblogurl.com/myfirstentry</link> 

<description>Description of my tutorial</description> 

</item> 

<item> 

<title>My Second Entry</title> 

<link>http://www.myblogurl.com/mysecondentry</link> 

<description>Description of my second entry</description> 

< /item> 

</channel> 

</rss> 

 

χληαμε 

Η πξψηε γξακκή ηνπ εγγξάθνπ είλαη ε δήισζε XML. πκπεξηιακβάλνληαη ε έθδνζε θαη ε 
θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Η αθφινπζε γξακκή είλαη ε δήισζε RSS. Απηφ 
πξνζδηνξίδεη φηη είλαη έλα έγγξαθν RSS, ζπγθεθξηκέλα έθδνζεο RSS 2.0. 

 

Channel 

Η εηηθέηα <channel> πεξηγξάθεη φηη ην RSS feed απαηηεί ηξείο εηηθέηεο: 
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 <title>: Ο ηίηινο ηνπ channel 

 <link>: Σν url ηνπ channel 

 <description>: Πεξηγξαθή ηνπ channel 

 

Κάζε εηηθέηα <channel> κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο <item>. 

 

Item 

Κάζε εηηθέηα <item> θαζνξίδεη κηα ηζηνξία, έλα άξζξν, ζην RSS feed. Έρεη ηξείο απαξαίηεηα 
εηηθέηεο: 

 

 <title>: Ο ηίηινο ηνπ item 

 <link>: Σν url ηνπ item 

 <description>: Πεξηγξαθή ηνπ item 

 

Οη δχν ηειεπηαίεο γξακκέο θιείλνπλ ηηο εηηθέηεο <channel> θαη <rss>. 

4.4 Εγγραφή και ανάγνωση από RSS feeds 

Με δεδνκέλν φηη ηα RSS feeds είλαη δεκνζηεπκέλα ζην Γηαδίθηπν ζε θψδηθα XML, ν ρξήζηεο ζα 
ρξεηαζηεί έλαλ RSS reader ή aggregator γηα ηελ απεηθφληζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ feeds ζε 
αλαγλψζηκε κνξθή. Οη RSS aggregators ζπιιέγνπλ RSS feeds απφ ηζηφηνπνπο θαη 
παξνπζηάδνπλ ηηο ελεκεξψζεηο (updates) απφ ηνπο ηζηνηφπνπο απηνχο ζε κηα ζειίδα εχθνιε 
ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξγάλσζε. Γηα λα δηαβάζεη θάπνηνο έλα feed πξέπεη λα εγγξαθεί ζε 
απηφ πξψηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα επηιεγκέλν aggregator ή reader. 

Τπάξρνπλ ηξείο θχξηνη ηχπνη readers/aggregators πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο: 

 

 Web-based aggreagtors: Τπάξρνπλ πνιινί Web-based aggregators φπσο ηα επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελα Bloglines ή Newsgators. Web portals φπσο ηα My Yahoo θαη Google 
Reader πξνζθέξνπλ επίζεο RSS readers. Οη web-based readers έρνπλ πνιιά βαζηθά 
πιενλεθηήκαηα. Δίλαη ζπλήζσο εχθνινη ζηε ρξήζε κε απιέο νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή 
πνπ βξίζθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζηφηνπνπο ηνπο. Πξνθέξνπλ επίζεο ηελ επθνιία λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ αλάγθε λα θαηεβάζνπκε ην ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή 
καο. 

 

 Desktop-based aggregators, φπσο ν FeedDemon (www.feeddemon.com) πξέπεη λα 
ηνπο θαηεβάζνπκε, αιιά ζπρλά έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη παξέρνπλ ζηνπο 
ρξήζηεο πην εθηεηακέλεο επηινγέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ feeds ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

 Web browsers κε plugin ή builtin readers, πεξηιακβάλνπλ ηνλ Opera, ηνλ Mozilla 
Firefox θαη ηνλ Internet Explorer, κε πξφζζεην ινγηζκηθφ πξνεγθαηεζηεκέλν. Οη 
browser-based readers ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα bookmarks ζηνπο web 
browsers. 

 

Σέινο, ηα RSS feeds κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο (Smartphones) 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ (mobile content service) φπσο ε AvantGo 
[63]. 
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4.5 Προώθηση των RSS feeds 

Η πξνψζεζε ησλ feed επηηπγράλεηαη κε ηελ δεκνζίεπζε ελφο ζπλδέζκνπ (link) πξνο ην RSS 
αξρείν ην νπνίν ε εθαξκνγή aggregator είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη. Η δεκνζίεπζε 
πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο απεπζείαο ζπλδέζκνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ 
ηζηνηφπνπ, είηε κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ απηφκαηνπ εληνπηζκνχ, είηε κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζε 
έλαλ θαηάινγν feed [64]. 

Η πξψηε επηινγή απαηηεί ηελ αληηγξαθή ηνπ ζπλδέζκνπ ζην πξφγξακκα aggregator 
απφ ην ρξήζηε. Σα ζπλήζσο ηππνπνηεκέλα πνξηνθαιί θνπκπηά επνλνκαδφκελα «XML», «RSS» 
ή ην θνηλφ web feed εηθνλίδην (Δηθφλα 17) ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηζηφηνπνπο θηινμελψληαο ηνλ 
ζχλδεζκν πξνο ην feed. 

 

 
Δηθόλα 17 - Σν εηθνλίδην feed πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηζηόηνπνπο 

Απηή ε πξαθηηθή νινέλα θαη εγθαηαιείπεηαη, κηαο θαη ν απηφκαηνο εληνπηζκφο (auto-
discovery) απνηειεί έλαλ πνιχ επθνιφηεξν ηξφπν γηα ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα θηάζνπλ ζηα 
επηζπκεηά ηνπο feeds. Έηζη, νη εθαξκνγέο εληνπίδνπλ απηφκαηα ηε ζέζε ηνπ feed  φηαλ δίλεηαη 
ην URL ηεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο. Γηα λα επηηξαπεί ν απηφκαηνο εληνπηζκφο, κηα εηηθέηα 
ηχπνπ <link> ηνπνζεηείηαη κέζα ζην <head> ηκήκα ηνπ θψδηθα HTML σο εμήο: 

 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="url/feed.xml" /> 

4.6 Πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση του RSS Feed 

Η ρξήζε ησλ RSS Feeds γίλεηαη φιν θαη πην ζπρλή ηειεπηαία, δηφηη παξέρεη αξθεηά 
πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ ηξφπσλ ελεκέξσζεο λένπ πεξηερνκέλνπ. Μεξηθά απφ απηά ηα 
πιενλεθηήκαηα είλαη: 

 

 Γελ ρξεηάδεηαη λα δψζνπλ ην e-mail ηνπο γηα λα ηνπο ζηέιλνπλ ελεκεξψζεηο. 
Λακβάλνπλ ην rss feed ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζηνλ reader ηνπο θαη έρνπλ 
άκεζε ελεκέξσζε θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη κηα λέα πιεξνθνξία. 

 Γελ κπεξδεχνληαη νη ελεκεξψζεηο κε ηα e-mail ηνπο ζην inbox ηνπ email client. Αλη‟ 
απηνχ, αλαιακβάλεη ν reader λα νξγαλψζεη ηα feeds πνπ δέρεηαη γηα λα ηα δηαβάζνπλ 
αξγφηεξα. Δπίζεο, κεηψλεηαη ην SPAM αθνχ δε ρξεηάδεηαη λα “εθζέηνπλ” ην πξνζσπηθφ 
ηνπο e-mail ζε θάζε site απφ ην νπνίν ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ. 

 Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ unsubscribe γηα λα δηαθνπεί ε απνζηνιή ελεκέξσζεο εθφζνλ 
ην επηζπκνχλ. Αθαηξνχλ απιψο ην feed απφ ηνλ reader ηνπο. 

 Μπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηα feed ηνπο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ή ην PDA ηνπο 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζνπλ. 
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Κεφάλαιο 5
ο

 - Social Media Optimization 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη πσο ε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ελφο ηζηφηνπνπ, θάπνηνπ πξντφληνο ή 
ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη ηξείο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
(Facebook, Twitter, Myspace). 

5.1 Ορισμός 

Ο φξνο Social Media Optimization (SMO) αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά απφ ηερληθέο απφθηεζεο 
δεκνζηφηεηαο κέζα απφ social media, online θνηλφηεηεο θαη forums. To Social Media 
Optimization έρεη πνιιά θνηλά κε ην Search Engine Optimization, αιιά δηαθέξεη ζε κεξηθά 
ζεκαληηθά ζεκεία, κε πξψην ηελ δηαθνξά ζηφρεπζεο ζηελ πξνζέιθπζε θίλεζεο. Δλψ δειαδή 
κε ην Search Engine Optimization (SEO) ζηνρεχνπκε ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απφ ηηο 
κεραλέο αλαδήηεζεο, ζην Social Media Optimization επηθεληξσλφκαζηε ζηηο ππφινηπεο πεγέο 
πξνζέιθπζεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο γηα έλα ηδηαίηεξν πξντφλ, κηα 
ππεξεζία, ή έλα ζέκα [65].  

 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κεζφδσλ SMO: 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ πξνζηίζεληαη ζην ίδην ην πεξηερφκελν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: RSS feeds, θνηλσληθέο εηδήζεηο θαη θνπκπηά δηακνηξαζκνχ 
πεξηερνκέλνπ, βαζκνινγία ρξήζηε, εξγαιεία δεκνζθνπήζεσλ, θηι. 

 

 Πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εθηφο απφ ην 
πεξηερφκελν πνπ πξνσζείηαη, κεηαμχ άιισλ: blogging, ζρνιηάδνληαο άιια blogs, 
ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο, θηι.  

 

Σν Social Media Optimisation ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ελφο Online Reputation 
Management (ORM) ή κηαο ζηξαηεγηθήο Search Engine Reputation Management (SERM) γηα 
νξγαληζκνχο ή κεκνλσκέλα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηνπο.  

Σν Social Media Optimisation (SMO) δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνψζεζε θαη ζην ζηήζηκν 
κηαο κάξθαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο έμππλεο επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο 
(δειαδή, αλάπηπμε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, πξνζιήςεηο, δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ, δεκηνπξγία εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, αλάπηπμε ησλ 
επηρεηξήζεσλ, θ.ά.). 

Δπηπιένλ, κε ην Social Media Optimisation επσθεινχληαη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο 
πξνζθέξνληαο έλα ελαιιαθηηθφ θαλάιη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ, πνπ ζα βνεζήζεη ηελ 
εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

5.2 Οι 5 Κανόνες του Social Media Optimization  

χκθσλα κε ηνλ Danny Sullivan [66], εηδηθφ ζε ζέκαηα SEO, ν φξνο «Social Media 
Optimization» ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Rohit Bhargava. Οη 
πέληε βαζηθνί θαλφλεο ηνπ Bhargava γηα ην Social Media Optimization είλαη [67]: 

 

1. Αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα βξεζεί θάπνηνο ζηελ ηζηνζειίδα καο: Απηφ είλαη ε 
πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ηζηνρψξνπο. Πνιινί ηζηφηνπνη είλαη 
«ζηαηηθνί» - πνπ ζεκαίλεη φηη ελεκεξψλνληαη ζπάληα. Γηα λα βειηηζηνπνηήζνπκε έλαλ 
ηζηφηνπν, πξέπεη λα απμήζνπκε ην linkability ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η πξνζζήθε ελφο blog 
είλαη έλα κεγάιν βήκα, εληνχηνηο ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηξφπνη φπσο ε πξνζζήθε 
πεξηερφκελνπ πνπ ππάξρεη αιινχ (aggregate content). 
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2. Δπθνιία ζε ελέξγεηεο tagging θαη bookmarking: Έλαο ηξφπνο είλαη λα πξνζζέζνπκε 
δπλαηφηεηεο φπσο ην θνπκπί "addThis", ν άιινο είλαη λα πεξηιακβάλνπκε ζηε ζειίδα 
κηα ζεηξά απφ ζρεηηθά tags θαη ζεκεηψζεηο γηα πξνηεηλφκελα link. 

 

3. Αληακνηβή εηζεξρόκελωλ ζπλδέζεωλ: πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ βαξφκεηξν γηα 
ηελ επηηπρία ελφο ηζηνρψξνπ, νη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο είλαη θπξίαξρεο ζηελ αχμεζε 
ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ranking ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Γηα λα ηηο ελζαξξχλνπκε 
πξέπεη λα ηηο δηεπθνιχλνπκε θαη λα παξέρνπκε μεθάζαξεο αληακνηβέο. Γηα παξάδεηγκα, 
ε αλαθνξά ζηα blogs θαη ηζηφηνπνπο  πνπ ζπλδένληαη κε καο κέζσ permalinks, 
linkbacks. 

 

4. Γηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ: Αλ έρνπκε πιηθφ φπσο pdf, video, audio θιπ. είλαη θαιφ 
λα ην δηνρεηεχζνπκε ζε ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο, νη νπνίνη ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο πίζσ ζηνλ ηζηφηνπν καο. 

 

5. Δλζάξξπλζε ηεο mashup επηθνηλωλίαο: Σα mashup είλαη κηα πνιχ έμππλε 
ιεηηνπξγία πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί γηα παξάδεηγκα ην YouTube παξέρνληαο έλα ζχλδεζκν 
γηα copy and paste. Σα rss feeds είλαη έλαο ηξφπνο λα δεκηνπξγήζνπλ άιινη mashups 
απφ ηo πεξηερφκελo καο θαη ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ηζηφηνπν καο 

5.3 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τις ελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης; 

Πποωθούν ηο εμποπικό μαρ ζήμα και ηη ζσέζη μαρ με ηοςρ πελάηερ. 

Γχν είλαη νη θχξηνη ζηφρνη, λα βξεζνχλ λένη πειάηεο θαη λα παξακείλνπκε ζην κπαιφ 
ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ καο. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην email κάξθεηηλγθ γηα λα 
θζάζνπκε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ζαο θαη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζέγγηζε 
ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα λα επεθηείλνπκε ηελ παξνπζία καο ζε άιινπο ηνκείο 
αιιειεπίδξαζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ φπνπ νη πειάηεο θαη ηα κέιε καο ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο 
θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη ηνπο θίινπο ηνπο.  

Όηαλ έλαο απφ ηνπο πειάηεο ή ηα κέιε καο κνηξάδεηαη έλα θνκκάηη ηνπ πεξηερνκέλνπ 
καο (π.ρ., έλα δήηεκα ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζαο, κηαο ζέζεο blog, ή κηαο πξφθιεζεο ζε έλα 
event), ή κηιά γηα καο ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, πξνζθέξεη ηελ επηθχξσζε απηνχ πνπ θάλνπκε 
θαη ηελ κνηξάδεη ζην δίθηπφ ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εκείο λα θάλνπκε θάηη επηπιένλ. Απηφ καο 
παξνπζηάδεη ζε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ φζνπο είκαζηε ζπλδεδεκέλνη, θαη ζα 
κπνξνχζε λα θέξεη λέα κέιε ή επηζθέπηεο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ φια ηα 
παξαπάλσ. χκθσλα κε ην Nielsen, ην 90% ησλ θαηαλαισηψλ ιέλε πσο εκπηζηεχνληαη ηηο 
ζπζηάζεηο απφ αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ, θαη ην 70% εκπηζηεχνληαη ηηο θαηαλαισηηθέο απφςεηο 
πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Γηαδίθηπν [68]. 

 

Οι ζελίδερ κοινωνικήρ δικηύωζηρ είναι δημοθιλείρ. 

Σν Facebook κφλν έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 600 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ην 
Twitter ηζρπξίδεηαη φηη έρεη 200 εθαηνκκχξηα εγγξακκέλνπο ρξήζηεο, ην LinkedIn έρεη 100 
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ελψ 33 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Yelp. Όπσο 
δηαπηζηψλνπκε, νη πηζαλφηεηεο είλαη θαιέο φηη πνιινί απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηα κέιε καο, ή νη 
άλζξσπνη πνπ ζέινπκε λα πξνζεγγίζνπκε, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέζν θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. 

 

Τα κοινωνικά μέζα δεν απεςθύνονηαι μόνο ζε νέοςρ. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηεξεφηππν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα θνηλσληθά κέζα είλαη φηη απεπζχλεηαη 
κφλν γηα ηνπο λένπο. Απηφ δελ ηζρχεη θαζφινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην Pingdom, 
κηα ππεξεζία monitoring, ην 25% ησλ ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ ηζηφηνπσλ δηθηχσζεο είλαη 
ειηθίαο κεηαμχ 35 θαη 44, θαη ην 58% ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ 35 εηψλ. Η ίδηα κειέηε 
απνθάιπςε φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook είλαη 38 εηψλ [69]. 
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Οι σπήζηερ ηων κοινωνικών μέζων δικηύωζηρ είναι ενεπγοί. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 [70], ην Facebook απνθάιπςε φηη νη κηζνί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ζπλδένληαη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπο δίλεηε ε επθαηξία, θαη φηη νη ρξήζηεο πεξλνχλ πεξηζζφηεξν 
απφ 700 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά θάζε κήλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξα απφ 
25 δηζεθαηνκκχξηα θνκκάηηα πεξηερνκέλνπ (links, blog posts, θσηνγξαθίεο, βίληεν, θ.η.ι.) 
κνηξάδνληαη θάζε κήλα ζην Facebook. Οκνίσο, ην Twitter ππνζηεξίδεη φηη νη ρξήζηεο ηνπ 
ηνπνζεηνχλ 65 εθαηνκκχξην tweets θαζεκεξηλά [71]. 

 

Τα κοινωνικά μέζα παπέσοςν άμεζο feedback. 

«Δλεξγνί ρξήζηεο» ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα πάξνπκε ηηο απφςεηο (ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο) ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ κειψλ καο γηα νηηδήπνηε - ηα πξντφληα καο, ηηο ππεξεζίεο 
καο, ηνπο ζπλεξγάηεο καο, ηηο εθδειψζεηο καο, θηι. Απηφ ζα καο δψζεη ζεκαληηθέο θαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο γηα λα δηελεξγήζνπκε αιιαγέο ή πξνζαξκνγέο, ή γηα λα 
δψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πξάγκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θνηλσληθά κέζα γηα λα αληρλεχζνπκε ηηο ηάζεηο πνπ θπθινθνξνχλ θαη λα 
θάλνπκε κηα απεπζείαο έξεπλα. 

 

Τα κοινωνικά μέζα ενθαππύνοςν ηην αμθίδπομη επικοινωνία. 

Ιζηφηνπνη φπσο ην Twitter θαη ην Facebook καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε επθνιφηεξα κηα 
«ζπλνκηιία» (αλ θαη δεκφζηα) κε ηα κέιε καο. Μπνξνχκε λα δνχκε ηη ιέλε γηα καο θαη κπνξνχκε 
λα απαληήζνπκε, θαη αληίζηξνθα. Γηα παξάδεηγκα, κε ην Twiiter, δελ είλαη απαξαίηεην λα 
είκαζηε ζπλδεκέλνη κε θάπνηνλ γηα λα δεκνζηεχνπκε κηα απάληεζε. ην Facebook, εάλ θάπνηνο 
ηνπνζεηήζεη έλα ζρφιην ζηε ζειίδα καο, κπνξνχκε λα απνθξηζνχκε άκεζα ζην ίδην ζεκείν. 

Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο ην Google Real Time Search 
(http://www.google.com/realtime) ή ην Twitter Search (http://search.twitter.com), κπνξνχκε 
γξήγνξα λα δνχκε νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζρεηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ νξγάληζκνχ, ηνπ 
πξντφληνο, ή ηεο ππεξεζίαο καο, ή κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε βαζηθνχο φξνπο ζρεηηθνχο κε 
ηελ επηρείξεζε καο θαη λα αλαθαιχςνπκε ηη ιέλε νη άλζξσπνη γηα απηέο. 

 

Οι κοινωνικά μέζα μποπούν να παπέσοςν πολλέρ πληποθοπίερ για μαρ. 

Σα πξνθίι ζε απηνχο ηνπο ηζηφηνπνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 
επηρείξεζε καο δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη 
ηηο ππεξεζίεο καο. Θα κπνξνχζακε λα ηα παξνκνηάζνπκε σο δπλακηθέο θίηξηλεο ζειίδεο γηα ηελ 
ςεθηαθή επνρή. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ πξνθίι καο ζηηο ζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί λα «δεκνζηνπνηεζεί», έλλνηα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη 
index απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο - έλαο αθφκα ηξφπνο ψζηε ε επηρείξεζε καο λα εκθαλίδεηαη 
σο απάληεζε φηαλ ςάρλεη θάπνηνο ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο. 

 

Οι ιζηόηοποι κοινωνικήρ δικηύωζηρ είναι δωπεάν. 

Σν Facebook, ην Twitter, LinkedIn, Yelp, θαη άιινη ηζηφηνπνη φινη πξνζθέξνπλ δσξεάλ 
ινγαξηαζκνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξνχκε αθφκα θαη λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα blog δσξεάλ κε ππεξεζίεο φπσο ην Wordpress.com, ην Blogger.com 
Google, ή ην Posterous.com. 

  

Τα κοινωνικά μέζα είναι πανηού. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα είκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή καο γηα λα δεκνζηεχζνπκε 
πεξηερφκελν ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθά δίθηπα - ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
αξθεηά ζπρλά δελ είλαη απαξαίηεην αθφκε θαη λα είκαζηε ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν φηαλ 
δεκνζηεχνπκε θάηη.  

Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα δεκνζηεχζνπκε ζην Twitter καο κέζσ ελφο απινχ 
κελχκαηνο θεηκέλνπ (SMS), ή ζην Facebook κε ηελ απνζηνιή ελφο e-mail.  

Δάλ δηαζέηνπκε έλα smartphone φπσο έλα iPhone, Blackberry, ή κηα ζπζθεπή Windows 
Mobile, ππάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ελεκεξψζνπκε ηηο ζειίδεο θνηλσληθέο 
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δηθηχσζήο απφ νπνπδήπνηε. Μπνξνχκε επίζεο εθηφο απφ θείκελν λα δεκνζηεχζνπκε εηθφλεο 
θαη βίληεν. Η θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ καο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
λα ζπιιάβεη ηηο εηθφλεο θαη ηα βίληεν, πνπ κπνξνχλ λα θνξησζνχλ ζην blog θαη ζηηο ζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ακέζσο, δίλνληαο ζηνπο πειάηεο κηα πινπζηφηεξε (θαη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν) εκπεηξία. 

5.4 Διάσημες Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNSs) έρνπλ γλσξίζεη ηαρεία αχμεζε 
σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 
δεκνζηεχζνπλ πεξηερφκελν (π.ρ., blogs, θσηνγξαθίεο, βίληεν) θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο - 
ζπλδέζεηο κε άιινπο ρξήζηεο, ζρέζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο «θίινο», «ζπλάδειθνο», 
«ζπκκαζεηέο» θ.ιπ. ηελ νπζία απηνί νη ηζηφηνπνη επηηξέπνπλ ηελ δηαηήξεζε ζπλδέζεσλ κε 
άιια κέιε, δεκηνπξγψληαο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, θαη ηνλ δηακνηξαζκφ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 
ζηνηρείσλ θαη πφξσλ. Σν Facebook, γηα παξάδεηγκα, καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε 
πξνζσπηθά πξνθίι (personal profile), ζειίδεο (pages) θαη νκάδεο (groups). Απφ ηελ άιιε ην 
Twitter καο επηηξέπεη λα νκαδνπνηήζνπκε ηνπο follower καο θαη ηα ζέκαηα καο ζε θαηαιφγνπο. 

5.4.1 Facebook 

Σν Facebook είλαη έλαο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 
2004. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο 
εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. Με  πεξηζζφηεξα απφ 600 
εθαηνκκχξηα ελεξγά κέιε ην facebook είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε 
ηζηνζειίδα δηθηχσζεο [72]. Με ηφζα κέιε πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα λα ζπλδεζεί θάπνηνο κε ηνπο 
ησξηλνχο αιιά θαη κειινληηθνχο αλαγλψζηεο ηνπ κέζα απφ ηα fan pages, ηα λέα, ηα groups, ηηο 
εθαξκνγέο θαη γεληθφηεξα κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα 

 

 
Δηθόλα 18 - Facebook 
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5.4.2 Myspace 

Σν Myspace, αλ θαη έραζε κεγάιν κεξίδην αγνξάο απφ ην facebook, σζηφζν παξακέλεη κηα 
ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εθαξκφζεη 
απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ. Μέζα απφ ηελ δεκηνπξγία πξνθίι, ηελ πξνζζήθε θίισλ, ηελ 
δεκηνπξγία νκάδσλ ζρεηηθψλ κε έλα ζέκα κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε ηνπο αλαγλψζηεο καο ή 
κε ππνςήθηνπο αλαγλψζηεο. Δπηπιένλ, ην Myspace έρεη ζπλδεζεί κε ηελ κνπζηθή βηνκεραλία. 

 

 
Δηθόλα 19 - Myspace 

5.4.3 Twitter 

Σν Twitter έγηλε γξήγνξα δηάζεκν γηα θαηαλαισηέο θαη δηαθεκηζηέο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
ςάρλνπλ ηξφπνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νη ππεξεζίεο 
micro-blogging είλαη κηα πνιχ θαιή πξαθηηθή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπδεηήζεηο κε 140 ή 
ιηγφηεξνπο ραξαθηήξεο. Έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα πιαηθφξκα asynchronous Chat, φπνπ ε 
ζπδήηεζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα, αιιά θαη κε πεξηζζφηεξα άηνκα απ' φηη 
έλα θιαζηθφ Chat.  
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Δηθόλα 20 - Twitter 

5.5 Προσαρμογή των προφίλ 

Αξθεηνί ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο καο παξέρνπλ εξγαιεία γηα λα πξνζαξκφζνπκε ην 
πξνθίι καο, απφ ηελ απιή αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ background σο ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
εηθφλσλ, θαη ηελ δεκηνπξγία custom layouts κε ηε ρξήζε HTML, θαη CSS θψδηθα. Αλ θαη ε 
ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ έρεη νδεγήζεη ζε κεξηθέο άζρεκεο ζειίδεο, νη θαινί ζρεδηαζηέο ζα 
βξνπλ ζε απηά κηα ηέιεηα επθαηξία γηα λα δηαδψζνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπο κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο [73].  

 

MySpace 

Έλα απφ ηα πξψηα θνηλσληθά εξγαιεία πνπ έδσζαλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δχλακε λα 
πξνζαξκφζνπλ ηα πξνθίι ηνπο. Σν MySpace επέηξεςε ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ 
backgrounds θαη εηθφλεο, λα ξπζκίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ηνπο, ηα ρξψκαηα ησλ 
γξακκαηνζεηξψλ, θαη λα θάλνπλ πνιπάξηζκεο άιιεο ξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 
πξνζζήθεο custom θψδηθα  HTML θαη CSS.  

Σν MySpace πξφζθαηα αλαβάζκηζε ηηο ζειίδεο ησλ πξνθίι ηνπ παξέρνληαο πνιιέο 
πεξηζζφηεξεο επηινγέο πξνζαξκνγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο λα πξνζηεζνχλ 
θαη λα αθαηξεζνχλ ελφηεηεο (modules) ή λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην πξνθίι καο θάλνληαο απιά 
drag „n‟ drop. 

 

Twitter 

Σν Twitter καο επηηξέπεη λα αιιάμνπκε ην background ηνπ πξνθίι καο, ην θείκελν, θαη 
ηα ρξψκαηα ησλ ζπλδέζεσλ. 

 

Facebook 

Σν Facebook θαίλεηαη λα παξέρεη ηηο ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ελφο 
πξνθίι ζε ζχγθξηζε κε έλαλ ηζηφηνπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην MySpace, δηαηεξψληαο κηα 
ζπλέπεηα ζηελ εκθάληζε γηα φια ηα πξνθίι. Δληνχηνηο, νη ρξήζηεο έρνπλ δηάθνξεο επηινγέο γηα 
έλα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι. Η δηεπαθή ηνπ Facebook καο επηηξέπεη λα 
ειέγμνπκε πνηα boxes (πεξηνρέο) ζα εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι καο, αιιά εάλ ζέινπκε 
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πξαγκαηηθά λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη πνπ λα είλαη εληειψο δηθφ ζαο, απαηηείηαη ε εθαξκνγή 
FBML. 

H Fbml (Facebook‟s mark-up language) είλαη κία εθαξκνγή πνπ καο επηηξέπεη λα 
πξνζζέζνπκε κηα θαξηέια ζηελ fan page καο θαη λα ηελ κνξθνπνηήζνπκε φπσο εκείο ζέινπκε. 
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε εθαξκνγή, είλαη ε δεκηνπξγία microsite ή 
landing page. Μπνξνχκε δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε κία θαξηέια ζηελ Fan Page καο πνπ λα 
ιεηηνπξγεί ζαλ welcome page. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο άιιεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ θάπνην βαζκφ 
πξνζαξκνγήο ηνπ πξνθίι, είηε κέζσ ησλ ελζσκαησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, είηε κέζσ δηάθνξσλ 
εθαξκνγψλ. Η πξνζαξκνγή ηνπ πξνθίι κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, αιιά ζα δεκηνπξγήζεη έλα 
αλαγλσξίζηκν πεξηβάιινλ γηα ηνπ ρξεζηέο. 
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Κεφάλαιο 6
ο

 - Content Management Systems 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ιεπηνκεξήο έξεπλα πνπ θάλακε γχξσ απφ ηελ 
πιαηθφξκα ηνπ Drupal, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα επηκέξνπο 
ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο νη κνλάδεο (modules), νη θφκβνη (nodes) θαη ηα ζέκαηα (themes). 
Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ησλ CMS ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Web 2.0. 

6.1 Ο ρόλος των CMS στην ανάπτυξη εφαρμογών Web 2.0 

Σν Web 2.0 πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί σο έλα ζχλνιν επαπμεηηθψλ αιιαγψλ ζηελ ππάξρνπζα 
ηερλνινγία  ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ην Γηαδίθηπν ζε έλα αιεζηλά ζπκκεηνρηθφ 
κέζν πνπ ζπλδπάδεη ηελ άκεζε δεκνζίεπζε, ηελ εμαηνκίθεπζε, ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, ηελ 
ρξήζε εηηθεηψλ (tagging), ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ βαζκνιφγεζε, φια απηά ζπλδεφκελα απφ 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ή CMSs (Content Management Systems) [74]. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη ίζσο ε πην βαζηθή ηερλνινγία ηνπ 
Web 2.0. Έλα CMS δηαρσξίδεη ηελ νπηηθή ζρεδίαζε (layout design) ελφο ηζηνρψξνπ απφ ην 
πεξηερφκελφ ηνπ. Tα πεξηερφκελα απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, φρη σο ηζηνζειίδεο, 
αιιά σο θνκκάηηα θεηκέλνπ θαη πνιπκέζσλ. Σα CMSs απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα 
ηεο ζπληήξεζεο ελφο ηζηνρψξνπ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπληάζζνπλ, λα 
ηξνπνπνηνχλ, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα δηαγξάθνπλ δεδνκέλα ρσξίο ηελ απαίηεζε ηεο γλψζεο 
κηαο εμεηδηθεπκέλεο γιψζζαο φπσο ε HTML ή νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνγξακκαηηζηηθήο 
γιψζζαο. 

 

 
Δηθόλα 21 - Πώο ιεηηνπξγεί έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ [76] 

Σα CMS έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: επθπέζηεξε 
αλαδήηεζε, δπλακηθφ θαη πξνζαξκνζηηθφ πεξηερφκελν, εμαηνκίθεπζε, αλνηθηή ή δηαινγηθή 
δεκηνπξγία.  

Σα CMS επηηξέπνπλ αλαδεηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαδεδνκέλα, γηα λα 
βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αλαδεηήζεσλ κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ (content types), ηηο ιέμεηο θιεηδηά (keywords), θαη ηηο 
εηηθέηεο (tags).  

Σα CMS θαζηζηνχλ επίζεο ην πεξηερφκελν ελφο ηζηνρψξνπ δπλακηθφ θαη 
πξνζαξκνζηηθφ κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (layout) θαη ηε κνξθνπνίεζε ησλ 
ζειίδσλ, ηα πξφηππα (templates) ησλ νπνίσλ ζειίδσλ γεκίδνπλ κε γξαθηθά ζηνηρεία θαη ην 
πεξηερφκελν απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σν πεξηερφκελν ζηε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 
εηζαρζεί είηε κέζσ κηαο θφξκαο εηζαγσγήο ή είηε κέζσ «scripts» πνπ κπνξνχλ λα 
απηνκαηνπνηήζνπλ ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ απφ άιινπο ηζηνρψξνπο.  

Η εμαηνκίθεπζε είλαη έλα βαζηθφ φθεινο πνπ παξέρεηαη απφ ηα CMSs. Οη ρξήζηεο ελφο 
ηζηνρψξνπ δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκνχο (accounts) πνπ  ηνπο επηηξέπνπλ λα επηιέμνπλ κέζα 
απφ έλα κελνχ επηινγψλ ή αθφκε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο αιιαγέο γηα ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ ηζηνρψξν. 
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Η αλνηθηή δεκηνπξγία, πνπ είλαη έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ wikis, είλαη ε 
ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή (collaborative writing) ζηελ πην αθξαία ηεο κνξθή. Οη ζπληάθηεο 
δεκηνπξγνχλ ην πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη απφ άιινπο ρξήζηεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 
Η δηαινγηθή δεκηνπξγία, πνπ είλαη πάληα έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θφξνπκ ζπδήηεζεο 
θαη κεξηθέο θνξέο έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ blogs, επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 
λα ζρνιηάδνπλ νηηδήπνηε δεκνζηεχεη έλαο ζπληάθηεο [75]. 

6.2 CMS 

Ο φξνο CMS (Content Management Systems, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) 
αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ 
πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο θ.ιπ., κε εχθνιν ηξφπν. Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο 
εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, ιφγσ ηνπ φηη ηα θείκελα 
γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online html editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, παξφκνησλ κε ην 
MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ [76]. 

Οη αιιαγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά 
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. πέξαλ ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο. Μέζσ ελφο browser, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα 
ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 

Σα CMS δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ζε αξθεηά ζεκεία. Δπεηδή φκσο φια έρνπλ 
θνηλφ ζηφρν ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Έηζη, 
δηαθξίλνληαη θάπνηα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη βαζηθά θαη ζα πξέπεη λα ηα δηαζέηεη 
νπνηνδήπνηε ζνβαξφ CMS. Απηά είλαη: 

 
 χζηεκα ζχληαμεο (authoring) 
 χζηεκα δηαρείξηζεο (Management) 
 χζηεκα απηνκαηνπνίεζεο θχθινπ εξγαζηψλ (workflow automation) 
 χζηεκα έθδνζεο 

 
Γπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο CMS: 

 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο-ζπληήξεζεο ελφο ηζηφηνπνπ απφ απινχο  
ρεηξηζηέο ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα εκπινθή εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Παξέρεη  
δειαδή ηελ επθαηξία ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λα επηθεληξσζεί ζην πεξηερφκελν θαη φρη  
ζηελ ηερλνινγία. 

 Απηνκαηνπνηεί εξγαζίεο ξνπηίλαο π.ρ εθαξκφδεη ηελ ίδηα κνξθνπνίεζε (layout) ζε  
φιεο ηηο ηζηνζειίδεο. Σα κελνχ θαη γεληθφηεξα ε πινήγεζε αλαπαξάγεηαη επίζεο  
απηφκαηα. 

 Παξέρεη απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο δνκήο ηνπ ηζηφηνπνπ, ηεο εκθάληζεο ησλ  
δεκνζηεπκέλσλ ζειίδσλ θαζψο θαη ηεο πινήγεζεο ζε απηέο. 

 Αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο ηερληθνχο θαηαζθεπαζηέο-ζρεδηαζηέο. 

 Οη αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ νπνηαδήπνηε ψξα απαηηεζνχλ, εκέξα ή λχρηα. Απηφ  
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηαηί ε επηρείξεζε κπνξεί έηζη λα βαζίδεηαη θαη  
λα έρεη ηελ ηζηνζειίδα σο έλα ζεκαληηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο  
ηεο. 

 Όιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηηο ρεηξίδεηαη ην ίδην ην ζχζηεκα, επηηξέπνληαο έηζη  
νπνηνλδήπνηε λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ ηζηφηνπν. 

 Οη εξγαζίεο απηέο κπνξνχλ λα γίλνληαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπ  
πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη κφλν απφ θάπνηνλ θαηαξηηζκέλν ηερληθφ. Σν  
ζχζηεκα ζα "επηηεξεί" πνηνο θάλεη ηη, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλέο κε επηζπκεηέο  
θαηαζηάζεηο ιάζνπο. 
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 Όια ηα άιια δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπνπλ ζηνλ ηζηφηνπν λα 
αλαπηχζζεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ επηρείξεζε. 

 Δπηηάρπλζε δηαδηθαζίαο αιιαγψλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζειίδσλ. 

 Μεγαιχηεξε νκνηνκνξθία θαη ζπλνρή. 

 Βειηησκέλν ζχζηεκα πινήγεζεο. 

 Απμεκέλε επειημία. 

 Μεησκέλε επαλάιεςε ίδησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Απμεκέλε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο. 

 Μεησκέλα έμνδα ζπληήξεζεο-δηαρείξηζεο. 

 Καη πάλσ απφ φια ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ π.ρ. έλα 
CMS κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε-αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ή ζην λα βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. 

6.3 Ανοικτού κώδικα CMS  

Πξφθεηηαη γηα κία ιχζε CMS, πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ έλαλ αλεπίζεκν θαη 
αληδηνηειή ζπλεξγάηε κίαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ απηφ δηαλέκεηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζηα κέιε απηήο ηεο θνηλφηεηαο. Γηα απηά ηα αλνηρηά ινγηζκηθά ζα πξέπεη 
ζαθψο ζην θφζηνο ηνπο λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ηα έμνδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπο, ηα νπνία 
ζαθψο θαη είλαη απμεκέλα ζε απηφ ην κνληέιν. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ην εζσηεξηθφ 
hardware θαη ινγηζκηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπληεξεζεί απηφ ην 
ζχζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ ηηο αλαλεψζεηο 
θαη εμειίζζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Πιενλεθηήκαηα ησλ CMS Αλνηρηνχ θψδηθα: 

 

 Υακειφ θφζηνο. 

 Πιεξψλεηο γηα ηελ ππεξεζία θαη φρη ην ινγηζκηθφ. 

 Δπθνιία παξακεηξνπνίεζεο. 

 Δπθνιία νινθιήξσζεο κε ππάξρνληα ινγηζκηθά. 

 Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα. 

 Γνθηκή πξηλ επηιέμεηε. 

 Σαρεία δηφξζσζε ζθαικάησλ. 

 Μειινληηθή εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο. 

 

Μεηνλεθηήκαηα CMS Αλνηρηνχ θψδηθα: 

 

 Διεχζεξν ινγηζκηθφ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ινγηζκηθφ ρσξίο θφζηνο. 

 Έιιεηςε εκπνξηθήο ππνζηήξημεο. 

 Όρη ηφζν ψξηκν. 

 Φησρή ρξεζηηθφηεηα. Δζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερληθή αξρηηεθηνληθή θαη ζην 
ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξά ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. 

 Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο. 

 Όρη γηα επίπεδν επηρεηξήζεσλ κεγάινπο βειελεθνχο. 

 

Γεκνθηιή CMS Αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ηα: Drupal, Joomla, WordPress. 
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6.4 Drupal 

To Drupal είλαη έλα αξζξσηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management 
System, CMS) αλνηθηνχ/ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, γξακκέλν ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP 
[77]. Σν Drupal έρεη έλα βαζηθφ ζηξψκα, ή ππξήλα, πνπ παξέρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Drupal θαη ππνζηεξίδεη αξζξσηέο κνλάδεο (modules) πνπ πξνζζέηνπλ επηπιένλ 
ιεηηνπξγηθφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη κνλάδεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ, αλαζεσξνχλ, θαηεγνξηνπνηνχλ χιε, λα εθηεινχλ αλαδεηήζεηο, λα 
ππνβάιινπλ ζρφιηα, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ, λα ςεθίδνπλ ζε ςεθνθνξίεο 
θαη λα δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαηηθά εγγξαθηθά έξγα, ρσξίο ηελ απαίηεζε λα γλσξίδνπλ HTML. Οη 
κνλάδεο ηνπ ππξήλα επηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάιινπλ θαη λα βιέπνπλ 
πξνζσπηθά πξνθίι, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθδφζεσλ ηνπ Drupal, επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππξήλα, 
παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο χιεο, ην πνηνο άιιαμε θάηη, ηη άιιαμε, ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα ηεο αιιαγήο θ.ν.θ. Σν ζχζηεκα παξέρεη έλα εκεξνιφγην κε ζρφιηα 
αιιαγψλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεηάβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πξνεγνχκελε έθδνζε. 

Πξφζζεηεο επίζεο ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal είλαη κνλάδεο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ ηελ αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπ κε έηνηκεο ή θηηαγκέλεο κε ην ρέξη 
ζεκαηηθέο παξαιιαγέο, ηε δεκηνπξγία κελνχ κε πνιιά επίπεδα θαη ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο 
κηαο δηεπαθήο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Αθφκε, ν ππξήλαο ηνπ Drupal επηηξέπεη ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο λα παξέρνπλ RSS feeds, θαζψο θαη ηε ζπιινγή πεξηερνκέλνπ απφ ξνέο RSS 
άιισλ ηζηνηφπσλ. 

Άιιεο κνλάδεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ηελ εγγξαθή ρξεζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ 
ρξεζηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, κε ηνλ νξηζκφ αδεηψλ (permissions) ζηνπο ρξήζηεο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνηφπνπ. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ επίζεο 
λα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο πξφζβαζεο γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ζηνλ ηζηνηφπν ζε 
ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ρξεζηψλ, δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δηεπζχλζεηο IP. 

Ο ππξήλαο ηνπ Drupal πεξηιακβάλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ "ςεπδψλπκν URL" πνπ 
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζην ρξήζηε, εχθνισλ πξνο απνκλεκφλεπζε δηεπζχλζεσλ 
URL, είηε κε απηφκαην ηξφπν, είηε έλαο ρξήζηεο λα θαζνξίδεη δηεπζχλζεηο URL κε ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ ζπληάθηε ή δηαρεηξηζηή, φπσο γηα παξάδεηγκα, λα κπνξεί λα εηζάγεη θάπνηνο 
"www.mysite.com/products" αληί γηα "www.mysite.com/?q=node/432". 

Οη κνλάδεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ελψ 
ηνπο επηηξέπνπλ λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα ιαλζάλνπζαο κλήκεο θαη απφπλημεο ψζηε λα 
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ ζε πεξηφδνπο κεγάιεο θίλεζεο. 

Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ δηάθνξα θίιηξα εηζφδνπ 
θαη κνξθφηππνπο χιεο. 

Οη ρξήζηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ PHP ή HTML. 

6.4.1 Μονάδες (Modules) 

Ο αξζξσηφο ζρεδηαζκφο ηνπ Drupal επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο πνπ γλσξίδνπλ PHP λα γξάθνπλ 
κνλάδεο πνπ πινπνηνχλ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά. Ο ηζηνηφπνο ηνπ Drupal παξέρεη 
εθαηνληάδεο κνλάδεο απφ ρξήζηεο ηνπ Drupal πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ. 

Οη κνλάδεο απηέο παξέρνπλ γηα παξάδεηγκα, δπλαηφηεηεο ζπζηεκάησλ e-commerce, 
γθαιεξί θσηνγξαθηψλ, ζειίδεο νκάδσλ αηφκσλ, ράξηεο ηζηνηφπνπ γηα ην Google, αληηθείκελα 
Amazon, δηαρείξηζε ιηζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ελζσκάησζε κε έλα δηαθνκηζηή 
CVS (Concurrent Versions System/χζηεκα Διέγρνπ Έθδνζεο). 

Σν Drupal ελζσκαηψλεη ηηο κνλάδεο κε ηνλ ππξήλα κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο απφ hook, ή 
callback, πνπ επηηξέπεη ζηηο κνλάδεο λα εηζάγνπλ ζπλαξηήζεηο θαηά ην κνλνπάηη εθηέιεζεο ηνπ 
Drupal. Ο ππξήλαο ηνπ Drupal παξέρεη πξνζηαζία απέλαληη ζε πνιιά πξνβιήκαηα αζθαιείαο, 
φπσο ε έγρπζε εληνιψλ SQL (SQL injection). 
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6.4.2 Θεματικές παραλλαγές (themes) 

Οη πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο είλαη γξακκέλεο κε ηε κεραλή PHPTemplate ή ηελ 
XTemplate. Παιηφηεξεο παξαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκέλν ζην ρέξη θψδηθα ζε PHP. 

Πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηηθήο παξαιιαγήο ηνπ Drupal είραλ δερζεί 
θξηηηθή  φηη ήηαλ ιηγφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν γηα ηε ζρεδίαζε θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν απφ 
άιια ζπζηήκαηα φπσο ην Mambo (mamboserver.com) θαη ην Plone (plone.org). Η ζπκπεξίιεςε 
ζην Drupal ησλ κεραλψλ PHPTemplate θαη XTemplate δηφξζσζαλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 

6.4.3 Βασική Ορολογία Drupal 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ βαζηθή νξνινγία ηνπ drupal [78]. 

 

 node: Δίλαη έλα πεξηερφκελν ζην drupal  ην νπνίν ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε κηά ζειίδα 
ηνπ site θαη έρεη ππνρξεσηηθά ηίηιν.  Μπνξεί αθφκα λα πεξηέρεη ζψκα (body) ή θαη άιια 
πξφζζεηα πεδία (tags,attachements θ.α.) . Κάζε node αλήθεη ππνρξεσηηθά ζε θάπνην 
ηχπν πεξηερνκέλνπ (content type) θαη κπνξεί  λα ηαμηλνκεζεί/θαηεγνξηνπνηεζεί κε ην 
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ drupal (taxonomy). Παξαδείγκαηα απφ nodes είλαη ηα 
images,polls,blogs posts θ.α. 

 

 content: Σν content ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ην node φκσο ππάξρεη θαη 
content ην νπνίν δελ είλαη node φπσο ηα ζρφιηα (comments) ηα νπνία είλαη 
πξνζαξηεκέλα ζε nodes. Γεληθφηεξα ην content είλαη νη εηθφλεο, ηα θείκελα ηα νπνία 
ππάξρνπλ ζε έλα web site. 

 

 content-type: ηα ειιεληθά ηχπνο πεξηερνκέλνπ. Κάζε node αλήθεη ζε έλα content-
type. To content type νξίδεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο(δεκνζηεπκέλν,πξνβηβαζκέλν ζηελ 
πξψηε ζειίδα,αλ επηηξέπνληαη ζρφιηα θ.α) γηα ηα nodes απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 

 cron: Σν drupal γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά πξέπεη λα ξπζκηζηεί λα ηξέρεη έλα αξρείν 
εληνιψλ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ψξα/κέξα.  

 

 module: Δίλαη ινγηζκηθφ ην νπνίν επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ drupal. 

 

 block: Σα blocks είλαη έλαο ηξφπνο λα παξνπζηάδνπκε δεδνκέλα ζηελ ζειίδα. 
Οπζηαζηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη “ζέζεηο ζηε ζειίδα” ζηηο νπνίεο 
κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε δηάθνξα “πξάγκαηα”. Σα blocks δελ είλαη nodes .  
Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ζε πνηεο ζειίδεο ζα εκθαλίδεηαη θάπνην block (ζπλεπψο θαη ηα 
πεξηερφκελά ηνπ). 

6.4.4 Η ροή δεδομένων στο Drupal 

Η ξνή ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζην Drupal κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε πέληε δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα 
(εηθφλα 22) [79].  

ην θαηψηαην ζηξψκα ηεο ζσξνχ είλαη ε "δεμακελή" ησλ δεδνκέλσλ, κε φιν ην 
πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί, φπσο ηα nodes. Σα nodes είλαη νη 
βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ελφο Drupal ηζηφηνπνπ, θνκκάηηα δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηχπν 
πεξηερνκέλνπ (content type), ην node ID, ηνλ ηίηιν, ην ζψκα, ηελ εκεξνκελία ηεο δεκηνπξγίαο, 
θαη ηνλ ζπληάθηε.  

Σν επφκελν ζηξψκα πεξηέρεη ηηο ελφηεηεο (modules) Drupal, νη νπνίεο παξέρνπλ φιε ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηνλ ηζηφηνπν.  
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Απηφ απνηειείηαη απφ ηα blocks θαη ηα κελνχ. Σα blocks ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο ελφηεηεο (modules) κε ηηο δηάθνξεο επηινγέο 
δηακφξθσζεο. Σα κελνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινήγεζε κέζα ζηνλ ηζηφηνπν.  

Απηφ αθνινπζείηαη απφ ην ζηξψκα δηθαησκάησλ (permissions), ην νπνίν θαζνξίδεη πνην 
πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγίεο επηηξέπεηαη λα δεη θαη λα έρεη πξφζβαζε έλαο νξηζκέλνο ξφινο 
ρξεζηψλ. Σα δηθαηψκαηα δηακνξθψλνληαη γηα δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ρξεζηψλ, φπσο ν 
επηζθέπηεο, ν εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο θαη ν πξνλνκηνχρνο ρξήζηεο.  

ηελ θνξπθή ηνπ ζσξνχ είλαη ην ζηξψκα πξνηχπσλ (templates), πνπ απνηειείηαη απφ 
CSS, PHP θαη XHTML, φια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο 
ζσζηέο ζέζεηο ζην πξφηππν. 

 

 
Δηθόλα 22 - Ρνή δεδνκέλωλ ζην Drupal [80] 
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Κεφάλαιο 7
ο

 - Τλοποίηση 

7.1 Εισαγωγή 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 
πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ Web 2.0 ζηνλ ηζηφηνπφ καο. 
Παξνπζηάδνληαη φιεο νη κνλάδεο (modules), πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη πεξηγξάθεηαη ε 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο δηθηάο καο ελφηεηαο (custom module). 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη παξέρνληαη ζε απηφλ ηνλ ηζηφηνπνπ 
δηαθξίλνληαη ζε: 

 

RSS feeds θαη Feed aggregator 

Τινπνηήζεθαλ κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ κε ηε 
ρξήζε RSS feeds, αιιά θαη ηε ζπιινγή πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο δηαδηθηπαθέο πεγέο (feed 
aggregator). Η ρξήζε ησλ RSS feeds πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε ηνπο ζην site. Αληίζηνηρα ν feed aggregator ζπιιέγεη 
πεξηερφκελν απφ άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνχκε, θαη  εκθαλίδεη 
ηα απνηειέζκαηα κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπφ καο. 

 

Δηηθέηεο (tags), χλλεθν εηηθεηψλ (tag cloud), ρεηηθέο δεκνζηεχζεηο (Related posts) 

Τινπνηήζεθαλ κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ην 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε εηηθεηψλ, ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ. Απηφ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν 
ιεηηνπξγεί θαη ην ζχλλεθν εηηθεηψλ, ην νπνίν καο πξνζθέξεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 
ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία νη εηηθέηεο απηέο εκθαλίδνληαη ζην site καο. Σέινο, ε ρξήζε ησλ 
εηηθεηψλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ζρεηηθψλ εηδήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ κέζσ 
θνηλψλ εηηθεηψλ. 

 

ρνιηαζκφο, Αμηνιφγεζε (Rating), Pingback 

Τινπνηήζεθαλ κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ην ζρνιηαζκφ 
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Με ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ 
δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν αιιειεπίδξαζεο κε θέληξν ην πεξηερφκελν, νπνχ ν θαζέλαο κπνξεί λα 
ην εκπινπηίζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ “pingbacks” 
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο δηαιφγνπ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ίδην ην post ή ην site. Σέινο, 
κε ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, παξέρεηαη 
έιεγρνο θαη εθηηκήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ. 

 

Κνηλνπνίεζε θαηαρψξηζεο 

Τινπνηήζεθαλ κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
δηακνηξαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, θνηλνπνηψληαο ην ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο φπσο ην Facebook, ην Twitter, to digg θηι. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο 
επηιέμακε ηελ εθαξκνγή AddThis. 

 

Social Media Plugins 

Τινπνηήζεθαλ κεραληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ ηζηφηνπνπ καο κε ηηο πην 
δεκνθηιείο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter. 
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7.2 RSS Feeds 

Ο φξνο RSS πξνέξρεηαη απφ ην αγγιηθφ Really Simple Syndication θαη είλαη έλα format 
αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλν ζε γιψζζα XML. Δίλαη έλαο λένο ηξφπνο λα ελεκεξψλεηαη 
ν ρξήζηεο ηνπ Ιληεξλέη γηα γεγνλφηα θαη λέα απφ δηάθνξα θαλάιηα πιεξνθνξίαο. 

Σα RSS feed καο επηηξέπνπλ λα ελεκεξσλφκαζηε άκεζα γηα φια ηα λέα ζέκαηα ρσξίο 
λα είλαη απαξαίηεην λα επηζθεθηνχκε ην site. Μφιηο δεκνζηεπζεί θάπνην λέν ζέκα, ν 
ππνινγηζηήο κέζσ θάπνηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο RSS θέξλεη ζηελ νζφλε ηνλ ηίηιν, ηελ 
πεξίιεςε, θαζψο θαη έλα ζχλδεζκν, ψζηε αλ ζέινπκε λα δηαβάζνπκε νιφθιεξν ην ζέκα. 

Γηα λα κπνξνχκε λα ιακβάλνπκε απηφκαηα ηηο ελεκεξψζεηο, ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα RSS feeds, κέζσ ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο (RSS reader) γηα ηελ 
αλάγλσζε ηνπο. Οη ζχγρξνλνη web browsers, π.ρ. ν Firefox ή ν Opera, δηαζέηνπλ 
ελζσκαησκέλν RSS reader ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηα RSS feeds πνπ 
καο ελδηαθέξνπλ. 

Δλαιιαθηηθά, ππάξρνπλ θαη μερσξηζηά πξνγξάκκαηα εηδηθά γηα ηελ αλάγλσζε ησλ RSS 
feeds φπσο γηα παξάδεηγκα ην RSSOwl ην νπνίν είλαη open source θαη δσξεάλ δηαζέζηκν γηα 
download θαη ρξήζε. 

Σν Drupal δεκηνπξγεί απηφκαηα feeds γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο, αιιά κπνξνχκε λα 
παξακεηξνπνηήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε feeds κε δηθέο καο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. 
Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε απηή δπλαηφηεηα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπκε 
θάλεη εγθαηάζηαζε ην Views module. 

Γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο ζεσξήζακε ζσζηφ λα δεκηνπξγήζνπκε μερσξηζηά rss feeds αλά 
θαηεγνξία αλάινγα κε ην πεξηερφκελν. Έηζη δεκηνπξγήζακε μερσξηζηά feeds γηα ηα "news", 
"reviews", "interviews", "editorial", αιιά θαη έλα κε ηελ ζπγθεληξσηηθή ξνή "home" πνπ 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ ηζηνηφπνπ καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο κπνξεί 
λα επηιέμεη λα παξαθνινπζεί ηα feeds πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σέινο, ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ 
ηζηνηφπνπ καο ζην footer θαη ζην header ππάξρνπλ εκθαλή εηθνλίδηα rss, γηα ηελ άκεζε 
δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"rss_feeds" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next". 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  ΚΤΓΧΝΑΚΗ ΠΑΝΣΔΛΗ 

 

Γηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0 62 

 

 
Δηθόλα 23 - Γεκηνπξγία View 

 

3. Δπηιέγνπκε "Feed" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display".  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο: 

 

 Name: Feed Reviews 

 Title: grande-rock.com – Reviews 

 Style: RSS Feed 

 Row style: Node 

 Link display: Feed Reviews 

 

5. ην "Feed settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε θαη παηάκε 
"Update". Δκείο ην νλνκάζακε "feed/reviews". 

 

6. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

7. Δπηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηνπ node πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ζην view καο. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Reviews 

 

8. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

9. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε λα εκθαλίδεηαη πάλσ ην πην πξφζθαην: 

 

 Node: Post date desc 
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10. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 24 – Feed Reviews 

 

11. Παξφκνηα θάλνπκε add αιιά ηξία displays γηα ηα feeds ησλ "news", "interviews", 
"editorial" θαη έλα ζπγθεληξσηηθφ γηα ην "home".  

 

 
Δηθόλα 25 - Feed News 
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Δηθόλα 26 - Feed Interviews 

 

 
Δηθόλα 27 - Feed Editorial 
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Δηθόλα 28 - Feed Home 

12. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > RSS publishing) θαη νξίδνπκε λα 
εκθαλίδνληαη 10 ζηνηρεία αλά feed θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο λα απνηειείηαη απφ 
ηίηιν θαη πεξίιεςε (teaser), ζπκπιεξψλνληαο ηα παξαθάησ: 

 

 Number of items in each feed: 10 

 Feed content: Titles plus teaser 

 

 
Δηθόλα 29 - RSS publishing 

 

13. Σέινο, πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Post settings) θαη 
νξίδνπκε ην κήθνο ησλ trimmed posts (δειαδή ησλ teasers) ζηνπο 800 ραξαθηήξεο.  
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Δηθόλα 30 - Post settings 

 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα αθφηνπ δεκνζηεχζακε θάπνην feed είλαη λα ελεκεξψζνπκε ηνπο 
αλαγλψζηεο καο φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκα feeds. Οη ζειίδεο πνπ παξέρνπλ RSS feed κπνξνχλ 
λα ην δείμνπλ απηφ ζηνπο αλαγλψζηεο κε ηε ρξήζε ελφο ζπλδέζκνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

 

<a type="application/rss+xml" href="feed.rss">RSS feed for this page</a> 

 

Σν "feed.rss" είλαη o URL ζχλδεζκνο πξνο ηελ ζειίδα κε ηα feeds. Η ηδηφηεηα "type" 
ελεκεξψλεη ηεο κεραλέο πεξηήγεζεο φηη απηφ είλαη κηα ζχλδεζε πξνο έλα RSS feed κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα ην θαηαιαβαίλνπλ. 

Δπηπιένλ, κεξηθά πξνγξάκκαηα αλαδεηνχλ έλα ζχλδεζκν ζην ηκήκα <head> ηεο 
HTML. Γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε, πξνζζέηνπκε κηα εηηθέηα <link>. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

 

<head> 

  <title>My Page</title> 

  <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

   href="feed.rss" title="RSS feed for My Page"> 

</head> 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην θάθειν ηνπ theme καο, θάλνπκε αληηγξαθή/επηθφιιεζε ην 
"page.tpl.php" θαη κεηνλνκάδνπκε ην λέν καο αξρείν ζε "page-front.tpl.php". Με απηφ 
ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε έλα μερσξηζηφ template γηα ηελ αξρηθή καο ζειίδα (Ηome). 

 

2. Αλνίγνπκε ην αξρείν "page-front.tpl.php" πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε θαη κέζα ζηελ 
εηηθέηα <head>..</head> πξνζζέηνπκε ηα παξαθάησ: 

 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Home" href="/feeds/home" /> 
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<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="News" href="/feeds/news" /> 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Interviews" 
href="/feeds/interviews" /> 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Reviews" href="/feeds/reviews" /> 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Editorial" href="/feeds/editorial" /> 

 

 
Δηθόλα 31 - ύλδεζκνη feeds ζηελ αξρηθή καο ζειίδα 

 

3. ηα αξρεία "page.tpl.php" θαη "page-front.tpl.php" ζην div ηνπ footer θαη ζην div ηνπ 
header πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ: 

 

<a type="application/rss+xml" href="feed/home">..</a> 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζε φπνηα ζειίδα θαη αλ βξηζθφκαζηε θάλνληαο θιηθ ζην rss εηθνλίδην 
ζην footer ή ζην header ζα κεηαθεξφκαζηε πάληα ζην feed Home. 
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Δηθόλα 32 – RSS Icon ζην footer ηεο ζειίδαο καο 

 

 
Δηθόλα 33 - Feed News 

7.3 Feed Aggregator 

Σν Aggregator module είλαη έλαο δπλακηθφο ζπιιέθηεο ξνψλ (feed aggregator) πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal. Όηαλ ελεξγνπνηείηαη, ην Aggregator module 
κπνξεί λα ζπιιέμεη πεξηερφκελν απφ άιινπο ηζηφηνπνπο.  

Μπνξεί λα ζπιιέμεη, λα δηαβάζεη θαη λα παξνπζηάζεη εηδήζεηο, θείκελν, εηθφλεο, θαη 
νηηδήπνηε άιιν πεξηερφκελν απφ εηδεζενγξαθηθνχο ηζηφηνπνπο θαη blogs απφ ην Γηαδίθηπν.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε άιια modules, ην Aggregator module κπνξεί λα 
θαηαζηήζεη απηά ηα ζηνηρεία ξνψλ δηαζέζηκα ζε έλαλ ηζηφηνπν Drupal, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
γλσζηά ζρήκαηα syndication ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ RSS, Atom θαη RDF. 

 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ:  
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 Να δνπλ ηα πην πξφζθαηα feeds κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηελ θχξηα ζειίδα aggregator. 
 Να δνπλ ηα πην πξφζθαηα feeds αλά πεγή. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο (administrators) κπνξνχλ: 

 

 Να πξνζζέζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαγξάςνπλ ηα feeds. 
 Να επηιέμνπλ πφζν ζπρλά ν Aggregator ζα ειέγρεη θάζε κεκνλσκέλν feed γηα λέν 

πεξηερφκελν. 
 Να νξγαλψζνπλ κεκνλσκέλα feeds ζε θαηεγνξίεο. 
 Να ελεξγνπνηήζνπλ ή λα ζέζνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα blocks γηα θάζε feed θαη θάζε 

θαηεγνξία.  
 

Σν aggregator module απαηηεί ηελ εθηέιεζε ηνπ cron γηα λα ειέγμεη γηα ηηο πην 
πξφζθαηεο εηδήζεηο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ παξαθνινπζεί. 

 

Θεσξήζακε πσο είλαη ζεκαληηθφ γηα ην πεξηνδηθφ καο λα έρεη θάπνην είδνο ζχλδεζεο 
κε άιινπο ηζηφηνπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελφ καο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνζζέζακε 
έλα feed aggregator σο block ζηε ζειίδα ησλ news, πνπ παξνπζηάδεη ηηο πην πξφζθαηεο 
εηδήζεηο απφ ηηο ζειίδεο απηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε 
ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζρεηηθά λέα ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module "Aggregator" (Administer > Site building > 
Modules). Δίλαη Core-optional module, δειαδή, ππάξρεη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 
Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάζνπκε. 

 

 
Δηθόλα 34 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ Aggregator module 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Feed aggregator) θαη παηάκε 
"Add category", ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηεγνξία θάησ απφ ηελ νπνία ζα 
πξνζζέζνπκε ηα feed καο.  

 

πκπιεξψλνπκε: 

 

 Title: Web News 
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Καη παηάκε "Save". 

 

 
Δηθόλα 35 - Γεκηνπξγία λέαο θαηεγνξίαο feed 

 

3. Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν feed παηάκε ζην "Add feed" θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα 
παξαθάησ πεδία (ηίηινο, url, ρξφλνο αλαλέσζεο, θαηεγνξία), φπσο ζην παξάδεηγκα: 

 

 Title: Metal Blade Records 

 URL: http://www.metalblade.com/rss/english.xml 

 Update interval: 1 hour 

 Categorized news items: Web News 

 

Καη παηάκε "Save". 
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Δηθόλα 36 - Πξνζζήθε ελόο feed 

 

 
Δηθόλα 37 - Λίζηα κε ηα feeds πνπ πξνζζέζακε 

 
4. Γηα λα θαζνξίζνπκε δηάθνξεο ξπζκίζεηο, φπσο ν ρξφλνο δηάξθεηαο δσήο ησλ feeds 

κέρξη κία βδνκάδα, πεγαίλνπκε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Feed aggregator, παηψληαο ζην 
"Settings" θαη νξίδνπκε ην εμήο: 

 

 Discard items older than: 1 week 

 

Καη παηάκε "Save". 
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Δηθόλα 38 - Ρπζκίζεηο ηνπ Feed aggregator 

 

5. ηε ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  

 

 
Δηθόλα 39 - Δλεξγνπνίεζε ηνπ aggregator block 

 

6. Παηψληαο ζην "configure" επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ ζειίδα News θαη λα 
εκθαλίδεη ηηο ηέζζεξηο πην πξφζθαηεο ελεκεξψζεηο. 

 

 Number of news items in block: 4 
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 Show block on specific pages: news 

 

 
Δηθόλα 40 - Ρπζκίζεηο aggregator block (1) 

 

 
Δηθόλα 41 - Ρπζκίζεηο aggregator block (2) 

 

7. Γηα λα αλνίγνπλ νη ζπλδέζεηο ηνπ aggregator block ζε λέν παξάζπξν πξνζζέηνπκε ζην 
"template.php" ην παξαθάησ: 

 

function GRTheme_aggregator_block_item($item, $feed = 0) { 

  global $user; 

 

  $output = ''; 

  if ($user->uid && module_exists('blog') && user_access('create blog entries')) { 

    if ($image = theme('image', 'misc/blog.png', t('blog it'), t('blog it'))) { 

      $output .= '<div class="icon">'. l($image, 'node/add/blog', array('attributes' => 
array('title' => t('Comment on this news item in your personal blog.'), 'class' => 'blog-it'), 
'query' => "iid=$item->iid", 'html' => TRUE)) .'</div>'; 

    } 

  } 

 

  // Display the external link to the item. 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  ΚΤΓΧΝΑΚΗ ΠΑΝΣΔΛΗ 

 

Γηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0 74 

 

  $output .= '<a target=\"_blank\" href="'. check_url($item->link) .'">'. check_plain($item-
>title) ."</a>\n"; 

  return $output; 

}  

 

8. Δλψ γηα λα αλνίγνπλ νη ζπλδέζεηο θαη γηα ηελ page aggregator ζε λέν παξάζπξν, ζα 
ρξεηαζηεί λα αληηγξάςνπκε απφ ηνλ θάθειν "root/modules/aggregator/" ζην θάθειν ηνπ 
theme καο ηα αξρεία "aggregator-item.tpl.php" θαη "aggregator-summary-item.tpl.php".  

 

Θα πξέπεη λα ηα επεμεξγαζηνχκε, λα βξνχκε ηα href tags θαη λα αληηθαηαζηήζνπκε γηα 
ην κελ "aggregator-item.tpl.php": 

 

απφ <a href="<?php print $feed_url; ?>" >  

ζε <a href="<?php print $feed_url; ?>" target="_blank"> 

 

θαη γηα ην "aggregator-summary-item.tpl.php":  

 

απφ <a href="<?php print $source_url; ?>" class="feed-item-source">  

ζε <a href="<?php print $source_url; ?>" class="feed-item-source" target="_blank"> 

 

9. Σέινο, πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "aggregator module", ζπγθεθξηκέλα ην "access news feeds", γηα φινπο 
ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ. 

 

 
Δηθόλα 42 - Permissions page 
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Δηθόλα 43 - Aggregator block 

 

 
Δηθόλα 44 - Aggregator page 

7.4 Tags & Tagging 

Οη εηηθέηεο είλαη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζπλδένληαη ή απνδίδνληαη ζε θνκκάηηα πιεξνθνξίαο (φπσο 
εηθφλεο, άξζξα, αξρεία βίληεν θιπ).  

Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, θαζψο είλαη πην δπλακηθά θαη επέιηθηα απφ ηελ θιαζηθή 
κέζνδν ηαμηλφκεζεο κε θαηεγνξίεο. Μπνξνχλ λα εμεγήζνπλ επθνιφηεξα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 
ηηο νπνίεο θαιχπηεη έλα άξζξν, θαζψο θαιχπηνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην πνηθίιν πιηθφ ην 
νπνίν ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ζε έλαλ ηζηφηνπν. Η θαηεγνξηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ απφ ρξήζηεο 
κε ηελ ρξήζε εηηθεηψλ ζθνπεχεη λα θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία απιή ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ 
αλαδήηεζε. 
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Θα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν ιεμηιφγην (vocabulary) ζην Taxonomy γηα ηνπο 
ηχπνπο πεξηερνκέλσλ "news", "reviews", "interviews". Σν ιεμηιφγην απηφ ζα ελεκεξψλεηαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο επεμεξγαζίαο ελφο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο 
πεξηερνκέλνπ. Η επηινγή ησλ εηηθεηψλ (tags) ζα είλαη ειεχζεξε (free tagging) ζχκθσλα κε ηελ 
θξίζε ηνπ ζπληάθηε θαη φρη απφ πξνθαζνξηζκέλν ιεμηιφγην. 

Οη εηηθέηεο απηέο ζα εκθαλίδνληαη θνληά ζην άξζξν καο σο ζχλδεζκνη (links) πξνο άιια 
άξζξα πνπ δηαζέηνπλ ηελ ίδηα εηηθέηα. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module "Taxonomy" (Administer > Site building > 
Modules). Δίλαη core-optional module, δειαδή ππάξρεη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 
Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάζνπκε. 

 

 
Δηθόλα 45 - Δλεξγνπνίεζε ηνπ module Taxonomy 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Taxonomy > Add Vocabulary) 
φπνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε αξρηθά έλα λέν Vocabulary ζπκπιεξψλνληαο ηα παξαθάησ 
πεδία:  

 

 Vocabulary Name: Tags 

 Content Types: Interviews, News, Reviews 

 Tags: Yes (νξίδνπκε tags θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ 
πεξηερνκέλνπ, ρσξίδνληαο ηα κε θφκκα) 
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Δηθόλα 46 – Γεκηνπξγία Tag Vocabulary (1) 

 

 
Δηθόλα 47  – Γεκηνπξγία Tag Vocabulary (2) 

 

 
Δηθόλα 48  – Γεκηνπξγία Tag Vocabulary (3) 
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3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη  αιιαγέο καο. 

 

 
Δηθόλα 49 - ηηγκηόηππν από ηελ δηαδηθαζία εηζαγωγήο εηηθεηώλ 

 

 
Δηθόλα 50 - Tags 
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Δηθόλα 51 – Δκθάληζε απνηειεζκάηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηηθέηα “rock” 

7.5 Tag Cloud (Tagadelic) 

Σν ζχλλεθν εηηθεηψλ (tag cloud) ή ζχλλεθν ιέμεσλ (ή ζηαηηζηηθφο θαηάινγνο ζηνλ νπηηθφ 
ζρεδηαζκφ) είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ελφο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ, ή απιά ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη εηηθέηεο είλαη ζπλήζσο απιέο ιέμεηο θαη 
ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη αιθαβεηηθά. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρεη έλαο 
δηθηπαθφο ηφπνο πεξηγξάθεηαη κε αιιαγέο ζην ρξψκα ή ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ηεο ιέμεο. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε εχξεζε κηαο εηηθέηαο, είηε αιθαβεηηθά, είηε κέζσ ηεο 
δεκνθηιίαο ηεο. Οη εηηθέηεο είλαη ζπλήζσο ππεξζπλδέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζπιινγέο ζεκάησλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ εηηθέηα. 

Σν Tagadelic είλαη έλα κηθξφ module, ρσξίο θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ ή πνιχπινθεο 
ξπζκίζεηο, ην νπνίν παξάγεη κηα ζειίδα κε εηηθέηεο. Σν πιενλέθηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ κεγέζνπο 
ηεο γξακκαηνζεηξάο ησλ ιέμεσλ, δίλεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο δεκηνπξγίαο επηπέδσλ - 
δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ηνπο. 

Σν Tagadelic πξνζθέξεη δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πξνζηεζνχλ νη φξνη θαη ηα ιεμηιφγηα ζε 
έλα tag cloud. Πξνζθέξεη επίζεο έλα sideblock γηα θάζε ιεμηιφγην ηαμηλνκίαο. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ζα αμηνπνηήζνπκε ην ιεμηιφγην πνπ δεκηνπξγήζακε 
πξνεγνπκέλσο. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Θα ρξεηαζηεί λα θαηεβάζνπκε θαη λα ελεξγνπνηνχκε ην "Tagadelic" module (Administer 
> Site building > Modules). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη πξψηα λα έρνπκε 
ελεξγνπνίεζε πξψηα ην core optional module "Taxonomy". 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  ΚΤΓΧΝΑΚΗ ΠΑΝΣΔΛΗ 

 

Γηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0 80 

 

 
Δηθόλα 52 - Δλεξγνπνίεζε ηνπ Tagadelic module 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην  (Administer > Site configuration > Tagadelic configuration) φπνπ 
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηηθεηψλ, ην ζχλνιν ησλ 
εηηθεηψλ αλά ζειίδα θαη ηα επίπεδα δεκνθηιίαο. Θέηνπκε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο:  

 

 Tagadelic sort order: by title, ascending 

 Amount  of tags on pages: 60 

 Number of levels: 6 

 

 
Δηθόλα 53 – Ρπζκίζεηο γηα ην Tagadelic module 

 

3. ηε ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε ην "Tags in Tags" (απηφ δειαδή πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Taxonomy: Tags) λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  
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Δηθόλα 54 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ Tag cloud block 

 

4. Σέινο, παηψληαο δεμηά ζην "configure" νξίδνπκε ηνλ ηίηιν πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη 
ζην block θαζψο θαη ην αξηζκφ ησλ tags:  

 

 Block title: Tag Cloud 

 Tags to show: 30 

 

 
Δηθόλα 55 – Ρπζκίζεηο Tag cloud block 
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Δηθόλα 56 – Tag cloud block 

7.6 Related Posts block 

Σα ζρεηηθά άξζξα απνηεινχλ κηα ρξήζηκή ιεηηνπξγία, απφ ην ίδην ηνλ ηζηφηνπν γηα ηελ πξνβνιή 
ησλ ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ αλά θαηεγνξία. 

Η επίδεημε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ (related posts) είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο 
ψζηε νη επηζθέπηεο λα παξακείλνπλ γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ζηνλ ηζηφηνπφ καο. Θα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην ιφγν απηφ ηηο εηηθέηεο (tags) απφ ην vocabulary πνπ δεκηνπξγήζακε 
πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη php θψδηθα γηα λα θαηαθέξνπκε λα ην πινπνηήζνπκε. 

Οη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο πνπ ζα εκθαλίδνληαη είλαη δεκνζηεχζεηο ησλ νπνίσλ νη 
εηηθέηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο εηηθέηεο ηεο ηξέρνπζαο δεκνζίεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα 
δεκνζίεπζε ζπλδέεηαη κε εηηθέηεο φπσο "rock", "band" θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο δεκνζηεχζεηο 
ζην ζχζηεκα καο κε ηηο ίδηεο εηηθέηεο, απηέο νη δεκνζηεχζεηο ζα εκθαληζηνχλ σο ζρεηηθά άξζξα. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"related_posts", γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 57 – Γεκηνπξγία View 

 

3. Δπηιέγνπκε "Block" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". 

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο: 

 

 Name: Related Posts 

 Title: Related Posts 

 HTML List 

 Items to display: 10 

 

http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
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Δηθόλα 58 – Basic settings 

 

5. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

6. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ηχπν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ: 

 

 Node: Title 

 Node: Type 

 

7. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 
node". Παηάκε "Update". 

 

8. ηo "Node: Type", αθήλνπκε θελφ ην "Label". Παηάκε "Update". 

 

9. ηελ πεξηνρή "Arguments" ζβήλνπκε ην Node:created year + month θαη πξνζζέηνπκε 
ηα δχν παξαθάησ κε ηε ίδηα ζεηξά θαη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Taxonomy Term: Term ID 

Provide default argument 

Default argument type: PHP Code** 

Allow multiple terms per argument 

Reduce duplicates 

 

 Node: Nid 

Provide default argument 

Node ID from URL 

Exclude the argument 
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**PHP Code: 

$node = node_load(arg(1)); 

$tids = array(); 

$vid = 8; // this is the vocabulary id to search through... 

$terms = taxonomy_node_get_terms_by_vocabulary($node, $vid);  

foreach($terms as $term){ 

$tids[] = $term->tid; 

} 

return implode('+',$tids); 

 

 
Δηθόλα 59 – Argument setting (1) 
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Δηθόλα 60  – Argument setting (2) 
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Δηθόλα 61  – Argument setting (3) 

 

10. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Interviews, News, Reviews 

 

11. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

12. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε λα εκθαλίδεηαη ην πην πξφζθαην πην ςειά ζηε 
ιίζηα: 

 

 Node: Post date desc 
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Δηθόλα 62 - Related posts block settings 

 

13. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  

 

 
Δηθόλα 63 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ block related posts 

 

14. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  
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Δηθόλα 64 – Related posts block 

7.7 Δημιουργία ενός custom module στο Drupal 

7.7.1 Σα modules στο Drupal 

Έλα module είλαη κηα ζπιινγή αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα θαη είλαη 
γξακκέλα ζε PHP. Δπεηδή ν θψδηθαο ελφο module εθηειείηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ηζηφηνπνπ, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη 
ηηο δνκέο ηνπ ππξήλα Drupal. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα module δελ δηαθέξεη απφ έλα 
ζπλεζηζκέλν αξρείν PHP πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλεμάξηεηα, λα δνθηκαζηεί θαη ζηε 
ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Η πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζηνλ θψδηθα ηνπ module λα εθηειείηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ρψξνπο ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal θαη λα εληζρχεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Σα κέξε φπνπ ν 
θψδηθαο κπνξεί λα εθηειεζηεί νλνκάδνληαη "hooks" θαη νξίδνληαη απφ έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ. 

 

Έλαο ηζηφηνπνο Drupal κπνξεί λα έρεη ηξία είδε κνλάδσλ (modules):  

 

 Core modules, πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ Drupal θαη εγθξίλνληαη απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Drupal θαη ηελ θνηλφηεηα.  

 Modules πνπ γξάθνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα Drupal θαη κνηξάδνληαη θνηλέο άδεηεο ρξήζεο 
GNU (GPL), φπσο θαη ην ίδην ην Drupal. 

 Custom modules, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηφηνπνπ κε ζηφρν ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ. 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα module ζην Drupal πξέπεη λα: 

 

 Έρνπκε βαζηθέο γλψζεηο PHP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζχληαμεο θαη ηεο έλλνηαο 
ησλ PHP αληηθεηκέλσλ. 

 Βαζηθή θαηαλφεζε ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηα πεδία, ηα αξρεία θαη 

πξνηάζεηο SQL. 

 Μηα ιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal. 

 Γηθαηψκαηα administrator πάλσ ζε κία εγθαηάζηαζε. 
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 Πξφζβαζε ζηνλ Webserver. 

7.7.2 Βήματα για την δημιουργία ενός custom module 

Πξηλ μεθηλήζνπκε 

Μέζα ζηνλ θαηάινγν ηνπ module καο, πξέπεη λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξία αξρεία, έλα 
κε επέθηαζε ".info", έλα κε επέθηαζε ".install" θαη έλα κε επέθηαζε ".module". Σν αξρείν ".info" 
είλαη έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ πνπ δίλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππξήλα Drupal γηα ην 
module καο. Σν ".install" αλαιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πηλάθσλ ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ. Σν ".module" πεξηέρεη ηνλ θψδηθα php πνπ ν ππξήλαο Drupal ζα θνξηψζεη θαη ζα 
εθηειέζεη.  

θνπφο ηνπ module πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπκε είλαη ε πξνζζήθε ελφο επηπιένλ 
πεδίνπ (field) κε ην φλνκα "rating" ζηελ default θφξκα ησλ comments γηα ηνλ ηχπν 
πεξηερνκέλνπ (content type) "Reviews". Δπηπιένλ, ζειήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη έλα κέζν 
φξν απφ ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Βήκα 1
ν
 Δλεκεξώλνληαο ην Drupal γηα ην module καο (.info) 

Γηα λα ελεκεξψζνπκε ην Drupal γηα ην module καο δεκηνπξγήζακε έλα αξρείν ην νπνίν 
νλνκάζακε "comfield.info" ην νπνίν πεξηέρεη meta πιεξνθνξίεο γηα ην module καο. Ο θψδηθάο 
καο είλαη ν εμήο: 

 

; $Id$ 

name = Comfield 

description = Allows you to add a field to the comment form through the drupal form api 

core = 6.x 

dependencies[] = comment 

 

Όπνπ: 

 

 name: Τπνρξεσηηθφ πεδίν θαη είλαη ην φλνκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη γηα ην module καο. 

 description : Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ε νπνία ζα ιέεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζειίδαο ηη 
θάλεη απηφ ην module θαη έρεη πεξηνξηζκφ 255 ραξαθηήξσλ. 

 core: Αλαθέξεη ζε πηα έθδνζε ηνπ drupal κπνξεί λα ηξέμεη ην module καο. 

 dependencies: Μηα ζεηξά άιισλ modules πνπ ην module καο απαηηεί. Δάλ απηέο νη 
κνλάδεο δελ είλαη παξνχζεο, ην module καο δελ ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί. Δάλ απηέο 
νη κνλάδεο είλαη παξνχζεο αιιά κελ ελεξγνπνηεκέλεο, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξνηξαπεί κε 
έλαλ θαηάινγν πξφζζεησλ κνλάδσλ πνπ κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ module comment. 

 

Βήκα 2
ν
 Γεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηάζηαζεο (.install) 

Έλα αξρείν ".install" εθηειείηαη ηελ πξψηε θνξά πνπ έλα module ελεξγνπνηείηαη, θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξέμεη ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο φπσο απαηηείηαη απφ ην module. Ο πην 
θνηλφο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη πεδίσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν αξρείν ".install" 
δελ απαηηεί θάπνηα ηδηαίηεξε ζχληαμε. Δίλαη έλα αξρείν PHP κε κηα δηαθνξεηηθή επέθηαζε. 

Σα αξρεία ".install" ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα εθηειέζνπλ ηηο αλαπξνζαξκνγέο 
φηαλ ην ρξεηάδεηαη κηα λέα έθδνζε ελφο module. 

Οη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο εζσθιείνληαη ζε κηα function _install (). Απηή ζα θιεζεί φηαλ 
ελεξγνπνηήζνπκε γηα πξψηε θνξά ην module. Οπνηνζδήπνηε αξηζκφο functions κπνξεί λα 
ηνπνζεηεζεί εδψ, αιιά ε πην ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηνη 
πίλαθεο γηα ην module καο. 
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function comfield_install() { 

  drupal_install_schema('comfield', 'comfield'); 

} 

 

Παξφκνηα δεκηνπξγνχκε κηα function _uninstall() πνπ ζα θιεζεί θαηά ηελ 
απεγθαηάζηαζε: 

 

function comfield_uninstall() { 

  drupal_uninstall_schema('comfield', 'comfield'); 

} 

 

Οη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Schema API. Σν 
Schema API επηηξέπεη ζηα modules λα δειψζνπλ ηνπο πίλαθεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε κηα 
δνκεκέλε ζεηξά θαη παξέρεη  API functions γηα δεκηνπξγία (create), δηαγξαθή (drop) θαη 
ηξνπνπνίεζε (alter) πηλάθσλ (tables), ζηειψλ (columns), θιεηδηψλ (keys), θαη δεηθηψλ 
(indexes). 

 

function comfield_schema() { 

  $schema['comfield'] = array( 

    'description' => t('rating'), 

    'fields' => array( 

      'id' => array( 

        'type' => 'serial' 

        // zerofill auto_increment 

      ), 

      'xid' => array( 

        'type' => 'int', 

        'unsigned' => TRUE 

        // default NULL 

        // zerofill 

      ), 

      'pid' => array( 

        'type' => 'int', 

        'unsigned' => TRUE 

        // default NULL 

        // zerofill 

      ), 

      'type' => array( 

        'type' => 'varchar', 

        'length' => 16 

        // enum('node', 'comment') 

        // not null 

        // null check 

      ), 

      'val' => array( 

        'type' => 'varchar', 

        'length' => 999 
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        // default NULL 

      ), 

    ), 

    'primary key' => array('id') 

  ); 

  return $schema; 

} 

 

Γηα ηηο αλάγθεο καο δεκηνπξγήζακε έλα πίλαθα κε ηα εμήο πεδία: 

 

 id, πνπ είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο θάζε εγγξαθήο ζηνλ πίλαθά καο 

 xid, πνπ απνζεθεχεη ην id ην comment,  

 pid, πνπ απνζεθεχεη ην id ηνπ node 

 type, πνπ απνζεθεχεη ηνλ ηχπν, δει. comment 

 val, πνπ απνζεθεχεη ηελ ηηκή πνπ ζα επηιέμνπκε θαηά ηε βαζκνιφγεζε. 

 

Βήκα 3
ν
 Γεκηνπξγία ηνπ module (.module) 

Σν πξψην βήκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα module είλαη λα επηιέμνπκε έλα ζχληνκν 
φλνκα γηα απηφ. Απηφ ην φλνκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα αξρεία θαη ζηα νλφκαηα ησλ 
functions θαη πξέπεη λα μεθηλά κε γξάκκα θαη λα πεξηέρεη κφλν πεδά γξάκκαηα. Σν δηθφ καο 
module ην νλνκάζακε "comfield" . εκαληηθφ είλαη ην module καο λα κελ έρεη ην ίδην φλνκα κε 
θάπνην άιιν module ή θάπνην theme απφ ηελ ζειίδα καο.  

Άξα έρνπκε έλα αξρείν κε ην φλνκα "comfield.module" ζην νπνίν ζα πεξηέρεηαη ν php 
θψδηθαο ηνπ module καο.  

Σα αξρεία ησλ modules πξέπεη λα μεθηλνχλ κε ην <?php πνπ δειψλεη φηη παξαθάησ ζα 
γξαθεί php θψδηθαο. Έπεηηα γξάθνπκε ην //$Id$ ην νπνίν είλαη κία έλδεημε πνπ ζα ζπκπιεξψζεη 
ην Drupal κε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπγγξαθή θαη δηαζθεπή ηνπ module. Σέινο, αθνχ 
γξάςνπκε ηνλ θψδηθα php ζα θιείζνπκε κε ην ?>. 

 

Άξα γηα ηελ ψξα έρνπκε απηφλ ηνλ θψδηθα: 

 

<?php 

//$Ιd$ 

?> 

 

Έλα απφ ηα ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο Drupal είλαη νη 
εηδηθά νλνκαζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζην module καο λα αιιειεπηδξά κε ηνλ 
ππξήλα Drupal. Απηέο νη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη σο "hooks" επεηδή επηηξέπνπλ ζην 
module καο λα "γαληδψζεη" ζηνλ ππφινηπν ππξήλα ηνπ Drupal. Μηα ιεηηνπξγία hook ινηπφλ 
είλαη κία php function ηεο κνξθήο {modulename} _{hook}, φπνπ {modulename} είλαη ην φλνκα 
ηνπ module καο. Κάζε hook έρεη έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν παξακέηξσλ θαη έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηχπν απνηειέζκαηνο. 

Η hook_form_alter() καο επηηξέπεη λα αιιάμνπκε νπνηαδήπνηε θφξκα έρεη ρηηζηεί απφ 
ην Drupal. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζηε θφξκα ή λα 
αθαηξέζνπκε νξηζκέλα πεδία. Απηή ηελ ηερληθή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πξνζζέζνπκε 
επηπιένλ ζηνηρεία ζηε θφξκα ππνβνιήο ζρνιίσλ. πγθεθξηκέλα δεκηνπξγνχκε έλα επηπιένλ 
πεδίν ['cb2vsn'] ηχπνπ select, κε νλνκαζία "Rating" θαη ην νπνίν παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 
επηινγέο βαζκνιφγεζεο απφ ην 0 έσο ην 10. 

 

function comfield_form_alter(&$form, $form_state, $form_id) {  
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  if ($form_id == 'comment_form') {  

  $period = drupal_map_assoc(array('-', '0', '0.5', '1', '1.5', '2', '2.5', '3', '3.5', '4', '4.5', '5', '5.5', '6', 
'6.5', '7', '7.5', '8', '8.5', '9', '9.5', '10')); 

    $form['cb2vsn'] = array( 

    '#type' => 'select',  

 '#title' => t('Rating'), 

    '#id' => t('edit-field-cb2vsn-0-value'), 

 '#options' => $period, 

    '#default_value' => '', 

    ); 

   $form['#validate'][] = 'comfield_validate';  

  } 

} 

 

Δπηπιένλ δεκηνπξγνχκε κηα function _validate() γηα ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο 
θφξκαο, ε νπνία ζα εθηειείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο (submit). 

 

function comfield_validate($form, &$form_state) 

{ 

      $cb2vsn = $form_state['values']['cb2vsn']; 

      if ($cb2vsn && ($cb2vsn == "-")) { 

         form_set_error('cb2vsn', t('Rating field is required.')); 

      } 

} 

 

Όπνπ: 

 

 form_set_error: Σν κήλπκα πνπ ζα εκθαληζηεί ζε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 
πεδίνπ rating. 

 

ην επφκελν ζηάδην κέζα ζην comfield.module πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηα δηθαηψκαηα 
ηνπ module καο. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ δεκηνπξγήζακε κηα function, ηελ "comfield_perm()". 

 

function comfield_perm() { 

return array('view your field'); 

} 

 

Όπνπ: 

 

 return array('view your field'): Σα δηθαηψκαηα πνπ ζα θαίλνληαη ζηελ ζειίδα 
"permisions" ηνπ Drupal θαη πνπ ζα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα δειψλεη πην δηθαίσκα ζα 
έρεη ν θάζε ρξήζηεο πάλσ ζην module καο. 

 

Οξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε θφξκα 
ζρνιίσλ. 

 

function comfield_comment(&$comment, $op) { 
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  switch ($op) { 

    case 'insert':  

      $cb2sig = $comment['cb2vsn']; 

      db_query("INSERT INTO {comfield} (xid, type, val) VALUES(%d, '%s', '%s')", 
$comment['cid'], 'comment', $cb2sig); 

      break; 

    case 'view':  

      if (user_access('view your field')) { 

        $result = db_fetch_object(db_query("SELECT val FROM {comfield} WHERE 
type='comment' AND xid = %d", $comment->cid)); 

        $comment->comfield = $result->val; 

      } 

      break; 

  } 

} 

 

Όπνπ: 

 

 $op: Σν είδνο ελέξγεηαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί. Με επηινγέο ηηο insert θαη view. 

 case 'insert': Δθηειεί θαηάιιειν query, πνπ πξνζζέηεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ 
επηινγή καο. 

 case 'view': Δθηειεί θαηάιιειν query, πνπ επηζηξέθεη πεξηερφκελν απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ γηα πξνβνιή. 

 

Δπηπιένλ δεκηνπξγήζακε έλα αθφκα function γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ απφ 
ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπ ζην node, καδί κε ηνλ αξηζκφ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ςεθηζάλησλ. 

 

function comfield_nodeapi(&$node, $op) { 

  switch ($op) { 

      case 'view': // get it from the database for display 

      if (user_access('view your field')) { 

        $result = db_fetch_object(db_query("SELECT AVG(val) AS OrderAverage FROM 
{comfield} WHERE type='comment' AND pid = %d", $node->nid)); 

        if ($result->OrderAverage) { 

          $node->comfield = substr("$result->OrderAverage", 0, 3); 

        $result = db_fetch_object(db_query("SELECT COUNT(xid) AS Cq FROM {comfield} 
WHERE type='comment' AND pid = %d", $node->nid)); 

        if ($result->Cq) { 

          $node->countv = $result->Cq; 

        } 

      } 

      break; 

  } 

} 

} 

 

Βήκα 4 – Απνζήθεπζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ module 
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Αθνχ απνζεθεχζνπκε ηα ηξία αξρεία πνπ δεκηνπξγήζακε, ηα ηνπνζεηνχκε ζε έλα 
θάθειν κε νλνκαζία comfield, ελ ζπλερεία ηνλ απνζεθεχνπκε ζηελ ηνπνζεζία 
"sites/all/modules" θαη πεγαίλνπκε ζην (Administer  > Site building > Modules) φπνπ κπνξνχκε 
λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module κε φλνκα comfield. 

7.8 Comments & Rating 

Αθνχ δεκηνπξγήζακε ην module "comfield" πξέπεη λα θάλνπκε ηηο αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα 
template ηνπ ζέκαηνο (theme) καο, ψζηε λα παξνπζηάζνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ζθνπφο καο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ πεδίνπ 
"Rating" ζηε θφξκα ησλ ζρνιίσλ γηα ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ "Reviews", ψζηε ν ρξήζηεο λα 
κπνξεί λα αμηνινγήζεη ν ίδηνο ην πεξηερφκελν, βαζκνινγψληαο ζε κηα θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 
10. Απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ πξνθχπηεη έλαο κέζνο φξνο αμηνιφγεζεο, ν 
νπνίνο παξνπζηάδεηαη καδί κε ηελ εθηίκεζε/αμηνιφγεζε ηνπο ζπληάθηε γηα ην θάζε πεξηερφκελν. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module comfield πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο (πξνζζήθε 
ελφο extra field "rating" ζηα comments), φπσο θαη ην core-optional module Comment. 

 

 
Δηθόλα 65 - Δλεξγνπνίεζε ηωλ modules comment θαη comfield 

 

2. Πξνζζήθε ησλ δπν παξαθάησ functions ζην αξρείν "template.php" ηνπ theme καο γηα 
παξακεηξνπνίεζε ηεο θφξκαο ππνβνιήο ζρνιίσλ φπσο ε αθαίξεζε ηνπ πεδίνπ 
"Homepage" θαη ηνπ button "preview" θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ επηπιένλ field 
"rating" κφλν ζε node types ηχπνπ "reviews":  

 
1

ν
 fuction 

//Comments 

//Register custom theme functions 

function GRSimple_theme() { 

  return array( 

    'comment_form' => array( 

      'arguments' => array('form' => NULL), 

    ), 

  ); 
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} 

 

2
ν
 function 

//Customizations to the Comment form 

function GRSimple_comment_form($form) { 

 

    // Look up the node type. 

    $nid = $form['nid']['#value'];   

    $node = node_load(array('nid' => $nid));   

 

    //Homepage 

    $form['homepage'] = NULL;  

      

    //Remove this field from the other nodes 

    if ($node->type != 'reviews') {  

    $form['cb2vsn'] = NULL; 

    }   

 

    //Remove input filters 

    $form['comment_filter']['format'] = NULL; 

     

    //Remove preview button 

    $form['preview'] = NULL; 

 

return drupal_render($form);   

} 

 

 
Δηθόλα 66 - Rating field 
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Δηθόλα 67 – Δπηινγή Rate 

 

3. Πεγαίλνπκε ζην θάθειν ηνπ default theme καο "themes/garland", αληηγξάθνπκε ην 
αξρείν "comment.tpl.php" θαη ην επηθφιινχκε ζην theme καο κε ηελ ίδηα νλνκαζία. 
Κάλνπκε πάιη επηθφιιεζε θαη δεκηνπξγνχκε έλα δεχηεξν αξρείν απηή ηε θνξά φκσο κε 
ηελ νλνκαζία "comment-reviews.tpl.php" ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηδηθά γηα ηα 
reviews. 

Σα παξαπάλσ δχν αξρεία πνπ δεκηνπξγήζακε κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε 
δηάθνξεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζρνιίσλ.  

 

Η παξαθάησ γξακκή PHP εθηππψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ custom field rating γηα 
ηα reviews θαη ηελ πξνζζέηνπκε κέζα ζην αξρείν "comment-reviews.tpl.php": 

 

<?php print $comment->comfield ?> 
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Δηθόλα 68 – Δκθάληζε πεδίνπ Rating  

 

4. Γίλνπκε ηα θαηάιιεια permissions (Administer > User management > Permissions) γηα 
ην "comfield" θαη ηα "comments". Όπσο γηα παξάδεηγκα ην "post comments without 
approval", ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ άκεζα ην ζρφιηφ ηνπο ρσξίο λα 
πεξηκέλνπλ πξψηα ηελ έγθξηζε ηνπ admin.  

 

 
Δηθόλα 69 - Permissions page 

 
5. Σέινο, πεγαίλνπκε ζην θάθειν "sites/all/contemplates" ηεο εγθαηάζηαζήο καο θαη 

αλνίγνπκε ην αξρείν "node-reviews-body.tpl" κέζα ζην φπνην ζα πξνζζέζνπκε ηελ 
παξαθάησ γξακκή θψδηθα PHP: 

http://localhost/siteb/admin
http://localhost/siteb/admin/user
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<?php if ($node->countv==TRUE) {print "(".$node->countv." votes)";} ?> 

 

Απηή ε γξακκή εθηππψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ κέζνπ φξνπ απφ ηηο βαζκνινγίεο ησλ 
ρξεζηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν node, θαζψο θαη ην ζχλνιν απηψλ πνπ ςήθηζαλ. 

 

 
Δηθόλα 70 – Δκθάληζε απνηειέζκαηνο average 

7.9 Pingback 

Σν Pingback επηηξέπεη ζε έλα blogger (α) λα ελεκεξψζεη έλαλ άιιν blogger (β) φηη έρνπλ 
παξαπέκςεη ή ζρνιίαζαλ κηα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο (posts) ηνπ blogger (β). Όηαλ ην blog Β 
ιακβάλεη ηελ επηζήκαλζε απφ ην blog Α φηη έλα Pingback έρεη δεκηνπξγεζεί, ην ζχζηεκα ηνπ 
blog Β δεκηνπξγεί απηφκαηα έλα αξρείν κε ην permalink ηεο αλαθεξφκελεο ζέζεο. Σν Pingback 
ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη ζηα δχν blogs.  

Σν Pingback module επηηξέπεη ζην Drupal λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη pingbacks απφ 
θαη πξνο άιιεο δεκνζηεχζεηο (posts) κε ηε κνξθή ζρφιησλ (comments). Με ηελ αλαθνξά θαη 
ρξήζε ηνπ url ηεο ζειίδαο ηνπ post καο απφ θάπνην άιιν site, ζα ζηαιεί πξνο εκάο έλα ping ζε 
κνξθή ζρνιίνπ ζπλνδεπφκελν θαη απφ έλα link πξνο ηελ ζειίδα απηή. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 

 Απνζηνιή θαη ιήςε pingbacks 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ pingbacks αλά ηχπν πεξηερνκέλνπ (content type) 

 Απνζηνιή pingbacks θαηά ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ node creation ή θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ cron. 

 

Γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο ελεξγνπνηήζακε ηα Pingbacks κφλν γηα ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ "News". 

 

Γηαδηθαζία: 
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1. Δλεξγνπνηνχκε ην module "Pingback". Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη πξψηα λα έρνπκε 
ελεξγνπνηήζεη ην core optional module "Comment". 

 

 
Δηθόλα 71 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ module Pingback 

 

2. Καηαξράο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν input format εηδηθά γηα ηα pingbacks 
θαη λα ην νξίζνπκε γηα ην ξφιν ρξήζηε "Anonymous". Πεγαίλνπκε ζην (Administer > 
Site configuration > Input formats) θαη επηιέγνπκε ηελ θαξηέια "Add input format" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Name: ping 

 Roles: anonymous users 

 Filters: HTML filter, Line break converter, URL filter  

 

Παηάκε "Save". 
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Δηθόλα 72 – Γεκηνπξγία λένπ input format 

 
3. ηε ζπλέρεηα, πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > Pingback) θαη νξίδνπκε 

ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο:  

 

 Pingback input format: ping 

 Hide pingback input format for anonymous users: Enabled 

 Receive pingbacks: Yes 

 Pingback autoping: On cron run 

 Number of checks per cron run: 30 

 Notify for successful pingbacks: Yes 

 

Παηάκε "Save". 
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Δηθόλα 73 – Ρπζκίζεηο γηα ην Pingback 

 
4. Σέινο, πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > content types ) θαη ζηνλ 

ηχπν "News" επηιέγνπκε "edit". ηελ θαξηέια "Workflow settings" θάλνπκε "enabled" ηα 

pingbacks. Καη παηάκε "Save content type" 

 

 
Δηθόλα 74 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ Pingback γηα ηνλ ηύπν πεξηερνκέλνπ News 
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Δηθόλα 75 - Pingback 

7.10 Poll 

Σν Poll Module καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε απιέο ςεθνθνξίεο. Τπνβάιινπκε 
κηα εξψηεζε, δίλνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο, θαη αθήλνπκε ηνπο ρξήζηεο καο λα ςεθίζνπλ. Σν 
Drupal θξαηά έπεηηα έλαλ ηξέρνληα θαηάινγν ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (Poll). Δίλαη Core-optional module, δειαδή, ππάξρεη ζηελ 
αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην θαηεβάζνπκε. 

 

 
Δηθόλα 76 - Δλεξγνπνίεζε ηνπ Poll module 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Home > Create Content) θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Poll". 

 

3. πκπιεξψλνπκε ηα πεδία "Question" θαη "Choise" (γηα λα πξνζζέζνπκε φζεο επηινγέο 
ζέινπκε παηάκε ην Add another choise):  
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 Question: Which is your favorite music genre? 

 Choise: Hard Rock, Hair/Glam/Poser, AOR … 

 

 
Δηθόλα 77 – Γεκηνπξγία Poll 

 

4. ην "Comment settings" επηιέγνπκε "disabled". Παηάκε "Save". 

 

 
Δηθόλα 78 – Απελεξγνπνίεζε ζρνιίωλ 

 

5. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε ην "Most recent poll" block λα εκθαλίδεηαη ζηε "Left sidebar".  
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Δηθόλα 79 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ block Poll 

 

6. Σέινο, πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "Poll module", ζπγθεθξηκέλα ην "vote on polls", γηα φινπο ηνπο ξφινπο 
ρξεζηψλ.  

 

 
Δηθόλα 80 – Permissions page 

 

 
Δηθόλα 81 –Poll block  

7.11 Κοινοποίηση καταχώρησης (Addthis) 

Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ πινπνηήζακε, απνθαζίζακε λα 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θνηλνπνηήζνπλ έλα γεγνλφο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζε 
δηάθνξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην Facebook, ην Twitter, ην Del.icio.us, 
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ην digg, ην MySpace. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 
εθαξκνγή AddThis, κία εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dom Vonarburg, θαη πξνζθέξεη: 

 

 εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε, 
 δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα 
 δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο ζε πάλσ απφ 50 ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
 κηθξφ, απιφ θαη γξήγνξν κελνχ ιεηηνπξγίαο 
 αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ ηζηνηφπσλ πνπ ηελ θηινμελνχλ σο εθαξκνγή. 

 

Σν AddThis ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηζηφηνπνπο, κε πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο: AddThis buttons, custom buttons, ζεηξέο κε buttons πνπ ηα απνθαινχκε 
«toolboxes», αθφκε θαη εληειψο custom επηινγέο δηαζχλδεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Client API. 

Γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο επηιέμακε ηε κνξθή Addthis toolbox, ν ιφγνο είλαη φηη κπνξνχκε 
λα επηιέμνπκε/ζπζηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχκε. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

 Πεγαίλνπκε ζην θάθειν πνπ βξίζθεηαη ην theme καο. Αλνίγνπκε ην αξρείν 
"node.tpl.php" θαη πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα: 

 

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> 

<a class="addthis_button_facebook"></a> 

<a class="addthis_button_twitter"></a> 

<a class="addthis_button_myspace"></a> 

<a class="addthis_button_google"></a> 

<a class="addthis_button_delicious"></a> 

<a class="addthis_button_digg"></a> 

<a class="addthis_button_reddit"></a> 

<a class="addthis_button_stumbleupon"></a> 

<a class="addthis_button_email"></a> 

<a class="addthis_button_print"></a> 

<a class="addthis_button_compact"></a> 

</div> 

<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-
4da1122f49a1bcd1"></script> 
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Δηθόλα 82 – Γηακνηξαζκόο κηαο θαηαρώξηζεο κε ην Addthis widget 

 

 
Δηθόλα 83 - Γηακνηξαζκόο κηαο θαηαρώξεζεο κε ην Addthis widget ζην Facebook 

7.12 Social Plugins 

Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα social plugins γηα λα καο 
παξέρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο ζε πνηνπο θίινπο καο αξέζεη κηα αλάξηεζε, ηη 
ζρνιίαζαλ θαη ηη θνηλνπνίεζαλ φηαλ ηηο επηζθέθζεθαλ δεκηνπξγψληαο έηζη ρξήζηκεο ζπζηάζεηο 
πνπ καο βνεζνχλ λα βξνχκε ηη καο ελδηαθέξεη γξεγνξφηεξα. 

Σα plugins απηά είλαη κηθξά scripts ηα νπνία κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 
απνθηήζνπκε απφ ηηο αληίζηνηρέο developer ελφηεηεο ησλ παξαπάλσ ηζηφηνπσλ. 

Γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο επηιέμακε δχν δεκνθηιή widgets απφ ηνπο πιένλ γλσζηνχο 
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, facebook θαη twitter, ζηα νπνία έρνπκε δεκηνπξγήζεη 
ινγαξηαζκνχο (accounts). 
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Like box  

Πξνβάιιεη ηνπο θίινπο καο πνπ είλαη ζαπκαζηέο ηεο ζειίδαο ηνπ ελ ιφγν ηζηφηνπνπ ζην 
Facebook. Παηψληαο ην ζχλδεζκν “Μνπ αξέζεη” – “Like” νη θίινη καο ζπλέδεζαλ ην ινγαξηαζκφ 
ηνπο κε ηε ζειίδα θαη ηε θαηαρψξεζαλ ζηε θαξηέια “Πιεξνθνξίεο” – “Info” ηνπ πξνθίι ηνπο. Οη 
πξάμεηο απηέο δεκνζηεχνληαη ζην πξνθίι θαη ζην ηνίρν ηνπο ζε αιεζηλφ ρξφλν. 

 

Script code: 

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box 
href="http://www.facebook.com/pages/Grande-Rock-E-Zine/123160567758459" width="183"  
height="365" colorscheme="dark" show_faces="true" stream="false" header="false"></fb:like-
box> 

 

Join the conversation 

Πξνβάιεη ηηο πην πξφζθαηεο αλαξηήζεηο πνπ έρνπκε θνηλνπνηήζεη ζην πξνθίι καο ζην Twitter. 

 

Script code: 

<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>             <script> new 
TWTR.Widget({   version: 2,   type: 'profile',   rpp: 10,   interval: 6000,   width: 183,   height: 200,   
theme: {     shell: {       background: '#333333',       color: '#ffffff'     },     tweets: {       background: 
'#000000',       color: '#ffffff',       links: '#dbd19a'     }   },   features: {     scrollbar: true,     loop: 
false,     live: false,     hashtags: true,     timestamp: true,     avatars: false,     behavior: 'all'   } 
}).render().setUser('granderockcom').start(); </script> 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building > Blocks) 
θαη επηιέγνπκε ην "Add block" κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζακε έλα λέν block. Θα ρξεηαζηεί 
λα δψζνπκε κηα πεξηγξαθή γηα ην block καο, θαζψο θαη λα θάλνπκε αληηγξάςνπκε ηα 
scripts πνπ αλαθέξνπκε πην πάλσ.  

 

 
Δηθόλα 84 – Γεκηνπξγία block Social widget 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»  ΚΤΓΧΝΑΚΗ ΠΑΝΣΔΛΗ 

 

Γηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0 109 

 

2. Μέζα απφ ηε ζειίδα ησλ blocks (Administer > Site building > Blocks) επηιέγνπκε ην 
"Social widget" block, πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε, λα εκθαλίδεηαη ζηε "Left sidebar".  

 

 
Δηθόλα 85 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ module Social widgets 

 

 
Δηθόλα 86 – Social plugins 
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7.13 Social Media Icons 

Δλζσκαηψζακε ζηνλ ηζηφηνπφ καο ζπλδέζκνπο πξνο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηα νπνία 
δηαηεξνχκε ινγαξηαζκφ, εηζάγνληαο ηα θαηάιιεια εηθνλίδηα ζην ζσζηφ κέγεζνο, ζην header ηηο 
ζειίδαο καο. 

 

 
Δηθόλα 87- Social Media Icons 

7.14 ύνδεση των Social Media Facebook & Twitter με τον Ιστότοπό 

μας 

Έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ site καο είλαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter. Οη 
ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο καο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζειίδα γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ blog ή ηνπ ηζηνηφπνπ καο θαη κάιηζηα εληειψο δσξεάλ.  

Με ηελ δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην Facebook γηα ην site καο, κπνξνχκε λα 
ξπζκίζνπκε ηα RSS feed καο έηζη ψζηε νη λέεο δεκνζηεχζεηο καο λα εκθαλίδνληαη απηφκαηα θαη 
ζηε ζειίδα ηνπ Facebook. Έηζη ηα κέιε ηεο ζειίδαο καο ζην Facebook ζα κπνξνχλ λα 
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δεκνζηεχζεηο καο θαη λα ηηο ζρνιηάδνπλ κέζα ζην Facebook. 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηε ζειίδα ηνπ Facebook καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
ζπλδέζνπκε ην ινγαξηαζκφ ηνπ Facebook κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ Twittter, ψζηε λα γίλεηαη 
ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ζηνπο δχν ινγαξηαζκνχο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε θαη λα γξάθνπκε ζε πνιιέο ζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηαπηφρξνλα, γιπηψλνληαο πνιχηηκν ρξφλν απφ ην λα ελεκεξψλνπκε ηελ 
θάζε ζειίδα μερσξηζηά. 

7.14.1 Ρύθμιση του RSS feed για να εμφανίζει τις νέες μας δημοσιεύσεις στο 

Facebook 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Αξρηθά, θάλνπκε θιηθ ζην "Edit page" ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. 
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Δηθόλα 88 – Edit page 

2. ηε ζπλέρεηα αλαδεηνχκε ζηα αξηζηεξά ηελ θαξηέια "Apps". 

 

 
Δηθόλα 89 - Apps 

3. Δπηιέγνπκε ην "Notes" θαη "Go to application". 
 

4. Δπηιέγνπκε "Edit Import settings" ζηελ ελφηεηα Notes. Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε κφλν 
έλα RSS feed θάζε θνξά, φπνηε αλ ζειήζνπκε λα ην αιιάμνπκε απιά παηάκε "Stop 
Importing". 

 

 
Δηθόλα 90 – Edit import settings 

5. Δηζάγνπκε ηε δηεχζπλζε URL ηνπ RSS ζην παξερφκελν πιαίζην. Δπηιέγνπκε ην 
πιαίζην δίπια απφ ηε δήισζε φηη ην πεξηερφκελν καο αλήθεη. Γελ κπνξνχκε λα 
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εηζαγάγνπκε RSS feeds απφ ηζηνζειίδεο πνπ δελ είλαη δηθέο καο, ή πνπ δελ έρνπκε ηελ 
άδεηα ηνπο. 
 

 
Δηθόλα 91 – Import a Blog 

6. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί "Start Importing". Σν Facebook ζα εηζάγεη ην πεξηερφκελν ηνπ 
RSS feed γηα πξνεπηζθφπεζε. Δάλ φια θαίλνληαη εληάμεη, ηφηε πξνρσξάκε θαη παηάκε 
ην θνπκπί "Confirm". Σα RSS feed καο ηψξα ζα εηζάγνληαη απηφκαηα ζηα "Notes". 

 

 
Δηθόλα 92 – Confirm import 

7. Μεηά απφ απηφ, θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη κηα λέα δεκνζίεπζε ζην site καο, κηα 
πεξίιεςε απηήο ηεο δεκνζίεπζεο καδί κε έλα ζχλδεζκν ζα εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα 
"Wall" ηεο ζειίδαο καο ζην Facebook. 
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Δηθόλα 93 – Page Wall 

7.14.2 ύνδεση της Facebook Page με το Twitter 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Αξρηθά, θάλνπκε θιηθ ζην "Edit page" ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. 

 

 
Δηθόλα 94 – Edit page 

2. ηε ζπλέρεηα αλαδεηνχκε ζηα αξηζηεξά ηελ θαξηέια "Resources". 
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Δηθόλα 95 - Resources 

3. Δπηιέγνπκε ην "Link your Page to Twitter". 
 

4. Παηάκε ην θνπκπί "Link a page to Twitter" 
 

 
Δηθόλα 96 – Link page to Twitter 

5. Παηάκε "Link to Twitter". 
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Δηθόλα 97 – Link to Twitter 

6. Tέινο, ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ καο ζην Twitter θαη παηάκε 
"Authorize App" γηα λα νινθιεξψζνπκε ηε δηαδηθαζία. 

 

 
Δηθόλα 98 – Authorize Facebook to use account 

7. Έηζη, φηη πεξηερφκελν ππάξρεη ζην Wall ηεο ζειίδαο καο ζην Facebook θαη ζα 
εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη ζην ινγαξηαζκφ καο ζην Twitter ζαλ tweets. 
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Δηθόλα 99 – Tweets 
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Δηθόλα 100 – Αξρηθή ζειίδα 
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Κεφάλαιο 8
ο

 – υμπεράσματα 

8.1 ύνοψη 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε επέθηαζε ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ θαη ε 
δηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ Web 2.0. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη παξακεηξνπνηήζεθε ην Drupal, ην νπνίν είλαη έλα αλνηθηνχ 
θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS). 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο πεξηγξάςακε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Web 2.0, 
εμεηάζακε ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο Web 2.0, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ. Μειεηήζακε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ απφ ην 
ρξεζηή θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο 
ρξήζηεο/επηζθέπηεο. Αλαθεξζήθακε ζηελ ειεχζεξε ρξήζε εηηθεηψλ (tags) ζηα πιαίζηα ηνπ Web 
2.0, ζην ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 
Web 2.0, ζηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε ησλ RSS feeds θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ηνλ ηζηφηνπν καο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε πινπνίεζε κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

  

 Γεκηνπξγία RSS feeds. 

 

 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο RSS feeds απφ άιινπο ηζηφηνπνπο. 

 

 Γεκηνπξγία ελφο custom module. 

 

 Γπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη αμηνιφγεζε πεξηερνκέλνπ. 

 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο pingbacks. 

 

 Γπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο εηηθεηψλ «folksonomies» θαη αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ 
ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο «Tag cloud». 
 

 Δκθάληζε ζρεηηδφκελσλ δεκνζηεχζεσλ «Related Posts» κε αμηνπνίεζε ησλ 
παξαγφκελσλ εηηθεηψλ. 
 

 Γπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο «Addthis». 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ καο. 
 

Με ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, 
επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

 Καιχηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ 
θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγία ελφο αλνηθηνχ δηαιφγνπ κέζσ ησλ 
ζρνιίσλ. 

 

 Καιχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ καο, 
θαζψο απηή πξνθχπηεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο κε ηελ ειεχζεξε ρξήζε εηηθεηψλ. 
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 Οη δεκνζηεχζεηο (posts) ηνπ ηζηνηφπνπ καο κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ θαη λα 
δεκνζηεπηνχλ θαη ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη δηαξθψο 
ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ καο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ρξεζηκνπνηήζακε αξθεηέο απφ ηηο γλψζεηο πνπ καο 
πξφζθεξαλ νη ζπνπδέο καο γηα λα πεηχρνπκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο ν 
πξνγξακκαηηζκφο, ηα πνιπκέζα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάλακε ηελ έξεπλα καο. 

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Μεξηθέο ζθέςεηο γηα αμηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ 
είλαη ε αθφινπζεο:  

 

 Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ 
πξνζζήθε ελφο forum θαη ηε δεκηνπξγία ελφο blog γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο.  
 

 Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο 
παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο πνπ πξνζθέξεη ην Drupal κε ηελ πξνζζήθε ή ηε 
δεκηνπξγία λέσλ modules. 
 

 Σέινο, φπσο ηζρχεη γηα θάζε ηζηφηνπν, απαηηέηηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 
εμειίμεσλ ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
ζπζηαηηθψλ ηνπ κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ θαη ηελ δηαζθάιηζή ηνπ απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

8.3 Επίλογος 

Η έιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2.0 έρεη δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 
ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ. 

Η δηαξθήο αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ παξέρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ θαη επνκέλσο πεξηερνκέλνπ, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
γλψζεο κηαο εμεηδηθεπκέλεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιψζζαο. 

Η ρξήζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ βνεζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη 
ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 
εμέιημεο ηνπ Ιζηνχ είλαη ε αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε αλάγθε λέσλ 
κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο, αλάθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Η αμηνπνίεζε ησλ εηηθεηψλ (tags) ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2.0 επεθηείλεηαη 
ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηαμηλνκήζεσλ, 
ηα folksonomies. Η δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο ηε ρξήζε ελφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη λα θαιχςεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην πινχζην πιηθφ ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη. 

Η δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ηνπ παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηελ ηππηθφηεξε 
εθαξκνγή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Μέζσ ηεο δπλαηφηεηαο απηήο δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν 
αιιειεπίδξαζεο κε θεληξηθφ άμνλα ην πεξηερφκελν, εθφζνλ ν θαζέλαο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 
άκεζα κε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ αθήλνληαο ζρφιηα, θάλνληαο εξσηήζεηο, εκπινπηίδνληαο ή 
ακθηζβεηψληαο ην πεξηερφκελν ηνπ αιιά θαη αλνίγνληαο δηάινγν κε ηνπο ππφινηπνπο 
ζρνιηαζηέο θαη αλαγλψζηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη κηα αθφκα δπλαηφηεηα ζηνπο 
ρξήζηεο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο λα ειέγμνπλ ην πεξηερφκελν θαη λα παξάζρνπλ 
απνηειέζκαηα θαη εθηηκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη λα ην αμηνινγήζνπλ. 

Δπίζεο, είλαη πιένλ αλαγθαίν νη πιαηθφξκεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζήκεξα λα κπνξνχλ 
λα δηαλέκνπλ ή θαη λα αληινχλ πεξηερφκελν απφ άιιεο εθαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ, ψζηε λα 
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αληαπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Η ρξήζε ησλ RSS feeds πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηνπο ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε λένπ πεξηερφκελνπ απφ ηηο πεγέο πνπ 
παξαθνινπζνχλ, ρσξίο ηε ρξνλνβφξα απαίηεζε λα ηηο επηζθέπηνληαη νη ίδηνη. 

Σέινο θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ελφο ηζηφηνπνπ θαη γεληθφηεξα λα γίλεηαη άκεζα 
γλσζηφ θάπνην θαηλνχξγην γεγνλφο ή είδεζε πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξεη πνιινχο ρξήζηεο. 

 

Σν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 
πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο φπσο ε δπλαηφηεηα, φρη κφλν ζρνιηαζκνχ ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν, αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνπο αλαγλψζηεο, είηε είλαη 
εγγεγξακκέλνη είηε φρη. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο ρξεηάζηεθε λα 
επεθηείλνπκε ην ίδην ην εξγαιείν κε ηελ δεκηνπξγία ελφο δηθνχ καο module.  

Παξείρακε ζηνπο ρξήζηεο πνπ δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν ηελ δπλαηφηεηα λα 
ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν, κε ηε ρξήζε εηηθεηψλ, βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο 
αλαγλψζηεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη επνκέλσο ζηελ επθνιφηεξε 
θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

Παξέρνπκε αθφκα ηε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ησλ πεξηερνκέλσλ καο είηε κε ηε ρξήζε 
ηερλνινγίαο RSS, είηε κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ δηακνηξαζκνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαδψζνπλ 
ην πεξηερφκελν ζε θίινπο ηνπο, απνζθνπψληαο ζηελ δηάδνζε ηνπ ηζηφηνπνπ καο θαη ηελ 
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ. 

Δπίζεο ε ζχλδεζε ηνπ ηζηνηφπνπ κε ην facebook θαη ην twitter, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα αλαλεψζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ηνπ. Έηζη ζπληειείηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ κε ηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ, κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. Όινη απηνί νη ηζηφηνπνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα 
παξαθνινπζνχλ, εχθνια θαη γξήγνξα, δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ή αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην 
αληίζηνηρν facebook ή twitter ηνπ ηζηνηφπνπ καο. Κάηη ηέηνην, πηζηεχνπκε πσο ζπληειεί ζηε 
γξήγνξε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πεξηερνκέλνπ θαη 
ηέινο ζηε δεκηνπξγία κηαο ελεξγήο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ κε παξφκνηα 
ελδηαθέξνληα. 
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