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ABSTRACT 
 
The purpose of this final year thesis is to present the web technologies that are being used 
concerning the environment. It is implemented a web site that presents the content used by 
the environmental organization called WWF and there are also presented four other  web 
sites which are called ΑRKTOUROS, Greenpeace, Group of Ecological Action and Greek 
Company and contain similar content to the one that was implemented. Then there is also a 
comparison of the technologies used in those four web sites among them and to the site 
implemented. In chapter 1, we present the technologies that are used in order to implement a 
web site. Those technologies are also used by the websites that are presented and by the 
one that is being implemented. In chapter 2, we present in details the four websites previously 
mentioned. The presentation is taking place by examining the possibilities given to a user 
when he firstly visits each website. In order to be able to further compare the structure of 
those websites we also present the flow chart that can be created by every website. In 
chapter 3, we use the same manner in order to present the website that we implemented. 
There are presented pictures with a description about the content that a user can find in each 
one. In the end of the chapter the flowchart of this website is also presented. In the final 
chapter(chapter 4) we try to compare the total of the websites that we examined  concerning 
several topics. That means that we compare the websites according to their flexibility, 
functionality and complexity. 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών διαδικτύου 
που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων περιβαλλοντικού σκοπού. 
Παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες από τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και µια 
ιστοσελίδα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας και το 
περιεχόµενό της αφορά εκείνο που παρουσιάζεται από τη περιβαλλοντική οργάνωση WWF. 
Πέρα της παρουσίασης των ιστοσελίδων, σε αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία λαµβάνει χώρα 
µια συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε αυτές. Πιο συγκεκριµένα στα κεφάλαια που ακολουθούν θα 
µελετήσουµε συγκεκριµένα τα ακόλουθα: Στο 1

ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιµοποιούνται και 
από τις ιστοσελίδες που παρουσιάζονται αλλά και από την ιστοσελίδα που υλοποιήθηκε. Στο 
2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι υπό εξέταση ιστοσελίδες οι οποίες αφορούν τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», «Greenpeace», «Group of Ecological Action» 
και «Ελληνική Εταιρεία». Η παρουσίαση λαµβάνει χώρα εξετάζοντας τις δυνατότητες που έχει 
ο χρήστης από την επίσκεψή του στην αρχική σελίδα της κάθε ιστοσελίδας. Για να µπορούµε 
να συγκρίνουµε περαιτέρω τη δοµή των ιστοσελίδων µετά την παρουσίαση της παραθέτουµε 
το διάγραµµα ροής που προκύπτει από την κάθε µια. Στο κεφάλαιο 3, χρησιµοποιώντας την 
ίδια τακτική, παρουσιάζουµε την ιστοσελίδα που υλοποιήθηκε και στο τέλος της παρουσίασης 
παραθέτουµε επίσης το προκυπτόµενο διάγραµµα ροής. Στο τελευταίο κεφάλαιο(κεφάλαιο 4), 
συγκρίνουµε τις ιστοσελίδες που παρουσιάστηκαν εξετάζοντάς τες σε διάφορα επίπεδα. Αυτό 
σηµαίνει ότι η σύγκριση των ιστοσελίδων λαµβάνει χώρα σε επίπεδο λειτουργικότητας, 
ευελιξίας και πολυπλοκότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή µη κυβερνητικών οργανώσεων και πιο 
συγκεκριµένα, περιβαλλοντικών οργανώσεων σε συνδυασµό µε τον τοµέα της πληροφορικής 
καθώς επίσης και ο βαθµός επιρροής της στο περιβάλλον γενικότερα. Τα σύγχρονα 
κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα οδήγησαν στη δηµιουργία µη κυβερνητικών 
οργανώσεων (εφ εξής Μ.Κ.Ο.), είτε ως άτοµα, είτε µε τη µορφή άτυπων οµάδων είτε µε την 
µορφή θεσµικά οργανωµένων οµάδων. Επιπρόσθετα και λίγο αργότερα, η ανεξέλεγκτη 
δράση των βιοµηχανιών προκάλεσε και περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
  

                                          

 

Μ.Κ.Ο 
Με τον όρο  «µη κυβερνητικός οργανισµός» ( ΜΚΟ) εννοούµε  ένα νοµικά 

συγκροτηµένο οργανισµό που δηµιουργείται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση και έναν όρο που χρησιµοποιείται συνήθως από τις 
κυβερνήσεις για να αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. 

[1]
Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΜΚΟ χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από τις 
κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ υποστηρίζουν το µη κυβερνητικό προσωπικό αποκλείοντας τους 
εκπροσώπους των κυβερνήσεων από την ένταξή τους στην οργάνωση. Ο όρος εφαρµόζεται 
συνήθως µόνο σε οργανώσεις που επιδιώκουν ορισµένους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους 
που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς να είναι εµφανώς πολιτικές οργανώσεις, όπως τα πολιτικά 
κόµµατα. Αντίθετα από τον όρο «Κυβερνητική οργάνωση», ο όρος «µη κυβερνητική 
οργάνωση» δεν έχει γενικά αποδεκτό νοµικό ορισµό. Σε πολλές δικαιοδοσίες, αυτοί οι τύποι 
οργάνωσης ονοµάζονται «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» ή αναφέρονται µε άλλα 
ονόµατα. ΜΚΟ µπορεί να είναι κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις, κάποιες οργανώσεις που 
ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, κάποιες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσο και κάποιες οµάδες πολιτών που πιέζουν τις 
κυβερνήσεις αλλά και το κοινωνικό σύνολο για αλλαγές σε συγκεκριµένα θέµατα. 
ΜΚΟ µπορεί να είναι κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις, κάποιες οργανώσεις που 
ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, κάποιες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσο και κάποιες οµάδες πολιτών που πιέζουν τις 
κυβερνήσεις αλλά και το κοινωνικό σύνολο για αλλαγές σε συγκεκριµένα θέµατα.  
 

Η εµφάνιση προβληµάτων όπως η όξινη βροχή, η µόλυνση της  ατµόσφαιρας και 
των νερών, η ρύπανση, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η εξαφάνιση 
ειδών χλωρίδας και πανίδας, ευαισθητοποίησε τους κατοίκους του δυτικού κόσµου σε θέµατα 
περιβάλλοντος. Εξ' αιτίας αυτών των προβληµάτων διαµόρφωσαν στις αρχές του 20ου αιώνα 
στις αστικοποιηµένες κοινωνίες τα πρώτα οικολογικά κινήµατα διατήρησης της φύσης και 
τροφοδότησαν αργότερα ανάλογες προσπάθειες. Οι οργανώσεις αυτές λειτούργησαν µε βάση 
την εθελοντική εργασία ατόµων µε ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το περιβάλλον, επιστήµονες 
και κυρίως µε τη συµµετοχή της νεολαίας. Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος των 
µεµονωµένων ατόµων που εθελοντικά υποστήριζαν τις οµάδες αυτές, οι κυβερνήσεις των 
διαφόρων κρατών αναγνώρισαν την αξία ορισµένων και συνέβαλαν οικονοµικά στις 
προσπάθειες τους. Πέρα από την εθελοντική προσπάθεια των ατόµων και τη βοήθεια των 
κυβερνήσεων η εξάπλωση των οργανώσεων και η απόκτηση περισσοτέρων δυνατοτήτων 
προήλθε από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε επιχορηγήσεις προγραµµάτων. 
Έτσι οι διάφορες Μ.Κ.Ο. που δηµιουργήθηκαν κατάφεραν να αποκτήσουν µια ανεξαρτησία 
κινήσεων και δράσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ορισµένες φορές, τη δηµιουργία δικτύων 
περιβαλλοντικών οργανώσεων µε κοινούς σκοπούς, ορισµένα εκ των οποίων 
χρηµατοδοτούνται από µεγάλα επιχορηγητικά προγράµµατα (για παράδειγµα LIFE). 
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Στην Ελλάδα υπάρχουν  πάνω από 130
[1]

 µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. Αντικείµενο τους είναι η υποστήριξη ανθρωπιστικών, κοινωνικών  

και περιβαλλοντικών  πρωτοβουλιών µε απώτερο στόχο το όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, µέσα από την ανάπτυξη προγραµµάτων, την παροχή υπηρεσιών και την 
παρέµβαση για την προστασία και υιοθέτηση βιωσιµότερων µορφών ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο 
έχει επιτευχθεί κυρίως µέσα από το σχεδιασµό συστηµάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης 
σε τοπικό επίπεδο αλλά και παγκοσµίως. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στο ρόλο και το έργο 
των πέντε µεγαλύτερων περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα. 
 
 
 

                                        WWW 

 
H αρχική ιδέα για τον World Wide Web (WWW ή Web) ήταν ότι η δηµιουργία ενός 

πολύ πιο φιλικού περιβάλλον διεπαφής (user interface) µε ευκολίες πλοήγησης σε 
αντίθεση µε τα περιβάλλοντα διεπαφής που ήταν µέχρι τότε βασισµένα σε UNIX και 
η αλληλεπίδραση γινόταν µέσω κειµένου. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που 
επινοήθηκε για τον WWW ονοµάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol). Το 
υπερκείµενο είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο πλοήγησης το οποίο συνδέει αντικείµενα 
(κείµενο ή γραφικά), δηµιουργώντας έτσι έναν ιστό σελίδων, από όπου και πάρθηκε 
το όνοµα World Wide Web.(Γαροφαλάκης, 1999)  
 
 

Το πρωτότυπο του WWW αναπτύχθηκε σε λειτουργικό σύστηµα NeXT και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον ∆εκέµβριο του 1990. Τον Μάιο του 1991 δόθηκε 
ελεύθερα παρέχοντας πρόσβαση µέσω HTTP σε έναν αριθµό υπολογιστών της 
CERN. Μόλις το λογισµικό του φυλοµετρητή (browser) έγινε διαθέσιµο σε πιο κοινά 
λειτουργικά συστήµατα όπως Microsoft Windows και Apple Macintosh, αυτό το νέο 
εργαλείο άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως από την κοινότητα του Internet και έως 
το 1993 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης ήταν 341,634%.Ο WWW, η αυξανόµενη φιλικότητα των 
εφαρµογών που αναπτύχθηκαν για το Internet καθώς και η πρόσβαση των ιδιωτών στο 
Internet, συνέβαλαν στην εντυπωσιακή του άνοδο και χρήση στη δεκαετία του 1990 
. 

Η θεαµατική ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου συνεχίζεται όλο και περισσότερο, το 
διαδίκτυο καλωσορίζει κάθε µήνα εκατοµµύρια καινούργιους χρήστες και οι 
µεγαλύτερες εταιρίες στον κόσµο επενδύουν εκατοµµύρια. 
 
Με βάση αυτά τα στοιχεία οι παρακάτω προβλέψεις σχετικά µε το µέλλον του 
διαδικτύου είναι µάλλον βέβαιες(Γαροφαλάκης, 1999): 
 
• Τα εργαλεία ανάπτυξης εξυπηρετητών Παγκόσµιου Ιστού θα τείνουν όλο και 
περισσότερο στην παροχή δυνατοτήτων που θα ελκύουν τους χρήστες. 
 
• Η διανοµή του λογισµικού θα γίνεται όλο και περισσότερο µέσω του διαδικτύου 
µε αποτέλεσµα να µειωθεί η χρησιµοποίηση CD/DVD-ROM  
 
• Θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό εµπόριο (e- commerce). 
 
• Η ανωνυµία, ένα από τα ελκυστικότερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου για τους 
Περισσότερους, σιγά-σιγά θα µειωθεί καθώς αναµένεται να µπουν κανονισµοί και 
αρχές στη λειτουργία του. 
 
• Η στρατηγική χρέωσης των υπηρεσιών του διαδικτύου αναµένεται να αλλάξει και 
να προσαρµοστεί στο είδος δεδοµένων που κάθε χρήστης διακινεί. 
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1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Κατασκευή ιστοσελίδων ( Web development) είναι η διαδικασία δηµιουργίας παρουσιάσεων 
περιεχοµένου (συνήθως υπερκειµένου, ή πολυµέσων), οι οποίες προβάλλονται στον τελικό 
χρήστη του ∆ιαδικτύου, µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης (browser) ή άλλων υπηρεσιών 
όπως διαδικτυακή τηλεόραση, ιστολόγια (blogs) και RSS Feeds. 

Γενικότερα οι ιστοσελίδες διαχωρίζονται σε στατικές και δυναµικές.Οι στατικές δεν 
αλλάζουν περιεχόµενο και διάταξη (layout) µε οποιοδήποτε αίτηµα εκτός και αν ο 
προγραµµατιστής αναβαθµίσει (update) τη σελίδα. Μια απλή HTML σελίδα είναι παράδειγµα 
στατικού περιεχοµένου. Οι δυναµικές προσαρµόζουν το περιεχόµενο και/ή την εµφάνισή τους 
σύµφωνα µε την καταχώρηση/αλληλεπίδραση ή τις αλλαγές του τελικού χρήστη στο 
περιβάλλον προγραµµατισµού (χρήστης, ώρα, τροποποιήσεις στη βάση δεδοµένων, κτλ) Το 
περιεχόµενο µπορεί να αλλάζει στον υπολογιστή του τελικού-χρήστη µε τη χρήση των 
γλωσσών προγραµµατισµού που εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη (JavaScript, 
VBScript). Το περιεχόµενο στις δυναµικές σελίδες συχνά µεταφράζεται στον εξυπηρετητή 
(server) µέσω γλωσσών προγραµµατισµού που εκτελούνται στον εξυπηρετητή (Perl, PHP, 
.NET κτλ). 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων είναι οι ακόλουθες: 

• γλώσσες σελίδας: HTML και XHTML 
• φύλλα στυλ CSS 
• γλώσσες περιγραφής δεδοµένων: XML, JSON 
• γλώσσες προγραµµατισµού σεναρίων: Perl, PHP, Python, Ruby 
• πλατφόρµες: ASP και ASP.NET της Microsoft, Java Enterprise της Sun, agile 

frameworks όπως ττο Ruby on Rails 
• συγγραφή κώδικα στην πλευρά του πελάτη: Javascript 

Στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του το web παρείχε µόνο στατικές σελίδες µίας και αυτός 
ήταν ο πρωταρχικός σκοπός του. Καθώς όµως αυξανόταν ο αριθµός των σελίδων στο web 
έγινε εµφανές ότι το πρωταρχικό µοντέλο δεν ήταν πλήρες. 
Το πρόβληµα των στατικών σελίδων έγκειται στο ότι αυτές δεν δίνουν καµία δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης µεταξύ χρήστη και server πάρα παρέχουν στείρα πληροφορία. 
Θα έπρεπε να υπάρχουν µηχανές αναζήτησης οι οποίες θα απαντούσαν σε 
συγκεκριµένες ερωτήσεις του χρήστη µετατρέποντας έτσι το web σε µία εύχρηστη 
πηγή πληροφοριών. 
 

Πράγµατι µε την βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των servers έγινε η 
δηµιουργία δυναµικών σελίδων πραγµατικότητα. Ο κύριος παράγων στον οποίο 
οφείλεται η ύπαρξη δυναµικών σελίδων στο web είναι η δυνατότητα που έχουν οι 
servers να επικοινωνούν µε βάσεις δεδοµένων οι οποίες είναι οι κατεξοχήν πηγή 

αποθήκευσης πληροφορίας. 
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1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ CLIENT-SERVER 

 

 
 Το ευρύτερα διαδεδοµένο µοντέλο ανάπτυξης δικτυακών εφαρµογών είναι το µοντέλο του 
πελάτη - εξυπηρετητή ( client - server ) (ΕΙΚΟΝΑ 1.2.1). Ο εξυπηρετητής είναι µια διεργασία, 
η οποία εκτελείται σε έναν υπολογιστή και αναµένει να συνδεθεί σε αυτήν κάποιο πρόγραµµα 
- ο πελάτης, όπως ονοµάζεται -, για να του παράσχει υπηρεσίες. Ένα τυπικό σενάριο που 
ακολουθείται συνήθως, είναι το εξής :  
 

� Η διεργασία - εξυπηρετητής αρχίζει να εκτελείται σε κάποιον υπολογιστή. Μετά την 
αρχικοποίησή της, πέφτει σε “λήθαργο”, αναµένοντας µία διεργασία - πελάτη να 
επικοινωνήσει µαζί της και να της ζητήσει κάποια υπηρεσία.  
 

� Μία διεργασία - πελάτης αρχίζει να εκτελείται, είτε στο ίδιο σύστηµα, είτε σε κάποιο 
αποµακρυσµένο, το οποίο συνδέεται µε τον υπολογιστή στον οποίο “τρέχει” ο 
εξυπηρετητής µέσω δικτύου. Η διεργασία πελάτης στέλνει µια αίτηση, µέσω του 
δικτύου, στον εξυπηρετητή, ζητώντας του κάποιου είδους υπηρεσία ( π.χ. µεταφορά 
αρχείου, αποµακρυσµένη εκτύπωση, ανάγνωση και αποστολή mail και άλλες ).  
 

 
� Ταυτόχρονα µε την εξυπηρέτηση κάποιου πελάτη, ο server έχει την δυνατότητα να 

δέχεται και αιτήσεις άλλων πελατών προς εξυπηρέτηση. Όταν ο εξυπηρετητής 
τελειώσει µε όλους τους πελάτες, τότε ξαναπέφτει σε “λήθαργο”, περιµένοντας για µια 
καινούργια αίτηση και η διαδικασία ξαναρχίζει από την αρχή.  

 
 
 
 
Η διαχείριση  αιτήµατος- απάντησης ακολουθεί τα εξής βήµατα(ΕΙΚΟΝΑ 1.2.2): ο web 
browser ενός χρήστη στέλνει µία αίτηση HTTP για να λάβει τα περιεχόµενα ενός εγγράφου 
HTML. O server αφού λάβει αυτή την αίτηση, πρώτα διαπιστώνει την ύπαρξη του εγγράφου 
και κατόπιν είτε στέλνει το έγγραφο που του ζητήθηκε είτε στέλνει κάποιο ανάλογο µήνυµα. Ο 
browser µε την σειρά του εµφανίζει το έγγραφο αφού το µορφοποιήσει κατάλληλα. 
Το παραπάνω µοντέλο δουλεύει εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι η συγκεκριµένη url περιέχει 
πληροφορίες οι οποίες τον ενδιαφέρουν. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2.1 

 
Οι απαιτήσεις του µοντέλου client-server συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα(ΠΙΝΑΚΑΣ 
1.2.1)(Αλεξανδράκη,2010). 
 
 

 

 
∆ικτυακή 
Επικοινωνία 

 

 

 
Μηχάνηµα Server 
 

 

 

Μηχάνηµα 
Client  
 

 

 
Αρχεία που διανέµονται στο 
∆ιαδίκτυο 

 

 

 
Ενσύρµατη ή 
ασύρµατη 
 

Πρωτόκολλο 

επικοινωνίας 
(π.χ. HTTP, 
FTP, RTP) 
 

 
 
Επαρκής ισχύς 
επεξεργασίας(CPU)  
 
Επαρκής Χώρος 
Αποθήκευσης 
 
Λογισµικό web 
server, δηλ. HTTP 
Server 
 

 
 
Λογισµικό  
web-client,  
δηλ. Web 
Browser 
 

 
 
Φορµάτ αρχείων(π.χ. .html, 
.asp, .jsp, .php) 
 
Γλώσσες 
σήµανσηςκαιµορφοποίησης(π.χ. 
HTML, CSS) 
 
Γλώσσες προγραµµατισµού 
ροής στον client (π.χ. 
Javascript, Flash) 
 
Γλώσσες προγραµµατισµού 
ροής στον server (π.χ.PHP, 
JSP, κ.λ.π) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2.2 

 

1.3 ΕΠΙΛΟΓΗ SERVER 

 
Βασικό συστατικό οποιουδήποτε κόµβου στο διαδίκτυο είναι ο server. Ο server 
δέχεται αιτήσεις αποστολής πληροφοριών και επιστρέφει τις πληροφορίες αυτές 
µέσω http. Για την επιλογή ενός server οι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν 
είναι(Φειδάς,1999): 

 

 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

 
Κατά κύριο λόγο η ταχύτητα ανταπόκρισης ενός server στις εισερχόµενες 
κλίσεις του εξαρτάται από το εύρος ζώνης πού έχει η σύνδεση του µε το internet και 
κατά δεύτερο λόγο από της δυνατότητες του hardware(ram, cpu, hard disk) και το 
είδος του λογισµικού που χρησιµοποιεί. Αµέσως µετά την ταχύτητα η ασφάλεια θα πρέπει να 
είναι το µεγαλύτερο µέληµα. Ο server θα πρέπει να υποστηρίζει S-HTTP ή SLL και αυτό γιατί 
αυτά είναι τα πλησιέστερα που υπάρχουν σε πρότυπα ασφάλειας στο web. Γενικά η 
εγκατάσταση ενός web-server θα πρέπει να είναι το ίδιο εύκολη µε 
την εγκατάσταση οποιοδήποτε άλλου προγράµµατος. Επίσης θα πρέπει να παρέχει 
ένα πρόγραµµα που θα συνδυάζει όλες τις δυνατότητες διαχείρισης σε ένα κοινό, 
εύχρηστο περιβάλλον από το οποίο ο administrator θα έχει γρήγορη πρόσβαση στις 
λειτουργίες του server όπως για παράδειγµα το ηµερολόγιο πρόσβασης. 
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1.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SERVERS  

 

1.4.1 ΕΙ∆Η SERVERS 

 

 
Domain Controller  
 
Αποτελεί την καρδιά ενός δικτύου. Λέγοντας δίκτυο, εννοούµε τουλάχιστον δύο υπολογιστές 
οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους. Για την δηµιουργία δικτύου δεν είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη κάποιου server αλλά αν θέλουµε να έχουµε την µέγιστη ασφάλεια καθώς και την 
ορθή διαχείριση του τότε η ύπαρξη Domain Controller, θεωρείται δεδοµένη. Με τον Domain 
Controller δηµιουργούµε και διαχειριζόµαστε ένα Windows Domain. Πρόκειται, δηλαδή, για 
µία συλλογή αρχών ασφαλείας. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, φανταστείτε πως το 
username και το password του κάθε χρήστη, δεν βρίσκεται αποθηκευµένο σε κάποιον 
υπολογιστή αλλά στον Domain Controller. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης µπορεί να 
συνδεθεί από οποιοδήποτε υπολογιστή του δικτύου. Επίσης ο Domain Controller είναι 
υπεύθυνος για τον ορισµό των δικαιωµάτων του κάθε χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο 
διαχειριστής του δικτύου (administrator) καθορίζει τα δικαιώµατα των χρηστών. Πχ. ποιους 
φακέλους µπορεί να ανοίξει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει. Επίσης καθορίζει και τους 
πόρους του δικτύου (εκτυπωτές κτλ) που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο κάθε χρήστης. Ο 
ορισµός των δικαιωµάτων µπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο 
υπολογιστή. Ως παράδειγµα, ο Administrator µπορεί να καθορίσει σε όλους τους υπολογιστές 
του δικτύου την απαγόρευση των αρχείων τύπου mp3. 

 

Dns Server – Wins Server  
 
Πρόκειται για τον Server ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία των µονάδων του. Η 
κάθε δικτυακή συσκευή χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον µία διεύθυνση Ip. Για να 
µπορέσουµε να αντιληφθούµε καλύτερα την λειτουργία του πρωτοκόλλου Ip, αρκεί να το 
σκεφτούµε ως µία αστυνοµική ταυτότητα. Η κάθε µονάδα του δικτύου (υπολογιστές, servers, 
δικτυακοί εκτυπωτές κτλ) θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον µία. Η δοµή της στην έκδοση 4 
είναι ως εξής: 192.168.1.1. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε τις σελίδες στο internet. Η κάθε 
σελίδα έχει την δική της Ip. Όταν εµείς για παράδειγµα θέλουµε να µπούµε στην σελίδα maga, 
γράφουµε www.maga.gr. Τότε ο Dns Server (στην προκειµένη περίπτωση το Router µας) 
κατά κάποιο τρόπο, µεταγλωττίζει την διεύθυνση που του δώσαµε σε Ip διεύθυνση και στην 
συνέχεια αναζητά τον Server (Web Server) που φιλοξενεί το εν λόγω site.  
 
 
Dchp Server  
 
Πρόκειται για τον Server του οποίου σκοπός είναι, να δίνει στην κάθε συσκευή του δικτύου 
ξεχωριστή Ip διεύθυνση. Όπως είπαµε και πριν ο κάθε υπολογιστής θα πρέπει να έχει 
ξεχωριστή διεύθυνση. Όπως δεν νοείται δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια ταυτότητα έτσι 
ακριβώς δεν νοείται και δύο υπολογιστές να έχουν την ίδια Ip διεύθυνση. Σε ένα οικιακό 
δίκτυο, είτε ορίζουµε σταθερές διευθύνσεις σε κάθε υπολογιστή είτε τον ρόλο του Dchp Server 
αναλαµβάνει το Router. 
 
 
 
File Server  
 
Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος παρέχει αποθηκευτικό χώρο στους χρήστες. ∆ηλαδή 
πρόκειται για κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία που µπορούν να δουν όλοι οι χρήστες 
ανάλογα µε τα δικαιώµατα που τους έχει ορίσει ο Domain Controller.  
 
BackUp Server 
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 Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τέτοιος server. Πρόκειται απλά για κάποιο υπολογιστή ο 
οποίος έχει οριστεί ώστε κρατάει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων – φακέλων αλλά και άλλων 
υπολογιστών σε αποθηκευτικούς χώρους.  
 
Print Server  
 
Ο Print Server δεν είναι παρά ένας υπολογιστής ο οποίος επιτρέπει την κοινή χρήση 
εκτυπωτών στα µέλη του δικτύου. Μέσω του Domain Controller µπορούµε να ορίσουµε τα 
δικαιώµατα για κάθε χρήστη. Για παράδειγµα µπορούµε να ορίσουµε σε κάποιον εκτυπωτή 
να εκτυπώνουν όλοι µέχρι τις 4 το απόγευµα και στην συνέχεια µόνο ένας χρήστης µέχρι τις 8 
το πρωί.  
 
Fax Server  
 
Όπως το λέει και το όνοµα, πρόκειται για έναν υπολογιστή ο οποίος λειτουργεί ως συσκευή 
fax. Λαµβάνει τα fax και τα αρχειοθετεί ενώ ανάλογα µε τα δικαιώµατα που έχει κάθε χρήστης, 
µπορεί να στείλει απευθείας από τον υπολογιστή του fax µέσω του server. 

 

 

Proxy Server – Cache Server 
 
 Ένας Proxy server ως βασικό σκοπό έχει την αποθήκευση ολόκληρων ιστοσελίδων, ώστε 
όταν ο χρήστης χρειαστεί να επισκεφτεί ξανά την σελίδα, να µην χρειαστεί να την «κατεβάσει» 
πάλι αλλά να δει την αποθηκευµένη έκδοση. Ας υποθέσουµε πως έχουµε ένα δίκτυο µε 100 
υπολογιστές που χρησιµοποιούν Proxy Server. Κάποιος χρήστης θέλει να µπει στη σελίδα 
του Maga. Ο Proxy Server επισκέπτεται την σελίδα την αποθηκεύει και στην συνέχεια την 
εµφανίζει στον χρήστη. Όταν οι υπόλοιποι 99 χρήστες θέλουν να επισκεφθούν την σελίδα 
Maga, ο Proxy Server απλά θα ελέγχει για τυχών αλλαγές και εάν δεν υπάρξουν τότε θα 
εµφανίσει την αποθηκευµένη σελίδα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται τεράστια εξοικονόµηση της 
ταχύτητας του Internet. Όπως είδαµε ο Proxy Server ουσιαστικά ελέγχει τις αιτήσεις για τις 
παρουσιάσεις σελίδων του World Wide Web. Ο Administrator µπορεί να καθορίσει µέσω 
αυτού κάποιες σελίδες να µην είναι προσβάσιµες από τους χρήστες. Για παράδειγµα µπορεί 
να ορίσει οι χρήστες να µην µπορούν να µπουν στην σελίδα του Youtube ή ακόµα και σε 
ολόκληρη την κατηγορία του Online Video Streaming. Στην Ελλάδα πολλές φορές αναφέρεται 
και ως rouf – server αφού µέσω αυτού ο Administrator µπορεί να δει ποιες σελίδες έχει 
προσπαθήσει ή έχει επισκεφθεί ο κάθε χρήστης.  

 

Mail Server  
 
Αρκετά σηµαντικός server ο οποίος έχει αρκετούς ρόλους. Παρέχει emails στο δίκτυο, 
απευθείας είτε µέσω Pop. Οι περισσότεροι µας, έχουµε κάποιο λογαριασµό στο Yahoo, 
Gmail, Hotmail κτλ. Ο αριθµός των ρόλων του εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του. Στην 
πρώτη περίπτωση ο Mail Server απλά κατεβάζει τα emails των χρηστών από τον Web 
Server, και τα µοιράζει στους χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση της 
ταχύτητας του Internet, και αφετέρου την απευθείας παράδοση emails µεταξύ χρηστών του 
δικτύου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Mail Server προκειµένου να στείλει ένας 
υπάλληλος email στον υπάλληλο που κάθετε δίπλα του, θα πρέπει το email να αποσταλεί 
στον πάροχο και στην συνέχεια να κατέβει και πάλι ώστε να το παραλάβει ο δεύτερος. Στην 
δεύτερη περίπτωση ο Mail Server κάνει Publishing τον εαυτό του στο Internet.  
 
Web Server  
 
Πρόκειται για τον Server ο οποίος φιλοξενεί σελίδες είτε διαδικτυακές εφαρµογές. Για 
παράδειγµα το maga.gr φιλοξενείται σε κάποιο Web Server, αλλά και το Farmville το οποίο 
είναι µια εφαρµογή.  
 
Ftp Server  
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Πολλές φορές χρειάζεται η αποστολή ή λήψη µεγάλων αρχείων τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
αποσταλούν µέσω email. Σε αυτή τη περίπτωση κάποιος υπολογιστής αναλαµβάνει τον ρόλο 
του Ftp Server δίνοντας πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε αρχεία και φακέλους. Φυσικά µπορεί 
να γίνει καθορισµός δικαιωµάτων ώστε ανάλογα µε το username και τον κωδικό ο κάθε 
χρήστης να βλέπει διαφορετικές λίστες.  
 
Database Server  
 
Οι περισσότερες εφαρµογές αλλά και Servers χρειάζονται κάποια βάση δεδοµένων ώστε να 
τρέξουν. Για παράδειγµα τα Erp προγράµµατα ή τα προγράµµατα µισθοδοσίας. Οι βάσεις 
δεδοµένων αυτές υπάρχουν στον Database Server.  

 

 
Vpn Server  
 
Αρκετά χρήσιµος όταν θέλουµε αποµακρυσµένα να γίνουµε µέλος ενός δικτύου τόσο 
µεµονωµένα ως χρήστης αλλά και ως δίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση υποθέτουµε πως 
εργαζόµαστε από το σπίτι µας σε κάποια εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο, ο υπολογιστής µας 
µέσω Internet γίνεται µέλος του δικτύου της εταιρείας µε αποτέλεσµα να µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε όλους τους πόρους του. Σε επίπεδο δικτύου, ας υποθέσουµε πως µία 
εταιρεία έχει γραφεία σε πολλές πόλεις. Ας πάρουµε ως παράδειγµα µία εταιρεία πώλησης 
αυτοκινήτων. Το εργοστάσιο παραγωγής θα θέλει να µπορεί να βλέπει τις παραγγελίες από 
τα καταστήµατα, καθώς και το αντίθετο, τα καταστήµατα θα πρέπει να βλέπουν την γραµµή 
παραγωγής ώστε να γνωρίζουν τον χρόνο αναµονής κτλ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 
άµεση ενηµέρωση. ∆ηλαδή αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο µπλε χρώµατος διαθέσιµο και το 
παραγγείλουν από την Ιταλία, αµέσως τα άλλα καταστήµατα θα πρέπει να ενηµερώνονται 
πως δεν υπάρχει πλέον µπλε αυτοκίνητο διαθέσιµο. Ουσιαστικά όλα τα µέλη της εταιρείας θα 
πρέπει να εργάζονται σε ένα δίκτυο και όχι σε πολλά. Αυτό γίνεται µε Vpn Servers οι οποίοι 
κατά κάποιο τρόπο ενώνουν τα υποδίκτυα στο κεντρικό.  
 

 

Hyper Server  
 
Η τεχνολογία του αύριο, σήµερα. Γίνεται συνέχεια γνωστότερος και χρησιµοποιείται όλο και 
περισσότερο αφού εξοικονοµεί αρκετά χρήµατα και χρόνο. Ας υποθέσουµε πως σε ένα δίκτυο 
θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε όλους τους παραπάνω Servers. Για τον καθένα θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε ένα υπολογιστικό σύστηµα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να 
υπάρχει και Additional (εφεδρικός). Αυτό σηµαίνει πως το κόστος του υλικού θα εκτιναχθεί. 
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε πως θα πρέπει να υπάρχει Ups για όλους τους Servers για 
την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Με τον Hyper Server µπορούµε να έχουµε πολλούς Servers 
µέσα σε έναν. Αυτό γίνεται µε την χρήση εικονικών (Virtual) servers. ∆ηλαδή µέσα στο Server 
κατά κάποιο τρόπο χωρίζουµε την µνήµη και τον επεξεργαστή και δηµιουργούµε Servers οι 
οποίοι χρησιµοποιούν ο καθένας το ποσοστό που του έχουµε ορίσει. Επίσης σηµαντικό είναι 
η ευκολία στο Back Up αφού ο κάθε εικονικός server είναι απλά ένα αρχείο Vhd, το οποίο 
αρκεί να αντιγράψουµε. Εκτός από Virtual Servers µπορούµε να έχουµε και Virtual Pcs σε 
κάποιο οικιακό υπολογιστή, και είναι κάτι στο οποίο θα αναφερθούµε στο µέλλον.  
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1.4.2 ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΙ SERVERS 

 

 
APACHE 

 
O apache είναι σήµερα ο δηµοφιλέστερος server στον κόσµο. Υπάρχουν 
τρεις λόγοι για αυτό: 
 
1. είναι δωρεάν 
 
2. δουλεύει σε unix και OS/2 
 
3. είναι πάρα πολύ γρήγορος 

 
Το µειονέκτηµα αυτού του server είναι ότι δεν παρέχει αξιόλογα εργαλεία διαχείρισης και έτσι 
είναι απαραίτητη βαθιά γνώση του λειτουργικού συστήµατος unix και της γλώσσας 
προγραµµατισµού C. 
Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι ενώ η δηµιουργία στατικών σελίδων είναι 
εύκολη η δηµιουργία δυναµικών σελίδων είναι αρκετά δύσκολη αφού ο server δεν 
παρέχει τεχνολογίες υποστήριξης. 
 
Internet Connection Server 
 
Συγκριτικά ο server της IBM δεν είναι τόσο γρήγορος όσο ο apache όµως 
είναι ιδιαίτερα ασφαλές αφού υποστηρίζει SSL και πρωτόκολλο S-HTTP. Επίσης 
επιτρέπει την διαχείριση όλων των λειτουργιών του χρησιµοποιώντας φόρµες html, 
γεγονός που κάνει την αποµακρυσµένη διαχείριση πολύ εύκολη. 
Netscape. Οι servers της Netscape είναι γενικά γρήγορη και αξιόπιστη και είναι διαθέσιµοι για 
όλες τις πλατφόρµες εκτός από αυτή του OS/2. H Netscape κατασκευάζει πολλές 
διαφορετικές εκδόσεις των server τις οι 
οποίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το πλήθος των συνδέσεων που µπορούν να 
εξυπηρετήσουν. Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτών των server είναι ότι παρέχουν 
ολοκληρωµένα πακέτα λογισµικού διαχείρισης των λειτουργιών του server. 
 
IIS 
 
 Ο Internet Information Server πλεονεκτεί στα εργαλέια υποστήριξης που παρέχει για τις 
λειτούργιες διαχείρισης του server, στα εργαλεία ανάπτυξης δυναµικών σελίδων όπως επίσης 
και στην συνβατότητα που παρέχει µε άλλα προϊόντα της microsoft που χρησιµοποιούντε 
ευρέως στο τµήµα (υπολογιστικό κέντρο ,εργαστήρια). Επίσης υποστηρίζει S-HTTP 
και είναι αρκετά γρήγορος. 
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1.5 HTML 

 
Η HTML δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού αλλά γλώσσα µορφοποίησης. Η HTML 
προσδιορίζει το περιεχόµενο και τη δοµή ενός υπερκειµένου και αποτελείται από tags (HTML 
elements).Τα tags µπορούν να είναι εµφωλευµένα (το ένα µέσα στο άλλο) κι έτσι σχηµατίζουν 
µία ιεραρχία, µία δενδρική δοµή η οποία ονοµάζεται Document Object Model (DOM). 

 
 

<tag attribute=“value”> 
Content 

</tag> 
 

Οι HTML σελίδες αρχίζουν µε τη δήλωση <!DOCTYPE> και ακολουθούνται από τις 

HTML ετικέτες HEAD και BODY ως εξής: 
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Το στοιχείο HEAD περιλαµβάνει τις εξής ετικέτες: 
 
TITLE ����Ορίζει τον τίτλο της σελίδας 
 
ISINDEX ����Για απλές περιπτώσεις αναζήτησης (βλέπε PROMPT) 
 
BASE ����Ορίζει τη βάση αρχής για καθορισµό των σχετικών URL 
 
SCRIPT���� Καθορισµός της scripting γλώσσας 
 
STYLE���� Καθορισµός Style Sheets 
 
META���� Καθορισµός ζεύγους πληροφοριών όνοµα και τιµή 
 
LINK���� Ορισµός σχέσεων µε άλλα κείµενα 
 
Τα TITLE, SCRIPT and STYLE απαιτούν ετικέτες και αρχής και τέλους. Στα 
υπόλοιπα, επειδή δεν περιέχουν άλλες ετικέτες ανάµεσά τους, η χρήση ετικετών 
τέλους απαγορεύεται. 

 
Μεταξύ της ετικέτας αρχής(HEAD) και τέλους BODY περιέχονται πλήθος από HTML 
στοιχεία όπως επικεφαλίδες (Headings), το στοιχείο ADDRESS, στοιχεία για ορισµό 
µπλοκ, στοιχεία καθορισµού κειµένου: 
 
Οι παράµετροι για το στοιχείο BODY είναι οι: 
 

� bgcolor 
Καθορίζει το χρώµα του φόντου της σελίδας. 
 

� text 
Καθορίζει το χρώµα των χαρακτήρων του κειµένου. 
 

� link 
Καθορίζει το χρώµα των χαρακτήρων των link που δεν έχει επισκεφτεί ακόµη ο 
χρήστης. 
 

� vlink 
Καθορίζει το χρώµα των χαρακτήρων των link που έχει επισκεφτεί ο χρήστης. 
 

� alink 
Καθορίζει το χρώµα των χαρακτήρων των link τη στιγµή που ο χρήστης κάνει 
click πάνω στο link. 
 

� background 
Καθορίζει το URL µια εικόνας (είδους .gif ή .jpg) που θα χρησιµοποιηθεί 
επαναληπτικά (tile) για το σχηµατισµό του φόντου της σελίδας 
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1.6 PHP 

 
H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό 
περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό server του 
Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό 
περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα 
HTML. 

Ένα αρχείο µε κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, 
*.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωµάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα 
λειτουργήσει και θα εµφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καµία επεξεργασία, εκτός αν 
έχει γίνει η κατάλληλη ρύθµιση στα MIME types του server. Επίσης ακόµη κι όταν ένα αρχείο 
έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται και να 
µεταγλωτίζει τον κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραµµα πελάτη. Ο 
διακοµιστής Apache, που χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως σε συστήµατα µε τα λειτουργικά 
συστήµατα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισµού την εκτέλεση 
κώδικα PHP, είτε µε την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή µε την αποστολή του κώδικα 
προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή µε την έλευση της php5.4 
υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM). 

Ο συνδυασµός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δηµοφιλής πλατφόρµα 
εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και µε το ακρωνύµιο LAMP. Παρόµοια, ο συνδυασµός 
*/Apache/PHP/MySQL ονοµάζεται *AMP, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην 
πλατφόρµα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η PHP και η MySQL. 

Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθµίζεται στο Linux µε τη βοήθεια του 
διαχειριστή πακέτων της εκάστοτε διανοµής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών 
συστηµάτων, επειδή το κατέβασµα και η ρύθµιση των ξεχωριστών προγραµµάτων µπορεί να 
είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιµα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το XAMPP και το 
WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X. 
 
 

1.7 ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 
Ο έλεγχος και η διαχείριση της πληροφορίας που σχετίζεται µε οποιοδήποτε 
εφαρµογή είναι από τις σηµαντικότερες δυνατότητες που παρέχει ο υπολογιστής στον 
άνθρωπο, κυρίως χάρη στις βάσεις δεδοµένων (Β.∆.). 
 
Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοούµε µία συλλογή ολοκληρωµένων 
εγγράφων που περιέχει αυτοπεριγραφή. Με τον όρο αυτοπεριγραφή εννοούµε : 
 
 
 

το λεξικό των δεδοµένων συσχέτιση των δεδοµένων 

τον τύπο και την µορφή των δεδοµένων 
 

τυχόν περιορισµοί επί των δεδοµένων 

 
 
Για την δηµιουργία και την συντήρηση βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούµε 
ειδικά πακέτα λογισµικού, που ονοµάζονται γενικά “ συστήµατα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων ” (DBMS). 
Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης µίας βάσης δεδοµένων είναι : 
 
• δεν υπάρχουν διασκορπισµένα στοιχεία, αντιθέτως τα στοιχεία είναι οργανωµένα 
έτσι ώστε να µην έχουµε επανάληψη των δεδοµένων 
 
• υποστήριξη πολλαπλών όψεων χρήστη, έτσι µπορούµε να δώσουµε 
συγκεκριµένες πληροφορίες σε συγκεκριµένα άτοµα ή να αποκρύψουµε 
πληροφορίες από αυτούς 
 
• ανεξαρτησία προγραµµάτων δεδοµένων 
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• δυνατότητα προσπέλασης και διαχείρισης της πληροφορίας από αποµακρυσµένα 
µεταξύ τους σηµεία . 
 
Γίνεται λοιπόν φανερή η χρησιµότητα των βάσεων δεδοµένων και όπως είναι 
λογικό η ανάγκη διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων µε εφαρµογές του web ήταν 
µεγάλη. 
 
Έπρεπε λοιπόν να δηµιουργηθούν τεχνολογίες οι οποίες θα επέτρεπαν την 
διασύνδεση εφαρµογών του web µε βάσεις δεδοµένων και θα επέτρεπαν την 
δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ client και server. 
Μία λύση για τέτοιου είδους εφαρµογές στο web αποτελούν οι τεχνολογίες 
CGI και ISAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι ιστοσελίδες από τέσσερις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις οι οποίες είναι ο «Αρκτούρος», η «Greenpeace», η «Group of Ecological Action» 
και η «Ελληνική Εταιρεία». Για κάθε µια από τις προαναφερόµενες ιστοσελίδες θα 
παρουσιαστεί το διάγραµµα ροής, µέσω του οποίου θα είναι ευκολότερη η κατανόηση του 
τρόπου πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Στο διάγραµµα ροής απεικονίζεται τι ενέργειες µπορεί να 
κάνει ο χρήστης από κάθε διαφορετική σελίδα στην οποία βρίσκεται κατά την περιήγησή του 
στην ιστοσελίδα. Μέσω αυτής της απεικόνισης µπορεί κάποιος να έχει χρήσιµα 
συµπεράσµατα σχετικά µε τη λειτουργικότητα της κάθε ιστοσελίδας καθώς επίσης και για την 
ευκολία χρήσης της. Με τη χρήση εικόνων θα παρουσιαστεί το περιεχόµενο και το αντικείµενο 
δράσης της εκάστοτε περιβαλλοντικής οργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο θα είναι ευκολότερο 
να εντοπιστούν οι οµοιότητες αλλά και οι διαφορές των συγκεκριµένων ιστοσελίδων σε 
επίπεδο αντικειµένου δράσης αλλά και παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 

2.1 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ  
 
Μία από τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στη χώρα µας είναι η 
«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ»

[3]
. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος, µε δράσεις έρευνας πεδίου, επιστηµονικής µελέτης, ευαισθητοποίησης 
κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισµού για την προστασία της άγριας ζωής, 
την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με στόχο 
την ολοκληρωµένη διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών και την παροχή ειδικής 
τεχνογνωσίας για τις επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί εθνικά και 
διασυνοριακά προγράµµατα για την προστασία των ορεινών οικοσυστηµάτων µε έµφαση στα 
µεγάλα θηλαστικά. Τα είδη που προστατεύει και υποστηρίζει εµφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα (ΠΙΝΑΚΑ 2.1.1). 
 
 
 
 

ΑΡΚΟΥ∆Α ΕΛΑΦΙ 

ΛΥΚΟΣ ΖΑΡΚΑ∆Ι 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΛΥΓΚΑΣ 
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ΑΓΡΙΟΓΙ∆Ο ΤΣΑΚΑΛΙ 
ΒΙ∆ΡΑ ΧΛΩΡΙ∆Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1 

 
  Ένας από τους κυριότερους τρόπους ενηµέρωσης για τα προστατευόµενα είδη είναι 
η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µέσω περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Η αρχική σελίδα που συναντά ο 
χρήστης για αυτή την περιβαλλοντική οργάνωση εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα 
(ΕΙΚΟΙΝΑ 2.1.1): 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.1.1 

 
 
 
Η παραπάνω οργάνωση χωρίζει τα περιεχόµενά της σε έξι υποµενού(submenus), 

όπου τα τέσσερα από αυτά χρησιµοποιούν τη µέθοδο της αναδυόµενης λίστας (popup menu) 
και παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριµένο κάθε φορά θέµα. Τα υποµενού 
έχουν αντίστοιχα τις ονοµασίες “ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ”, “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η”, “∆ΡΑΣΕΙΣ”, 
“ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”, “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ”, “E-SHOP” , όπως φαίνεται και στο πάνω µέρος της εικόνας 
2.1.1. 

 
Το πρώτο υποµενού µε την ονοµασία ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει ως περιεχόµενο τις ενότητες 

που φαίνονται στην εικόνα 2.1.2 που ακολουθεί. Σε αυτό το υποµενού εµπεριέχονται 
πληροφορίες σχετικά µε την δράση, την ιστορία, τη δοµή και τη σύσταση της οργάνωσης. 
Επίσης ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει πληροφορίες οικονοµικής και εργασιακής φύσεως 
µέσω των τοµέων “Οι χορηγοί µας” και  “Θέσεις εργασίας” αντίστοιχα.  
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              ΕΙΚΟΝΑ 2.1.2 

 
Στο επόµενο υποµενού, µε την ονοµασία “Προστατευόµενα Είδη”, παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλα τα είδη που αποτελούν αντικείµενο προστασίας και µε τα οποία ασχολείται η 
οργάνωση. Η οργάνωση του υποµενού φαίνεται στην εικόνα 2.1.3 που ακολουθεί. Πατώντας 
µε το δείκτη σε κάθε ένα από τα προστατευόµενα είδη, µας παρέχονται πληροφορίες που 
σχετίζονται µε αυτά και οι οποίες περιλαµβάνουν τη φωτογραφία του, την περιγραφή του, 
γενικές πληροφορίες, το ποσοστό εµφάνισης του σε εθνικό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο 
καθώς και τις απειλές που αντιµετωπίζει. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          ΕΙΚΟΝΑ 2.1.3 

 
Χρησιµοποιώντας το υποµενού “∆ράσεις” ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε 

λεπτοµερείς αναφορές σχετικά µε τις δράσεις της οργάνωσης. Μπορεί επίσης να 
πληροφορηθεί σχετικά µε τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προγράµµατα που λαµβάνουν χώρα, τι 
έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής, το έργο των εθελοντών στα δάση της 
επικράτειας, τους κτηνιατρικούς σταθµούς για τα αιχµάλωτα ζώα, τις παρεµβάσεις της 
οργάνωσης σε τεχνικά θέµατα καθώς επίσης και για τις καινοτοµίες της. Στην εικόνα 2.1.4 
παρουσιάζεται το εν λόγω υποµενού µε τα περιεχόµενα του. 
Χρησιµοποιώντας το υποµενού “Συµµετέχω”, ο χρήστης παραπέµπεται σε µια νέα σελίδα(και 
όχι σε popup menu όπως προηγούµενα) η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον 
εθελοντισµό και εµπεριέχει ένα νέο menu επιλογών µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να 
επιστρέψει σε τοµείς της αρχικής σελίδας ή να επιλέξει να εισαχθεί σε νέους τοµείς όπως το 
“VIDEO GALLERY”  ή το “PHOTO GALLERY” στους οποίους δεν είχε πρόσβαση από την 
αρχική σελίδα. Στην εικόνα 2.1.5 µπορούµε να δούµε το περιεχόµενο του τοµέα “Συµµετέχω”. 
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    ΕΙΚΟΝΑ 2.1.4 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.1.5 

 

Το πέµπτο κατά σειρά υποµενού της αρχικής σελίδας, που φέρει την ονοµασία 
“Υποστηρίζω”(ΕΙΚΟΝΑ 2.1.6), παρέχει πληροφορίες σχετικά µε όλους τους διαθέσιµους 
τρόπους υποστήριξης της οργάνωσης. Αυτό µπορεί να γίνει µε 3 διαφορετικούς τρόπους είτε 
µέσω της εγγραφής ως µέλος της οργάνωσης είτε µε την παροχή χρηµατικού ποσού είτε 
τέλος µε την υιοθεσία διαφόρων προστατευόµενων ειδών της οργάνωσης.  
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                              ΕΙΚΟΝΑ 2.1.6 

 

Το τελευταίο υποµενού µε την ονοµασία “E-shop” χρησιµοποιεί τη µέθοδο της 
δυναµικής ιστοσελίδας και µε αυτό τον τρόπο ο χρήστης µεταβαίνει στο on line κατάστηµα της 
οργάνωσης από όπου µπορεί να αγοράσει διάφορα εµπορεύσιµα αντικείµενα, βοηθώντας 
έτσι στα έσοδα της οργάνωσης. 
 

Επιπλέον των παραπάνω όµως, στην κεντρική σελίδα της οργάνωσης, παρατηρούµε 
ότι υπάρχουν τέσσερις επιπλέον παραποµπές(ΕΙΚΟΝΑ 2.1.7), ανεξάρτητες, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.1.7 

 
Η πρώτη µας παραπέµπει στα διάφορα καταφύγια που υπάρχουν σχετικά µε τα 

απειλούµενα είδη. Η δεύτερη µας παραπέµπει σε µία σελίδα όπου αναφέρονται όλα τα 
τρέχοντα νέα, οι ειδήσεις και  δελτία τύπου σχετικά µε τη δράση της οργάνωσης. Με την 
αµέσως επόµενη παραποµπή που εµφανίζεται, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να γραφτεί 
στο newsletter της οργάνωσης και να λαµβάνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
αλληλογραφία σχετικά µε την οργάνωση. Τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική παραποµπή είναι 
η µεταφορά του αναγνώστη στα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 
YouTube, WordPress, Issuu) από όπου µπορεί να παρακολουθεί τα νέα της οµάδας µε 
ποικίλους τρόπους. 
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2.1.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστοσελίδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα ροής(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1): 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΕΙ∆Η 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ E-SHOP ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

MENU 
 
 

Ποίοι είµαστε 

Ο µύθος 

Η προσφορά µας 

Το όραµά µας 

Οι άνθρωποί µας 

Οι χορηγοί µας 

Θέσεις εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1 

 

Όσον αφορά το προγραµµατιστικό κοµµάτι, η ιστοσελίδα του Αρκτούρου χρησιµοποιεί PHP 
και κατά συνέπεια στον server στον οποίο βρίσκεται η συγκεκριµένη ιστοσελίδα  έχει server 
τον Apache. 
 

 

 

 

 

 

2.2 Greenpeace 

 
Μία από τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η 
Greenpeace

[4]
. H Greenpeace ιδρύθηκε το 1971 από τους Jim Bohlen, Irving Stowe και Paul 

Cote. Είναι µία ανεξάρτητη, µη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που έχοντας ως 
αρχές τη µη-βία, την άµεση δράση, την ανεξαρτησία από κόµµατα, κυβερνήσεις και 
οικονοµικά συµφέροντα, αγωνίζεται για νερό και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες και 
µεταλλαγµένα. Αγωνίζεται, επιπλέον, για τη δηµιουργία κλίµατος που ευνοεί την ανάπτυξη 
ζωής αντί να την καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε ζωή και γενικότερα για έναν 
ειρηνικό κόσµο χωρίς πυρηνικούς εφιάλτες.  

Η Greenpeace  έχει εθνικά γραφεία σε σαράντα δύο χώρες µε έδρα το Άµστερνταµ., 
όπου το κάθε ένα είναι οικονοµικά ανεξάρτητο από το άλλο. Συντηρείται σχεδόν 
ολοκληρωτικά από τις χρηµατοδοτήσεις των τριών εκατοµµυρίων υποστηρικτών της σε 158 
χώρες, για αυτό άλλωστε την καθιστά ανεξάρτητη από οποιοδήποτε παράγοντα 
(κυβερνήσεις, οργανισµούς, εταιρείες κ.α.). Ένα µικρό ποσό χρηµατοδότησης οφείλεται  στα 
έσοδα από τις πωλήσεις ειδών όπως µπλούζες, βιβλία και κονκάρδες. 

Γίνε µέλος 

∆ωρεά 

Υιοθεσία 
αρκούδας 

Υιοθεσία λύκου 

Εταιρικές 
χορηγίες 

Επανένταξη στη φύση 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Τσίρκο χωρίς ζώα 

Επιστηµονική έρευνα 

Αναπαραγωγή Ελλ. 
ποιµενικού 

Παρατηρητήριο ατυχηµάτων 

∆άση 

Οµάδα Άµεσης Επέµβασης 

Life against poison 

Αιχµάλωτα ζώα 

Υποστήριξη καινοτοµίας 

Περίθαλψη τραυµατισµένων 
ζώων 

Παρεµβάσεις σε τεχνικά 
έργα 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 
ΜΑΣ 
ΝΕΑ 

NEWSLETTER 

FOLLOW US 

Αρκούδα 

Λύκος 

Ελληνικός 
Ποιµενικός 
Αγριόγιδο 

Βίδρα 

Ελάφι 

Ζαρκάδι 

Λύγκας 

Τσακάλι 

Χλωρίδα 
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Όταν ο χρήστης εισάγεται στην σελίδα της Greenpeace, µπορεί να επιλέξει µέσω µιας 
αναδυόµενης  λίστας, που εµφανίζεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού που βρίσκεται στο πάνω 
µέρος της σελίδας,  τη χώρα που τον ενδιαφέρει, αφού όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριµένη 
οργάνωση έχει εθνικά γραφεία σε σαράντα δύο χώρες. Αφού επιλέξουµε ως χώρα 
ενδιαφέροντος την Ελλάδα (ΕΙΚΟΝΑ 2.2.1) µεταφερόµαστε στην αρχική σελίδα της 
οργάνωσης στα ελληνικά η οποία απεικονίζεται στην εικόνα 2.2.2 ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ΕΙΚΟΝΑ 2.2.1 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.2.2 
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Στην αρχική σελίδα της οργάνωσης µπορούµε να διακρίνουµε τα 7 υποµενού που 
έχουν ονοµαστεί ως «Αρχική», «Ποίοι είµαστε», «Τι κάνουµε», «Τι µπορείς να κάνεις», 
«Blog», «Shop», «Υποστήριξέ µας». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης για 
υφιστάµενα µέλη ή εγγραφής για νέα µέλη κάνοντας τις αντίστοιχες επιλογές στο πάνω και 
δεξιά µέρος της σελίδας. 

Το πρώτο υποµενού µε την ονοµασία  «Αρχική» παρουσιάζει µε τη µέθοδο των 
εναλλασσόµενων εικόνων,  τα επίκαιρα θέµατα και ο χρήστης πατώντας πάνω στην κάθε 
εικόνα µπορεί να διαβάσει το κάθε άρθρο. 

Το επόµενο υποµενού µε την ονοµασία «Ποίοι είµαστε» παρουσιάζει το ρόλο και τον 
σκοπό της δράσης χρησιµοποιώντας την λίστα που φαίνεται στην εικόνα 2.2.3. Πιο 
συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης στη χώρα µας, οι 
οικονοµικοί απολογισµοί, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,  οι διευθύνσεις και τα πλήρη 
στοιχεία όλων των εθνικών γραφείων ανά την υφήλιο. 
 

 
          ΕΙΚΟΝΑ 2.2.3 

 

Στο υποµενού µε την ονοµασία «Τι κάνουµε»(ΕΙΚΟΝΑ 2.2.4) παρουσιάζονται τα τρία 
επίκαιρα σοβαρά θέµατα µε τα οποία ασχολείται η οργάνωση. Ο σύνδεσµος «άλλες 
εκστρατείες» περιλαµβάνει ειδικά αφιερώµατα σε διάφορα θέµατα όπως τον τοξικό κίνδυνο 
και την πυρηνική ενέργεια.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                                                    ΕΙΚΟΝΑ 2.2.4 

 

 
Το  υποµενού «Τι µπορείς να κάνεις»(ΕΙΚΟΝΑ 2.2.5) δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο 
να συµµετάσχει στην οργάνωση είτε ως εθελοντής, είτε ως µέλος, και ταυτόχρονα επεξηγεί 
αναλυτικότερα το δίκτυο δράσης της οργάνωσης και τους τρόπους επικοινωνίας. Επίσης 
παρέχει εργασιακές ευκαιρίες µέσω της επιλογής «Θέσεις εργασίας». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ΕΙΚΟΝΑ 2.2.5 
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Στο υποµενού «Blog» (EIKONA 2.2.6) παρουσιάζονται διάφορα άρθρα και απόψεις των 
στελεχών της οργάνωσης. 
 

 

 

 

 

 
        EIKONA 2.2.6 

 
Τα τελευταία 2 υποµενού µε ονοµασία «Shop» και «Υποστήριξέ µας» αφορούν 

τρόπους µε τους οποίους ο χρήστης µπορεί να ενισχύσει οικονοµικά την οργάνωση. Μέσω 
του υποµενού «Shop» ο χρήστης παραπέµπεται σε µια νέα σελίδα µέσω της οποίας µπορεί 
να αγοράσει ηλεκτρονικά διάφορα προϊόντα όπως µπλουζάκια για την προώθηση της 
οργάνωσης ενώ µέσω του υποµενού «Υποστήριξέ µας» παραπέµπεται σε µια νέα σελίδα 
µέσω της οποίας µπορεί να κάνει µια δωρεά στην οργάνωση. Επίσης στην ίδια σελίδα 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις αρχές που διέπουν την οργάνωση για την οικονοµική 
της διαχείριση καθώς και τον τρόπο απορρόφησης των δωρεών. 

Στο κάτω µέρος της αρχικής σελίδας παρέχεται επίσης ένα βοηθητικό υποµενού 
µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί άµεσα να εντοπίσει το θέµα που τον ενδιαφέρει να 
ενηµερωθεί καθώς επίσης παρέχεται και η λίστα µε τα κοινωνικά δίκτυα που µπορεί να 
συνδεθεί µε την Greenpeace (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo).  

Πέραν όµως όλων των παραπάνω υποµενού, στην αρχική σελίδα της Greenpeace, 
µπορούµε να παρακολουθήσουµε διάφορα βίντεο µε τα τρέχοντα θέµατα( EIKONA 2.2.7). 
Αυτός ο τρόπος οργάνωσης και σχεδίασης της ιστοσελίδας ικανοποιεί τις αρχές σχεδίασης 
µιας ιστοσελίδας, αφού η χρήση οπτικοακουστικών µέσων αποτελεί µία κατάλληλη 
επικοινωνιακή στρατηγική. 

 

 
  EIKONA 2.2.7 
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2.2.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστοσελίδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
«Greenpeace» προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα ροής(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.1): 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.1 

 
 
 
Η υλοποίηση αυτής της ιστοσελίδας έχει λάβει χώρα χρησιµοποιώντας τη γλώσσα 
µορφοποίησης HTML. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Group of Ecological Action 

 
Μία άλλη περιβαλλοντική οργάνωση µε την οποία θα ασχοληθούµε, µικρότερου βεληνεκούς 
σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες οργανώσεις, είναι η “Group of Ecological Action” 
(G.E.A.)

[5]
. H G.E.A. είναι µία διεθνής οµάδα Οικολογικής ∆ράσης που έχει στόχο την έρευνα 

και προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας της Γης, καθώς και τη λήψη 

προληπτικών  και σωστικών µέτρων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.  
Αυτό επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών, µε τη 

διοργάνωση σεµιναρίων ενηµέρωσης για την πρόληψη σεισµών ή άλλων φυσικών 
καταστροφών, σεµιναρίων Πρώτων Βοηθειών κπλ., καθώς και την έκδοση ανάλογου έντυπου 
υλικού. Επιπλέον, η G.E.A. διοργανώνει ανθρωπιστική βοήθεια και δράσεις αλληλεγγύης για 
ανθρώπους που πάσχουν από αναλφαβητισµών, πείνα, ασθένειες και τον πόνο γενικά. Στην 
Ελλάδα η G.E.A. ειδικεύεται στην αντιµετώπιση  σεισµών.  
Η αρχική σελίδα της οργάνωσης είναι φαίνεται στην εικόνα 2.3.1: 
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Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Συµεωνίδου Σοφία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ Page 30 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.1 

 
Παρατηρούµε ότι η δοµή των υποµενού είναι λίγο διαφορετική από τις δύο προηγούµενες. Οι 
ενότητες στη σελίδα βρίσκονται στο αριστερό µέρος και κάθετα η µία κάτω από την άλλη 
ακολουθώντας τη µορφή λίστας. Επιπλέον, το κάθε υποµενού µας παραπέµπει απ’ ευθείας 
σε µία άλλη ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση της αναδυόµενης λίστας.   

 

 
 

 

 

Επιλέγοντας το υποµενού  «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ» θα εµφανιστεί η παρακάτω 
σελίδα(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.2): 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3.2 

 
Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται οι σκοποί της οµάδας, η απαιτούµενη εκπαίδευση 

των µελών της οµάδας, και ο τρόπος ενασχόλησής τους. Συγκεκριµένα, το ελληνικό τµήµα 
της G.E.A. έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια πυρόσβεσης και έχει εκπαιδευτεί τόσο στην 
Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Έχει συµµετάσχει σε 
αντιµετώπιση καταστροφών, σε πληµµύρες και σε πυρκαγιές ενώ παράλληλα ασχολείται µε 
την εκπαίδευση και τη µετάδοση γνώσεων στα παιδιά αφού πολλοί από αυτούς ανήκουν στον 
εκπαιδευτικό κλάδο. 
 

Στο υποµενού «ΣΚΟΠΟΙ» (ΕΙΚΟΝΑ 2.3.3) παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο σκοπός της 
οργάνωσης. Η συγκρότηση, η εκπαίδευση και η οργάνωση εθελοντικών οµάδων αποτελεί 
βασικό µέληµα για την επίτευξη των στόχων της οµάδας καθώς επίσης και η διοργάνωση 
οµάδων ανθρωπιστικής βοήθειας αλληλεγγύης σε ανθρώπους που πάσχουν από τον 
αναλφαβητισµό, την πείνα, ασθένειες, λοιµούς κλπ. Σε οικολογικό επίπεδο, σκοπός της είναι 
η προστασία και καθαριότητα του περιβάλλοντος καθώς και η προστασία της χλωρίδας και 
της πανίδας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3.3 

 

Το υποµενού «∆ΙΕΘΝΗΣ G.E.A»(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.4) αναφέρεται στους σκοπούς της διεθνής 
οµάδας Οικολογικής ∆ράσης 
:

 ΕΙΚΟΝΑ 2.3.4 
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Το υποµενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.5) ενηµερώνει τους αναγνώστες σχετικά µε τον 
τρόπο αντιµετώπισης των σεισµών, αφού η οργάνωση στην Ελλάδα ειδικεύεται στο θέµα 
αυτό. Αναλυτικότερα, δίνει οδηγίες στον αναγνώστη σχετικά µε τα µέτρα αυτοπροστασίας που 
πρέπει να πάρει πριν το σεισµό, κατά τη διάρκεια του σεισµού, και µετά το σεισµό. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.5 

 

 
 
 
Το επόµενο υποµενού έχει τον τίτλο: «ΆΡΘΡΑ»(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.6) και παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε άρθρα σχετικά µε το φαινόµενο των σεισµών και του καύσωνα : 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.6 
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Καµία ιστοσελίδα µέχρι τώρα δεν έχει παραλείψει να αναφερθεί στους χορηγούς τις, οπότε το 
επόµενο υποµενού παρουσιάζεται στην εικόνα 2.3.7: 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.7 
 
Ο σύνδεσµος «ΝΕΑ»(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.8) µας πληροφορεί για τα τρέχοντα νέα και εκδηλώσεις της 
οµάδας: 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.8 
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Ο σύνδεσµος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας του χρήστη µε την 
οργάνωση, και είναι ο παρακάτω(ΕΙΚΟΝΑ 2.3.9): 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.9  

 

Ο τελευταίος σύνδεσµος (ΕΙΚΟΝΑ 2.3.10)παρέχει τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε 
ιστοσελίδες µε παρεµφερές πληροφοριακό περιεχόµενο όπως αυτή της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.10 

 

 

 

 

 

2.3.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστοσελίδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Group of 
Ecological Action» προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα ροής(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.1): 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΝΗΣ 
GEA 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΘΡΑ ΧΟΡΗΓΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.1 
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2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Επόµενη περιβαλλοντική ελληνική οργάνωση ευρείας κλίµακας είναι η «Ελληνική Εταιρεία» 
[6]
και η αρχική ιστοσελίδα της φαίνεται στην εικόνα 2.4.1: 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάρθρωσή της παραπάνω ιστοσελίδας αποτελείται κυρίως από το µενού που εµφανίζεται 
στο κάτω τµήµα της ιστοσελίδας (ΕΙΚΟΝΑ 2.4.2 )και από τους συνδέσµους που εµφανίζονται 
στα πλευρικά τµήµα και αφορούν τις ενότητες «Ποίοι είµαστε», «Στήριξέ µας» και «Ενεργά 
Προγράµµατα» µέσω των οποίων ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για τους σκοπούς και τη 
δοµή της οργάνωσης, να κάνει µια δωρεά και να ενηµερωθεί σχετικά µε τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές δράσεις. 
 
 
 
 
 
 
  

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.4.2 
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2.4.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστοσελίδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα ροής(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.1): 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
Ποίοι είµαστε Στήριξέ µας Ενεργά 

Προγράµµατα 
Βοηθητικό menu 

 

 

Επικοινωνία 

Φωτογραφίες 

Χάρτης ∆ράσεων 

Facebook 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ WWF 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ιστοσελίδα η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής 
της µεταπτυχιακής εργασίας. Η ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί για να απεικονίζει το 
περιεχόµενο και το υλικό που θα προβάλλονταν διαδικτυακά για την περιβαλλοντική 
οργάνωση WWF. Η αρχική σελίδα της υλοποιηµένης ιστοσελίδας παρουσιάζεται στην εικόνα 
3.1. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1 

 

Είναι εύκολα διακριτό ότι η δοµή που ακολουθεί η ιστοσελίδα είναι παρεµφερής µε εκείνη που 
παρουσιάζουν και άλλες ιστοσελίδες περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως εκείνη της 
Greenpeace. Παρατηρούµε ότι στο επάνω µέρος της σελίδας βρίσκεται ένα µενού µέσω του 
οποίου ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση µε εύκολο και γρήγορο τρόπο σε διάφορες 
πληροφορίες κλικάροντας στην επιµέρους ενότητες και πηγαίνοντας στα επιµέρους υποµενού 
που περιέχονται σε αύτές. Η αρχική σελίδα οργανώνεται σε 5 ενότητες οι οποίες φέρουν την 
ονοµασία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α», «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ», «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ», 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΑΣ» και «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»  αντίστοιχα. 
 Όταν ο χρήστης βρίσκεται στην κεντρική σελίδα λαµβάνει πληροφορίες εν συντοµία 
για την οργάνωση αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να εγγραφή ως µέλος εισάγοντας το όνοµα 
χρήστη και τον κωδικό του. Όταν ο χρήστης επιλέξει την ενότητα «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ» 
(ΕΙΚΟΝΑ 3.2)τότε θα εµφανιστεί ένα υποµενού σε µορφή λίστας το οποίο έχει τις εξής 
επιλογές: «50 Χρόνια ∆ράσης», «Στην Ελλάδα», «Στον Κόσµο», «Οικονοµική ∆ιαχείριση», 
«Άνθρωποι». Επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα από το υποµενού, ο χρήστης µεταφέρεται 
στις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.2 

 

 

Η επιλογή της ενότητας «Τι είναι οι εκστρατείες» δεν µας µεταφέρει στην επιλογή µιας νέας 
ενότητας από ‘ένα υποµενού αλλά µας µεταφέρει σε µια νέα σελίδα η οποία περιέχει 
πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τις εκστρατείες(ΕΙΚΟΝΑ 3.3) 
 

ΕΙΚΟΝΑ 3.3 
 
Η επιλογή της ενότητας «Υποστηρίξτε τη δράση µας»(ΕΙΚΟΝΑ 3.4) και πάλι µας οδηγεί σε 
ένα υποµενού µέσω του οποίου µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στις επιθυµητές 
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πληροφορίες. Αυτές έχουν διαχωριστεί στις ενότητες µε τις εξής ονοµασίες: «Εκστρατείες», 
«Υιοθετήστε ένα απειλούµενο είδος», «Γίνε υποστηρικτής», «Γίνε διακεκριµένος φίλος», «Γίνε 
εθελοντής», «Άλλαξε συνήθειες», «Προϊόντα»,  «Ιδρύµατα» και «Επιχειρήσεις». 
 

 

 
   ΕΙΚΟΝΑ 3.4 

 

 

Επιλέγοντας την τελευταία ενότητα µε την ονοµασία «Επικοινωνία» (ΕΙΚΟΝΑ 3.5) ο χρήστης 
µπορεί να πληροφορηθεί σχετικά µε τον τρόπο επικοινωνίας µε την οργάνωση καθώς 
παρέχονται πληροφορίες ‘όπως η διεύθυνση και το τηλέφωνο της οργάνωσης καθώς επίσης 
και µέσω email. 

 
EIKONA 3.5 
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3.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙ∆Α 

ΠΟΙΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ 
ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

50 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 

 

 
 

3.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Για την υλοποίηση της ιστοσελίδας χρησιµοποιήθηκα η γλώσσα προγραµµατισµού PHP και ο 
server APACHE. Ενδεικτικά παραθέτονται τα κοµµάτια κώδικα από  πέντε διαφορετικά 
σηµεία της ιστοσελίδας(κώδικες 1- 5 αντίστοιχα). Ο κάθε κώδικας αποτελεί την υλοποίηση 
ενός κοµµατιού της ιστοσελίδας και αντιστοιχεί σε κάθε µια ενότητα από αυτές που 
εµφανίζονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας. Στις ενότητες που εµπεριέχονται υποµενού, 
που αυτές είναι οι ενότητες «Ποιοι είµαστε» και «Υποστηρίξτε τη δράση µας» έχει επιλεγεί να 
παρουσιαστεί εκείνο το κοµµάτι του κώδικα που αντιστοιχεί σε κάποια ενότηατ του υποµενού 
της αντίστοιχης ενότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση της 
ιστοσελίδας ο αναγνώστης παραπέµπεται στο σύνολο των αρχείων κώδικα που 
υλοποιήθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 1 
 
<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
 <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> 
 <title>WWF Σελίδα Εκδηλώσεων</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/master.css" /> 
 <script type="text/javascript" src="script/dropdown.js"></script> 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΓΙΝΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 

ΓΙΝΕ ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣ 

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 

ΑΛΛΑΞΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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</head> 
<body> 
<div id="wrap"> 
<div id="innerwrap"> 
 <center> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds>Κεντρική Σελίδα</ds> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="two-ddheader" onmouseover="ddMenu('two',1)" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)">Ποιοί είµαστε</dt> 
   <dd id="two-ddcontent" onmouseover="cancelHide('two')" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)"> 
     <ul> 
       <li><a href="action.php" class="underline">50 χρόνια δράσης</a></li> 
       <li><a href="atgreece.php" class="underline">Στην Ελλάδα</a></li> 
       <li><a href="atworld.php" class="underline">Στον κόσµο</a></li> 
       <li><a href="economics.php" class="underline">Οικονοµική διαχείριση</a></li> 
    <li><a href="humans.php" class="underline">Άνθρωποι</a></li> 
     </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="campaign_is.php" class="other">Τι είναι οι 
εκστρατείες</a></ds> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="three-ddheader" onmouseover="ddMenu('three',1)" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)">Υποστηρίξτε την δράση µας</dt> 
   <dd id="three-ddcontent" onmouseover="cancelHide('three')" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)"> 
  <ul> 
    <li><a href="campaigns.php" class="underline">Εκστρατείες</a></li> 
    <li><a href="adopt.php" class="underline">Υιοθετήστε ένα απειλούµενο 
είδος</a></li> 
    <li><a href="support.php" class="underline">Γίνε υποστηρικτής</a></li> 
    <li><a href="befriend.php" class="underline">Γίνε διακεκριµένος 
φίλος</a></li> 
    <li><a href="bevolunteer.php" class="underline">Γίνε εθελοντής</a></li> 
    <li><a href="changehabits.php" class="underline">Άλλαξε 
συνήθειες</a></li> 
    <li><a href="products.php" class="underline">Προϊόντα</a></li> 
    <li><a href="institutions.php" class="underline">Ιδρύµατα</a></li> 
    <li><a href="companies.php" class="underline">Επιχειρήσεις</a></li> 
  </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="contactus.php" class="other">Επικοινωνία</a></ds> 
 </dl> 
 <br></br> 
 </center> 
 <div id="header"> 
  <img src="images/header_img.jpg" alt="header" class="header"/></div> 
 <div id="main-body"> 
  <div id="content"> 
   <h1>Η οργάνωση WWF</h1> 
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   <p>Το WWF είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ανθρώπων, επιστηµόνων, 
εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες.</p> 
   <p>Είναι µια οργάνωση που αντιµετωπίζει εποικοδοµητικά τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους: από τη 
διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή του κλίµατος. Από τη βιώσιµη ανάπτυξη έως την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. </p> 
   <p>Μια οργάνωση η οποία βασίζεται στους 5.000.000 υποστηρικτές 
της.</p> 
   <p>Απλούς ανθρώπους όπως όλοι µας.</p> 
   <p><strong>Η κοινή παγκόσµια αποστολή του WWF 
είναι:</strong></p> 
   <p>Να σταµατήσει την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος του 
πλανήτη και να προάγει ένα µέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρµονία µε την φύση, 
µέσω:</p> 
   <ol> 
     <li>Της προστασίας της βιοποικιλότητας</li> 
     <li>Της προώθησης της βιώσιµης διαχείρισης των ανανεώσιµων 
φυσικών πόρων</li> 
     <li>Της µείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης</li> 
   </ol></td> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
   <?php 
    function curPageName() { 
      return 
substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
    } 
    $_SESSION['curPage']=curPageName(); 
 
    if(!isset($_SESSION['myusername'])) 
    { 
     print "<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"checklogin.php\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Είσοδος 
Μελών</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Χρήστης</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"myusername\" 
type=\"text\" id=\"myusername\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Κωδικός</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"mypassword\" 
type=\"password\" id=\"mypassword\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td><input type=\"submit\" name=\"Submit\" 
value=\"Login\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a 
href=\"register.php\">Εγγραφή</a></td>"; 
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     print "<td> </td>"; 
     print "<td><a 
href=\"retrieve_password.php\">Αποστολή Κωδικού</a></td>"; 
     print "</tr>"; 
 
     if (isset($_SESSION['registerSuccess'])) { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Η εγγραφή σας 
ολοκληρώθηκε!.</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['registerSuccess']); 
     } 
 
     if (isset($_SESSION['logginError'])) { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Λάθος όνοµα ή 
κωδικός</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['logginError']); 
     } 
 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
    else 
    { 
     print "<form name=\"form1\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Καλωσήρθες 
Χρήστη</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['firstname']." 
".$_SESSION['lastname']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['email']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a href=\"logout.php\">Έξοδος</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
   ?> 
  </div> 
  <div class="clearfix"> 
  </div> 
 </div> 
 
</div> 
<!-- wd_include file="footer.inc"--><div id="footer"> 
 Designed by Συµεωνίδου Σοφία 
</div> 
<!-- /wd_include file="footer.inc"--> 
</div> 
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</body> 
</html> 

 

Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 1 αποτελεί τον τρόπο υλοποίησης από προγραµµατιστική άποψη( µε χρήση της 
γλώσσας PHP) του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέξει την ενότητα «Κεντρική 
σελίδα». 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 2 
 
<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
 <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> 
 <title>WWF Σελίδα Εκδηλώσεων</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/master.css" /> 
 <script type="text/javascript" src="script/dropdown.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="wrap"> 
<div id="innerwrap"> 
<center> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="index.php" class="other">Κεντρική Σελίδα</a></ds> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="two-ddheader" onmouseover="ddMenu('two',1)" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)">Ποιοί είµαστε</dt> 
   <dd id="two-ddcontent" onmouseover="cancelHide('two')" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)"> 
     <ul> 
       <li><a href="" class="underline_bold">50 χρόνια δράσης</a></li> 
       <li><a href="atgreece.php" class="underline">Στην Ελλάδα</a></li> 
       <li><a href="atworld.php" class="underline">Στον κόσµο</a></li> 
       <li><a href="economics.php" class="underline">Οικονοµική διαχείριση</a></li> 
    <li><a href="humans.php" class="underline">Άνθρωποι</a></li> 
     </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="campaign_is.php" class="other">Τι είναι οι 
εκστρατείες</a></ds> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="three-ddheader" onmouseover="ddMenu('three',1)" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)">Υποστηρίξτε την δράση µας</dt> 
   <dd id="three-ddcontent" onmouseover="cancelHide('three')" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)"> 
  <ul> 
    <li><a href="campaigns.php" class="underline">Εκστρατείες</a></li> 
    <li><a href="adopt.php" class="underline">Υιοθετήστε ένα απειλούµενο 
είδος</a></li> 
    <li><a href="support.php" class="underline">Γίνε υποστηρικτής</a></li> 
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    <li><a href="befriend.php" class="underline">Γίνε διακεκριµένος 
φίλος</a></li> 
    <li><a href="bevolunteer.php" class="underline">Γίνε εθελοντής</a></li> 
    <li><a href="changehabits.php" class="underline">Άλλαξε 
συνήθειες</a></li> 
    <li><a href="products.php" class="underline">Προϊόντα</a></li> 
    <li><a href="institutions.php" class="underline">Ιδρύµατα</a></li> 
    <li><a href="companies.php" class="underline">Επιχειρήσεις</a></li> 
  </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="contactus.php" class="other">Επικοινωνία</a></ds> 
 </dl> 
 <br></br> 
 </center> 
 <div id="header"> 
  <img src="images/anthropoi_header.jpg" alt="header" 
class="header"/></div> 
 <div id="main-body"> 
  <div id="content"> 
   <h1>50 χρόνια δράσης</h1> 
   <span>Γενικά</span>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
   <a href="action_greece20.php"><span>20 χρόνια στην 
Ελλάδα</span></a>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
   <a href="action_world50.php"><span>50 χρόνια στον 
Κόσµο</span></a> 
   <br></br> 
   <td valign="top" colspan="2"> 
   Σε τι χρησιµεύουν οι επέτειοι; Γιατί να µιλάµε για τα 20, τα 30 ή τα 50 
χρόνια µιας οργάνωσης; 
   Ίσως γιατί ο στρογγυλεµένος χρόνος προσφέρεται για 
απολογισµούς, µας αναγκάζει να θυµηθούµε καλύτερα. 
   Από πού ερχόµαστε, πώς ξεκίνησαν όλα. Τι κάναµε και τι δεν 
κάναµε. Τα σχέδια και τις πράξεις µας, 
   τις αποφάσεις και τις υποχωρήσεις, τα συγχαρητήρια και τη 
δυσπιστία. Και µας βοηθάει να πούµε µια 
   ιστορία στις νεότερες γενιές. Την ιστορία µας. Που είναι πάντα η αρχή 
και η συνέχεια. 
   Στη χώρα µας γιορτάζουµε τα 50 χρόνια µε ένα µήνυµα: Μπορούµε 
να σώσουµε πολλά. 
   Ειδικά τώρα που οι καιροί είναι δύσκολοι. 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε την υπερηφάνεια</h2> 
   <br></br> 
   <iframe width="350" height="197" 
src="http://www.youtube.com/embed/WOfpBoJRPGY" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
   <br></br> 
   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/yperifania.pdf" 
target="_blank"> 
   <img src="images/yperifaneia.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε την εκδροµή</h2> 
   <br></br> 
   <iframe width="350" height="197" 
src="http://www.youtube.com/embed/JYmjG2N0T0c" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
   <br></br> 
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   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/ekdromi.pdf" 
target="_blank"> 
   <img src="images/ekdromi.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε την δροσιά</h2> 
   <br></br> 
   <iframe width="350" height="197" 
src="http://www.youtube.com/embed/di2fG3YhTCw" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
   <br></br> 
   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/drosia.pdf" target="_blank"> 
   <img src="images/drosia.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε την σκιά</h2> 
   <br></br> 
   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/skia.pdf" target="_blank"> 
   <img src="images/skia.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε την κακαβιά</h2> 
   <br></br> 
   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/kakavia.pdf" 
target="_blank"> 
   <img src="images/kakavia.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   <br></br> 
   <h2>Μπορούµε να σώσουµε το µέλι</h2> 
   <br></br> 
   <a href="http://www.wwf.gr/images/pdfs/meli.pdf" target="_blank"> 
   <img src="images/meli.jpg" width="350" height="197"/> 
   </a> 
   </td> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
   <?php 
    function curPageName() { 
      return 
substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
    } 
    $_SESSION['curPage']=curPageName(); 
    if(!isset($_SESSION['myusername'])) 
    { 
     print "<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"checklogin.php\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Είσοδος 
Μελών</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Χρήστης</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"myusername\" 
type=\"text\" id=\"myusername\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Κωδικός</td>"; 
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     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"mypassword\" 
type=\"password\" id=\"mypassword\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td><input type=\"submit\" name=\"Submit\" 
value=\"Login\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a 
href=\"register.php\">Εγγραφή</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td><a 
href=\"retrieve_password.php\">Αποστολή Κωδικού</a></td>"; 
     print "</tr>"; 
 
     if (isset($_SESSION['logginError'])) 
     { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Λάθος όνοµα ή 
κωδικός</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['logginError']); 
     } 
 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
    else 
    { 
     print "<form name=\"form1\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Καλωσήρθες 
Χρήστη</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['firstname']." 
".$_SESSION['lastname']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['email']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a href=\"logout.php\">Έξοδος</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
   ?> 
  </div> 
  <div class="clearfix"> 
  </div> 
 </div> 
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</div><!-- wd_include file="footer.inc"--><div id="footer"> 
 Designed by Συµεωνίδου Σοφία 
</div> 
<!-- /wd_include file="footer.inc"--> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 
 
Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 2 αποτελεί τον τρόπο υλοποίησης από προγραµµατιστική άποψη( µε χρήση της 
γλώσσας PHP) του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέξει την ενότητα «Ποίοι 
είµαστε» και εν συνεχεία από το υποµενού που εµφανίζεται επιλέξει την ενότητα «50 χρόνια 
δράσης» 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ 3 

 

<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
 <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> 
 <title>WWF Σελίδα Εκδηλώσεων</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/master.css" /> 
 <script type="text/javascript" src="script/dropdown.js"></script> 
 <script> 
 function show_hide(Xdiv) { 
 var el = document.getElementById(Xdiv); 
  if ( el.style.display != 'block' ) { 
  el.style.display = 'block'; 
  } 
 else { 
  el.style.display = ''; 
  } 
 } 
 </script> 
 <style type="text/css"> 
 <!-- 
 *p { 
  margin:10px 0 10px 0; 
  padding:0; 
 } 
 #all { 
 } 
 #panda, #tiger, #caretta, #argyropelekanos, #delfini, #kravgaetos { 
  display:none; 
 } 
 a.close, a.close:link, a.close:visited { 
  font-weight:normal; 
 } 
 --> 
</style> 
</head> 
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<body> 
<div id="wrap"> 
<div id="innerwrap"> 
 <center> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="index.php" class="other">Κεντρική Σελίδα</a></ds> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="two-ddheader" onmouseover="ddMenu('two',1)" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)">Ποιοί είµαστε</dt> 
   <dd id="two-ddcontent" onmouseover="cancelHide('two')" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)"> 
     <ul> 
       <li><a href="action.php" class="underline">50 χρόνια δράσης</a></li> 
       <li><a href="atgreece.php" class="underline">Στην Ελλάδα</a></li> 
       <li><a href="atworld.php" class="underline">Στον κόσµο</a></li> 
       <li><a href="economics.php" class="underline">Οικονοµική διαχείριση</a></li> 
    <li><a href="humans.php" class="underline">Άνθρωποι</a></li> 
     </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="campaign_is.php" class="other">Τι είναι οι 
εκστρατείες</a></ds> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="three-ddheader" onmouseover="ddMenu('three',1)" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)">Υποστηρίξτε την δράση µας</dt> 
   <dd id="three-ddcontent" onmouseover="cancelHide('three')" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)"> 
  <ul> 
    <li><a href="campaigns.php" class="underline">Εκστρατείες</a></li> 
    <li><a href="adopt.php" class="underline">Υιοθετήστε ένα απειλούµενο 
είδος</a></li> 
    <li><a href="support.php" class="underline">Γίνε υποστηρικτής</a></li> 
    <li><a href="" class="underline_bold">Γίνε διακεκριµένος φίλος</a></li> 
    <li><a href="bevolunteer.php" class="underline">Γίνε εθελοντής</a></li> 
    <li><a href="changehabits.php" class="underline">Άλλαξε 
συνήθειες</a></li> 
    <li><a href="products.php" class="underline">Προϊόντα</a></li> 
    <li><a href="institutions.php" class="underline">Ιδρύµατα</a></li> 
    <li><a href="companies.php" class="underline">Επιχειρήσεις</a></li> 
  </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="contactus.php" class="other">Επικοινωνία</a></ds> 
 </dl> 
 <br></br> 
 </center> 
 <div id="header"> 
  <img src="images/ethelontes_header.jpg" alt="header" 
class="header"/></div> 
 <div id="main-body"> 
  <div id="content"> 
   <h1>Γίνε διακεκριµένος φίλος</h1> 
<div style="float: right; width: 222px;" class="img_caption right"><img 
src="images/df_logo.gif" alt="" class="caption" align="right"></div> 
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<p>Η πρωτοβουλία των ∆ιακεκριµένων Φίλων του WWF Ελλάς ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2002. 
Πρόκειται για ιδιώτες υποστηρικτές της οργάνωσης, οι οποίοι προσφέρουν οικονοµική 
ενίσχυση άνω των 500 Ευρώ ετησίως. Αποτελούν έναν πυρήνα υποστηρικτών που 
επιδιώκουν να συµµετέχουν ενεργά και να διατηρούν µια πιο προσωπική σχέση µε την 
οργάνωση - στο βαθµό πάντα που εκείνοι επιθυµούν. </p> 
<p>Έναυσµα για την πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ο προβληµατισµός µας για το πώς θα 
µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε την τακτική ροή σηµαντικών πόρων αλλά και η ανάγκη µας 
να αναγνωρίσουµε την πολύτιµη και συνεπή προσφορά των υποστηρικτών µας. 
</p><p>Οι πόροι που προέρχονται από τους διακεκριµένους φίλους αντιστοιχούν στο 1/3 
περίπου των συνολικών εσόδων που λαµβάνει η οργάνωση από την τακτική προσφορά 
ιδιωτών. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, τόσο για  τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό των δράσεών 
µας, όσο και γιατί µας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούµε σε έκτακτες δράσεις π.χ. 
ανταπόκριση σε πυρκαγιές ή άλλες περιβαλλοντικές κρίσεις.</p> 
<p> Σήµερα, ο κύκλος των διακεκριµένων φίλων αριθµεί πάνω από 180 άτοµα, έχοντας 
ξεπεράσει τις αρχικές µας προσδοκίες. Αποτελεί κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη των 
προγραµµάτων του WWF Ελλάς καθώς η ενίσχυση δεν περιορίζεται στη γενναιόδωρη 
οικονοµική προσφορά  σε ετήσια βάση. Οι διακεκριµένοι φίλοι µας στηρίζουν ποικιλοτρόπως: 
επικοινωνούν τακτικά και µας ενηµερώνουν για εξελίξεις που µας αφορούν, προωθούν τις 
δράσεις µας και τις προβάλλουν δηµόσια, µας συµβουλεύουν στα θέµατα της ειδικότητάς 
τους, αλλά και µας συµβουλεύονται σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Μας στηρίζουν ηθικά και 
πρακτικά µε κάθε τρόπο. </p> 
<p> Σε αναγνώριση της πολύτιµης ενίσχυσης που προσφέρουν στο έργο του WWF Ελλάς και 
της στενής σχέσης φιλίας µε την οργάνωση απολαµβάνουν:</p> 
<ul> 
  <li>∆υνατότητα ξενάγησης σε ένα από τα µέρη όπου το WWF  Ελλάς έχει τοπική δράση</li> 
  <li>Πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωση για τους διακεκριµένους φίλους</li> 
  <li>Το τριµηνηνιαίο περιοδικό «Ζωντανός Πλανήτης»</li> 
  <li>Τον Ετήσιο Απολογισµό του WWF Ελλάς</li> 
  <li>Περιοδική ενηµέρωση για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέµατα και τις δράσεις του WWF 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό</li> 
  <li>Ηλεκτρονική ενηµέρωση µέσω των µηνιαίων newsletters E – Panda και της εκστρατείας 
«Το Κλίµα είναι στο χέρι σου»</li> 
  <li>Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις του WWF και του παιδικού τµήµατος Panda Club</li> 
  <li>Αναµνηστικό δώρο της χρονιάς</li> 
  <li>Προσωπική κάρτα συµµετοχής σας στον Κύκλο των ∆ιακεκριµένων Φίλων και καρφίτσα 
Panda</li> 
  <li>Ειδικό συνεργάτη </li> 
</ul> 
<p><a href="https://donate.wwf.gr/form3.php" target="_blank">Συµπληρώστε</a>  την αίτηση 
για να γίνετε και εσείς ένας από τους διακεκριµένους φίλους µας! </p> 
<p>&nbsp</p> 
<p> <strong>Περισσότερες πληροφορίες:</strong><br> 
  Κατερίνα Τριανταφύλλου &amp; Ιωάννα Στράτου - Τµήµα ∆ιακεκριµένων Φίλων <br> 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 var prefix = 'm&#97;&#105;lt&#111;:'; 
 var suffix = ''; 
 var attribs = ''; 
 var path = 'hr' + 'ef' + '='; 
 var addy68278 = 'k.tr&#105;&#97;nt&#97;f&#105;ll&#111;&#117;' + '&#64;'; 
 addy68278 = addy68278 + 'wwf' + '&#46;' + 'gr'; 
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + addy68278 + suffix + '\'' + attribs + '>' ); 
 document.write( addy68278 ); 
 document.write( '<\/a>' ); 
 //--> 
 </script><a href="mailto:k.triantafillou@wwf.gr">k.triantafillou@wwf.gr</a><script 
language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' ); 
 //--> 
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 </script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη 
δείτε. 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 document.write( '</' ); 
 document.write( 'span>' ); 
 //--> 
 </script></span>, 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 var prefix = 'm&#97;&#105;lt&#111;:'; 
 var suffix = ''; 
 var attribs = ''; 
 var path = 'hr' + 'ef' + '='; 
 var addy36608 = '&#105;.str&#97;t&#111;&#117;' + '&#64;'; 
 addy36608 = addy36608 + 'wwf' + '&#46;' + 'gr'; 
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + addy36608 + suffix + '\'' + attribs + '>' ); 
 document.write( addy36608 ); 
 document.write( '<\/a>' ); 
 //--> 
 </script><a href="mailto:i.stratou@wwf.gr">i.stratou@wwf.gr</a><script 
language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' ); 
 //--> 
 </script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη 
δείτε. 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
 <!-- 
 document.write( '</' ); 
 document.write( 'span>' ); 
 //--> 
 </script></span>, τηλ. 210 3314893</p> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
   <?php 
    function curPageName() { 
      return 
substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
    } 
    $_SESSION['curPage']=curPageName(); 
    if(!isset($_SESSION['myusername'])) 
    { 
     print "<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"checklogin.php\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Είσοδος 
Μελών</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Χρήστης</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"myusername\" 
type=\"text\" id=\"myusername\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
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     print "<td width=\"50\">Κωδικός</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"mypassword\" 
type=\"password\" id=\"mypassword\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td><input type=\"submit\" name=\"Submit\" 
value=\"Login\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a 
href=\"register.php\">Εγγραφή</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td><a 
href=\"retrieve_password.php\">Αποστολή Κωδικού</a></td>"; 
     print "</tr>"; 
 
     if (isset($_SESSION['logginError'])) 
     { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Λάθος όνοµα ή 
κωδικός</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['logginError']); 
     } 
 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
    else 
    { 
     print "<form name=\"form1\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Καλωσήρθες 
Χρήστη</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['firstname']." 
".$_SESSION['lastname']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['email']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a href=\"logout.php\">Έξοδος</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
   ?> 
  </div> 
  <div class="clearfix"> 
  </div> 
 </div> 
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</div><!-- wd_include file="footer.inc"--><div id="footer"> 
 Designed by Συµεωνίδου Σοφία 
</div> 
<!-- /wd_include file="footer.inc"--> 
</div> 
</body> 
</html> 
   
 
 
Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 3 αποτελεί τον τρόπο υλοποίησης από προγραµµατιστική άποψη( µε χρήση της 
γλώσσας PHP) του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέξει την ενότητα 
«Υποστήριξε τη δράση µας» και εν συνεχεία από το υποµενού που εµφανίζεται επιλέξει την 
ενότητα «Γίνε διακεκριµένος φίλος» 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 4 
 
<?php 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
 <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> 
 <title>WWF Σελίδα Εκδηλώσεων</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/master.css" /> 
 <script type="text/javascript" src="script/dropdown.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="wrap"> 
<div id="innerwrap"> 
 <center> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds>Κεντρική Σελίδα</ds> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="two-ddheader" onmouseover="ddMenu('two',1)" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)">Ποιοί είµαστε</dt> 
   <dd id="two-ddcontent" onmouseover="cancelHide('two')" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)"> 
     <ul> 
       <li><a href="action.php" class="underline">50 χρόνια δράσης</a></li> 
       <li><a href="atgreece.php" class="underline">Στην Ελλάδα</a></li> 
       <li><a href="atworld.php" class="underline">Στον κόσµο</a></li> 
       <li><a href="economics.php" class="underline">Οικονοµική διαχείριση</a></li> 
    <li><a href="humans.php" class="underline">Άνθρωποι</a></li> 
     </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="campaign_is.php" class="other">Τι είναι οι 
εκστρατείες</a></ds> 
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 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="three-ddheader" onmouseover="ddMenu('three',1)" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)">Υποστηρίξτε την δράση µας</dt> 
   <dd id="three-ddcontent" onmouseover="cancelHide('three')" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)"> 
  <ul> 
    <li><a href="campaigns.php" class="underline">Εκστρατείες</a></li> 
    <li><a href="adopt.php" class="underline">Υιοθετήστε ένα απειλούµενο 
είδος</a></li> 
    <li><a href="support.php" class="underline">Γίνε υποστηρικτής</a></li> 
    <li><a href="befriend.php" class="underline">Γίνε διακεκριµένος 
φίλος</a></li> 
    <li><a href="bevolunteer.php" class="underline">Γίνε εθελοντής</a></li> 
    <li><a href="changehabits.php" class="underline">Άλλαξε 
συνήθειες</a></li> 
    <li><a href="products.php" class="underline">Προϊόντα</a></li> 
    <li><a href="institutions.php" class="underline">Ιδρύµατα</a></li> 
    <li><a href="companies.php" class="underline">Επιχειρήσεις</a></li> 
  </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="contactus.php" class="other">Επικοινωνία</a></ds> 
 </dl> 
 <br></br> 
 </center> 
 <div id="header"> 
  <img src="images/header_img.jpg" alt="header" class="header"/></div> 
 <div id="main-body"> 
  <div id="content"> 
   <h1>Η οργάνωση WWF</h1> 
   <p>Το WWF είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ανθρώπων, επιστηµόνων, 
εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες.</p> 
   <p>Είναι µια οργάνωση που αντιµετωπίζει εποικοδοµητικά τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους: από τη 
διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή του κλίµατος. Από τη βιώσιµη ανάπτυξη έως την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. </p> 
   <p>Μια οργάνωση η οποία βασίζεται στους 5.000.000 υποστηρικτές 
της.</p> 
   <p>Απλούς ανθρώπους όπως όλοι µας.</p> 
   <p><strong>Η κοινή παγκόσµια αποστολή του WWF 
είναι:</strong></p> 
   <p>Να σταµατήσει την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος του 
πλανήτη και να προάγει ένα µέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρµονία µε την φύση, 
µέσω:</p> 
   <ol> 
     <li>Της προστασίας της βιοποικιλότητας</li> 
     <li>Της προώθησης της βιώσιµης διαχείρισης των ανανεώσιµων 
φυσικών πόρων</li> 
     <li>Της µείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης</li> 
   </ol></td> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
   <?php 
    function curPageName() { 
      return 
substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
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    } 
    $_SESSION['curPage']=curPageName(); 
 
    if(!isset($_SESSION['myusername'])) 
    { 
     print "<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"checklogin.php\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Είσοδος 
Μελών</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Χρήστης</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"myusername\" 
type=\"text\" id=\"myusername\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Κωδικός</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"mypassword\" 
type=\"password\" id=\"mypassword\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td><input type=\"submit\" name=\"Submit\" 
value=\"Login\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a 
href=\"register.php\">Εγγραφή</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td><a 
href=\"retrieve_password.php\">Αποστολή Κωδικού</a></td>"; 
     print "</tr>"; 
 
     if (isset($_SESSION['registerSuccess'])) { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Η εγγραφή σας 
ολοκληρώθηκε!.</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['registerSuccess']); 
     } 
 
     if (isset($_SESSION['logginError'])) { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Λάθος όνοµα ή 
κωδικός</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['logginError']); 
     } 
 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
    else 
    { 
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     print "<form name=\"form1\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Καλωσήρθες 
Χρήστη</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['firstname']." 
".$_SESSION['lastname']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['email']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a href=\"logout.php\">Έξοδος</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
   ?> 
  </div> 
  <div class="clearfix"> 
  </div> 
 </div> 
 
</div> 
<!-- wd_include file="footer.inc"--><div id="footer"> 
 Designed by Συµεωνίδου Σοφία 
</div> 
<!-- /wd_include file="footer.inc"--> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 4 αποτελεί τον τρόπο υλοποίησης από προγραµµατιστική άποψη( µε χρήση της 
γλώσσας PHP) του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέξει την ενότητα «Τι είναι οι 
εκστρατείες» 
 
 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 
 
<?php 
session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
 <meta http-equiv="Content-Language" content="el"> 
 <title>WWF Σελίδα Εκδηλώσεων</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/master.css" /> 
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 <script 
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAnrNkeQ4PmK7Z
XQYzJr1LaBTRfSPPi9iZNOHhfrjV9KNj1hc53xQ5LU_H2gFNpnYuCO015YZe0shC3g" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
    //<![CDATA[ 
 
 function load_map() { 
  
        var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
  var center = new GLatLng(37.972392, 23.733178); 
  map.setCenter(center, 15); 
  //------------------------------------------------------------- 
  map.addControl(new GSmallMapControl()); 
  map.addControl(new GMapTypeControl()); 
  //------------------------------------------------------------- 
  var marker = new GMarker(center); 
    map.addOverlay(marker); 
  //------------------------------------------------------------- 
  GEvent.addListener(marker, "click", function() { 
     marker.openInfoWindowHtml("<img 
src='http://www.wwf.gr/storage/additional/logo.gif' style='float:left; padding:0px 10px 5px 0px;' 
alt='' /><strong>WWF Ελλάς</strong>"); 
     } 
  ); 
  }; 
   
    //]]> 
    </script> 
 <script type="text/javascript" src="script/dropdown.js"></script>  
</head> 
<body onload="load_map()"> 
<div id="wrap"> 
<div id="innerwrap"> 
     <center> 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="index.php" class="other">Κεντρική Σελίδα</a></ds> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
   <dt id="two-ddheader" onmouseover="ddMenu('two',1)" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)">Ποιοί είµαστε</dt> 
   <dd id="two-ddcontent" onmouseover="cancelHide('two')" 
onmouseout="ddMenu('two',-1)"> 
     <ul> 
       <li><a href="action.php" class="underline">50 χρόνια δράσης</a></li> 
       <li><a href="atgreece.php" class="underline">Στην Ελλάδα</a></li> 
       <li><a href="atworld.php" class="underline">Στον κόσµο</a></li> 
       <li><a href="economics.php" class="underline">Οικονοµική διαχείριση</a></li> 
    <li><a href="humans.php" class="underline">Άνθρωποι</a></li> 
     </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds><a href="campaign_is.php" class="other">Τι είναι οι 
εκστρατείες</a></ds> 
 </dl> 
 
  <dl class="dropdown"> 
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   <dt id="three-ddheader" onmouseover="ddMenu('three',1)" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)">Υποστηρίξτε την δράση µας</dt> 
   <dd id="three-ddcontent" onmouseover="cancelHide('three')" 
onmouseout="ddMenu('three',-1)"> 
  <ul> 
    <li><a href="campaigns.php" class="underline">Εκστρατείες</a></li> 
    <li><a href="adopt.php" class="underline">Υιοθετήστε ένα απειλούµενο 
είδος</a></li> 
    <li><a href="support.php" class="underline">Γίνε υποστηρικτής</a></li> 
    <li><a href="befriend.php" class="underline">Γίνε διακεκριµένος 
φίλος</a></li> 
    <li><a href="bevolunteer.php" class="underline">Γίνε εθελοντής</a></li> 
    <li><a href="changehabits.php" class="underline">Άλλαξε 
συνήθειες</a></li> 
    <li><a href="products.php" class="underline">Προϊόντα</a></li> 
    <li><a href="institutions.php" class="underline">Ιδρύµατα</a></li> 
    <li><a href="companies.php" class="underline">Επιχειρήσεις</a></li> 
  </ul> 
   </dd> 
 </dl> 
 
 <dl class="dropdown"> 
  <ds>Επικοινωνία</ds> 
 </dl> 
 <br></br> 
 </center> 
 <!-- wd_include file="navbar.inc"--> 
 <!--<ul id="nav"> 
 <li><a href="index.php">Κεντρική Σελίδα</a></li> 
 <li><a href="humans.php">Άνθρωποι</a></li> 
 <li><a href="campaign_is.php">Τι είναι οι Εκστρατείες</a></li> 
 <li><a href="campaigns.php">Εκστρατείες</a></li> 
 <li><a class="pressed">Επικοινωνία</a></li>--> 
</ul><!-- /wd_include file="navbar.inc"--> 
 <div id="header"> 
  <img src="images/contactus_header.jpg" alt="header" 
class="header"/></div> 
 <div id="main-body"> 
  <div id="content"> 
   <h1>Στοιχεία Επικοινωνίας</h1> 
   <div id="contactCon"> 
    <p><strong>WWF Ελλάς</strong></p> 
    <p>Φιλελλήνων 26<br /> 
 
      105 58 Αθήνα<br /> 
      <span class="light">Τηλ.:</span> 210 3314893<br /> 
      <span class="light">Fax:</span> 210 3247578<br /> 
      <span class="light">email:</span> <a href="mailto:support@wwf.gr" 
>support@wwf.gr</a></p> 
 
    <div class="clear"></div> 
    <div id="map"></div> 
  </div> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
   <?php 
    function curPageName() { 
      return 
substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
    } 
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    $_SESSION['curPage']=curPageName(); 
    
    if(!isset($_SESSION['myusername'])) 
    { 
     print "<form name=\"form1\" method=\"post\" 
action=\"checklogin.php\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Είσοδος 
Μελών</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Χρήστης</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"myusername\" 
type=\"text\" id=\"myusername\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td width=\"50\">Κωδικός</td>"; 
     print "<td width=\"6\">:</td>"; 
     print "<td width=\"78\"><input name=\"mypassword\" 
type=\"password\" id=\"mypassword\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td>&nbsp;</td>"; 
     print "<td><input type=\"submit\" name=\"Submit\" 
value=\"Login\"></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a 
href=\"register.php\">Εγγραφή</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td><a 
href=\"retrieve_password.php\">Αποστολή Κωδικού</a></td>"; 
     print "</tr>"; 
      
     if (isset($_SESSION['logginError'])) 
     { 
      print "<tr>"; 
      print "<td colspan=\"3\"><h4>Λάθος όνοµα ή 
κωδικός</h4></td>"; 
      print "</tr>"; 
      unset($_SESSION['logginError']); 
     } 
      
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
    else 
    { 
     print "<form name=\"form1\">"; 
     print "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" 
cellspacing=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\">"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td colspan=\"3\"><h2>Καλωσήρθες 
Χρήστη</h2></td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
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     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['firstname']." 
".$_SESSION['lastname']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td olspan=\"3\">".$_SESSION['email']."</td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "<tr>"; 
     print "<td><a href=\"logout.php\">Έξοδος</a></td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "<td> </td>"; 
     print "</tr>"; 
     print "</table>"; 
     print "</form>"; 
    } 
   ?> 
  </div> 
  <div class="clearfix"> 
  </div> 
 </div> 
  
</div><!-- wd_include file="footer.inc"--><div id="footer"> 
 Designed by Συµεωνίδου Σοφία 
</div> 
<!-- /wd_include file="footer.inc"--> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 5 αποτελεί τον τρόπο υλοποίησης από προγραµµατιστική άποψη( µε χρήση της 
γλώσσας PHP) του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης όταν επιλέξει την ενότητα 
«Επικοινωνία» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Από τις ιστοσελίδες που παρουσιάστηκαν παραπάνω µια πρώτη παρατήρηση που µπορούµε 
να κάνουµε είναι πως παρόλο που όλες αφορούν περιβαλλοντικές οργανώσεις, εντούτοις 
παρουσιάζουν διαφορές ως προς το περιεχόµενο. Συγκεκριµένα αναφέρουµε πως ο 
«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» είναι µια οργάνωση που επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία 
συγκεκριµένων ειδών. Η «Ελληνική Εταιρεία» είναι µια οργάνωση που πέρα από την 
προστασία του περιβάλλοντος , περιέχει και ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε τους σεισµούς και 
τους καύσωνες. Συνεπώς το αντικείµενο δράσης των επιµέρους περιβαλλοντικών 
οργανώσεων διαφοροποιείται σε κάποια σηµεία. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι στις 
περισσότερες από αυτές τις ιστοσελίδες, ο χρήστης ενηµερώνεται για τα περιβαλλοντικά 
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δρώµενα εντός του ελλαδικού χώρου. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ιστοσελίδα της 
«Greenpeace» µέσω της οποίας ο χρήστης µπορεί να λάβει πληροφορίες για δράσεις που 
λαµβάνουν χώρα και στις 44 χώρες που δραστηριοποιείται η συγκεκριµένη οργάνωση. 
 
Από τα διαγράµµατα ροής είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι οι ιστοσελίδες διαφοροποιούνται 
και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν το περιεχόµενο τους. Οι 3 εκ των  5 
παρουσιαζόµενων ιστοσελίδων στην αρχική τους σελίδα και στο πάνω µέρος περιέχουν ένα 
µενού µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στα διάφορα υποµενού και να 
εντοπίσει την πληροφορία που επιθυµεί. Σε µια ιστοσελίδα το αρχικό αυτό µενού βρίσκεται σε 
κάθετη θέση στα αριστερά της σελίδας. Πέραν αυτού η πρόσβαση στις επιµέρους 
πληροφορίες γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στις προηγούµενες ιστοσελίδες. Τέλος µια 
ιστοσελίδα παρουσιάζει το περιεχόµενό της χωρίς τη χρήση µενού. Επίσης πρέπει να 
αναφέρουµε ότι η χρήση του βοηθητικού µενού στο τέλος της σελίδας δεν γίνεται από όλες τις 
σελίδες. Αυτό γίνεται χρήση στις 3 από τις 5 ιστοσελίδες. 
 
Από το διάγραµµα ροής είναι επίσης εµφανές ότι κάποιες ιστοσελίδες είναι πιο συµπαγής σε 
σχέση µε κάποιες άλλες. Η ιστοσελίδα του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» είναι πιο συµπαγής και περιεκτική 
σε σχέση µε την ιστοσελίδα της «Greenpeace». Εντούτοις η ιστοσελίδα της «Greenpeace» 
περιέχει περισσότερες πληροφορίες και σε συνδυασµό µε την ύπαρξη του βοηθητικού µενού 
καθίσταται πιο εύχρηστη στον άπειρο χρήστη. Η ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας», 
εξαιτίας της έλλειψης του µενού απαιτεί από το χρήστη περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση 
της επιθυµητής πληροφορίας. Στην ιστοσελίδα του «Group of Ecological Action» εντοπίζουµε 
και την ύπαρξη µενού αλλά και βοηθητικού µενού και αυτό την καθιστά επίσης εύχρηστη αλλά 
και γρήγορη στον εντοπισµό της πληροφορίας ακόµα και από ένα άπειρο χρήστη. Αυτό ισχύει 
επίσης και για την ιστοσελίδα της «Greenpeace» καθώς µοιράζονται πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά. Οφείλουµε να παρατηρήσουµε πως οι ιστοσελίδες αυτές πέρα του 
πληροφοριακού τους χαρακτήρα, έχουν επίσης ως κοινό το γεγονός ότι δίνουν πληροφορίες 
στους χρήστες για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ενταχθούν σε αυτές ως µέλη ή να 
κάνουν τις δωρεές τους.  
 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως το διαδίκτυο αποτελεί το κύριο µέσο προβολής και προώθησης 
στη σύγχρονη εποχή.  Αυτό λαµβάνει χώρα λόγω της εύκολης και άµεσης πρόσβασης σε 
ευρύ κοινό σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος. Γι’ αυτό το λόγο και οι περισσότερες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις διαθέτουν ιστοσελίδα για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 
και την  προβολή του σκοπού τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Χρήστος Φείδας 1999, Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρµογών στο WEB 
 
Χ. Αλεξανδράκη  2010, Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 
 

Γαροφαλάκης Γ., ∆εστούνης Π.,Κάππος Π.,Τζήµας Γ., 1999, Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ: 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  Συµεωνίδου Σοφία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ Page 63 

 

[1]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%C
F%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE
%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7 
 
[2] http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/mko_po/euretir_02.htm 
 
[3]http://www.htmlhelp.com/reference/html40/ 
 
[4] http://www.arcturos.gr/el/main.php 
 
[5] http://www.greenpeace.org/international/en/ 
 
[6] http://www.gea-ecological.gr/ 
 
[7] http://www.ellet.gr/ 
 
[8] http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  
 
[9] http://cgi.di.uoa.gr/~tsilochr/php_manual_el.chm 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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