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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Εισαγωγή 

1.1. Ορισμός Προβλήματος 

Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει αλλάξει κατά πολύ τον τρόπο που αναζητούμε και 

αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Με τη συμβολή  του Διαδικτύου μπορούμε  

εύκολα, ανέξοδα και γρήγορα να ανακαλύψουμε στοιχεία για ένα θέμα του 

ενδιαφέροντός μας, να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις στον κόσμο, αλλά και να 

λάβουμε οδηγίες για το πώς θα μεταβούμε σε μία τοποθεσία. 

Το Διαδίκτυο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες δεδομένων που 

κατασκευάστηκε ποτέ από τον άνθρωπο (Heflin, 2001). Αυτή η ραγδαία ανάπτυξή 

του οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν πλέον  τη 

δυνατότητα προσπέλασης, αποθήκευσης και ανάκτησης νέων συνεχώς 

πληροφοριών, με αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση τόσο του μεγέθους του όσο και 

της χρήσης του (Heflin, 2001). Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα 

δημιουργίας, συγκέντρωσης, διαχείρησης, αποθήκευσης και διαβίβασης πολύ 

περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών από οποιαδήποτε άλλη εποχή στο 

παρελθόν (Sistla & Todd, 1998). 

Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα την ενημέρωση σχετικά με 

θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι Δικτυακές Πύλες (portals) είναι σήμερα 

ίσως η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής έννοια στη χρήση του διαδικτύου, καθώς 

παρέχει τη δυνατότητα άντλησης οποιασδήποτε πληροφορίας μέσω κάποιας 

εξειδικευμένης ή γενικής πύλης (Tatnall, 2005). 

Ωστόσο, ανεπαρκής φαίνεται πως είναι η ενημέρωση των Ελλήνων 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών σχετικά με την ενσωμάτωση νέων τεχνικών και 

μεθόδων μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σε μία εποχή 

που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, τα δικτυακά ενημερωτικά 

portals που αφορούν την εξ αποστάσεως μάθηση είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 
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1.2. Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

1.2.1. Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης της εργασίας 

To θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η 

στοιχειοθέτηση της αναγκαιότητας για τη δημιουργία, χρήση και αξιοποίηση  

Ενημερωτικής Δικτυακής Πύλης που αφορά την Ηλεκτρονική Μάθηση.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στις λειτουργικές προδιαγραφές και 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ενημερωτικών portals ώστε να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των χρηστών. Συγκεκριμένα, θα 

διεξαχθεί βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τα εκπαιδευτικά ενημερωτικά portals 

και σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και λειτουργικότητας που 

θα εντοπιστούν, θα δημιουργηθεί το portal του eLearningNews προς διάθεση στο  

Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού CosyLlab που 

ανήκει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

1.2.2. Κύριοι στόχοι της εργασίας 

Αν αναλογιστούμε τις ανάγκες τις ακαδημαϊκής και όχι μόνο κοινότητας για 

έγκαιρη και φυσικά έγκυρη πληροφόρηση, τότε οι στόχοι ανάπτυξης του 

ενημερωτικού portal γίνονται εύκολα κατανοητοί. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας 

υπηρεσίας: 

 Πρόκειται να  συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας πληροφορίας 

προς κάθε ενδιαφερόμενο (φοιτητές, στελέχη, μέλη, επισκέπτες κ.α) 

 Θα αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης της γνώσης για εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση  

 Θα βοηθήσει στην εξάπλωση των τεχνολογιών e-Learning.  

Σε προηγούμενες περιόδους οι διαδικτυακοί τόποι αποτελούσαν περιοχές 

μονόδρομης πληροφόρησης. Μία σύγχρονη δικτυακή πύλη όμως δίνει τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη να αλληλεπιδράσει με το σύστημα και να γίνει ενεργό 

μέλος του. Εργαλεία και πληροφορίες, παράλληλα με τη συμμετοχή του επισκέπτη, 

συνθέτουν ένα ζωντανό περιβάλλον όπου οι χρήστες-μέλη μπορούν να 

http://cosy.ted.unipi.gr/
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δημοσιοποίησουν απόψεις και υλικό, να πληροφορήσουν και να πληροφρηθούν. 

 

1.2.3. Διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας 

Η Παρούσα διπλωματική εργασία είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Στο 1ο 

Κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο, περιγράφονται τα πεδία 

που καλύπτει η συγκεκριμένη εργασία και η διάρθρωσή της. 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος. 

Πραγματοποιείται μία εκτενής αναφορά στο τί είναι μία Δικτυακή Πύλη ή Portal, 

σε ποιές κατηγορίες διαχωρίζονται καθώς και τί είδους υπηρεσίες προσφέρουν 

στους χρήστες. Επιπλέον, αναλύονται οι εκπαιδευτικές ενημερωτικές πύλες και η 

επίδρασή τους στην Ηλεκτρονική Μάθηση. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ποιοτικά γνωρίσματα των δικτυακών πυλών 

ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται μία σύντομη έρευνα σχετικά με τα 

ενημερωτικά εκπαιδευτικά portals και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Παραθέτονται δείγματα εκπαιδευτικών portals του εξωτερικού αλλά και ορισμένα 

της ελληνικής επικράτειας, αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους και συγκρίνονται 

μεταξύ τους.  

Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές προδιαγραφές της δικτυακής πύλης του 

eLearning News σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ιστοσελίδα της πύλης. Οι 

προδιαγραφές ορίστηκαν σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθει 

στο προηγούμενο κεφάλαιο καθώς και από βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

Η δικτυακή πύλη του eLearning News παρουσιάζεται αναλυτικά στο 5ο Κεφάλαιο, 

μέσω στιγμιοτύπων ενώ στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η  επισκόπηση  της πύλης 

και προτάσεις μελλοντικής επέκτασης των δυνατοτήτων και λειτουργιών της. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 :  ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

2.1. Δικτυακές Πύλες ή Portals 

Η διατύπωση ορισμού αποτελεί δύσκολο εγχείρημα εξαιτίας του εύρους των 

εφαρμογών των δικτυακών πυλών, των διαφορετικών ειδών και του πλήθους 

εναλλακτικών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρουν (Zirpins et al., 2001).  

Στα Λατινικά, «πύλη» σημαίνει  πόρτα. Μια πύλη παρέχει ένα ολοκληρωμένο και 

εξατομικευμένο περιβάλλον πρόσβασης σε  πληροφορίες και εφαρμογές (Kulkarni, 

1998 ·Nath, 1998·Pandian, 1998). 

Οι Σάμψων και Μανουσέλης (2005) ορίζουν σαν Διαδικτυακή Πύλη μία 

ιστοσελίδα που επικεντρώνει σε ένα μείγμα των ακόλουθων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων (Waloszek, 2001·Warner,1999·Staab et al.,2000·Winkler, 

2001·Hazra, 2002):  

 Το περιεχόμενο (από την άποψη των περιλαμβανόμενων πληροφοριών ή 

της πρόσβασης στις εξωτερικές πηγές πληροφοριών), 

 Τη σχεδίαση (από την άποψη της παροχής στους χρήστες ενός εύχρηστου, 

ευχάριστου και σταθερού περιβάλλοντος), 

 Τις ικανότητες εξατομίκευσής του (από την άποψη της εξυπηρέτησης των 

συγκεκριμένων προτιμήσεων και των αναγκών των χρηστών), 

 Την υποστήριξή τους στη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων από τους 

χρήστες (από την άποψη της συγκέντρωσης των χρηστών με τα παρόμοια 

ενδιαφέρονατ και τις ανάγκες) 

  

Σύμφωνα με τον Tatnall (2005), μία δικτυακή πύλη είναι ένας συγκεκριμένος 

δικτυακός τόπος, μια ειδική ιστοσελίδα που είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί ως 

«είσοδος», δίνοντας αξιόπιστη πρόσβαση προς άλλους ιστοχώρους. Μία δικτυακή 

πύλη συγκεντρώνει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές ώστε να παρέχει πρόσβαση 

σε πολλούς χρήστες. Ουσιαστικά, αναλαμβάνει το ρόλο ενός οδηγού μέσα στο χάος 

ενός δικτύου και αποτελεί έναν ιστοχώρο βάση. 

Υπάρχει κι ο ορισμός που δίνουν οι Wojtkowski & Major (2005) οι οποίοι 

αναφέρουν ότι η πύλη αποτελεί μια συλλογή τεχνολογιών, που μπορεί να είναι 
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HTML, XML, Web services, databases κ.λπ., και λειτουργούν μαζί ως εργαλείο 

παρουσίασης για ασφαλή δεδομένα, παρέχοντας δυνατότητες προσαρμογής και 

απλοποιημένης πρόσβασης σε αυτή την πληροφορία. 

Κάθε εταιρία επιθυμεί η ιστοσελίδα της να είναι εκείνη που χρησιμοποιεί η 

πλειοψηφία των χρηστών του internet ή τουλάχιστον οι πελάτες της γεγονός που 

συνήθως δεν συμβαίνει.  

Απόδειξη για το αν ένα web site είναι και portal εξαρτάται από την απάντηση σε 

μια και μόνο ερώτηση:  

 

Το web site αποτελεί την πρώτη επιλογή μεγάλου μέρους χρηστών, οι οποίοι 

επιστρέφουν σε αυτό συχνά;  

 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που μετατρέπονται σε κομβικές (hub) με 

μεγάλη αξία. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν ιστοσελίδες πληροφοριών όπως 

το Newsit.gr το οποίο αποτελεί μία από τις πληρέστερες και αξιόπιστες 

ειδησεογραφικές ελληνικές πύλες, προβάλλοντας ειδήσεις από την Ελλάδα αλλά 

και το εξωτερικό.  
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Εικόνα 1-Ιστοσελίδα του NewsIt 
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Το CNET (http://www.cnet.com/) βοηθά τo χρήστη να βρει εξειδικευμένες 

πληροφορίες και διασυνδέσεις σχετικά με computers, κινητά τηλέφωνα, 

ηλεκτρονικά μέσα αναπαραγωγής multimedia κ.α.  

 

 

Εικόνα 2-Ιστοσελίδα του CNET 

Το meteo (http://www.meteo.gr/) που ενημερώνει τον χρήστη για την διακύμανση 

του καιρού για ένα χρονικό διάστημα. 

 

 

Εικόνα 3-Ιστοσελίδα του Meteo 
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2.2. Εξέλιξη των Δικτυακών Πυλών 

Οι πρώτες δικτυακές πύλες εμφανίστηκαν στις αρχές τις δεκαετίας του ’90, με 

αφορμή την παροχή απλών υπηρεσιών αναζήτησης ή καταλόγους, προσφέροντας 

έναν αποτελεσματικό τρόπο στους χρήστες του διαδικτύου να φιλτράρουν τη 

διαθέσιμη πληροφορία (Sieber & Valor-Sbatier, 2005). Με το πέρασμα του χρόνου 

νέες υπηρεσίες άρχισαν να αναπτύσσονται όπως οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οι ηλεκτρονικές αγορές, οι δικτυακές κοινότητες καθώς και 

περισσότερο εξειδικευμένες εφαρμογές. Ο ισχυρός ανταγωνισμός που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των μεγάλων πυλών, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν 

και να αυξήσουν την προτίμηση των χρηστών τους, οδήγησε στη δημιουργία όλο 

και περισσότερο εξατομικευμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

2.3. Ταξινόμηση των Δικτυακών Πυλών 

Σύμφωνα με τους Stein & Hawking, υπάρχουν τέσσερις γενιές ανάπτυξης των 

πυλών. Στην πρώτη γενιά εντάσσονται οι Πύλες γενικού ενδιαφέροντος με 

σελίδες οργανωμένες σε καταλόγους. Η δεύτερη γενιά αφορά την 

προσωποποίηση, καθώς οι πύλες σταδιακά γίνονται περισσότερο ευέλικτες και 

αποκτούν στοιχεία που μπορεί να παραμετροποιήσει ο χρήστης. Η τρίτη γενιά είναι 

αυτή που τη χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση. Οι πύλες πλέον 

επικεντρώνονται στις εφαρμογές και σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Τέλος, η 

τέταρτη γενιά χαρακτηρίζεται από την εξειδίκευση αφού επικεντρώνεται στους 

ρόλους χρηστών, δίνοντας ή αφαιρώντας δικαιώματα χρήσης (Stein & Hawking, 

2002). 
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2.4. Είδη των Δικτυακών Πυλών 

Οι Δικτυακές Πύλες χωρίζονται σε  κατηγορίες ανάλογα με: 

 το κοινό στο οποίο απευθύνονται,  

 το είδος του οργανισμού που εκπροσωπούν,  

 τις υπηρεσίες που παρέχουν,  

 την ειδική ή γενική θεματολογία τους  

και πλήθος άλλων παραμέτρων.  

Μια δικτυακή πύλη μπορεί να χαρακτηριστεί (Searle, 2005·Staab & Maedche, 

2001·Tatnall, 2005·Wojkowski & Mayor, 2005): 

 Κυβερνητική όταν εκπροσωπεί κυβερνητικές υπηρεσίες και πληροφορεί ή 

παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες,  

 Επιστημονική όταν απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα ,  

 Κοινότητας όταν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων 

με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα προς τα οποία παρέχει πρόσβαση και 

πληροφόρηση, αλλά και ποικίλες υπηρεσίες επικοινωνίας των μελών της  

 Εκπαιδευτική όταν απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές ή φοιτητές 

και παρέχεται από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό για να εξυπηρετήσει τις 

Δικτυακές Πύλες

(χαρακτηρίζονται από)

Γενικού ενδιαφέροντος Προσωποποίηση Εξειδίκευση Αλληλεπίδραση

Εικόνα 4-Ταξινόμηση Δικτυακών Πυλών 
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ανάγκες ηλεκτρονικής μάθησης, πληροφόρησης και πρόσβασης σε πηγές 

γνώσης που είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευτικό οργανισμό, 

 Ειδικού ενδιαφέροντος όταν έχει να κάνει με ένα θέμα ειδικού 

ενδιαφέροντος π.χ. περιβάλλον, πληροφορική κ.α.  

Μια άλλη κατηγοριοποίηση από τον Davison (Davinson, et al.., 2003) ορίζει 

κατηγορίες:  

 Γενικών πυλών,  

 Πυλών κοινοτήτων, 

 Κάθετων επαγγελματικών πυλών, 

 Οριζόντιων επαγγελματικών πυλών, 

 Πυλών πληροφόρησης οργανισμών,  

 Πυλών ηλεκτρονικών αγορών, προσωπικών πυλών κ.λπ.  

Τα oρίζοντια portals είναι γενικού ενδιαφέροντος και δεν απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες -κοινότητες χρηστών. Παραδείγματα οριζόντιων portals 

αποτελούν τα my.netscape.com, my.yahoo.com κλπ.  (Zirpins et al.., 2001).  

Σε αντίθεση με τα οριζόντια portals, τα κάθετα portals απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα κοινά ενδιαφέροντα (πχ. το 

Παρατηρητήριο Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ που απευθύνεται σε χρήστες που 

ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνιακά και τεχνολογικά ζητήματα). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με τη ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

αγορών υπάρχουν πλέον πολλές πύλες που λειτουργούν αποκλειστικά ως 

ηλεκτρονικές αγορές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το 

www.ebay.co.uk, και το www.amazon.com.  

Μια πύλη καλείται πύλη κοινότητας όταν δημιουργείται από μια κοινότητα 

ανθρώπων και βασίζεται σε κάποιο ειδικό κοινό ενδιαφέρον (Lepa, 2005). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πυλών είναι αυτές που έχουν αναπτυχθεί 

για κατόχους συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκίνητου π.χ. Volkswagen 

http://www.vwclub.gr  

http://www.vwclub.gr/
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Εικόνα 5-Πύλη της ελληνικής κοινότητας Volkswagen 

Ειδική κατηγορία αφορά τις πύλες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών και μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο 

πληροφόρηση ή να είναι και ηλεκτρονικές αγορές, ανάλογα με το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. Συνήθως οι πύλες αυτές συγκεντρώνουν πολλά είδη δεδομένων και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο οργανισμό και αποτελούν ένα 

κοινό σημείο εισόδου για πελάτες και ανθρώπινο δυναμικό Συχνά μέρος των 

δικτυακών αυτών πυλών μπορεί να είναι διαθέσιμο μόνο στο εσωτερικό δίκτυο του 

οργανισμού για να εξυπηρετεί της ανάγκες πληροφόρησης του προσωπικού. 

Παραδείγματα δικτυακών πυλών που αφορούν επιχειρήσεις και μεγάλους 

οργανισμούς είναι: www.ibm.com, www.sony.com κ.α. 

 Σε μια αναλυτικότερη παρουσίαση των κατηγοριών που έχουν αναπτυχθεί σχετικά 

με τις πύλες οργανισμών εντοπίζονται ειδικές κατηγορίες πυλών που σχετίζονται 

με: 
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 πύλες πληροφόρησης για τον οργανισμό και τα προϊόντα,  

 πύλες για την εξυπηρέτηση των πελατών, 

 πύλες για συνεργάτες, πύλες για πώληση προϊόντων,  

 πύλες για υποστήριξη της γραμμής παραγωγής κ.λ.π  

Mια ειδική κατηγορία πυλών είναι οι δικτυακές Γνωστικές πύλες  οι οποίες 

αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής μάθησης, πηγές πληροφόρησης για έρευνα και εκπαίδευση. Τα 

γνωστικά portals συνήθως είναι κάθετα (vortals) και απευθύνονται σε χρήστες που 

επιθυμούν να αποκτούν και να μοιράζονται γνώση σχετικά με τη θεματολογία του 

portal. Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ένα knowledge portal πρέπει να 

ενσωματώνει και τα εξής:   

 On-line συνεργασία (Collaboration) μέσω της χρήσης forums, συζητήσεων, 

πινάκων ανακοινώσεων 

 Ροή εργασίας (workflow) 

 Αλληλεπίδραση με τον χρήστη 

Μέσω των δυνατοτήτων αυτών οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν 

απόψεις, ιδέες, διεργασίες, έργα κλπ. Τα περισσότερα στοιχεία του portal μπορούν 

να χαρακτηριστούν και να σχολιαστούν από τους χρήστες. Παραδείγματα 

δικτυακών πυλών Γνώσης αποτελεί η πύλη του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου  http://www.eap.gr/  

Τέλος, χαρακτηριστικές είναι και οι εταιρικές πύλες (Enterpraise Information 

Portals). Εταιρικά χαρακτηρίζονται συνήθως τα portals, τα οποία λειτουργούν ως 

αρχικές σελίδες για τα στελέχη συλλέγοντας πληροφορίες από το εσωτερικό δίκτυο 

(intranet) όπως και εξωτερικά links από το internet. Συνήθως παρέχεται πρόσβαση 

σε mail και σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και γενικότερα σε δεδομένα που 

βοηθούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Η πύλη του eLearning News, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές που 

έχουν προηγηθεί, χαρακτηρίζεται ως Εκπαιδευτική Κάθετη Δικτυακή Πύλη. 
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2.5. Σκοποί και Λειτουργίες Πυλών 

Ο κύριος σκοπός μια δικτυακής πύλης είναι να είναι σε θέση να παρέχει 

ολοκληρωμένη ενημέρωση και κυρίως πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, 

προκειμένου να βοηθήσει το χρήστη να περιηγηθεί και να του παρέχει έναν 

«οδηγό» σε ένα αχανές δίκτυο πληροφοριών.  

2.5.1. Υπηρεσίες των Δικτυακών Πυλών 

Με την ανάπτυξη των διαφόρων εφαρμογών των δικτυακών πυλών και ανάλογα με 

την κατηγορία ή το κοινό στο οποίο μπορεί να απευθύνονται, έχουν αναπτυχθεί και 

μια σειρά από υπηρεσίες με συγκριτικά πλεονεκτήματα για το χρήστη. Προφανώς 

κάθε ειδική κατηγορία δικτυακής πύλης προσανατολίζεται περισσότερο προς 

συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων και αναλυτών Ovum - όπως περιγράφεται στη 

μελέτη τους «Enterprise Portals: New Strategies for Information Delivery», 2000 - η 

ιδανική πύλη βασίζεται σε οκτώ τομείς λειτουργικότητας:  

 

    1. αναζήτησης και πλοήγησης  

    2. ενσωμάτωση πληροφοριών (διαχείριση περιεχομένου)  

    3.  εξατομίκευση  

    4.  κοινοποίηση (τεχνολογία push)  

    5. διαχείριση των εργασιών και της ροής εργασίας  

    6.  συνεργασία και groupware (κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο) 

    7. ολοκλήρωση των εφαρμογών και επιχειρηματικών πληροφοριών (κυρίως στο   

         ηλεκτρονικό εμπόριο) 

    8. λειτουργικότητα των υποδομών  

 

Η λειτουργικότητα των υποδομών  αποτελεί  στην ουσία τον πυλώνα πάνω στον 

οποίο «κτίζονται» οι υπόλοιποι επτά τομείς  λειτουργικότητας μιας δικτυακής 

πύλης. Οι λειτουργικές υποδομές της διαδικτυακής πύλης θα έχουν πρωταρχική 

επίδραση στη διαχειρισιμότητα, επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και τη 

διαθεσιμότητα. 
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Σύμφωνα με τους Telang & Mukhopadhyay, μια πρώτη βασική κατηγοριοποίηση 

υφίσταται  χωρίζοντας τις υπηρεσίες που παρέχει μια δικτυακή πύλη σε: 

 προσωπικές, οι οποίες αναφέρονται σε όσες απαιτούν εγγραφή του χρήστη 

και πρόσβαση μέσω ειδικών κωδικών που του δίνονται. Τέτοιες υπηρεσίες 

επιτρέπουν στο χρήστη να διαμορφώσει τη δικτυακή πύλη σύμφωνα με τις 

ανάγκες του, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας διαφορετικές 

κατηγορίες πληροφόρησης ή διαμορφώνοντας το δικτυακό τόπο σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις του. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή 

λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και χώρου για τη δημιουργία 

προσωπικής ιστοσελίδας. Συχνά υπάρχει δυνατότητα για αποστολή 

μηνυμάτων ειδοποίησης για γεγονότα που τον αφορούν και άλλες 

δυνατότητες επικοινωνίας όπως σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις.  

 πληροφόρησης και αναζήτησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες μηχανισμών αναζήτησης όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 

να εντοπίσουν την πληροφορία που επιθυμούν αξιοποιώντας πληροφορία 

που επιθυμούν αξιοποιώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που σταδιακά 

γίνονται περισσότερο εξειδικευμένα, π.χ. αναζήτηση εικόνων, αναζήτηση 

όρων κ.λπ. (Telang & Mukhopadhyay, 2005).Πιο συγκεκριμένα στις 

υπηρεσίες αναζήτησης, που αποτελούν και μια από τις κεντρικότερες 

υπηρεσίες μιας πύλης, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών. Η 

μια αναφέρεται στην ελεύθερη αναζήτηση μέσω λέξεων κλειδιών ή πιο 

σύνθετων παραμέτρων . Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις ιστοσελίδες 

που προσφέρουν καταλόγους άλλων ιστοσελίδων στον εκάστοτε 

ενδιαφερόμενο επισκέπτη (Fang & Sheng, 2004). Σημαντική υπηρεσία των 

δικτυακών πυλών στην κατηγορία αυτή είναι και τα γλωσσάρια όρων 

γενικών ή εξειδικευμένων ανάλογα και με το εύρος θεματολογίας της 

πύλης. Τέλος, υπηρεσία πληροφόρησης σε μια δικτυακή πύλη είναι και 

αυτή των συχνών ερωτήσεων (FAQ), που βοηθούν το χρήστη να λύνει 

βασικές απορίες που σχετίζονται τόσο με το αντικείμενο της πύλης όσο και 

με την ίδια τη χρήση της πύλης.  

Χαρακτηριστικά, για τις πύλες επιχειρήσεων και οργανισμών αναφέρεται ότι 

παρέχουν: μια ολοκληρωμένη άποψη και παρουσίαση του οργανισμού 
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πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης άμεση πρόσβαση στις 

πηγές πληροφόρησης του οργανισμού άμεση πρόσβαση σε αναφορές, 

αναλύσεις και ερωτήματα άμεση σύνδεση με εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό προσωπική ταυτοποίηση και δυνατότητες προσαρμογής στις 

προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη (Collins, 2001·Collins, 2003).  

Ιδιαίτερα σημαντική θέση έχουν καταλάβει οι ηλεκτρονικές πύλες που 

αφορούν αγορές. Μια ηλεκτρονική πύλη αγορών διαφοροποιείται από ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα γιατί παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν 

πρόσβαση σε πολλά καταστήματα και διαφορετικές αγορές. Ειδικές υπηρεσίες 

που μπορεί να παρέχει μια ηλεκτρονική πύλη αγορών είναι: 

 η παρουσίαση καταλόγων προϊόντων,  

 η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και υπηρεσιών από διάφορους 

προμηθευτές,  

 η δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών,  

 οι ηλεκτρονικές πληρωμές, 

  η παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας.  

Μια ολοκληρωμένη κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι 

δικτυακές πύλες, είναι και οι υπηρεσίες επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή 

την κατηγορία εντάσσονται δυνατότητες σύγχρονων (chat rooms, instant 

messaging) και ασύγχρονων (discussion forums, discussion groups) τρόπων 

επικοινωνίας, καθώς και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι τα εικονικά 

περιβάλλοντα τριών διαστάσεων και οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις.  

2.6. Εκπαιδευτικές Πύλες 

Μια εκπαιδευτική πύλη είναι ένα δικτυακός τόπος που επιτρέπει πρόσβαση σε 

πολλές πηγές και υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, σχέδια μαθημάτων, νέα και 

ανακοινώσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και σύγχρονη επικοινωνία και 

δυνατότητα διενέργειας ελεγχόμενων δυνατότητα διενέργειας ελεγχόμενων 

αναζητήσεων (Burke, 2001).  

Σύμφωνα με τον Bishop (2000), μια εκπαιδευτική πύλη:  
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 παρέχει υπηρεσίες σχεδόν ή εντελώς δωρεάν στοχεύοντας στην εξασφάλιση 

πόρων από άλλες πηγές ή από τη δημιουργία μελών, στα οποία παρέχει 

σημαντικά περισσότερα προνόμια 

 διαθέτει εργαλεία για εκπαιδευτικούς, όπως υπολογισμό βαθμολογιών, 

ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, ομάδες εκπαιδευτικών 

συζητήσεων, βιβλιοθήκες σχεδίων μαθημάτων, προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης για δασκάλους, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και 

πολλές διασυνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους 

 συγχρηματοδοτείται από διάφορους οργανισμούς  

 επιτρέπει τη σύνδεση και την ανταλλαγή πληροφοριών και με γονείς  

 

2.7. Δικτυακές Πύλες και Ηλεκτρονική Μάθηση 

Ο όρος μάθηση σημαίνει  «απόκτηση και κατανόηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

μέσω μελέτης, καθοδήγησης ή εμπειρίας» . Δυστυχώς, η ηλεκτρονική μάθηση δεν 

διαθέτει έναν τέτοιο ακριβή και σαφή ορισμό. Η κατανόηση του όρου Ηλεκτρονική 

Μάθηση ποικίλλει, ξεκινώντας από «εκπαίδευση μέσω του Internet» σύμφωνα με  

το Computer User  High –Tech Dictionary , http://www.computeruser.com , και 

καταλήγοντας σε έναν πιο διευρυμένο ορισμό ως « μια προσέγγιση για τη 

διευκόλυνση και ενίσχυση της μάθησης μέσω των προσωπικών υπολογιστών, των 

CD-RΟΜs και το Διαδίκτυο» , όπως αναφέρεται στην  ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια  

http://en.wikipedia.org . 

Σύμφωνα με τον Rosenberg (2001), ο ορισμός της Ηλεκτονικής Μάθησης 

βασίζεται σε τρεις θεμελιώδης άξονες: 

 Είναι διαδικτυακή, γεγονός που την καθιστά ικανή για άμεση ενημέρωση, 

αποθήκευση, ανάκτηση, διανομή και διαμοιρασμό των εκπαιδευτικών 

δεδομένω, περιεχομένου και διαδικασιών. 

 Προσφέρεται στον τελικό χρήστη (εκπαιδευόμενο) μέσω υπολογιστή (ή 

άλλων υπολογιστικών συσκευών με δυνατότητα διαδικτύωσης) και με τη 

χρήση ευρέως διαθέσιμων διαδικτυακών τεχνολογιών. 
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 Δίνει έμφαση στη μάθηση, η οποία εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές 

μεθόδους εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης. 

Μία πύλη ηλεκτρονικής μάθησης είναι σε θέση να παρέχει στους 

χρήστες/εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε ένα δίκτυο πληροφοριών όπου τους 

διατείθενται μαθησιακοί πόροι, υπηρεσίες μάθησης και ενημέρωση . Τα τυπικά 

χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού portal σύμφωνα με τους Volodymyr & 

Wilfried (2004 ) είναι τα ακόλουθα: 

 οργάνωση , 

  πληροφόρηση ,  

 τεκμηρίωση ,  

 αξιολόγηση και 

 επικοινωνία. 

Οι δικτυακές εκπαιδευτικές πύλες περιέχουν μια ποικιλία από πλευράς 

περιεχομένου και μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες  (Popovic, Lindic, 

Stemberger, and Jaklic 2009):  

 παιδαγωγικές και ερευνητικές,  

 ενημερωτικές και επικοινωνιακές, 

 διοικητικές  

Μέσω της δικτυακής πύλης, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να δημοσιεύουν 

ειδήσεις  και να χρησιμοποιούν το σύστημα μεταφόρτωσης αρχείων για τη 

δημοσίευση υλικού. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και εξωτερικοί συνεργάτες  

μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους σε on-line συζητήσεις. Οι φοιτητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση on-line μελέτη υλικού, πηγές και web-based 

εξετάσεις. Ο Popovic (2009) επεσήμανε επίσης ότι με τη βοήθεια του web portal, 

οι έρευνες που διενεργούνται στο τέλος κάθε μαθήματος, συγκεντρώνουν τα 

δεδομένα τα οποία αμέσως αναλύονται και τα αποτελέσματα παραδίδονται στους 

καθηγητές και το προσωπικό για να παρέχουν ανατροφοδότηση για βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρωνόμαστε κυρίως στις Ενημερωτικές 

και Επικοινωνιακές Πύλες Εκπαίδευσης. 
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2.7.1. Επίδραση των πυλών στην Ηλεκτρονική Μάθηση 

Μία πρώτη εκτίμηση του αντικτύπου των δικτυακών πυλών  και των οφελιών είναι 

συχνά προβληματική, δεδομένου ότι οι κοινές μέθοδοι ανάλυσης κόστους-οφέλους  

δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τις απρόβλεπτες συνέπειες της παρέμβασης των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών. Ομοίως, η μέτρηση της επιτυχίας των συστημάτων 

πληροφοριών (IS) και η κατανόηση της απόδοσης των επενδύσεων σε Τεχνολογίες 

Πληροφορίας αποτελεί το επίκεντρο μίας μεγάλης έρευνας (Dehning και 

Richardson, 2002). 

Τεράστια ωστόσο φαίνεται να είναι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που 

σχετίζονται με τη λειτουργία ενός web portal ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Οι Karim και Masrek ( 2005 ) σημειώνουν ότι οι υλοποιήσεις πυλών είναι 

εξαιρετικά χρήσιμες αφού παρέχουν βοήθεια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

συμβάλλοντας στην επίτευξη της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με 

τον Eisler (2003), εκτός από την παροχή στο χρήστη ενός εξατομικευμένου και 

προσαρμόσιμου περιβάλλοντος εργασίας για τη πρόσβαση τόσο στις εσωτερικές 

όσο και εξωτερικές πληροφορίες , μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική και ενημερωτική 

πύλη παρέχει επίσης την ευκαιρία για  πρόσβαση σε πληροφορίες για 

συγκεκριμένες συστατικές ομάδες . Ο Bajec (2005) επεσήμανε επίσης ότι σχεδόν 

όλα τα πανεπιστήμια είτε αναπτύσσουν portals είτε αγοράζουν για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους .  

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πανεπιστημίων για την υιοθέτηση portals, 

περιορισμένες είναι οι μελέτες που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί και 

ασχοληθεί με την επίδρασή τους στην ηλεκτρονική μάθηση. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΠΥΛΗΣ  

Η κατασκευή μιας δικτυακής πύλης φαίνεται να σχετίζεται λιγότερο με τον 

τεχνολογικό παράγοντα και πολύ περισσότερο με την εξατομίκευση των 

υπηρεσιών και την εμπλοκή της κοινότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας οργανισμός αποφασίζει να ενσωματώσει τις 

συγκεκριμένες τεχνολογίες στις πρακτικές του, αλλαγές θα προκύψουν σε τέσσερις 

βασικούς τομείς του οργανισμού:  

 τις τεχνολογίες πληροφορικής: δίνεται έμφαση στις τεχνολογίες “single-

sign-on”, οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανάλογα με τη θέση 

του στον οργανισμό, να μπαίνει σε μια διεύθυνση να έχει πρόσβαση σε όλες 

τις υπηρεσίες που έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει. Η αρχιτεκτονική αυτή 

βασίζεται στην απόδοση κωδικού πρόσβασης και προσθήκης ή αφαίρεσης 

δικαιωμάτων ανάλογα με το ρόλο που ο κάθε χρήστης έχει στον οργανισμό.  

 τις επιχειρησιακές πρακτικές: οι αλλαγές που αναφέρονται στο επίπεδο αυτό 

αφορούν στο νέο προσανατολισμό παροχής υπηρεσιών στον οργανισμό. Η 

εξατομίκευση και η αυτό- εξυπηρέτηση είναι πολύ διαφορετικές από τα 

συνηθισμένα μοντέλα εξυπηρέτησης, στα οποία ανακύπτουν προβλήματα 

εξειδίκευσης, χρόνου και χαμηλής αποτελεσματικότητας είναι ο κανόνας.  

 την πολιτική του οργανισμού: νέα σχήματα θα πρέπει να διαμορφωθούν κι 

εδώ, καθώς θα αναδειχθούν θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση και την 

κινητοποίηση διαδικτυακών κοινοτήτων. Θέματα ηθικής, 

εμπιστευτικότητας και ασφάλειας θα αποτελέσουν σημαντικά 

διακυβεύματα για την εφαρμογή των νέων πρακτικών. Ο τομέας αυτός 

αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμος στην προσπάθεια σχεδιασμού 

μιας αποτελεσματικής πύλης. Οι νέες τεχνολογίες πυλών σήμερα είναι 

σχεδιασμένες ώστε να αποφορτίζουν το χρήστη από εξουσία και δύναμη. 

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τους χρήστες της 

πύλης να αλλάξουν τη σχέση τους και να συνηθίσουν στη χρήση 

τυποποιημένων πρακτικών και λειτουργιών. 

 τον ανθρώπινο παράγοντα: Οι εφαρμογές εδώ εξατομικεύονται σε τέτοιο 

βαθμό ώστε το περιβάλλον που βλέπουν είναι προσαρμοσμένο στις δικές 
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τους ανάγκες και έτσι πολύ συχνά μπορεί να χάνουν την εμπιστοσύνη τους 

προς έναν οργανισμό που δεν παρέχει κοινή πολιτική προς όλους. 

 

3.1. Ποιοτικά γνωρίσματα των πυλών 

 

Σύμφωνα με τους Σάμψων και Μανουσέλης (2005), οι πύλες έχουν ως στόχο να 

είναι χρήσιμες για τους χρήστες με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Επομένως, η 

ικανοποίηση των χρηστών είναι πρωταρχικός στόχος για όσους ασχολούνται με 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας πύλης (Zhang et al, 1999). Προκειμένου, 

λοιπόν,  να επιτευχθούν οι υψηλής ποιότητας ιστοχώροι, οι σχεδιαστές πρέπει 

πρώτα να καταλάβουν τις διαφορετικές ποιοτικές διαστάσεις που οι χρήστες 

αναμένουν, και έπειτα να συσχετίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με τα 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Οι κύριες διαστάσεις που μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στην ικανοποίηση χρηστών αφορούν τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των πυλών. 

Το πρώτο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι 

η εστίαση στο περιεχόμενο. Η ικανοποίηση των χρηστών ως προς το περιεχόμενο 

μιας πύλης μπορεί να αναλυθεί σε διάφορες διαστάσεις (Warner, 1999·Winkler, 

2001·Ciolek, 1996·Consumer WEbWatch Survey, 2002):  

 Ικανοποίηση από την οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή 

κατηγοριοποίηση των πληροφοριών ώστε να επιτρέπουν την αποδοτική 

αναζήτηση και η ανάκτηση.  

 Ικανοποίηση από την αξιοπιστία του περιεχομένου · εννοώντας 

εμπιστοσύνη και αξιοπιστία των πληροφοριών και του προμηθευτή 

περιεχομένου, ακρίβεια και σαφήνεια του περιεχομένου,  εμπιστοσύνη, 

αναγνώριση και  φήμη του συντάκτη ή του προμηθευτή του περιεχομένου.  

 Ικανοποίηση από τη χρησιμότητα του περιεχομένου · αυτή η πτυχή αφορά 

την εστίαση του περιεχομένου, τη χρήση της κατάλληλης γλώσσας, και τη 

χρησιμότητα των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.  

 Ικανοποίηση από το πόσο ολοκληρωμένο είναι το περιεχόμενο- αυτή η 

πτυχή αφορά όλες τις υπηρεσίες περιεχομένου που σχετίζονται με την 
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παροχή εξωτερικών πηγών πληροφοριών και την σύνδεση με εξωτερικούς 

πόρους.  

 Η ικανοποίηση των χρηστών από το σχεδιασμό της πύλης είναι μια άλλη 

σημαντική πτυχή που εξετάζεται. Πολύ σχετικό με τις βασικές αρχές του γενικού 

σχεδιασμού του διαδικτύου, ο σχεδιασμός μιας πύλης μπορεί επίσης να αναλυθεί 

σε διάφορες σημαντικές διαστάσεις ικανοποίησης των χρηστών (Ivory & Hearst, 

2002·Newman & Landay,2000): 

 Ικανοποίηση από την αρχιτεκτονική των πληροφοριών- μια σημαντική 

διάσταση αφορά την οργάνωση των πληροφοριών στην πύλη (δομή, 

ομαδοποίηση και μαρκάρισμα των πληροφοριών). 

 Ικανοποίηση από τη ευχρηστία: μια εξίσου σημαντική διάσταση αφορά την 

αλληλεπίδραση και πλοήγηση του χρήστη στην πύλη.  

 Ικανοποίηση από τα γραφικά- μπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή διάσταση 

στο σχεδιασμό μια πύλης με δεδομένου ότι πρέπει να υπόκειται στις 

περιοδικές αναθεωρήσεις και τους επανασχεδιασμούς κατά διαστήματα, με 

την ελάχιστη πιθανή επίδραση στην λειτουργία της πύλης. 

 Ικανοποίηση από την τεχνική ακεραιότητα-απόδοση- η διάσταση 

αναφέρεται στην κατάλληλη λειτουργία των πυλών και την ικανοποιητική 

απόδοση όλων των υπηρεσιών και αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα 

σχετικά με την τεχνική απόδοση της πύλης. 

 Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο οποίο οι σχεδιαστές πυλών και οι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη εστιάζουν είναι οι πτυχές εξατομίκευσης της πύλης. 

Η ικανοποίηση των χρηστών από την εξατομίκευση μπορεί να εξεταστεί σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα (Winkler, 2001): 

 Ικανοποίηση από την εξατομικευμένη πλοήγηση-αφορά όλα τα ζητήματα 

που ασχολούνται με τη ρύθμιση των μηχανισμών και των λειτουργιών 

πλοήγησης για τις ανάγκες των μεμονωμένων χρηστών.  

 Ικανοποίηση από την εξατομίκευση των πληροφοριών- περιεχομένου-

αφορά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ειδοποίηση των χρηστών 

για το νέο περιεχόμενο και στην παροχή πληροφοριών που προσαρμόζονται 

στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.  
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 Ικανοποίηση από την εξατομίκευση της διεπαφής-όλα τα ζητήματα 

αφορούσαν με την προσαρμογή της διεπαφής στις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιότητες του εξοπλισμού τους.  

 

Πύλες κοινοτήτων  

Η ενίσχυση των κοινοτήτων είναι ένα άλλο ουσιαστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

των σημερινών πυλών Ιστού. Μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο κύριες διαστάσεις 

(Staab et al..,2000):  

 Ικανοποίηση από την υποστήριξη επικοινωνίας: σχετίζεται με τα εργαλεία 

και τις υπηρεσίες που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 

εικονικής κοινότητας. 

 Ικανοποίηση από την υποστήριξη συνεργασίας: σχετίζεται με τα εργαλεία 

και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική και αποδοτική 

συνεργασία μεταξύ των χρηστών. 

 

3.2. Μελέτες περίπτωσης 

 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε  για τις ανάγες τις παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, εντοπίστηκε ένας αξιόλογος αριθμός  Δικτυακών Πυλών. Στη συνέχεια 

παραθέτονται ορισμένα από τα πιο δημοφιλή εκπαιδευτικά portals, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά τους και συγκρίνονται μεταξύ τους.  

 

3.2.1. Εκπαιδευτική πύλη edukwest 

H Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη edukwest.com, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην 

ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής  Εκπαίδευσης  με χρήση 

Τεχνολογιών,  

 εξετάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
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 σχολιάζει την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

 ενημερώνει τους αναγνώστες για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της 

ηλεκτρονικής μάθησης και των νέω τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

Η πύλη μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρως λειτουργική καθώς περιλαμβάνει: 

 Πλούσια αρθρογραφία που αφορά το θεματικό πεδίο της πύλης 

 Χρήση πολυμέσων σε κάθε άρθρο συμπεριλαμβανομένης πάντα της 

κεντρικής εικόνας που αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο του άρθρου και ενός 

συνοδευτικού video όπου κρίνεται απαραίτητο 

 Συνεχή ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων που αφορούν πρόσφατες 

αναρτήσεις και γεγονότα 

 Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Tweeter, LinkedIn) ακόμη 

και σε κάθε άρθρο 

 Παραπομπές σε  εξωτερικούς συνδέσμους 

 Λειτουργία αναζήτησης 

 Χρήση newsletter ώστε να ενημερώνονται οι  επισκέπτες που 

πραγματοποίησαν εγγραφή για τις τελευταίες αναρτήσεις και για γεγονότα 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

 Banners που παραπέμπουν σε εξωτερικούς συνδέσμους 

 Δυνατότητα στους χρήστες σχολιασμού σε άρθρα 

Χαρακτηριστικό δυσχρηστίας της Εκπαιδευτικής  Ηλεκτρονικής Πύλης 

edukwest.com αποτελεί η απουσία πλοήγησης (Breadcrumb Navigation) καθώς 

έτσι καθιστάται πολύπλοκη για το χρήστη η διαδικασία επιστροφής του σε 

προηγούμενη σελίδες. 
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Εικόνα 6-Εκπαιδευτική πύλη edukwest.com 

 

 

3.2.2. Εκπαιδευτική πύλη edsurge.com 

Η edSurge αποτελεί την  κορυφαία ενημερωτική εκπαιδευτική πύλη για τους 

εκπαιδευτικούς, τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές που συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογιών. Η εκπαιδευτική πύλη στοχεύει: 

 στην ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες καινοτομίες στο χώρο των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 στην ενημέρωση σχετικά με έξυπνους τρόπους  υποστήριξης των μαθητών 

με τη χρήση τεχνολογιών 
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 Ανάλυση εργαλείων που υποστηρίζουν τη μάθηση με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών 

Από πλευράς λειτουργικότητας, η ενημερωτική εκπαιδευτική πύλη edsurge.com 

διαθέτει: 

 Αξιόλογη αρθρογραφία που σχετίζεται με τη θεματολογία της πύλης 

 Χρήση κεντρικής εικόνας σε κάθε άρθρο 

 Διαμοιρασμός περιεχομένου με τη χρήση social media 

 Συνεχής ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις άρθρων και 

μελλοντικά events 

 Χρήση newsletter για την ενημέρωση των χρηστών που δήλωσαν 

ενδιαφέρον σχετικά με νέα προϊόντα και events 

 Χρήση αναζήτησης 

 Δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων χρηστών 

 Ημερολόγιο γεγονότων 

 Πλήθος συνδέσμων που παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές είτε με τη 

χρήση banners είτε μέσω ενεργού συνδέσμου μέσα στη ροή περιεχομένου 

 Πιστοποίηση χρηστών ώστε οι εγγεγραμμένοι εργοδότες / χρήστες να 

δημοσιεύουν ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο της εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση και σχόλια ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται από σχόλια και 

αξιολογήσεις άλλων χρηστών για το πόσο βοηθητικό αλλά και ενδιαφέρον 

ήταν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο.  Συνήθως, οι χρήστες φαίνεται να 

μελετούν τα σχόλια και τις αξιολογήσεις πρίν αλλά και μετά την ανάγνωση 

ή την απόκτηση ορισμένου υλικού. 
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Εικόνα 7-Εκπαιδευτική πύλη EdSurge.com 

 

3.2.3. Εκπαιδευτική πύλη e-Learning Industry 

Η εκπαιδευτική πύλη e-Learning Industry έχει σχεδιαστεί για να: 

 βοηθά τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού και επαγγελματίες του 

eLearning να βρούν εργασιακή απασχόληση,  

 διαμοιράσει τη γνώση μέσω ολοκληρωμένων αναφορών για το πώς να 

χρησιμοποιούνται τα καλύτερα εργαλεία eLearning,  
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 να παρέχει συμβουλές απευθείας από τους εμπειρογνώμονες του κλάδου 

της Ηλεκτρονικής Μάθησης. 

 οικοδομηθεί μια ασφαλής online κοινότητα επαγγελματιών που 

ασχολούνται με τον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Η πύλη μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρως λειτουργική καθώς περιλαμβάνει: 

 Πλούσια αρθρογραφία σχετική με τη θεματολογία της πύλης 

 Χρήση αντιπροσωπευτικής εικόνας σε κάθε άρθρο 

 Διαμοιρασμό περιεχομένου με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Δυνατότητα σχολιασμού των άρθρων και αξιολόγηση(δυνατότητα 

προσθήκης Αγαπημένων) 

 Δυνατότητα αναζήτησης 

 Πιστοποίηση χρηστών  για υποβολή θέσης απασχόλησης 

 Δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν τα δικά τους άρθρα 

 Χρήση Forum: πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο συζητήσεων που 

περιέχει διάφορες κατηγορίες οι οποίες αποτελούνται από θέματα και 

μεμονωμένες δημοσιεύσεις. Στο forum ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλλει ένα θέμα προς συζήτηση αλλά και να διαβάσει μία συλλογή 

απόψεων από άλλους χρήστες με παρόμοιους προβληματισμούς. 

 Χρήση Newsletter 

 Ενεργοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές  

 Χρήση banners 

 Συνεχή ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων γεγονότων 
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Εικόνα 8-Εκπαιδευτική πύλη e-Learning Industry 

 

3.2.4. Εκπαιδευτική πύλη του πανεπιστημίου UCL  

Η συγκεκριμένη πύλη, Teaching and Learning Portal, αποτελεί ένα πλήρες 

ενημερωτικό portal του University College του Λονδίνου. Απευθύνεται κατά κύριο 

λόγο στο ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου παρέχοντας συνεχή ενημέρωση 

σχετικά με τεχνικές διδασκαλίας, εκπαιδευτικούς πόρους και case studies. 

 Η Εκπαιδευτική πύλη χαρακτηρίζεται από: 
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 Αξιόλογη αρθρογραφία που σχετίζεται με τη θεματολογία της πύλης 

 Δυνατότητα πλοήγησης (Breadcrumb Navigation) καθώς έτσι καθιστάται 

ευέλικτη για το χρήστη η διαδικασία επιστροφής του σε προηγούμενη 

σελίδες 

 Διαμοιρασμό περιεχομένου με τη χρήση social media 

 Συνεχής ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια και συνέδρια, για τις πιο 

πρόσφατες δημοσιεύσεις άρθρων και case studies 

 Χρήση αναζήτησης 

 Χρήση newsletter για την ενημέρωση των χρηστών που δήλωσαν 

ενδιαφέρον σχετικά με νέα προϊόντα και events 

 Συνδέσμους που παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, χωρίς 

τη χρήση banners 

 Xρήση πολυμέσων (εικόνων και videos) 

 

Εικόνα 9-Εκπαιδευτική πύλη του UCL 
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3.2.5. Εκπαιδευτική πύλη schools.ac.cy 

H Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη schools.ac.cy στόχο έχει την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διαδικτύου, ανάπτυξης ιστοσελίδων και αξιοποίηση 

διαδραστικών λογισμικών.  

Από πλευράς λειτουργικότητας, αρκετές από τις σελίδες της πύλης περιορίζονται 

στην παράθεση εξωτερικών κατά κύριο λόγο συνδέσμων, δηλαδή ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορεών και οργανώσεων 

καθώς και προβολή ενημερωτικού περιεχομένου όπως  χρήσιμες πληροφορίες για 

το κτίσιμο ιστοσελίδων των σχολείων, δυνατότητα λήψης χρήσιμων λογισμικών, 

τεχνική στήριξη κ.ά. 

Τα ενημερωτικά άρθρα περιλαμβάνουν εκτός από μία κεντρική αντιπροσωπευτική 

εικόνα και επιπλέον πολυμέσα (εικόνες, βίντεο) εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό 

το περιεχόμενο που προβάλλουν, δημιουργώντας ένα ευχάριστο προς ανάγνωση 

περιβάλλον στο χρήστη. Παράλληλα, ο χρήστης καθώς πλοηγείται στην ενότητα 

«Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης Εκπαίδευσης», μπορεί, με δική του επιλογή, να 

ενημερώνεται για τα τρέχοντα συνέδρια και σεμινάρια. Επιπλέον, διαφημιστικά 

banners προβάλλονται σχεδόν σε όλες τις σελίδες τις πύλης, παραπέμποντας σε 

εξωτερικούς συνδέσμους.  

Χαρακτηριστικό δυσχρηστίας της Εκπαιδευτικής  Ηλεκτρονικής Πύλης 

schools.ac.cy αποτελεί η απουσία πλοήγησης (Breadcrumb Navigation) καθώς έτσι 

καθιστάται πολύπλοκη για το χρήστη η διαδικασία επιστροφής του σε 

προηγούμενη σελίδες. 
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Εικόνα 10-Εκπαιδευτική πύλη schools.ac.cy 

 

3.2.6. Εκπαιδευτική πύλη e-yliko 

H Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας δημιουργήθηκε και 

ενημερώνεται με κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών όλων 

των βαθμίδων. Περιλαμβάνει κυρίως εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε 

από εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στα Προγράμματα Επιμόρφωσης σε θέματα 

Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Ωστόσο, στοχεύει στο να 

εμπλουτιστεί από υλικό που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να μεταφορτώσουν και να 

μοιραστούν με την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό (e-υλικό) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχέδια μαθήματος, 
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παρουσιάσεις σε power point και φύλλα εργασίας τα οποία μπορούν να 

μεταφορτωθούν και να αξιοποιηθούν στην τάξη. Το υλικό αυτό μπορεί να 

αξιολογηθεί από εγγεγραμμένους στην πύλη εκπαιδευτικούς. Η δυνατότητα 

αξιολόγησης του e-υλικού στοχεύει στο να διευκολύνει την επιλογή υλικού για 

μεταφόρτωση αφού ο κάθε εκπαιδευτικός πριν το αποκτήσει μπορεί να δει το μέσο 

όρο αξιολόγησης του μαζί με μία σύντομη περιγραφή και να κρίνει κατά πόσο είναι 

κατάλληλο για τους σκοπούς που το χρειάζεται. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει εγγραφή και να βρει πληροφορίες για 

τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης και να συνδεθεί άμεσα με 

εκπαιδευτικές διαδικτυακές συνδέσεις από τον κυπριακό, ελληνικό και διεθνή 

εκπαιδευτικό χώρο. Η σελίδα ενημερώνεται με χρήσιμες ανακοινώσεις, 

εκπαιδευτικά νέα και θέματα που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 

Η πύλη μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρως λειτουργική καθώς περιλαμβάνει: 

 Πλήθος συνδέσμων που παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές είτε με τη 

χρήση banners είτε μέσω ενεργού συνδέσμου μέσα στη ροή περιεχομένου,  

 Πληθώρα άρθρων,  

 Εξατομικευμένη λειτουργία αναζήτησης, 

 Βιβλιοθήκη videos και αρχείων 

 Newsletter 

 Ημερολόγιο γεγονότων 

 Αξιόλογη χρήση πολυμέσων μεταξύ άλλων και ενός διαδραστικού χάρτη 

όπου αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και 

δραστηριότητες ανά νομό της Ελλάδας 

 Συνεχή ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων 

 Πιστοποίηση χρηστών 

 Τριγλωσσία (Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά) 

Χαρακτηριστικό μειονέκτημα και αυτής της Εκπαιδευτικής  Ηλεκτρονικής Πύλης,όπως 

και του schools.ac.cy , αποτελεί η απουσία πλοήγησης (Breadcrumb Navigation) καθώς 

έτσι καθιστάται πολύπλοκη για το χρήστη η διαδικασία επιστροφής του σε προηγούμενες 
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σελίδες. 

 

Εικόνα 11-Εκπαιδευτική πύλη e-yliko.gr 

 

3.2.7. Εκπαιδευτική πύλη eduadvisor.gr 

Η πύλη eduadvisor.gr αποτελεί τον πληρέστερο οδηγό για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Απευθύνεται σε γονείς, μαθητές, 

σπουδαστές, φοιτητές και γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για εκπαιδευτικά 

θέματα και για τη δια βίου μάθηση. Δίνει πληροφορίες για όλα τα ιδιωτικά σχολεία, 

τα προπτυχιακά τμήματα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ / ΤΕΙ , 
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κολλεγίων και ΙΕΚ στην Ελλάδα και την Κύπρο με πλούσιο οπτικοακουστικό 

υλικό. 

Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να βρει, να διαβάσει και να 

αξιολογήσει τις εντυπώσεις άλλων για τις ήδη υπάρχουσες καταχωρίσεις των 

εκπαιδευτικών οργανισμών δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

συγκρίνει τις επιλογές που τον ενφιαφέρουν με έξυπνα εργαλεία που 

προσφέρονται. 

 Ο χρήστης , κατά την πλοήγησή του στο eduadvisor.gr , μπορεί να ενημερωθεί για 

θέματα που αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης μέσω μεγάλου αριθμού 

ενδιαφερόντων άρθρων, να βρει σεμινάρια που τον ενδιαφέρουν μέσω του 

GoSeminars.gr καθώς και σημαντικό υλικό για το GMAT και να παρακολουθήσει 

επιλεγμένα videos. 

Μεταξύ άλλων, στη συγκεκριμένη πύλη χρησιμοποιείται: 

 η πιστοποίηση χρηστών,  

 Newsletter 

 το Forum, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει τις απόψεις, τις 

απορίες και τα σχόλια άλλων χρηστών και να πει τη γνώμη του για 

εκπαιδευτικά θέματα που τον ενδιαφέρουν,  

 τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  

 διάφορα banners που παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές καθώς και  

 μία μικρή βιβλιοθήκη βίντεο. 
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Εικόνα 12-Εκπαιδευτική πύλη eduadvisor.gr 
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3.3. Συγκριτικός πίνακας 

 

Πίνακας 1-Συγκριτκός πίνακας λειτουργιών  Εκπαιδευτικών Πυλών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΠΥΛΕΣ Πολυμέσα Νέα Forum 

Ημερολόγιο 

Γεγονότων 

Αναζήτηση Πολυγλωσσία 
Πιστοποίηση 

χρηστών 

Social 

Media 

Αποστολή 

άρθρων 
Newsletter Στατιστικά 

EdSurge.com x x  x x  x x x x x 

Edukwest.com x x   x   x  x x 

E-Learning 

Industry 
x x x  x  x x x x x 

UCL 

Teaching and 

Learning 

Portal 

x x   x   x x x x 

schools.ac.cy 

 

x x          

e-yliko x x  x x x x   x  

eduadvisor x x x  x  x x  x x 

elearningnews x x ? x  ? ? x x x x 
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Πίνακας 2-Συγκριτκός πίνακας λειτουργιών  Εκπαιδευτικών Πυλών (συνέχεια) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΠΥΛΕΣ 
VideoGaller

y 

Αρθρογραφί

α 

Banner

s 

Breadcrumb

s 

Εξωτερικο

ί 

Σύνδεσμοι 

Αξιολόγησ

η και 

Σχόλια 

EdSurge.com  x x  x x 

Edukwest.co

m 
 x x  x x 

e-Learning 

Industry 
 x x  x x 

UCL 

Teaching and 

Learning 

Portal 

 x  x x  

schools.ac.cy 

 

 x x  x  

e-yliko x x x  x  

eduadvisor x x x  x x 

elearningnews x x x x x ? 

 

Σύμφωνα με τους συγκριτικούς πίνακες που συμπληρώθηκαν βάση των κύριων και 

συχνότερων λειτουργιών που εντοπίστηκαν σε ορισμένα δημοφιλή εκπαιδευτικά 

portals, η δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του eLearning News πρόκειται να 

περιλαμβάνει: 
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 Πλούσια αθρογραφία που αφορά τον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, 

Βιβλιοκριτικές και Αξιολόγηση Λογισμικών, προσφέροντας στους χρήστες 

ενδιαφέρουσες  έγκαιρες αλλά και έγκυρες πληροφορίες συνοδευόμενες 

από επιπλέον πληροφοριακό υλικό μέσω εξωτερικών συνδέσμων. 

 Ικανοποιητική χρήση πολυμέσων καθώς εικόνες συνοδεύουν κάθε άρθρο, 

χαρίζοντας στο περιεχόμενο ζωντάνια και κάνοντας το περιβάλλον 

περισσότερο φιλικό στο χρήστη. 

 Νέα και ανακοινώσεις ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για τα τελευταία 

γεγονότα που αφορούν το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω των οποίων δύναται να 

πραγματοποιηθεί διαμοιρασμός του περιεχομένου όπως επίσης διαφήμιση 

και προώθηση της δικτυακής πύλης 

 NewsLetter που στοχεύει στην προώθηση της πύλης μέσω της  αποστολής 

ενημερωτικού περιεχομένου σε ενδιαφερόμενους χρήστες. 

 Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας ώστε να παρακολουθείται και να 

αξιολογείται η λειτουργία της πύλης τόσο με τη χρήση συγκεκριμένου 

component όσο και μέσω της  καταμέτρησης των likes και tweets στα 

άρθρα. 

 Video Gallery με τη χρήση των οποίων ο χρήστης ενημερώνεται και 

οπτικοακουστικά για θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση. 

 Breadcrumbs ή Navigation που στοχεύει στην ευχρηστία ως προς την 

πλοήγηση του χρήστη στην εκπαιδευτική πύλη προκειμένου να επιστρέφει 

εύκολα και γρήγορα σε προηγούμενη/ες επιλογή/ες του. 

 Banners που παραπέμπουν σε εξωτερικούς συνδέσμους για περαιτέρω 

άντληση πληροφοριών και δημιουργώντας πιο ευχάριστο περιβάλλον για 

το χρήστη αντί της χρήσης ενεργών συνδέσμων κειμένου. 

 

Όσον αφορά την απουσία Αναζήτησης, κατά τη γνώμη μου δεν κρίνεται 

απαραίτητη καθώς ο χρήστης συνήθως χρησιμοποιεί τη λειτουργία της κυρίως σε 

ηλεκτρονικά καταστήματα όπου αναζητά μία συγκεκριμένη πληροφορία / προϊόν. 

Η δικτυακή πύλη του eLearning News είναι μία καθαρά ενημερωτική ιστοσελίδα 

που δε στοχεύει στην πώληση κάποιου προϊόντος προς άμεση κατανάλωση. 
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Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να λειτουργήσει η δυνατότητα της αναζήτησης έστω 

για την απλή αναζήτηση λέξης κλειδιού μέσα στην πύλη. 

Η λειτουργία των Ενεργών Επισκεπτών δε χρησιμοποιείται συχνά σε 

ενημερωτικά portals. Όσον αφορά την  Αξιολόγηση και το Σχολιασμό των 

άρθρων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πύλη του eLearning News ώστε 

να παραθέτονται απόψεις των χρηστών επί των θεμάτων και να αξιολογείται η 

παρεχόμενη πληροφορία. 

 

Το Forum ενδείκνυται για παράθεση προβληματισμών και απόψεων των χρηστών 

που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 

πύλη του eLearning News,  ενώ η Πιστοποίηση χρηστών κρίνεται κατάλληλη 

όταν προβλέπεται περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες της πύλης για 

κάποιους ιδιαίτερους λόγους. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 

4.1. Οι χρήστες της πύλης 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα σύνολο χρηστών, τόσο 

εξωτερικών αποδεκτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όσο και εσωτερικών 

χρηστών / διαχειριστών του συστήματος. Συγκεκριμένα, από την προκαταρκτική 

ανάλυση διακρίνονται οι ακόλουθες ομάδες χρηστών οι οποίες θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες της Πύλης: 

Εσωτερικοί - Διαχειριστές  χρήστες: είναι τα άτομα που θα αναλάβουν την 

συντήρηση και ενημέρωση της Διαδικτυακής Πύλης. Μετά από σχετική 

εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα της Πύλης και έχοντας τις σχετικές 

δεξιότητες, πρόκειται να έχουν την ευθύνη του περιεχομένου και των υπηρεσιών 

της Πύλης για: 

 την οργάνωση (εισαγωγή, ανανέωση, διαγραφή και επικαιροποίηση) 

 συντήρηση και έλεγχο ορθής λειτουργίας 

 ανάλυση δεδομένων χρήσης 

 διαχείριση λοιπών χρηστών 

 παροχή βοήθειας (helpdesk) 

 «Εξωτερικοί» χρήστες: είναι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα, φοιτητές, 

εκπαιδευτικοί, φορείς, οργανώσεις, κλπ) που θα επισκέπτονται τη Διαδικτυακή 

Πύλη και θα έχουν πρόσβαση σε δημόσιο (public) περιεχόμενο και υπηρεσίες. 

4.2. Μηχανισμοί Πρόσβασης  

4.2.1. Πιστοποίηση 

Σε επίπεδο Πιστοποίησης (user authentication), το σύστημα θα αναγνωρίζει το 
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συγκεκριμένο χρήστη βάση Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού 

Πρόσβασης (password), θα πιστοποιεί δηλαδή την ταυτότητα του επιτρέποντάς του 

ή όχι την σύνδεση με την Πύλη. Για να αναγνωρίζεται ένας χρήστης 

πιστοποιημένος, θα πρέπει απαραιτήτως να δημιουργήσει έναν προσωπικό 

λογαριασμό ώστε να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν οριστεί 

από το διαχειριστή / δημιουργό της πύλης. 

4.2.2. Εξουσιοδότηση 

Ομοίως, εάν χρησιμΣε επίπεδο Εξουσιοδότησης (user authorization), το σύστημα, 

δεδομένου πως ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί, θα αναγνωρίζει βάση εσωτερικών 

μηχανισμών σε ποια ομάδα χρηστών ανήκει (βλ. 4.2.1) και ανάλογα θα του 

επιτρέπει πλήρη ή διαβαθμισμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της 

Πύλης. 

4.3. Πλατφόρμα ανάπτυξης πύλης 

Για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης του eLearningNews χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου ιστού  JOOMLA. 

4.3.1. Τί είναι το WCMS (Web Content Management System) 

Ένα Σύστημα Διαχείρησης Περιεχομένου Ιστού, το οποίο καλείται και Σύστημα 

Δημοσίευσης στον Ιστό (Web Publishing System) είναι η μορφή λογισμικού που 

παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ώστε να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των 

απαραίτητων εργασιών διαχείρησης δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου προς 

δημοσίευση στον ιστό υπό τη μορφή ενός ιστοτόπου (Tomlinson, 2010). 

4.3.1.1. Πλεονεκτήματα WCMS 

 Αυτοματοποιημένα Πρότυπα  

Δημιουργία προτύπων (templates) συνήθως σε μορφή HTML ή XML τα οποία 

μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε νέα και υπάρχοντα περιεχόμενα, επιτρέποντας 

στην εμφάνιση όλου του περιεχόμενου να αλλάξει από μια κεντρική θέση. 
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 Εύκολα Επεξεργάσιμο Περιεχόμενο  

 

Εφόσον το περιεχόμενο είναι διαχωρισμένο από την οπτική παρουσίαση της 

ιστοσελίδας, συνήθως γίνεται πιο εύκολη η επεξεργασία και η διαχείριση. Τα 

περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites (WCMS) 

περιλαμβάνουν εργαλεία επεξεργασίας που επιτρέπουν σε μη εξειδικευμένους 

χρήστες να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν περιεχόμενο. 

 

 Χαρακτηριστικό κλιμακωτών συνόλων  

 

Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites (WCMS) 

περιλαμβάνουν plug-ins ή modules (μονάδες) τα οποία μπορούν εύκολα να 

εγκατασταθούν για να επεκτείνουν την λειτουργικότητα της υπάρχουσας 

ιστοσελίδας. 

 
 Αναβάθμιση προτύπων μέσω Web 

Ένα ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για sites(WCMS), συνήθως 

λαμβάνει ενημερώσεις οι οποίες εμπεριέχουν νέα χαρακτηριστικά και κρατούν το 

σύστημα ενημερωμένο στα τρέχοντα πρότυπα. 

 
 Αντιπροσωπεία  

Μερικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) επιτρέπουν σε διάφορες 

ομάδες χρηστών να έχουν περιορισμένα δικαιώματα πάνω σε συγκεκριμένα 

περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας, εξαπλώνοντας την ευθύνη της διαχείρισης 

περιεχομένου.  

 
 Διαχείριση των εγγράφων  

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου μπορεί να παρέχει ένα μέσο για την 

διαχείριση του κύκλου ζωής ενός εγγράφου από την αρχική στιγμή δημιουργίας 

του, μέσα από τις αναθεωρήσεις των εκδόσεων, τηδημοσίευση, το αρχείο, μέχρι 
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και την καταστροφή του εγγράφου. 

 

 

4.3.1.2. Τύποι WCMS 

Υπάρχουν 3 κύριοι τύποι Συστημάτων Web Content Management : αυτοί που 

προσφέρουν offline επεξεργασία, online επεξεργασία και τα υβριδικά συστήματα.  

 Offline επεξεργασία: προ-επεξεργασία όλου του περιεχομένου και 

εφαρμογή προτύπων πριν την δημοσίευση για παραγωγή ιστοσελίδων. Το 

Adobe Contribute είναι ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.  

 Οnline επεξεργασία: εφαρμογή προτύπων κατόπιν παραγγελίας. Μερικά 

από τα καλύτερα γνωστά προγράμματα ανοιχτού κώδικα online 

επεξεργασίας είναι το Drupal, το Concrete5 , το Joomla, το Mambo, το 

Typo3,το Zikula ,το Plone και άλλα.  

 Υβριδικά Συστήματα: Κάποια συστήματα συνδυάζουν τις προσεγγίσεις 

των offline και online συστημάτων. Κάποια από αυτά συντάσσουν  

εκτελέσιμο κώδικα (για παράδειγμα σελίδες JSP, ASP, PHP, Coldfusion, 

Perl) όχι μόνο στατικό HTML, έτσι ώστε το Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί σε κάθε Web Server. Άλλα 

υβριδικά συστήματα, όπως το Blosxom, είναι ικανά να λειτουργήσουν είτε 

σε offline ή σε online κατάσταση1. 

 

4.4. Τί έιναι το Joomla 

Το Joomla είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο 

                                                      

1 Wikipedia, (2012) 
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έχει χαρακτηριστεί από τους δεκάδες χιλιάδες χρήστες του ως το καλύτερο CMS 

στον κόσμο, διότι έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά 

ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης. 

Μόλις εγκατασταθεί, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί να συνδεθεί με 

την backend κονσόλα διαχείρισης και να δημιουργήσει τμήματα, κατηγορίες, 

άρθρα με περιεχόμενο, δημοσκοπήσεις και άλλα πολλά. Διαχείριση ολόκληρου του 

frontend2 της ιστοσελίδας από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης.  

Όταν δημιουργείται ένα νέο περιεχόμενο, ένας WYSIWYG (What You See Ιs 

What You Get) επεξεργαστής κειμένου που επιτρέπει απλές αλλαγές χωρίς τη 

γνώση της HTML . Παρόλο ότι δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να έχει γνώση της 

HTML και CSS , συνιστάται να αρχίσει τη μελέτη των βασικών εντολών της 

HTML και CSS για την περίπτωση που θα πρέπει να επεξεργαστεί ή να 

τροποποιήσει κάποιο στοιχείο ώστε να το προσαρμόσει στις ανάγκες που θα 

δημιουργηθούν. Στις κοινότητες φόρουμ για Joomla είναι διαθέσιμοι χιλιάδες 

προγραμματιστές και σχεδιαστές για να βοηθήσουν νέους και έμπειρους χρήστες, 

εφόσον είναι δυνατό. 

Το Joomla είναι μία δωρεάν εφαρμογή, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου, το οποίο έχει συνταχθεί στην γλώσσα προγραμματισμού PHP για τη 

διαχείριση και τη δημοσίευση περιεχομένου στον ιστό (web) και ενδοδικτύων 

(intranets) χρησιμοποιώντας μια MySQL βάση δεδομένων. To Joomla 

περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως: 

 cache των σελίδων για τη βελτίωση των επιδόσεων,  

 RSS feeds,  

 εκτυπώσιμες (printable) εκδόσεις των σελίδων,  

 newsflashes, blogs, forums, δημοσκοπήσεις, ημερολόγια,  

 αναζήτηση στην ιστοσελίδα 

                                                      

2 Όταν συζητάμε για το “frontend”,  μιλάμε για το τμήμα του ιστού που μπορείτε να δείτε και να 

αλληλεπιδράσετε. Το frontend συνήθως αποτελείται από δύο μέρη: το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

frontend. Για την αποθήκευση των πληροφοριών που έχει υποβάλλει ο χρήστης στα στοιχεία 

frontend, απαραίτητα είναι η τεχνολογία που θα τα κάνει εφικτά, το backend. Το backend 

αποτελείται συνήθως από τρία μέρη: ένα διακομιστή (server), μια εφαρμογή (application), και την 

βάση δεδομένων (database). 
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 την ανάλογη γλώσσα αλλά και την δυνατότητα πολυγλωσσικών 

ιστοσελίδων. 

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Joomla βρίσκεται στο www.joomla.org και για την 

ελληνική κοινότητα η επίσημη ιστοσελίδα στο www.joomla.gr. Το Joomla 

κυκλοφορεί και διανέμεται υπό την GNU General Public License. 

4.4.1. Γιατί Joomla 

Πολλές εταιρείες ανάπτυξης ιστοσελίδεων, όπως η Webmasters Life και η itBiz, 

συνιστούν και προτείνουν για την κατασκευή μίας ιστοσελίδας ή την 

ανακατασκευή και μετατροπή του παλιού απλού στατικού site ή κάποιου άλλου 

CMS  με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο και επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS) Joomla. Από την πολυετή πείρα στην κατασκευή δυναμικών 

ιστοσελίδων έχει αποδειχθεί ότι προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε επιθυμία και 

ανάγκη του πελάτη και καθώς είναι ανοιχτού κώδικα (open source), αποτελεί μία 

ιδιαίτερα οικονομική και προσιτή λύση. Εξελίσσετε και βελτιώνεται διαρκώς χάρη 

στη δυναμική διεθνή κοινότητα που αναπτύσσει τον κώδικά του, αλλά και στην 

Ελληνική που το προσαρμόζει στις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας.  Η κατασκευή 

ενός Joomla site μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του απλού ιδιώτη ή μικρού 

επαγγελματία, μέχρι και τις ανάγκες ενός συλλόγου, μιας μεγάλης επιχείρησης, 

ενός Φορέα ή Οργανισμού. Παρέχει ένα ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον 

εργασίας  για την δυναμική  διαχείριση του περιεχομένου του site (συχνές και 

συνεχείς προσθήκες και αλλαγές στο περιεχόμενο) , εύκολα και γρήγορα  με μία 

μικρή στοιχειώδη βασική εκπαίδευση.  

Το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρησης περιεχομένου επιλέχθηκε βάση των 

χαρακτηριστικών του και της ευχρηστίας και ευκολίας στη διαχείρησή του, τόσο 

από το διαχειριστή όσο και από τους χρήστες που αναλαμβάνουν τη μετέπειτα 

συντήρηση και ανανέωσή του.  

 

Απεριόριστες οι δυνατότητες που προσφέρει στον χρήστη το Joomla 

http://www.joomla.org/
http://www.joomla.gr/
http://www.webmasterslife.gr/component/contact/12-contacts/1-webmaster.html
http://www.webmasterslife.gr/joomla-cms/55-%CE%A4%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-joomla.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
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 Προσαρμογή του σχεδιασμού των templates στις επιθυμίες του πελάτη, 

προσθήκη γραφικών, των λογοτύπων και σλόγκαν. 

 Ανάρτηση και δημοσίευση άρθρων χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό 

τους ή στο μέγεθός τους. 

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και προβολής video και φωτογραφιών πολύ 

εύκολα και αυτοματοποιημένα. 

 Εύκολη διαχείριση και διαμόρφωση του πρωτοσέλιδου με αναδιάταξη των 

άρθρων. 

 Δυνατότητα προβολής διαφημίσεων με κείμενο ή banners. 

 Ενεργοποίηση των feeds RSS 2.0 και Atom (τροφοδοσίες) και δημιουργία 

δημοσκοπήσεων (Polls) 

 Δυνατότητα προσθήκης διαφόρων πρόσθετων (plugins, modules) π.χ. 

forum, guestbook, image gallery, newsletters, forms, portfolio, blog για 

επέκταση των δυνατοτήτων του ιστοτόπου. 

 Δυνατότητα κατασκευής πολυγλωσσικής ιστοσελίδας (Multilanguage) 

 Επέκτασή του σε ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) 

 Γρήγορη, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 

που θα παρουσιαστούν στο Joomla. 

 Δυνατότητα λήψης αντιγράφου ασφαλείας του site (back up) 

 Δυνατότητα βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας Joomla στις μηχανές 

αναζήτησης (SEO) διότι το Joomla είναι ένα Search Engine Friendly 

CMS  (SEF)3 .  

 

4.4.2. Διαφορές εκδόσεων 1.5,  2.5 & 3.0 

Η έκδοση που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της πύλης είναι η 2.5. Η συγκεκριμένη 

επιλογή οφείλεται στις σημαντικές διαφορές που παρουσιάζει η συγκεκριμένη 

έκδοση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, την 1.5 

                                                      

3 Search engine friendly (SEF) είναι οι διευθύνσεις URL που έχουν νόημα για τους ανθρώπους 

και τις μηχανές αναζήτησης, επειδή εξηγούν τη διαδρομή προς τη συγκεκριμένη σελίδα που 

υποδηλώνουν. 

http://www.webmasterslife.gr/search-engine-optimization/59-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-seo.html
http://www.webmasterslife.gr/joomla-tips/58-sef-urls-joomla-15.html
http://www.webmasterslife.gr/joomla-tips/58-sef-urls-joomla-15.html
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H νέα έκδοση του Joomla (2.5) ενσωματώνει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την 

έκδοση 1.5, οι βασικότερες από τις οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:  

 Κατάργηση sections & categories και δόμηση ιεραρχιών περιεχομένου 

πολλών επιπέδων χρησιμοποιώντας μόνο κατηγορίες  

 Καλύτερη διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών με τη βοήθεια Access 

Control Lists  

 Δυνατότητα δημιουργίας νέων ομάδων και νέων ACLs πλην των 

προεγκατεστημένων. Οι χρήστες μπορούν να ανήκουν σε περισσότερες 

της μιας ομάδες   

 Αφαιρέθηκε το μενού Tools από το διαχειριστικό και τα menu items που 

περιείχε μετακινήθηκαν σε άλλα μενού, π.χ. τα Clean Cache, Purge 

Expired Cache κ.α. μεταφέρθηκαν κάτω από ένα νέo menu item με όνομα 

Maintenance, στο μενού Site.  

 Στις γενικές ρυθμίσεις προστέθηκε ένα ακόμη tab, αυτό της διαχείρισης 

δικαιωμάτων πρόσβασης  

 Προστέθηκε στο διαχειριστικό ένα ξεχωριστό μενού με όνομα Users που 

παρέχει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης χρηστών  

 Ενσωμάτωση όλων των συναφών Managers του διαχειριστικού σε 

ξεχωριστά tabs της ίδιας σελίδας. Π.χ. από τον Article Manager μπορούμε 

να μεταβούμε στον Category Manager ή τον Featured Articles Manager 

κάνοντας απλά κλικ στο αντίστοιχο tab  

 Δυνατότητα κατάργησης της λειτουργίας προβολής των module positions 

που χρησιμοποιεί ένα site χρησιμοποιώντας την παράμετρο ?tp=1 στο 

URL  

 Χρήση προγραμματιστικών λειτουργιών HTML5 & CSS3, συμβατών με 

τις νέες τεχνολογίες (iphones, tablets, συσκευές android κ.ά) 

Αποφύγαμε να αναπτύξουμε την πύλη χρησιμοποιώντας την έκδοση 3.0 διότι 

μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πολλά extensions για τη νέα αυτή  έκδοση ένω οι 

αναβαθμίσεις των υπαρχόντων γίνονται σταδιακά. Επίσης δεν υπάρχουν και 

αρκετά τεχνικά συγγράμματα και άρα η έκδοση 2.5.χ της πλατφόρμας θα συνεχίσει 

σίγουρα να χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό ακόμη. 
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4.5. Ενημέρωση 

4.5.1. Νέα & Ανακοινώσεις 

Ένα βασικό τμήμα του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης θα αποτελείται από 

νέα / ανακοινώσεις που αφορούν το eLearning και τον τομέα της εκπαίδευσης 

γενικότερα. 

Η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο με σκοπό τον έλεγχο 

της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων προ της δημοσίευσης ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίζεται μηχανισμός κατηγοριοποίησης. 

Παρουσιάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες ενημέρωσης: 

 Συνέδρια  

 Ημερίδες 

 Σεμινάρια 

 Υποτροφίες 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

 MoodleNews 

 Εκδηλώσεις 

 

4.5.2. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) 

Η πύλη θα διαθέτει λειτουργία που θα επιτρέπει την αυτόματη αποστολή 

ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) στους εξωτερικούς χρήστες που, κατά την 

συμπλήρωση των στοιχείων τους, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν 

ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (email). 

 

4.6. Διαχείρηση χρηστών 

4.6.1. Registration 

Το σύστημα διαχείρισης χρηστών θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τις 

προδιαγραφές Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης που αναλύθηκαν στις ενότητες 
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4.1 & 4.2, αναφορικά με τους διαχειριστές και εσωτερικούς χρήστες. 

4.6.2. Profiling 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα πρέπει να υποστηρίζεται η εγγραφή στη δικτυακή 

πύλη και στους εξωτερικούς χρήστες, με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

και προφίλ χρήστη. Ο αντικειμενικό σκοπός αυτού είναι η παροχή 

εξατομικευμένης πληροφορίας στους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

4.7. Επικοινωνία Χρηστών με το σύστημα 

Η Πύλη θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 

εξωτερικούς χρήστες, ώστε να μπορούν οι τελευταίοι να καταθέτουν τις ερωτήσεις 

τους αλλά και πιθανά σχόλια, παρατηρήσεις και άρθρα τους που αφορούν θέματα 

του eLearning και της εκπαίδευσης ή την βελτίωση της λειτουργικότητας της ίδιας 

της Πύλης. 

Ο εξωτερικός χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσα από ειδικές φόρμες επικοινωνίας. 

Αντίστοιχα οι διαχειριστές θα πρέπει να παραλαμβάνουν τα ερωτήματα αυτά και 

μέσω κατάλληλης φόρμας να προβαίνουν στην απάντησή τους και την αποστολή 

της στον κατάλληλο αποδέκτη (αλλά και της αρχειοθέτησής τους). 

4.8. Αναφορές Στατιστικών στοιχείων λειτουργίας πύλης 

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας 

της πύλης, θα πρέπει να λειτουργεί ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σύστημα 

δημιουργίας αναφορών: 

 Οι αναφορές θα πρέπει να καλύπτουν στοιχεία σε ότι αφορά τη λειτουργία 

της Πύλης. 

 Το εργαλείο αυτό, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα εύχρηστο γραφικό 

περιβάλλον διαχείρισης – διαμόρφωσης των τύπων αναφορών (templates), 

ώστε να είναι εφικτή η τροποποίηση υπαρχόντων τύπων αναφορών και η 
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δημιουργία νέων χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 

προγραμματισμού. 

 Ο διαχειριστής των αναφορών θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει τα δεδομένα 

προς εμφάνιση, τη χρονική περίοδο της αναφοράς, τη σειρά και μορφή 

εμφάνισης, και επιπλέον να μπορεί να εκτελεί υπολογισμούς για την 

καλύτερη ανάλυση της πληροφορίας. 

  Η εφαρμογή αυτή είναι επιθυμητό να είναι ενσωματωμένη στην 

πλατφόρμα της Πύλης, ώστε να μην απαιτείται από τους χρήστες 

εξοικείωση με διαφορετικές διεπαφές και τρόπους λειτουργίας. 

 Επιπλέον, τα δικαιώματα δημιουργίας, τροποποίησης και προβολής 

αναφορών είναι επιθυμητό να καθορίζονται από το διαχειριστή του 

συστήματος. 

 Οι χρήστες και τα δικαιώματα είναι επιθυμητό να διαμορφώνονται μέσω 

της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης χρηστών της Πύλης. 

 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προβολής αναφορών σε όλες τις δημοφιλείς 

μορφές εγγράφων: HTML, PDF, CSV, RTF, XML. Η μορφή των 

παρουσιάσεων πρέπει να είναι καλαίσθητη, κατανοητή και να υπάρχει 

δυνατότητα να διαμορφωθεί δυναμικά. 

  Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αριθμητικούς πίνακες αλλά και 

διαγράμματα γραφικής απεικόνισης στοιχείων. 

4.9. Διαχείρηση περιεχομένου 

4.9.1. Γενικά 

Η διαχείριση του περιεχομένου της Πύλης πρέπει να γίνεται μέσα από τη χρήση 

του συστήματος CMS και να εξασφαλίζονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

 Το περιεχόμενο της Πύλης θα πρέπει να αποθηκεύεται σε βάση 

δεδομένων. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζεται web-based File Manager για τη διαχείριση 

του συνόλου των αρχείων της Πύλης. 
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  Η διαχείριση των λειτουργιών και του περιεχομένου της Πύλης θα πρέπει 

να γίνεται μέσα από όλα τα δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης (πρέπει 

κατ’ ελάχιστο να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με Microsoft Internet 

Explorer έκδοση 6 ή νεότερη και Mozilla FireFox έκδοση 2 ή νεότερη) 

χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση και χρήση επιπλέον λογισμικού. 

 Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από 

ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες 

λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.). 

 Θα πρέπει να επιτρέπεται η εισαγωγή – εξαγωγή (import – export) 

δεδομένων. 

 Θα πρέπει να είναι δυνατός ο καθορισμός κύκλου ζωής (life cycle) του 

περιεχομένου (διάρκεια δημοσιοποίησης). 

 Θα πρέπει να γίνεται πιστοποίηση των δικαιωμάτων του εσωτερικού 

χρήστη ώστε να επιβεβαιωθεί πως είναι εξουσιοδοτημένος να 

τροποποιήσει το περιεχόμενο της Πύλης. 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται: 

 Διαχείριση κύκλου ζωής περιεχομένου. 

 Σύστημα αναφορών. 

 Μεταδεδομένα. 

 Ευέλικτη και ασφαλή παράδοση περιεχομένου. 

 Στατική - Δυναμική ανάπτυξη περιεχομένου. 

4.9.2. Διαδικασίες δημοσίευσης περιεχομένου 

Η Πύλη θα πρέπει να είναι δυναμική και να επιτρέπει την ενημέρωση του 

περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι χρήστες, μετά από κατάλληλη 

εκπαίδευση και αφού έχουν αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης, θα ενημερώνουν 

την Πύλη με πληροφοριακό υλικό. Με το CMS οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 

μπορούν να διαχειρίζονται τη ροή εργασίας για δημοσίευση ή ανανέωση ή 

εισαγωγή νέου περιεχομένου στην Πύλη. 

Τα βασικά βήματα της ροής εργασίας θα πρέπει είναι: 

 Εισαγωγή περιεχομένου 
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 Επεξεργασία περιεχομένου 

 Έγκριση δημοσίευσης 

 Προβολή στην ιστοσελίδα 

 Αρχειοθέτηση ή Διαγραφή Περιεχομένου  

 

4.10. Ποιοτικές προδιαγραφές 

4.10.1. Συντηρισιμότητα – Επεκτασιμότητα 

Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη 

συντήρησή της και να επιτρέπει την επέκταση της λειτουργικότητάς της με την 

προσθήκη επιπλέον υποσυστημάτων που θα καλύψουν πιθανές μελλοντικές 

ανάγκες. 

4.10.2. Διαθεσιμότητα 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό σε 24ωρη βάση. Για 

να πραγγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει η διαχείριση της Πύλης να μην επηρεάζει τη 

διαθεσιμότητά της και το περιεχόμενό της να μπορεί να μεταβάλλεται χωρίς αυτό 

να γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη, όπου αυτό απαιτείται. Επιπλέον, πρέπει να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ακόμη και σε περιπτώσεις 

ταυτόχρονης πρόσβασης μεγάλου αριθμού χρηστών. 

4.10.3. Αξιοπιστία 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Πύλης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

αξιοπιστία σε δύο επίπεδα. Αφενός, θα πρέπει η λειτουργία της Πύλης να 

εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις και λειτουργική αποδοτικότητα ακόμη και σε 

καταστάσεις αιχμής. Αφετέρου, πρέπει να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της Πύλης 

και μέσα από την ορθότητα της λειτουργίας της ώστε οι χρήστες να μην 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. 
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4.11. Ασφάλεια και Ακεραιότητα δεδομένων 

Η ασφάλεια των δεδομένων της Πύλης αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία της θα 

πρέπει να εξασφαλίζονται από ενδεχόμενες κακόβουλες επιθέσεις. Για τον λόγο 

αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται η ταυτότητα του κάθε 

χρήστη που επιχειρεί να εισέλθει στο σύστημα, βάση των μηχανισμών 

Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της Πύλης. 

Θα πρέπει να είναι υπάρχει μηχανισμός ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης  της 

Πύλης. Ο κάθε χρήστης θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές 

πληροφορίας και λειτουργικότητας και θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία 

των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Θα πρέπει να υπάρχει 

ενεργοποιημένος μηχανισμός καταγραφής ενεργειών χρηστών (logging).Η 

παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται είτε 

αυτόματα, σε τακτά χρονικά διαστήματα (ημερήσια, εβδομαδιαία, κ.λπ.), είτε κατά 

τη βούληση του διαχειριστή του συστήματος, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή 

λειτουργία της Πύλης. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της βάσης δεδομένων 

της Πύλης: 

 είτε με χρήση κανόνων και μηχανισμών (referential integrity), 

 είτε με διατήρηση των δεδομένων σε κεντρική βάση με αυστηρή 

πρόσβαση, 

 είτε με τακτική συντήρηση της βάσης, 

 είτε τήρηση ιστορικών αρχείων (log files) για τις εργασίες λήψης 

εφεδρικών αντιτύπων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εφικτή η χρήση αυτών των αντιγράφων για την 

επαναφορά του συστήματος σε ορθή λειτουργία σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας 

της Πύλης. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ELEARNINGNEWS 

 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που κρίθηκαν απαραίτητα για την ανάπτυξη 

Δικτυακής Πύλης ενημέρωσης, τα οποία συλλέχθηκαν από ποικίλλες πηγές και 

περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναπτύχθηκε η ενημερωτική πύλη 

eLearningNews. 

 

Η πύλη φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://elearningnews.moodlebar.com 

 

Η δικτυακή πύλη περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση, εξελιγμένες λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση 

περιεχομένου όσο και για τη διαχείρισή του. Η πλοήγηση είναι  κατανοητή και 

εύκολη λόγω του σχεδιασμού ενώ η αξιοπιστία του περιεχομένου,  η ακρίβεια και 

η σαφήνεια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πύλης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η δικτυακή πύλη του eLearning News είναι πλήρως 

συμβατή σε όλες τις συσκευές iPhone και  Android. 

 

5.1. Αρχική σελίδα της πύλης  

Η αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης του eLearningNews προβάλλει τις πιο 

σημαντικές πληροφορίες, με τη χρήση της τεχνικής των modules που προσφέρει η  

πλατφόρμα του JOOMLA. Αρκετοί είναι επιπλέον οι σύνδεσμοι που μεταβαίνουν 

το χρήστη στην κατηγορία πληροφοριών που τον ενδιαφέρει ή ακόμη και στην ίδια 

την πληροφορία. 

Η χρήση του slideshow προβάλλει της τελευταίες σημαντικές πληροφορίες της 

πύλης όπως συνέδρια, ημερίδες, προκηρύξεις υποτροφιών και μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων κ.α. 

Το module του ημερολογίου και τελευταίων γεγονότων (JEvents) βοηθά το 

χρήστη να ενημερωθεί άμεσα  για τα διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις που 

http://elearningnews.moodlebar.com/
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διοργανώνονται, καθώς το κάθε γεγονός δηλώνεται στο ημερολόγιο, αλλά και να 

οπτικοποιήσει επιτόπου τα χρονικά περιθώριά του για το συγκεκριμένο γεγονός. 

Διαφημιστικά banners με συνεργαζόμενους οργανισμούς παραπέμπουν στην 

προβολή περισσότερων λεπτομεριών, όταν και αν ο χρήστης το επιθυμεί,  μέσω 

των ενεργών συνδέσμων. 

Η χρήση της δυνατότητας υποβολής και δημοσίευσης άρθρων συμβάλλει στην 

επίτευξη της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την ενημερωτική πύλη καθώς 

συμμετέχει ενεργά στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της. 

Η χρήση του component AcyMailing επιτρέπει την αυτόματη αποστολή 

ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) στους εξωτερικούς χρήστες που, κατά την 

συμπλήρωση των στοιχείων τους, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν 

ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (email). 

Η κοινωνική παρουσία της πύλης του eLearningNews επιτυγχάνεται με τη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα του Facebook και του Twitter. 

Η ικανοποίηση των χρηστών ως προς το σχεδιασμό της πύλης προσδοκούμε πως 

επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των γραφικών και των πολυμέσων που 

συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες της πύλης, συνοδεύοντας την προβαλλόμενη 

πληροφορία. 
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Εικόνα 13-Αρχική σελίδα eLearningNews 

 



 

64 

 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας της πύλης πραγματοποιείται 

τόσο frontend όσο και backend. Στο frontend,η επισκεψιμότητα της πύλης 

ελέγχεται μέσω του  module VCNT – Visitorcounter . Στο backend, όσον αφορά 

τα downloads των αρχείων, ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας 

statistics της εφαρμογής του DOCman. Επιπλέον, ο αριθμός προβολών κάθε 

άρθρου ελέγχεται μέσω προκαθορισμένης δυνατότητας της εφαρμογής K2.4 

 

5.2. Τεχνικές Search Engine Optimization (SEO) 

Η επιτυχία μιας ιστοσελίδας βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχημένη 

προώθηση της και στην βελτιστοποίηση στις θέσεις κατάταξης στις φυσικές 

αναζητήσεις (SEO)5. Οι μηχανές αναζήτησης έχουν αναπτύξει περίπλοκους 

αλγόριθμους από τους οποίους προκύπτουν τα αποτελέσματα στις αναζητήσεις 

μας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για να βελτιστοποιηθεί η 

σειρά κατάταξης μιας ιστοσελίδας και σύμφωνα με αυτούς βαδίσαμε με 

αποτέλεσμα να έχουμε πάντα το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 

 Σύμφωνα με το αντικείμενο της πύλης, επιλέχθηκαν τα keywords (λέξεις 

κλειδιά) τα οποία και θα βοηθήσουν τις μηχανές αναζήτησης να 

καταλάβουν ακριβώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Επιπλέον, 

                                                      

4 Το K2 είναι μία πανίσχυρη εφαρμογή για τη διαχείριση περιεχομένου του Joomla. Με το Κ2 

μπορούμε να δημιουργήσουμε κατηγορίες (χωρίς ενότητες), υποκατηγορίες, άρθρα, ετικέτες, 

προσαρμοσμένα πεδία και χρήστες. Μέσα σε ένα άρθρο μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα 

video, image gallery, προσαρμοσμένα πεδία και συννημένα αρχεία. Στην προβολή των άρθρων 

εμφανίζονται εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, επιλογή αξιολόγησης, social buttons, μετρητής 

αναγνωσιμότητας, η κατηγορία στην οποία ανήκει το άρθρο, περισσότερα άρθρα από την ίδια 

κατηγορία, φόρμα για σχόλια και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εύκολα 

παραμετροποιήσιμες και μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε αυτές που θέλουμε.(πηγή: 

Joomlaplus.gr) 
5 Το SEO είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, με σκοπό να 

βοηθήσει τις μηχανές αναζήτησης να κατατάξουν την ιστοσελίδα πιο σωστά στα αποτελέσματά 

τους, παρέχοντας αξιόπιστα και αξιοκρατικά αποτελέσματα. 

http://getk2.org/
http://www.joomla.org/
http://getk2.org/
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συμπληρώθηκαν η περιγραφή με τα Metatags6 (μεταδεδομένα) που δίνουν 

ένα ακόμα βοήθημα στην περιγραφή της ιστοσελίδας. 

 Βελτιστοποίηση του κώδικα της ιστοσελίδας έτσι ώστε να μπορεί το 

περιεχόμενο να διαβάζετε εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης. (SEF 

URLs) 

 Καταχώρηση σε μεγάλα και μικρά directories έτσι ώστε και να αυξηθεί η 

επισκεψιμότητα αλλά και το Link Popularity 

 Επιπλέον προώθηση της πύλης γίνεται με την δημιουργία Newsletters και 

την αποστολή τους σε ενδιαφερόμενους με ενημερώσεις της ιστοσελίδας. 

Ακόμη, μπορεί να γίνει η χρήση Adwords του Google αλλά και  έρευνα για 

πιθανότητα δημιουργίας on-line διαφημιστικής καμπάνιας σε 

στοχοποιημένα Portals φέρνοντας με τον τρόπο αυτό ένα βήμα πιο κοντά 

την ιστοσελίδα με τους υπόλοιπους χρήστες του διαδικτύου. 

 Δημιουργία, σύνδεση και προώθηση σε social media pages καλύπτοντας το 

σύγχρονο επικοινωνιακό marketing (facebook, twitter κλπ) 

 Δημιουργία Τίτλων σελίδων (Page Titles). Οι τίτλοι των σελίδων μιας 

ιστοσελίδας αποτελούν  ένα από τους ισχυρότερους on-site παράγοντες κατάταξης 

μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, συνήθως όμως οι ιδιοκτήτες 

ιστοσελίδων συχνά  τους αγνοούν. 

 

5.3. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας 

5.3.1. Google Analytics 

                                                      

6 Τα seo meta tags είναι ειδικές html ετικέτες, οι οποίες δίνουν στις μηχανές αναζήτησης κατανοητές 

πληροφορίες για μία ιστοσελίδα. Τα meta tags που χρησιμοποιούνται για seo έχουν ως στόχο να 

πληροφορίσουν το Google και τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης, ποιος είναι ο δημιουργός της 

ιστοσελίδας, τι έχει να προσφέρει, πόσο συχνά ανανεώνεται και με τι έχει να κάνει το περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και ποιες λέξεις κλειδιά αντιπροσωπεύει. 
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Το Google Analytics παρέχει ισχυρά ψηφιακά αναλυτικά στοιχεία για 

οποιονδήποτε με παρουσία στον ιστό, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγάλη ή μικρή. 

Αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές διαθέσιμες λύσεις ψηφιακών αναλυτικών 

στοιχείων - και η χρήση του είναι δωρεάν για όλους. 

Μέσω της χρήσης του Google Analytics, δίνεται η δυνατότητα στους διαχειρηστές 

της πύλης του eLearning News να μάθουν:  

 Από πού προέρχονται οι επισκέπτες και τι κάνουν στον ιστότοπο 

 Πώς μπορεί ο ιστότοπος να μετατρέπει περισσότερους επισκέπτες σε 

πελάτες 

 Ποιες λέξεις-κλειδιά έχουν απήχηση και οδηγούν σε μετατροπές 

 Ποια διαδικτυακή διαφήμιση ή διαφημιστικό κείμενο είναι το πλέον 

αποτελεσματικό 

 Πού πραγματοποιούν έξοδο από τον ιστότοπο οι επισκέπτες 

 Σε ποιες σελίδες παραμένουν οι επισκέπτες για το μεγαλύτερο διάστημα  

 Ποιους όρους αναζήτησης χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να βρουν τον 

ιστότοπο 

5.3.2. Χρήση Sitemap 

Όλοι οι ιστότοποι διαθέτουν μια αρχική ή κεντρική σελίδα, η οποία συνήθως 

σημειώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά επισκεψιμότητας και αποτελεί το σημείο 

έναρξης της περιήγησης για τους επισκέπτες. 

Ο χάρτης ιστοτόπου (sitemap) είναι μια απλή σελίδα στην οποία παρουσιάζεται η 

δομή του ιστοτόπου και συνήθως αποτελείται από μια λίστα όπου αναγράφονται 

ιεραρχικά οι σελίδες του ιστοτόπου. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέγουν αυτή τη 

σελίδα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία κατά την εύρεση σελίδων στον 

ιστότοπό. Αν και η συγκεκριμένη σελίδα διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης στην 

ανίχνευση όλων των σελίδων του ιστοτόπου, ωστόσο απευθύνεται κυρίως στους 

επισκέπτες του ιστοτόπου. 

Στη Google, αρχικά δημιουργήθηκε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.google.com/intl/el_gr/analytics/ 

 

http://www.google.com/intl/el_gr/analytics/
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Εικόνα 14-Περιβάλλον Google Analytics 

 

Έπειτα, καταχωρήθηκε η ιστοσελίδα του eLearningNews και στη συνέχεια 

δηλώθηκε το sitemap. 

To sitemap που δημιουργήθηκε είναι ένα αρχείο xml (sitemap.xml).  Το εργαλείο 

που μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα sitemap σε αρχείο.xml  και 

χρησιμοποιήθηκε στο elearningNews είναι το XML-Sitemaps.com 

 

5.4. Παρουσίαση των επιμέρους σελίδων της πύλης 

Τα πιο πρόσφατα  άρθρα, συνοδευόμενα από το εισαγωγικό τους κείμενο, την 

ημερομηνία δημοσίευσης και τη δυνατότητα του Read more, παρουσιάζονται 

αρχικά στη σελίδα «Άρθρα» (Εικόνα 8), ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζονται στη 

συνέχεια ταξινομημένα με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης και δημιουργίας, 

μόνο με τους τίτλους τους. Σταθερή παραμένει η δεξιά sidebar με το module της 

Αποστολής Άρθρου. 

Με τον ίδιο τρόπο μορφοποίησης αναπτύχθηκαν και οι υπόλοιπες σελίδες του 

eLearning News , δηλαδή οι «Βιβλιοκριτικές» (Εικόνα 9), «Αξιολόγηση 

Λογισμικού» (Εικόνα 10), «Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια» (Εικόνα 11), 

«Υποτροφίες» (Εικόνα 12), «Μεταπτυχιακά Προγράμματα» (Εικόνα 13), 
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«Ευκαιρίες Χρηματοδότησης» (Εικόνα 14), “MoodleNews” (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15-Παρουσίαση της σελίδας "Άρθρα" 
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Εικόνα 16-Παρουσίαση της σελίδας "Βιβλιοκριτικές" 
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Εικόνα 17-Παρουσίαση της σελίδας "Αξιολόγηση Λογισμικού" 
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Εικόνα 18-Παρουσίαση της σελίδας "Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια" 
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Εικόνα 19-Παρουσίαση της σελίδας "Υποτροφίες" 
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Εικόνα 20-Παρουσίαση της σελίδας "Μεταπτυχιακά Προγράμματα" 
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Εικόνα 21-Παρουσίαση της σελίδας "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης" 
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Εικόνα 22-Παρουσίαση της σελίδας "MoodleNews" 
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Στις σελίδες «Σχετικά» (Εικόνα 16) και «Επικοινωνία» (Εικόνα 17) 

παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους δημιουργούς του eLearning News 

και τους συνεργάτες, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 23-Παρουσίαση της σελίδας "Σχετικά" 
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Εικόνα 24-Παρουσίαση της σελίδας "Επικοινωνία" (1) 
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Εικόνα 25-Παρουσίαση της σελίδας "Επικοινωνία" (2) 

 

 

5.5. Φόρμα Υποβολής άρθρου 

Η πύλη του eLearning News δίνει επιπλέον στο χρήστη τη δυνατότητα να 

υποβάλλει να δικά του άρθρα (Εικόνα 26 και Εικόνα 27). Τα άρθρα αποστέλλονται 

στο email της πύλης, ελέγχονται από το διαχειριστή και έπειτα δημοσιεύονται. 



 

80 

 

 

Εικόνα 26-Υποβολή άρθρου (1) 
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Εικόνα 27-Υποβολή άρθρου (2) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΥΛΗΣ  

5.6. Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πύλης. 

Η χρησιμότητα της Δικτυακής Πύλης του eLearning News δεν αφορά απλά και μόνο 

περιεχόμενο. 

Προσφέρει  επιπλέον υπηρεσίες στο χρήστη καθώς ενημερώνει συνεχώς μια κοινότητα 

χρηστών με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και τους προτρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον 

εμπλουτισμό του περιεχομένου της μέσω της δημοσίευσης άρθρων των χρηστών. Η 

έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών 

στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη, καθιστώντας τη ιδιαίτερα 

βελτιωμένη σε σχέση με την παλαιότερη έκδοσή της, που ήταν υλοποιημένη σε Joomla 

1.5. 

Οι λειτουργικότητες που προσφέρουν οι δικτυακές πύλες έναντι των απλών ιστοσελίδων 

έχουν εκτοξεύσει τη δημοτικότητά τους και ολοένα και περισσότεροι χρήστες του 

Διαδικτύου στρέφονται σε αυτές για τις ανάγκες αναζήτησης, ενημέρωσης και πλοήγησης.  

Οι Πύλες αποτελούν ενεργό κομμάτι της οικονομικής ζωής, της εκπαίδευσης - διάδοσης 

της γνώσης, αλλά και της επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως. 

 

5.7. Μελλοντική προοπτική 

 Προτείνεται η πραγματοποίηση πολυγλωσσικής υποστήριξης και στην Αγγλική 

γλώσσα ώστε η δικτυακή πύλη του eLearning News να είναι αναγνώσιμη και από χρήστες 

που δε μιλούν την ελληνική διάλεκτο. Μία τέτοια επέκταση θα βελτίωνε την 

επισκεψιμότητα της πύλης ενώ παράλληλα θα συνέβαλλε στη γνωστοποίηση και προβολή 

της στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, σημαντική θα ήταν η πρωτοβουλία μετατροπής της πύλης με στόχο την εύκολη 

προσπέλαση της από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η προσβασιμότητα αποτελεί φλέγον 

ζήτημα στις μέρες μας,  δεδομένου ότι συμβάλλει στην άσκηση του δικαιώματος της 

επιλογής και αναδεικνύεται σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Το διαδίκτυο έχει 



 

83 

 

τεράστια σημασία και στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, ώστε να ωφεληθεί στο μέγιστο 

από τις δυνατότητες του. Παρόλα αυτά, ελάχιστο ποσοστό ιστοσελίδων είναι προσβάσιμο 

στους χρήστες με αναπηρία. Η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η μάθηση είναι δικαίωμα 

όλων των πολιτών / χρηστών. Κύριος στόχος όλων των οργανισμών οφείλει πλέον να είναι 

η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού κοινωνικού αποκλεισμού. 

Απάντηση σε Συχνές Ερωτήσεις Χρηστών (FAQs) 

Οι χρήστες της Πύλης θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα ή να προτρέπονται 

να υποβάλλουν ερωτήσεις, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω 

φορμών επικοινωνίας προκειμένου οι διαχειριστές της Πύλης να μπορούν να 

συγκεντρώνουν και να δημοσιοποιούν τις απαντήσεις στις δημοφιλέστερες 

ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) ώστε να είναι προσβάσιμες από μία κοινή 

τοποθεσία. 

 

Χρήση Forum 

Η λειτουργία μιας περιοχής συζητήσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

μελλοντικά ώστε οι χρήστες να παραθέτουν τους προβληματισμούς τους και να 

καταθέτουν τις απόψεις τους άμεσα σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική 

μάθηση. 
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