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Πρόλογος 

 

Το web 2.0 δίνει, σε μεγάλο βαθμό, έμφαση στην ηλεκτρονική συνεργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των χρηστών, χωρίς ωστόσο οι χρήστες να έχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσής τους με 

στόχο την μεταξύ τους επικοινωνία. Εξάλλου, αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο 

δημιουργήθηκε. Σε αυτή την εργασία θα εξερευνήσουμε το web 2.0 καθώς και τα εργαλεία 

που το απαρτίζουν. 

 

Εισαγωγή 

 

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας 

(Project) από μία ομάδα μαθητών του τμήματος Α5 του 1
ου

 Γενικού Λυκείου Θέρμης, υπό 

την επίβλεψη της κ. Αικατερίνης Κουτσουμπού, της καθηγήτριάς μας. Η ομάδα μας 

συγκέντρωσε στοχεία από διάφορες πηγές και ο καθένας ξεχωριστά δημιούργησε ένα αρχείο 

με τα ευρήματά του, ανάλογα με το τμήμα της εργασίας που του είχε ανατεθεί. Στη συνέχεια 

ενώσαμε τα αρχεία-τμήματα της εργασίας μας στο παρόν αρχείο, το οποίο αποτελεί και την 

γραπτή μας εργασία. Με παρόμοιο τρόπο δημιουργήσαμε και την παρουσίασή μας. 
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Τι είναι το web 2.0 και πότε δημιουργήθηκε: 

 

Ο όρος Web 2.0, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η 

οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να 

μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτά τα εργαλεία δίνουν την 

δυνατότητα ακόμα και σε άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις να συνυπάρχουν στον κόσμο 

του διαδικτύου. Η φράση Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός 

συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International όπου προτείνονταν 

ιδέες για την αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού. «Το διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ 

δημοφιλές και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας όλο και μεγαλύτερου ποσοστού 

ανθρώπων. Καινούριες εφαρμογές και ιστοσελίδες γινόταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

δημοφιλείς από ευρύ κοινό». -Dale Dougherty. Πολλές εταιρίες έστρεψαν το ενδιαφέρον 

τους στο διαδίκτυο για να δελεάσουν τους πελάτες τους ώστε να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα τους. Αφού επιθεώρησαν όλα αυτά τα θέματα στο συνέδριο, αναγνώρισαν το 

Web 2.0 ως μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισμένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποίησαν την 

φράση Web 2.0 Summit σαν τίτλο για μια σειρά από συνέδρια. Τα συνέδρια αυτά 

συνεχίζονται και μέχρι σήμερα για να αποσαφηνιστεί ο όρος και να προωθηθεί η ιδέα σε όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός 

υπολογιστή και απλώνεται στον κόσμο. Ο χρήστης θα μπορεί να δρα στον Παγκόσμιο Ιστό 

όπως δρούσε μέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Οι πιο ειδικοί μιλούν για έναν νέο τρόπο 

σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στην διάδραση του χρήστη. Θα επιτρέπει 

στον χρήστη να μορφοποιεί το περιβάλλον της σελίδας όσο και το περιεχόμενο της. 

Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (Social media), τα wiki 

και τα blog. Διάφορες ιστοσελίδες Social media όπως το Facebook ή το youtube εμπεριέχουν 

εντολές διάδρασης που χρησιμοποιούνται στα web 2.0 εργαλεία. Τέτοιες εκφράσεις είναι η 

αναζήτηση (search), το tag, η παράθεση links ή το authoring όπως λειτουργεί σε πολλά wiki 

όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν άρθρα αλλά και να ανανεώσουν ή να 

διαγράψουν ήδη υπάρχοντα. 
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Βασικά χαρακτηριστικά: 

 

Στην συνέχεια θα δούμε σε αφαιρετικό επίπεδο μερικά από τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 

που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε βαθύτερα την έννοια του όρου. 

 

1)Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, αποτελούν μια 

παγκόσμια πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών και δεδομένων, τα οποία 

προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες και στις περισσότερες περιπτώσεις 

διακινούνται ελεύθερα. 

2)Αρκεί ένας browser ώστε να "τρέξει" μια Web 2.0 εφαρμογή, η οποία λειτουργεί 

ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, PDA2, κινητό τηλέφωνο) και λειτουργικού 

συστήματος. Μόνη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

3)Λογισμικό, περιεχόμενο και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (open source). 

4)Χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις γλώσσες 

προγραμματισμού, τις διεπαφές χρήστη, ενώ διαπιστώνεται και μια τάση για απλότητα στον 

προγραμματιστικό σχεδιασμό τους. 

5)Πολυμεσικές και διαδραστικές διεπαφές χρήστη (Rich Internet Applications-RIA), 

δυναμικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες που ανανεώνουν μόνο το περιεχόμενό που αλλάζει 

(τεχνολογία Ajax). 

6)Συνεχής και άμεση ανανέωση των δεδομένων και του λογισμικού που πρέπει να 

προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες των χρηστών. 

7)Προώθηση του δημοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου, με τους χρήστες να έχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

8)Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδομένων, υπηρεσιών και προτύπων. 

9)Δυνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχομένου από το χρήστη με σημασιολογικές 

έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας. 

10)Δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών, άμεση 

συγκέντρωση και εκμετάλλευση της γνώσης των χρηστών για διάφορα ζητήματα. 

11)Αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση κατευθύνσεων και τη λήψη αποφάσεων. 
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Οφέλη των Web 2.0 εργαλείων: 

 

O όρος Web 2.0 συνδέεται με τις δικτυακές εφαρμογές που βοηθούν στην διαβίβαση 

πληροφοριών, την συνεργασία καθώς και τον διαφορετικό σχεδιασμό ενός προγράμματος 

ανάλογα με τον χρήστη του στον παγκόσμιο ιστό.  Αυτό λειτουργεί σε αντίθεση με τους 

δικτυακούς τόπους όπου οι χρήστες περιορίζονται στο παθητικό διάβασμα περιεχομένου που 

δημιουργήθηκε για αυτούς. 

 

-  Οι Web 2.0 ιστότοποι παρέχουν ένα πολύ πλούσιο και φιλικό στο χρήστη interface. 

- Τα τελευταία χρόνια οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση Web 2.0 εργαλείων 

γενικότερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφόρων χρηστών αλλά και μεταξύ των μαθητών. Τους βοηθάει να ενωθούν μεταξύ τους 

ακόμα και αν βρίσκονται σε απόσταση.  Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για την 

εκπαίδευση γιατί, εκτός από μια απλή επικοινωνία, θα μπορούσε να επιτευχθεί επικοινωνία 

και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Μπορεί δηλαδή ο μαθητής να αναζητά και να αποκτά τη 

γνώση που τον ενδιαφέρει μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα περιεχόμενα που του 

προσφέρονται. 

- Επιπλέον, συμβάλλουν στην δημιουργικότητα των χρηστών οι οποίοι μπορούν να 

πραγματοποιούν καλλιτεχνίες πολύ απλά και εύκολα.  

- Ενθαρρύνουν τους χρήστες να παρεμβαίνουν στα δεδομένα, να πραγματοποιούνν τις 

αλλαγές που επιθυμούν και να κάνουν σχόλια στις αγαπημένες τους ιστοσελίδες .  

- Οι κάτοχοι των ιστοσελίδων μπορούν να επιδιορθώνουν και να αναβαθμίζουν την 

ιστοσελίδα τους όποτε θελήσουν αυτοί. 

- Προστίθεται εικόνα και βίντεο. Πλέον δεν στηριζόμαστε μόνο σε γραπτά κείμενα (e-mails) 

για να επικοινωνούμε αλλά δημιουργήσαμε καινούρια εργαλεία (Skype) ώστε να 

πραγματοποιούμε τηλεδιασκέψεις με εικόνα. 

- Επιταχύνεται η διάδοση μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου (rss feeds)  Έτσι μπορεί κάποιος 

να ελέγχει διάφορες πληροφορίες από διάφορες πηγές με μεγάλη ευκολία. 

- Μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει της πωλήσεις της μέσω του διαδικτύου. 
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Συμβολή των Web 2.0 εργαλείων στην οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων: 

 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν υπεράριθμες υπηρεσίες και εργαλεία που βασίζονται στη φιλοσοφία 

των Web 2.0 εργαλείων. Η χρήση τους συμβάλλει σημαντικά στην οικοδόμηση γνώσεων, 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων. Με τα Web 2.0 εργαλεία οι 

χρήστες διευκολύνονται και έχουν γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφορία. Τα εργαλεία 

αυτά ενσωματώνονται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα οι μαθητές και οι 

καθηγητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτά να επικοινωνούν και έξω από το σχολείο. 

Ακόμη, αναπτύσσουν τη δεξιότητα της κοινωνικοποίησης και της συνεργασίας των μαθητών 

μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα και την ανταλλαγή απόψεων. Προτρέπουν το μαθητή σε μια 

πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεισφέρουν στην αυξημένη 

ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών. Επίσης, διαμορφώνουν μια 

ερευνητική στάση στον άνθρωπο, διότι μπορεί μόνος του να πληροφορηθεί γι' αυτά που 

επιθυμεί.  Τέλος συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση από απόσταση.  
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Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: 

Οι σύγχρονοι φυλλομετρητές (browsers) κάνουν χρήση διάφορων τεχνολογιών, δηλαδή 

γλωσσών προγραμματισμού ή περιγραφικών γλωσσών για την εμφάνιση των ιστοσελίδων, 

όπως την html και την css. 

 

Συνοπτικά έχουμε: 

 HTML (HyperText Markup Language) Η HTML βασίστηκε στη γλώσσα SGML. 

Αποτελεί ένα σύστημα επεξεργασίας εγγράφων και είναι η βασική γλώσσα με την 

οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου Ιστού. 

 CSS (Cascading Style Sheets) Η CSS είναι μια γλώσσα σήμανσης για τον καθορισμό 

της μορφής και εμφάνισης εγγράφων HTML και είναι ανεξάρτητη από το ίδιο το 

έγγραφο HTML. Τα φύλλα CSS χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό  της  

μορφοποίησης  μιας  ιστοσελίδας  από  το  περιεχόμενό  της. 

 Η JavaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, 

ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να μπορούν να 

επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να 

αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται. 

 XML (Extensible Markup Language) Η XML είναι μία γλώσσα σήμανσης, που 

περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Στην 

XML βασίστηκαν άλλες τεχνολογίες όπως η RSS που θα αναφερθούν παρακάτω. 

 RSS (Rich Site Summary) Η RSS αποτελεί μία μέθοδο ανταλλαγής πληροφοριών 

μέσω του Διαδικτύου και βασίζεται σε αρχεία XML που επιτρέπουν την ανάγνωση 

από διαφορετικές συσκευές (cross-platform). Οι χρήστες του  Διαδικτύου δίχως να 

χρειάζεται να επισκέπτονται σε τακτική βάση τις ιστοσελίδες μπορούν να 

ενημερώνονται μέσω  της  μεθόδου RSS  αυτομάτως  για γεγονότα  και νέα  από όσες 

ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS. 

 Ελαφρά πρωτόκολλα δικτύου REST και SOAP που χρησιμοποιούν απλές εντολές 

HTTP ( get, post, put ) για ανάκτηση δεδομένων από τους servers. 

 Αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architecture) που επιτρέπουν τον 

διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών από διαφορετικά 

προγράμματα λογισμικού. 
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 Χρήση ανοικτού λογισμικού ( Linux σαν λειτουργικό σύστημα, Apache σαν web 

server, MySQL σαν βάση δεδομένων, PHP, Pearl, σαν γλώσσες προγραμματισμού ). 

 Χρήση σημασιολογικών δεδομένων και microformats για να περιγράφεται η σημασία 

των δεδομένων που περιέχουν οι ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται σε 

κατηγορίες και η αναζήτησή τους γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική. 

 

Κατηγορίες web 2.0 εργαλείων: 

Τα web 2.0 εργαλεία χρησιμοποιούνται στις μέρες μας από πληθώρα χρηστών επειδή είναι 

καινοτόμα και εύκολα στη χρήση. Τα κυριότερα περιγράφονται παρακάτω: 

 Wikis: Αυτές οι ιστοσελίδες επιτρέπουν την επεξεργασία τους από οποιονδήποτε 

χρήστη με απλό τρόπο και την συλλογική καταχώριση δεδομένων, στο πλαίσιο της 

συγκέντρωσης πληροφοριών για ένα θέμα π.χ. Wikipedia. 

 Blogs, είναι οι ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί κανείς να διαβάσει περιεχόμενο 

άλλων χρηστών με τη μορφή απόψεων, πληροφοριών, ειδήσεων και προσωπικών 

αναρτήσεων ή να δημιουργήσει δικό του περιεχόμενο και να εκφραστεί. 

Παράδειγμα μιας εφαρμογής δημιουργίας τέτοιων σελίδων  είναι το Blogger. 

 Social media ονομάζονται οι υπηρεσίες του Διαδικτύου όπου είναι δυνατή η 

δημοσίευση (post), η συζήτηση και ο σχολιασμός περιεχομένου καθώς και η 

περάτωση κοινωνικών δραστηριοτήτων π.χ. Facebook, Twitter κτλ.   

 Εφαρμογές επεξεργασίας και διαμοιρασμού περιεχομένου όπως τα Google Docs και 

το Office Online της Microsoft δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας εγγράφων σε 

σύνδεση. 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια (on-line games) που χρησιμοποιούν διάφορες πλατφόρμες 

του Διαδικτύου για να φορτώνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάστασή τους 

στον υπολογιστή μας. 

 Mashups Με τον όρο mashup εννοούμε το συνδυασμό και τη χρήση δεδομένων και 

εφαρμογών από διαφορετικές ιστοσελίδες σε μία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

mashup υπηρεσίας αποτελεί η υπηρεσία της Google, Google Maps,  μέσω  της  

οποίας,  παρέχονται  με  την  ενσωμάτωση  χαρτών, πληροφορίες  για  τοποθεσίες. 

 Εικονικοί κόσμοι  
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Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα: 

 

Το Web 2.0 και τα εργαλεία του πλέον αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι 

της καθημερινότητάς μας, με σημαντικά πλεονεκτήματα… 

 

• Ευκολία στην χρήση των ιστοσελίδων-δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις 

• Χαμηλό - μηδενικό κόστος χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών 

• Επικοινωνία και εξάλειψη των αποστάσεων μεταξύ των ανθρώπων 

• Πληροφόρηση από διάφορες πηγές και από όλο τον κόσμο 

• Ελευθερία λόγου - δύσκολη έως αδύνατη η λογοκρισία του περιεχομένου 

•  Χρήση των εφαρμογών web 2.0 για εκπαιδευτικούς σκοπούς  

 

…αλλά και μειονεκτήματα: 

 

 Κυριαρχία του ερασιτεχνισμού και του ψηφιακού ναρκισσισμού 

 Υπερφόρτωση πληροφοριών - Πλήθος πληροφοριών αναρτώνται ημερησίως από 

πολλούς ανθρώπους με διαφοορετικές σκέψεις. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί 

δυσφορία στους αναγνώστες και η ποιότητα του περιεχομένου υποβαθμίζεται 

 Η ελευθερία της άποψης επιτρέπει σε ανταγωνιστές και αντιπάλους να αναρτούν 

αρνητικά σχόλια χωρίς αιτιολόγηση 
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