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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στόχος της εργασίας είναι να κατανοήσουμε τι είναι  οι ιστοσελίδες, τα blogs και τα 

wikis και στη συνέχεια να πειραματιστούμε κατασκευάζοντας κάποιο από αυτά. 

Αρχικά κάθε μέλος της ομάδας συγκέντρωσε πληροφορίες για το θέμα που του είχε 

ανατεθεί. Έπειτα, ενώσαμε τις πληροφορίες για την υλοποίηση της παρακάτω 

εργασίας. Συλλέξαμε το κατάλληλο υλικό  από συγκεκριμένες ιστοσελίδες του 

παγκόσμιου ιστού και χρησιμοποιήσαμε το έγγραφο αυτό για την οργάνωσή τους. 

Παράλληλα αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, δημιουργήσαμε δύο διαφορετικά 

ιστολόγια χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό 

κατανοήσαμε καλύτερα την λειτουργία και χρήση αυτών των web2 εργαλείων. 
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Ιστοσελίδες    

 Τι είναι  ιστοσελίδα ; 

 

Ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (www) που περιλαμβάνει 

πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. 

Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές ονομασίες: 

ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, web site ή Internet site). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου 

εμφανίζονται κάτω από το ίδιο όνομα χώρου (domain) π.χ. microsoft.com. Οι 

ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και μπορεί ο χρήστης να μεταβεί από τη μία στην 

άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσμους που υπάρχουν στο κείμενο ή 

στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες εμφανίζονται 

συνήθως υπογραμμισμένοι και με μπλε χρώμα για να είναι γρήγορα ξεκάθαρο στον 

επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όμως πάντα να 

είναι αυτό απαραίτητο. 

 

 Κατασκευή Ιστοσελίδων 

Κατασκευή ιστοσελίδων είναι η διαδικασία δημιουργίας παρουσιάσεων περιεχομένου 

(συνήθως υπερκειμένου ή πολυμέσων), οι οποίες προβάλλονται στον τελικό χρήστη 

του Διαδικτύου, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (browser) ή άλλων υπηρεσιών 

όπως διαδικτυακή τηλεόραση, ιστολόγια (blogs) και RSS Feeds. 

Είναι μια μείξη, τεχνικής και δημιουργικής διαδικασίας, αλλά πια και digital 

marketing που περιλαμβάνει τη χρήση πολλών ειδικοτήτων από ανθρώπινους πόρους 

( web designer, web developer, digital marketer) που με την εξειδικευμένη γνώση του 

ο καθένας και την συνεισφορά του σε κώδικα και γνώσεις συνθέτουν στη δημιουργία 

και την κατασκευή ιστοσελίδων. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές προβολής του περιεχομένου μιας 

σελίδας, μεταξύ αυτών: κινούμενα σχέδια, γραφιστική, αλληλεπίδραση ανθρώπου-

υπολογιστή, μάρκετινγκ, φωτογραφία, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και 

τυπογραφία. 
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Ιστολόγια 

 Τι είναι το ιστολόγιο ; 

 

Το ιστολόγιο (Weblog, ή πιο σύντομα blog), είναι ένα περιοδικό / ημερολόγιο / 

φύλλο ενημέρωσης, διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου. Τα ιστολόγια 

ανανεώνονται συχνά. 

Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το περιεχόμενο του προβάλλεται από το πιο καινούριο, 

προς το πιο παλιό, υπό μορφή "λίστας". 

Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί να είναι οτιδήποτε, όπως για παράδειγμα: 

πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

των διασημοτήτων, προσωπικά ημερολόγια και ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, 

μόδα, αθλητικά, τέχνες, γαστρονομία, πολιτική. 

Ο κοινός χρήστης του Διαδικτύου μπορεί εύκολα και δωρεάν να ξεκινήσει το δικό 

του ιστολόγιο μέσω πολλών φορέων που προσφέρουν συστήματα τα οποία 

στηρίζονται σε λογισμικό που κάνει την σύνταξη των ιστολογίων πολύ απλή 

διαδικασία. Το αντάλλαγμα τέτοιων φορέων είναι συνήθως η αυτόματη διαφήμιση 

στα ιστολόγια ή η αυτοπροβολή. Όμως όπως και κάθε άλλο είδος ιστοσελίδας, έτσι 

και το ιστολόγιο μπορεί να στηριχθεί και σε υπηρεσίες στις οποίες ο διαχειριστής του 

ιστολογίου έχει τον πλήρη έλεγχο του ιστοχώρου του. Ένα ιστολόγιο μπορεί να 

αποδώσει σε κάθε άρθρο του ετικέτες (tags) και να το προσθέσει σε κάποια 

κατηγορία, ώστε όλα τα άρθρα του να είναι "τακτοποιημένα" μέσα σε αυτές.  

 

 Χαρακτηριστικά Ιστολογίου 

 

 δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αφήσει σχόλια,  

 μπορεί σε αυτό να γράφουν ένα ή περισσότερα άτομα,  

 έχει ποικίλη θεματολογία,  

 μπορεί να έχει διάφορα links προς άλλα blogs, κλπ. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς είναι πολύ φιλικά και απλά προς τον 

επισκέπτη και τις μηχανές αναζήτησης. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Επιπλέον: 

 

ΤΑ BLOG αποτελούν χώρους προσωπικής έκφρασης. Συνεπώς είναι στη διακριτική 

ευχέρεια του ιδιοκτήτη τους να καθορίζει: 

 

 αν θα δέχεται και με ποιους περιορισμούς σχόλια, 

 αν θα έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιεί (απαλείφοντας λ.χ. υβριστικές 

λέξεις), 

 αν το blog του μπορεί να διαβαστεί από όλους ή μόνο από «διαπιστευμένους» 

επισκέπτες 

 τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα ειδοποιείται για τα 

εισερχόμενα σχόλια. 

 

 Δημιουργία blog στο BLOGGER 

 

Προκειμένου να δημιουργήσετε ένα blog στο blogger ακολουθείστε τα εξής βήματα : 

 

1. Δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Google (Gmail)  αν δεν έχετε ήδη 

2. Κατευθυνθείτε  στη διεύθυνση: www.blogger.com. Συνδεθείτε δίνοντας 

Gmail και κωδικό πρόσβασης. 

3. Επιλέξτε στο πάνω δεξιά πλαίσιο την Ελληνική Γλώσσα. 

4. Εδώ μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε το προφίλ σας.  Ωστόσο αυτό μπορεί να 

γίνει αν χρειαστεί και στη συνέχεια. 

5. Πατήστε Συνέχεια στο Blogger 

6. Πατήστε Νέο Ιστολόγιο 

7. Επιλέξτε το όνομα του ιστολογίου και τη διεύθυνσή του. Η διεύθυνσή μας θα 

 τελειώνει πάντα με blogspot.com. 

8. Διαλέξτε ένα πρότυπο που καθορίζει την εμφάνιση του blog σας. Αν 

μετανιώσετε  για την επιλογή σας, μην ανησυχείτε, μπορείτε να την αλλάξετε στη 

συνέχεια. Πατήστε Συνεχίστε.  Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε! 

9. Μπορούμε πλέον να συντάξουμε το πρώτο μας post. Πατήστε: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

10. Συντάξετε ένα εισαγωγικό post  που καλωσορίζει τους επισκέπτες σας και 

τους πληροφορεί για το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα του blog σας.  

http://www.blogger.com/
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11. Αν επιθυμείτε μπορείτε να θέσετε ετικέτες, δηλαδή λέξεις που προσδιορίζουν 

το περιεχόμενο του post, ώστε να μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις αναρτήσεις σας. 

 

 Σελίδες στο Blog 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε  στατικές σελίδες στο Blog σας (σελίδες δηλαδή των 

οποίων το περιεχόμενο μεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην μορφή που είναι 

αποθηκευμένο ). Το  μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να  

Πατήσετε Σελίδες από το αριστερό κάθετο μενού του Blogger .Έπειτα, κάντε κλικ 

στο ‘’Νέα σελίδα’’ και συμπληρώστε Τίτλο και Περιεχόμενο. Εφόσον έχετε 

προσθέσει το gadget για τις σελίδες από τη Σχεδίαση θα είστε άμεσα σε θέση να δείτε 

τις νέες σας σελίδες στο ιστολόγιό σας.  Προσέξτε ότι με αυτόν τον τρόπο και 

άλλωστε με τη φιλοσοφία γενικότερα των ιστολογίων οι σελίδες που δημιουργείτε 

είναι στατικές. 
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Wikis 

 

 Τι είναι τα Wikis ; 

Ένα wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της να 

προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν το περιεχόμενο της συνεργασίας τους 

με τους άλλους. Σε ένα τυπικό wiki, το κείμενο είναι γραμμένο με μια 

απλουστευμένη γλώσσα σήμανσης ή ένα επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου. Το 

wiki προσφέρεται για συνεργατική συγγραφή εργασιών, καθώς όλα τα μέλη του 

έχουν ισότιμους ρόλους. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τα wiki παρέχουν 

πλήρες ιστορικό αλλαγών ανά σελίδα με δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενες 

εκδόσεις της σελίδας.  Ενώ ένα wiki είναι ένα είδος συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου, διαφέρει από ένα ιστολόγιο ή περισσότερα άλλα τέτοια συστήματα στο 

το ότι το περιεχόμενο δημιουργείται χωρίς κάποιον ορισμένο ιδιοκτήτη ή ηγέτη, και 

τα wiki έχουν μικρή σιωπηρή δομή, επιτρέποντας να προκύψει η δομή ανάλογα με τις 

ανάγκες των χρηστών. Μπορούν να επιβληθούν και άλλοι κανόνες για την οργάνωση 

του περιεχομένου. 

 

 Ιστορία των Wikis 

Το πρώτο wiki δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 

Μαρτίου του 1995 από τον Γουόρντ Κάνινγχαμ . Αυτός εφηύρε το όνομα και την 

έννοια wiki και κατασκεύασε την πρώτη μηχανή wiki. 

Ο Κάνινγχαμ εμπνεύστηκε τον όρο wiki από τα «wiki wiki» δηλαδή τα «γρήγορα» 

λεωφορεία πυκνών δρομολογίων στον αερολιμένα της Χονολουλού. Το wiki wiki 

ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε στην πρώτη επίσκεψή του στα νησιά, όταν 

τον κατεύθυνε ο πράκτορας αερολιμένων για να πάρει το wiki wiki λεωφορείο 

μεταξύ των τερματικών. Ο Κάνινγκχαμ εμπνεύστηκε εν μέρει από το HyperCard της 

Apple, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως αλλά ήταν για ένα χρήστη. Η 

Apple είχε σχεδιάσει ένα σύστημα που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν 

εικονικές "στοίβες καρτών" που υποστήριζαν συνδέσμους μεταξύ διάφορων καρτών. 

Ο Κάνινγκχαμ ανέπτυξε τις ιδέες του Vannevar Bush επιτρέποντας στους χρήστες να 

σχολιάζουν και να αλλάζουν το κείμενο του άλλου. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Vannevar_Bush&action=edit&redlink=1
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Προς το τέλος της δεκαετίας του '90, η ιδέα της χρήσης των wiki σε ιδιωτικές και 

δημόσιες βάσεις γνώσεων άρχισε να βρίσκει μεγάλη αποδοχή. Αυτό το γεγονός 

ενέπνευσε τους ιδρυτές του έργου Nupedia, Τζίμι Γουέιλς και Λάρι Σάνγκερ, να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία wiki ως βάση για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

Η Wikipedia ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2001 και αρχικά βασίστηκε στο λογισμικό 

UseMod. Αργότερα μεταπήδησε στον δικό της ανοικτό κώδικα, που υιοθετήθηκε στη 

συνέχεια από πολλά άλλα wikis. 

Στις αρχές του 2000, τα wikis άρχισαν να υιοθετούνται όλο και περισσότερο στις 

επιχειρήσεις ως λογισμικό που επιτρέπει τη συνεργασία πολλών χρηστών. Οι πιο 

συνηθισμένες χρήσεις του ήταν στις επικοινωνίες και στη συλλογική τεκμηρίωση 

προγραμμάτων, αρχικά από τεχνικούς χρήστες.  

Το Δεκέμβριο του 2002, η Socialtext προώθησε την πρώτη εμπορική ανοικτή λύση 

wiki: Wiki ανοικτού κώδικα όπως τα MediaWiki, Kwiki και TWiki που ξεπέρασαν το 

1 εκατομμύριο downloads στα repos του Sourceforge μέχρι και το 2004. 

Σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα wikis ως το μοναδικό συλλογικό 

λογισμικό και ως υποκατάστατο των στατικών ιντρανέτς. Κατά μια άποψη, γίνεται 

μεγαλύτερη χρήση των wikis πίσω από τους τοίχους προστασίας παρά στο 

δημόσιο Διαδίκτυο. H Wikipedia έγινε ο περισσότερο διάσημος ιστότοπος wiki, 

φτάνοντας να είναι το 2007 ένας από τους δέκα δημοφιλέστερους ιστότοπους. 

 

 Πλεονεκτήματα των wikis: 

 

 Καθένας µπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη - διόρθωση του περιεχομένου 

 Ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση 

 Εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του περιεχομένου 

 Δυνατότητα συνεργασίας στο ίδιο έργο ανθρώπων που βρίσκονται σε 

διαφορετικά µέρη του πλανήτη 

 Το λογισµικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η 

επαναφορά µιας προηγούµενης έκδοσης κάποιου άρθρου αποτελεί µια 

απλή διαδικασία 

 Εύκολο  στη χρήση ακόμα και από άτομα  µε περιορισμένες τεχνολογικές 

γνώσεις 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nupedia&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B9_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
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 Το wiki δεν έχει προκαθορισµένη δοµή – συνεπώς είναι ένα ευέλικτο 

εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο εύρος εφαρµογών 

 Υπάρχει µεγάλη ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισµικό wiki, συνεπώς 

το κόστος του δικαιώµατος χρήσης δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στην 

εγκατάσταση ενός wiki από ένα ίδρυµα. 

 

 web2apps.pbworks.com 

 

To web2apps.pbworks.com είναι μια wiki σελίδα που δημιουργήθηκε από την τάξη 

μας για τις ανάγκες του project και ο κύριος στόχος της είναι η επικοινωνία της 

ομάδας και ο διαμοιρασμός του υλικού. Κάθε χρήστης  μετά από εγγραφή, έχει δικό 

του κωδικό και συγκεκριμένα δικαιώματα (writer ή editor). Ο χρήστης με δικαιώματα 

writer  μπορεί να μοιραστεί μαζί με άλλους χρήστες αρχεία όπως εικόνες, 

φωτογραφίες και βίντεο, να αναρτήσει κείμενα και να αφήσει σχόλια, ενώ ο editor 

μπορεί επιπροσθέτως να διαχειριστεί το υλικό των άλλων χρηστών 

Το κύριο  προτέρημα των wiki σελίδων είναι η ευκολία στη χρήση του, καθώς 

μπορείς να μεταφέρεις αρχεία απ 'τον υπολογιστή σου στον ιστότοπο ή το αντίθετο, 

απλώς "σέρνοντάς" τα. Ο κάθε χρήστης μπορεί να μοιράζεται και να βλέπει αρχεία, 

αλλά μόνο ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να ελέγξει αυτά που οι άλλοι 

ανεβάζουν. 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B

B%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF 

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Wiki 

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83

%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/Wiki

