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Ειζαγωγή 

Δίλαη πιένλ παξαδεθηό θαη ζεκεηώλεηαη ζπρλά από εξεπλεηέο θαη παηδαγσγνύο 

πσοην Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό παηδαγσγηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο δηαζέηεη έλα κεγάιν εύξνο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θαη εθαξκνγώλ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ζρεδόλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελόο ζρνιηθνύ δηαδηθηπαθνύ 

ηόπνπ απνηειεί κία από ηηο πνιιαπιέο, ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο εθαξκνγέο ηνπ 

πνιπδύλακνπ απηνύ εξγαιείνπ. 

 

Όροι τρήζης Διαδικηύοσ 

Οη ζειίδεο πνπ θηινμελνύληαη ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν, εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςε ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο θαη όρη θαη" αλάγθε ηελ άπνςε ησλ θνξέσλ πνπ 

επηβιέπνπλ ην ΠΓ. Οη δεκηνπξγνί ησλ ζειίδσλ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζειίδσλ πνπ δεκνζηεύνπλ ζηνλ δηθηπαθό ηόπν πνπ ηνπο παξέρεηαη 

ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν. ηηο ζειίδεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζα πξέπεη: 

1. Σα ζηνηρεία θαη ην πεξηερόκελν ηνπο λα κελ πξνζβάιινπλ άιινπο ρξήζηεο 

ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθόηεξα, θαη λα 

αθνινπζνύλ ηνπο λόκνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα ήζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

2. Σα ζηνηρεία δελ ζα πεξηέρνπλ δηαθεκηζηηθή, παξά κόλν ελεκεξσηηθή-

πιεξνθνξηαθή ρξνηά. 

3. Ο ρξήζηεο λα έρεη θαηαβάιεη επαξθείο πξνζπάζεηεο απνκάθξπλζεο ηώλ 

(viruses) ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

ΠΓ ή άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

4. Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύνληαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη αιινησκέλα από ηνλ 

ρξήζηε πνπ θάλεη ηελ δεκνζίεπζε ή ελ γλώζεη ηνπ από άιινπο. 

5. Σα ζηνηρεία ζα ζέβνληαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο δηάθνξεο 

κεηνλόηεηεο. 

6. Tα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην ΠΓ, ρσξίο 

θακία λνκηθή απαίηεζε από ηνλ ρξήζηε πνπ ηα παξέρεη ή άιινπο, ελαληίνλ 

ηνπ ΠΓ. 

 

 

 

 



 

Το διαδίκησο από μαθηηές 

Φίινη καζεηέο, 

Σν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν ζέινληαο λα  εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή παξνπζία ζαο 

ζηελ δηθηπαθή θνηλσλία θαιή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηελ 

απνηξνπή ζαο από αλεπίηξεπηεο ζπκπεξηθνξέο θαηέγξαςε κηα ζεηξά από ζπκβνπιέο. 

Θεσξνύκε ρξήζηκν λα ηηο δηαβάζεηε πξνζεθηηθά. πκβνπιέο αζθαινύο ρξήζεο 

 Μελ δίλεηε πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία θαη λα κελ απνθαιύπηεηε ιεπηνκέξεηεο 

ηηο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο ζε άιινπο ρξήζηεο ζην Internet ζε θακία 

πεξίπησζε 

 Μελ γλσζηνπνηείηε ζε άγλσζηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ζαο ( e-mail, αξηζκνύο ηειεθώλσλ ) θαη ηελ δηεύζπλζε ηεο 

θαηνηθίαο ζαο, ηνπ ζρνιείνπ ζαο θιπ 

 Μελ απνθαιύπηεηε ηνπο  θσδηθνύο πξόζβαζεο (password)  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε  ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 Μελ επηρεηξείηε ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ 

θιπ θαη κελ δίλεηε πνηέ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πηζησηηθέο θάξηεο πνπ ηπρόλ 

γλσξίδεηε. 

 Καηά ηελ επίζθεςε ζαο ζηνπο δηάθνξνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο κελ 

ζπκπιεξώλεηε θόξκεο κε ηα σο άλσ ζηνηρεία όηαλ ζαο δεηνύληαη. 

 Μελ ζηέιλεηε πιηθό από ηνλ δηθό ζαο  ππνινγηζηή (θσηνγξαθίεο, κνπζηθή 

θιπ) 

 Να έρεηε ππόςε ζαο όηη ηα πξντόληα ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο (Μνπζηθή, 

Λνγνηερλία, Κηλεκαηνγξάθνο - Video θιπ) πξνζηαηεύνληαη θαη ε δηαλνκή 

ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη παξάλνκε πξάμε. 

 Σν ίδην παξάλνκε πξάμε ζεσξείηε ε δηαθίλεζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηώλ 

(ινγηζκηθνύ-Software) εθηόο θαη αλήθνπλ ζηελ ηδηθή θαηεγνξία ηνπ 

Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ. ε θάζε πεξίπησζε δηαβάζηε ή ζπκβνπιεπηείηε ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο όξνπο ρξήζεο θαη αλ επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε 

δηαθίλεζε ηνπ. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν. Γελ 

είλαη όια ηα πξνγξάκκαηα αζθαιή, αθόκα θαη αλ εκθαλίδνληαη σο παηρλίδηα ( 

πξνγξάκκαηα Γνύξεηνη Ίππνη) 

 Μελ αλνίγεηε e-mail από άγλσζηνπο απνζηνιείο κε πεξίεξγα ζέκαηα (subject) 

ή ρσξίο ζέκα. 

 Πξνζνρή ζηα επηζπλαπηόκελα πνιιά απ' απηά είλαη ηνί ή Γνύξεηνη Ίππνη θαη 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

  Να ζπδεηάηε κε ηνπο δαζθάινπο ζαο, ηνπο γνλείο ζαο θαη  κεγαιύηεξνπο 

ρξήζηεο ηνπ Internet, γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο ζην δηαδίθηπν ηδηαίηεξα αλ 

αληηκεησπίζεηε νηηδήπνηε πεξίεξγν ή αζπλήζηζην 

 Να είζηε επηθπιαθηηθνί λα απνδερηείηε  θαη λα ππνβάιεηε ζηελ θξίζε ηεο 

ινγηθήο ζαο, όηη δηαβάδεηε ζηνπο δηάθνξνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ 

δηαδηθηύνπ  ή όηη ζαο  ιέλε νη άιινη ρξήζηεο 

Σσμβοσλές καλής τρήσης Σα κελύκαηα Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιιεηε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζε ρξήζηεο ή νκάδεο ηνπ 



 
Παλειιελίνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ηεο δηθηπαθήο θνηλόηεηαο γεληθόηεξα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 Σν πεξηερόκελν ηνπο δελ ζα πξέπεη λα πξνζβάιιεη άιινπο ρξήζηεο ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθόηεξα, αιιά λα 

αθνινπζεί ηνπο λόκνπο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα ήζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 Σα κελύκαηα ζαο θαη γεληθά ην όιν πεξηερόκελν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

απνζηέιιεηε δελ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε παξάλνκεο πξάμεηο 

 Όπσο  θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή έηζη θαη ζην δηαδίθηπν ην πεξηερόκελν 

ησλ κελπκάησλ καο δε πξέπεη λα έρεη πβξηζηηθό ραξαθηήξα ή δηαθεκηζηηθή 

ρξνηά (κόλν ελεκεξσηηθή-πιεξνθνξηαθή ρξνηά). Μελ δηαθηλείηε πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνύλ:  

o Ads (ζειίδεο κε δηαθεκηζηηθά banner) 

o Aggressive (ζειίδεο πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ην ξαηζηζκό) 

o Audio-video (ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ νπηηθναθνπζηηθό πιηθό πξντόλ 

πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο πνπ πξνζηαηεύεηαη) 

o Drugs (ζειίδεο πνπ πξνσζνύλ ηα λαξθσηηθά.) 

o Gambling (ζειίδεο ζρεηηθά κε ηπρεξά παηρλίδηα) 

o Hacking (ζειίδεο ζρεηηθέο κε παξαβηάζεηο αζθαιείαο δηαθόξσλ 

ζπζηεκάησλ) 

o Porn (ζειίδεο κε πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν) 

o Violence ( ζειίδεο πνπ πξνσζνύλ ηελ βία) 

 Warez (παξάλνκε δηαλνκή πξνγξακκάησλ) 

 Θα πξέπεη λα έρεηε ειέγμεη ην πεξηερόκελν γηα ηελ απνκάθξπλζε ηώλ (viruses) 

ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΠΓ ή 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ θαιό είλαη ζηνλ ππνινγηζηή από ηνλ νπνίν 

ζπλδέεζηε ζην δηαδίθηπν λα ππάξρεη ινγηζκηθό πξνζηαζίαο από ηνπο ηνύο 

antivirus ην νπνίν λα είλαη ελεξγό θαη λα αλαλεώλεηαη απηόκαηα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λένπο ηνύο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

 Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύεηε αιινησκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από ζαο 

ή  από άιινπο. 

 Σν πεξηερόκελν ηνπο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

δηάθνξεο κεηνλόηεηεο. 

  

 

 

 

 



 

Το διαδίκησο από εκπαιδεσηικούς 

Φίινη εθπαηδεπηηθνί, 

Σν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή παξνπζία ζαο 

ζηελ δηθηπαθή θνηλσλία θαη ηελ θαιή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηελ 

απνηξνπή ησλ παηδηώλ ζαο από αλεπίηξεπηεο ζπκπεξηθνξέο, θαηέγξαςε κηα ζεηξά 

από ζπκβνπιέο. Θεσξνύκε ρξήζηκν λα ηηο δηαβάζεηε πξνζεθηηθά. Αξρηθά ζα πξέπεη 

λα δείηε ηηο ζπκβνπιέο καο γηα ηνπο καζεηέο. Αθνινύζσο δείηε κεξηθέο πξνηάζεηο 

πνπ θαηαγξάςακε θαη απεπζύλνληαη εηδηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο,  ζέινληαο λα ζαο 

βνεζήζνπκε ζηελ επνπηεία θαη  θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ ζαο ζηελ  δηθηπαθή 

θνηλσλία.  Οη πξνηάζεηο καο αθήλνληαη ζηελ δεκηνπξγηθή θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ή όρη. Προτάσεις ασυαλούς τρήσης 

 Πηζηεύνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ 

ζύγρξνλε δηθηπαθή πξαγκαηηθόηεηα, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ππάξρνπλ. Να είλαη ελεκεξσκέλνη ηη θάλνπλ ηα παηδηά ζην δηαδίθηπν 

(Internet) θαη κε ηη ζθνπό ην ρξεζηκνπνηνύλ. 

 αο πξνηείλνπκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο ζπζηάζεηο καο πξνο ηνπο 

καζεηέο. Οη ζπζηάζεηο απηέο αθνξνύλ όρη κόλν ηνπο καζεηέο αιιά ζε κεγάιε 

έθηαζε ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ.  Οη πην πάλσ αξρέο ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

 Πηζηεύνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηβιέπνπλ ηνπο καζεηέο θαηά 

ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην ή ηελ ζρνιηθή ηάμε. Με 

ηηο ελέξγεηεο θαη ην παξάδεηγκά ηνπο κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ πξάμε ηηο 

πξαθηηθέο θαιήο ρξήζεο ηνπ Internet θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ 

γεληθόηεξα. Πξαθηηθά νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ: 

 Αλ εληνπίδνπλ ζειίδεο κε αλεπίηξεπην πεξηερόκελν πνπ πεξλάλε από ηα 

θίιηξα ηνπ ΠΓ λα ζηέιλνπλ ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ cachemaster@sch.gr. 

 ηελΔιιάδα ηζρύεη ν Νόκνο 2472/1997 

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/2472_19_7_06(2).doc  γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο επνπηεύεηαη από ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Δπίζεο, ηζρύεη ν Νόκνο 

3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο. 

 Γεληθόηεξα, ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε αλάξηεζε ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θσηνγξαθηώλ θαη video καζεηώλ γηα ηελ αζθάιεηα 

θαη πξνθύιαμε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. Δάλ ρξεηάδεηαη λα δεκνζηεύζεηε 

θσηνγξαθίεο ηόηε ζα πξέπεη λα είλαη καθξηλέο θαη νκαδηθέο ώζηε λα κελ 

θαίλνληαη θαζαξά ηα πξόζσπα ησλ παηδηώλ. Παξόια απηά, ζε πεξίπησζε πνπ 

πξέπεη λα δεκνζηεπηεί θάπνην video ή θσηνγξαθίεο θνληηλέο (π.ρ ζε 

πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκό ή Δπξσπατθό έξγν) ζα πξέπεη λα έρεηε 

ηε γξαπηή άδεηα γνλέα ή θεδεκόλα.  

 ρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα 

πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ καζεηώλ (e-

mail, νλνκαηεπώλπκν, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη ζε 

javascript:fb0d88342f(['cachemaster','sch.gr'].join('@'));
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/2472_19_7_06%282%29.doc


 
ζπλδπαζκό κε θσηνγξαθίεο ώζηε λα πξνζηαηεύεηε ηνπο καζεηέο ζαο από 

αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία - spam αιιά θαη από θαθόβνπινπο ρξήζηεο. 

 Αλαγλσξίδνπκε ην  δηθαίσκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα επηβιέπνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ πξνζπειαύλνπλ νη καζεηέο θαη λα επηιέγνπλ 

απηό πνπ ζεσξνύλ ζσζηό γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε ζρεηηθέο ζπζηάζεηο. 

 Καινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  λα ζπζηξαηεπηνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

  παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν 

Aζθάλεια ζηο διαδίκησο 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πιένλ 

αδηακθηζβήηεηε. Σν Internet έρεη θαηαξγήζεη θάζε εκπόδην ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε 

πιεξνθνξίαο θαη ζήκεξα ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα έρεη πξόζβαζε ζε κηα ζεηξά 

βαζηθώλ θαη πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ην 

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν. 

Ζ πξόζβαζε ζην ζρνιηθό δίθηπν ππνινγηζηώλ, ζην Internet θαη ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν είλαη έλα πξνλόκην πνπ δίλεηαη ζηα κέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Απηέο νη δπλαηόηεηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο γλώζεο θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκόηεηά ηνπ όκσο, ην Internet ππνθξύπηεη θάπνηνπο 

θηλδύλνπο ηνπο νπνίνπο θάζε ρξήζηεο αλαθαιύπηεη ζηαδηαθά όζν απνθηά κεγαιύηεξε 

εμνηθείσζε κε ην κέζν απηό. Απηνί νη θίλδπλνη αθνξνύλ ηελ έθζεζε ησλ παηδηώλ ζε 

παξάλνκν ή πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν, ηελ εμαπάηεζή ηνπο από άγλσζηνπο 

ελήιηθεο νη νπνίνη ππνθξίλνληαη όηη είλαη αλήιηθνη ή ηελ άζθεζε πίεζεο γηα 

απνθάιπςε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ κε ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο 

κεγαιύηεξνο ρξήζηεο ζε κηθξά παηδηά. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη ζεκαληηθό ηα 

ζρνιεία λα εθπαηδεύνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα πξνσζνύλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο νη 

νπνίεο ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ ζηε ρξήζε ηνπ Internet. 

Σν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ελ' γέλεη, από ην παξάλνκν θαη αθαηάιιειν πεξηερόκελν 

παξέρεη ηελ Τπεξεζία Διεγρόκελεο Πξόζβαζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό  (Web-

Filtering). Mε ηνλ ηξόπν απηό απαγνξεύεηαη ε πξόζβαζε ζε ζειίδεο κε παξάλνκν ή 

αθαηάιιειν πεξηερόκελν. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

πεξηερνκέλνπ: 

 Aggressive (ζειίδεο πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην 

ξαηζηζκό) 

 Drugs (ζειίδεο πνπ πξνσζνύλ ηα λαξθσηηθά) 

 Gampling (ζειίδεο πνπ πξνσζνύλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα) 

 Porn (ζειίδεο κε πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν) 

 Violence (ζειίδεο πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηε βία) 

Αλ νη καζεηέο ή ν θαζεγεηήο ζπλαληήζνπλ θάπνηα ζειίδα κε αθαηάιιειν 

πεξηερόκελν ε νπνία δε θόβεηαη από ηελ Τπεξεζία Διεγρόκελεο Πξόζβαζεο ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ππεξεζίαο ζηε δηεύζπλζε 



 
cachemaster@sch.gr γηα λα δεηήζνπλ ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. 

 

Παξάιιεια αλ απηή ε ζειίδα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ 

ηόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Διιεληθή γξακκή Αλαθνξάο 

Παξάλνκνπ Πεξηερνκέλνπ ζην Internet. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηό 

κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ζειίδεο www.safeline.gr. Μηα αλαθνξά γηα παξάλνκν 

πεξηερόκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αθαίξεζε ηνπ από ην δηαδίθηπν θαη ηε δίσμε 

απηώλ πνπ ην δηαλέκνπλ.   

Ζ πξόζβαζε ζην Internet κέζα από ην ζρνιείν γίλεηαη πάληα κε ηελ επίβιεςε ηνπ 

θαζεγεηή. Σν ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη όηαλ ηα παηδηά κπαίλνπλ ζην Internet από 

ην ζπίηη γηαηί ην πξόβιεκα ηεο αζθάιεηαο ζην Internet δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ 

ζρνιηθή θνηλόηεηα. Απαηηεί ηελ ελεκέξσζε νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ γνληώλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηα παηδηά ηνπο όηαλ 

απηά βξίζθνληαη εθηόο ζρνιείνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη γηα ηα παηδηά 

ειηθίαο από 11 έσο 16 ρξόλσλ, αθνύ απηή ζεσξείηαη ε πην επάισηε ειηθία. Σν δίθηπν 

είλαη έλαο λένο ζπλαξπαζηηθόο θόζκνο ν νπνίνο αζθεί ηδηαίηεξε έιμε ζηα παηδηά. ε 

απηόλ βξίζθνπλ παηρλίδηα, εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη. Ζ 

κεζνιάβεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο/ρξήζηεο 

δεκηνπξγεί κηα ςεπδή αίζζεζε αζθάιεηαο ε νπνία είλαη επηθίλδπλε.  

Προζηαζία προζωπικών δεδομένων 

ηελ Διιάδα ηζρύεη ν Νόκνο 2472/1997 

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/2472_19_7_06(2).doc  γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο επνπηεύεηαη από ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Δπίζεο, ηζρύεη ν Νόκνο 3471/2006 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

Γεληθόηεξα, ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε αλάξηεζε ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θσηνγξαθηώλ θαη video καζεηώλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πξνθύιαμε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. 

Δάλ ρξεηάδεηαη λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο ηόηε ζα πξέπεη λα είλαη καθξηλέο θαη 

νκαδηθέο ώζηε λα κελ θαίλνληαη θαζαξά ηα πξόζσπα ησλ παηδηώλ. 

Παξόια απηά, ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα δεκνζηεπηεί θάπνην video ή θσηνγξαθίεο 

θνληηλέο (π.ρ ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκό ή Δπξσπατθό έξγν) ζα πξέπεη 

λα έρεηε ηε γξαπηή άδεηα γνλέα ή θεδεκόλα.  

ρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη 

λα απνθεύγεηαη ε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ καζεηώλ (e-mail, 

νλνκαηεπώλπκν, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), ηδηαίηεξα όηαλ απηά είλαη ζε ζπλδπαζκό κε 

θσηνγξαθίεο ώζηε λα πξνζηαηεύεηε ηνπο καζεηέο ζαο από αλεπηζύκεηε 

αιιεινγξαθία - spam αιιά θαη από θαθόβνπινπο ρξήζηεο. 

 

javascript:f3c45abfa1f(['cachemaster','sch.gr'].join('@'));
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Βαζικές αρτές τρήζης διαδικηύοσ 

 Σε νομικά πλαίζια 

Πξηλ από ηε δηεξεύλεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ δηαδηθηπαθώλ 

ηόπσλ επηρεηξήζεθε λα εληνπηζηεί ην λνκνζεηηθό θαη δηνηθεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο.Γηαπηζηώζεθε πσο ε κόλε αλαθνξά ζε θαλόλεο ιεηηνπξγίαο 

ζρνιηθώλ ηζηνζειίδσλείλαη νη όξνη δεκνζίεπζεο ηζηνζειίδσλ ηνπ ΠΓ (πξνζβάζηκνη 

ζηε δηεύζπλζε) 

 

 Σε ειδικοσς κανόνες για ηα 

ζτολικά δίκησα 

Ωο πξνο ην δηνηθεηηθό πιαίζην επίζεο δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή εγθύθιηνο 

(ππεύζπλνο ζεσξείηαη ιόγσ ζέζεο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο), παξόιν πνπ ν 

ζρνιηθόο δηαδηθηπαθόο ηόπνο απνηειεί ην «ςεθηαθό πξόζσπν» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

δεκόζηαο ππεξεζίαο ζην Γηαδίθηπν. Κη εάλ ζεσξεζεί πσο ε ζρεηηθή λνκνζεζία 

εμαζθαιίδεη ή ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λαειέγμεη ηε λνκηκόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζρνιηθώλ ηζηνζειίδσλ, ηόηε απηό πνπζίγνπξα απνπζηάδεη είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ 

παηδαγσγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηνύ ηνππεξηερνκέλνπ θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ 

ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπ. Μάιηζηα ην πληνληζηηθόπκβνύιην ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ κε ηελ πξάμε 46/20-12-06, ζέηεη ζεακθηζβήηεζε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ππαξρόλησλ εθπαηδεπηηθώλδηαδηθηπαθώλ ηόπσλ απνθαζίδνληαο: 

«…δηεπζύλζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε αηνκηθέοηζηνζειίδεο ή ηζηνιόγηα δελ είλαη 

δπλαηόλ λα αλαγξάθνληαη ή λα αλαθέξνληαη ζην 

δηδαθηηθό-εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.» 

Έηζη ινηπόλ, γίλεηαη θαλεξό πσο νη ζρνιηθνί δηαδηθηπαθνί ηόπνη δεκηνπξγνύληαηκε 

πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιείσλ, αθνύ δελ ππάξρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο από ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο. 

Απηό απνδείρζεθε έπεηηα από ηελ εμέηαζε ησλ 40 ζρνιηθώλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ, 

αθνύ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Σν πξώην εύξεκα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη πσο ζρεδόλ νη 

κηζνί 

δηαδηθηπαθνί ηόπνη (42,5%) δελ ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά (ζε κεληαία βάζε), ελώ 

θάπνηνη απ’ απηνύο δελ ιεηηνπξγνύλ πιένλ! 

 Οη δηαρεηξηζηέο είλαη ζπλήζσο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ (70%), ελώ ζηηο 

ππόινηπεο πεξηπηώζεηο δελ αλαθέξεηαη πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

ηόπνπ. Δληνύηνηο όινη αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηε ζρνιηθή κνλάδα 

(δηεύζπλζε, ηειέθσλν, email). 

 Ωο πξνο ηε δνκή παξαηεξείηαη, πσο ζρεδόλ όινη νη ηζηόηνπνη πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν θαη ην πξνζσπηθό, δηαζέηνπλ ελόηεηεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ εθδειώζεσλ θιπ. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, παξέρνπλ εθπαηδεπηηθό 

πιηθό θαζώο θαη θαηαιόγνπο κε ππεξζπλδέζκνπο εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Δδώ εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, αθνύ 



 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζρνιείνπ (80% Π/βάζκηα – 20% 

Γ/βάζκηα), ησλ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (80% Π/βάζκηα – 45% 

Γ/βάζκηα), ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (40% Π/βάζκηα – 10% Γ/βάζκηα) 

θαη θαηαιόγσλ κε εθπαηδεπηηθνύο ππεξζπλδέζκνπο (80% Π/βάζκηα – 20% 

Γ/βάζκηα). 

 Πεξηνξηζκέλεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία θάζε ζρνιείνπ 

θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, αθνύ κόλν ην 7,5% ησλ ηζηνηόπσλ παξέρεη απηή 

ηε δπλαηόηεηα. 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε πσο κόλν ζην 40% ησλ δηαδηθηπαθώλ 

ηόπσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ καζεηώλθαη 

εθπαηδεπηηθώλ, ελώ απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ, γηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θ.ι.π. 

 Ωο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηώλεηαη, πσο όινη ζρεδόλ νη 

δηαδηθηπαθνί ηόπνη (97,5%) έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε γιώζζα html (ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο) θη απηό εμεγεί ηελ παληειή έιιεηςε δπλαηόηεηαο γηα ζύγρξνλε ή 

αζύγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ (forum, chat, θόξκα επηθνηλσλίαο). 

Πηγές 

 www.sch.gr 
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ν
 πλέδξην ζηε ύξν – ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (ρνιηθνί δηαδηθηπαθνη ηόπνη : 

Διιάδα) 

 www.google. >Ννκηθά πιαίζηα γηα πεξηερόκελν ηζηνζειηδώλ 
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Η κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνπο:                                         12/1/2012 

1 - Παλαγηψηε Βέλλε Α1 Λπθείνπ 

2 - Αξγχξε Κνπδνχλα Α2 Λπθείνπ 

3 - David Peic Α2 Λπθείνπ 

1ν Λχθεην Παιαηνχ Φαιήξνπ   

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

 

Η ηερλνινγία ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ γηα λα δηνξζψζνπκε ιάζε, λα βειηηψζνπκε 

ηηο επηδφζεηο ή άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ, ή λα πξνζαξκφζνπκε ην πξντφλ ζε έλα 

ηξνπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. "(ISO / IEC 14764). Απηφ ην δηεζλέο πξφηππν 

πεξηγξάθεη ηηο 5 δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ, φπσο: 

 

1. Η δηαδηθαζία πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 
ηε κεηάβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ζχιιεςε θαη δεκηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, θαη ηε 
ζπλέρεηα πνπ δφζεθε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε/δηακφξθσζε ηνπ πξντφληνο. 

 

2. Η δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, 
ε νπνία εθηειείηαη φηαλ ην ινγηζκηθφ έρεη πεξάζεη ζηελ επζχλε ηεο νκάδαο 
ζπληήξεζεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο ζπληήξεζεο πξέπεη λα αλαιχνπλ θάζε 
αίηεκα, λα επηβεβαηψλνπλ (αλαπαξάγνληαο ηελ θαηάζηαζε) θαη λα ειέγρνπλ 
ην αμηνπηζηία ηνπ, λα ην δηεξεπλνχλ θαη λα πξνηείλνπλ κηα ιχζε, θαη, ηέινο, λα 
πάξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

3. Η δηαδηθαζία απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην άηνκν πνπ 
ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα, ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη ε ιχζε πνπ παξέρεηε 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

4. Η δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ( πιαηθφξκα κεηαθνξάο, γηα παξάδεηγκα) είλαη 
εμαηξεηηθή, θαη δελ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο. Δάλ ην 
ινγηζκηθφ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε πιαηθφξκα, ρσξίο θακία αιιαγή ζηε 
ιεηηνπξγία, ε δηαδηθαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κηα νκάδα έξγνπ 
ζπληήξεζεο ζα αλαιάβεη ηε δνπιεηά. 

 



 
5. Τέινο, ε ηειεπηαία δηαδηθαζία ζπληήξεζεο, επίζεο, είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ 

ζπκβαίλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε, είλαη ε απφζπξζε ελφο θνκκαηηνχ ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

 

 

 

 

 

Υπάξρεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη 

κνλαδηθέο γηα ζπληεξεηέο, γηα παξάδεηγκα: 

 

 Μεηάβαζε: κηα ειεγρφκελε θαη ζπληνληζκέλε αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έλα ζχζηεκα κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά απφ ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπ έξγνπ ζηνπο ζπληεξεηέο. 

 Service Level Agreements (SLAs) θαη εμεηδηθεπκέλεο (ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο) ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο δηαπξαγκαηεπφκελεο απφ ηνπο ζπληεξεηέο. 

 

 Αίηεζε Τξνπνπνίεζεο απνδνρήο / απφξξηςεο: εξγαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηελ 
ηξνπνπνίεζή πάλσ απφ έλα νξηζκέλν βαζκφ κεγέζνπο / πξνζπάζεηαο 
/πνιππινθφηεηαο κπνξεί λα απνξξηθζεί απφ ζπληεξεηέο θαη λα αιιάμεη ηα 
δεδνκέλα γηα έλα πξνγξακκαηηζηή. 

 

Ο Swanson πξνζδηφξηζε αξρηθά ηξεηο θαηεγνξίεο ηεο ζπληήξεζεο: Γηνξζσηηθή, 

πξνζαξκνζηηθή, ηειεηνπνηεηηθή θαη πξνιεπηηθή. Έθηνηε, ελεκεξψζεθε θαη ην ISO / 

IEC 14764 θαη παξνπζηάδεη: 

 

Γηνξζσηηθή ζπληήξεζε: Αληηδξαζηηθφ ηξνπνπνίεζεο ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ 

εθηειείηε κεηά ηελ παξάδνζε γηα λα δηνξζσζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ. 

 

Πξνζαξκνζηηθή ζπληήξεζε: Τξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ εθηειείηαη 

κεηά ηε δεκηνπξγία γηα λα θξαηήζεη έλα εχρξεζην πξντφλ ινγηζκηθνχ ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 

Τειεηνπνηεηηθή ζπληήξεζε: Τξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ κεηά ηελ 

παξάδνζε γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ή ηεο ζπληήξεζεο ηνπ.  

 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε: Τξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ κεηά ηελ 

παξάδνζε γηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ βιάβεο ζην πξντφλ ινγηζκηθνχ 

πξνηνχ ηεζνχλ ζε ηζρχ ηα ιάζε. 



 
 

Τα βαζηθά ζέκαηα ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ είλαη ηφζν δηαρεηξηζηηθά φζν θαη ηερληθά. 

 

Βαζηθά ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο είλαη: επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

πειαηψλ, θαζψο θαη νξγάλσζε ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ εθηίκεζε 

ηνπ θφζηνπο.  

 

Βαζηθά ηερληθά δεηήκαηα είλαη: ν έιεγρνο θαη ε κέηξεζε ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Γιαηί πρέπει να ενημερώνοσμε ηην ιζηοζελίδα μας; 

 

Μηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα είλαη έλα απίζηεπην εξγαιείν γηα λα πξνσζήζνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο καο ή λα πνπιήζνπκε έλα πξντφλ ζε έλα παγθφζκην αθξναηήξην. 

Όπσο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο κεζφδνπο καδηθήο επηθνηλσλίαο, απνηειεζκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο ζα είλαη ην πξντφλ ηνπ ζεκαληηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ 

πφξσλ. Ωζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε θάλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε καο θαη 

έρνπκε ην site καο ελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ε κεγαιχηεξε δνπιεηά αθφκε 

βξίζθεηαη κπξνζηά καο, ζηε δηαηήξεζε, ελεκέξσζε θαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ. 

 

Η δσή καο έρεη δηδάμεη κεξηθά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο. Αλ δελ θξνληίζνπκε γηα ηελ πγεία καο, ζα αξξσζηήζνπκε ... Δάλ δελ 

βάςνπκε ην ζπίηη καο, ζα ζαπίζεη... θαη αλ δελ αιιάμνπκε ην ιάδη ζην απηνθίλεηφ καο 

ζπρλά, θάπνηα κέξα ζα βξεζνχκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ 

θηλεηήξα καο. Ο νδνληίαηξνο έρεη ηελ ίδηα δηνξαηηθφηεηα, θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

κεηαδψζεη ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο, εκθαλίδεη κηα πνιχ 

απνηειεζκαηηθή ηακπέια ζην γξαθείν ηνπ. Λέεη, «Αγλνήζηε ηα δφληηα ζαο, θαη ζα 

θχγνπλ καθξηά» 

 

Τν ίδην ηζρχεη θαη κε ην site καο. Παξ 'φιν ην ρξφλν ή ηα ρξήκαηα πνπ βάδνπκε ζην 



 
ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ηε θηινμελία, εάλ ην παξακειήζνπκε, ζα πξνζθέξεη κηθξφ ή 

κεδακηλφ φθεινο ζε αληάιιαγκα. Η επηηπρία ηεο επηρείξεζεο καο ζην δηαδχθηην ζα 

ζηεξηρζεί απφ ην κέγεζνο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπληήξεζεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

απηήλ. 

 

Τέζζερις λόγοι για ηοσς οποίοσς η ηακηική ζσνηήρηζη ηης ιζηοζελίδας είναι 

ζημανηική 

 

(1) Φξέζθν πιηθφ πνπ πξνζηίζεηαη ηαθηηθά ζηελ ηζηνζειίδα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζθεπηψλ, πνπ έξρνληαη πίζσ γηα λα δνπλ ηη λέν ππάξρεη. Μεξηθά sites 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο απφ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπο, φπσο 

κε εηδήζεηο, κεζηηηθά γξαθεία, κηθξέο αγγειίεο ή κε απεπζείαο ζχλδεζε θαηαιφγνπο. 

Ωζηφζν, θάζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζπζηεκαηηθά λέν δεκηνπξγηθφ 

πεξηερφκελν, θείκελα, γξαθηθά ή εηθφλεο, γηα λα νηθνδνκήζεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ επηζθεπηψλ ηεο. Μεξηθά sites πξνζζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ηίηινπο εηδήζεσλ θχιηζεο, πίλαθεο ζπδεηήζεσλ, ή πξνζζέζηε-ηνλ-δηθφ-ζαο-

ζχλδεζκν γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηειεζέαζεο. Πάζε ζπζία, δελ πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε 

ηελ ηζηνζειίδα καο ζε κηα ζηαηηθή, μεπεξαζκέλε παξνπζίαζε. Οη δαπάλεο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ πφξσλ πνπ αμηνπνηνχκε γηα λα δηαηεξήζνπκε ηε θαηλνηνκία, ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζρεηηθφηεηα ζα απνθνκίζνπλ έλα ηεξάζηην κέξηζκα. 

 

(2) Οη ηζηνζειίδεο πξέπεη ζπλερψο λα εμειίζζνληαη θαη λα ηειεηνπνηνχληαη γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ καο ή ηεο πειαηεηαθήο 

βάζεο, θαζψο θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξφνδν ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο λέεο 

εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Καζψο πεξλάεη ν θαηξφο, ζα κπνξέζνπκε 

λα δηαπηζηψζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξφζζεζεο ελφο εξγαιείνπ αλαδήηεζεο, 

απηνκαηνπνηεκέλεο θφξκεο, κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο ή άιιεο 

δηαδξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μπνξνχκε, επίζεο, λα αλαθαιχςνπκε θαιχηεξνπο 

ηξφπνπο γηα λα νξγαλψζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο καο ή λα βειηηψζνπκε ηε 

ρξεζηηθφηεηα ηνπ site καο. Μπνξνχκε επίζεο λα θαηαιήμνπκε κε πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο νη νπνίεο δελ ζα θάλνπλ 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ λα βνεζάλε ζηελ παξνρή θάπνηνπ νθέινπο γηα ηνπο 

επηζθέπηεο καο, νη νπνίεο είλαη έλαο ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα νηθνδνκήζνπκε κηα 

ζρέζε κε ηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο. 

 

(3) Η επηηπρία ηεο ηζηνζειίδαο καο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα βξνπλ ην site καο απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο ή ζχλδεζκν. 

Οη ελ ιφγσ θαηάινγνη αιιάδνπλ ζπλερψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαηάζζνπλ θαη 

πξνβάινπλ ηηο ηζηνζειίδεο, θαη κεξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ ζα δείμνπλ θαλ ην 

site καο, εθηφο αλ πεξηέρεη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο θιεηδηά, θαιά δνκεκέλν πεξηερφκελν 

ή θαλέλα ζθάικα ζηνλ θψδηθα HTML. Απηφ απαηηεί δηαξθή επνπηεία θαη 

αιιειεπίδξαζε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ηζηνζειίδα καο παξακέλεη ζσζηά 

θαηαγεγξακκέλε. 

 

(4) Θα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα κηα ζηαζεξή ηερληθή επίβιεςε ηνπ site καο γηα ηελ 

δηαηήξηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Αθξηβψο φπσο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο πηπρέο 

ηνπ ηαμηδηνχ ηεο δσήο, ε ειεθηξνληθή-εζληθή νδφο έρεη επίζεο ραληάθηα θαη νδηθνχο 

θηλδχλνπο. Θέινπκε λα βεβαησζνχκε φηη ν  θεληξηθφο δηαθνκηζηήο καο θάλεη πάληα 



 
απηφ πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη, δειαδή φηη ηα αξρεία καο θαη νη δνκέο θαηαιφγνπ 

αξρείσλ παξακέλνπλ αλέπαθα, θαη φηη φιεο νη ζπλδέζεηο καο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ιεηηνπξγηθέο. Θα πξέπεη επίζεο λα θάλνπκε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αλαθνξά ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο, γηα λα δνχκε ηελ επηζθεςηκφηεηα πνπ έρεη δερζεί θαη 

απφ πνχ έξρνληαη νη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

http://www.qualitywebmasters.net/update.htm 

 

 

http://www.qualitywebmasters.net/update.htm
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1 Ειςαγωγή 

1.1 Ιζηοζελίδα 

Ιςτοςελίδα (αγγλικά: web page) είναι ζνα είδοσ εγγράφου του παγκόςμιου ιςτοφ 

(WWW) που περιλαμβάνει πλθροφορίεσ με τθν μορφι κειμζνου, υπερκειμζνου, 

εικόνασ, βίντεο και ιχου. 

1.2 Ιζηόηοπος 

Ζνασ ιςτότοποσ, ιςτοχϊροσ ι δικτυακόσ τόποσ (αγγλ. web site) είναι μία ςυλλογι 

από ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ, βίντεο και άλλα ψθφιακά ςτοιχεία, τα οποία 

φιλοξενοφνται ςτο ίδιο domain (περιοχι) του Παγκόςμιου Ιςτοφ. Βαςίηεται ςτθν 

υπθρεςία www (world wide web - παγκόςμιοσ ιςτόσ), μια από τισ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται ςτο Διαδίκτυο, με τθ χρθςιμοποίθςθ του πρωτοκόλλου http. Η 

υπθρεςία αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του ίντερνετ να δθμιουργιςουν 

οποιουδιποτε είδουσ περιεχόμενο ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ. Σο ςφνολο των ιςτοτόπων 

αποτελεί το world wide web (www). 

Κάκε ιςτοςελίδα είναι ςυνικωσ τθσ μορφισ www.τίτλοσ.TLD που υποδθλϊνει ότι 

βαςίηεται ςτθν υπθρεςία www. Σο πρόκεμα www δεν είναι αναγκαίο, αλλά 

χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςαν το όνομα του διακομιςτι (web server) ο οποίοσ 

παρζχει τθν υπθρεςία www.  

1.3 Σύνδεζμος 
Οι ιςτοςελίδεσ αλλθλοςυνδζονται και μπορεί ο χριςτθσ να μεταβεί από τθ μία ςτθν 

άλλθ κάνοντασ «κλικ», επιλζγοντασ δθλαδι ςυνδζςμουσ που υπάρχουν ςτο κείμενο 

ι ςτισ φωτογραφίεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ςφνδεςμοι προσ άλλεσ ςελίδεσ 

εμφανίηονται ςυνικωσ υπογραμμιςμζνοι και με μπλε χρϊμα για να είναι γριγορα 

ξεκάκαρο ςτον επιςκζπτθ ότι πρόκειται για ςφνδεςμο προσ άλλθ ιςτοςελίδα, χωρίσ 

όμωσ πάντα να είναι αυτό απαραίτθτο. 
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1.4 Παγκόζμιος Ιζηός 

Παγκόςμιοσ ιςτόσ και Internet ςυχνά κεωροφνται το ίδιο πράγμα. Η αντίλθψθ αυτι 

είναι λανκαςμζνθ κακϊσ ο ιςτόσ αποτελεί μία μόνο εφαρμογι του Internet. Για τθν 

ακρίβεια, τθν δθμοφιλζςτερθ. ε αντίκεςθ με το Internet, που ζχει και υλικι 

υπόςταςθ, ο ιςτόσ δεν ζχει, μιασ και αποτελείται από πακζτα πλθροφορίασ. Η 

τεχνολογία του ιςτοφ κακιςτά δυνατι τθν δθμιουργία "υπερκειμζνων", μία 

διαςφνδεςθ δθλαδι πάρα πολλϊν μθ ιεραρχθμζνων ςτοιχείων που παλαιότερα 

ιταν απομονωμζνα. Σα ςτοιχεία αυτά μποροφν να πάρουν και άλλεσ μορφζσ πζραν 

τθσ μορφισ του γραπτοφ κειμζνου, όπωσ εικόνασ και ιχου. 

Η τεχνολογία του ιςτοφ δθμιουργικθκε το 1989 από τον Βρετανό Σιμ Μπζρνερσ Λι, 

που εκείνθ τθν εποχι εργαηόταν ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Πυρθνικϊν Ερευνϊν 

(CERN) ςτθν Γενεφθ τθσ Ελβετίασ. Σο όνομα που ζδωςε ςτθν εφεφρεςι του ο ίδιοσ ο 

Lee είναι World Wide Web, όροσ γνωςτόσ ςτουσ περιςςότερουσ από το "www". 

Αυτό που οδιγθςε τον Lee ςτθν εφεφρεςθ του Παγκόςμιου ιςτοφ ιταν το όραμά 

του για ζνα κόςμο όπου ο κακζνασ κα μποροφςε να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ και 

ιδζεσ άμεςα προςβάςιμεσ από τουσ υπολοίπουσ. Σο ςθμείο ςτο οποίο ζδωςε 

ιδιαίτερο βάροσ ιταν θ μθ ιεράρχθςθ των διαςυνδεδεμζνων ςτοιχείων. 

Οραματίςτθκε κάκε ςτοιχείο, κάκε κόμβο του ιςτοφ ίςο ωσ προσ τθν 

προςβαςιμότθτα με τα υπόλοιπα. Αν ςκεφτεί, όμωσ, κανείσ τον βακμό ιεράρχθςθσ 

με τον οποίο λειτουργοφν οι μθχανζσ αναηιτθςθσ του ιςτοφ, όπωσ για παράδειγμα 

το google, γίνεται εφκολα κατανοθτό ότι ςτθν πράξθ κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει, 

τουλάχιςτον ςτον βακμό που το είχε οραματιςτεί ο Lee. 
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2 Καταςκευή ιςτοςελίδων 

2.1 Ειζαγωγή 

Καταςκευι ιςτοςελίδων (αγγλικά: Web development) είναι θ διαδικαςία 

δθμιουργίασ παρουςιάςεων περιεχομζνου (ςυνικωσ υπερκειμζνου, ι πολυμζςων), 

οι οποίεσ προβάλλονται ςτον τελικό χριςτθ του Διαδικτφου, μζςω ενόσ 

προγράμματοσ περιιγθςθσ (browser) ι άλλων υπθρεςιϊν όπωσ διαδικτυακι 

τθλεόραςθ, ιςτολόγια (blogs) και RSS Feeds. Η καταςκευι ιςτοςελίδων είναι κάτι 

που μπορεί να γίνει πολφ εφκολα με προγράμματα που κυκλοφοροφν ελεφκερα, 

αλλά υπάρχουν και αυτοματοποιθμζνοι μθχανιςμοί καταςκευισ ιςτοςελίδων που 

επιτρζπουν ςε απλοφσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν εφκολα και γριγορα προςωπικζσ 

ι και εμπορικζσ ιςτοςελίδεσ. Από τθν άλλθ μεριά υπάρχουν και πολλζσ εταιρίεσ, 

που εξειδικεφονται ςτθ δθμιουργία ελκυςτικϊν και λειτουργικϊν ιςτοςελίδων που 

ζχουν ςαν ςτόχο να οδθγιςουν τουσ επιςκζπτεσ ςτθν αγορά κάποιου προϊόντοσ, 

ςτθν επικοινωνία με τον ιδιοκτιτθ του ιςτοτόπου ι απλά ςτο ανζβαςμα του 

εταιρικοφ προφίλ μιασ επιχείρθςθσ. 

2.2 Περιετόμενο 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ τεχνικζσ προβολισ του περιεχομζνου μιασ 

ςελίδασ, μεταξφ αυτϊν: κινοφμενα ςχζδια, γραφιςτικι, αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-

υπολογιςτι, μάρκετινγκ, φωτογραφία, βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ και 

τυπογραφία. 
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2.3 Τετνολογίες 

1.1 Σεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων: 

 γλϊςςεσ ςελίδασ: HTML και XHTML 
 φφλλα ςτυλ CSS 
 γλϊςςεσ περιγραφισ δεδομζνων: XML, JSON 
 γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ ςεναρίων: Perl, PHP, Python, Ruby 
 πλατφόρμεσ: ASP και ASP.NET τθσ Microsoft, Java Enterprise τθσ Sun, agile 

frameworks όπωσ το Django και το Ruby on Rails 
 ςυγγραφι κϊδικα ςτθν πλευρά του πελάτθ: Javascript 

1.2  
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2.4 Στεδιαζμός Σελίδων Ιζηού (Web 

Design) 

Ο ςχεδιαςμόσ ςτο Διαδίκτυο αφορά τθν ικανότθτα δθμιουργίασ παρουςιάςεων 
περιεχομζνου (ςυνικωσ κειμζνου ι πολυμζςων) οι οποίεσ φτάνουν ςτον τελικό-
χριςτθ μζςω του Παγκόςμιου Ιςτοφ, με τθ χριςθ λογιςμικοφ όπωσ ζνασ 
φυλλομετρθτισ (web browser) ι άλλου λογιςμικοφ ςχεδιαςμζνου για το διαδίκτυο 
όπωσ θ τθλεόραςθ μζςω διαδικτφου, κινθτϊν τθλεφϊνων κλπ. 

Η ιςτοςελίδα είναι ζνα θλεκτρονικό αρχείο ι ζνα ςφνολο από θλεκτρονικά αρχεία 
που υπάρχουν ςε ζναν ι και περιςςότερουσ εξυπθρετθτζσ (server/servers) και 
παρουςιάηει κείμενα και εφαρμογζσ πολυμζςων ςτον τελικό-χριςτθ. Σζτοια 
ςτοιχεία όπωσ κείμενο, εικόνεσ (ςφμφωνα με τα πρότυπα SVG, BMP, GIF, JPEG ι 
PNG) και φόρμεσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςτθ ςελίδα με τθ χριςθ χριςθ 
γλωςςϊν ςιμανςθσ υπερκειμζνου όπωσ HTML/XHTML/XML. Η αναπαραγωγι πιο 
ςφνκετων πολυμζςων (ανυςματικϊν γραφικϊν, βίντεο, ιχων, γραφικϊν με 
ενςωματωμζνο ιχο και εικόνα) μπορεί να γίνει με πρόςκετα (plug-ins) όπωσ το 
Flash, το QuickTime, το περιβάλλον χρόνου εκτζλεςθσ Java, κ.α ι με τεχνολογίεσ 
όπωσ οι γλϊςςεσ ςιμανςθσ (X) HTML5, XML και MathML, και το πρότυπο φφλλων 
ςτυλ CSS 3. 

Οι καινοφριεσ εκδόςεισ των προγραμμάτων περιιγθςθσ (Internet Explorer 7, 8, 
Firefox 3.6, safari, chromium κλπ) που ακολουκοφν τα W3C πρότυπα οδιγθςαν ςε 
μια ευρεία αποδοχι και χριςθ των XHTML/XML ςε ςυνδυαςμό με τα CSS (Cascading 
Style Sheets) για τθν τοποκζτθςθ και διαχείριςθ των ςτοιχείων και αντικειμζνων τθσ 
ιςτοςελίδασ. Σα τελευταία πρότυπα ςτοχεφουν ςτο να αποκτιςουν τα 
προγράμματα περιιγθςθσ τθν δυνατότθτα να προςφζρουν μια ευρεία γκάμα 
επιλογισ πολυμζςων και πρόςβαςθσ ςτουσ πελάτεσ χωρίσ τθ χριςθ των πρoςκζτων 
(plug-ins). 

Γενικότερα οι ιςτοςελίδεσ διαχωρίηονται ςε ςτατικζσ και δυναμικζσ: 

 Οι ςτατικζσ δεν αλλάηουν περιεχόμενο και διάταξθ (layout) με οποιοδιποτε 
αίτθμα εκτόσ και αν ο προγραμματιςτισ αναβακμίςει (update) τθ ςελίδα. 
Μια απλι HTML ςελίδα είναι παράδειγμα ςτατικοφ περιεχομζνου. 

 Οι δυναμικζσ προςαρμόηουν το περιεχόμενο και/ι τθν εμφάνιςι τουσ 
ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ/αλλθλεπίδραςθ ι τισ αλλαγζσ του τελικοφ 
χριςτθ ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ (χριςτθσ, ϊρα, τροποποιιςεισ 
ςτθ βάςθ δεδομζνων, κτλ) Σο περιεχόμενο μπορεί να αλλάηει ςτον 
υπολογιςτι του τελικοφ-χριςτθ με τθ χριςθ των γλωςςϊν 
προγραμματιςμοφ που εκτελοφνται ςτον υπολογιςτι του χριςτθ (JavaScript, 
VBScript, Actionscript, etc.). Σο περιεχόμενο ςτισ δυναμικζσ ςελίδεσ ςυχνά 
μεταφράηεται ςτον εξυπθρετθτι (server) μζςω γλωςςϊν προγραμματιςμοφ 
που εκτελοφνται ςτον εξυπθρετθτι (Perl, PHP, ASP, JSP, ColdFusion, .NET 
κτλ). 
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Με τθν ςυνεχόμενθ ειδίκευςθ ςτθν τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορικισ δθμιουργείται θ 
ανάγκθ διαχωριςμοφ τθσ χεδιαςμοφ Ιςτοςελίδων από τθν Προγραμματιςτι 
Ιςτοςελίδων. 

Για τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μιασ ιςτοςελίδασ, μιασ εφαρμογισ ι ενόσ πολυμζςου 
για το διαδίκτυο μπορεί να ςυνδυάηονται πολλοί κλάδοι όπωσ animation, 
ςυγγραφι, επικοινωνιακόσ ςχεδιαςμόσ, εταιρικι ταυτότθτα, ςχεδιαςμόσ γραφικϊν, 
αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-υπολογιςτι, αρχιτεκτονικι υπολογιςτϊν, ςχεδιαςμόσ 
αλλθλεπίδραςθσ, marketing, φωτογραφία, βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ 
και τυπογραφία. 

Σα εργαλεία και οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται περιλαμβάνουν μεταξφ 
άλλων: 

 Γλϊςςεσ ςιμανςθσ: HTML, XHTML, XML 
 Γλϊςςεσ φφλλων ςτυλ: CSS, XML 
 ενάρια ςτον πελάτθ (Client-side scripting): JavaScript 
 ενάρια ςτον εξυπθρετθτι (Server-side scripting): PHP, ASP, Perl, Ruby/Ruby 

on Rails 
 Σεχνολογίεσ βάςεων δεδομζνων: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server 
 Σεχνολογίεσ πολυμζςων: Flash, Silverlight 

Οι ιςτοςελίδεσ μποροφν να είναι ςτατικζσ ι δυναμικζσ. που αναπροςαρμόηουν 
αυτόματα το περιεχόμενό τουσ ι τθν εμφάνιςι τουσ βαςιηόμενεσ ςε μια ποικιλία 
παραγόντων, όπωσ μια καταχϊρθςθ από τον τελικό-χριςτθ, μια καταχϊρθςθ ι 
αλλαγι ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ από τον χειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ ( όπωσ 
εν παραδείγματι μια μορφοποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων). 

Εξαιτίασ τθσ ςυνεχοφσ εξειδίκευςθσ ςτουσ τομείσ τθσ επικοινωνιακισ 
Πλθροφορικισ, δθμιουργείται μια ςαφισ τάςθ διαχωριςμοφ του ςχεδιαςμοφ ςτο 
Διαδίκτυο από τθν ανάπτυξθ του διαδικτφου ωσ μζςου ροισ τθσ πλθροφορίασ και 
των αγακϊν προσ όλεσ τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. 

1.3  

1.4  
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1.9 2.5 Προζβαζιμόηηηα Ιζηοζελίδων 

Για να είναι προςβάςιμθ μια ιςτοςελίδα κα πρζπει να ακολουκεί κάποιεσ αρχζσ 
προςβαςιμότθτασ. Αυτζσ οι αρχζσ είναι γνωςτζσ ωσ WCAG όταν μιλάμε για το 
περιεχόμενο και μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ. 

 Χριςθ ςθμαςιολογικισ ςιμανςθσ (semantic markup), θ οποία προςφζρει 
μια ενιαία δομι ςτο αρχείο. 

 Σο semantic markup επίςθσ αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ τθσ δομισ τθσ 
ιςτοςελίδασ αλλά και ςτθν ανακοίνωςθ/ζκδοςθ/δθμιουργία οριςμϊν των 
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με τρόπο ϊςτε να είναι αναγνωρίςιμεσ από άλλεσ 
διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ. Σα πρότυπα για το 
semantic web κζτονται βάςει IEEE. 

 Χριςθ ζγκυρων γλωςςϊν ςιμανςθσ που να ανταποκρίνονται ςε ζνα 
δθμοςιευμζνο DTD ι Schema. 

 Να παρζχει το ιςοδφναμο τθσ πλθροφορίασ ςε κείμενο για κάκε πλθροφορία 
που παρζχεται με γραφικά ι πολυμζςα. 

 Να χρθςιμοποιεί ςυνδζςμουσ ενςωματωμζνουσ ςτο κείμενο. 
 Να μθν χρθςιμοποιεί πλαίςια. 
 Χριςθ CSS αντί για HTML για τθν καταςκευι πινάκων. 
 υγγραφι τθσ ςελίδασ με τρόπο τζτοιο ϊςτε όταν ο κϊδικασ διαβαςτεί 

γραμμι προσ γραμμι από user agents (όπωσ είναι τα screen readers) να 
παραμζνει ευανάγνωςτοσ. 

Παρόλα αυτά θ W3C επιτρζπει ωσ εξαίρεςθ ςτουσ πινάκεσ που προορίηονται για 
εμφάνιςθ ςτθν ιςτοςελίδα να παραμζνουν κατανοθτοί όταν γραμμικοποιοφνται ι 
ςε περίπτωςθ που κάτι αντίςτοιχο μπορεί να εφαρμοςτεί. 

Η προςβαςιμότθτα των ιςτοςελίδων αλλάηει επίςθσ εξαιτίασ των υςτθμάτων 
Διαχείριςθσ Περιεχομζνου (Content Management Systems), τα οποία επιτρζπουν να 
γίνονται αλλαγζσ ςτισ ιςτοςελίδεσ χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ γνϊςθ από 
προγραμματιςμό. 
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Η Ανάπτυξι ιςτοςελίδων απαιτεί τθ ςυνεργαςία πολλϊν διαφορετικϊν ςτοιχείων 
ϊςτε το διαδίκτυο να είναι προςβάςιμο ςε ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ. Αυτά τα 
ςτοιχεία περιλαμβάνουν: 

 Περιεχόμενο – θ πλθροφορία που υπάρχει ςε μια ιςτοςελίδα ι ςε κάποια 
εφαρμογι του διαδικτφου περιλαμβάνει: 

o Σθ φυςικι πλθροφορία όπωσ κείμενο, εικόνεσ και ιχουσ 
o Κϊδικα ι επιςιμανςθ που διευκρινίηει τθ δομι, παρουςίαςθ κλπ. 

 Προγράμματα πλοιγθςθσ, προγράμματα αναπαραγωγισ πολυμζςων κλπ. 
 Τποβοθκθτικι τεχνολογία, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ – screen readers, 

εναλλακτικό πλθκτρολόγιο, διακόπτεσ, προγράμματα ςάρωςθσ κλπ. 
 Γνϊςθ του επιπζδου των χρθςτϊν, των εμπειριϊν τουσ και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτρατθγικζσ με χριςθ του διαδικτφου 
 Προγραμματιςτζσ-χεδιαςτζσ, ςυγγραφείσ κτλ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

Προγραμματιςτϊν με αναπθρίεσ και χρθςτϊν που ςυνειςφζρουν ςτθ 
διαμόρφωςθ του περιεχομζνου 

 υντακτικϊν εργαλείων – προγραμμάτων που καταςκευάηουν ιςτοςελίδεσ 
 Εργαλεία Αξιολόγθςθσ – Εργαλείων αξιολόγθςθσ τθσ Διαδικτυακι 

Προςβαςιμότθτασ, HTML εγγυθτϊν (HTML validators), CSS εγγυθτϊν (CSS 
validators), κλπ. 
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1.17 2.6 Στεδιαζμός Ιζηοζελίδων 

Ο ςκοπόσ του ςχεδιαςμοφ ςτο Διαδίκτυο είναι πολυςφνκετοσ αλλά βαςικόσ κατά 
τθν εφαρμογι του. Πριν τθ δθμιουργία και το «ανζβαςμα» μιασ ιςτοςελίδασ είναι 
ςθμαντικό να ςχεδιαςτεί ακριβϊσ ότι είναι αναγκαίο για τθν ιςτοςελίδα. Είναι πολφ 
ςθμαντικό να αποφαςιςτοφν, το κοινό ςτο οποίο κα απευκφνεται, ο ςκοπόσ τθσ 
δθμιουργίασ τθσ και το περιεχόμενο τθσ. 

1.18  

1.19 2.7 Περιετόμενο 

Ο ςχεδιαςμόσ που αφορά το διαδίκτυο είναι κατά μία ζννοια παρόμοιοσ με τθν 
κλαςςικι τυπογραφία. Κάκε ιςτοςελίδα είναι ζνα ςφνολο αναπαραγόμενων 
πλθροφοριϊν, όπωσ ζνα βιβλίο και κάκε ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ είναι το αντίςτοιχο 
τθσ ςελίδασ ενόσ βιβλίου. Ωςτόςο ςτο web design χρθςιμοποιείται ζνα πλαίςιο 
εργαςίασ (framework) βαςιςμζνο ςε ζνα ψθφιακό κϊδικα και ςε μια τεχνολογία 
απεικονίςεων για να δθμιουργιςει και να διατθριςει ζνα περιβάλλον που κα 
διανζμει τθν πλθροφορία ςε πολλαπλζσ μορφζσ αρχείων (formats) όπωσ pdf, html, 
doc, κλπ. Οι δυνατότθτεσ του web design το κακιςτοφν αδιαμφιςβιτθτα ωσ τον 
πλζον κομψό και ςφνκετα αναπτυςςόμενο τρόπο επικοινωνίασ ςτο ςθμερινό 
κόςμο. 
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1.24 2.8 HTML 

2.8.1 Ειζαγωγή 

Η HTML (ακρωνφμιο του αγγλικοφ HyperText Markup Language, ελλ. Γλϊςςα 
ιμανςθσ Τπερκειμζνου) είναι θ κφρια γλϊςςα ςιμανςθσ για τισ ιςτοςελίδεσ, και τα 
ςτοιχεία τθσ είναι τα βαςικά δομικά ςτοιχεία των ιςτοςελίδων. 

Η HTML γράφεται υπό μορφι ςτοιχείων HTML τα οποία αποτελοφνται από ετικζτεσ, 
οι οποίεσ περικλείονται μζςα ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από» 
(για παράδειγμα <html>), μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ετικζτεσ HTML 
ςυνικωσ λειτουργοφν ανά ηεφγθ (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με τθν πρϊτθ να 
ονομάηεται ετικζτα ζναρξθσ και τθ δεφτερθ ετικζτα λιξθσ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ 
ετικζτα ανοίγματοσ και ετικζτα κλειςίματοσ αντίςτοιχα). Ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ, οι 
ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων μποροφν να τοποκετιςουν κείμενο, πίνακεσ, εικόνεσ κλπ. 

Ο ςκοπόσ ενόσ web browser είναι να διαβάηει τα ζγγραφα HTML και τα ςυνκζτει ςε 
ςελίδεσ που μπορεί κανείσ να διαβάςει ι να ακοφςει. Ο browser δεν εμφανίηει τισ 
ετικζτεσ HTML, αλλά τισ χρθςιμοποιεί για να ερμθνεφςει το περιεχόμενο τθσ 
ςελίδασ. 

Σα ςτοιχεία τθσ HTML χρθςιμοποιοφνται για να κτίςουν όλουσ του ιςτότοπουσ. Η 
HTML επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ εικόνων και άλλων αντικειμζνων μζςα ςτθ 
ςελίδα, και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εμφανίςει διαδραςτικζσ φόρμεσ. 
Παρζχει τισ μεκόδουσ δθμιουργίασ δομθμζνων εγγράφων (δθλαδι εγγράφων που 
αποτελοφνται από το περιεχόμενο που μεταφζρουν και από τον κϊδικα 
μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου) κακορίηοντασ δομικά ςθμαντικά ςτοιχεία για το 
κείμενο, όπωσ κεφαλίδεσ, παραγράφουσ, λίςτεσ, ςυνδζςμουσ, παρακζςεισ και άλλα. 
Μποροφν επίςθσ να ενςωματϊνονται ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςεσ όπωσ θ 
JavaScript, τα οποία επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των ιςτοςελίδων HTML. 

Οι Web browsers μποροφν επίςθσ να αναφζρονται ςε ςτυλ μορφοποίθςθσ CSS για 
να ορίηουν τθν εμφάνιςθ και τθ διάταξθ του κειμζνου και του υπόλοιπου υλικοφ. Ο 
οργανιςμόσ W3C, ο οποίοσ δθμιουργεί και ςυντθρεί τα πρότυπα για τθν HTML και 
τα CSS, ενκαρρφνει τθ χριςθ των CSS αντί διαφόρων ςτοιχείων τθσ HTML για 
ςκοποφσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου.  
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2.8.2 Πρώηες προδιαγραθές 

Η πρϊτθ δθμόςια διακζςιμθ περιγραφι τθσ HTML ιταν ζνα ζγγραφο με το όνομα 
Ετικζτεσ HTML, το οποίο πρωτοαναφζρκθκε ςτο Διαδίκτυο από τον Μπζρνερσ Λι 
ςτα τζλθ του 1991. Περιζγραφε τα 20 ςτοιχεία τα οποίο αποτελοφςαν τον αρχικό 
και ςχετικά απλό ςχεδιαςμό τθσ HTML. Εκτόσ από τθν ετικζτα υπερςυνδζςμου, οι 
υπόλοιπεσ ιταν ζντονα επθρεαςμζνεσ από τθν SGMLguid, μια μορφι δθμιουργίασ 
τεκμθρίωςθσ, φτιαγμζνθ ςτο CERN και βαςιςμζνθ ςτθν SGML. Δεκατρία από εκείνα 
τα αρχικά ςτοιχεία υπάρχουν ακόμα ςιμερα ςτθν HTML 4. 

Σο ίδιο το πρότυπο SGML αναπαράγει μερικζσ από τισ τεχνικζσ των τυπογράφων, 
αλλά εκτόσ από απλι μίμθςθ τθσ τυπογραφίασ προςκζτει γενικευμζνθ ςιμανςθ 
βαςιςμζνθ ςε ςτοιχεία, τα οποία μποροφν να εμφωλεφονται το ζνα μζςα ςτο άλλο 
και να φζρουν ιδιότθτεσ. Ακόμα, το SGML διαχωρίηει τθ δομι από το περιεχόμενο, 
κατεφκυνςθ προσ τθν οποία αργότερα κινικθκε και θ HTML, με τα CSS. Πολλά από 
τα ςτοιχεία κειμζνου προζρχονται από τθν τεχνικι αναφορά ISO TR 9537, 
Techniques for using SGML (τεχνικζσ χριςθσ τθσ SGML), θ οποία με τθ ςειρά τθσ 
καλφπτει τα χαρακτθριςτικά των πρϊιμων γλωςςϊν μορφοποίθςθσ κειμζνου που 
χρθςιμοποιοφνταν από τα TYPSET και RUNOFF, και είχαν αναπτυχκεί ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 1960 για το λειτουργικό ςφςτθμα CTSS. 

Ο Μπζρνερσ Λι κεϊρθςε τθν HTML ωσ μια υλοποίθςθ του SGML. Αυτό ορίςτθκε και 
επίςθμα από το Internet Engineering Task Force (IETF) με τθ δθμοςίευςθ τθσ πρϊτθσ 
πρόταςθσ για μια προδιαγραφι τθσ HTML, ςτα μζςα του 1993, θ οποία 
περιλάμβανε και ζναν Οριςμό τφπου εγγράφου (DTD, Document Type Definition) 
τθσ SGML, ο οποίοσ όριηε τθν γραμματικι. Αυτό το πρόχειρο ζλθξε μετά τθν πάροδο 
ζξι μθνϊν, αλλά περιζχει κάτι αξιοςθμείωτο: τθν αναγνϊριςθ τθσ ετικζτασ του NCSA 
Mosaic για τθν ενςωμάτωςθ εικόνων μζςα ςτο κείμενο, θ οποία αντικατοπτρίηει τθν 
φιλοςοφία του IETF για ενςωμάτωςθ επιτυχθμζνων πρωτότυπων μζςα ςτα 
πρότυπα. Κάτι παρόμοιο περιείχε και το ανταγωνιςτικό πρόχειρο του Dave Raggett, 
«HTML+ (Hypertext Markup Format)», από τα τζλθ του, το οποίο πρότεινε τθν 
προτυποποίθςθ μερικϊν ιδθ υλοποιθμζνων δυνατοτιτων, όπωσ οι πίνακεσ και οι 
φόρμεσ. 

Μετά που τα πρόχειρα HTML και HTML+ ζλθξαν, ςτισ αρχζσ του 1994, το IETF 
δθμιοφργθςε τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν HTML, θ οποία το 1995 ολοκλιρωςε τθν 
«HTML 2.0», με τθν πρόκεςθ να αποτελζςει τθν πρϊτθ προδιαγραφι πάνω ςτθν 
οποία κα βαςίηονταν οι μελλοντικζσ υλοποιιςεισ. Η HTML 2.0 δθμοςιεφτθκε ωσ RFC 
1866, και περιείχε ιδζεσ από τα πρόχειρα HTML και HTML+. Η αρίκμθςθ 2.0 
ςκόπευε απλά να ξεχωρίςει τθν νζα ζκδοςθ από τα πρόχειρα που προθγικθκαν. 
designation was intended to distinguish the new edition from previous drafts.  

Η περαιτζρω ανάπτυξθ κάτω από τθν επίβλεψθ του IETF κακυςτζρθςε λόγω 
ςφγκρουςθσ ενδιαφερόντων. Από το 1996 και μετά, οι προδιαγραφζσ τθσ HTML 
τθροφνται, μαηί με ανάδραςθ από τουσ δθμιουργοφσ λογιςμικοφ, από το World 
Wide Web Consortium (W3C). Ωςτόςο, το 2000 θ HTML ζγινε επίςθσ παγκόςμιο 
πρότυπο (ISO/IEC 15445:2000). Η τελευταία προδιαγραφι τθσ HTML, θ HTML 4.01 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Engineering_Task_Force&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosaic_(web_browser)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosaic_(web_browser)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosaic_(web_browser)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Dave_Raggett&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/RFC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web_Consortium&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web_Consortium&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web_Consortium&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Electrotechnical_Commission&action=edit&redlink=1


 
δθμοςιεφτθκε από το W3C το 1999, και το 2001 δθμοςιεφτθκαν επίςθσ και τα λάκθ 
και οι παραλείψεισ τθσ (errata). 
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2.8.3 Ιζηορικό εκδόζεων ηοσ προηύποσ 

2.8.3.1 Χρονικό εκδόζεων HTML 

24 Νοεμβρίου 1995 

 Η HTML 2.0 δθμοςιεφτθκε ωσ IETF RFC 1866. Επιπλζον ςυμπλθρωματικά RFC 

πρόςκεςαν δυνατότθτεσ: 

 25 Νοεμβρίου 1995: RFC 1867 (ανζβαςμα αρχείο από φόρμα) 
 Μάιοσ 1996: RFC 1942 (πίνακεσ) 
 Αφγουςτοσ 1996: RFC 1980 (πελατοκεντικοί χάρτεσ εικόνων (client-

side)) 
 Ιανουάριοσ 1997: RFC 2070 (διεκνοποίθςθ και τοπικοποίθςθ) 

Σον Ιοφνιο του 2000, όλα τα ανωτζρω χαρακτθρίςτθκαν ωσ ξεπεραςμζνα ι ιςτορικά, 
από το RFC 2854. 

Ιανουάριοσ 1997 

Η HTML 3.2 δθμοςιεφτθκε ωσ φςταςθ από το W3C. Ήταν θ πρϊτθ ζκδοςθ 

που αναπτφχκθκε και προτυποποιικθκε αποκλειςτικά από το W3C, μια που 

το IETF ζκλειςε τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν HTML τον επτζμβριο του 1996. 

τθν HTML 3.2 αφαιρζκθκαν εντελϊσ οι μακθματικοί τφποι και οι 

υπερκαλφψεισ που προζρχονταν από επεκτάςεισ του προτφπου από τρίτουσ 

φορείσ. Τιοκετικθκαν οι περιςςότερεσ από τισ ετικζτεσ οπτικισ 

διαμόρφωςθσ του Netscape αλλά παραλείφκθκαν οι ετικζτεσ blink του 

Netscape και marquee τθσ Microsoft, μετά από κοινι ςυναίνεςθ και των δφο 

εταιρειϊν. Για να ςυμπλθρωκεί το κενό από τθν αφαίρεςθ τθσ δυνατότθτασ 

αναπαράςταςθσ μακθματικϊν τφπων, προτυποποιικθκε το MathML 14 

μινεσ αργότερα. 
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Δεκζμβριοσ 1997 

Δθμοςιεφτθκε θ HTML 4.0 από το W3C, ωσ φςτθςθ. Παρείχε τρεισ εκδοχζσ: 

 τθν Strict, ςτθν οποία απαγορεφεται θ χριςθ ξεπεραςμζνων 
ςτοιχείων, 

 τθν Transitional, ςτθν οποία επιτρζπονται τα ξεπεραςμζνα ςτοιχεία, 
 τθν Frameset, ςτθν οποία επιτρζπονται μόνο ςτοιχεία frame. 

Αρχικά θ ζκδοςθ είχε το κωδικό όνομα «Cougar, Η HTML 4.0 υιοκζτθςε 

πολλά ςτοιχεία και ιδιότθτεσ που προθγουμζνωσ χρθςιμοποιοφνταν μόνο 

από ςυγκεκριμζνουσ browser, αλλά ταυτόχρονα προςζβλεπε ςτθν ςταδιακι 

κατάργθςθ των δυνατοτιτων οπτικισ διαμόρφωςθσ του Netscape, 

ςθμειϊνοντάσ τισ ωσ ξεπεραςμζνεσ, και προτείνοντασ τα CSS ςτθ κζςθ τουσ. 

Η HTML 4 είναι μια εφαρμογι του SGML, ςφμφωνθ με το πρότυπο ISO 8879 - 

SGML.  

Απρίλιοσ 1998 

Επανεκδίδεται θ HTML 4.0 με μικρζσ αλλαγζσ, χωρίσ να αλλάξει ο αρικμόσ 

ζκδοςθσ. 

Δεκζμβριοσ 1999 

Δθμοςιεφεται ωσ φςταςθ του W3C θ HTML 4.01. Προςζφερε τισ ίδιεσ τρεισ 

εκδοχζσ με τθν HMTL 4.0. Σα πιο πρόςφατα λάκθ και παραλείψεισ (errata) 

δθμοςιεφτθκαν ςτισ 12 Μαΐου 2001. 

Μάιοσ 2000 

Με το ISO/IEC 15445:2000 προτυποποιείται θ ISO HTML, βαςιςμζνθ ςτθν 

HTML 4.01 Strict, ωσ διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC. Αυτό το πρότυπο εμπίπτει 

ςτον τομζα του ISO/IEC JTC1/SC34 για τισ γλϊςςεσ περιγραφισ και 

επεξεργαςίασ εγγράφων. 

Από τα μζςα του 2008, θ HTML 4.01 και το ISO/IEC 15445:2000 είναι οι πιο 

πρόςφατεσ εκδόςεισ τθσ HTML. Παράλλθλα αναπτφχκθκε θ XHTML, 

βαςιςμζνθ ςτθν XML, θ οποία απαςχόλθςε τθν Ομάδα Εργαςίασ του W3C 

για τθν HTML από τθν αρχι μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 2000. 
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2.8.3.2 Χρονικό εκδόζεων πρότειρων ηης 

HTML 

Οκτώβριοσ 1991 

Πρϊτθ δθμοςίευςθ του HTML Tags, ενόσ ανεπίςθμου εγγράφου του CERN 

αναφζρει δϊδεκα ετικζτεσ HTML. 

Ιοφνιοσ 1992 

Πρϊτο ανεπίςθμο πρόχειρο του HTML DTD, με επτά ανακεωριςεισ (15 

Ιουλίου, 6 Αυγοφςτου, 18 Αυγοφςτου, 17 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, 20 

Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου) 

Νοζμβριοσ 1992 

Ανεπίςθμο πρόχειρο HTML DTD 1.1 (το πρϊτο με αρικμό ζκδοςθσ, 

βαςιςμζνο ςτισ ανακεωριςεισ RCS, οι οποίεσ ξεκινοφν με 1.1 αντί για 1.0) 

Ιοφνιοσ 1993 

Δθμοςιεφεται θ Hypertext Markup Language από τθν Ομάδα Εργαςίασ IIIR 

του IETF ωσ ζνα πρόχειρο για το Διαδίκτυο (κάτι ςαν ειςιγθςθ για πρότυπο). 

Αντικαταςτάκθκε από μια δεφτερθ ζκδοςθ ζνα μινα αργότερα, 

ακολουκοφμενθ από ζξι ακόμα πρόχειρα δθμοςιευμζνα από το ίδιο το IETF  

τα οποία τελικά οδιγθςα ςτθν HTML 2.0 με το RFC1866. 

Νοζμβριοσ 1993 

Δθμοςιεφτθκε θ HTML+ από το IETF ωσ Πρόχειρο-Διαδικτφου, και ωσ 

ανταγωνιςτικι πρόταςθ για το πρόχειρο τθσ Hypertext Markup Language. 

Ζλθξε τον Μάιο του 1994. 
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Απρίλιοσ 1995 (γραμμζνθ τον Μάρτιο του 1995) 

Η HTML 3.0 προτάκθκε ωσ πρότυπο από το IETF, αλλά θ πρόταςθ ζλθξε 

πζντε μινεσ αργότερα χωρίσ άλλθ ενεργεια. Περιείχε πολλζσ από τισ 

δυνατότθτεσ που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθν πρόταςθ του Raggett για τθν 

HTML+, όπωσ τθν υποςτιριξθ για πίνακεσ, τθ ροι κειμζνου γφρω από 

εικόνεσ και τθν προβολι πολφπλοκων μακθματικϊν τφπων. 

Σο W3C ξεκίνθςε τθν ανάπτυξθ του δικοφ του Arena browser ωσ δοκιμαςτικι 

πλατφόρμα για τθν HTML 3 και για τα CSS αλλά θ HTML 3.0 δεν πζτυχε, για 

διάφορουσ λόγουσ. Σο πρόχειρο κεωρικθκε υπερβολικά μακρφ, με 150 

ςελίδεσ, και ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του browser, κακϊσ και ο αρικμόσ των 

ενδιαφερόμερων μερϊν υπερζβαιναν τισ δυνατότθτεσ του IETF. Οι εταιρείεσ 

που διζκεταν browser, ςυμπεριλαμβανομζνων των Microsoft και Netscape 

εκείνο τον καιρό, επζλεξαν να υλοποιιςουν διαφορετικά υποςφνολα των 

δυνατοτιτων του πρόχειρου τθσ HTML 3, κακϊσ και να ειςάγουν τισ δικζσ 

του επεκτάςεισ ς' αυτό. Οι επεκτάςεισ αυτζσ ζλεγχαν εμφανιςιακά ςτοιχεία 

των εγγράφων, αντίκετα με τθν «πεποίκθςθ *τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 

μθχανικϊν+ ότι το χρϊμα, το παραςκινιο, το μζγεκοσ και ο τφποσ τθσ 

γραμματοςειράσ ιταν οπωςδιποτε ζξω από το ςτόχοσ μιασ γλϊςςασ τθσ 

οποίασ θ μοναδικι πρόκεςθ ιταν να κακορίςει πϊσ οργανϊνεται ζνα 

ζγγραφο.» Ο Dave Raggett, ςυνεργάτθσ του W3C για πολλά χρόνια, ςχολίαςε 

ότι «Μζχρι ενόσ ςθμείο, θ Microsoft ζκτιςε τθν επιχειρθματικι τθσ 

δραςτθριότθτα ςτον Ιςτό επεκτείνοντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ HTML.» 

Ιανουάριοσ 2008 

Δθμοςιεφεται θ HTML5 ωσ ζνα Πρόχειρο Εργαςίασ από το W3C. 

Παρότι θ ςφνταξθ μοιάηει αρκετά με το SGML, θ HTML5 δεν προςπακεί 

πλζον να αποτελεί εφαρμογι του SGML, και ορίηεται ωσ αυτόνομθ, μαηί με 

τθν XHTML5 θ οποία βαςίηεται ςτθν XML 

1.24.17.1  

1.24.17.2  
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1.24.17.3 2.8.3.3 Εκδόζεις ηης XHTML 

Η XHTML είναι ξεχωριςτι γλϊςςα θ οποία ωσ αναδιαμόρφωςθ τθσ HTML 4.01 με 
χριςθ τθσ XML 1.0. υνεχίηει να αναπτφςςεται: 

 XHTML 1.0, δθμοςιεφτθκε ςτισ 26 Ιανουαρίου 2000, ωσ φςταςθ του W3C, 
μετά ανακεωρικθκε και επανεκδόκθκε ςτισ 1 Αυγοφςτου 2002. Προςφζρει 
τισ ίδιεσ τρεισ εκδοχζσ όπωσ θ HTML 4.0 και 4.01, αναδιαμορφωμζνεσ ωσ 
XML, με μικροφσ περιοριςμοφσ. 

 XHTML 1.1, δθμοςιεφτθκε ςτισ 31 Μαΐου 2001, ωσ φςταςθ του W3C. 
Βαςίηεται ςτθν XHTML 1.0 Strict, αλλά περιζχει μικρζσ αλλαγζσ, μπορεί να 
παραμετροποιθκεί, μπορεί να αναμορφωκεί χρθςιμοποιϊντασ Αρκρϊματα 
τθσ XHTML, τα οποία δθμοςιεφτθκαν ςτισ 10 Απριλίου 2001, ωσ φςταςθ του 
W3C. 

 XHTML 2.0. Δεν υπάρχει πρότυπο XHTML 2.0, είναι ζνα πρόχειρο ζγγραφο 
και κεωρείται ακόμα ζργο ςε εξζλιξθ. Η XHTML 2.0 δεν είναι ςυμβατ με τθν 
XHTML 1.x και επομζνωσ μπορεί πιο ςωςτά να χαρακτθριςτεί ωσ μια νζα 
γλϊςςα που είναι εμπνευςμζνθ από τθν XHTML παρά ωσ αναβάκμιςθ τθσ 
υπάρχουςασ XHTML 1.x. 

 XHTML5, είναι αναβάκμιςθ τθσ XHTML 1.x, και εξελίςςεται παράλλθλα με 
τθν HTML5 ςτο ίδιο πρόχειρο. 

1.25  
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1.33 2.8.4 Σήμανζη 

Η ςιμανςθ HTML αποτελείται από μερικά βαςικά ςυςτατικά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτοιχείων (και των ιδιοτιτων τουσ), τουσ βαςιςμζνουσ 
ςε χαρακτιρεσ τφπουσ δεδομζνων, τισ αναφορζσ χαρακτιρων και τισ αναφορζσ 
οντοτιτων. Ζνα ξεχωριςτό ςθμαντικό ςυςτατικό είναι θ διλωςθ τφπου εγγράφου 
(document type declaration), θ οποία ορίηει ςτον browser τον τρόπο εμφάνιςθσ τθσ 
ςελίδασ. 

τθν HTML, το πρόγραμμα Hello world, ζνα ςυνθκιςμζνο πρόγραμμα υπολογιςτι 
που χρθςιμεφει για τθ ςφγκριςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, γλωςςϊν ςεναρίων 
και γλωςςϊν ςιμανςθσ, φτιάχνεται με 9 γραμμζσ κϊδικα, παρότι οι νζεσ γραμμζσ 
είναι προαιρετικζσ ςτθσ HTML: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <title>Hello HTML</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>Hello World!</p> 

  </body> 

</html> 

(Το κείμενο ανάμεςα ςτο <html> και το </html> περιγράφει τθν ιςτοςελίδα, και το 
κείμενο μεταξφ του <body> και του </body> είναι το ορατό μζροσ τθσ. Το ςθμαςμζνο 
κείμενο '<title>Hello HTML</title>' καθορίηει τον τίτλο που θα εμφανίηεται ςτθν 
μπάρα τίτλου του browser.) 

Σο Document Type Declaration ςτον πιο πάνω κϊδικα είναι για τθν HTML5. Αν δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται θ διλωςθ <!doctype html>, τότε μερικοί browser κα 
καταφφγουν ςτθν λειτουργία quirks για τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ.  

1.33.1  
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1.33.5 2.8.4.1 Στοιχεία 

Σα ζγγραφα HTML αποτελοφνται από ςτοιχεία HTML τα οποία ςτθν πιο γενικι 
μορφι τουσ ζχουν τρία ςυςτατικά: ζνα ηεφγοσ από ετικζτεσ, τθν «ετικζτα 
εκκίνθςθσ» και τθν «ετικζτα τερματιςμοφ», μερικζσ ιδιότθτεσ μζςα ςτθν ετικζτα 
εκκίνθςθσ, και τζλοσ το κείμενο ι το γραφικό περιεχόμενο μεταξφ των ετικετϊν, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα ςτοιχεία εμφωλευμζνα μζςα του. Σο 
ςτοιχείο HTML μπορεί να είναι οτιδιποτε ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ εκκίνθςθσ και 
τερματιςμοφ. Σζλοσ, κάκε ετικζτα περικλείεται ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και 
«μικρότερο από», δθλαδι < και >. 

Επομζνωσ, θ γενικι μορφι ενόσ ςτοιχείου HTML είναι: <tag attribute1="value1" 
attribute2="value2">content</tag>. Μερικά ςτοιχεία HTML περιγράφονται ωσ 
άδεια ςτοιχεία, ζχουν τθ μορφι <tag attribute1="value1" attribute2="value2" >, και 
δεν ζχουν κακόλου περιεχόμενο. Σο όνομα κάκε ςτοιχείου HTML είναι το ίδιο 
όνομα που χρθςιμοποιείται ςτισ αντίςτοιχεσ ετικζτεσ. Σο όνομα τθσ ετικζτασ 
τερματιςμοφ ξεκινά με μια κάκετο «/», θ οποία παραλείπεται ςτα άδεια ςτοιχεία. 
Σζλοσ, αν δεν αναφζρονται ρθτά οι ιδιότθτεσ ενόσ ςτοιχείου, τότε χρθςιμοποιοφνται 
οι προεπιλογζσ ςε κάκε περίπτωςθ. 
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1.33.6  

1.33.7 2.8.4.1.1 Παραδείγματα ςτοιχείων 

Κεφαλίδα του εγγράφου HTML:<head>...</head>. υνικωσ περιζχει τον τίτλο, π.χ: 

<head> 

  <title>The title</title> 

</head> 

Επικεφαλίδεσ: οι επικεφαλίδεσ ςτθν HTML ορίηονται με τισ ετικζτεσ <h1> ζωσ <h6>: 

<h1>Επικεφαλίδα1</h1> 

<h2>Επικεφαλίδα2</h2> 

<h3>Επικεφαλίδα3</h3> 

<h4>Επικεφαλίδα4</h4> 

<h5>Επικεφαλίδα5</h5> 

<h6>Επικεφαλίδα6</h6> 

Παράγραφοι: 

<p>Paragraph 1</p>  <p>Paragraph 2</p> 

Αλλαγι γραμμισ: <br>. Η διαφορά ανάμεςα ςτο <br> και το <p> είναι ότι το «br» 
αλλάηει γραμμι χωρίσ να αλλάηει τθν ςθμαντικι δομι τθσ ςελίδασ, ενϊ το «p» 
τεμαχίηει τθ ςελίδα ςε παραγράφουσ. Σο «br» είναι ζνα άδειο ςτοιχείο, δθλαδι δεν 
ζχει περιεχόμενο, οφτε και χρειάηεται ετικζτα τερματιςμοφ. 

<p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p> 

χόλια: 

<!-- This is a comment --> 

Σα ςχόλια μποροφν να βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ τθσ ςιμανςθσ. Δεν εμφανίηονται ςτθν 
ιςτοςελίδα. 

Τπάρχουν διάφοροι τφπου ςτοιχείων ςτθν HTML. 

Η δομικι ςιμανςθ περιγράφει τον ςκοπό του κειμζνου 

Για παράδειγμα, το <h2>Golf</h2> ςθμαίνει ότι θ λζξθ «Golf» κα είναι μια 

επικεφαλίδα δεφτερου επιπζδου. Η δομικι ςιμανςθ δεν εμπεριζχει 

ςυγκεκριμζνο τρόπο εμφάνιςθσ, αλλά οι περιςςότεροι browser ζχουν δικό 

τουσ προκακοριςμζνο τρόπο για τθ μορφοποίθςθ όλων των ςτοιχείων. Σο 

περιεχόμενο μπορεί να μορφοποιθκεί οπτικά με τθ χριςθ των CSS. 



 
Η ςιμανςθ οπτικισ μορφοποίθςθσ περιγράφει τθν εμφάνιςθ του κειμζνου, άςχετα 
από τον ςκοπό του. 

Για παράδειγμα το <b>ζντονο κείμενο</b> υποδεικνφει ότι οι ςυςκευζσ που 

κα εμφανίςουν το κείμενο κα το κάνουν ζντονο, αλλά δεν λζει τι κα κάνουν 

με το κείμενο οι ςυςκευζσ που δεν μποροφν να το εμφανίςουν, όπωσ για 

παράδειγμα οι ςυςκευζσ φωνθτικισ ανάγνωςθσ ςελίδων. Σόςο ςτθν 

περίπτωςθ του <b>ζντονο</b> όςο και του <i>πλάγιο</i>, υπάρχουν άλλα 

ςτοιχεία τα οποία μπορεί να οπτικά να εμφανίηονται ίδια, αλλά είναι πιο 

ςθμαντικά, όπωσ τα <strong>ςθμαντικό κείμενο</strong> και <em>κείμενο 

με ζμφαςθ</em> αντίςτοιχα. Είναι ευκολότερα να ερμθνεφςει ζνασ 

φωνθτικόσ browser τα τελευταία δφο ςτοιχεία. Ωςτόςο, δεν είναι ιςότιμα με 

τα αντίςτοιχα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ. Για παράδειγμα ζνα 

πρόγραμμα φωνθτικισ ανάγνωςθσ τθσ ςελίδασ δεν κα πρζπει να προφζρει 

με ζμφαςθ τον τίτλο ενόσ βιβλίου, αλλά όταν το ίδιο περιεχόμενο 

εμφανίηεται ςε μια οκόνθ τότε ο τίτλοσ κα είναι με πλάγια γράμματα. Σα 

περιςςότερα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ ζχουν κεωροφνται 

ξεπεραςμζνα μετά τθν προδιαγραφι HTML 4.0, και ζχουν αντικαταςτακεί 

από τα CSS. 

Η ςιμανςθ υπερκειμζνου κάνει μερικά τμιματα ενόσ εγγράφου να ςυνδζουν με 
άλλα ζγγραφα. 

Σα ςτοιχεία anchor δθμιουργεί ζναν υπερςφνδεςμο ςτο ζγγραφο, και θ 

ιδιότθτα href ορίηει τον ςτόχο του ςυνδζςμου. Για παράδειγμα, θ ςιμανςθ 

HTML <a href="http://www.sch.gr/">χολικό Δίκτυο</a> κα εμφανίςει το 

κείμενο «χολικό Δίκτυο» ωσ υπερςφνδεςμο. Για τθν εμφάνιςθ μιασ εικόνασ 

ωσ ςυνδζςμου, μπορεί να ειςαχκεί ζνα ςτοιχείο «img» ωσ περιεχόμενο του 

ςτοιχείου «a». Όπωσ και το «br», το «img» είναι άδειο ςτοιχείο. Ζχει 

ιδιότθτεσ αλλά δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε ετικζτα τερματιςμοφ: <a 

href="http://example.org"><img src="image.gif" alt="descriptive text" 

width="50" height="50" border="0"></a>. 
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1.33.7.3 2.8.4.1.2 Ιδιότητεσ 

Οι περιςςότερεσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων είναι ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, τα οποία 
διαχωρίηονται με ζνα «=» και γράφονται μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ ενόσ 
ςτοιχείου, μετά το όνομα του ςτοιχείου. Η τιμι μπορεί να περικλείεται ςε μονά ι 
διπλά ειςαγωγικά, παρότι τιμζσ που αποτελοφνται από ςυγκεκριμζνουσ χαρακτιρεσ 
μποροφν να γράφονται χωρίσ ειςαγωγικά ςτθν HTML, αλλά όχι ςτθν XHTML. Σο να 
μζνουν οι τιμζσ των ιδιοτιτων χωρίσ ειςαγωγικά κεωρείται αναςφαλζσ.[47] Εκτόσ 
από τισ ιδιότθτεσ που γράφονται ωσ ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, υπάρχουν και 
μερικζσ οι οποίεσ επθρεάηουν το ςτοιχείο απλά με τθν παρουςία τουσ μζςα ςτθν 
ετικζτα εκκίνθςθσ, όπωσ θ ιδιότθτα ismap του ςτοιχείου img.  

Τπάρχουν και μερικζσ κοινζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ εμφανίηονται ςε πολλά ςτοιχεία: 

 Η ιδιότθτα id παρζχει ζνα αναγνωριςτικό για ζνα ςτοιχείο το οποίο είναι 
μοναδικό ςε ολόκλθρο το ζγγραφο. Χρθςιμοποιείται για να ταυτοποιεί το 
ςτοιχείο ϊςτε τα CSS να μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που αυτό 
εμφανίηεται, κακϊσ και τα ςενάρια μποροφν να αλλάξουν, να μετακινιςουν 
ι να διαγράψουν τα περιεχόμενα ι τθν εμφάνιςι του. Ακόμα, αν ζνα id 
προςτεκεί ςτο URL μιασ ςελίδασ, παρζχει ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό για 
ζνα τμιμα τθσ ςελίδασ, για παράδειγμα: 
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML#Attributes 

 Η ιδιότθτα class παρζχει τθ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ παρόμοιων 
αντικειμζνων ςτθν ίδια κλάςθ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να να 
αποδϊςει κάποια ςθμαςία ςτο ςτοιχείο, ι για ςκοποφσ εμφάνιςθσ. Για 
παράδειγμα, ζνα ζγγραφο HTML μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν επιςιμανςθ 
class="notation" ςε μερικά ςτοιχεία για να ξεχωρίςει από το υπόλοιπο 
κείμενο του εγγράφου. Κατά τθν εμφάνιςθ του εγγράφου, αυτά τα ςτοιχεία 
μπορεί -για παράδειγμα- να εμφανίηονται όλα μαηί ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ ωσ 
υποςθμειϊςεισ, άςχετα με τθν κζςθ που εμφανίηονται μζςα ςτον κϊδικα. 
Επίςθσ οι ιδιότθτεσ class χρθςιμοποιοφνται ςθμαςιολογικά ςτα microformat. 
Ζνα ςτοιχείο μπορεί να ζχει πολλαπλζσ κλάςεισ, για παράδειγμα το 
class="notation important" βάηει το ςτοιχείο τόςο ςτθν κλάςθ «notation» 
όςο και ςτθν «important». 

 Η ιδιότθτα style εφαρμόηει ςτυλ εμφάνιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία. 
Θεωρείται καλφτερθ τακτικι να χρθςιμοποιοφνται οι ιδιότθτεσ id ι class 
ϊςτε να επιλζγεται το ςτοιχείο μζςα ςε ζνα CSS, αλλά μερικζσ φορζσ μπορεί 
να είναι πιο απλό να ανατεκοφν style κατευκείαν ςτο ςτοιχείο. 

 Η ιδιότθτα title προςκζτει μια εξιγθςθ ςτο ςτοιχείο ςτο οποίο εφαρμόηεται. 
τουσ περιςςότερουσ browser αυτι θ ιδιότθτα εμφανίηεται ωσ αναδυόμενο 
παράκυρο βοικειασ. 

 Η ιδιότθτα lang ταυτοποιεί τθν φυςικι γλϊςςα των περιεχομζνων του 
ςτοιχείου, θ οποία μπορεί να είναι διαφορετικι από το υπόλοιπο ζγγραφο. 
Για παράδειγμα, μζςα ςε ζνα αγγλικό ζγγραφο μπορεί να υπάρχει το: 

 <p>Oh well, <span lang="fr">c'est la vie</span>, as they say in France.</p> 

http://el.wikipedia.org/wiki/HTML#cite_note-46
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Microformat&action=edit&redlink=1


 
Σο ςτοιχείο abbr μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιδείξει μερικζσ από τισ πιο 
πάνω ιδιότθτεσ: 

<abbr id="anId" class="jargon" style="color:purple;" title="Hypertext Markup 

Language">HTML</abbr> 

 Αυτό το παράδειγμα εμφανίηεται ωσ: HTML. τουσ περιςςότερουσ browser, όταν 
ςτακεί ο δείκτθσ του ποντικιοφ πάνω από αυτό το ςτοιχείο, τότε κα εμφανιςτεί ζνα 
αναδυόμενο παράκυρο με το περιεχόμενο «Hypertext Markup Language». 

Σα περιςςότερα ςτοιχεία μποροφν επίςθσ να δεκτοφν τθν ιδιότθτα dir θ οποία 
κακορίηει τθν κατεφκυνςθ του κειμζνου. Η τιμι «rtl» τθσ ιδιότθτασ, δείχνει κείμενο 
που διαβάηεται από δεξιά προσ τα αριςτερά, όπωσ για παράδειγμα ςτα Αραβικά, 
ςτα Περςικά ι ςτα Εβραϊκά.  
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1.33.17 2.8.4.2 Αναφορέσ οντοτήτων 

χαρακτήρων 

Από τθν ζκδοςθ 4.0 και μετά, ςτθν HTML ορίηεται ζνα ςφνολο από 252 αναφορζσ 
οντοτιτων χαρακτιρων και ζνα ςφνολο από 1.114.050 αναφορζσ οντοτιτων 
αρικμϊν. Και τα δφο ςφνολα επιτρζπουν τθ γραφι μοναδικϊν χαρακτιρων ωσ 
ςιμανςθ, αντί χρθςιμοποιϊντασ τουσ ίδιουσ τουσ χαρακτιρεσ. Ζνασ χαρακτιρασ και 
θ αντίςτοιχθ ςιμανςθ γι' αυτόν κεωροφνται ιςοδφναμεσ οντότθτεσ, και 
εμφανίηονται ίδια. 

Αυτι θ δυνατότθτα διαφυγισ χαρακτιρων με αυτόν τον τρόπο επιτρζπει τθν 
ερμθνεία χαρακτιρων όπωσ < και & (όταν γράφονται ωσ &lt; και &amp;, αντίςτοιχα) 
ωσ κείμενο και όχι ωσ ςιμανςθ. Για παράδειγμα, ο χαρακτιρασ < κανονικά ςθμαίνει 
τθν ζναρξθ μιασ ετικζτασ, και το & ςθμαίνει τθν ζναρξθ μιασ αναφοράσ οντότθτασ 
χαρακτιρα ι αρικμοφ. Η γραφι τουσ ωσ &amp; ι &#x26; ι &#38; επιτρζπει ςτο & 
να ςυμπεριλαμβάνεται μζτα ςτο περιεχόμενο ενόσ ςτοιχείου ι μζςα ςτθν τιμι μιασ 
ιδιότθτασ. Επίςθσ, ο χαρακτιρασ διπλϊν ειςαγωγικϊν ("), ο οποίοσ χρθςιμοποιείται 
για να περιβάλει τθν τιμι μιασ ιδιότθτασ, πρζπει να γράφεται ωσ &quot; ι &#x22; ι 
&#34; όταν εμφανίηεται μζςα ςτθν ίδια τθν τιμι τθσ ιδιότθτασ. Ομοίωσ, ο 
χαρακτιρασ μονϊν ειςαγωγικϊν ('), πρζπει να γράφεται ωσ &#x27; ι &#39; (αλλά 
όχι ωσ &apos; εκτόσ ςτθν XHTML) όταν εμφανίηεται μζςα ςτθν ίδια τθν τιμι τθσ 
ιδιότθτασ. Αν ζνασ δθμιουργόσ εγγράφου HTML παραβλζψει να γράψει αυτά τα 
ςφμβολα ωσ οντότθτεσ χαρακτιρων ι αρικμϊν, τότε μερικοί browser μποροφν να 
είναι αρκετά επιθκείσ και προςπακοφν να χρθςιμοποιιςουν το παραπλιςιο 
περιεχόμενο για να μαντζψουν τθν πρόκεςθ του χριςτθ. Σο αποτζλεςμα δεν παφει 
να είναι άκυρθ ςιμανςθ, θ οποία κάνει το ζγγραφο λιγότερο προςιτό ςε άλλουσ 
browser οι οποίοι μπορεί να προςπακιςουν να αναλφςουν το ζγγραφο για άλλουσ 
ςκοποφσ, όπωσ για παράδειγμα για τθν καταχϊρθςθ του περιεχομζνου του ςε 
μθχανζσ αναηιτθςθσ. 

 

 

 

 

Η διαφυγι διευκολφνει επίςθσ τθ χριςθ χαρακτιρων που είτε είναι δφςκολο να 
δακτυλογραφθκοφν, είτε δεν ςυμπεριλαμβάνονται καν ςτθν κωδικοποίθςθ 
χαρακτιρων του εγγράφου. Για παράδειγμα, ο τονιςμζνοσ χαρακτιρασ e (δθλαδι 
το é), ο οποίοσ τυπικά ςυναντάται ςε μερικζσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, μπορεί να 
γραφτεί ςε οποιοδιποτε ζγγραφο HTML ωσ θ οντότθτα &eacute; ι ωσ θ αρικμθτικι 
αναφορά &#233; ι &#xE9;, χρθςιμοποιϊντασ χαρακτιρεσ οι οποίοι είναι διακζςιμοι 
ςε όλα τα πλθκτρολόγια και υποςτθρίηονται ςε όλεσ τισ κωδικοποιιςεισ 
χαρακτιρων. Οι κωδικοποιιςεισ Unicode, όπωσ θ UTF-8, είναι ςυμβατζσ με όλουσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://el.wikipedia.org/wiki/UTF-8


 
τουσ ςφγχρονουσ browser και επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςε ςχεδόν όλουσ τουσ 
χαρακτιρεσ όλων των ςυςτθμάτων γραφισ του κόςμου.  

1.33.18 2.8.4.3 Τύποι δεδομένων 

τθν HTML ορίηονται μερικοί τφποι δεδομζνων για το περιεχόμενο των ςτοιχείων, 
όπωσ ςενάρια εντολϊν ι stylesheet, και μια πλθκϊρα τφπων για τισ τιμζσ των 
ιδιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ID, των name, των URI, διαφόρων αρικμϊν 
και μονάδων μικουσ, γλωςςϊν, τφπων αρχείων πολυμζςων, χρωμάτων, 
κωδικοποιιςεων χαρακτιρων, θμερομθνιϊν κλπ. 

1.33.19 2.8.4.4 Δήλωςη τύπου εγγράφου 

Σα ζγγραφα HTML πρζπει να αρχίηουν με μια Διλωςθ τφπου εγγράφου (Document 
Type Declaration, ανεπίςθμα λζγεται και «doctype»). Αυτι θ διλωςθ βοθκά τουσ 
browser να καταλάβουν πϊσ πρζπει να διαβάςουν το περιεχόμενο του εγγράφου 
και πϊσ να το παρουςιάςουν μετά, και ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιείται το quirks 
mode. 

Ο αρχικόσ ςκοπόσ του doctype ιταν να επιτρζπει τθν ανάλυςθ και επιβεβαίωςθ των 
εγγράφων HTML από εργαλεία SGML τα οποία ιταν βαςιςμζνα ςτο Document Type 
Definition (DTD). Σο DTD ςτο οποίο αναφζρεται το DOCTYPE περιζχει μια 
γραμματικι ςε γλϊςςα μθχανισ, θ οποία κακορίηει τι επιτρζπεται και τι 
απαγορεφεται να υπάρχει μζςα ςτο ζγγραφο. Οι browser, από τθν άλλθ, δεν 
υλοποιοφν τθν HTML ωσ εφαρμογι τθσ SGML και ςυνεπϊσ δεν διαβάηουν το DTD. 
τθν HTML5 δεν ορίηεται κανζνα DTD, λόγω εγγενϊν τεχνολογικϊν περιοριςμϊν. 
Ζτςι το doctype <!doctype html> δεν αναφζρεται ςε κανζνα. 

Ζνα παράδειγμα doctype ςε HTML 4 είναι: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

Αυτι θ διλωςθ αναφζρεται ςτο DTD για τθν εκδοχι «strict» τθσ HTML 4.01. Σα 
προγράμματα επιβεβαίωςθσ κϊδικα τα οποία βαςίηονται ςε SGML, διαβάηουν το 
DTD με ςκοπό να ερμθνεφςουν κατάλλλθλα το ζγγραφο και να επαλθκεφςουν τθν 
ορκότθτά του. τουσ ςφγχρονουσ browser, ζνα ζγκυρο doctype ενεργοποιεί τθ 
λειτουργία κατά τα πρότυπα, αντί για το quirks mode. 

Επιπλζον, ςτθν HTML 4.01 παρζχονται και τα DTD Transitional και Frameset. 
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1.35 2.8.5 Σημαζιολογική 

Η θμαςιολογικι HTML είναι ζνασ τρόποσ γραφισ τθσ HTML με ζμφαςθ ςτο νόθμα 
τθσ ςθμαςμζνθσ πλθροφορίασ παρά ςτθν εμφάνιςι τθσ. Η HTML ςυμπεριλαμβάνει 
ςθμαςιολογικά ςτοιχεία από τθν ςφλλθψι τθσ, ςυμπεριλαμβάνει όμωσ και ςτοιχεία 
αποκλειςτικά εμφανιςιακά, όπωσ τισ ετικζτεσ <font>, <i> και <center>. Τπάρχουν 
επίςθσ και τα ςθμαςιολογικά ουδζτερα span και div. Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
1990, όταν τα CSS άρχιςαν να δουλεφουν ςτουσ περιςςότερουσ browser, οι 
ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων ενκαρρφνονταν να αποφεφγουν τθ χριςθ των 
εμφανιςιακϊν ετικετϊν τθσ HTML και να προτιμοφν να διαχωρίηουν το περιεχόμενο 
από τθν παρουςίαςθ.  

ε μια ςυηιτθςθ για τον θμαςιολογικό ιςτό, ο Σιμ Μπζρνερσ Λι και άλλοι ζδωςαν 
παραδείγματα τρόπων με τουσ οποίουσ ζξυπνα λογιςμικά πελάτθ ιςτοφ κα μποροφν 
μια μζρα να περιθγοφνται ςτον Ιςτό και να βρίςκουν, να φιλτράρουν και να 
ςυςχετίηουν τα προθγουμζνωσ άςχετα και αδθμοςίευτα δεδομζνα, προσ όφελοσ 
των ανκρϊπων χρθςτϊν. Δζκα χρόνια μετά, δεν είναι ακόμα κοινι θ χριςθ τζτοιων 
προγραμμάτων, αλλά μερικζσ από τισ ιδζεσ του Web 2.0, των mashups και των 
ιςτοςελίδων ςφγκριςθσ τιμϊν προϊόντων μπορεί να πλθςιάηουν ςτο ςκεπτικό 
εκείνο. Η βαςικι διαφορά μεταξφ αυτϊν των εφαρμογϊν και των ζξυπνων 
λογιςμικϊν του Μπζρνερσ Λι, είναι ότι θ τρζχουςεσ μζκοδοι ςυγκζντρωςθσ 
πλθροφοριϊν ςυνικωσ ςχεδιάηεται από προγραμματιςτζσ ιςτοφ, οι οποίοι ιδθ 
ξζρουν τισ τοποκεςίεσ ιςτοφ και τα API των δεδομζνων που κζλουν να ςυνενϊςουν, 
να ςυγκρίνουν και να ςυνδυάςουν. 

Ζνασ ςθμαντικόσ τφποσ λογιςμικοί που περιθγείται αυτόματα το διαδίκτυο και 
διαβάηει ιςτοςελίδεσ, χωρίσ προθγοφμενθ γνϊςθ του περιεχομζνου τουσ, είναι και 
τα προγράμματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ. Αυτά τα λογιςμικά εξαρτοφνται από τθν 
ςθμαςιολογικι ςαφινεια των ιςτοςελίδων που βρίςκουν, κακϊσ χρθςιμοποιοφν 
διάφορεσ τεχνικζσ και αλγόρικμουσ για να διαβάηουν και να ταξινομοφν 
εκατομμφρια ςελίδων κακθμερινά, και να παρζχουν ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ τθ 
δυνατότθτα αναηιτθςθσ, χωρίσ τθν οποία ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ κα είχε μόνο ζνα 
μικρό κλάςμα τθσ χρθςιμότθτάσ του. 

Οι ςθμαςιολογικζσ δομζσ που ιδθ υπάρχουν ςτθν HTML, είναι ςθμαντικό να 
εφαρμόηονται κακολικά, για να βοθκοφν το περιεχόμενο του δθμοςιευμζνου 
κειμζνου να γίνεται καλφτερα αντιλθπτό. Με αυτό τον τρόπο, τα λογιςμικά των 
μθχανϊν αναηιτθςθσ, αλλά και άλλα λογιςμικά που φτιάχνουν mashup ι άλλα 
υβρίδια από το περιεχόμενο των ιςτότοπων κα μποροφν καλφτερα να εκτιμοφν τθ 
ςθμαςία του κειμζνου που βρίςκουν ςτα ζγγραφα HTML. Προσ το ςκοπό αυτό, οι 
ετικζτεσ τθσ HTML που εξυπθρετοφςαν μόνο εμφανιςιακό ςκοπό κεωροφνται 
ξεπεραςμζνεσ ςτθν XHTML, και απαγορεφονται ςτθν HTML5. 

Σζλοσ, θ ςθμαςιολογικά γραμμζνθ HTML βελτιϊνει τθν προςιτότθτα των εγγράφων 
ςτον ιςτό. Για παράδειγμα, ςτουσ browser για χριςτεσ με προβλιματα όραςθσ ι 

http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://el.wikipedia.org/wiki/API
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ακοισ, είναι πιο ζυκολθ θ ςωςτι απόδοςθ τθσ δομισ του εγγράφου με τρόπο άλλο 
από τον οπτικό, όταν αυτό είναι ςωςτά ςθμαςιολογικά ςθμαςμζνο. 
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1.51 2.8.6 Μεηαθορά ηης HTML 

1.51.1 2.8.6.1 Ειςαγωγή 

Σα αρχεία HTML, όπωσ ςυμβαίνει και με τουσ υπόλοιπουσ τφπουσ αρχείων του 
υπολογιςτι, μποροφν να μεταφερκοφν με πολλοφσ τρόπουσ. Ωςτόςο, λόγω τθσ 
λειτουργίασ τθσ HTML, οι δφο πιο ςυνθκιςμζνοι τρόποι είναι μζςω HTTP από ζναν 
εξυπθρετθτι, ι μζςω E-mail. 

1.51.2 2.8.6.2 HTTP 

O Παγκόςμιοσ Ιςτόσ αποτελείται κυρίωσ από αρχεία HTML τα οποία μεταφζρονται 
από εξυπθρετθτζσ προσ browsers χρθςιμοποιϊντασ το πρωτόκολλο HTTP. Ωςτόςο, 
μια που το ίδιο πρωτόκολλο μπορεί επιπλζον να μεταφζρει εικόνεσ, ιχο και άλλο 
περιεχόμενο, χρειάηεται ζνασ τρόποσ αναγνϊριςθσ του τφπου του περιεχομζνου 
που μεταφζρεται. Ζτςι, μαηί με το ίδιο το αρχείο, μεταφζρονται και μερικζσ 
επιπλζον πλθροφορίεσ, ι μεταδεδομζνα, μεταξφ αυτϊν και ο τφποσ ΜΙΜΕ (για 
παράδειγμα text/html ι application/xhtml+xml) κακϊσ και θ κωδικοποίθςθ 
χαρακτιρων που χρθςιμοποιείται. 

τουσ ςφγχρονουσ browser, ο τφποσ MIME που ςυνοδεφει το αρχείο HTML μπορεί 
να επθρεάηει τον τρόπο που αυτό εμφανίηεται. Για παράδειγμα, ζνα αρχείο το 
οποία ςυνοδεφεται από ζναν τφπο XHTML MIME, αναμζνεται να είναι γραμμζνο ςε 
γλϊςςα ςωςτά διατυπωμζνθ, κατά τα πρότυπα τθσ XML. Αν δεν είναι, τότε τα 
ςφάλματα ςτον κϊδικα μπορεί να αποτρζψουν τθν ορκι απεικόνιςθ του αρχείου. 
Επειδι θ XHTML 1.0 και θ XHTML 1.1 είναι πάντα ςυμβατζσ με τθν XML, το W3C 
υποςτθρίηει ότι δεν παίηει ρόλο ποιόσ τφποσ MIME κα χρθςιμοποιθκεί.  

1.51.3 2.8.6.3 HTML e-mail 

Αρκετά προγράμματα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ενςωματϊνουν δυνατότθτεσ 
τθσ HTML, ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν ςιμανςθ τθσ 
HTML ςτα μθνφματά τουσ, για να ςτζλνουν κείμενο με χρϊμα, με μορφοποίςθσ, ι 
και με ενςωματωμζνεσ εικόνεσ και διαγράμματα. Ωςτόςο, θ μζκοδοι αυτζσ 
προκαλοφν μερικά προβλιματα, τα οποία προκαλοφνται αφ' ενόσ από τθν ζλλειψθ 
κάποιου προτφπου για τθν περίλθψθ HTML ςε E-mail (με αποτζλεςμα ο κάκε 
προγραμματιςτισ να ενεργεί κατά βοφλθςθ), και αφ' ετζρου από τθ δυνατότθτα 
εκμετάλλευςθσ αυτϊν των δυνατοτιτων από κακόβουλουσ χριςτεσ. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/E-mail
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1.51.4 2.8.6.4 Ονόματα αρχείων 

Ο πιο κοινόσ τφποσ αρχείο για ζγγραφα HTML είναι .html, όμωσ ζχει 
επιβιϊςει και θ ςυντόμευςθ .htm, από μερικά παλαιότερα λειτουργικά 
ςυςτιματα που δεν αναγνϊριηαν επεκτάςεισ αρχείων με περιςςότερα 
από τρία γράμματα. Επιπλζον, ςτα Microsoft Windows χρθςιμοποιείται 
ο τφποσ .hta (από το HTML Application) ο οποίοσ δείχνει ότι το αρχείο 
ςυμπεριλαμβάνει HTML μαηί με κάποια δυναμικά ςτοιχεία που το 
κάνουν να εκτελείται ωσ εφαρμογι. 

1.52 2.8.7 Δημιοσργία με προγράμμαηα 

WYSIWYG 

1.53 Ζνα κζμα αντιπαράκεςθσ ςτισ κοινότθτεσ των δθμιουργϊν περιεχομζνου για 

τον Ιςτό είναι θ χριςθ προγραμμάτων WYSIWIG (What You See Is What You 

Get), δθλαδι προγραμμάτων ςτα οποία ο χριςτθσ ςχεδιάηει οπτικά τθ ςελίδα 

όπωσ κα φαίνεται μετά ςτον browser του επιςκζπτθ. Αυτό κάνει τθ γνϊςθ τθσ 

HTML προαιρετικι για τθν καταςκευι μιασ ιςτοςελίδασ. Αυτό το μοντζλο 

δθμιουργίασ με προγράμματα WYSIWIG ζχει γνωρίςει ζντονεσ κριτικζσ, 

κυρίωσ λόγω τθσ κακισ ποιότθτασ του κϊδικα που δθμιουργείται αυτόματα. 

Παρόλα αυτά, οι επεξεργαςτζσ ιςτοςελίδων WYSIWYG είναι δθμοφιλείσ λόγω τθσ 
ευκολίασ που παρζχουν. 
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2.9 JavaScript 

2.9.1 Ειζαγωγή 

Η JavaScript είναι γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ οποία ζχει ςαν ςκοπό τθν παραγωγι 
δυναμικοφ περιεχομζνου και τθν εκτζλεςθ κϊδικα ςτθν πλευρά του πελάτθ (client-
side) ςε ιςτοςελίδεσ. Σο πρότυπο τθσ γλϊςςασ κατά τον οργανιςμό τυποποίθςθσ 
ECMA ονομάηεται ECMAscript. 
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1.55 2.9.2 Μονηέλο εκηέλεζης 

Η αρχικι ζκδοςθ τθσ Javascript βαςίςτθκε ςτθ ςφνταξθ ςτθ γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ C, αν και ζχει εξελιχκεί, ενςωματϊνοντασ πια χαρακτθριςτικά 
από νεότερεσ γλϊςςεσ. 

Αρχικά χρθςιμοποιικθκε για προγραμματιςμό από τθν πλευρά του πελάτθ (client), 
που ιταν ο φυλλομετρθτισ (browser) του χριςτθ, και χαρακτθρίςτθκε ςαν client-
side γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ επεξεργαςία του κϊδικα 
Javascript και θ παραγωγι του τελικοφ περιεχομζνου HTML δεν πραγματοποιείται 
ςτο διακομιςτι, αλλά ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν, ενϊ μπορεί να 
ενςωματωκεί ςε ςτατικζσ ςελίδεσ HTML. Αντίκετα, άλλεσ γλϊςςεσ όπωσ θ PHP 
εκτελοφνται ςτο διακομιςτι (server-side γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ). 

Παρά τθν ευρεία χριςθ τθσ Javascript για ςυγγραφι προγραμμάτων ςε περιβάλλον 
φυλλομετρθτι, αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τθν αρχι χρθςιμοποιικθκε και για τθ 
ςυγγραφι κϊδικα από τθν πλευρά του διακομιςτι, από τθν ίδια τθ Netscape ςτο 
προϊόν LiveWire, με μικρι επιτυχία. Η χριςθ τθσ Javascript ςτο διακομιςτι 
εμφανίηεται πάλι ςιμερα, με τθ διάδοςθ του Node.js, ενόσ μοντζλου 
προγραμματιςμοφ βαςιςμζνο ςτα γεγονότα (events). 
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1.57 2.9.3 Javascript και Java 

Η Javascript δεν κα πρζπει να ςυγχζεται με τθ Java, που είναι διαφορετικι γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ και με διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Η χριςθ τθσ λζξθσ "Java" ςτο 
όνομα τθσ γλϊςςασ ζχει περιςςότερθ ςχζςθ με το προφίλ του προϊόντοσ που 
ζπρεπε να ζχει και λιγότερο με κάποια πικανι ςυμβατότθτα ι άλλθ ςτενι ςχζςθ με 
τθ Java. Ρόλο ςε αυτιν τθ ςφγχυςθ ζπαιξε και ότι θ Java και θ Javascript ζχουν 
δεχτεί ςθμαντικζσ επιρροζσ από τθ γλϊςςα C, ειδικά ςτο ςυντακτικό, ενϊ είναι και 
οι δφο αντικειμενοςτρεφείσ γλϊςςεσ. Σονίηεται ότι ο ςωςτόσ τρόποσ γραφισ τθσ 
είναι "Javascript" και όχι 'Java script' ςαν δφο λζξεισ, όπωσ λανκαςμζνα γράφεται 
οριςμζνεσ φορζσ. 

1.58 2.9.4 Δείγμα κώδικα Javascript 

Ο κϊδικασ Javascript μιασ ςελίδασ περικλείεται από τισ ετικζτεσ τθσ HTML <script 
type="text/javascript"> και </script>. 

Για παράδειγμα, ο ακόλουκοσ κϊδικασ Javascript εμφανίηει ζνα πλαίςιο διαλόγου 
με το κείμενο "Γεια ςου, κόςμε!": 

<script type="text/javascript"> 

alert('Γεια ζου, κόζμε!'); 

</script>  

Αν ο κϊδικασ Javascript περιζχει περιςςότερεσ από μία εντολζσ, αυτζσ κα πρζπει να 
διαχωριςτοφν μεταξφ τουσ με το χαρακτιρα του ελλθνικοφ ερωτθματικοφ ';' 
(δθλαδι τθσ λατινικισ άνω τελείασ). Η χριςθ του χαρακτιρα αυτοφ για τθν 
τελευταία εντολι δεν είναι απαραίτθτθ. Η διαχϊριςθ των εντολϊν ςτουσ νεότερουσ 
φυλλομετρθτζσ (browsers) δεν είναι απαραίτθτθ. 

Μια άλλθ βαςικι εντολι, θ window.prompt("μινυμα προσ το χριςτθ"), ηθτάει από 
το χριςτθ να ςυμπλθρϊςει ζνα κομμάτι μιασ αίτθςθσ απευκείασ ϊςτε τα δεδομζνα 
να χρθςιμοποιθκοφν ςαν κείμενo: 

<script> 

var FIRSTvariable = window.prompt("PLEASE FILL IN YOUR NAME") 

alert("Your name is " + FIRSTvariable + ".") 

</script> 
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3 Ιςτορικά Στοιχεία 

Τιμ Μπέρνερς Λι 

3.1 Ειζαγωγή  

Ο Σιμ Μπζρνερσ-Λι δθμοςίευςε αυτό που ςιμερα κεωροφμε ότι ιταν θ πρϊτθ 
ιςτοςελίδα των Αφγουςτο του 1991. Ο Σιμ Μπζρνερσ-Λι ιταν ο πρϊτοσ που 
ςυνδφαςε τθ Διαδικτυακι επικοινωνία (μζςω τθσ οποίασ μετζφερε τθν θλεκτρονικι 
αλλθλογραφία και το Usenet επί δεκαετίεσ) με υπερκείμενο (Hypertext) (το οποίο 
επίςθσ υπιρχε για δεκαετίεσ με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν οι οποίεσ ιταν αποκθκευμζνεσ ςε ζναν μόνο υπολογιςτι). Οι 
ιςτοςελίδεσ γράφονται ςε γλϊςςεσ ςιμανςθσ κειμζνου (markup languages) που 
ονομάηονται HTML. Οι προγενζςτερεσ εκδόςεισ τθσ HTML ιταν περιοριςμζνων 
δυνατοτιτων, μόνο για να δίνουν ςτθν ιςτοςελίδα τθ βαςικι τθσ δομι 
(Επικεφαλίδεσ και παραγράφουσ), και τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφν 
υπερκείμενο. Αυτι ιταν μια νζα μορφι επικοινωνίασ διαφορετικι από τισ ιδθ 
υπάρχουςεσ-οι χριςτεσ μποροφν να οδθγθκοφν ςε άλλεσ ςελίδεσ με ςυνεχόμενα 
ςυνδζςμων (hyperlinks). 
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3.2 Βιογραθία και έργο 

Ο Σιμ Μπζρνερσ Λι γεννικθκε ςτο Λονδίνο ςτισ 8 Ιουνίου 1955. Φοίτθςε ςτο 
Emanuel School του Γουάντςγουερκ (Wandsworth) και ςτθ ςυνζχεια ςτο Κουίνσ 
Κόλετη (Queens College) τθσ Οξφόρδθσ. Εκεί καταςκεφαςε τον πρϊτο του 
υπολογιςτι, με μόνα υλικά παλιά θλεκτρονικά εξαρτιματα και ζνα κολλθτιρι. το 
Πανεπιςτιμιο, όπου ςποφδαςε Φυςικι, ςυνελιφκθ ωσ χάκερ με ςυνζπεια να 
αποκλειςτεί από τθ χριςθ του πανεπιςτθμιακοφ υπολογιςτι. Από τθν Οξφόρδθ 
αποφοίτθςε το 1976 και εργάςτθκε ςε επιχειριςεισ ωσ προγραμματιςτισ / 
ςφμβουλοσ μζχρι το 1980, οπότε και μετακλικθκε από το CERN, το Ευρωπαϊκό 
Κζντρο Φυςικισ τοιχειωδϊν ωματιδίων, ωσ φμβουλοσ Μθχανικόσ 
Προγραμματιςμοφ. Εκεί επινόθςε και το πρόγραμμα Enquire, τον πρόδρομο του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ, που τον βοθκοφςε να παρακολουκεί τον τεράςτιο αρικμό 
ερευνθτϊν και προγραμμάτων (projects) του Ιδρφματοσ. Αυτό το πρόγραμμα ποτζ 
δε δόκθκε για χριςθ ςτο κοινό. 

Ζφυγε από το CERN ςε άλλεσ εργαςίεσ, για να επιςτρζψει εκεί το 1984 και να 
αναλάβει τα κατανεμθμζνα ςυςτιματα μεταφοράσ επιςτθμονικϊν δεδομζνων και 
ελζγχου. φντομα βρζκθκε ξανά αντιμζτωποσ με το παλιό πρόβλθμα χειριςμοφ του 
τεράςτιου όγκου ερευνθτϊν και προγραμμάτων του Ιδρφματοσ ςυν το μάλλον 
ιδιότροπο ςφςτθμα του CERN για τθ διακίνθςθ επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν 
ανάμεςα ςτα μζλθ του. Άρχιςε να οραματίηεται ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα διακίνθςθσ 
πλθροφοριϊν, ταχφτερο και ολοςχερϊσ αποκεντρωμζνο, ανεξάρτθτο τθσ 
πλατφόρμασ του κάκε υπολογιςτι, πολφγλωςςο και χωρίσ γραφειοκρατικοφσ 
περιοριςμοφσ και κακυςτεριςεισ. Τπζβαλε ζνα υπόμνθμα ςχετικά με το ςχζδιό του 
ςτθ διοίκθςθ, αλλά, τότε, δεν πιρε καμία απάντθςθ. Περιμζνοντασ να ξεπεραςτοφν 
τα γραφειοκρατικά προβλιματα τθσ διοίκθςθσ, άρχιςε να εργάηεται πάνω ςτισ 
λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ που είχε ςκεφκεί. 

Ζτςι, με βάςεισ τισ εργαςίεσ των Βάνεβαρ Μπουσ (Vannevar Bush), Σεντ Νζλςον (Ted 
Nelson) και Ντάγκλασ Ζγκλεμπαρτ (Douglas Englebart), δθμιοφργθςε το πρωτόκολλο 
http (hypertext transfer protocol), δθλαδι τθ "γλϊςςα" επικοινωνίασ των 
υπολογιςτϊν ςτο Διαδίκτυο και, παράλλθλα, επινόθςε ζνα τρόπο αναγνϊριςθσ 
κάκε "εγγράφου", αποδίδοντάσ του ζνα μοναδικό παγκόςμιο αναγνωριςτικό 
(Universal Resource Identifier), μαηί με ζνα αναγνωριςτικό διεφκυνςθσ. Σα δφο αυτά 
χαρακτθριςτικά ςυνδυάςτθκαν και ςιμερα αποτελοφν το URL Ενιαίο 
Χαρακτθριςτικό Εντοπιςμοφ (Uniform Resource Locator). Σο 1990 ολοκλιρωςε τθ 
δθμιουργία του πρϊτου προγράμματοσ περιιγθςθσ (browser), ζπρεπε όμωσ να 
δθμιουργιςει και ζνα πρόγραμμα εξυπθρζτθςθσ (server) και μια γλϊςςα για τθν 
περιγραφι του εγγράφου. Ζτςι, επινόθςε τθ γλϊςςα HTML (HyperText Markup 
Language). Σο 1991 τα είχε ετοιμάςει όλα και, μθ ζχοντασ ακόμθ επίςθμθ απάντθςθ 
από το CERN, δθμιοφργθςε τον πρϊτο server, τον info.cern.ch., διακζτοντασ 
παράλλθλα ελεφκερα το πρόγραμμα περιιγθςθσ και το λογιςμικό του server μζςω 
του Διαδικτφου. Παράλλθλα, άρχιςε να «διαφθμίηει» το δθμιοφργθμά του μζςω των 
Ομάδων Νζων (Newsgroups). φντομα άρχιςε να επικοινωνεί με χριςτεσ και να 
βελτιϊνει τθ δθμιουργία του, χρθςιμοποιϊντασ τισ υποδείξεισ τουσ. 
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το μεταξφ, οι χριςτεσ τθσ νζασ υπθρεςίασ, που ο ίδιοσ είχε ονομάςει «Παγκόςμιο 
Ιςτό» (World Wide Web), άρχιςαν να αυξάνονται αλματωδϊσ, ενϊ οι ερευνθτζσ 
διαπίςτωςαν ότι ιταν πολφ πιο εφκολο και εξυπθρετικό να "δθμοςιεφουν" τισ 
πλθροφορίεσ τουσ ςε μια ιςτοςελίδα, αντί να απαντοφν ςε πολυάρικμα μθνφματα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι να τισ δθμοςιεφουν ςτισ ομάδεσ νζων, των οποίων θ 
κίνθςθ πολλζσ φορζσ τισ "ζκαβε" (με τθν ζννοια ότι περνοφςαν απαρατιρθτεσ). 
Ενδιαφζρον επίςθσ ζδειξαν για το επίτευγμα του Λι και κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ. 
φντομα, θ κίνθςθ τθσ νζασ υπθρεςίασ ζγινε τόςθ, ϊςτε προζκυψε θ ανάγκθ 
δθμιουργίασ νζου λογιςμικοφ περιιγθςθσ. Ο Marc Andreessen, ζνασ φοιτθτισ του 
Πανεπιςτθμίου του Ιλλινόισ δθμιοφργθςε το λογιςμικό Mosaic, τον πρόγονο του 
ςθμερινοφ λογιςμικοφ περιιγθςθσ Netscape Navigator. θμαντικι ςυμβολι ςτο όλο 
εγχείρθμα είχε, επίςθσ, και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ δθμοτικότθτα των Windows τθσ 
Microsoft με το γραφικό τουσ περιβάλλον. Η υπθρεςία του Παγκόςμιου Ιςτοφ είναι 
ςιμερα θ δθμοφιλζςτερθ ςτο Διαδίκτυο, με περιςςότερεσ από 25 διςεκατομμφρια 
δθμοςιευμζνεσ ςελίδεσ και περίπου 1,3 δις. χριςτεσ παγκοςμίωσ, αρικμόσ που 
αυξάνεται μζρα με τθν θμζρα. 

ιμερα ο Σιμ Μπζρνερσ Λι είναι ο Πρόεδροσ του W3C Κονςόρτςιουμ του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ, ερευνθτισ ςτο ΜΙΣ και ζχει πολλζσ τιμθτικζσ διακρίςεισ, μεταξφ 
πολλϊν άλλων και Ιππότθσ τθσ Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ (2004) από τθν 
Βαςίλιςςα τθσ Αγγλίασ και παράςθμο εξαιρζτων υπθρεςιϊν (Order of Merit) από 
τθν ίδια το 2007. Σο περιοδικό Time τον κατζταξε ανάμεςα ςε ζνα από τα 100 
λαμπρότερα πνεφματα του αιϊνα. Σον Δεκζμβριο του 2004 ονομάςκθκε επίτιμοσ 
Κακθγθτισ ςτο τμιμα Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν ςτο Πανεπιςτιμιο του αουκάμπτον. 
Είναι, επίςθσ, ςυν-διευκυντισ του φορζα "Web Science Research Initiative (WSRI)" 
(Πρωτοβουλία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςτον Ιςτό", που δθμιουργικθκε το 2006. 

Η επινόθςθ του Σιμ Μπζρνερσ Λι μεταμόρφωςε τον κόςμο, αφοφ άλλαξε τα 
ςτάνταρ όχι μόνο ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, αλλά και ςε κζματα τθσ 
κακθμερινότθτασ, όπωσ διακίνθςθ και εμπόριο αγακϊν, εκπαίδευςθ, ταξίδια, 
ενθμζρωςθ, χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Είναι αυτι που πραγματικά άνοιξε το 
Διαδίκτυο ςε πολφ ευρεία μάηα χρθςτϊν ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ. 
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