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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Web1.0 και Web2.0.

1.1. Εισαγωγή 
Η έννοια του «Web2.0.» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο για την 

ανταλλαγή ιδεών μεταξύ του εκδοτικού οίκου O’ Reilly και του Medialive 

International. Μέσα από αυτή τη σύσκεψη έγινε φανερό ότι το Web είναι πιο 

σημαντικό από ποτέ, με εντυπωσιακές νέες εφαρμογές και ιστότοπους, που κάνουν την 

εμφάνισή τους ολοένα και συχνότερα. Μισό χρόνο μετά, ο όρος Web2.0. έχει 

ξεκάθαρα λάβει χώρα, με περισσότερες από 9,5 εκατομμύρια αναφορές στη μηχανή 

αναζήτησης Google. 

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Web αλλάζει επειδή αλλάζει η νοοτροπία των 

δημιουργών των ιστότοπων, των προγραμματιστών αλλά και των απλών χρηστών. Το 

Web2.0. είναι περισσότερο δημοκρατικό. Ο ρόλος των ισχυρών, παραδοσιακών 

δημιουργών και «εκδοτών» περιεχομένου αποδυναμώνεται. Η αλληλεπίδραση των 

χρηστών με το περιεχόμενο και άλλους χρήστες εντείνεται. Η νέα χρήση των ήδη 

υπαρχουσών τεχνολογιών και εργαλείων δίνει καινούριες διαστάσεις και προστιθέμενη 

αξία στο περιεχόμενο. Οι λέξεις «υλικό» και «λογισμικό» περνάνε σε δεύτερη μοίρα 

ενώ μια νέα, καθολική πλατφόρμα είναι αυτή που αναδεικνύεται.  

Ο νέος Παγκόσμιος Ιστός που ακούει στο όνομα Web2.0. ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των χρηστών και την παραγωγή ενός πλουσιότερου, πιο σύγχρονου και δυναμικότερου 

περιεχομένου. Προσφέρει σε όλους τους χρήστες του το ρόλο του δημιουργού και του 

εκδότη αφού ταυτόχρονα με τους web developers, και οι απλοί χρήστες είναι σε θέση 

να δημιουργούν χρησιμοποιώντας τη θέληση και τη φαντασία τους. Παράλληλα με τη 

διαμόρφωση του περιεχομένου, διαφόρων μορφών, όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, 

στους χρήστες επαφίεται και η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η κατάταξη του 

περιεχομένου, όπως για παράδειγμα ποια είδηση θεωρείται από αυτούς ως η 

περισσότερο σημαντική. 

Το Web2.0 αναφέρεται σε ένα σύνολο νέων δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες 

επιτρέπουν στους χρήστες να συνεργάζονται και να ανταλλάζουν δεδομένα online, με 

πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση με αυτόν που προσφέρανε οι παλιότερες υπηρεσίες. Η 

ειδοποιός διαφορά είναι ότι οι νέες υπηρεσίες παρέχουν στο χρήστη μια εμπειρία που 

πλησιάζει περισσότερο σε αυτή που έχει όταν εργάζεται στον προσωπικό του 

υπολογιστή. Με άλλα λόγια, οι εφαρμογές του Web2.0. μοιάζουν με τις εφαρμογές 
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desktop. Επιπλέον, οι νέοι δικτυακοί τόποι είναι κατά κανόνα «δυναμικοί» και 

περισσότερο αλληλεπιδραστικοί, διαφέροντας από το «στατικό» Web1.0. 

Το Web2.0. είναι συμβατό με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα κι αν 

χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης. Μια εφαρμογή πλοήγησης του Διαδικτύου (web 

browser) (οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή) αρκεί για να συμμετέχει ένα χρήστης στο νέο, 

πιο ζωντανό και εκπληκτικό Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, το Web2.0. είναι εκτός από 

πλούσιο και «ελαφρύ». Πολλές από τις εφαρμογές του έχουν σχεδιαστεί για να 

«τρέχουν» γρήγορα, χωρίς να «βαραίνουν» τους πόρους του συστήματος. Τέλος, το 

λογισμικό και το υλικό δεν απασχολούν πλέον τους προγραμματιστές στον ίδιο βαθμό 

με το παρελθόν, αφού το περιεχόμενο, η διαμόρφωση και η αξιοποίησή του είναι τα 

θέματα στα οποία επικεντρώνεται κυρίως το ενδιαφέρον. 

Οι χρήστες του Web2.0. παίρνουν βοήθεια από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, 

ανεβάζουν φωτογραφίες στο Flickr, εκφράζονται στα προσωπικά τους blog, 

σχολιάζουν απόψεις και σκέψεις άλλων χρηστών, χρησιμοποιούν τα podcast, 

ενημερώνονται από ειδήσεις που διαρκώς συγκεντρώνει ο προσωπικός τους RSS 

Aggregator. 

                        
Εικόνα 1: Το Web2.0. λεξιλόγιο 

 

Το   παραπππάνω   σχήμα δείχνει με χρονική διάταξη μια σειρά από συνθηματικές 

λέξεις (buzzwords) που αναδεικνύουν αυτό που το web2.0. αντιπροσωπεύει και οι 

οποίες θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια. Παρόμοια με τις πολυάριθμες εκδόσεις 

που συχνά χαρακτηρίζουν τις αναβαθμίσεις των λογισμικών και εφαρμογών, η φράση 

Web2.0. υπαινίσσεται μια βελτιωμένη μορφή του Παγκόσμιου Ιστού. Οι υποστηρικτές 

του προτείνουν τεχνολογίες όπως τα weblogs, τα wikis, τα podcasts, τα RSS feeds, τις 

Web services και τις Web APIs, το social software που συνεπάγονται μια σημαντική 

αλλαγή στη χρήση του Διαδικτύου.     
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Οι εφαρμογές του Διαδικτύου της νέας γενιάς αυξάνονται συνεχώς. Η εταιρεία 

Intel μάλιστα συγκέντρωσε ένα πακέτο με εφαρμογές Web 2.0. για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Λογισμικό για τη δημιουργία blog και wiki αλλά και προγράμματα για 

την ανάκτηση RSS feed και τη διαχείρισή τους περιλαμβάνονται στο πακέτο Suite Two 

2.0. (http://www.suitetwo.com/). Οι εφαρμογές του πακέτου (ορισμένες από αυτές είναι 

ανοιχτού κώδικα) μπορούν να εκτελεστούν σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως τα 

Windows της Microsoft, το Red Hat Enterprise Linux και το SUSE Linux Enterprise 

Server. 

Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που αντιμετωπίζει το Web2.0. με 

επιφυλακτικότητα. Ενώ κάποιοι το θεωρούν μια καινοτομία, κάποιοι άλλοι το θεωρούν 

μια χωρίς νόημα λέξη, που αποσκοπεί στην επικράτηση στην αγορά και την αύξηση 

των κερδών, των εφαρμογών και υπηρεσιών που φέρονται ως αντιπρόσωποι του όρου.  
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 1.2. Η εξέλιξη του Web 1.0. 
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει εφαρμογές, υπηρεσίες αλλά και τεχνολογίες όπως 

τις γνωρίσαμε στο Web 1.0., και στη συνέχεια, όπως αυτές εξελίχθηκαν, για να 

αποτελούν πια τη νέα γενιά του Διαδικτύου, το Web2.0. 

 
Τομέας Web 1.0. Web 2.0. 

Διαφήμιση μέσω 

Διαδικτύου 

DoubleClick Google AdSense 

Online διαχείριση 

φωτογραφιών 

Ofoto Flickr 

Εφαρμογές κατανομής 

αρχείων 

Akamai BitTorrent 

Πηγές μουσικής Mp3.com Napster 
Εγκυκλοπαίδειες Britannica Online Wikipedia 
Προσκλήσεις Evite Upcoming.org και EVDB 

Κατάταξη ιστότοπου σε 

λίστες αποτελεσμάτων 

Domain Name Speculation Search Engine 

Optimization 
Τεχνικές διαφήμισης Page Views Cost Per Click 

Απόσπαση δεδομένων από 

έξοδο προγράμματος 

Screen Scraping Web Services 

Δημιουργία περιεχομένου Publishing Participation 
Διαχείριση περιεχομένου Content Management 

Systems 
Wikis 

Ταξινόμηση περιεχομένου Directories (taxonomy) Tagging ("folksonomy") 
Λήψη περιεχομένου Stickiness Syndication 

Ιστοσελίδες Webpages Web Blogs 
Εφαρμογές Stand-alone apps Mashups 
Λογισμικό Λογισμικό ως προϊόν Λογισμικό ως υπηρεσία 
Πύλες Portals Composite applications 

Εικόνα 2:  Web1.0. εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογίες και η εξέλιξή τους (Web2.0) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Web 2.0. 

2.1. Βασικές Αρχές που πρεσβεύει το Web 2.0. 
Το Web2.0. υποστηρίζει κάποιες βασικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι 

παραγόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Παγκόσμιος Ιστός 

αντιμετωπίζεται πλέον ως πλατφόρμα, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την ύπαρξη 

μιας μεμονωμένης εφαρμογής. Το λογισμικό δεν ανταποκρίνεται πια σε μια απλή 

συσκευή, αφού σύνθετες εφαρμογές που σχεδιάζονται στα πλαίσια του νέου Ιστού 

απαρτίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους υπολογιστές. Παράλληλα, 

οι εφαρμογές δεν είναι πια στατικές αλλά δυναμικές, ενώ η εξουσία δεν ανήκει 

αποκλειστικά στον σχεδιαστή, αφού η νοημοσύνη και η προσφορά του χρήστη 

αξιοποιείται και συνεισφέρει στη συνολική υλοποίηση μιας υπηρεσίας.  

Επιπλέον, την εμφάνισή τους κάνουν εργαλεία «ελαφρού» προγραμματισμού με 

σκοπό την υποστήριξη ικανότητας προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και 

τις πιο πλούσιες εμπειρίες του χρήστη. Όσον αφορά στα δεδομένα, επικρατεί η τάση να 

δημοσιοποιούνται (open projects), αντί να παραμένουν απαράβατα και κρυφά όπως 

γινόταν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των δεδομένων μπορεί να αποτελέσει 

την κύρια πηγή ανταγωνιστικής υπεροχής και επομένως η διαχείριση της βάσης 

δεδομένων είναι η βασική ικανότητα των Web2.0. εταιρειών. Τέλος, στο Web2.0. 

λογισμικό δεν υπάρχουν πλέον εκδόσεις. Ο χρήστης δε χρειάζεται να ασχολείται με το 

αν έχει την τελευταία έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιεί, αφού οι αναβαθμίσεις 

είτε του προωθούνται αυτόματα είτε γίνονται «αόρατα», στο πλαίσιο του εκάστοτε 

application server. 

2.1.1. Το Διαδίκτυο ως Πλατφόρμα 

Το νέο Διαδίκτυο δεν αποτελείται πλέον από μεμονωμένες εφαρμογές και 

υπηρεσίες αλλά αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα, ένα σύστημα χωρίς ιδιοκτήτη, που 

παραμένει συνδεδεμένο χάρη σε ένα σύνολο πρωτοκόλλων και προτύπων και 

στηριζόμενο σε μια συνολική διάθεση για συνένωση και συνεργασία.  

Το λειτουργικό σύστημα Windows αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα του 

ιδιόκτητου ελέγχου μέσω των εφαρμογών λογισμικού. Η Netscape προσπάθησε να 

αρπάξει τον έλεγχο από τη Microsoft χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές που η 

Microsoft χρησιμοποίησε έναντι άλλων ανταγωνιστών και απέτυχε. Αλλά η Apache, η 
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οποία επέμενε στη διατήρηση ανοιχτών διαδικτυακών προτύπων, έχει προχωρήσει σε 

ιδιαίτερη ακμή. Η μάχη πια δε δίνεται μεταξύ εφαρμογής και πλατφόρμας αλλά μεταξύ 

πλατφόρμας και πλατφόρμας, με επακόλουθο ερώτημα ποια πλατφόρμα, ή καλύτερα 

ποια αρχιτεκτονική και ποιο επιχειρηματικό μοντέλο ταιριάζει κάθε φορά.  

 Τα Windows ήταν μια καλή λύση για τα προβλήματα των προσωπικών 

υπολογιστών. Κυριάρχησε στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών, λύνοντας πλήθος 

προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν παλιότερα τη βιομηχανία. Μια απλή προσέγγιση, 

όμως, που ελέγχεται από έναν απλό πωλητή, δεν είναι πια λύση αλλά πρόβλημα. 

Συστήματα που προσανατολίζονται στις επικοινωνίες, όπως το Διαδίκτυο που 

αντιμετωπίζεται ως πλατφόρμα, απαιτούν διαλειτουργικότητα. Οι πιθανότητες ύπαρξης 

μόνιμων χρηστών εφαρμογών λογισμικού περιορίζονται, εκτός κι αν ο πωλητής μπορεί 

να ελέγχει και τις δύο άκρες κάθε αλληλεπιδραστικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες 

που θα πετύχουν στην περιοχή του Web 2.0 είναι όσοι καταλάβουν τους κανόνες αυτού 

του «παιχνιδιού», παρά όσοι προσπαθήσουν να γυρίσουν πίσω στους κανόνες της 

περιοχής του λογισμικού προσωπικών υπολογιστών. 

Μια από τις βασικότερες αρχές, λοιπόν, που το Web 2.0. πρεσβεύει και που 

διέπεται μέσα από τις αντίστοιχες εφαρμογές αποτελεί η τάση αύξησης της 

αυτοεξυπηρέτησης σε επίπεδο πελάτη και η αλγοριθμική διαχείριση των δεδομένων με 

σκοπό την προσέγγιση ολόκληρου του δικτύου, έως τις άκρες του (χρήστες-πελάτες) 

και όχι μόνο του κέντρου (συγκεκριμένοι ιστότοποι). Για παράδειγμα, το eBay (το 

μεγαλύτερο online εμπορικό κέντρο του κόσμου) επιτρέπει δοσοληψίες μεταξύ των 

χρηστών του Διαδικτύου, λειτουργώντας ως αυτόματος μεσολαβητής. Παρόμοια, η 

Napster κατασκεύασε το δίκτυο της δημιουργώντας μια κεντρικοποιημένη βάση 

τραγουδιών. Ταυτόχρονα σχεδίασε το σύστημά της με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε χρήστης 

που χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο ιστότοπο για κατέβασμα τραγουδιών, να 

μετατρέπεται ο ίδιος σε εξυπηρετητή, μεγαλώνοντας με αυτό τον τρόπο το δίκτυο της. 

Προσπάθεια για αποκεντρικοποίηση του δικτύου επιτεύχθηκε και από τον ιστότοπο 

BitTorrent που δίνει σε κάθε πελάτη της τον ρόλο του εξυπηρετητή, με αποτέλεσμα η 

υπηρεσία αυτόματα να γίνεται καλύτερη όσο περισσότεροι χρήστες τη χρησιμοποιούν.   

 

2.1.2. Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τη συλλογική 
νοημοσύνη (collective intelligence) 
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Η βασική αρχή που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία των περισσότερο δυνατών 

ιστότοπων του Διαδικτύου (που γεννήθηκαν στο Web1.0. και που διατηρούν την 

πρωτιά τους και στο Web2.0.) είναι ότι χρησιμοποιήσανε και εκμεταλλεύτηκαν τη 

συλλογική νοημοσύνη των χρηστών του Διαδικτύου. Νεωτεριστικές εταιρείες που 

λαμβάνουν υπόψη αυτή την αρχή είναι αυτές που κυριαρχούν στο Διαδίκτυο: 

 Η Wikipedia είναι μια online εγκυκλοπαίδεια που βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε 

χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε εγγραφή, η οποία 

μπορεί να τροποποιηθεί από κάποιον άλλον. Δηλαδή, το κείμενο και το 

περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας δημιουργούνται δυναμικά. Η Wikipedia είναι 

μεταξύ των 100 κορυφαίων sites και πολλοί πιστεύουν ότι θα φτάσει μεταξύ των 10 

πρώτων. 

 Ιστότοποι όπως το Del.icio.us και το Flickr πρωτοπορούν χρησιμοποιώντας την 

ιδέα που κάποιοι άλλοι αποκαλούν “folksonomy” (σε αντίθεση με την 

“taxonomy”). Δηλαδή, μια μέθοδο αθροιστικής κατηγοριοποίησης των ιστότοπων 

που χρησιμοποιεί ελεύθερα επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά που συχνά ονομάζονται 

tags. Η χρήση των tags επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών και επικαλυπτόμενων 

συνδέσεων που το ίδιο το μυαλό χρησιμοποιεί, παρά την ύπαρξη αυστηρών 

κατηγοριών. Π.χ. μια φωτογραφία στο Flickr από ένα σκυλάκι μπορεί να έχει ως 

ετικέτα είτε «σκυλάκι» είτε «χαριτωμένο», επιτρέποντας την ανάκτηση της από 

διαφορετικά ερωτήματα που γεννιούνται από τη δραστηριότητα του χρήστη.  

 Προϊόντα που φιλτράρουν τα ενοχλητικά διαφημιστικά (spams) όπως το 

Cloudmark αθροίζουν τις ατομικές αποφάσεις των χρηστών για το τι είναι spam και 

τι όχι, υπερτερώντας των συστημάτων που στηρίζονται στην ανάλυση των ίδιων 

των μηνυμάτων. 

 Η αναζήτηση μέσω του Google είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού στηρίχτηκε 

στη μέθοδο PageRank, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερο τη δομή των συνδέσμων 

παρά τα χαρακτηριστικά των εγγράφων με σκοπό τη βέλτιστη παροχή 

αποτελεσμάτων. 

 Το πολύ πετυχημένο site Yahoo ξεκίνησε ως κατάλογος ή λίστα από συνδέσμους, 

ένα σύνολο από τη δουλειά χιλιάδων χρηστών του Διαδικτύου. Τώρα πια το Yahoo 

δημιουργεί πολλούς τύπους περιεχομένου και έχει μετατραπεί σε πύλη (portal) 
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χάρη στην αθροιστική δουλειά των χρηστών του δικτύου, διατηρώντας την αξία 

του ως site. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του 

κώδικα σε Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP ή Python που ενσωματώνεται σε 

πολλούς εξυπηρετητές του Διαδικτύου, στηρίζονται σε μεθόδους peer-production, 

ανοιχτού κώδικα. Στο SourceForge.net υπάρχει μια λίστα με περισσότερους από 

100.000 λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Ο καθένας μπορεί να προσθέσει ένα project 

και οποιοσδήποτε μπορεί να «κατεβάσει» και να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε 

κώδικα.  

 Η χρήση υπερσυνδέσμων είναι το βασικό θεμέλιο του Διαδικτύου. Όπως η νευρική 

σύναψη στον εγκέφαλο, όπου οι συνειρμοί γίνονται πιο έντονοι μέσω της 

επανάληψης ή της έντασης, έτσι και οι συνδέσεις του Διαδικτύου αυξάνονται 

συστηματικά ως αποτέλεσμα της αθροιστικής δραστηριότητας από όλους τους 

χρήστες του Διαδικτύου. 

 Είναι πασιφανές ότι τα πιο πετυχημένα sites του Διαδικτύου δεν διαφημίζουν τα 

προϊόντα τους. Στηρίζονται στη μέθοδο διάδοσης των ιών, δηλαδή μια υπόδειξη 

διαδίδεται κατευθείαν από τον ένα χρήστη στον άλλον. Οπωσδήποτε ένα site ή ένα 

προϊόν που δε χρησιμοποιεί την παραπάνω τεχνική δεν ανήκει στο Web2.0. 

Συμπέρασμα:    Η συνεισφορά των χρηστών σε ό, τι δημιουργείται στο Διαδίκτυο 

είναι αυτό που “κυριαρχεί στην αγορά” στον τομέα του Web2.0.  

Η αρχιτεκτονική της συμμετοχής 

Κάποια συστήματα είναι σχεδιασμένα για να προωθούν τη συμμετοχή. Σύμφωνα με 

άρθρο του Dan Bricklin υπάρχουν τρεις τρόποι για να κατασκευάσεις μια μεγάλη βάση 

δεδομένων: 

 Να πληρώσεις ανθρώπους για να κάνουν το αντίστοιχο έργο. 

 Να προσλάβεις εθελοντές να εκτελέσουν την ίδια δουλειά. 

 Κάθε χρήστης αυτόματα να βοηθήσει στην κατασκευή μιας 

διαμοιραζόμενης βάσης δεδομένων (πολιτική που η Napster εισήγαγε 

και ακολουθείται και από άλλες P2P υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων). 
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Συμπέρασμα:    Οι χρήστες προσθέτουν αξία και συνεισφέρουν. 

Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό ποσοστό χρηστών θα έφτανε στο σημείο να 

προσθέσει δεδομένα με άμεσο τρόπο. Επομένως, οι Web2.0. εταιρείες θέτουν έμμεσες 

παραβάσεις για να αυξήσουν τα δεδομένα του χρήστη και να δημιουργήσουν τη βάση 

δεδομένων ως παρενέργεια της συνηθισμένης χρήσης της εφαρμογής. Δημιουργούν, 

δηλαδή, συστήματα που γίνονται καλύτερα όσο περισσότεροι άνθρωποι τα 

χρησιμοποιούν.  

Η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού όπως και των 

λογισμικών ανοιχτού κώδικα (όπως Linux, Apache, Perl) είναι τέτοια που οι χρήστες 

ακολουθώντας τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα κατασκευάζουν συλλεκτικά δεδομένα 

ως ένα αυτόματο συνεπακόλουθο. Κάθε ένα από αυτά τα projects έχει ένα μικρό 

πυρήνα, καλά ορισμένους μηχανισμούς επέκτασης και μια προσέγγιση που αφήνει 

κάθε στοιχείο με σωστή συμπεριφορά να προστεθεί από τον οποιοδήποτε, αυξάνοντας 

τα εξωτερικά επίπεδα, κάτι που ο Larry Wall (ο δημιουργός της Perl) αναφέρει ως 

«κρεμμύδι». Με άλλα λόγια, αυτές οι τεχνολογίες επιδεικνύουν δικτυακά 

αποτελέσματα, απλά μέσω του τρόπου με τον οποίον σχεδιάστηκαν. Άρα λοιπόν, αυτά 

τα projects έχουν μια φυσική αρχιτεκτονική συμμετοχής. 

2.1.3. Η διαχείριση της βάσης δεδομένων είναι η βασική 
ικανότητα των Web2.0. εταιρειών 

Κάθε σημαντική διαδικτυακή εφαρμογή έχει υποστηριχθεί από μια εξειδικευμένη 

βάση δεδομένων (π.χ. οι βάσεις δεδομένων των Google, Yahoo, Amazon, eBay, 

MapQuest, Napster). Η διαχείριση μιας βάσης δεδομένων είναι μια βασική ικανότητα 

των Web2.0. εταιρειών, με αποτέλεσμα πολλές φορές τέτοιου είδους εφαρμογές να 

ονομάζονται infoware αντί για software. Στο χώρο του Διαδικτύου μπορούμε να 

συναντήσουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος της βάσης δεδομένων έχει 

οδηγήσει σε ασυνήθιστα μεγάλα κέρδη και στο γενικότερο έλεγχο της αγοράς. Με την 

πάροδο του χρόνου το να αποκομίσεις μια επιχειρηματική υπεροχή στο Διαδίκτυο 

γίνεται πιο δύσκολα μέσω του ελέγχου των εφαρμογών λογισμικού παρά με τον έλεγχο 

των πηγών δεδομένων.   
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Μια από τις πιο πρόσφατες πετυχημένες εφαρμογές είναι η δικτυακή 

χαρτογράφηση. Ο έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει σε αυτό τον τομέα δηλώνει πως 

η αδυναμία μιας εταιρείας να καταλάβει τη σημασία της ιδιοκτησίας των δεδομένων 

της εφαρμογής σίγουρα θα υπονομεύσει την ανταγωνιστική της θέση.   

Το MapQuest πρωτοπόρησε στην κατηγορία της χαρτογράφησης το 1995. Ωστόσο 

όταν το Yahoo και η Microsoft, και πιο πρόσφατα το Google, αποφάσισαν να 

εισέλθουν στην αγορά, ήταν εύκολο για αυτούς να προσφέρουν μια ανταγωνιστική 

εφαρμογή δίνοντας άδεια χρήσης των ίδιων δεδομένων.  

Σε αντίθεση με το MapQuest, ο Amazon.com εμπλούτισε «αμείλικτα» τα δεδομένα, 

προσθέτοντας πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια, εικόνες και δειγματικό υλικό. Ακόμη 

πιο σημαντική ήταν η εξουσιοδότηση των χρηστών να σχολιάζουν τα δεδομένα, με 

αποτέλεσμα μετά από 10 χρόνια ο Amazon να αποτελεί την πιο αξιόλογη πηγή 

αναφοράς για τα βιβλιογραφικά δεδομένα για όλους τους ενδιαφερόμενους 

καταναλωτές. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση του αριθμού των προμηθευτών 

βιβλίων που έχει πραγματοποιηθεί. 

Αν το MapQuest είχε επίσης επιτρέψει στους χρήστες τον σχολιασμό των χαρτών 

και των κατευθύνσεων τότε θα έδινε μεγαλύτερη αξία στην εφαρμογή, δυσκολεύοντας 

περισσότερο την είσοδο των ανταγωνιστών στην αγορά απλά και μόνο 

ελευθερώνοντας τη βάση δεδομένων. 

Το πρόσφατο λανσάρισμα του Google Maps έχει προκαλέσει ανταγωνισμό μεταξύ 

των πωλητών εφαρμογών και των προμηθευτών δεδομένων. Ο «ελαφρύς» 

προγραμματισμός του Google έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού 

αξιόλογων υπηρεσιών με τη μορφή των mashups που συνδέουν το Google Maps με 

άλλες διαδικτυακά-προσπελάσιμες πηγές δεδομένων. Εξέχον παράδειγμα τέτοιου 

mashup αποτελεί αυτό που συνδυάζει το Google Maps με δεδομένα αγοράς σπιτιών και 

ενοικίασης διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύτιμου και 

αλληλεπιδραστικού εργαλείου αναζήτησης κατοικίας.   

Προς το παρόν, αυτά τα mashups είναι περισσότερο νεωτεριστικά πειράματα που 

πραγματοποιούνται από τους hackers. Ωστόσο, την ίδια πορεία ακολουθεί και η 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στα επόμενα χρόνια αναμένονται συγκρούσεις μεταξύ 

των προμηθευτών των δεδομένων και των πωλητών των εφαρμογών, αφού και οι δυο 

έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της ύπαρξης των δεδομένων στη δόμηση των 
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Web2.0. εφαρμογών. Ο αγώνας συνεχίζεται για την κατοχή προκαθορισμένων 

κατηγοριών δεδομένων όπως η τοποθεσία, η ταυτότητα, η διατήρηση ημερολογίου 

γεγονότων, αναγνωριστικά προϊόντων και ονόματα. Ένας καλός τρόπος για τη 

δημιουργία αυτών των δεδομένων είναι η συλλογή τους από τους χρήστες ενώ στη 

συνέχεια ακολουθεί η εξέλιξή τους σε ένα σύστημα υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της ταυτότητας, το PayPal, το Amazon’s 1-click, και 

εκατομμύρια χρηστών συστημάτων επικοινωνιών, μπορούν όλοι να γίνουν νόμιμοι 

αγωνιστές με σκοπό την κατασκευή μιας ευρείας βάσης δεδομένων ταυτοτήτων. (Από 

αυτή την άποψη, η πρόσφατη προσπάθεια του Google να χρησιμοποιήσει τους 

αριθμούς των κινητών τηλεφώνων, ως αναγνωριστικό για τους λογαριασμούς του 

Gmail, μπορεί να αποτελέσει βήμα για την επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος.) 

Στο μεταξύ, νέα έργα όπως το Sxip εξερευνούν την πιθανότητα μιας ομοσπονδιακής 

ταυτότητας σε αναζήτηση ενός είδους «κατανεμημένου 1-click» που θα παρέχει ένα 

Web2.0. υποσύστημα ταυτοτήτων χωρίς «ραφές». Στον τομέα της διατήρησης 

ημερολογίου, το EVDB αποτελεί προσπάθεια για τη δημιουργία του μεγαλύτερου στον 

κόσμο διαμοιραζόμενου ημερολογίου μέσω μιας αρχιτεκτονικής τύπου wiki, που 

στηρίζεται στην συμμετοχή. 

Είναι φανερό ότι η νέα γενιά εφαρμογών θα ενεργοποιηθεί από τα πρότυπα και τις 

λύσεις σε αυτούς τους τομείς, που μετατρέπουν αποδοτικά προκαθορισμένες 

κατηγορίες δεδομένων σε αξιόπιστα υποσυστήματα. 

Ένα περεταίρω στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι η ανησυχία και το 

ενδιαφέρον των χρηστών σχετικά με τη μυστικότητα και τα δικαιώματα που κατέχουν 

σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Στις πρώτες δικτυακές εφαρμογές τα 

δικαιώματα των δημιουργών (copyright) είχαν μόνο αόριστα επιβληθεί. Ωστόσο, όσο 

οι εταιρείες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο έλεγχος των δεδομένων μπορεί να 

αποτελέσει την κύρια πηγή ανταγωνιστικής υπεροχής, πιθανό να δούμε να 

πραγματοποιούνται αυξημένες προσπάθειες σχετικά με τον έλεγχο. 

Ωστόσο, αν και η άνοδος του ιδιόκτητου λογισμικού οδήγησε στην τάση του 

«Ανοιχτού Λογισμικού», είναι αναμενόμενο ότι η άνθηση των ιδιόκτητων βάσεων 

δεδομένων θα καταλήξει σε μια τάση «Ελεύθερων Δεδομένων» μέσα στην επόμενη 

δεκαετία. Είναι ήδη ορατά τα σημάδια μιας εξισορροπητικής τάσης στα έργα 

«ανοιχτών δεδομένων» (open data projects) όπως η Wikipedia, τα Creative Commons, 
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και στα έργα λογισμικού (software projects) όπως το Greasemonkey, που επιτρέπουν 

στους χρήστες να έχουν τον έλεγχο σχετικά με την απεικόνιση των δεδομένων στον 

προσωπικό τους υπολογιστή.  

2.1.4. Τέλος στον κύκλο εκδόσεων του λογισμικού 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής του διαδικτυακού λογισμικού είναι ότι 

παρέχεται ως υπηρεσία και όχι ως προϊόν. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα αριθμό από 

θεμελιώδεις αλλαγές στο επιχειρησιακό μοντέλο μιας τέτοιου είδους επιχείρησης: 

1. Οι λειτουργίες πρέπει να γίνουν ικανότητες του πυρήνα. Τόσο βασική είναι η 

ολίσθηση από το λογισμικό ως αντικείμενο/προϊόν σε λογισμικό ως υπηρεσία που 

το λογισμικό θα σταματήσει να αποδίδει εκτός αν ενημερώνεται και διατηρείται σε 

καθημερινή βάση. Το Google πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί το δίκτυο και να 

ενημερώνει τους καταλόγους του, να φιλτράρει τα spam και άλλες προσπάθειες που 

επηρεάζουν τα αποτελέσματά του, να απαντά συνέχεια και δυναμικά σε 

εκατοντάδες εκατομμύρια ερωτήματα των χρηστών, ταυτόχρονα ταιριάζοντας τα 

με διαφημίσεις κατάλληλου περιεχομένου.  

Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα διαφήμισης του Google και οι τεχνικές 

εξισορρόπησης του φόρτου αποτελούν «κρυμμένα μυστικά» περισσότερο και από 

τους ίδιους τους αλγορίθμους αναζήτησης. Η επιτυχία του Google στην 

αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών είναι το κλειδί στην υπεροχή του σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές. Επιπρόσθετα, δεν είναι τυχαίο ότι γλώσσες όπως η 

Perl, PHP, και Ruby παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε Web2.0. εταιρείες. Οι δυναμικές 

γλώσσες είναι το εργαλείο επιλογής για διαχειριστές συστημάτων και δικτύων όπως 

επίσης και για προγραμματιστές ανάπτυξης εφαρμογών (developers) που 

δημιουργούν δυναμικά συστήματα τα οποία απαιτούν διαρκή αλλαγή. 

2.  Οι χρήστες πρέπει να συμπεριφέρονται ως άτομα που συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της συμπεριφοράς του χρήστη 

ώστε να φανεί ποια νέα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται και πώς είναι μια ακόμα 

ικανότητα που απαιτείται από τον πυρήνα. Ένας επιτυχημένος παραγωγός έχει 

δηλώσει: «Βάζουμε δύο ή τρία νέα χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο του 

ιστότοπου κάθε μέρα, και αν οι χρήστες δεν προσαρμοστούν σε αυτά, τα 

αφαιρούμε. Αντίθετα, αν τους αρέσουν τα τοποθετούμε σε ολόκληρο το site».   
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3. Ο Cal Henderson, παραγωγός του Flickr, πρόσφατα αποκάλυψε ότι 

δημιουργούν νέα επιτεύγματα κάθε μισή ώρα. Αυτό αποτελεί ένα ριζικά 

διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Ενώ όλες οι δικτυακές εφαρμογές αναπτύσσονται 

με ένα διαφορετικό στυλ όπως και το Flickr, σχεδόν όλες οι εφαρμογές έχουν έναν 

κύκλο ανάπτυξης που είναι ριζικά διαφορετικό σε σχέση με την περιοχή των 

προσωπικών υπολογιστών και των «πελατών-εξυπηρετητών». Γι’ αυτό και σε 

πρόσφατο άρθρο της ZDnet υπήρξε το συμπέρασμα ότι η Microsoft ποτέ δε θα 

νικήσει το Google αφού το επιχειρησιακό μοντέλο της Microsoft στηρίζεται στο 

γεγονός ότι ο καθένας αναβαθμίζει το υπολογιστικό του περιβάλλον κάθε δύο ή 

τρία χρόνια, ενώ το Google στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε χρήστης εξερευνεί 

οτιδήποτε νέο στο υπολογιστικό του περιβάλλον κάθε μέρα. 

Ενώ η Microsoft έχει επιδείξει τεράστια ικανότητα στο να «μαθαίνει» από τον 

ανταγωνισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανταγωνισμός αυτή τη φορά θα 

απαιτήσει από τη Microsoft να γίνει μια εντελώς διαφορετική επιχείρηση. Οι 

Web2.0. εταιρείες έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα αφού δεν έχουν παλιά πρότυπα, 

επιχειρησιακά μοντέλα και πηγές εσόδων να επισκιάσουν. 

Το Web2.0. αλλάζει τις πρακτικές παραγωγών λογισμικού και υπηρεσιών, είτε 

αυτοί είναι αυτόνομοι είτε δουλεύουν στους κόλπους μιας μικρής ή μεγάλης εταιρείας. 

Οι κλασσικοί κύκλοι της «εσωτερικής» ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού 

εγκαταλείπονται σταδιακά αφού αποδεικνύονται ακατάλληλοι για τη δυναμική φύση 

του Web2.0. Πλέον, υπηρεσίες και λογισμικό βρίσκονται σε μια διαρκή φάση «beta». 

Εταιρείες όπως η Google κυκλοφορούν συνεχώς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις για τα 

προϊόντα λογισμικού και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ο χρήστης, από την πλευρά του, 

δε χρειάζεται να ασχολείται με το αν έχει την τελευταία έκδοση του λογισμικού που 

χρησιμοποιεί, αφού οι αναβαθμίσεις είτε του προωθούνται αυτόματα είτε γίνονται 

«αόρατα», στο πλαίσιο του εκάστοτε application server. 

Η ίδια η εμπειρία, οι προτιμήσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των χρηστών 

αποτελούν «είσοδο» για τους developers, οι οποίοι ανανεώνουν το λογισμικό με στόχο 

να καλύπτουν ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. Τέλος, το 

Web2.0. για τους developers σημαίνει hacking και συνδυασμός κώδικα ή/και API 

(Application Programming Interface). Πρακτικά, αυτό έχει οδηγήσει σε συνδυασμό 

υπαρχουσών υπηρεσιών, όπως π.χ. είναι το Google Maps και το Craiglist 

(κτηματομεσιτικά), στα λεγόμενα, δηλαδή, mash-up, που προαναφέρθηκαν.  
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Τέλος οι περισσότερες Web 2.0. εφαρμογές χρησιμοποιούν την τεχνική Ajax. 

Βάσει αυτής οι εφαρμογές παραμένουν σε κατάσταση beta:Πλήθος βελτιώσεων 

γίνονται διαρκώς, χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται, αφού δεν απαιτούνται η αγορά 

και η εγκατάσταση αναβαθμισμένης έκδοσης.  

2.1.5. Μοντέλα με ελάχιστο («ελαφρύ») προγραμματισμό 

Από τη στιγμή που οι υπηρεσίες Διαδικτύου έγιναν η δεσπόζουσα τάση, οι μεγάλες 

εταιρείες έδωσαν μάχη με μια σωρό από πολύπλοκες διαδικτυακές υπηρεσίες με σκοπό 

να κατασκευάσουν υψηλά αξιόπιστα προγραμματιστικά περιβάλλοντα για 

κατανεμημένες εφαρμογές. Το Διαδίκτυο, λοιπόν, άρχισε να πετυχαίνει ανατρέποντας 

τη θεωρία του υπερκειμένου και αντικαθιστώντας την με μια απλή πρακτικότητα για 

ένα ιδανικό σχεδιασμό. Όμοια, η τεχνική RSS αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη 

και πλήρως ανεπτυγμένη υπηρεσία Διαδικτύου εξαιτίας της απλότητάς της.  

Η ίδια αναζήτηση για απλότητα είναι εμφανής και σε άλλες συστηματοποιημένες 

διαδικτυακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποδέσμευση του Google 

Maps που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Google. Η AJAX (Javascript και 

XML) διεπαφή του γρήγορα αποκρυπτογραφήθηκε από τους hackers οι οποίοι στη 

συνέχεια χρησιμοποίησαν τα δεδομένα σε νέες υπηρεσίες. 

Συμπεράσματα: 

Από τα παραπάνω προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα: 

 Η χρήση μοντέλων ελάχιστου προγραμματισμού επιτρέπει τη 

δημιουργία ελεύθερων ενοποιημένων συστημάτων. 

Οι πιο πολλές υπηρεσίες Διαδικτύου που χρηματοδοτούνται από εταιρείες 

παρουσιάζουν μια πολυπλοκότητα με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής και σφιχτής 

ένωσης. Αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο σε κάποιες περιπτώσεις αλλά από την άλλη 

μπορούν να διατηρηθούν κάποιες εφαρμογές περισσότερο ελεύθερες, ακόμα και πιο 

ευπαθείς, όπως το Web2.0. υποστηρίζει.  

 Προτιμότερη η «κοινοπραξία» (syndication) παρά ο «συντονισμός» 

(coordination). 
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Οι απλές διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η RSS και όσες στηρίζονται στο REST 

πρωτόκολλο, χρησιμοποιούν τη syndication στα δεδομένα (ένα μερίδιο του ιστότοπου 

διατίθεται σε άλλους ιστότοπους ή συνδρομητές) παρά το να ελέγχουν τι ακριβώς 

συμβαίνει στο άλλο άκρο της σύνδεσης. Αυτή η ιδέα είναι θεμελιώδης στο Διαδίκτυο 

και είναι γνωστή ως end-to-end αρχή. 

 

 Σχεδιασμός που επιτρέπει το hacking και την αναπαρασκευή των 

δεδομένων 

Συστήματα όπως το αρχικό δίκτυο καθώς και οι τεχνολογίες RSS και AJAX έχουν 

ένα κοινό: η φραγή σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση είναι πολύ χαμηλή. Το 

μεγαλύτερο μέρους του χρήσιμου λογισμικού είναι ανοιχτού κώδικα. Η επιλογή 

«Προβολή Κώδικα» που υπάρχει σε ένα φυλλομετρητή του Διαδικτύου έχει κάνει 

δυνατό σε οποιοδήποτε χρήστη να αντιγράψει τον κώδικα της ιστοσελίδας οπουδήποτε 

άλλου χρήστη. Η RSS σχεδιάστηκε για να εξουσιοδοτήσει το χρήστη να βλέπει το 

περιεχόμενο που αυτός θέλει, όποτε αυτό είναι επιθυμητό, χωρίς να χρειάζεται η άδεια 

από τον παροχέα των αντίστοιχων πληροφοριών. Οι πιο πετυχημένες υπηρεσίες 

Διαδικτύου είναι εκείνες που οδηγούν σε νέες κατευθύνσεις που ούτε και οι δημιουργοί 

τους είχαν φανταστεί. Αυτό γίνεται εμφανές αν σκεφτούμε τη φράση “some rights 

reserved” αντί της “all rights reserved”. 

Στο μεγαλύτερο δικτυακό βιβλιοπωλείο (κατά πολλούς), το Amazon.com η βάση 

δεδομένων του βρίσκεται, από το 2002 και ύστερα, στα χέρια χιλιάδων χρηστών, χωρίς 

να ελέγχεται τι ακριβώς αυτοί βλέπουν και πώς τη χειρίζονται. Και αυτό δεν έγινε με 

κακόβουλο τρόπο αφού η ίδια η εταιρεία το επέτρεψε. Το αποτέλεσμα είναι 

εκατομμύρια χρήστες να βρουν την πληροφορία που χρειάζονται από τον 

συγκεκριμένο ιστότοπο και να προβαίνουν σε αγορές μέσω του καταστήματος αυτής 

της εταιρείας. 

«Το κλειδί είναι να επενδύσεις σε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη».  

Κάθε όψη του Web2.0. περιλαμβάνει και μια διαφωνία με την ομοφωνία: όλοι 

δίνανε έμφαση στο να διατηρούν τα δεδομένα κρυφά και ιδιωτικά - οι εφαρμογές 

Flickr και Napster τα έκαναν δημόσια · το Flickr δημιουργώντας κοινότητες και το 

Napster μια αξιοσημείωτης ποσότητας συλλογή. 
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Οι μεγάλες εταιρείες εγκαταλείπουν κάτι ακριβό αλλά κερδίζουν σε κάποιο άλλο 

τομέα. Για παράδειγμα, η Wikipedia έχει χάσει τον κεντρικό έλεγχο της αρθογραφίας 

με αντάλλαγμα την ταχύτητα και την ευρύτητα. Η Napster εγκατέλειψε την ιδέα του 

«καταλόγου» (όλα τα τραγούδια που ένας πωλητής προσφέρει) και κέρδισε σε 

ευρύτητα. Η Amazon εγκατέλειψε την ιδέα ενός φυσικού κτιρίου στο κέντρο μιας 

πόλης με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί ολόκληρο τον κόσμο. Το Google αμέλησε αρχικά 

τους μεγάλους πελάτες και πέτυχε να κερδίσει το 80% αυτών των οποίων οι ανάγκες 

δεν είχαν ακόμη καλυφθεί. 

 Καινοτομία στη συναρμολόγηση 

Μια ακόμη αρχή του Web2.0. είναι η «καινοτομία στη συναρμολόγηση». Όταν τα 

παραγόμενα προϊόντα είναι σε αφθονία μπορεί να κερδίσεις από το να τα 

συναρμολογήσεις με νέους και αποδοτικούς τρόπους. Η επανάσταση των προσωπικών 

υπολογιστών παρείχε νέες ευκαιρίες για μια καινοτομία σχετικά με τη συναρμολόγηση 

των εξαρτημάτων και συσκευών του υλικού, νικώντας τις εταιρείες των οποίων τα 

επιχειρησιακά μοντέλα έδιναν σημασία στο νεωτερισμό της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων. Με τον ίδιο τρόπο το Web2.0. μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στις 

εταιρείες να «χτυπήσουν» τον ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας και ενσωματώνοντας τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους.   

2.1.6. Το λογισμικό  δεν ανταποκρίνεται πια σε μια απλή 
συσκευή 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Web2.0. που αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός 

ότι δεν περιορίζεται πια στην πλατφόρμα ενός προσωπικού υπολογιστή. Βέβαια, 

οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ως λογισμικό που ξεπερνά το 

επίπεδο μιας απλής συσκευής. Άλλωστε ακόμα και η πιο απλή εφαρμογή περιλαμβάνει 

τουλάχιστον δύο υπολογιστές, αυτόν που φιλοξενεί τον εξυπηρετητή δικτύου (web 

server) και αυτόν που φιλοξενεί τον φυλλομετρητή (browser). Η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου ως πλατφόρμα επεκτείνει αυτή την ιδέα σε σύνθετες εφαρμογές που 

απαρτίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους υπολογιστές.  

Μέχρι σήμερα, το iTunes που προσφέρει αναπαραγωγή και οργάνωση ψηφιακών 

αρχείων ήχου και εικόνας, είναι το καλύτερο παράδειγμα που τηρεί την παραπάνω 

αρχή. Αποτελεί ένα δικτυακό κατάστημα που βασίζεται στην τεχνολογία RSS για την 

προσφορά των υπηρεσιών του. Αυτή η εφαρμογή εκτείνεται από μια συσκευή σε ένα 
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μαζικό διαδικτυακό back-end, με τον προσωπικό υπολογιστή να παίζει το ρόλο της 

τοπικής κρυφής μνήμης και του σταθμού ελέγχου. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

απόπειρες στο παρελθόν ώστε να μεταφερθεί το δικτυακό περιεχόμενο σε φορητές 

συσκευές, αλλά ο iPod/iTunes συνδυασμός είναι μια από τις πρώτες τέτοιου είδους 

εφαρμογές που σχεδιάστηκαν ώστε να συνδέσουν διάφορες συσκευές. Το TiVo είναι 

ένα ακόμη αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.                   

 

 
Εικόνα 3: Ο ιστότοπος του iTunes 
 

Τα iTunes και TiVo επιπλέον επιδεικνύουν και πολλές άλλες αρχές του Web2.0. 

Δεν είναι δικτυακές εφαρμογές καθεαυτό, αλλά αυξάνουν την ισχύ της δικτυακής 

πλατφόρμας, κάνοντας την ένα αόρατο τμήμα της υποδομής τους. Η διαχείριση των 

δεδομένων είναι πιο ξεκάθαρα η ουσία της προσφοράς τους. Δεν είναι πακεταρισμένες 

εφαρμογές αλλά υπηρεσίες.            

Επιπρόσθετα, και το iTunes και το TiVo δείχνουν μια αναπτυσσόμενη χρήση της 

συλλογικής νοημοσύνης ενώ στο iTunes υπάρχει περιορισμένη αρχιτεκτονική της 

συμμετοχής. 

2.1.7. Πλούσιες εμπειρίες του χρήστη 
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Το Διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει «applets» (εφαρμογές Διαδικτύου) 

και άλλου είδους ενεργό περιεχόμενο μέσα από έναν φυλλομετρητή. Η εισαγωγή της 

Java το 1995 δομήθηκε γύρω από την παροχή τέτοιων applets. Η Javascript και έπειτα 

η DHTML σχεδιάστηκαν ως εργαλεία «ελαφρού» προγραμματισμού με σκοπό την 

υποστήριξη ικανότητας προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και τις πιο 

πλούσιες εμπειρίες του χρήστη. Πριν κάποια χρόνια, η Macromedia επινόησε τον όρο 

“Rich Internet Applications” ώστε να δώσει έμφαση στις ικανότητες του Flash ως 

προς την παροχή του όχι απλά πολυμεσικού περιεχομένου αλλά και εμπειρίες 

εφαρμογών με GUI-στυλ (Graphical User Interface- Γραφική Διεπαφή Χρήστη).  

Οι RIA τεχνικές, όπως η AJAX, έχουν εξελιχθεί ώστε να μπορούν βελτιώνουν την 

εμπειρία του χρήστη σε εφαρμογές Διαδικτύου που βασίζονται στο φυλλομετρητή. Η 

AJAX περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα που απαιτεί ενημέρωση ενός τμήματος του 

περιεχομένου της, και μεταβάλλοντας αυτό το τμήμα στην έξοδο του φυλλομετρητή, 

χωρίς να χρειάζεται ανανέωση από το χρήστη ολόκληρης της σελίδας. Επιπλέον, 

υπάρχουν ιδιόκτητες εφαρμογές (όπως το Google Maps) και ανοιχτές φόρμες που 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις APIs των υπηρεσιών Διαδικτύου, τα syndication feeds 

και τα screen scraping. 

Παρόλα αυτά, η δυνατότητα του δικτύου να προσφέρει ολόπλευρες εφαρμογές δεν 

κατέρριψε την δεσπόζουσα τάση μέχρι που έκανε την εμφάνιση του το Gmail της 

Google, που γρήγορα ακολουθήθηκε από το Google Maps, δικτυακές εφαρμογές με 

πλούσια περιβάλλοντα χρήστη και αλληλεπίδραση ισοδύναμη με αυτή που 

υποστηρίζουν οι εφαρμογές των προσωπικών υπολογιστών. Η συλλογή των 

τεχνολογιών που το Google χρησιμοποίησε ήταν η christened AJAX. 

Πολλές από τις ικανότητες που τώρα εξερευνούν έχουν κάνει την εμφάνισή τους 

εδώ και πολλά χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και η Microsoft και η Netscape 

οραματίζονταν τις ικανότητες που τελικά τώρα συνειδητοποιήθηκαν αλλά η μάχη 

μεταξύ τους έκανε δύσκολη τη δημιουργία εφαρμογών που υποστηρίζονται από τους 

φυλλομετρητές. Όταν η Microsoft τελικά «κέρδισε» τότε έγινε πιθανή μια τέτοιου 

είδους εφαρμογή. Και ενώ ο Firefox ξαναέφερε στο φως τον ανταγωνισμό στην αγορά 

των φυλλομετρητών, τουλάχιστον δε ξαναείδαμε τον καταστρεπτικό ανταγωνισμό 

σχετικά με τα δικτυακά πρότυπα, που κρατούσε πίσω την πρόοδο στη δεκαετία του 

’90.  
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Είναι εύκολο να δούμε πως το Web2.0. θα ανακατασκευάσει το βιβλίο 

διευθύνσεων (address book). Ένα τέτοιο βιβλίο του Web2.0. – στυλ θα χειρίζεται το 

address book του προσωπικού υπολογιστή ή του τηλεφώνου ως μια μνήμη επαφών, 

που ο χρήστης θα ζητά από το σύστημα να θυμάται. Στο μεταξύ, μια δικτυακή ατζέντα, 

με το στυλ του Gmail, θα θυμάται κάθε σταλμένο ή λαμβανόμενο μήνυμα, κάθε 

ηλεκτρονική διεύθυνση, κάθε τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιείται, και θα 

δημιουργεί ένα ευριστικό κοινωνικό δίκτυο για να αποφασίζει ποιον θα επιλέξει ως 

εναλλακτικό στην περίπτωση που μια επαφή δε βρέθηκε στην τοπική μνήμη. Αν δε 

βρεθεί η επαφή εκεί, το σύστημα θα ρωτά το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο. 

Ένας Web2.0. επεξεργαστής κειμένου θα ακολουθεί το wiki-στυλ, δηλαδή την 

αθροιστική συμμετοχή στη δημιουργία του κειμένου, με παράλληλη υποστήριξη των 

πλούσιων δυνατοτήτων μορφοποίησης που υποστηρίζουν οι επεξεργαστές κειμένου 

των προσωπικών υπολογιστών. Ο Writely είναι ένα καλό αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής. Η επανάσταση του Web 2.0. δε θα περιοριστεί 

στις εφαρμογές των προσωπικών υπολογιστών.  

Στο μέλλον, οι νέες εφαρμογές του Web2.0. θα περιλαμβάνουν δυνατότητες 

μάθησης από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική της συμμετοχής, ώστε 

να υπερτερούν στο χώρο της λογισμικού διεπαφής αλλά και στην αφθονία των 

διαμοιραζόμενων δεδομένων. 
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2.2. Τα Web 2.0. Πρότυπα Σχεδιασμού 
Στις Web2.0. εφαρμογές γίνονται εμφανή κάποια χαρακτηριστικά, καθώς και 

δυνατότητες και λειτουργίες που δεν συναντώνται στις εφαρμογές του Διαδικτύου της 

προηγούμενης γενιάς (Web1.0.). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ακολουθούνται από τους 

developers και τους προγραμματιστές συγκεκριμένα πρότυπα σχεδίασης και ανάπτυξης 

που λύνουν διάφορα αρχιτεκτονικά προβλήματα και οδηγούν στη σύνθεση και 

υλοποίηση νεωτεριστικών εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Κάποια τέτοια 

πρότυπα σχεδίασης ακολουθούν: 

1. Εκμετάλλευση των μικρών ιστοτόπων που συλλεκτικά μπορούν να δημιουργήσουν 

τον όγκο του περιεχομένου του Διαδικτύου. 

2. Οι εφαρμογές γίνονται ολοένα και περισσότερο κατευθυνόμενες από τα δεδομένα. 

Συνεπώς, αρκεί να δημιουργούνται μοναδικές βάσεις και πηγές με δεδομένα που 

δύσκολα ξαναδημιουργούνται  και τροποποιούνται. 

3. Οι χρήστες προσθέτουν τα δικά τους δεδομένα. Επομένως δε θα πρέπει να 

περιορίζεται η άμεση ή έμμεση ανάμειξη του χρήστη στη σύνθεση του λογισμικού 

και η «αρχιτεκτονική της συμμετοχής» κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 

εφαρμογών. Δηλαδή, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (κείμενο, εικόνες, βίντεο, 

ήχος) υποβάλλεται από τους χρήστες-επισκέπτες και όχι από το διαχειριστή του 

τόπου. 

4. Επειδή πιθανόν ένα μικρό ποσοστό χρηστών θα ενδιαφερθούν σχετικά με την 

προσθήκη δεδομένων σε κάποια εφαρμογή, μπορεί η τελευταία να 

συμπεριλαμβάνει σημεία όπου η προσθήκη των δεδομένων από το χρήστη να 

αποτελεί παρενέργεια της χρήσης της εφαρμογής. 

5. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας περιορίζει την επαναχρησιμοποίηση και 

εμποδίζει τον πειραματισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι ωφέλειες 

προέρχονται από την αθροιστική επιψήφιση και όχι από τον ιδιωτικό περιορισμό. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει τουλάχιστον οι φραγμοί να είναι χαλαροί. Ποτέ 

δε πρέπει να παραβιάζονται τα υπάρχοντα πρότυπα και να χρησιμοποιούνται άδειες 

με όσο το δυνατό λιγότερους περιορισμούς. Ο ιδανικός σχεδιασμός θα πρέπει να 

επιτρέπει το «hacking» και την «ανάμειξη».  

6. Όταν οι συσκευές και τα προγράμματα συνδέονται στο Διαδίκτυο οι εφαρμογές δεν 

αποτελούν πια λογισμικό αλλά υπηρεσίες. Επομένως, δεν έχει νόημα η προσθήκη 
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νέων χαρακτηριστικών σε παλιότερες εκδόσεις αλλά στην εφαρμογή σε 

καθημερινή βάση ως ένα μέρος της φυσιολογικής εμπειρίας που ο χρήστης έχει με 

την εφαρμογή. Οι χρήστες θα πρέπει να θεωρούνται δοκιμαστές της υπηρεσίας, σε 

πραγματικό χρόνο. Απαραίτητη είναι και η μέτρηση και ο έλεγχος της υπηρεσίας 

για να γίνει  γνωστό το πώς και κατά πόσο χρησιμοποιούνται από τους χρήστες τα 

νέα χαρακτηριστικά. 

 

Εικόνα 4: Ο Web2.0. Meme Χάρτης που αναφέρει τα σχεδιαστικά πρότυπα 
 
7. Οι Web2.0. εφαρμογές δημιουργούνται από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων 

υπηρεσιών. Δηλαδή, απαραίτητα στοιχεία μιας εφαρμογής αποτελούν η 

«κοινοπραξία» των δεδομένων, η επαναχρησιμοποίηση ξένων υπηρεσιών 

δεδομένων, ενώ ιδανικά είναι και τα μοντέλα «ελαφρού» προγραμματισμού που 

επιτρέπουν συστήματα χαλαρών ενώσεων.  

8. Ο προσωπικός υπολογιστής δεν είναι πια η μόνη συσκευή προσπέλασης των 

διαδικτυακών εφαρμογών. Κατά συνέπεια οι εφαρμογές που περιορίζονται σε μια 

απλή συσκευή έχουν πλέον μικρότερη αξία από εκείνες που υποστηρίζουν τη 

διασύνδεση. Άρα, οι εφαρμογές πρέπει να ενοποιούν υπηρεσίες μεταξύ των 

συσκευών χεριού, των προσωπικών υπολογιστών αλλά και των εξυπηρετητών του 

Διαδικτύου. 
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2.3. Οι Web 2.0. Τεχνολογίες 
Οι Web2.0. εφαρμογές και υπηρεσίες ακολουθούν και εφαρμόζουν νεωτεριστικές 

τεχνολογίες, αρχές και μεθόδους. Τεχνικές όπως η Ajax και η RSS, τεχνολογίες όπως 

τα blogs, το podcasting και τα wikis, μηχανισμοί όπως το Trackback και το Screen 

Scraping, μέθοδοι όπως η Search Engine Optimization καθώς και εξελιγμένες γλώσσες 

σχεδιασμού ιστοσελίδων όπως η XML, η XHTML, η XUL, η SVG και η Javascript 

κάνουν πολύ συχνά την εμφάνισή τους στις καινούριες διαδικτυακές εφαρμογές και 

υπηρεσίες, είτε μεμονωμένα είτε και σε συνδυασμό. Ακολουθεί μια λεπτομερής 

αναφορά των Web2.0. τεχνολογιών και τεχνικών. 

2.3.1. Η τεχνική AJAX 

Η Ajax είναι το στοιχείο-κλειδί των Web2.0. εφαρμογών, όπως το Flickr, και 

άλλων εφαρμογών του Google, όπως το Gmail και το Orkut. Τα τελευταία χρόνια 

μπαίνουμε σε μια πρωτοφανή περίοδο όσον αφορά στην καινοτομία της διεπαφής του 

χρήστη, αφού οι σχεδιαστές του Διαδικτύου είναι επιτέλους ικανοί να δημιουργήσουν 

δικτυακές εφαρμογές τόσο πλούσιες όπως αυτές που προορίζονται για ένα προσωπικό 

υπολογιστή.   

Η Ajax ή Asynchronous Javascript and XML είναι ένας όρος που περιγράφει μια 

τεχνολογία Διαδικτύου για δημιουργία αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών. 

Είναι μια μέθοδος φόρτωσης δεδομένων από τον server. Συνδυάζει την HTML (ή 

XHTML) και τα CSS (Cascading Style Sheets) για την παρουσίαση της πληροφορίας, 

τα DOM (Document Object Model) και Javascript για να απεικονίσει και να 

αλληλεπιδράσει δυναμικά με την πληροφορία που παρουσιάζεται και να ενσωματώσει 

τα δεδομένα που λαμβάνει από τον server στο έγγραφο, τις XML, XSLT και 

XMLHttpRequest για την ανταλλαγή και τη διαχείριση δεδομένων ασύγχρονα με τον 

εξυπηρετητή.  

Όταν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική δεν είναι απαραίτητες η φόρτωση ολόκληρης 

της ιστοσελίδας (reload) και η επαναφόρτωσή της (refresh) μετά από κάθε αλλαγή, 

γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα της ταχύτητας που απαιτείται για τις διαδικτυακές 

εφαρμογές. Επιπλέον, οι εφαρμογές AJAX χρειάζονται μόνο τον φυλλομετρητή 

(browser) (δυνητικά οποιονδήποτε) και δεν εξαρτώνται από το περιβάλλον εργασίας 

(υλικό και λειτουργικό σύστημα) που διαθέτει ο χρήστης.    
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Η Ajax δεν είναι μια τεχνολογία αλλά διάφορες τεχνολογίες, που συνεργάζονται 

καταλήγοντας σε νεωτεριστικούς και δυνατούς τρόπους: 

1. Παρουσιάσεις που στηρίζονται σε XHTML και CSS. 

2. Δυναμική απεικόνιση και αλληλεπίδραση χρησιμοποιώντας τα Document 

Object Model. 

3. Ανταλλαγή και χειρισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας την XML και XSLT. 

4. Ασύγχρονη ανάκτηση δεδομένων χρησιμοποιώντας την XMLHttpRequest. 

5. Javascript για την συνένωση και προσάρτηση όλων των παραπάνω. 

2.3.2. Syndication και τεχνική RSS 

Βασικές Ιδέες 

 Η λέξη syndication περιγράφεται καλύτερα με τον όρο “new feeds”.  

 Η τεχνολογία Really Simple Syndication (RSS) είναι ένας εύκολος τρόπος για 

ένα χρήστη να γίνει συνδρομητής στα feeds.                                                      

 Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο με τρόπο που αυτός 

προτιμά και να ελέγξει το σχεδιασμό και τη δομή. 

 Όλο το κείμενο του Διαδικτύου μπορεί να υποστεί syndication: ιστοσελίδες 

(webpages), χώροι συζητήσεων (forums), ημερολόγια (blogs), έγγραφα 

(documents). Η λέξη syndication είναι όρος που συναντάται σε Web 2.0. 

εφαρμογές και έρχεται σε αντιδιαστολή με τον όρο stickiness του Web 1.0. 

Syndicated Content 

Κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί με ένδειξη “RSS feeds” ο χρήστης μπορεί να γίνει 

συνδρομητής στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Με αυτό τον τρόπο προσθέτει ένα 

καινούριο feed στο δικό του feed reader. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τα προσωπικά 

τους feed readers βρίσκουν ενημερωμένο περιεχόμενο, δηλαδή μια συλλογή από feeds 

στα οποία έχουν γίνει συνδρομητές. Τα RSS, Atom και XML είναι σχήματα με τα 

οποία οι χρήστες μπορούν να πάρουν αυτή την πληροφορία.   
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RSS ( Really Simple Syndication ) 

Η RSS είναι μια τεχνολογία την οποία ο χρήστης χρησιμοποιεί για να πάρει και να 

διαβάσει πληροφορίες που έχουν σταλεί σε αυτόν αντί να επισκεφθεί μόνος τον 

κατάλληλο ιστότοπο για να την αναζητήσει και να την προσπελάσει. Η RSS είναι 

υπεύθυνη για την αυτοματοποιημένη λήψη στην επιφάνεια εργασίας ειδήσεων, 

συζητήσεων, podacasts, videocasts και μουσικής από διάφορους δικτυακούς τόπους. 

Είναι μια οικογένεια προτύπων ανταλλαγής και διανομής περιεχομένου που βασίζονται 

στη γλώσσα XML. Ένα κανάλι τροφοδοσίας RSS (RSS feed) αποτελείται από μία 

λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη 

ιστοσελίδα ή αρχείο. Η τεχνική RSS επιτρέπει σε κάποιον όχι μόνο να συνδεθεί μέσω 

link με μία ιστοσελίδα, αλλά και να γίνει συνδρομητής σε αυτή, με πλήρη ενημέρωσή 

του για κάθε αλλαγή της σελίδας. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται “incremental 

web”(αυξητικό δίκτυο) ή “live web”(ζωντανό δίκτυο). 

Οι «δυναμικές ιστοσελίδες» (π.χ. ιστοσελίδες πίσω από τις οποίες βρίσκονται 

βάσεις δεδομένων και με δυναμικά αναπαραγόμενο περιεχόμενο) αντικατέστησαν τις 

«στατικές ιστοσελίδες». Αυτό που είναι δυναμικό στο live web δεν εντοπίζεται μόνο 

στις σελίδες αλλά στους συνδέσμους. Ένας σύνδεσμος σε ένα weblog αναμένεται να 

δείχνει σε μια διηνεκώς μεταβαλλόμενη σελίδα, με «μόνιμους συνδέσμους» για κάθε 

ατομική εγγραφή, και ειδοποίηση για κάθε αλλαγή. Έτσι ένα RSS είναι πιο δυναμικός 

σύνδεσμος σε σχέση με ένα σελιδοδείκτη ενός βιβλίου ή έναν απλό σύνδεσμο μιας 

ιστοσελίδας. 

        Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι χρήσης της υπηρεσίας είναι:  

 Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (News Aggregator) 

 Eνσωματώνοντας το RSS feed στο προσωπικό weblog του χρήστη  

Τα προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων είναι αυτόνομες εφαρμογές οι οποίες 

ανακτούν και εμφανίζουν τα περιεχόμενα των RSS feeds που έχει επιλέξει ο χρήστης.  

Ένας άλλος τρόπος χρήσης της υπηρεσίας είναι να ενσωματώσει ο χρήστης το 

περιεχόμενο του feed στο προσωπικό του weblog (ή blog). (Τα web logs είναι 

προσωπικές σελίδες που φτιάχνουν οι χρήστες και εμφανίζουν περιεχόμενο που 

ανανεώνεται με συχνούς ρυθμούς.) 

H RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης των χρηστών. Επιτρέπει στο 

χρήστη να βλέπει πότε ανανεώθηκε το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που τον 
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ενδιαφέρουν. Μπορεί να λαμβάνει κατευθείαν στον υπολογιστή του τους τίτλους των 

τελευταίων ειδήσεων και των άρθρων που επιθυμεί, ή ακόμα και εικόνων ή βίντεο, 

αμέσως μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκέπτεται 

καθημερινά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. 

Για να μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση της RSS τεχνικής θα πρέπει να 

προμηθευτεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS reader). Το πρόγραμμα αυτό 

είναι ένα ειδικό λογισμικό στο οποίο προσθέτει τις σελίδες RSS που τον ενδιαφέρουν 

και αυτό με τη σειρά του ελέγχει τις σελίδες αυτές και τον ενημερώνει διαρκώς για 

οτιδήποτε νέο. Αφού επιλέξει πρόγραμμα ανάγνωσης, θα πρέπει να αποφασίσει ποιο 

περιεχόμενο θέλει να λαμβάνει. Ο χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει στο Διαδίκτυο και 

στους αγαπημένους του δικτυακούς τόπους τις σελίδες RSS που τον ενδιαφέρουν και 

να γραφτεί συνδρομητής σε αυτές. Μερικά προγράμματα πλοήγησης (browsers) όπως 

τα Firefox, Opera και Safari, ελέγχουν αυτόματα τις σελίδες που επισκέπτεται ο 

χρήστης για RSS και εμφανίζουν ένα σχετικό εικονίδιο όταν βρίσκουν σχετικό 

περιεχόμενο κάνοντας απλούστερη τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία RSS του 

κάθε τόπου.  

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προγράμματα στο Διαδίκτυο από τα οποία ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

είναι λειτουργικό στον υπολογιστή του. Μερικά από τα προγράμματα είναι τα εξής: 

 

Freeware (Δωρεάν προγράμματα)  

Active Web Reader Windows 

The Big Feed Windows 

FeedExplorer Windows 

FeedReader Windows 

BottomFeeder Windows | Mac | Unix | 

Linux 

NewsReader Mac  

Shareware (Δοκιμαστική και επί 

πληρωμή έκδοση)  

NetNewsWire Windows | Mac 

FeedDemon Windows 

Briz RSS reader Windows 

NovoBot Windows 

NewsFan Mac 
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http://www.deskshare.com/awr.aspx
http://www.thebigfeed.com/
http://www.feedexplorer.net/
http://www.feedreader.com/
http://www.cincomsmalltalk.com/BottomFeeder/
http://www.benkazez.com/newsreader.php
http://www.newsgator.com/NGOLProduct.aspx?ProdID=NetNewsWire
http://www.newsgator.com/NGOLProduct.aspx?ProdId=FeedDemon
http://www.brizsoft.com/rss-reader/
http://www.proggle.com/novobot/
http://www.makienterprise.com/newsfan/index.html


Web-based (Πρόσβαση σε RSS μέσω Διαδικτύου)  

NewsGator 

Bloglines

FeedBucket 

FeedLounge
  

Εικόνα 5: Κανάλι τροφοδοσίας RSS (feed reader) 
 
Ωφέλειες για τους χρήστες 

 Οι χρήστες έχουν τον έλεγχο. Μπορούν να πάρουν από τα δεδομένα ό, τι 

αυτοί προτιμούν, όπως και όποτε το επιθυμούν. Χρησιμοποιούν τα feed readers, 

αλλάζουν τα χρώματα, το είδος της γραμματοσειράς, το πλάτος της στήλης του 

κειμένου ενώ επιλέγουν πόσο από το αναρτημένο περιεχόμενο θα διαβάσουν. 

 Οι χρήστες δεν «κυνηγούν» πλέον την πληροφορία. Η πληροφορία φτάνει 

στους χρήστες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RSS η πληροφορία έχει προεπιλεχθεί 

και έρχεται στο χρήστη κατά παραγγελία, σε μία μόνο τοποθεσία, χωρίς αυτός να είναι 
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αναγκασμένος να θυμάται δεκάδες URLs και να αναζητά την πληροφορία κάνοντας 

επισκέψεις σε διάφορους ιστότοπους.  

 Οι χρήστες μπορούν να αφαιρέσουν από τη συνολική πληροφορία 

αντικείμενα που δε χρειάζονται, όπως διαφημιστικά banners, σχετικές διαφημίσεις 

μέσω του Google κ.α. 

 Αυτού του είδους η ενημέρωση διαφέρει από την ενημέρωση που 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τα οποία μερικές φορές 

αποκαλούνται και spam. Ο χρήστης έχει ένα είδος ελέγχου στο ηλεκτρονικό 

ενημερωτικό μήνυμα: να το διαβάσει ή όχι. Αντίθετα, η τεχνική RSS επιτρέπει στους 

χρήστες να δουν την λαμβανόμενη πληροφορία στη μορφή που αυτοί προτιμούν και σε 

συνδυασμό με άλλο περιεχόμενο το οποίο φτάνει σε αυτούς με τον ίδιο τρόπο. 

Ωφέλειες για τις εταιρείες 

 Για τους διαχειριστές του Διαδικτύου και τους κατόχους του δικτυακού 

περιεχομένου η λέξη syndication σημαίνει ακρίβεια: το σωστό κοινό λαμβάνει τη 

σωστή πληροφορία χωρίς ίχνος αναστάτωσης, κόπου και επίπονης προσπάθειας 

εύρεσης των επιθυμητών δεδομένων. 

 Το κείμενο διαχωρίζεται από την εμφάνιση. Ένα μέρος του ελέγχου λοιπόν 

χάνεται αφού ο χρήστης είναι εκείνος που καθορίζει το πώς θα δει τα δεδομένα, 

αδιαφορώντας για την ύπαρξη επισημάνσεων, γραφικών ή διεπαφών χρήστη. 

 Οι χρήστες έρχονται στους ιστότοπους για την εύρεση περιεχομένου. Με τη 

χρήση της syndication και της συνδρομής, η διαφορά είναι ότι οι χρήστες δε χρειάζεται 

πια να επισκεφθούν κάποιον ιστότοπο για να αποκτήσουν τα δεδομένα. 

 Η κατασκευή των ιστότοπων πλέον θα είναι μια λιγότερο κοπιαστική 

διαδικασία αφού ο σχεδιασμός δε θα επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη συνολική 

εμφάνιση μιας ιστοσελίδας, μιας και το περιεχόμενο που θα φτάνει στο χρήστη είναι 

αυτό που τελικά αξίζει.  
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2.3.3. Το Blogging και η «σοφία του πλήθους» (The Wisdom of 
Crowds) 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Web2.0. είναι η αύξηση του 

blogging. 

Blog  

Το blog (ή weblog) είναι μια ιστοσελίδα στην οποία αναρτώνται και εμφανίζονται 

αντικείμενα, με τα νεότερα στην κορυφή. Ένα blog είναι ένα μίγμα από αυτά που 

συμβαίνουν στην προσωπική ζωή του κατόχου του και από αυτά που συμβαίνουν στο 

Διαδίκτυο. Όπως και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα blogs συνήθως 

εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως το φαγητό, η πολιτική ή τα τοπικά νέα. 

Βέβαια υπάρχουν πολλοί τύποι blogs ανάλογα με την προσωπικότητα κάθε ιδιοκτήτη.  

Μερικά blogs λειτουργούν και ως online ημερολόγια. Τυπικά blogs συνδυάζουν 

κείμενο, εικόνες, και συνδέσμους προς άλλα blogs, ιστοσελίδες και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης που σχετίζονται με το θέμα τους.  

 

Εικόνα 6: Εισαγωγή μιας νέας εγγραφής σε κάποιο blog 
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Από τη στιγμή που έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους (το 1995), η ιδέα των blogs 

αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές μέσο επικοινωνίας, που επιδρά στην κοινή γνώμη και 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ολόκληρου του κόσμου. Παρόλο που τα αρχικά 

weblogs ενημερώνονταν χειροκίνητα από το χρήστη, υπάρχουν εργαλεία που 

πετυχαίνουν την αυτόματη διατήρηση τέτοιου είδους ιστότοπων, κάνοντάς τους 

προσπελάσιμους από μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. 

Η τεχνική RSS δεν χρησιμοποιείται πια μόνο για να ωθήσει τις ειδοποιήσεις από 

την είσοδο νέων εγγραφών στα blogs, αλλά επίσης όλων των ειδών ενημερώσεων των 

δεδομένων όπως για παράδειγμα δεδομένα καιρού ή διαθεσιμότητα φωτογραφιών. Η 

RSS είναι αυτή που κάνει ένα weblog να διαφέρει από έναν συνηθισμένο προσωπικό 

ιστότοπο (personal website). Σε αυτό βοηθά η ύπαρξη του permalink. Όσο και αν τώρα 

πια φαίνεται τετριμμένο, ο permalink ήταν το τέχνασμα που μετέτρεψε αποδοτικά τα 

weblogs από μια μέθοδο εύκολης γραφής και έκδοσης σε ομάδες συζητήσεων με κοινά 

χαρακτηριστικά. Ήταν η πρώτη φορά που απλοποιήθηκε η συζήτηση και η συνομιλία 

μεταξύ των χρηστών. Ο permalink ήταν η πιο πετυχημένη προσπάθεια να 

δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των weblogs.  

 

Εικόνα 7: Ταξινόμηση των εγγραφών του blog σε χρονολογική σειρά 
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Ο συνδυασμός της τεχνικής RSS και των permalinks πρόσθεσαν πολλά 

χαρακτηριστικά του NTTP (Network News Protocol of the Usenet) στο HTTP 

πρωτόκολλο. Οι χρήστες όχι μόνο μπορούν να γίνουν συνδρομητές ο ένας στον 

ιστότοπο του άλλου, αλλά επιπλέον μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως trackbacks 

μπορούν να βλέπουν πότε κάποιος άλλος χρήστης συνδέεται (μέσω link) στις 

ιστοσελίδες τους και να απαντήσουν είτε με αντίστροφους συνδέσμους (links) ή 

προσθέτοντας σχόλια.   

Οι αμφίδρομοι σύνδεσμοι ήταν ο στόχος των πρώτων συστημάτων υπερκειμένου 

όπως το Xanadu. Οι trackbacks δεν είναι ακριβώς αμφίδρομοι αλλά συμμετρικοί 

μονόδρομοι σύνδεσμοι που δημιουργούν τα επακόλουθα των αμφίδρομων συνδέσμων. 

Η διαφορά φαίνεται λεπτή αλλά πρακτικά είναι τεράστια. Τυπικά δικτυακά συστήματα 

όπως το Friendster, Orkut και LinkedIn, που απαιτούν απάντηση από τον παραλήπτη 

ώστε να εγκατασταθεί μια σύνδεση, δεν διαθέτουν την ίδια κλιμάκωση με το 

Διαδίκτυο. Η προσοχή είναι μόνο συμπτωματικά αντίστροφη. Για παράδειγμα, στο 

Flickr υπάρχουν λίστες παρακολούθησης όπου κάθε χρήστης μπορεί να γίνει 

συνδρομητής σε οποιουδήποτε άλλου χρήστη τη σειρά φωτογραφιών μέσω της RSS. 

Το αντικείμενο προσοχής επισημαίνεται αλλά δεν είναι απαραίτητο να εγκρίνει την 

σύνδεση.   

Επιπλέον, επειδή οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τη δομή των συνδέσμων 

ώστε να προβλέπουν χρήσιμες ιστοσελίδες, οι κάτοχοι ημερολογίων που διαθέτουν 

τους πιο παραγωγικούς και επίκαιρους συνδέσμους, έχουν ένα δυσανάλογο ρόλο στη 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Ταυτόχρονα, επειδή οι 

κάτοχοι των blogs είναι υψηλά αυτό-αναφερόμενοι, το να δίνουν προσοχή σε άλλους 

κατόχους blogs μεγεθύνει τη δύναμη και την ορατότητά τους. 

Όπως στη Wikipedia, το blogging χρησιμοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη ως ένα 

είδος φίλτρου. Ο James Suriowecki ονομάζει τη διαδικασία «σοφία του πλήθους». Η 

αθροιστική προσοχή του blogging προσδίδει αξία όπως ακριβώς η PageRank παράγει 

καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ανάλυση των ατομικών εγγράφων. 
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Εικόνα 8: Εγγραφές σε ένα blog ειδήσεων 
 

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των blogs είναι ραγδαία. Πιο συγκεκριμένα, μέσα 

στην τελευταία τριετία εκατονταπλασιάστηκαν! Περισσότερα από 50 εκατομμύρια 

blogs υπήρχαν στο Internet τον Αύγουστο, δηλαδή 100 φορές περισσότερα από το 

αντίστοιχο νούμερο πριν από μια τριετία. Το Technorati, μια ιστοσελίδα που 

ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη της αποκαλούμενης «blogosphere», 

ισχυρίζεται ότι ο αριθμός τους διπλασιάζεται κάθε πέντε με επτά μήνες, από τον 

Ιανουάριο του 2004, κι όπως όλα δείχνουν τον Φεβρουάριο του 2007, θα ξεπεραστεί το 

όριο των 100 εκατομμυρίων blogs.Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον Αύγουστο, ο αριθμός 

των blogs αυξανόταν με ρυθμό 175.000 νέων blogs κάθε μέρα ή -κατά μέσο όρο- δυο 

το δευτερόλεπτο (!!!), ενώ ο αριθμός των νέων μηνυμάτων στο πλαίσιο της 

«συντήρησης» και του εμπλουτισμού τους, ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια 

καθημερινά. Σχετικά με τη γλώσσα τους, το 39% είναι στα αγγλικά, το 31% στα 

ιαπωνικά και το 12% στα κινέζικα. 
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2.3.4. Videoblogs 

Είναι τα blogs που υποστηρίζουν μορφή βίντεο. Το Blogging περικλείει από 

εκκεντρικούς διαπληκτισμούς έως νόμιμα νέα από καταξιωμένους δημοσιογράφους, 

αρθογράφους και αυθεντίες. Το Video blogging είναι πιθανό να ακολουθήσει την ίδια 

πορεία, προσφέροντας επικοινωνία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την 

εβδομάδα. Το Vblogging χρησιμοποιείται ήδη από πολλά παραδοσιακά μέσα και 

κανάλια ώστε να συμπληρώσει τις δημοσιογραφικές τους προσπάθειες. Το ερώτημα 

βέβαια που παραμένει αναπάντητο στην παρούσα φάση είναι κατά πόσο θα θέλουν να 

παρακολουθήσουν τα videoblogs και να τα χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή νέων 

άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τίποτα από το πώς λειτουργεί ακόμα και ένας τοπικός 

τηλεοπτικός σταθμός. 

2.3.5. Wikis 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων (content management system - CMS) είναι 

ένα λογισμικό συστήματος με σκοπό την οργάνωση και παροχή μιας συνεργατικής 

δημιουργίας εγγράφων και άλλου είδους περιεχομένου. Καμιά φορά μπορεί να 

αποτελεί μια δικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ιστοτόπων και 

διαδικτυακού περιεχομένου, παρόλο που στις πιο πολλές περιπτώσεις απαιτεί ειδικό 

λογισμικό πελάτη (client software) για τη δημιουργία και επεξεργασία άρθρων. 

Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως πηγή πληροφόρησης για μια εταιρεία αφού 

έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τεχνικών εγχειριδίων και εγχειριδίων λειτουργίας, 

οδηγών πώλησης και άλλων. Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε για συστήματα έκδοσης 

και διαχείρισης ιστοτόπων. Στις μέρες μας ο όρος χρησιμοποιείται πλέον για να 

αναφερθεί σε μια ποικιλία από τεχνολογίες και τεχνικές, όπως τα portals και τα 

groupware. 

Σταδιακά και βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας, τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου αλλάζουν μορφή. Τα Wikis είναι ένα είδος ενός τέτοιου συστήματος, σε 

μια εξελιγμένη όμως μορφή, αφού ακολουθεί τις προαναφερθείσες αρχές που το Web 

2.0. υποστηρίζει. Συγκεκριμένα, wikis αποτελούν οι ιστοτόποι που επιτρέπουν στους 

χρήστες εύκολα να προσθέτουν και να συντάσσουν το κείμενο που αυτοί επιθυμούν. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η Wikipedia, που επιτρέπει σχεδόν ολοκληρωτικά 

ανεξέλεγκτη πρόσβαση έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνεισφέρουν στον 

ιστότοπο, χωρίς υποχρεωτικά να πρέπει να υποστούν μια διαδικασία εγγραφής, όπως 
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συνήθως απαιτείται από διάφορους άλλους τύπους αντιδραστικών ιστοτόπων, όπως τα 

Internet forums. Και αυτή η τεχνική δίνει πρωτεύουσα σημασία και αξία στους χρήστες 

των εφαρμογών και υπηρεσιών που την αξιοποιούν.    

Τα wikis παρέχουν μοναδικές συνεργατικές ευκαιρίες για εκπαίδευση. 

Συνδυάζοντας δωρεάν προσπελάσιμη πληροφορία, γρήγορη ανταπόκριση, 

απλοποιημένη HTML και προσπέλαση από πολλαπλούς συγγραφείς, τα wikis έχουν 

αρχίσει να υιοθετούνται ραγδαίως ως ένας νεωτεριστικός τρόπος κατασκευής της 

γνώσης. Το όνομά τους προέρχεται από τη λέξη που χρησιμοποιείται στη Χαβάη για να 

δηλώσει ότι κάτι είναι γρήγορο. Το χαρακτηριστικό που έχει κάνει τα wikis να 

ξεχωρίζουν από άλλα forums και συζητήσεις που βασίζονται στο Διαδίκτυο, είναι ο 

μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που συνεισφέρουν. Σε αντίθεση με το blog, για 

παράδειγμα, που έχει ένα κύριο αναγνωρίσιμο συγγραφέα, μια ιστοσελίδα με στυλ wiki 

μπορεί να γραφεί αλλά και να τροποποιηθεί από πολλούς συγγραφείς. Με αυτό τον 

τρόπο οι wiki ιστοσελίδες μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ αφού συνεχώς 

τροποποιούνται και επεκτείνονται. 

Με δεδομένη τη συνεργατική φύση των wikis, μια εύλογη ερώτηση θα μπορούσε 

να είναι πως μια wiki ιστοσελίδα εξελίσσεται για να γίνει μια συναφής δομή γνώσης; 

Τι έιναι αυτό που εμποδίζει ένα άτομο από το να εισάγει σε μια wiki σελίδα μη 

εποικοδομητική και ανακριβή γνώση;  

Τα wikis τείνουν να αναπτύσσονται γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Όσο μια 

online ομάδα από άτομα που συνεισφέρουν σε ένα wiki αναπτύσσουν και συγγράφουν 

σελίδες κοινού ενδιαφέροντος, ο καθένας προσπαθεί να διατηρήσει την ακρίβεια και 

την ποιότητα του περιεχομένου της σελίδας. Ακόμα και στις εξαιρετικές περιπτώσεις 

της εσκεμμένα καταστρεπτικής συγγραφής, τα κατάλληλα μέτρα παίρνονται ώστε να 

αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί στο περιεχόμενο. Κάθε φορά που γράφεται 

μια σελίδα, φυλάσσεται ένα αντίγραφο της προηγούμενης έκδοσης. Μια προηγούμενη 

έκδοση, λοιπόν, μπορεί να φορτωθεί ώστε να αντικαταστήσει την κατεστραμμένη. Σε 

μερικές περιπτώσεις, ατομικές IP διευθύνσεις ή χρήστες έχουν μπλοκαριστεί από τη 

συνεισφορά σε wikis. Κάποια wikis, ειδικά αυτά που έχουν εταιρικό ή εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, απαιτούν ένα είδος εγγραφής για τη συμμετοχή, ως μια προσπάθεια να 

διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ προσπέλασης και ασφάλειας. 
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2.3.6. Trackback 

Το TrackBack είναι ένας μηχανισμός για την επικοινωνία μεταξύ των blogs: εάν ο 

ιδιοκτήτης ενός blog εισάγει μια νέα εγγραφή που συνδέεται ή αναφέρεται σε μια 

εγγραφή που βρήκε σε κάποιο άλλο blog και ταυτόχρονα και τα δύο blogs ακολουθούν 

το Trackback πρωτόκολλο, τότε ο «σχολιαστής» ιδιοκτήτης του blog μπορεί να 

ειδοποιήσει το άλλο blog · ο άλλος ιδιοκτήτης μπορεί να απεικονίσει περιλήψεις από ή 

υπερσυνδέσμους προς όλες τις εγγραφές κάτω από την αρχική εγγραφή. Αυτό 

επιτρέπει τη δημιουργία συζητήσεων που εκτείνονται σε διάφορα blogs και που οι 

αναγνώστες μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να ακολουθήσουν. Το Trackback 

πρωτόκολλο θέτει ένα URL για κάθε εγγραφή. Αυτό το URL χρησιμοποιείται ώστε 

από τον «σχολιαστή» ιδιοκτήτη του blog, του οποίου το λογισμικό θα στείλει σε αυτό 

το URL πληροφορία XML μορφής σχετικά με την νέα εγγραφή. Κάποια εργαλεία 

δημιουργίας blogs έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν αυτόματα αυτά τα 

Trackback URLs ενώ άλλα απαιτούν από τον «σχολιαστή» ιδιοκτήτη blog να το 

εισάγει χειροκίνητα. Κάποια άτομα ή εταιρείες έχουν εκμεταλλευτεί το Trackback 

ώστε να εισάγουν συνδέσμους spam σε κάποια blogs, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε 

πολλά συστήματα έκδοσης weblog φίλτρα που να εξουδετερώνουν τα spam. Επιπλέον, 

πολλά weblogs έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν trackbacks επειδή είναι αρκετά 

επώδυνο το να πρέπει να χειρίζονται τον μεγάλο όγκο των spam.  

2.3.7. Podcasting 

Το Podcasting είναι η διακίνηση αρχείων ήχου ή βίντεο, όπως τα ραδιοφωνικά 

προγράμματα ή μουσικά βίντεο μέσω Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η 

RSS ή η Atom Syndication, ώστε αυτά να ακούγονται σε προσωπικούς υπολογιστές ή 

κινητά τηλέφωνα ή άλλες κινητές συσκευές. Ο όρος podcast μπορεί να σημαίνει 

ταυτόχρονα και το περιεχόμενο αλλά και τη μέθοδο διανομής. Οι ιστοσελίδες που 

υποστηρίζουν podcasting μπορούν να προσφέρουν επίσης άμεσο download των 

αρχείων τους, αλλά η συνδρομητική τροφοδοσία του αυτόματα προσφερόμενου νέου 

περιεχομένου είναι αυτό που κάνει το podcast να ξεχωρίζει από ένα απλό download ή 

μια μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η ουσία του podcasting είναι ότι 

δημιουργεί περιεχόμενο για ένα κοινό που ακούει όταν θέλει, όπου θέλει και όπως 

θέλει.   
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Εικόνα 9: Podcasts 

2.3.8. Screen Scraping μέσω των Web Services 

H screen scraping είναι μία τεχνική κατά την οποία ένα πρόγραμμα αποσπά 

δεδομένα από την έξοδο ενός άλλου προγράμματος. Το πρόγραμμα που υλοποιεί το 

scraping ονομάζεται screen scraper. Αυτό που κάνει το screen scraping να ξεχωρίζει 

από ένα συνηθισμένο parsing (ανάλυση) είναι ότι η έξοδος που έχει υποστεί τη 

διαδικασία του scraping αποσκοπεί στην ανθρώπινη αξιοποίηση και δεν προορίζεται 

για την ερμηνεία και χρήση από τη μηχανή. Υπάρχουν πολλές συνώνυμες λέξεις για τη 

συγκεκριμένη τεχνική, όπως data scraping, data extraction, web scraping, page scraping 

και HTML scraping (οι τρεις τελευταίες αναφέρονται συγκεκριμένα στο scraping 

ιστοσελίδων). 

Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των προγραμμάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση 

δομών δεδομένων που τοποθετούνται στις μηχανές. Τέτοια σχήματα ανταλλαγής είναι 

συνήθως εύκολα αναλύσιμα, αυστηρά δομημένα και συμπαγή. Πολύ συχνά δεν είναι 

καν αναγνώσιμα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το screen scraping είναι με λίγα λόγια η 

πρακτική κατά την οποία διαβάζονται δεδομένα από το κείμενο μιας μονάδας εξόδου 

ενός υπολογιστικού συστήματος. Αυτό γίνεται με την ανάγνωση της μνήμης του 
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τερματικού μέσω μιας βοηθητικής εισόδου ή συνδέοντας την έξοδο του τερματικού του 

ενός υπολογιστικού συστήματος με την είσοδο του άλλου συστήματος. Ο screen 

scraper πρέπει να προγραμματίζεται όχι μόνο να επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχουν 

ενδιαφέρον αλλά και να αναγνωρίζει και να απορρίπτει και τα ανεπιθύμητα.   

Το screen scraping είναι πιο συχνά μια διεπαφή ενός νόμιμου συστήματος που δεν 

έχει άλλους μηχανισμούς συμβατούς με το τρέχον υλικό αλλά μπορεί και να είναι μια 

διεπαφή ενός τρίτου συστήματος που δε διαθέτει μια πιο έμπειρη εφαρμογή (API). Στη 

δεύτερη περίπτωση, ο χειριστής του τρίτου συστήματος μπορεί να θεωρήσει το screen 

scraping ανεπιθύμητο λόγω της αυξημένης φόρτωσης του συστήματος, την απώλεια 

διαφημιστικών εσόδων και την απώλεια του ελέγχου του ενημερωτικού περιεχομένου. 

Επιπρόσθετα, οι ιστοσελίδες δημιουργούνται με γλώσσες βασισμένες στο κείμενο, 

όπως η HTML και η XHTML και συχνά απεικονίζουν πολύ χρήσιμο κείμενο. Όμως, 

πολλές ιστοσελίδες σχεδιάζονται με σκοπό την ανθρώπινη εκμετάλλευση και συχνά 

αυτές αναμειγνύουν το κείμενο με την παρουσίασή του. Επομένως, οι screen scrapers 

ξαναδημιουργήθηκαν με σκοπό να μπορούν εύκολα να αποσπούν δεδομένα και από τις 

ιστοσελίδες. Ακόμα και οι μηχανές αναζήτησης (search engines) και οι web crawlers 

χρησιμοποιούν πολλές τέτοιες τεχνικές. 

Το screen scraping είναι γενικά μια άκομψη, ad-hoc τεχνική (όταν υπάρχει 

απευθείας σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους), που συχνά χρησιμοποιείται ως η 

έσχατη λύση, όταν δεν είναι διαθέσιμος άλλος μηχανισμός. Εκτός από τον 

προγραμματισμό υψηλού επιπέδου και την επιβάρυνση της επεξεργασίας, η έξοδος που 

αποσκοπεί στην αξιοποίηση και εκμετάλλευσή της από τον άνθρωπο συνήθως αλλάζει 

δομή με μεγάλη συχνότητα. Αυτές οι αλλαγές αντιμετωπίζονται από τον άνθρωπο αλλά 

τα υπολογιστικά προγράμματα μπορούν εύκολα να γίνουν μη αποδοτικά ή να 

παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα. Το screen scraping γενικά απαιτεί εντατικούς 

αλγορίθμους ανάλυσης κειμένου. Επομένως, μια δημοφιλής επιλογή για τη συγγραφή 

προγραμμάτων που κάνουν screen scraping αποτελούν οι γλώσσες προγραμματισμού 

που έχουν δυνατή υποστήριξη για «κανονικές εκφράσεις» και επεξεργασία κειμένου.  

Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο πληθαίνουν τα προγράμματα που ασχολούνται 

με το screen scraping. Επιπλέον, υπάρχουν αναρίθμητες εφαρμογές που απευθύνουν 

ερωτήματα σε εμπορικούς ιστότοπους, όπως το Amazon.com, με σκοπό τη λήψη 

πληροφορίας και την απεικόνισή της εκτός περιεχομένου της εμπορικής υπηρεσίας. 
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Μια τέτοια χρήση μπορεί να οδηγήσει το screen scraping να θεωρηθεί ως μια 

ανεπιθύμητη διαδικασία από τους χειριστές των ιστοτόπων. Το Web 2.0. αφήνει πίσω 

τους παραπάνω κλασικούς τρόπους, υλοποιώντας το screen scraping με χρήση των 

υπηρεσιών Διαδικτύου (web services).  

Μια υπηρεσία Διαδικτύου ή αλλιώς μια web service είναι ένα λογισμικό 

συστήματος σχεδιασμένο να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μηχανών 

μέσω ενός δικτύου. Άλλα συστήματα αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία Διαδικτύου με 

τρόπο που καθορίζεται από τη διεπαφή της, χρησιμοποιώντας μηνύματα που 

στέλνονται τυπικά μέσω του πρωτοκόλλου HTTP και περιλαμβάνουν την XML σε 

συνδυασμό με άλλα διαδικτυακά πρότυπα. Οι υπηρεσίες Διαδικτύου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ένας πιο σύγχρονος και ευκολότερος τρόπος υλοποίησης του 

screen scraping. 

Η Microsoft δημιουργεί υπηρεσίες Διαδικτύου με τη δυνατότητα να αποσπούν τα 

δεδομένα τους από μια ιστοσελίδα με τη βοήθεια της επέκτασης των WSDL προτύπων 

και τη χρήση των «κανονικών εκφράσεων». Γενικότερα, εφαρμογές λογισμικού 

γραμμένες σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να εκτελούνται σε 

διάφορες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή 

δεδομένων μέσω δικτύων όπως το Internet. Αυτή η διαλειτουργικότητα (για 

παράδειγμα, μεταξύ Java και Python ή μεταξύ των Microsoft Windows και Linux) 

οφείλεται στη χρήση των «ανοιχτών προτύπων και πρωτοκόλλων». Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιώντας το HTTP πρωτόκολλο, οι υπηρεσίες Διαδικτύου μπορούν να 

λειτουργούν με πολλά κοινά firewalls, χωρίς να είναι απαραίτητοι οι κανόνες 

φιλτραρίσματος.  

Οι web services επιτρέπουν λογισμικό και υπηρεσίες διαφορετικών εταιρειών και 

τοποθεσιών να συνδυάζονται εύκολα με στόχο την παροχή μιας ενοποιημένης 

υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, οι web services κάνουν δυνατή την επαναχρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών και των επιμέρους σε μια καινούρια υποδομή, δηλαδή παρέχουν μια 

κατανεμημένη προσέγγιση σε μια ενοποιημένη εφαρμογή. Με άλλα λόγια, ακολουθούν 

την αρχή του Web 2.0. που θέλει μοντέλα ελαφρού προγραμματισμού που να 

επιτρέπουν loosely coupled συστήματα (ελεύθερα ενοποιημένα συστήματα).  
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2.3.9. Cost Per Click (CPC) 

Η μέθοδος Cost Per Click του Web 2.0. ανταγωνίζεται με τον μέχρι τώρα τρόπο 

μέτρησης της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας και χρήση αυτού του μεγέθους από 

τους διαφημιστές, με σκοπό την επιλογή των ιστοτόπων, που είναι κατάλληλοι για την 

προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων τους. Μέχρι την εμφάνιση των νέων 

μεθόδων, τα παραπάνω βασικά συμπεράσματα προέκυπταν με τη χρήση ενός όρου, 

γνωστός ως page view.  

Το page view, που το Web 1.0. χρησιμοποιεί, μπορεί να οριστεί ως η απαίτηση να 

φορτωθεί μια απλή ιστοσελίδα ενός ιστοτόπου του Διαδικτύου. Στον Παγκόσμιο Ιστό 

μια τέτοια απαίτηση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός απλού κλικ, από κάποιον 

χρήστη, πάνω σε ένα σύνδεσμο προς μια άλλη ιστοσελίδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με τον όρο hit, ο οποίος αναφέρεται σε μια απαίτηση για ένα αρχείο(file) από έναν 

εξυπηρετητή (web server). Επομένως, μπορεί να υπάρχουν πολλά hits για κάθε page 

view. Τα page views μπορούν να μετρηθούν. Για τον ιδιοκτήτη ενός ιστοτόπου αυτή η 

πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη αφού μπορεί να τον οδηγήσει στο να αντιληφθεί 

αν κάποια αλλαγή στην ιστοσελίδα (στην πληροφορία ή στον τρόπο παρουσίασης) 

καταλήγει σε περισσότερες επισκέψεις. Επιπλέον, αν στην ιστοσελίδα υπάρχουν 

διαφημιστικά μηνύματα, οι διαφημιστές ενδιαφέρονται για τον αριθμό των page views 

ώστε να υπολογίσουν τα αναμενόμενα έσοδά τους από τις διαφημίσεις.  

Την παραπάνω μέθοδο έρχεται να αντικαταστήσει η μέθοδος του Web 2.0., γνωστή 

ως Cost Per Click (CPC). Αποτελεί μια τεχνική διαφήμισης που βασίζεται στους 

ιστοτόπους, στα δίκτυα διαφήμισης και στις μηχανές αναζήτησης. Στην περίπτωση των 

μηχανών αναζήτησης οι pay per click διαφημίσεις είναι συνήθως διαφημιστικό κείμενο 

που τοποθετείται κοντά στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Όταν ένας επισκέπτης 

κάποιου ιστοτόπου κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση, ο διαφημιστής κερδίζει ένα μικρό 

χρηματικό ποσό. Με άλλα λόγια, ο διαφημιζόμενος δεν πληρώνει όταν ένας ιστότοπος 

εμφανίζει τo διαφημιστικό του σύνδεσμο (link). Για να χρεωθεί θα πρέπει πρώτα να 

επιλέξει ο επισκέπτης και χρήστης του Διαδικτύου να δει την αντίστοιχη ιστοσελίδα, 

δηλαδή να κάνει κλικ πάνω της. Η τεχνική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την CPM  

(Click-Per-Thousand Impressions)κατά την οποία ο διαφημιζόμενος πληρώνει 

ανεξάρτητα αν ο χρήστης κάνει κλικ στην ιστοσελίδα του ή όχι.  

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν την CPC τεχνική, αλλά υπερέχουν 

οι Google AdWords και η Yahoo! SearchMarketing (επίσημα γνωστή ως Overture). Οι 
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πολύ δημοφιλείς όροι αναζήτησης μπορεί να κοστίζουν περισσότερο στις δημοφιλείς 

μηχανές αναζήτησης. Βέβαια, κατάχρηση ενός cost per click μοντέλου μπορεί να 

οδηγήσει στο φαινόμενο click fraud.  

Στην τεχνική CRC στηρίζονται οι CRC μηχανές αναζήτησης που επιτρέπουν στους 

διαφημιστές να δημιουργούν λίστα με τα προϊόντα τους και όταν οι χρήστες αναζητούν 

ένα προϊόν, οι σύνδεσμοι προς τους διάφορους διαφημιστές για το συγκεκριμένο 

προϊόν να εμφανίζονται, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους διαφημιστές που έχουν 

πληρώσει περισσότερο. Επιπρόσθετα, οι μηχανές αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να 

ταξινομεί τα προϊόντα με βάση την τιμή, ώστε να λαμβάνει ένα καλύτερο οπτικό 

αποτέλεσμα σχετικά με το κόστος, πριν προχωρήσει σε κάποια αγορά. Αυτές οι 

μηχανές αναζήτησης ονομάζονται και Product Comparison Engines ή Price 

Comparison Engines (Μηχανές Αναζήτησης Σύγκρισης Προϊόντων ή Τιμών). 

Παραδείγματα αυτών αποτελούν οι: JustCompareIt.com, BizRate, NexTag, 

PriceGrabber.com, Pricescan, Pricethat, Pricewatch, PriceLeap, Shopping.com. 

Παρόμοιες μηχανές αναζήτησης υπάρχουν και για την περίπτωση των υπηρεσιών: 

NexTag, Pricethat, SideStep. 
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2.3.10. Search Engine Optimization 

Το Search engine optimization (SEO) είναι ένα σύνολο μεθόδων με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της κατάταξης ενός ιστότοπου στις λίστες μιας μηχανής αναζήτησης. 

Ο όρος SEO επίσης αναφέρεται στους «search engine optimizers», δηλαδή στους 

consultants που υλοποιούν προγράμματα βελτιστοποίησης εκ μέρους των δημιουργών 

των αντίστοιχων ιστότοπων. Η τεχνική αυτή του Web 2.0. μπορεί να αυξήσει και την 

ποσότητα αλλά και την ποιότητα των επισκεπτών ενός ιστότοπου. Το Search engine 

optimization μερικές φορές προσφέρεται ως ξεχωριστή υπηρεσία αλλά μπορεί και να 

αποτελέσει μέρος μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής προσπάθειας, και συχνά μπορεί 

να αποδειχθεί πολύ αποδοτική όταν αυτό ενσωματωθεί στο στάδιο της αρχικής 

ανάπτυξης και στο σχεδιασμό του ιστότοπου. Για δημοφιλείς όρους αναζήτησης το 

κόστος του pay per click advertising μπορεί να είναι μεγάλο. Επομένως, σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι μικρότερο το κόστος της βελτιστοποίησης που το SEO προσφέρει.  

Οι ιστότοποι δεν έχουν πανομοιότυπους στόχους σχετικά με τη βελτιστοποίηση της 

αναζήτησης. Συγκεκριμένα, κάποια sites ενδιαφέρονται για την ταξινόμηση 

κοινότοπων όρων αναζήτησης. Μια διαδεδομένη στρατηγική βελτιστοποίησης της 

αναζήτησης λειτουργεί χρησιμοποιώντας ιστοτόπους με ευρύ ενδιαφέρον, όπως 

περιοδικά ή sites που απεικονίζουν διαφημιστικά μηνύματα. Αντίθετα, πολλές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τα sites τους κατατάσσοντας 

εξειδικευμένους και συγκεκριμένους όρους αναζήτησης, που υποδεικνύουν προθυμία 

για αγορά. 

Η παραπάνω τεχνική, που οι ιστότοποι του Web 2.0., ακολουθούν έρχεται να 

αντικαταστήσει τη μέχρι τώρα πρακτική του Web 1.0., γνωστή ως Domain Name 

Speculation ή Cybersquatting. Συγκεκριμένα, το Domain Name Speculation είναι η 

χρήση ενός domain name με σκοπό το κέρδος από το καλό όνομα της επιχείρησης που 

ανήκει σε κάποιον άλλον και που βρίσκεται πίσω από αυτό το όνομα. Ο όρος 

προέρχεται από τη λέξη squatting που σημαίνει καταπάτηση ξένης περιουσίας. Οι 

cybersquatters συνήθως απαιτούν από τους υποψήφιους «αγοραστές» για τα domain 

names πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που κατανάλωσαν για να αγοράσουν αυτά 

τα ονόματα. Μερικοί cybersquatters χρησιμοποιούν εξευτελιστικά σχόλια για το 

πρόσωπο ή την εταιρεία που αναπαριστά το domain με σκοπό την ενθάρρυνση αγοράς 

του domain από κάποιον τρίτο παράγοντα. Κάποιο άλλοι cybersquatters καταγράφουν 

διάφορα δημοφιλή εμπορικά ονόματα, πρακτική γνωστή ως typosquatting. 
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2.3.11. Άλλες Web 2.0. Τεχνικές  

Μια ιστοσελίδα λέγεται ότι έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του 

Web2.0. αν χαρακτηρίζεται από κάποια από τις ακόλουθες τεχνικές:  

 Διακριτικές Rich Internet Application τεχνικές  

 CSS (Cascading Style Sheets, περιγραφή της παρουσίασης κειμένων που 

έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υποσημείωσης) 

 Γλώσσα σχεδιασμού ιστοσελίδων XHTML (Extensible HTML, γλώσσα με 

περιγραφική δύναμη ίδια με εκείνη της HTML αλλά με αυστηρότερο 

συντακτικό) και χρήση Microformats 

 Προχωρημένες User Interface languages όπως XUL και SVG (Γλώσσες 

ορισμού περιβαλλόντων χρήσης) 

 Flash Remoting 

 Syndication των δεδομένων με χρήση RSS/Atom 

 Aggregation με χρήση RSS/Atom 

 Ευανάγνωστα URLs που το όνομά τους να σχετίζεται με το περιεχόμενό τους 

 REST ή XML Webservices APIs 

 Social Networking 
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2.4. Βασικές ικανότητες των Web 2.0. εταιρειών 
Βάσει των αρχών που το Web2.0. πρεσβεύει καθώς και των προτύπων σχεδίασης 

που επικρατούν και που οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη των 

εφαρμογών και υλοποίηση των υπηρεσιών τους, προκύπτουν κάποιες βασικές 

ικανότητες που πρέπει να έχουν οι Web2.0. εταιρείες, με στόχο την υπεροχή τους σε 

έναν υπαρκτό και δύσκολο ανταγωνισμό και την αύξηση των κερδών τους.  

1. Έμφαση στις υπηρεσίες με αποδοτική-οικονομικά κλιμάκωση, αντί των 

πακεταρισμένων λογισμικών. 

2. Δυνατότητα ελέγχου στις πηγές των οποίων τα δεδομένα δύσκολα 

ξαναδημιουργούνται και οι οποίες εμπλουτίζονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

χρηστών που τις χρησιμοποιεί. 

3. Εμπιστοσύνη στους χρήστες με σκοπό να συμμετέχουν οι ίδιοι στο σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη.  

4. Χρησιμοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης. 

5. Εκμετάλλευση των μικρών ιστοτόπων που συλλεκτικά μπορούν να δημιουργήσουν 

τον όγκο του περιεχομένου του Διαδικτύου. 

6. Λογισμικό που ξεπερνά το επίπεδο της χρήσης σε μια απλή συσκευή. 

7. Περιβάλλοντα διεπαφής χρήστη και επιχειρησιακά μοντέλα που χρησιμοποιούν 

«ελαφρύ» προγραμματισμό. 
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2.5. Το Web 2.0. για τους σχεδιαστές 
Στο Web1.0. ένας μικρός αριθμός «συγγραφέων» δημιουργούσε ιστοσελίδες για 

ένα μεγάλο αριθμό αναγνωστών. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι έπαιρναν πληροφορίες 

απ’ ευθείας από την πηγή: από την Adobe.com για θέματα σχεδιασμού γραφικών, από 

τη Microsoft.com για θέματα των Windows και από την CNN.com για τις ειδήσεις. Με 

την πάροδο του χρόνου, όμως, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να 

γράφουν και να προσθέτουν το κείμενο τους στις ιστοσελίδες, έτοιμο προς ανάγνωση. 

Με λίγα λόγια περάσαμε από την εποχή του publishing στην εποχή του participation. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ξαφνικά μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών με 

την οποία οι χρήστες του Διαδικτύου έπρεπε να συμβαδίζουν. Δεν υπήρχε ελεύθερος 

χρόνος για να επισκεφτούν όλα τα sites με σχετικό περιεχόμενο. Όταν δε έγινε 

δημοφιλής η προσωπική έκδοση ήταν πλέον προφανές ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. 

Με την είσοδο του Web2.0. η πληροφορία σπάει σε μικρά τμήματα περιεχομένου 

που μπορούν να κατανέμονται στους domains. Το «δίκτυο των εγγραφών» 

μετατρέπεται σε «δίκτυο των δεδομένων». Δεν απευθυνόμαστε πια στις παλιές πηγές 

για την αναζήτηση πληροφοριών. Τώρα αναζητούμε ένα νέο σύνολο εργαλείων ώστε 

να αθροίσουμε και να αναμείξουμε το «μικροπεριεχόμενο» με νέους και χρήσιμους 

τρόπους. Αυτά τα εργαλεία που αποτελούν τη διεπαφή του Web2.0. θα γίνουν οι 

προπομποί του νεωτερισμού του σχεδιασμού. Ήδη υπάρχουν RSS, μηχανές 

αναζήτησης, πύλες, APIs (application programming interfaces) και υπηρεσίες 

Διαδικτύου.  

Πιο συγκεκριμένα, οι χάρτες του Google εξασφαλίζουν την ίδια λειτουργία με 

παρόμοιες ανταγωνιστικές υπηρεσίες αλλά με πολύ ανώτερα περιβάλλοντα διεπαφής. 

Το interface του Flickr είναι από τα πιο διαισθητικά και φιλικά. Το Del.icio.us 

προσφέρουν προσωπική και κοινωνική λειτουργικότητα. Τα περιβάλλοντα αυτά 

διεπαφής αλλάζουν τον τρόπο που αποθηκεύεται, προσπελαύνεται και μοιράζεται η 

πληροφορία χωρίς να μας ενδιαφέρει από ποιον domain προέρχεται το περιεχόμενο. 

Το Web2.0. έχει συχνά χαρακτηριστεί ως «το web ως πλατφόρμα» και αν 

σκεφτούμε το Διαδίκτυο ως μια πλατφόρμα για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, 

αρχίζουμε να βλέπουμε τις συνέπειες που έχει αυτό στον σχεδιασμό. Ας φανταστούμε 

ένα σύνολο καταστημάτων με περιεχόμενο από διαφορετικές πηγές, όπως άτομα, 

εταιρείες, κυβερνήσεις, στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
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διεπαφής που συνδυάζει όλη την πληροφορία με τρόπο που ένας μόνο domain δε θα 

μπορούσε. Για παράδειγμα, ο Amazon.com δημιουργεί μια βάση δεδομένων με 

περιεχόμενο προσπελάσιμο από τον έξω κόσμο. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να 

σχεδιάσει μια διεπαφή ώστε να αντικαταστήσει αυτή του Amazon και που θα ταιριάζει 

καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το περιεχόμενο θα 

μπορούσε να εξατομικευθεί και να ανακατευθεί ώστε με άλλα δεδομένα να 

δημιουργήσει πολύ πιο χρήσιμα εργαλεία.    

2.5.1. Μετάβαση στην XML 

Το Web1.0. χρησιμοποιεί γλώσσες σχεδιασμού ιστοσελίδων όπως η HTML και η 

XHTML. Βάσει αυτών χρησιμοποιούνται ετικέτες για σχεδιασμό επικεφαλίδων, 

λιστών, πινάκων, παραγράφων και άλλες. Οι ετικέτες αυτές είναι επαρκείς για μια 

αποτελεσματική περιγραφή του κειμένου.  

Στο Web2.0. όμως χρησιμοποιείται η XML, βάσει της οποίας ενημερώνεται το 

κοινό μιας ιστοσελίδας για τον αν υπήρξε αλλαγή στο περιεχόμενό της. Με αυτό τον 

τρόπο οι χρήστες επισκέπτονται τους συνδέσμους της και ψάχνουν το περιεχόμενό της 

μόνο αν ενημερωθούν για κάποια αλλαγή. Ειδάλλως δεν ελέγχουν το περιεχόμενο για 

τυχόν αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν χαμένο χρόνο και κόπο.  

2.5.2. Εξασφαλίζονται υπηρεσίες Διαδικτύου 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του Διαδικτύου οι ιστότοποι αναπτύχθηκαν 

ως μια συλλογή από ιστοσελίδες. Τα sites στην δεκαετία του ‘90 μοιάζανε με 

ενημερωτικά φυλλάδια ή ήταν αλληλεπιδραστικά με ένα κινούμενο και συνάμα δόλιο 

και κερδοσκοπικό τρόπο, στηριζόμενα στη Javascript. Επομένως, ένας κοινός τρόπος 

για προώθηση των sites είναι να τα εκθέτουν ως «τόποι», δηλαδή το Διαδίκτυο έμοιαζε 

με έναν εικονικό κόσμο γεμάτο από online εμπορικά κέντρα. Στα τέλη της δεκαετίας 

του ’90, και ειδικά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, οι τεχνολογίες XML και οι 

υπηρεσίες Διαδικτύου άρχισαν να αλλάζουν τον τρόπο σχεδιασμού των ιστότοπων. Οι 

XML τεχνολογίες μετέτρεψαν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ώστε αυτό να είναι 

διαμοιραζόμενο και συμβατό με διαφορετικά συστήματα, ενώ οι υπηρεσίες Διαδικτύου 

εξασφαλίζουν γάντζους για τους εσωτερικούς μηχανισμούς. Έτσι, μπορεί 

οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια διεπαφή για το περιεχόμενο οποιουδήποτε 

domain, αν οι παραγωγοί εκεί παρέχουν μια API υπηρεσιών Διαδικτύου. 
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Δύο σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι Amazon.com και eBay, οι οποίοι 

παρέχουν ένα σύνολο εμπορικών δεδομένων σε μια φόρμα υπηρεσιών Διαδικτύου, 

προσπελάσιμων σε οποιοδήποτε προγραμματιστή που τα θέλει. Ένα ενδιαφέρον 

περιβάλλον διεπαφής που χρησιμοποιείται από το eBay είναι το Andale, ένα site που 

ακολουθεί τις πωλήσεις και τις τιμές ώστε να δώσει στους πωλητές των δημοπρασιών 

μια καλύτερη ιδέα σχετικά με τα δημοφιλή αντικείμενα και την τιμή που αυτά 

πωλούνται. 

2.5.3. Αναμειγνύοντας το περιεχόμενο 

Ο δικτυακός σχεδιασμός στο Web2.0. σχετίζεται περισσότερο με τη δημιουργία 

εμπειριών οδηγούμενων από τα γεγονότα παρά με τη δημιουργία sites. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι η τεχνική RSS είναι ένα από τα κλειδιά στη δημιουργία των blogs. Η 

RSS δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γίνουν συνδρομητές στο περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων και να το διαβάζουν σε ένα aggregator οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Aggregator είναι μια υπηρεσία η οποία συλλέγει πληροφορίες που πηγάζουν από 

διαφορετικούς εκδότες και τις οργανώνει σε μια κοινή διεπαφή αναζήτησης ή μια 

ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν το περιεχόμενο των blogs 

χρησιμοποιώντας την RSS. Είναι μια εφαρμογή ή εξ’ αποστάσεως υπηρεσία που 

συλλέγει δεδομένα που έχουν υποστεί syndication (syndication data) από διάφορες 

πηγές και παρέχει μια απλή ενοποιημένη προβολή. Είναι γνωστός και ως feed reader ή 

feed aggregator. 

Επιπλέον, οι αναζητήσεις μπορούν να αναμειχθούν με τις RSS και οι χρήστες να 

γίνουν συνδρομητές στο περιεχόμενο μέσω θέματος. Αυτές οι αναζητήσεις 

ονομάζονται «μελλοντικές αναζητήσεις» και επιτρέπουν στους χρήστες να 

αναμειγνύουν περιεχόμενο από διάφορες πηγές και να καταλήγουν στο να γίνονται 

ένας ακόμη τρόπος για να ξεπεράσουν οι χρήστες τον οπτικό σχεδιασμό του site. Οι 

σχεδιαστές δικτύου θα πρέπει τώρα να σκέφτονται πέρα από τη δημιουργία των 

ιστότοπων και να επικεντρώνονται στο ίδιο το περιεχόμενό τους. 

2.5.4. Οι χρήστες έχουν τον έλεγχο 

Σαν αποτέλεσμα των τάσεων ανάμειξης του Web2.0, το μεγαλύτερο μέρος του 

περιεχομένου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον domain στον οποίο 

υπάρχει. Μια από τις αρνητικές συνέπειες αυτού είναι το γεγονός ότι οι πηγές και οι 
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διαδρομές (μονοπάτια) σε χρήσιμες πληροφορίες συνεχώς θα αλλάζουν και οι χρήστες 

δε θα γνωρίζουν που πρέπει να πάνε να τις βρούνε. Η λύση για αυτό είναι να 

παρακολουθούνται οι κινήσεις των χρηστών. Καταγράφοντας τα τμήματα του 

«μικροπεριεχομένου» που συχνά δέχονται επισκέψεις των χρηστών, οι aggregators 

μπορούν να χρησιμοποιούν την παλιά συμπεριφορά του χρήστη για να προβλέψουν τι 

θα βρει πιο σχετικό στο μέλλον. Αυτό χρησιμοποιούν οι Daypop, Del.icio.us και 

Blogdex. Αυτό που βρήκαν σχετικό οι χρήστες στο παρελθόν πιθανόν να τους φανεί 

χρήσιμο στο μέλλον. Έτσι, οι χρήστες πιθανόν να διαβάζουν το περιεχόμενο των 

ιστότοπων χωρίς να έχουν επισκεφτεί ποτέ τον domain από τον οποίο αυτό προέρχεται. 

Παράλληλα, το περιεχόμενο των προσωπικών σελίδων του Διαδικτύου είναι το ίδιο 

καλό ή και καλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται σε εφημερίδες και περιοδικά. Αυτό 

εξηγείται αν σκεφτούμε ότι οι εκδότες είναι αυτοί που ελέγχουν τα άρθρα των 

εφημερίδων και των περιοδικών και μπορούν να τα τροποποιούν, να τα διορθώνουν, να 

τα ελέγχουν. Αντίθετα, στο Διαδίκτυο τα άτομα μπορούν να εκδώσουν οτιδήποτε 

θέλουν. Η έλλειψη της απόρριψης των ανεπιθύμητων άρθρων σημαίνει ότι το καλύτερο 

«γράψιμο» στο Διαδίκτυο μπορεί να ξεπεράσει το καλύτερο «τυπωμένο γράψιμο». 

Ιστότοποι που θα λέγαμε ότι ανήκουν στο Web2.0., όπως το Reddit, έχουν σαν 

κορυφαίους συνδέσμους προσωπικές ιστοσελίδες στα άρθρα περιοδικών ή στις σελίδες 

με ειδησεογραφία.  

Με άλλα λόγια, οι εφαρμογές του Web2.0. διαπνέονται από έναν αέρα 

δημοκρατικότητας, ζωηρής συμμετοχής και «ελεύθερης» διακίνησης ιδεών και 

περιεχομένου. Έτσι, οι ίδιες οι προτιμήσεις και οι ενέργειες  των χρηστών 

αναδεικνύουν ποια είδηση είναι περισσότερο δημοφιλής, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι 

χρήστες να καθορίζουν ποιες ειδήσεις θα τοποθετηθούν  στο πάνω μέρος των 

ιστότοπων με ειδησεογραφικό περιεχόμενο.  

Το Web2.0. έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Δεν ενοχλεί τους χρήστες. Στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘90 οι περισσότεροι ιστότοποι ήταν φορτωμένοι με ενοχλητικά 

διαφημιστικά που αφενός καθυστερούσαν τη φόρτωση των ιστοσελίδων και αφετέρου 

υποδήλωναν στο χρήστη ότι ο κυρίαρχος ήταν ο κάτοχος του site και όχι ο χρήστης 

του. Το Web2.0., αντίθετα, δίνει περισσότερη δύναμη στο χρήστη. Αφήνει, δηλαδή, 

τους χρήστες να κάνουν ό, τι θέλουν. Το iTunes είναι ένας από τους ιστότοπους που 

ακολουθούν την πολιτική του Web2.0. Μέσω του ιστότοπου αυτού ο χρήστης μπορεί 
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να αγοράσει ατομικά τραγούδια αντί ολόκληρων άλμπουμ. Οι δισκογραφικές εταιρείες 

αντέδρασαν αρχικά αλλά υπέκυψαν αφού οι χρήστες βρήκαν την ιδέα ελκυστική. Ο 

βέλτιστος τρόπος να προσελκύσεις τους χρήστες είναι να τους δώσεις κάτι δωρεάν. Τα 

πιο πετυχημένα sites είναι αυτά που βρήκαν νέους τρόπους να παρέχουν δωρεάν υλικό 

στους χρήστες. 

2.5.5. Προσθέτοντας μεταδεδομένα με την πάροδο του χρόνου 

Ένα χαρακτηριστικό του Web1.0. ήταν ότι μπορούσαν να γίνουν αλλαγές σε ότι 

έχει αρχικά γραφεί (εκδοθεί), οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν υπήρχαν «εκδόσεις» ή 

«εκτυπώσεις» όπως γίνεται στον συγγραφικό και εκδοτικό τομέα. Υπήρχε απλά το site 

και η τρέχουσα κατάστασή του. Τώρα πια, στο Web2.0., προστίθενται μεταδεδομένα. 

Στο Flickr και το Del.icio.us οι χρήστες προσθέτουν τις δικές τους ετικέτες (tags) σε 

ψηφιακά πολυμεσικά αντικείμενα (αρχεία, εικόνες). Αν για παράδειγμα βάλουμε μια 

ετικέτα «Web2.0.» στο Del.icio.us και προσπελάσουμε το del.icio.us/tag/Web2.0. για 

να δούμε τις παρόμοιες ετικέτες θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει αξιόλογο περιεχόμενο 

που δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχε. Οι μηχανές αναζήτησης ψάχνουν και τα 

μεταδεδομένα που οι σχεδιαστές τοποθετούν.  

2.5.6. Ολίσθηση στον προγραμματισμό: Διαχωρισμός της δομής 
και του στυλ 

Στο Web1.0. οι σχεδιαστές χρησιμοποιούσαν τρικ όπως κινούμενες εικόνες gif για 

να προσελκύσουν τους χρήστες. Τα CSS εμφανίστηκαν για να βοηθήσουν το 

διαχωρισμό της μορφοποίησης από τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

Δηλαδή τα στοιχεία της μορφοποίησης ορίζονταν σε ένα εξωτερικό CSS αρχείο. Στο 

Web2.0. οι λέξεις και το κείμενο γενικότερα είναι πιο σημαντικά από την παρουσίαση 

και την εμφάνιση. Το περιεχόμενο γίνεται προσπελάσιμο με προγραμματιστικούς 

τρόπους. Έτσι, ο σχεδιασμός γίνεται τώρα πια για τις μηχανές πάρα για τους χρήστες. 

Αυτό σημαίνει ότι τώρα οι σχεδιαστές πρέπει να σκεφτούν πώς να εστιάζουν στο 

κείμενο, να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες του Διαδικτύου και να πάνε ένα βήμα πιο 

πέρα από την παρουσίαση.   

 52



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εφαρμογές Web 2.0. και σύγκριση με 
αντίστοιχες Web 1.0. 

Οι πρώτες εφαρμογές του Διαδικτύου (Web1.0.) έγιναν ευρέως γνωστές, 

αποδοτικές και αποδεκτές από το χρήστη. Νέες τεχνολογίες, νέες αρχές και 

μεθοδολογίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες για να βελτιώσουν την 

απόδοση και την ποιότητα τους. Ακολουθούν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών 

του Web1.0. καθώς και η «εξέλιξή» τους, που έρχεται να διαμορφώσει το Διαδίκτυο 

της νέας γενιάς, το Web2.0.  

3.1. Εγκυκλοπαίδειες 

3.1.1. Britannica Online (Web 1.0.) 

Η Britannica Online είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με μια ποικιλία από 

δυνατότητες και χαρακτηριστικά που την κάνουν ελκυστική και ξεχωριστή σε μεγάλο 

ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα η εγκυκλοπαίδεια περιλαμβάνει: 

 Ιστορικά επιτεύγματα 

 Βιβλιογραφίες 

 Άρθρα διαφόρων θεμάτων 

 Πληροφορίες - βοήθεια για φοιτητές 

 Ιστορικά γεγονότα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα ημερομηνία 

 Νέα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο 

 Ειδησεογραφικό περιεχόμενο  

 Λίστες με τα καλύτερα βιβλία στον κόσμο 

 Τεστ γνώσεων 

 Άρθρα των πιο διάσημων συγγραφέων και διανοούμενων 

 Σημαίες και προφίλ των διαφόρων χωρών σε συνδυασμό με πολιτικούς και 

φυσικούς χάρτες 

 Λίστα με τα πιο σημαντικά γεγονότα και ανθρώπους του προηγούμενου έτους 
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Εικόνα 10: Η εγκυκλοπαίδεια Brittanica Online 

3.1.2. Wikipedia (Web 2.0.) 

Η Wikipedia είναι μια διαδικτυακή πολυγλωσσική εγκυκλοπαίδεια ανοιχτής 

πρόσβασης, με πάνω από 500.000 άρθρα. Δεδομένου ότι συμμετέχει ένας επαρκής 

αριθμός από πληροφορημένους χρήστες, μπορούν εύκολα και γρήγορα να εισαχθούν 

κείμενα από τους χρήστες καθώς και να εντοπιστούν λάθη που τυχόν υπάρχουν στα 

άρθρα. Αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με σκοπό την προσφορά ελεύθερης 

γνώσης σε κάθε άτομο στον κόσμο. Οι επισκέπτες δεν χρεώνονται για να 

επεξεργαστούν, να διαβάσουν ή να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο. Για να επιτύχει 

αυτό τον σκοπό, μέσω της συντήρησης, ανάπτυξης και διανομής ελεύθερου 

περιεχομένου, η Wikipedia βασίζεται σε δωρεές από το κοινό, μιας και οι ιστότοποί της 

δεν έχουν διαφημίσεις.  
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3.1.3. Βικιπαίδεια (Web 2.0.) 

Η Βικιπαίδεια αποτελεί την ελληνική έκδοση της Wikipedia. Είναι, λοιπόν, και 

αυτή μια εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου που γράφεται σε συνεργασία όλων 

των χρηστών του Διαδικτύου που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο της. 

Οποιοσδήποτε μπορεί και επιθυμεί να επεξεργαστεί άρθρα, απλώς πατώντας στη 

σύνδεση «επεξεργασία» που εμφανίζεται στην κορυφή της κάθε σελίδας. 

Η Βικιπαίδεια δε θυμίζει  την κλασική εγκυκλοπαίδεια αφού οι ιστοσελίδες της δεν 

περιορίζονται στην εμφάνιση της επεξήγησης και ερμηνείας εννοιών, και στην 

περιγραφή όλων των ελληνικών λέξεων αλλά στη συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια 

μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει λήμματα, αποφθέγματα, βιβλία, όρους του ελληνικού 

λεξικού, ελεύθερα έγγραφα και πηγές, να μεταφερθεί σε άλλες πηγές χρησιμοποιώντας 

τις βιβλιογραφικές παραπομπές και τους συνδέσμους καθώς και να διαβάσει 16.474 

άρθρα, τα οποία ταξινομούνται σε θεματικούς καταλόγους. 

 

Εικόνα 11: Η δικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 
 

Πιο συγκεκριμένα, η Βικιπαίδεια μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει το Βικιλεξικό, 

ένα ελεύθερο πολύγλωσσο λεξικό σε κάθε γλώσσα, με ετυμολογίες, ορισμούς και 
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προφορές. Το Wiktionary αποτελεί ένα λεξικολογικό συμπλήρωμα στην ανοιχτού 

περιεχομένου εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια. Στα ελληνικά ξεκίνησε η λειτουργία του 

την 1η Μαΐου 2004, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 11307 λήμματα. Το λεξικό είναι 

ελεύθερο προς επεξεργασία από τον οποιοδήποτε που το επιθυμεί αφού το Wiktionary 

καλύπτεται από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU. Παράλληλα, διαθέσιμη 

είναι και μια ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή επιτομή ρήσεων και αποφθεγμάτων σε 

όλες τις γλώσσες, τα Βικιφθέγματα. Σε αυτή ανήκουν 357 σελίδες με πολλές ρήσεις και 

παροιμιώδεις φράσεις, που επίσης μπορούν να υποστούν επεξεργασία.  

 

Εικόνα 12: Η ελληνική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, Βικιπαίδεια 
 

Πρόσθετο χαρακτηριστικό που κάνει την εγκυκλοπαίδεια να ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες είναι και η πρόσκληση συμμετοχής που απευθύνει σε όσους θέλουν να 

προσθέσουν ένα καινούριο άρθρο ή να συμπληρώσουν ένα ήδη υπάρχον το οποίο και 

κρίνουν ανεπαρκές. Ιδιαίτερης αξίας θεωρεί η εγκυκλοπαίδεια και την εθελοντική 

συμμετοχής κάποιου αναγνώστη στο να μεταφράσει άρθρα της εγκυκλοπαίδειας σε 

άλλες γλώσσες.  

Η Βικιπαίδεια αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 16.474 άρθρα. Οι χρήστες της έχουν 

κάνει 303.363 επεξεργασίες άρθρων από τον Ιούλιο του 2002, με μέσο όρο 7,58 
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επεξεργασίες ανά σελίδα. Υπάρχουν 5.691 εγγεγραμμένοι χρήστες, από τους οποίους 

10 (0,18%) είναι διαχειριστές, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να διαγράφουν σελίδες, να 

προστατεύουν σελίδες (με αποτέλεσμα για αυτές να επιτρέπεται η τροποποίηση 

αποκλειστικά στους διαχειριστές), να απαγορεύουν την είσοδο σε χρήστες οι οποίοι 

δημιουργούν προβλήματα στην online εγκυκλοπαίδεια.  

Τέλος, στη σελίδα «Πρόσφατες αλλαγές» περιέχονται σε κάθε δεδομένη χρονική 

στιγμή οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν σε οποιοδήποτε σελίδα της Βικιπαίδειας 

(σελίδες με άρθρα, σελίδες συζητήσεων ή λειτουργιών), όπως επίσης και το ποιος τις 

έκανε, την ώρα επεξεργασίας και τους συνδέσμους προς το ιστορικό της σελίδας που 

υπέστη την επεξεργασία. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να παρακολουθεί και να 

ενημερώνεται σε σχέση με τα άρθρα που γράφονται ή μεταβάλλονται. 

 
Εικόνα 13: Η σελίδα ενημέρωσης για τις πρόσφατες αλλαγές  
 

 57



 

Εικόνα 14: Οι προσφερόμενες δυνατότητες της Βικιπαίδειας 
 

 
Εικόνα 15: Οι προσφερόμενες δυνατότητες της Βικιπαίδειας 
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Εικόνα 16: Τα Βικιφθέγματα 

3.1.4. Wikipedia έναντι της Britannica Online 

 Η Wikipedia προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες που η 

Britannica Online δεν έχει ενσωματωμένες στις σελίδες της, με αποτέλεσμα η 

πρώτη να γίνεται ελκυστική και προσιτή σε μεγάλο αριθμό χρηστών του 

Διαδικτύου. 

 Η Wikipedia έχει περισσότερα από 500.000 άρθρα, σε σχέση με τα 60 με 

80.000 άρθρα της Britannica Online, καθώς και χιλιάδες βελτιώσεις που λαμβάνουν 

χώρα κάθε μέρα.  

 Εκτός από τον όγκο των δεδομένων, το πιο βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο 

διαφέρουν οι δύο εγκυκλοπαίδειες είναι η ανοιχτή και ελεύθερη συμμετοχή των 

αναγνωστών ως προς τη διαμόρφωση του περιεχομένου. Ειδικότερα, η Wikipedia 

ακολουθεί την «αρχιτεκτονική της συμμετοχής» του Web2.0. προσφέροντας τη 

δυνατότητα παρέμβασης στους χρήστες. Το περιεχόμενο της Britannica είναι μη 

μεταβαλλόμενο και καθορισμένο αποκλειστικά από τους συγγραφείς του και αυτό 

έρχεται σε αντιπαράθεση με τη δυναμικότητα και την ευελιξία της Wikipedia. 
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3.2. Διαφήμιση μέσω Διαδικτύου 

3.2.1. DoubleClick.com (Web 1.0.) 

Το DoubleClick (Λύσεις Ψηφιακών Διαφημίσεων) παρέχει τεχνολογία και 

υπηρεσίες που δυναμώνουν τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται σε αγορές, τις 

αντιπροσωπείες, και τους εκδότες του Διαδικτύου έτσι ώστε να συνεργάζονται 

επιτυχώς. Στόχος του Doubleclick είναι η καινοτομία, η αξιοπιστία, η διορατικότητα 

και η βελτίωση της παραγωγικότητας και των αποτελεσμάτων των πελατών. Σήμερα, 

το DART και το Performics δυναμώνουν την online αγορά. Στο μέλλον, ο ιστότοπος 

υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να καθιστά τους πελάτες ικανούς να κερδίζουν από τις 

ευκαιρίες μέσω όλων των ψηφιακών διαφημιστικών καναλιών, αφού θα τους 

περικλείουν καταναλωτές από όλο τον κόσμο.  

 

 
Εικόνα 17:  Ο ιστότοπος Doubleclick.com 
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Εικόνα 18: Ο ιστότοπος Doubleclick.com 

 

3.2.2. AdSense (Web 2.0.) 

Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για τους εκδότες του Διαδικτύου να 

εμφανίζουν διαφημίσεις σχετικές με τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων και να κερδίζουν 

χρήματα. Επειδή οι διαφημίσεις σχετίζονται με αυτό που οι επισκέπτες ψάχνουν στον 

ιστότοπο, είναι ένας τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα να κερδίζουν και να 

βελτιώνουν και το περιεχόμενο των σελίδων. Πιο αναλυτικά αν μια επιχείρηση 

προσθέσει ένα πεδίο αναζήτησης (search box) του Google στο site του, το AdSense 

παρέχει διαφημίσεις σχετικού κειμένου που συνδέονται με τις ιστοσελίδες-

αποτελέσματα του Google που «γεννιούνται» από τις ερευνητικές απαιτήσεις του 

επισκέπτη.  
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Εικόνα 19: Διαφήμιση μέσω του GoogleAdSense 
 

Είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει διαφημιστικά έσοδα από κάθε ιστοσελίδα, με 

ελάχιστη επένδυση χρόνου και χωρίς επιπρόσθετους πόρους. 

 
Εικόνα 20: Διαφημιστικές διευθύνσεις στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας του Google, σχετικού 
περιεχομένου με τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
 

Το Google βάζει σε δημοπρασία σχετικές διαφημίσεις και τις αφήνει να 

ανταγωνιστούν. Το AdSense εμφανίζει το κείμενο ή την εικόνα της διαφήμισης που 

έχει προσφέρει τα περισσότερα (και είναι εκείνη που θα κερδίσει και τα περισσότερα). 

Το να γίνει μια επιχείρηση εκδότης μέσω του AdSense είναι εύκολο, αφού μόλις 

εγκριθεί απαιτείται μόνο για απλή online εφαρμογή. Το AdSense αντιγράφει και 

επικολλά ένα σύνολο εντολών HTML, και στη συνέχεια οι διαφημίσεις αρχίζουν να 

δείχνουν στο site της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
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Εικόνα 21: Αντιγραφή και επικόλληση κώδικα HTML στην ιστοσελίδα και είναι έτοιμη να παρέχει 
διαφήμιση 

Το Google έχει μια εκτεταμένη βάση διαφημιστών όποτε υπάρχουν διαφημίσεις για 

όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ιδίως όλων των ειδών περιεχομένου, είτε είναι 

ευρύ είτε εξειδικευμένο. Το πρόγραμμα AdSense αντιπροσωπεύει διαφημιστές που 

κυμαίνονται από τεράστιες επιχειρήσεις έως τοπικές και μικρές εταιρίες. Παγκόσμιες 

επιχειρήσεις μπορούν να απεικονίζουν τοπικές διαφημίσεις χωρίς επιπρόσθετο κόπο.  

 

Εικόνα 22: Η βάση δεδομένων του Google προσφέρει σχετικές διαφημίσεις, ανεξάρτητα από το 
πόσο εξειδικευμένο είναι το κείμενο 
 

Επιπρόσθετα, το Google έχει εισάγει γλωσσική υποστήριξη για όλες τις 

εθνικότητες των εκδοτών. Οι νέες εφαρμογές του προγράμματος AdSense μπορούν να 

υποβάλλονται σε γλώσσες όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά και 

Γιαπωνέζικα και οι διαφημίσεις του AdSense μπορεί να τοποθετούνται σε ιστοσελίδες 
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με περιεχόμενο σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω γλώσσες, που βέβαια να συμφωνεί 

με τους όρους, τις συνθήκες και την πολιτική του προγράμματος του Google.   

Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί και έχει γίνει εξυπνότερη. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

λέξεις με διαφορετικές έννοιες που εξαρτώνται κάθε φορά από το υπόλοιπο κείμενο. 

 
Εικόνα 23: Το πρόγραμμα μπορεί να εντοπίσει την κατάλληλη έννοια σε λέξεις που διαθέτου

Το Google καλύπτει όλες αυτές τις έννοιες και έτσι αυτές οι διαφημίσεις αυξάνονται. 

ν 
περισσότερες της μιας 

γλωσσολόγων που φιλτράρουν τις διαφημίσεις που μπορεί να είναι ακατάλληλες για το 

περ

Το AdSense διαθέτει ευαίσθητα γλωσσικά φίλτρα  καθώς και μια ομάδα 

ιεχόμενο μιας επιχείρησης ή που αντιστοιχούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.  

 

Ανταγωνιστικό φίλτρο 
Φιλτράρει συγκεκριμένους ανταγωνιστές ή διαφημιστές. 

 

Φίλτρο κειμένου 
Εξαφανίζει διαφημίσεις που θα είχαν ακατάλληλο περιεχόμενο για  

 ιστοσελίδα. τη συγκεκριμένη

 

Φίλτρο επισκόπησης  

Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται και εγκρίνονται πριν προβληθούν   

 
ου το Google δεν είναι ικανό να προβάλλει   

ν προεπιλεγμένη   

 
Εικόνα 24: Τα γλωσσικά φίλτρα του G

στην ιστοσελίδα. 
Προσαρμοζόμενες προεπιλεγμένες διαφημίσεις  
Στην περίπτωση π

διαφημίσεις η επιχείρηση αποφασίζει για τη

προβαλλόμενη διαφήμιση   

oogleAdSense 
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Τέλος, μπορείς να προσαρμόσεις την εμφάνιση των διαφημίσεων διαλέγοντας από 

.  

έναντι των Overture και AdSense 

μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα και πρότυπα

Εικόνα 25: Ποικιλία από χρώματα και πρότυπα για την εμφάνιση των διαφημίσεων 

 

3.2.3. Doubleclick 

 Οι διαφημίσεις που γίνονται μέσω του Google βασίζονται στο κείμενο. Έτσι, 

 τις προσέξει και αυξάνονται οι πιθανότητες ο χρήστης της μηχανής αναζήτησης να

να τις επισκεφτεί, σε αντίθεση με τους τίτλους (banners) και τις pop-up 

(αναδυόμενες) λίστες που συνήθως αγνοούνται και γίνονται ενοχλητικές. 

 

 μήνυμα, 

Επειδή το κείμενο είναι μικρής έκτασης, οι διαφημίσεις του Google στηρίζονται σε 

φρέσκο και απλό περιεχόμενο που γρήγορα μπορεί να μεταδώσει κάποιο

σε χρόνο περίπου 1 με 2 δευτερόλεπτα που συνήθως ο χρήστης αφιερώνει για να 

διαβάσει τις διαφημίσεις. 

 

. Μια μηχανή αναζήτησης είναι ο τύπος 

κ  ι π

Το AdSense υπερτερεί σε σχέση με άλλα προγράμματα όπως το DoubleClick γιατί 

στηρίζεται σε μηχανή αναζήτησης

ιστοσελίδας που ο χρήστης χρησιμοποιεί με την αποκλειστική πρόθεση να βρει την 

επόμενη ιστοσελίδα που θα επισκεφθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Επομένως, 

γνωρίζοντας τι αναζητά ο χρήστης, οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να 

προσαρτήσουν διαφημίσεις ανάλογα με τους τρέχοντες στόχους πλοήγησης. Το να 

εμφανίσεις μια διαφήμιση για άτι που ο χρήστης θέλε  εκείνη τη στιγμή είναι ιο 
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δυνατό από το να προβάλλεις διαφημίσεις γενικού περιεχομένου, που ενδεχομένως 

να μην ενδιαφέρουν καθόλου το χρήστη τη δεδομένη χρονική στιγμή.   

 χή», στους 

ς a

Tο DoubleClick στηρίζεται στην «έκδοση» και όχι στην «συμμετο

διαφημιστές και όχι στους καταναλωτές. Θεωρεί ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης 

είναι εκείνο που μετράει και ότι στο Διαδίκτυο κυριαρχούν οι κορυφαίοι ιστότοποι, 

όπως αυτοί μετρούνται από μεγάλες δικτυακές εταιρίες βαθμολόγησης (π.χ. 

MesiaMetrix). Κατά συνέπεια, το DoubleClick παραθέτει περίπου 2000 

επιτυχημένες εφαρμογέ . Σε αντίθεση, το AdSense και το Search M rketing (πρώην 

Overture) έχουν το καθένα ήδη εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστές. 

 μετάλλευση των 

 

Το Overture και το AdSense στηρίζουν την επιτυχία τους στην εκ

μικρών ιστοτόπων που συλλεκτικά μπορούν να δημιουργήσουν τον όγκο του 

περιεχομένου του Διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά βασίζονται στους απλούς 

χρήστες του Διαδικτύου όπως ακριβώς το επιτυχημένο πρόγραμμα Napster που 

δημιούργησε το δίκτυό του όχι από μια κεντρική βάση δεδομένων τραγουδιών 

αλλά δημιουργώντας ένα σύστημα στο οποίο κάθε πελάτης γίνεται επίσης ένας 

εξυπηρετητής. 
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3.3. Εφαρμογές κατανομής αρχείων 

3.3.1. Akamai (Web 1.0.) 

Σημείωση: είναι μια Χαβανέζικη λέξη που σημαίνει «έξυπνος». 

Το Akamai είναι μια εταιρεία που έχει μεταμορφώσει το Διαδίκτυο από ένα 

χαοτικό δίκτυο σε μια προβλέψιμη, κλιμακωτή και ασφαλή πλατφόρμα επιχειρήσεων. 

Εξυπηρετεί περίπου 10 με 20% της συνολικής κίνησης του Διαδικτύου καθημερινά. 

Περισσότεροι των 1.700 πελατών στηρίζονται στο Akamai για να διανέμουν το 

περιεχόμενο και τις εφαρμογές τους, κερδίζοντας σε χρήμα και με ελάχιστη επένδυση. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη και την πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη παγκοσμίως υπολογιστική πλατφόρμα, με περισσότερους από 

14.000 εξυπηρετητές σε 1100 δίκτυα  65 χωρών.    

Το Akamai είναι η ηγετική παγκόσμια υπηρεσία για κατανομή online περιεχομένου 

και επιχειρηματικών διαδικασιών. Περισσότεροι από 1.200 οργανισμοί έχουν 

σχηματίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με το Akamai βελτιώνοντας την καινοτομία, 

μειώνοντας το κόστος και μεγιστοποιώντας την online επιχειρηματική τους απόδοση, 

με αποτέλεσμα το Akamai να θεωρείται η αξιόπιστη επιλογή για τις επιχειρήσεις του 

Διαδικτύου. Το Akamai ξεκίνησε ως μια πρόκληση με σκοπό να εφεύρει ένα 

θεμελιωδώς καινούριο και καλύτερο τρόπο για παροχή διαδικτυακού περιεχομένου. 

Είναι εγκατεστημένο στο Cambridge και τη Massachusetts αλλά εντοπίζεται και στις 

περιοχές των Η.Π.Α., της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Παράλληλα, προωθεί την πρόοδο 

στα μαθηματικά υποστηρίζοντας προγράμματα μαθηματικής εκπαίδευσης για τα 

παιδιά. 

Επιπρόσθετα, το Akamai συμμετέχει ενεργά σε πολλές επιδείξεις εμπορικών 

συναλλαγών, σε σεμινάρια, σε συνέδρια και εργαστήρια. Οι ειδικοί του Akamai συχνά 

ερωτώνται για μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται από μια γενική εικόνα του 

Διαδικτύου έως και εξειδικευμένες τάσεις των διαδικτυακών τεχνολογιών. Επιπλέον, 

το Akamai θα θέσει σε κυκλοφορία μια σειρά από podcasts που είναι σχεδιασμένα με 

σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη νέα τεχνολογία. 
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Εικόνα 26: Ο ιστότοπος κατανομής αρχείων Akamai 
 

 

Εικόνα 27: Ο ιστότοπος κατανομής αρχείων Akamai  
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3.3.2. Bittorrent (Web 2.0.) 

 

Εικόνα 28: Ο ιστότοπος BitTorrent 
 

Σημείωση: Ακολουθεί επεξήγηση των όρων. 

Το BitTorrent είναι μια peer-to-peer εφαρμογή κατανομής αρχείων, η οποία 

επιτυγχάνει την κατανομή αρχείων χωρίς να προκαλεί τη σχετική μαζική κατανάλωση 

στους πόρους εύρους και εξυπηρέτησης.  

Το BitTorrent μειώνει το φόρτο των seeders επειδή οι leechers κατεβάζουν αρχεία 

ο ένας από τον άλλον. Τα χρώματα κάτω από τους πελάτες που απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχήμα αναπαριστούν τμήματα του αρχείου. Τα χρώματα δηλώνουν ότι ενώ 

ο κεντρικός εξυπηρετητής έστειλε ένα μόνο αντίγραφο του αρχείου, όλοι οι peers 

παρέλαβαν ένα αντίγραφο του αρχείου, παρόλο που κατέβηκε με τυχαία σειρά, αντί 

σειριακής. Το πρωτόκολλο του BitTorrent σπάει το αρχείο σε μικρότερα τμήματα, 

συνήθως στο μέγεθος του ενός τετάρτου του Megabyte (256KB). Οι πελάτες 

κατεβάζουν τα χαμένα τμήματα ο ένας από τον άλλον και «ανεβάζουν» τα τμήματα 

που έχουν ήδη παραλάβει σε πελάτες που τα έχουν χάσει και τα έχουν ζητήσει. 

 

 69



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το πρωτόκολλο είναι αρκετά έξυπνο να διαλέγει τον peer με τις καλύτερες 

δικτυακές συνδέσεις για τα τμήματα που αυτό ζητά. Για να αυξήσει τη συνολική 

αποδοτικότητα του swarm οι πελάτες του BitTorrent απαιτούν από τους peers τους τα 

τμήματα που είναι πιο σπάνια. Με άλλα λόγια, τα τμήματα που είναι διαθέσιμα από τον 

ελάχιστο αριθμό των peers, που κάνουν τα περισσότερο ευρέως διαθέσιμα για πολλά 

μηχανήματα και που αποφεύγουν τα αδιέξοδα. Συνήθως τα τμήματα ενός αρχείου δεν 

κατεβαίνουν στη σωστή σειρά και χρειάζεται συναρμολόγηση από τη μηχανή που το 

παρέλαβε. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πελάτες ανεβάζουν αρχεία πριν κατεβεί 

ολόκληρο το αρχείο. Επομένως, ο διαμοιρασμός μεταξύ των peers αρχίζει όταν το 

πρώτο ολοκληρωμένο κομμάτι κατέβει και μπορεί να αρχίσει να ανεβαίνει αν κάποιος 

άλλος peer το ζητήσει. Αυτό το σχήμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανταλλαγή 

μεγάλων σε μέγεθος αρχείων, όπως τα βίντεο και τα λειτουργικά συστήματα.  

Είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαφέρει σε σχέση με τα υπόλοιπα 

συμβατικά προγράμματα διαμοιρασμού αρχείων, στα οποία η υψηλή ζήτηση μπορεί να 

οδηγήσει σε κορεσμό των πόρων του host, αφού αυξάνεται η κατανάλωση του εύρους 

ζώνης που απαιτείται για τη μεταφορά του ίδιου αρχείου σε πολλούς downloaders. Με 

το BitTorrent, η υψηλή ζήτηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση, αφού περισσότερο 

εύρος ζώνης και επιπρόσθετοι seeds του αρχείου γίνονται διαθέσιμοι στην ομάδα των 

peers. 
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Ορολογία 

torrent 

Ένα torrent μπορεί να είναι είτε ένα αρχείο μεταδεδομένων είτε όλα τα αρχεία που 

περιγράφονται από αυτό. Εξαρτάται από το περιεχόμενο. Το αρχείο torrent περιέχει 

μεταδεδομένα για όλα τα αρχεία που αυτό κάνει ικανά να «κατεβούν», 

περιλαμβάνοντας τα ονόματα και τα μεγέθη τους, καθώς και το άθροισμα ελέγχου 

όλων των τμημάτων που ανήκουν σε ένα torrent. Επιπλέον, περιέχει τη διεύθυνση από 

τον tracker που συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των peers του swarm. 

swarm 

Όλοι οι χρήστες μαζί που μοιράζονται ένα torrent ονομάζεται swarm. Έξι peers και 

δύο seeds αποτελούν ένα swarm. 

peer 

Ένας peer είναι ένα παράδειγμα ενός πελάτη του BitTorrent που εκτελείται σε 

υπολογιστή του Διαδικτύου στον οποίο κάποιος είναι συνδεδεμένος και μεταφέρει 

δεδομένα. Συνήθως ένας peer δεν έχει το ολοκληρωμένο αρχείο, αλλά μόνο τμήματά 

του. Παρόλα αυτά ένας peer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθούμε σε 

οποιοδήποτε συμμετέχοντα του swarm (οπότε σε αυτή την περίπτωση ο peer είναι 

γνωστός και ως client.) 

seed  

Ένα seed είναι ένας peer που έχει ένα ολοκληρωμένο κομμάτι του torrent και 

ακόμα προσφέρεται να το «ανεβάσει». Όσο περισσότερα seeds υπάρχουν τόσο 

μεγαλώνουν οι πιθανότητες για ολοκλήρωση του αρχείου. 

leech 

Ένας leech είναι συνήθως ένας peer που έχει αρνητική επίδραση στο swarm, αφού 

έχει ένα πολύ μικρό ρυθμό διαμοιρασμού. Με άλλα λόγια, οι leeches κατεβάζουν 

περισσότερο από το να ανεβάζουν. Οι περισσότεροι leeches είναι χρήστες ασύγχρονων 

διαδικτυακών συνδέσεων, οι οποίοι είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω επιλογής δεν αφήνουν 

τον πελάτη του BitTorrent ανοιχτό για να αναπαράγει το αρχείο, αφού έχει 

ολοκληρωθεί το «κατέβασμα». Όμως, κάποια leeches σκόπιμα αναγκάζουν το swarm 
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να αποφύγει το «ανέβασμα» χρησιμοποιώντας τροποποιημένους clients ή 

περιορίζοντας υπερβολικά την ταχύτητα «ανεβάσματος» τους. Ο όρος leech 

χρησιμοποιείται επίσης λανθασμένα για να αναφερθούμε σε ένα peer, δηλαδή ένα 

μέλος του swarm που δεν έχει ακόμα κατεβάσει το ολοκληρωμένο αρχείο.    

tracker 

Ο tracker είναι ένας sever που κρατά στοιχεία σχετικά με το ποιοι peers και seeds 

υπάρχουν στο swarm. Οι clients εκθέτουν περιοδικά πληροφορίες στον tracker και ως 

αντάλλαγμα παραλαμβάνουν πληροφορίες για τους υπόλοιπους clients με τους οποίους 

μπορούν να συνδεθούν. Ο tracker δεν αναμειγνύεται άμεσα στη μεταφορά των 

δεδομένων και δεν έχει αντίγραφο από το αρχείο.   

availability 

Ο αριθμός των ολοκληρωμένων αντίγραφων του αρχείου που είναι διαθέσιμος για 

έναν client. Κάθε seed προσθέτει 1.0 σε αυτό τον αριθμό. Ένας συνδεδεμένος peer που 

διαθέτει ένα τμήμα του αρχείου προσθέτει αυτό το τμήμα στην availability (π.χ. ένας 

peer με ένα «κατεβασμένο» ποσοστό 65.3% του αρχείου αυξάνει την availability κατά 

0.653.)   

interested  

Περιγράφει έναν downloader που επιθυμεί να αποκτήσει κομμάτια από ένα αρχείο 

που έχει ο client. Για παράδειγμα, ο client που «ανεβάζει» θα σημάδευε έναν client που 

«κατεβάζει» ως «interested» αν ο δεύτερος δεν κατείχε ένα κομμάτι που ο πρώτος είχε 

και θα ήθελε να το αποκτήσει.   

chocked  

Περιγράφει ένα σύστημα που «ανεβάζει» του οποίου ο πελάτης δεν επιθυμεί να 

ανεβάσει. Ένας πελάτης εμποδίζει έναν άλλον πελάτη στις εξής περιπτώσεις: 

 Ο δεύτερος πελάτης είναι ένας seed, οπότε και δεν επιθυμεί κανένα κομμάτι 

(είναι πλήρως μη-ενδιαφερόμενος). 

 Ο πελάτης που «ανεβάζει» ανεβάζει ήδη με τη μεγαλύτερη ικανότητά του. 

snubbed 
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Ένας client που «ανεβάζει» σημειώνεται ως snubbed αν ο client που «κατεβάζει» 

δεν έχει παραλάβει καθόλου δεδομένα από αυτόν για περισσότερα από 60 

δευτερόλεπτα. 

 

Πώς μοιράζονται τα αρχεία 

Για να μοιράσει ο χρήστης ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το BitTorrent δημιουργεί 

ένα torrent αρχείο, έναν μικρό αρχείο-δείκτη, που περιέχει: 

 το όνομα του αρχείου, το μέγεθός του και την ανασκόπηση κάθε αρχείου 

ώστε ο χρήστης να είναι σίγουρος ότι «κατεβάζει» το σωστό πράγμα, 

 τη διεύθυνση του “tracker” εξυπηρετητή, 

 και κάποια άλλα δεδομένα.  

Το αρχείο torrent κατανέμεται ύστερα στους χρήστες, συχνά μέσω e-mail ή 

τοποθετείται σε έναν ιστότοπο. Ο πελάτης του BitTorrent ξεκινά ως seed κόμβος, 

επιτρέποντας σε άλλους χρήστες να συνδεθούν και να αρχίζουν να «κατεβάζουν». 

Όταν άλλοι χρήστες κατεβάσουν ολόκληρο το αρχείο, μπορούν εναλλακτικά να το 

ξανακάνουν seed, ώστε να γίνει μια επιπρόσθετη πηγή για το αρχείο. Ένα αποτέλεσμα 

αυτής της προσέγγισης είναι ότι αν όλοι οι seeds βρεθούν εκτός σύνδεσης, το αρχείο δε 

θα είναι πια διαθέσιμο για «κατέβασμα», ακόμα κι αν ένας πελάτης έχει αντίγραφο του 

αρχείου torrent. Όμως, ο καθένας μπορεί  τελικά να αποκτήσει ολόκληρο το αρχείο 

αφού υπάρχει ένα τουλάχιστον κατανεμημένο αντίγραφο του αρχείου, ακόμα κι αν δεν 

υπάρχουν πια seeds.  

Το να κατεβάζεις χρησιμοποιώντας το BitTorrent είναι μια ευθεία διαδικασία. Κάθε 

πρόσωπο που θέλει να κατεβάσει το αρχείο πρώτα κατεβάζει το torrent και το ανοίγει. 

Το αρχείο torrent λέει στον πελάτη τη διεύθυνση του tracker, ο οποίος με τη σειρά του 

διατηρεί ένα ημερολόγιο σχετικά με το ποιοι χρήστες κατεβάζουν το αρχείο και πού το 

αρχείο και τα κομμάτια του διαμένουν. Για κάθε διαθέσιμη πηγή, ο πελάτης υπολογίζει 

ποια μπλοκ του αρχείου είναι διαθέσιμα και στη συνέχεια απαιτεί το πιο σπάνιο μπλοκ 

που δεν έχει ακόμη. Αυτό κάνει ακόμα πιο πιθανή την περίπτωση οι peers να έχουν 

μπλοκ για να ανταλλάσσουν. Όταν ο client τελειώσει την εισαγωγή ενός μπλοκ, κάνει 

μια ανασκόπηση ώστε να ελέγξει ότι είναι αυτό που το torrent έχει πει ότι πρέπει να 

είναι. Ύστερα, ψάχνει να βρει κάποιον στον οποίο θα «ανεβάσει» το αρχείο. Το 

BitTorrent δίνει την καλύτερη απόδοση κατεβάσματος σε άτομα που ανεβάζουν πιο 
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πολύ, κάτι που είναι γνωστό ως “leech resistance”, αφού αποθαρρύνει τους “leechers” 

από το να προσπαθούν να κατεβάσουν το αρχείο χωρίς να το ανεβάσουν σε κανένα.      

Παρόλο, που το BitTorrent είναι ένα καλό πρωτόκολλο για ένα ευρυζωνικό 

χρήστη, είναι λιγότερο αποδοτικό για συνδέσεις dial-up, όπου οι αποσυνδέσεις είναι 

συχνές. Από την άλλη, πολλοί HTTP εξυπηρετητές διατηρούν τις συνδέσεις τους για 

ώρες και τα torrents διαρκούν πολύ και αρκούν για ένα κατέβασμα που κρατά για 

πολλές μέρες. 

 

Σύγκριση με άλλα συστήματα διαμοιρασμού αρχείων 

 

από το BitTorrent για να κατανέμει 

αρχεία μοιάζει ο βαθμ

οι στο eDonkey δίκτυο διαμοιρασμού 

αρχείων συνήθως μοιράζουν και κατεβάζουν μεγαλύτερο αριθμό αρχείων, κάνοντας το 

δια

ς, επειδή όλοι οι κόμβοι 

σε μια ομάδα επικεντρώνονται στη μεταφορά ενός απλού αρχείου ή συλλογής αρχείων. 

Ενώ

articipation Level» που 

εισήγαγε το KaZaa το 2002. Η Participation Level αυξάνει την προτεραιότητα αν 

ανε

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται

 σε μεγάλ ό με 

αυτό που χρησιμοποιείται στο  

EDonkey2000 network.  

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι κόμβ

   

θέσιμο για κάθε μεταφορά εύρος ζώνης αρκετά μικρότερο. 

Οι μεταφορές μέσω BitTorrent είναι τυπικά πολύ γρήγορε

 ο πελάτης του EDonkey2000 παρέχει μικρή “leech resistance”, πολλοί νέοι 

πελάτες έχουν ένα είδος συστήματος να αποθαρρύνουν αυτούς που ανεβάζουν. Στο 

eMule, για παράδειγμα, ο πελάτης αμείβει άλλους πελάτες που ανεβάζουν σε αυτούς 

αυξάνοντας την προτεραιότητα τους στην ουρά αναμονής. Όμως, η φύση της ιδέας του 

eDonkey2000 οδηγεί σε μια μεταβλητή ταχύτητα κατεβάσματος, παρόλο που ο 

αριθμός των διαθέσιμων αρχείων είναι αρκετά μεγαλύτερος.   

Μια παρόμοια μέθοδος με αυτή του BitTorrent ήταν η «P

βάζεις και τη μειώνει αν κατεβάζεις. Έτσι όταν ανεβάζεις ένα αρχείο σε κάποιον 

άλλον, το πρόσωπο με την υψηλότερη Participation Level το παίρνει πρώτο, ενώ 

συνεχίζει αυτός με τη δεύτερη ψηλότερη Participation Level κ.ο.κ. Αυτό νοερά 

απεικονίζεται ως μια πυραμίδα, με αυτούς που έχουν το μέγιστο ρυθμό ανεβάσματος 

να βρίσκονται στην κορυφή και τους υπόλοιπους στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτός είναι 
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ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κατανείμεις ένα αρχείο σε ένα μεγάλο αριθμό 

χρηστών · είναι πιθανό ότι ακόμα και όσοι βρίσκονται στο κάτω μέρος της πυραμίδας 

θα πάρει το αρχείο γρηγορότερα από ότι αν το αρχείο δίνονταν από μια μη-P2P 

μέθοδο. Δυστυχώς, το σύστημα που υιοθετήθηκε από το KaZaa θεωρήθηκε από 

κάποιους ως ελαττωματικό αφού στηρίζεται στην αναφορά της Participation Level από 

τους πελάτες και επομένως είναι εύκολο να εξαπατηθεί από πολλούς «ανεπίσημους» 

πελάτες.  

3.3.3. Akamai έναντι του BitTorrent 

Όπως και το DoubleClick έτσι και το Akamai δουλεύει με το «κέντρο» και όχι τα 

α από τα άκρα του Διαδικτύου και τους 

επι

ριζική προσέγγιση στην δικτυακή 

αποκεντροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε πελάτης αποτελεί και έναν εξυπηρετητή. 

Τα μ

 

α α

 καλύτερη 

όσο περισσότεροι χρήστες τη χρησιμοποιούν». Το Akamai πρέπει να προσθέτει 

εξυ

«άκρα». Προσφέρει οφέλη εξυπηρετώντας άτομ

τρέπει την πρόσβαση σε ιστοτόπους του κέντρου που έχουν μεγάλη ζήτηση, 

αντλώντας κέρδη από τα κεντρικούς ιστότοπους. 

Αντίθετα, το BitTorrent αποτελεί μια 

αρχεία σπάνε σε κομμάτια που μπορούν να εταφερθούν από πολλαπλές 

τοποθεσίες, προφανώς χρησιμοποιώντας το δίκτυο των downloaders για να 

εξασφαλίζουν εύρος ζώνης και δεδομένα στους άλλους χρήστες. Το πιο δημοφιλές 

αρχείο είναι υτό που μεταφέρεται πιο γρήγορα, φού υπάρχουν περισσότεροι χρήστες 

που παρέχουν εύρος ζώνης και κομμάτια από ολόκληρο το αρχείο. 

Το BitTorrent στηρίζεται στην αρχή: «μια υπηρεσία γίνεται αυτομάτως

πηρετητές ώστε να βελτιώσει την υπηρεσία. Αντίθετα, το BitTorrent υποστηρίζει 

μια «αρχιτεκτονική συμμετοχής και συνεργασίας», στην οποία η υπηρεσία παίζει το 

ρόλο του «μεσίτη», συνδέοντας τα «άκρα» μεταξύ τους και χρησιμοποιώντας τη 

δύναμη των ίδιων των χρηστών.   
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3.4. Online διαχείριση φωτογραφιών 

3.4.1. Ofoto (Web 1.0.) 

Η λέξη Ofoto είναι ο επίσημος όρος της online υπηρεσίας ανάπτυξης ψηφιακών 

φωτογραφιών Kodak EasyShare που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1999. 

Παρέχει στους καταναλωτές ένα ασφαλή και εύκολο τρόπο να βλέπουν, να 

αποθηκεύουν και να μοιράζονται τις φωτογραφίες τους με τους φίλους τους και την 

οικογένειά τους, να «ανεβάζουν» τις φωτογραφίες τους στον ιστότοπο, να τις 

εκτυπώνουν ή και να αγοράζουν όσες επιθυμούν και δεν διανέμονται δωρεάν. Ο 

ιστότοπος προσφέρει επίσης δωρεάν εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας 

και ειδικά προϊόντα όπως άλμπουμ φωτογραφιών, κάρτες, ημερολόγια, κορνίζες.  

 

 
Εικόνα 29: Το Ofoto, μια online υπηρεσία ανάπτυξης ψηφιακών φωτογραφιών 
 
3.4.2. Flickr (Web 2.0.)

Το Flickr είναι ένας ιστότοπος διαχείρισης, αναζήτησης και διανομής ψηφιακών 

φωτογραφιών, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από το Yahoo. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 

χρησιμοποιείται ευρέως από bloggers ως μια αποθήκη φωτογραφιών. Η δημοτικότητά 

του έχει αυξηθεί από τα καινοτόμα δημόσια εργαλεία, που επιτρέπουν στις 

φωτογραφίες να στοχεύουν και να απεικονίζονται μέσω Διαδικτύου με πολλούς 
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τρόπους. Όλο και περισσότεροι χρήστες της εφαρμογής «ανεβάζουν» φωτογραφίες από 

κινητά τηλέφωνα, τις αποδίδουν τίτλους, λεζάντες αλλά και ετικέτες (και στα 

ελληνικά) με λέξεις-κλειδιά, τις δημοσιεύουν στο Flickr ή και στα blogs τους, τις 

στέλνουν σε κινητά τηλέφωνα. Το Flickr επιτρέπει σε όσους αποδέχονται τις 

φωτογραφίες να τις κατηγοριοποιούν χρησιμοποιώντας ετικέτες-κλειδιά, οι οποίες τότε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους αναζητούν εικόνες ώστε να μπορούν εύκολα 

να βρουν εικόνες με συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα το όνομα ενός μέρους.  

Το Flickr εξασφαλίζει πολύ γρήγορη πρόσβαση σε εικόνες που συνδέονται με τις 

πιο δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά. Λόγω της υποστήριξης των ετικετών που γεννιούνται 

από το χρήστη, τα metadata, το Flickr έχει επανειλημμένα θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα 

«folksonomy» που εφαρμόζεται σε συλλογές φωτογραφιών. Το Flickr είναι επιπλέον 

ένας από τους πρώτους ιστότοπους που εφάρμοσε «tag clouds» (δηλαδή σε 

εννοιολογικούς χάρτες στους οποίους τα tags μπορούν να ταξινομηθούν.)  

 

Εικόνα 30: Το Flickr, ιστότοπος διαχείρισης, αναζήτησης και διανομής ψηφιακών φωτογραφιών 
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Οι φωτογραφίες στο Flickr μπορούν να χαρακτηριστούν ως δημόσιες ή ιδιωτικές. Ο 

χρήστης είναι εκείνος που αποφασίζει αν οι φωτογραφίες του θα είναι διαθέσιμες για 

download ή όχι. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερώνονται μέσω της RSS τεχνολογίας για νέες φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο 

Flickr και έχουν την ενδεδειγμένη ετικέτα. Όσοι «ανεβάζουν» φωτογραφίες μπορούν 

να δίνουν δικαιώματα σε φίλους και γνωστούς (αρκεί να γνωρίζουν τις ηλεκτρονικές 

τους διευθύνσεις) ώστε να οργανώνουν τις φωτογραφίες τους, να προσθέτουν tags και 

να τις σχολιάζουν. Οι φωτογραφίες που φιλοξενεί το Flickr είναι 5 διαφορετικών 

διαστάσεων (75x75, 100x75, 240x180, 500x375), παράλληλα με τη διάσταση στην 

οποία «ανέβηκε» η πρότυπη φωτογραφία, και όλες είναι διαθέσιμες για download. 

Υπάρχει, τέλος και η δυνατότητα εκτύπωσης, που προφέρει η εφαρμογή, για τους 

χρήστες όμως των Η.Π.Α. αποκλειστικά. Η δωρεάν υπηρεσία του Flickr επιτρέπει 

«ανέβασμα» φωτογραφιών με μηνιαίο συνολικό όριο μεγέθους 20MB, το οποίο με μια 

ετήσια συνδρομή μπορεί να φτάσει και τα 2GB.  

 
Στόχοι της εφαρμογής 

Ένας από τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι να βοηθήσει 

τους χρήστες του Διαδικτύου να διαθέσουν τις φωτογραφίες τους σε άλλους 

ανθρώπους που θα το επιθυμούσαν. Το Flickr βοηθά τους χρήστες να διατηρούν ένα 

ημερολόγιο με τις φωτογραφίες τους και να το επιδεικνύουν σε ολόκληρο τον κόσμο 

προκειμένου να γίνουν γνωστοί και διάσημοι. Το πρόγραμμα τροφοδοτείται με 

φωτογραφίες που λαμβάνονται μέσω κινητών τηλεφώνων, μέσω Διαδικτύου, μέσω των 

προσωπικών υπολογιστών και μέσω οποιοδήποτε λογισμικού που μπορεί να 

διαχειριστεί ψηφιακές φωτογραφίες και στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

μέσω της ιστοσελίδας του Flickr, μέσω της RSS τεχνολογίας καθώς και μέσω 

ανάρτησης σε διάφορα blogs. 

Επιπρόσθετα, στόχος της εφαρμογής είναι να κάνει εύκολη και φιλική τη μέθοδο 

οργάνωσης των φωτογραφιών. Ένας χρήστης μπορεί να επιτρέψει σε κάποιο φίλο ή 

συγγενή να εισάγει στις φωτογραφίες του σχόλια, ετικέτες ή και σημειώσεις, 

πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο μια καλύτερη οργάνωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες 

αυτές, που ονομάζονται «μεταδεδομένα» (metadata) και χαρακτηρίζουν την κάθε 

φωτογραφία, βοηθούν και στην καλύτερη αναζήτηση και στον εντοπισμό των 
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φωτογραφιών. Τέλος, στον ιστότοπο προβάλλονται ξεχωριστά οι φωτογραφίες με τις 

πιο δημοφιλείς ετικέτες καθώς και όσες ενσωματώθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες. 

3.4.3. Ofoto έναντι Flickr 

 Το Flickr προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας από το χρήστη μιας ετικέτας, 

ενός σχολίου, μιας σημείωσης για κάθε φωτογραφία. Τα δεδομένα αυτά που 

ονομάζονται μεταδεδομένα (metadata) βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση και 

κατηγοριοποίηση των φωτογραφιών καθώς και στην ευκολότερη αναζήτηση και 

τον εντοπισμό τους από τους πελάτες της εφαρμογής. 

 Στο Flickr οι φωτογραφίες αναρτώνται στα blogs και διανέμονται μέσω της 

RSS τεχνικής με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εύκολα γνωστές και 

προσπελάσιμες. 

3.4.4. Riya.com (Web 2.0.) 

 

Εικόνα 31: Το Riya.com, υπηρεσία online διαχείρισης φωτογραφιών 
 

Ο λόγος που δημιουργήθηκε το Riya.com ήταν το φαινόμενο που παρουσιάστηκε 

κατά την αποστολή ψηφιακών φωτογραφιών από κινητά τηλέφωνα με το ίδιο όνομα 
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αρχείου (DSC0000x.jpg), με αποτέλεσμα η αναζήτηση των φωτογραφιών στο 

Διαδίκτυο να μη λειτουργεί ικανοποιητικά. Το Riya αναπτύχθηκε από μια μικρή ομάδα 

αποφασισμένων ερευνητών σε θέματα μηχανικής αναγνώρισης προσώπων και 

κειμένου από τη Σιγκαπούρη. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να 

«ανεβάσει» τις φωτογραφίες του, να εκπαιδεύσει το σύστημα να αναγνωρίζει πρόσωπα 

σε αυτές, αποδίδοντας, ενδεικτικά, ετικέτες σε όσες περιλαμβάνουν το ίδιο πρόσωπο, 

καθώς και να τις μοιράζει με φίλους του ή και με ολόκληρο τον πλανήτη.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τα πρόσωπα, τα άλμπουμ, τον τόπο ή το 

χρόνο λήψης ή και το κείμενο της επιθυμητής φωτογραφίας (το Riya.com αναγνωρίζει 

αυτόματα κείμενα στις φωτογραφίες, για παράδειγμα πάνω σε επιγραφές). Οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν ετικέτες σε δικές τους ή ακόμα και σε ξένες 

φωτογραφίες. Το Riya.com βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση beta, με αποτέλεσμα 

κάποιες λειτουργίες ακόμα να λείπουν (η περιστροφή των φωτογραφιών) ή να 

υπάρχουν κάποια προβλήματα (για παράδειγμα στην εκπαίδευση του συστήματος 

σχετικά με την αναγνώριση προσώπων). Ωστόσο οι λειτουργίες αυτές σύντομα θα 

προστεθούν και θα τελειοποιηθούν αντίστοιχα.    

 

Εικόνα 32: Εγγραφή στην υπηρεσία Riya.com 
 

Η δημοτικότητα των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας (online διαχείριση 

φωτογραφιών) οφείλεται στην αθρόα συμμετοχή των χρηστών, οι οποίοι αναδεικνύουν 
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φωτογραφίες, τις χαρακτηρίζουν με tags, τις σχολιάζουν, κατεβάζουν ξένες ή 

ανεβάζουν τις δικές τους, τις οργανώνουν και τις μοιράζονται. 

3.5. Online προσκλήσεις 

3.5.1. Evite (Web 1.0.) 

 

Εικόνα 33: Evite.com, υπηρεσία δημιουργίας προσκλήσεων 
 

Το Evite είναι ένας ιστότοπος για τη δημιουργία, αποστολή και διαχείριση online 

προσκλήσεων. Έκανε την εμφάνισή του το 1998, στο Λος Άντζελες. Παρέχεται 

δωρεάν σε περισσότερους από επτά εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. 

Αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία οργάνωσης ενός συμβάντος, από την πρόσκληση των 

καλεσμένων έως και τη αποστολή ηλεκτρονικών ευχαριστήριων καρτών, αφού 

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Πιο αναλυτικά, οποιοσδήποτε θέλει να οργανώσει ένα συμβάν δημιουργεί μια 

online πρόσκληση στον συγκεκριμένο ιστότοπο μέσω μιας απλής διεπαφής. Αυτή η 

πρόσκληση ονομάζεται Evite. Οι προσκλήσεις είναι διαθέσιμες σε χιλιάδες 

σχεδιασμούς, ιδανικές για κάθε περίσταση, ενώ τα στυλιστικά χαρακτηριστικά 

επιλέγονται από τον αντίστοιχο χρήστη-οργανωτή. Ο πελάτης εισάγει τις ηλεκτρονικές 
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διευθύνσεις από τους πιθανούς καλεσμένους και το Evite τους στέλνει τα αντίστοιχα 

ηλεκτρονικά μηνύματα. Κάθε καλεσμένος ανήκει σε μια από τέσσερις κατηγορίες: «Θα 

Παραβρεθεί», «Δε-θα-παραβρεθεί», «Ίσως», «Δεν-έχει-απαντήσει-ακόμα». Οι 

καλεσμένοι μπορούν να μετακινηθούν από μόνοι τους από την τελευταία κατηγορία σε 

μια από τις τρεις πρώτες, τοποθετώντας προαιρετικά και πρόσθετα σχόλια. Η υπηρεσία 

μπορεί να στείλει αυτόματα ένα υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους 

καλεσμένους λίγες ημέρες πριν από το συμβάν. Επιπλέον, είναι δυνατό να φανεί μέσω 

του ιστοτόπου το αν ο καλεσμένος έχει διαβάσει την πρόσκληση ή όχι, ενώ οι 

καλεσμένοι χρήστες που αδυνατούν να παραβρεθούν στην εκδήλωση έχουν τη 

δυνατότητα αποστολής ευχετήριων καρτών.  

Το Evite πραγματοποιεί περισσότερες από δέκα εκατομμύρια προσκλήσεις σε 

300.000 και πλέον εκδηλώσεις κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα είναι η διευκόλυνση των 

χρηστών ως προς τη διοργάνωση, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου, κόπου και 

χρημάτων.  

3.5.2. EVDB (Web 2.0.) 

Η υπηρεσία Διαδικτύου EVDB επιτρέπει τη δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών 

που αλληλεπιδρούν με την EVDB βάση δεδομένων (βάση δεομένων γεγονότων και 

τόπων συγκεντρώσεων). Οι EVDB API βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες για ένα μεγάλο 

αριθμό από γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε βιβλιοθήκη παρέχει ένα απλό μηχανισμό 

για την πιστοποίηση των χρηστών, την υποστήριξη των API μεθόδων και την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Όταν οποιοσδήποτε χρήστης χρειάζεται μια EVDB 

API βιβλιοθήκη διεπαφών σε κάποια γλώσσα τότε έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσει με τον ιστόποπο για να την προμηθευτεί. 
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Εικόνα 34: Η Web2.0. εκδοχή υπηρεσίας υλοποίησης προσκλήσεων, EVDB 

3.5.3. Upcoming.org (Web 2.0.) 

 

Εικόνα 35: To Upcoming.org, εφαρμογή διατήρησης ημερολογίου εκδηλώσεων 
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Το Upcoming.org έχει πολλά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να αποτελεί μια 

μοναδική εφαρμογή διατήρησης ημερολογίου εκδηλώσεων. Κάποια από τα βασικότερα 

ακολουθούν:  

 Δυνατότητα πλοήγησης ανάμεσα σε τοπικές εκδηλώσεις 

 Αποστολή εκδηλώσεων στο Upcoming.org με σκοπό το διαμοιρασμό με φίλους  

 Υποστήριξη των τεχνικών RSS ή iCal με σκοπό την απεικόνιση του ημερολογίου 

σε προσωπικούς ιστότοπους (websites) ή σε προσωπικές ημερολογιακές 

εφαρμογές (calendar applications) ή σε συσκευές PDA.  

 Διατήρηση λίστας με εκδηλώσεις και αποστολή της σε προσωπικά ημερολόγια    

(blogs).  

3.5.4. Evite έναντι EVDB και upcoming.org

Και στον τομέα της διατήρησης ημερολογίου, το EVDB αποτελεί προσπάθεια για 

τη δημιουργία του μεγαλύτερου στον κόσμο διαμοιραζόμενου ημερολογίου μέσω μιας 

αρχιτεκτονικής τύπου wiki, που στηρίζεται στην συμμετοχή. Κάθε χρήστης δε 

δημιουργεί αποκλειστικά το κείμενο της πρόσκλησης, όπως γίνεται στο Evite, αλλά 

έχει παράλληλα τη δυνατότητα υλοποίησης δικών του εργαλείων και εφαρμογών οι 

οποίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη βάση δεδομένων του EVDB. Και σε αυτή την 

περίπτωση γίνεται φανερή η εξουσία που δίνεται στο χρήστη, ο οποίος αποχωρίζεται 

τον παθητικό του ρόλο, συμμετέχοντας στη διαδικασία πιο ενεργά και πιο δυναμικά.  

Ταυτόχρονα, στο Upcoming.org διαφαίνονται επίσης οι αρχές που το Web 2.0. 

πρεσβεύει αφού οι εκδηλώσεις που απεικονίζονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο 

μπορούν να διανεμηθούν, μέσω της RSS τεχνικής,  στις προσωπικές ιστοσελίδες άλλων 

χρηστών ή και σε προσωπικά ημερολόγια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη και 

γρήγορη πληροφόρηση του χρήστη που επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωση 

του ενδιαφέροντος του, χωρίς να απαιτεί τη δική του εγρήγορση και την επίπονη 

αναζήτηση της πληροφορίας, αφού αυτή φτάνει σε αυτόν έγκαιρα και εύκολα, με 

μοναδική του υποχρέωση το να γίνει συνδρομητής στον εν λόγω ιστότοπο. 
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3.6. Online Βιβλιοπωλεία 

3.6.1. Barnesandnoble (Web 1.0.) 

 

 
Εικόνα 36: Το online βιβλιοπωλείο Barnesandnoble 
 

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία. Εκμεταλλεύεται ένα 

μεγάλο αριθμό αποθηκών εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών με αποτέλεσμα 

την καταχώρηση στις σελίδες του περισσότερων από 1 εκατομμύριο τίτλους βιβλίων. 

Ως αποτέλεσμα, ο εύκολος και ακριβής εντοπισμός των βιβλίων που αναζητούν οι 

ενδιαφερόμενοι χρήστες. Η εύρεση πραγματοποιείται μέσω μιας γρήγορης μηχανής 

αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τίτλους, συγγραφείς ή άλλες λέξεις-κλειδιά. Οι 

ομαδοποιημένες κατηγορίες βιβλίων διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την αναζήτηση. 

Τέλος, για περεταίρω βοήθεια, προσφέρονται περιγραφές, περιλήψεις, αποσπάσματα, 

προτεινόμενα βιβλία και κριτικές άλλων χρηστών.  

Παράλληλα με τα βιβλία, το Barnes & Noble προσφέρεται για τη διανομή 

μουσικής, DVD, βιντεοπαιχνιδιών και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πλούσιο 

αποθηκευτικό μουσικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει 

αποκλειστικές συνεντεύξεις, δωρεάν downloads, περισσότερα από 1 εκατομμύρια 
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δείγματα audio clips, σχεδόν 100.000 μουσικές κριτικές καθώς και ένα κατάλογο 

βιογραφιών 40.000 καλλιτεχνών.  

 
Εικόνα 37: Το online βιβλιοπωλείο Barnesandnoble 
 

 

Όσον αφορά στα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

η αποθήκη του Barnes & Noble δύναται να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό 

χρήστη, αφού διαθέτει χιλιάδες τίτλους παλιών και νέων παιχνιδιών, καθώς και 

κονσόλες, εξαρτήματα και βιβλία-οδηγούς στρατηγικής. Τέλος, διαθέσιμα είναι και 

15.000 εξώφυλλα παιδικών περιοδικών και καρτούν.  

3.6.2. Amazon (Web 2.0.) 
Αποτελεί το μεγαλύτερο δικτυακό βιβλιοπωλείο στον κόσμο, αφού το Amazon 

εγκατέλειψε την ιδέα ενός φυσικού κτιρίου στο κέντρο μιας πόλης με σκοπό την 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πελατών του, που γεωγραφικά καλύπτουν ολόκληρο 

τον κόσμο. Ταυτόχρονα με την προβολή βιβλίων προχώρησε στην απεικόνιση πινάκων 

περιεχομένων, δειγματικού υλικού, εικόνων και ευρετηρίων. Αυτό όμως που κάνει το 

Amazon να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι επέτρεψε στους χιλιάδες χρήστες του την 

ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του, χωρίς να πραγματοποιεί κανένα έλεγχο 

για το τι βλέπουν οι χρήστες και με ποιο ακριβώς τρόπο τη χειρίζονται. Αυτή η 
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υπέρβαση όχι μόνο δεν έβλαψε τον συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά οδήγησε στην αύξηση 

των προμηθευτών του αλλά των χρηστών του, μιας και αποτελεί την πιο αξιόπιστη και 

αξιόλογη πηγή για τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Ακολουθεί, με λίγα λόγια, την αρχή 

του Web 2.0. που δίνει έμφαση στην αξία της συμμετοχής των χρηστών στην ανάπτυξη 

του περιεχομένου του Διαδικτύου. 

  

Εικόνα 38: Amazon, το μεγαλύτερο δικτυακό βιβλιοπωλείο στον κόσμο 
 

Τελευταία, το Amazon στρέφεται στην αγορά παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά την παροχή υπηρεσιών με μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Έτσι, θα προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ των χιλιάδων διακομιστών 

του (αντί δέκα σεντς την ώρα ανά διακομιστή), αποθηκευτικό χώρο από τους δίσκους 

του (με μηνιαία χρέωση 15 σεντς ανά GB) και εκατομμύρια γραμμές κώδικα στον 

οποίο βασίζεται το πολυκατάστημά του για τη διαχείριση των αποθεμάτων του, των 

παραγγελιών του και της αποστολής των εμπορευμάτων του. Οι υπηρεσίες του 

προορίζονται για νέες εταιρείες, χωρίς να λείπουν και οι «μεγάλοι» πελάτες. Οι ιδρυτές 

του δικτυακού πολυκαταστήματος ισχυρίζονται ότι τα επόμενα χρόνια οι web services 

θα αποτελέσουν μια τεράστια πηγή εσόδων για το Amazon. 

3.6.3. Amazon έναντι Barnesandnoble 
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Ο Amazon προσφέρει τα ίδια προϊόντα με τους ανταγωνιστές του (όπως το 

Barnesandnoble.com) και παραλαμβάνει τις ίδιες περιγραφές των προϊόντων, τα ίδια 

εξώφυλλα το ίδιο εκδοτικό περιεχόμενο από τους πωλητές. Ο Amazon όμως βασίζεται 

στην συμμετοχή του ίδιου του χρήστη. Δίνει μεγαλύτερη σημασία στην κριτική των 

χρηστών, προσκαλεί τους χρήστες για συμμετοχή με διάφορους τρόπους σε κάθε 

σελίδα και χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα του χρήστη για να παράγει καλύτερα 

ερευνητικά αποτελέσματα. Ενώ το Barnesandnoble.com είναι πιο πιθανό να 

καθοδηγείται από τις εταιρείες των προϊόντων τους ή τα αποτελέσματα των χορηγών, ο 

Amazon πάντα καθοδηγείται από τα πιο δημοφιλή προϊόντα βάσει ενός υπολογισμού 

που γίνεται σε πραγματικό χρόνο και στηρίζεται όχι μόνο στις πωλήσεις αλλά και σε 

άλλους παράγοντες που ο Amazon καλεί «ροή» και σχετίζονται με τα προϊόντα.  
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3.7. Online πηγές μουσικής 

3.7.1. mp3.com (Web 1.0.) 

 

Εικόνα 39: Mp3.com, online πηγή μουσικής 
 

Το mp3.com αποτελεί μια περιεκτική online πηγή μουσικής, παρέχοντας στους 

χρήστες του τη μουσική που αγαπούν καθώς και κάθε είδους πληροφόρηση για αυτή. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι: 

 Διαθέτει μια τεράστια βάση δεδομένων στην οποία ο χρήστης μπορεί να 

αναζητήσει και να εντοπίσει πληροφορίες που σχετίζονται με περισσότερους από 

700.000 καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αφορούν στη βιογραφία και 

στη δισκογραφία των καλλιτεχνών, σε βίντεο, σε κριτικές, σε φωτογραφίες, σε 

ειδήσεις σχετικά με τη ζωή και την καριέρα τους, ενώ δε λείπουν και οι σύνδεσμοι 

(links) με σχετικούς καλλιτέχνες ή σχετικά είδη μουσικής.  

 Ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει από τον συγκεκριμένο ιστότοπο δωρεάν 

τραγούδια ή βίντεο της επιλογής του. 
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 Φιλοξενεί στις ιστοσελίδες του περισσότερα από 6 εκατομμύρια τραγούδια, 

διάρκειας 30 δευτερολέπτων, καθώς και μια λίστα με όλους τους παροχείς 

ψηφιακής μουσικής, με απευθείας συνδέσμους προς σημεία όπου ο χρήστης μπορεί 

εύκολα να κατεβάσει αντίστοιχα τραγούδια ή και ολόκληρα άλμπουμ.  

 Εξασφαλίζει τους αναγνώστες του με ευανάγνωστους οδηγούς που περιλαμβάνουν 

λεπτομέρειες και συμβουλές σχετικά με εργαλεία, τον εξοπλισμό και την 

τεχνολογία γενικότερα της ψηφιακής μουσικής. 

 Προμηθεύει τους χρήστες του ιστότοπου με μια συλλογή χιλιάδων φωτογραφιών 

από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες, ενώ τους ενημερώνει καθημερινά για όλα τις 

επίκαιρες εκδηλώσεις και τα νέα στο χώρο της μουσικής. Όσο για αυτούς που 

επιθυμούν να ενημερωθούν για το ποιος κυριαρχεί και ποιος έπεται, αρκεί να 

διαβάσουν τον πίνακα ανάρτησης του ιστότοπου που απεικονίζει τα κορυφαία 

τραγούδια και άλμπουμ, όσον αφορά στις πωλήσεις αλλά και στην ανταπόκριση 

που βρίσκουν από το κοινό.  

3.7.2. Napster (Web 2.0.)  

 

Εικόνα 40: Ο μουσικός ιστότοπος Napster 
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Ο μουσικός ιστότοπος Napster προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

ακούσουν νόμιμα και δωρεάν μια μεγάλη συλλογή από τραγούδια, είτε αυτά είναι 

επώνυμα και εμπορικά αλλά ακόμα και όσα ανήκουν σε ερασιτέχνες καλλιτέχνες, 

οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτά μέσα στο Παγκόσμιο Ίστο. Επιπρόσθετα, η 

συνδρομητική υπηρεσία της Napster προσφέρει μια επιπλέον ανταμοιβή ως κίνητρο 

στους χρήστες της η οποία περιλαμβάνει μια απεριόριστη πρόσβαση σε μουσική πολύ 

καλής ποιότητας, ενώ συνδρομητές της υπηρεσίας «Napster To Go» μπορούν να 

μεταφέρουν μουσική σε συμβατές συσκευές αναπαραγωγής συμπιεσμένων τραγουδιών 

mp3. Η Napster βρίσκεται εγκατεστημένη στο Λος Άντζελες αλλά η λειτουργία της 

επεκτείνεται ταυτόχρονα και στην Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, τη 

Νέα Υόρκη, το Σαν Ντίεγκο και το Τόκιο. 

3.7.3. mp3.com έναντι Napster 

Η Napster δίνει έμφαση στη δημοσιοποίηση των δεδομένων παρά στην 

ιδιωτικοποίησή τους. Η ογκώδης βάση δεδομένων τους είναι διαμοιραζόμενη και σε 

αυτή μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης. Παράλληλα, δε στηρίζει 

την εξυπηρέτηση που προσφέρει στην ύπαρξη ενός καταλόγου με τραγούδια. Αντίθετα, 

ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο με σκοπό να αναζητήσει μουσική 

από οπουδήποτε στον Ιστό, με αποτέλεσμα η Napster να κερδίσει σε ποσότητα, σε 

όγκο δεδομένων, σε ευρύτητα. Η Napster δε δημιούργησε το δίκτυό της από μια 

κεντρική βάση δεδομένων τραγουδιών αλλά υλοποιώντας ένα σύστημα στο οποίο κάθε 

πελάτης γίνεται επίσης ένας εξυπηρετητής.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Napster την κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στις 

υπόλοιπες δικτυακές εταιρείες παρεμφερών υπηρεσιών. Οι αρχές του Web 2.0. κάνουν 

την εμφάνιση και σε αυτόν τον ιστότοπο αφού παρατηρείται η αρχιτεκτονική που 

στηρίζεται στη συμμετοχή των χρηστών αλλά και η αξία των δεδομένων, πολύ 

περισσότερο βέβαια όταν συνδυάζονται με την ελεύθερη πρόσβαση από τους χρήστες 

του Διαδικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Άλλες Web 2.0. εφαρμογές 

Οι εφαρμογές που ακολουθούν στηρίζονται τις αρχές του Web2.0. και 

υλοποιηθήκαν με βάση τα αντίστοιχα πρότυπα σχεδίασης. Χαρακτηριστικό τους 

αποτελεί η πρωτοτυπία αφού κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους. Δεν 

υπάρχουν προηγούμενες εφαρμογές, αντίστοιχου περιεχομένου και παρεχόμενης 

υπηρεσίας, με τις οποίες μπορούν να συγκριθούν. Με άλλα λόγια, τα παρακάτω 

ονόματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον όρο Web2.0.   

4.1. Επεξεργαστές κειμένου  

4.1.1. Writely.com  

 

Εικόνα 41: Writely.com, ο επεξεργαστής κειμένου του Διαδικτύου 

 

Το Writely είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που στηρίζεται στην Ajax τεχνική και 

που επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί και να επεξεργάζεται έγγραφα, να τα 

μοιράζεται και να τα επεξεργάζεται με άλλους, σαφώς καθορισμένους, χρήστες  

χρησιμοποιώντας ένα φυλλομετρητή (web browser). Δεν απαιτείται φόρτωση 
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(download) εκτός αν ο χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει το έγγραφο που δημιούργησε 

στο σκληρό του δίσκο. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» (upload) ένα 

έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου της Microsoft, Word, ή ένα έγγραφο απλού 

κειμένου, μια ιστοσελίδα ή και μια εικόνα και να τα επεξεργαστεί μόνος του ή ως 

μέλος μιας ομάδας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση σε blog, 

παράγοντας αρχεία HTML, PDF, RTF ή και DOC. Έχει τις δυνατότητες ενός 

συμβατικού επεξεργαστή κειμένου όπως η εισαγωγή πινάκων και η μορφοποίηση του 

κειμένου. 

Το Writely επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να εργάζονται με ασφάλεια, ακόμα και 

πάνω στο ίδιο έγγραφο. Οι συνεργάτες προσκαλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα 

από την εφαρμογή προκειμένου να συμμετάσχουν στην επεξεργασία κοινών εγγράφων. 

Ο χρήστης, τέλος, μπορεί να προκαθορίσει ποιος θα έχει το δικαίωμα ανάγνωσης ή 

επεξεργασίας των εγγράφων του, καθώς και να συνδέσει τα έγγραφά του με ετικέτες 

(tags).   

4.1.2. gOffice 

 
Εικόνα 42: Το gOffice προσφέρει διαδικτυακή επεξεργασία κειμένου 
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Προσφέρει διαδικτυακή επεξεργασία κειμένου. Είναι πολύ απλό στη χρήση παρόλο 

που το μενού του είναι ένα σύνολο από κουμπιά. Τα έγγραφα που δημιουργούνται 

αποθηκεύονται με τη μορφή pdf αρχείων. 

4.1.3. Ajaxwrite 

Το Ajaxwrite προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός επεξεργαστή κειμένου, με τα 

γνωστά μενού και λειτουργίες, μέσα από ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Το 

μέγεθος του είναι περίπου 330KB. Διαβάζει και γράφει αρχεία doc και «τρέχει» σε 

υπολογιστές Macintosh, Windows, Linux. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή δεν εκτελείται 

στον υπολογιστή του χρήστη, ωστόσο το περιβάλλον της είναι οικείο, με μενού και 

μπάρες εργαλείων. Τα αρχεία που δημιουργεί μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά, στο 

δίσκο του χρήστη, ενώ το MS Word έχει τη δυνατότητα να τα διαβάζει (αν και προς το 

παρόν έχει πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα). Μέχρι στιγμής, το Ajaxwrite δουλεύει 

μόνο με τον Firefox 1.5 ή τις νεότερες εκδόσεις του, χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείει 

τη λειτουργία του και στον Internet Explorer στο άμεσο μέλλον. 

 
 
Εικόνα 43: Ajaxwrite, επεξεργασία κειμένου μέσω προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο 
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4.2.Λογιστικά φύλλα  

4.2.1. NumSum 

 

Εικόνα 44: NumSum, το Excel του Διαδικτύου 

Είναι το Excel του Διαδικτύου. Επιτρέπει στο χρήστη τη δημιουργία φύλλων 

υπολογισμού και την κοινή χρήση τους με άλλους χρήστες του Διαδικτύου. 

4.3. Εφαρμογές Ανάπτυξης Παρουσιάσεων  

4.3.1. S5 
Είναι ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού απλών αρχείων σε παρουσιάσεις, που 

στηρίζεται στις XHTML, CSS και JavaScript. Η γλώσσα σχεδιασμού που 

χρησιμοποιείται για την δημιουργία των διαφανειών είναι πολύ απλή και πλήρως 

προσπελάσιμη, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε που είναι ελάχιστα εξοικειωμένος με την 

HTML και την XHTML να μπορεί να κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις και 

προσαρμογές. Επιπλέον όποιος γνωρίζει από CSS μπορεί να κατασκευάσει ο ίδιος το 

δικό του θέμα επίδειξης των διαφανειών.  
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Εικόνα 45: S5, πρόγραμμα μετασχηματισμού απλών αρχείων σε παρουσιάσεις 

 

4.4. Εργαλεία αναζήτησης εργασίας  

4.4.1. SimplyHire 
Πρόκειται για ένα εργαλείο που συλλέγει εργασίες από εκατοντάδες αντίστοιχους 

ιστότοπους και τα εμφανίζει ως αποτελέσματα μιας λειτουργίας αναζήτησης. Στη 

συνέχεια, δίνει στους χρήστες τη δύναμη να τα φιλτράρουν ανάλογα με κριτήρια όπως 

οι απαιτήσεις σε εμπειρία και προϋπηρεσία, το μέγεθος της εταιρείας, το απαιτούμενο 

επίπεδο μόρφωσης και άλλα. Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων, ο αριθμός των οποίων 

ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια, μπορεί να αποθηκευτεί και για περεταίρω χρήση. 
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Εικόνα 46: SimplyHire, Διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εργασίας 

 

4.5. Εφαρμογές διατήρησης σημειώσεων  

4.5.1. WebNote 
Είναι μια εφαρμογή του Διαδικτύου σχετική με τη διατήρηση σημειώσεων. 

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταγράφει δεδομένα, να τα αποθηκεύει 

και να τα εντοπίζει ξανά από οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή. Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής του μεγέθους των παραθύρων καθώς και κάποιες 

βασικές λειτουργίες μορφοποίησης του κειμένου. 
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Εικόνα 47: WebNote, εφαρμογή διατήρησης σημειώσεων 

 

4.6. Εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων  

4.6.1. Ajax IM και Meebo.com 
Η υπηρεσία Ajaxim (Asynchronous Javascript and XML instant messenger) 

χρησιμοποιεί τα XMLHTTPRequest της Javascript ώστε να λαμβάνει και να στέλνει 

εντολές από και προς τον εξυπηρετητή (server) αντίστοιχα. Επομένως, για να 

λειτουργήσει αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή δεν απαιτείται ανανέωση της ιστοσελίδας, 

αφού τα πάντα ενημερώνονται μέσω Javascript σε πραγματικό χρόνο. 
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Εικόνα 48: Meebo.com, υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων 

4.7. Μηχανές Αναζήτησης  

4.7.1. Rollyo 

Είναι μια προσωπική μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει στο χρήστη να καθορίζει 

σε ποιες ομάδες ιστοσελίδων θα γίνεται κάθε φορά η αναζήτηση, χρησιμοποιώντας 

έτσι μόνο τις πηγές που εμπιστεύεται.. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπει την παραγωγή 

χιλιάδων ιστοσελίδων ως αποτελέσματα της αναζήτησής του, με πολλές φορές άσχετο 

περιεχόμενο. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει και να εξερευνήσει τις 

μηχανές αναζήτησης που κάποιοι άλλοι χρήστες έχουν κατασκευάσει και αποθηκεύσει. 

Η όλη διαδικασία δεν απαιτεί καθόλου γνώση προγραμματισμού. Ο χρήστης απλά 

επιλέγει και συλλέγει τους επιθυμητούς ιστότοπους και το πρόγραμμα Rollyo 

δημιουργεί την αντίστοιχη μηχανή αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης που δημιουργεί 

κάποιος χρήστης μπορεί να καλύπτει και τις ακραίες περιπτώσεις. Δηλαδή είτε να 

περιλαμβάνει ένα μόνο ιστότοπο είτε να επεκτείνεται όταν επιθυμεί ο χρήστης, ώστε να 

καλύπτει όλους τους διαθέσιμους ιστότοπους του Διαδικτύου. 
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Εικόνα 49: Rollyo, εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης 
 

Παράλληλα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορα searchroll 

αξιοποιώντας τα δικά του bookmarks. Επιπρόσθετα, αν ένας χρήστης επιθυμεί για 

παράδειγμα να βρει αρχεία μουσικής, που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο δωρεάν αλλά 

και νόμιμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το searchroll που έχει κατασκευάσει κάποιος 

άλλος χρήστης, συγκεντρώνοντας όλα τα sites που διαθέτουν νόμιμα δωρεάν μουσική. 

Η αναζήτηση, με άλλα λόγια, περιορίζεται σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι 

έχουν επιλεγεί από κάποιους άλλους χρήστες.  

Όταν δημιουργείται ένα νέο searchroll τότε μπορούν να επιλεχθούν έως και 25 sites 

στα οποία θα πραγματοποιείται η αναζήτηση. Στη συνέχεια, αυτό το searchroll θα 

πρέπει να ενταχθεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ θα πρέπει επιπλέον να του 

αποδοθούν ετικέτες (λέξεις-κλειδιά), με σκοπό αυτές να βοηθήσουν άλλους χρήστες 

στην εύρεση του. Βεβαίως, υπάρχει και η δυνατότητα έλλειψης βοήθειας στους 

υπόλοιπους χρήστες, αν ο κάτοχος του searchroll το επιθυμεί, κάτι όμως που σπάνια 

συναντάται σε συμμετοχικά sites όπως είναι το Rollyo.com.       
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4.7.2. Wink  

 

Εικόνα 50: Wink, εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης 
 

Το Wink είναι μια μηχανή αναζήτησης που επιχειρεί να αξιοποιήσει το tagging, 

δηλαδή τη νέα συνήθεια των χρηστών του Διαδικτύου να αντιστοιχούν ετικέτες στις 

σελίδες που επισκέπτονται. Έτσι, το Wink συγκεντρώνει όλες τις ετικέτες που βρίσκει 

στον παγκόσμιο ιστό από άλλους ιστότοπους, όπως το Del.icio.us, το Digg, το Furl, το 

Slashdot ή το Yahoo!MyWeb, και επιστρέφει αποτελέσματα συνεκτιμώντας τις 

ετικέτες αυτές. Εμφανίζει αποτελέσματα από το Google αλλά και από άλλους χρήστες 

του Wink, οι οποίοι κάνουν τον κόπο και χαρακτηρίζουν με ετικέτες τις σελίδες που 

επισκέπτονται. Το Wink, μάλιστα, παρέχει ένα εργαλείο που διευκολύνει τη διαδικασία 

συνεισφοράς. Πιο συγκεκριμένα, με ένα απλό «σύρε και άφησε» (drag & drop) 

προστίθεται στον φυλλομετρητή ένα εργαλείο, για να αποδίδει ο χρήστης ετικέτες 

στους ιστότοπους που επισκέπτεται. Το Wink έχει το δικό του αλγόριθμο για να κρίνει 

την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και για να προσδώσει την πρώτη θέση δε βασίζεται 

μόνο στον αριθμό των tag που έχουν αποδοθεί. 

Επιπλέον, εμφανίζει διαφορετικές ερμηνείες που ενδέχεται να έχουν μια λέξη ή μια 

φράση-κλειδί, αντλώντας περιεχόμενο από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Το 
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εντυπωσιακό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τη δική του ερμηνεία, να 

επισημάνει ότι στα αποτελέσματα εμφανίζεται κάτι άσχετο (spam) ή να επιβραβεύσει 

βαθμολογώντας θετικά εκείνα που θεωρεί ακριβή. Παρατηρείται, λοιπόν, και εδώ η 

τάση του Web2.0. αύξησης της συμμετοχής του χρήστη στη λειτουργία της εφαρμογής. 

Το Wink παρέχει αρκετές ακόμη δυνατότητες, όπως δημιουργία συλλογών 

(collections) με ετικέτες και διευθύνσεις για το ίδιο θέμα (π.χ. ψηφιακή φωτογραφία), 

τις οποίες μπορεί να μοιράζεται με άλλους χρήστες του Wink. Τέλος, το Wink 

επιτρέπει στους χρήστες να αποδώσουν τη δική τους ερμηνεία στους όρους 

αναζήτησης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα 

όταν υπάρχουν συνώνυμα. 

Γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω δύο εφαρμογές ότι οι μηχανές αναζήτησης 

που στηρίζονται στις αρχές του Web2.0., βασίζονται στη συνεισφορά των χρηστών. Η 

πρώτη εφαρμογή (Rollyo) προτρέπει τους χρήστες να συλλέγουν τις αξιόπιστες πηγές 

τους για κάθε κριτήριο αναζήτησης και να τις μοιράζονται, ενώ η δεύτερη (Wink) 

βασίζεται στη δημοτικότητα και στις ερμηνείες των χρηστών σε κάθε πιθανό 

αποτέλεσμα, ώστε να εντάξει, να ερμηνεύσει ή να κατατάξει τα αποτελέσματά της.  

Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες μηχανές αναζήτησης, της επόμενης γενιάς εφαρμογών, 

όπως η PubSub που ψάχνει για αυτό που ενδιαφέρεται ο χρήστης, έτσι όπως το έχει 

ορίσει, ή η Eurekster η οποία μοιράζεται τα διαφημιστικά έσοδα με τις κοινότητες των 

χρηστών της, αφού η συνεισφορά τους οδηγεί στη βέλτιστη τοποθέτηση διαφημίσεων.   

 

4.8. Εργαλεία αντικατάστασης γραμματοσειρών  

4.8.1. sIFR 
Το Scalable Inman Flash Replacement είναι εργαλείο αντικατάστασης 

γραμματοσειρών. Αντικαθιστά μικρού μεγέθους χωρία από κείμενα ενός απλού 

φυλλομετρητή σε μια μορφή της επιλογής του χρήστη (Foundry Monoline, Gill Sans, 

Impact, Frutiger ή οποιαδήποτε άλλη), ανεξάρτητα από το αν ο τελευταίος έχει 

εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το συγκεκριμένο είδος γραμματοσειράς ή όχι. Η 

τεχνική θα λειτουργήσει με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει ενεργοποιημένη τη 

Javascript και εγκατεστημένο το Flash plugin. Αν κάποιο από τα δύο δεν είναι 

διαθέσιμο, τότε το αποτέλεσμα του φυλλομετρητή θα μοιάζει με το παραδοσιακό στυλ 

των CSS. 
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4.9. Εργαλεία αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων  

4.9.1. Backpack 
Επιτρέπει την αποθήκευση σημειωμάτων, φωτογραφιών και αρχείων online, όπως 

επίσης και την έκδοση σελίδων ώστε να είναι αναγνώσιμες από άλλους χρήστες καθώς 

και την αποστολή υπενθυμίσεων μέσω αποστολής μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο. 

 

 
Εικόνα 51: Backpack, εργαλείο αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων 
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4.10. Κοινωνικές Ειδήσεις  

4.10.1. Digg.com  

 
Εικόνα 52: Digg.com, Κοινωνικές ειδήσεις 
 

Οι ειδήσεις που προβάλλονται στο συγκεκριμένο ιστότοπο εμφανίζονται εκεί 

επειδή τις βρήκαν ενδιαφέρουσες αρκετοί άλλοι επισκέπτες. Επιπρόσθετα, 

οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να υποβάλει στο Digg.com δημοσιευμένες ειδήσεις προς 

σχολιασμό. Κάποιες από αυτές ενδέχεται να ανέλθουν στην πρώτη σελίδα, αν αρκετοί 

άλλοι χρήστες τις βρουν ενδιαφέρουσες. Επιπλέον, τα μέλη της εφαρμογής έχουν την 

ευχέρεια να χαρακτηρίζουν θετικά ή αρνητικά όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και τα 

σχόλια άλλων μελών. Μπορούν, επίσης, να δημοσιεύσουν επιλεγμένες ειδήσεις στο 

blog τους, απευθείας από το Digg.com αλλά και να αναφέρουν προβλήματα με τις 

παραπομπές των δημοσιευμένων ειδήσεων ή με το ίδιο το περιεχόμενο τους (να τις 

χαρακτηρίσουν ανακριβείς, spam ή απαρχαιωμένες).  

Οι δημιουργοί του Digg.com φτιάχνουν επίσης podcast, στα οποία σχολιάζουν τις 

δημοφιλέστερες ειδήσεις της εβδομάδας, όπως αναδείχθηκαν στο Digg.com. Επιπλέον, 

διαθέτουν feed για την τροφοδότηση άλλων δικτυακών τόπων, πάντα από το Digg.com, 

ενώ επιτρέπουν στα μέλη να μοιράζονται τα λεγόμενα digg τους με φίλους. 
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4.10.2. Newsvine.com 

 
Εικόνα 53: Newsvine, κοινωνικές ειδήσεις 

 

Ο δικτυακός τόπος Newsvine δεν περιορίζεται σε ειδήσεις σχετικές με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνολογία. Οι χρήστες του συντηρούν 

περισσότερες από έντεκα θεματικές ενότητες, ενώ μπορούν να αποκτήσουν και τη δική 

τους προσωπική στήλη, διατηρώντας ακόμα και τα πνευματικά τους δικαιώματα. Οι 

συντάκτες δικαιούνται ένα ποσοστό ίσο με 90% των διαφημιστικών εσόδων από το 

domain που διατηρούν στον τόπο. Επίσης, μπορούν να υπερψηφίσουν κάθε είδηση ή 

και κάθε σχόλιο, όχι όμως να την καταψηφίσουν (μόνο να την «καταγγείλουν»). Κάθε 

είδηση έχει την επισήμανση ότι προέρχεται από ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το 

Associated Press (The Wine) ή από τα μέλη του (The Vine). Οι επισκέπτες μπορούν να 

αναζητήσουν με κριτήριο τις ετικέτες μιας είδησης ή με λέξεις-κλειδιά από το κείμενό 

της. Κάθε άρθρο έχει το δικό του chatroom (βασισμένο σε Flash), το οποίο επιτρέπει 

στα μέλη να συζητούν για το περιεχόμενό του σε πραγματικό χρόνο.   

Και οι δύο παραπάνω εφαρμογές ακολουθούν την αρχή του Web2.0. για συμμετοχή 

των χρηστών αφού αυτοί έχουν τη δυνατότητα να γράφουν, να συζητούν, να 

σχολιάζουν, να αναδεικνύουν ή να χαρακτηρίζουν ειδήσεις. 
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4.11. Διαχείριση βίντεο  

4.11.1. YouTube 

 
Εικόνα 54: YouTube, online διαχείριση βίντεο 
 

Άλλη μια εφαρμογή στην οποία οι χρήστες μπορούν να δουν, να ανεβάσουν και να 

σχολιάσουν αρχεία βίντεο. Τα αρχεία αυτά είτε δημιουργούνται από τους ίδιους τους 

χρήστες είτε πρόκειται για βιντεοκλίπ ή τρέιλερ γνωστών ταινιών. Το YouTube μοιάζει 

με το Flickr. Τα βίντεο που φιλοξενεί είναι οργανωμένα με βάση τη δημοτικότητά 

τους, τις ετικέτες τους, τα κανάλια και άλλες ιδιότητες, τις οποίες τις αποδίδουν οι 

χρήστες της υπηρεσίας. Επιπλέον, καταγράφονται ακόμα και οι παραπομπές στα βίντεο 

που φιλοξενούνται, παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να 

επιλέξουν τα αγαπημένα τους, να τα αναπαράγουν χρησιμοποιώντας μια λίστα 

(playlist), να γίνουν συνδρομητές και να λαμβάνουν τα βίντεο που ανεβάζουν οι 

χρήστες που προτιμούν ή που έχουν χαρακτηριστεί με συγκεκριμένες ετικέτες (tags), 

μέσω της τεχνολογίας RSS.  

Επιπρόσθετα, οι χρήστες είναι δυνατό να ενταχθούν σε ομάδες με κοινά 

ενδιαφέροντα, να επικοινωνούν με την αποστολή μηνυμάτων ή να μοιράζονται βίντεο 
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μόνο με φίλους και γνωστούς, όπως επίσης και να «ανεβάζουν» τα δικά τους βίντεο. 

Αυτά μπορεί να είναι σε μορφή .avi, .mov ή .mpg και με μια γρήγορη σύνδεση 

εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ένα έως και πέντε λεπτά για κάθε MB. Οι χρήστες 

μπορούν να τα στέλνουν με e-mail, να παραπέμπουν σε αυτά ή να τα προσθέτουν σε 

επιλεγμένα websites. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για κάθε βίντεο που ανεβάζει ο 

χρήστης παραμένουν στην κατοχή του, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις 

φωτογραφίες του Flickr και άλλους «κοινοτικούς» δικτυακούς τόπους. Το μέγιστο 

μέγεθος κάθε αρχείου περιορίζεται στα 100ΜΒ και η διάρκειά του στα δέκα λεπτά. Δεν 

επιτρέπεται η δημοσίευση μουσικών βίντεο, τηλεοπτικών εκπομπών, συναυλιών ή 

διαφημιστικών, χωρίς την άδεια των δημιουργών.  

Όσοι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το YouTube τόσο πιο αποτελεσματική 

αποδεικνύεται τελικά η υπηρεσία αφού και σε αυτή την εφαρμογή οι χρήστες 

συμμετέχουν ενεργά επιλέγοντας τα αρχεία βίντεο που θα προβληθούν, αποδίδοντας 

ετικέτες, βαθμολογώντας τα, σχολιάζοντας και μοιράζοντας τα. 

4.11.2. JumpCut 

 
Εικόνα 55: JumpCut, online διαχείριση βίντεο 

Στο JumpCut οι χρήστες «ανεβάζουν» και μοιράζονται βίντεο, φωτογραφίες και 

μουσική. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος κάνει ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το 
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YouTube αφού παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητάς της να αξιοποιήσουν 

βίντεο άλλων μελών, ώστε να τα συνδυάσουν με το δικό τους. Αυτή η δυνατότητα 

γίνεται ακόμα πιο ελκυστική όταν ο χρήστης βρίσκει αρχεία βίντεο από την ίδια 

εκδήλωση ή συναυλία και έτσι κάνει μοντάζ ή remix με εξαιρετική ευκολία.  

Επιπλέον, το JumpCut παρέχει εργαλεία για την προσθήκη μουσικής, τίτλων ή εφέ 

σε βίντεο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσει» λογισμικό από το δικτυακό τόπο. Το 

αποτέλεσμα δημοσιεύεται στο ίδιο το JumpCut αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο 

ιστότοπο ορίσει ο χρήστης. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» υλικό απευθείας 

από το μηχάνημά του, από το Flickr ή μέσω e-mail. Ακόμα, κάθε φορά που ο χρήστης 

βρίσκει κάτι ενδιαφέρον σε ένα βίντεο, μπορεί να κοιτάξει «πίσω από την σκηνή» για 

να μάθει πώς υλοποιήθηκε η ιδέα.  

Οι δύο παραπάνω εφαρμογές διαχειρίζονται και επεμβαίνουν σε αρχεία βίντεο. 

Ανήκουν όμως σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία στην οποία 

ανήκει το YouTube επιτρέπει στους χρήστες να «ανεβάζουν» με ευκολία τα βίντεο 

τους, τα οποία και μετατρέπονται σε αρχεία Flash και αποκτούν ετικέτες. Η δεύτερη 

κατηγορία στην οποία ανήκει το JumpCut προσφέρει επιπλέον και κάποια εργαλεία για 

την επεξεργασία των βίντεο. Η Flash, που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εφαρμογές 

αυτών των δύο εφαρμογών, είναι μια γλώσσα που απαλλάσσει το δημιουργό από την 

ανάπτυξη της υπηρεσίας του για χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

4.12. Κοινωνικό Bookmarking  

4.12.1. Del.icio.us 

Σε αυτή την εφαρμογή συγκεντρώνονται τα bookmarks των μελών της κοινότητας. 

Από την ενεργό συμμετοχή τους αναδεικνύονται τα ενδιαφέροντα της πλειονότητας, 

και μάλιστα ανά κατηγορία ή, για την ακρίβεια, ανά ετικέτα (tag). Ουσιαστικά, η 

προσθήκη ενός προορισμού στα «Αγαπημένα» ισοδυναμεί με μια ακόμη «ψήφο 

εμπιστοσύνης». Όσο περισσότερα μέλη ψηφίζουν τον ίδιο προορισμό τόσο πιο 

δημοφιλής γίνεται. Όσο περισσότερα μέλη χαρακτηρίζουν τους αγαπημένους τους 

προορισμούς τόσο πιο εύκολα γίνεται για όλους να βρουν σχετικούς προορισμούς. 

Για να συμμετάσχει κανείς στην κοινότητα απαιτούνται ένας έγκυρος λογαριασμός 

e-mail, ένα ψευδώνυμο και ένας κωδικός. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο χρήστης 

προσθέτει στη μπάρα εργαλείων στον Firefox 1.0.7. (ή σε κάποιον άλλο 
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φυλλομετρητή) δύο κουμπιά, τα λεγόμενα bookmarklets, για να προσθέτει στο εξής τις 

επιλογές του, κατά την πλοήγησή του στον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς και να τις 

χαρακτηρίζει (tags). Οι αγαπημένες επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται στη συνέχεια 

στη σελίδα του, στο del.icio.us (σε διεύθυνση της μορφής 

http://del.icio.us/όνομα_χρήστη). Στη σελίδα αυτή μπορεί επίσης να δει πόσα ακόμα 

μέλη της κοινότητας έχουν προτιμήσει την ίδια σελίδα, πώς την έχουν χαρακτηρίσει,  

αλλά και να αναζητήσει τα δημοφιλέστερα bookmark με κάποιο από τα tags που 

χρησιμοποιεί.  

 
Εικόνα 56: Del.icio.us, κοινωνικό bookmarking 

4.12.2. Shadows  
Χρησιμοποιώντας το Shadows τα μέλη μοιράζονται συνδέσμους, συζητούν για 

αυτούς και τους βαθμολογούν. Το Shadows μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε 

χρήστες που αδυνατούν να βρουν επιθυμητές πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια απλή 

 109

http://del.icio.us/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7


μηχανή αναζήτησης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την 

κοινότητα για αυτό που ψάχνει, επιλέγοντας συνδέσμους από μέλη που είναι φανερό 

ότι αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Εξάλλου, τα μέλη μπορούν να δημοσιεύσουν στο 

προφίλ τους πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα ή τα χόμπι τους. Επομένως, 

σταδιακά δημιουργούνται κύκλοι φίλων, από μέλη που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 

Επιπλέον, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο χρήστης στον παγκόσμιο ιστό, έχει τη 

δυνατότητα να συμβουλευτεί άλλα μέλη της κοινότητας για την τρέχουσα τοποθεσία 

του. Για να γίνει κανείς ενεργό μέλος του Shadows πρέπει να «κατεβάσει» μια γραμμή 

εργαλείων για τον φυλλομετρητή, η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγής 

συνδέσμων στη σελίδα του στο Shadows.  

 

 
Εικόνα 57: Διαμοιρασμός συνδέσμων, συζήτηση και αξιολόγηση 
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Τα Del.icio.us και Shadows αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού που 

ονομάζεται «κοινωνικό λογισμικό» (social software). Και αυτό γιατί παρέχουν τη 

δυνατότητα να απόδοσης πολλαπλών ετικετών για οποιοδήποτε URL, από οποιοδήποτε 

μέλος της κοινότητας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χαρακτηρίζουν τις επιλογές 

τους, δηλαδή δεν αποφασίζει κάποιος τρίτος για την ένταξη των επιλογών σε 

προκαθορισμένες κατηγορίες, ενώ επιπλέον όλοι μοιράζονται μεταξύ τους τις επιλογές 

αυτές.  

 

4.13. Δημιουργία webtop  

4.13.1. Windows Live 

Το Live.com αποτελεί την πρόταση της Microsoft για τα επονομαζόμενα Webtop 

(αντιστοιχεί στο desktop). Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει στη διαδικτυακή του 

επιφάνεια εργασίας αναρίθμητα «gadgets» (μικρά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί 

από ανεξάρτητους προγραμματιστές για διάφορες λειτουργίες) από τη συλλογή των 

χρηστών ώστε να εμπλουτίσει τις προσωπικές του ιστοσελίδες 

(www.microsoftgadgets.com). Μπορεί, επίσης, να προσθέσει RSS, ATOM feed ή 

φωτογραφίες από το Flickr, σε μια ή περισσότερες ιστοσελίδες. Τέλος, στην 

εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τα ηλεκτρονικά του 

γραμματοκιβώτια από το MSN ή το Hotmail, όχι όμως από άλλα webmail ή από 

λογαριασμούς POP3.  
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Εικόνα 58:  Δημιουργία webtop από την εφαρμογή WindowsLive 

4.13.2. Netvibes.com  

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τα δικά του feed, να 

διαλέξει κάποια από τα προεπιλεγμένα (featured feeds) ή να ψάξει στις κατηγορίες 

(feed directory). Επίσης, είναι δυνατό να προσθέσει στη σελίδα του μια ή περισσότερες 

μηχανές αναζήτησης ή ακόμα και την πρόγνωση καιρού για την περιοχή του. 

Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το λογαριασμό του στο Gmail ή στο 

Yahoo!Mail ή ακόμα και όποιον λογαριασμό POP3/IMAP4 διατηρεί. Το Netvibes 

εμπλουτίζεται με ένα στοιχειώδες σημειωματάριο για την τήρηση των webnotes. 

Ο χρήστης μπορεί να βάλει στην αρχική σελίδα του φωτογραφίες από το Flickr, 

από το feed του χρήστη που θα επιλέξει ή ακόμα και φωτογραφίες που φέρουν τις 

ετικέτες που ο ίδιος θα υποδείξει. Το Netvibes επιτρέπει επίσης την προσθήκη 

σελιδοδεικτών (bookmarks) που είτε υπάρχουν ήδη στο σύστημα του χρήστη είτε 

προστίθενται κατά την πλοήγησή του Διαδίκτυο. Μάλιστα μπορεί να τους προσθέσει 

και ετικέτες (tags) ώστε να τα οργανώνει ευκολότερα και αποδοτικότερα. Σε μια, 

λοιπόν, δικτυακή στέγη ο χρήστης μπορεί να έχει συγκεντρωμένες όλες τις βασικές 
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εφαρμογές, υπηρεσίες και προσωπικές ρυθμίσεις, που τον ακολουθούν όπου κι αν 

βρίσκεται. 

Με λίγα λόγια το Netvibes προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

εύκολα και γρήγορα έναν προσωπικό δικτυακό τόπο, στον οποίο θα μπορεί να 

συγκεντρώνει περιεχόμενο της αρεσκείας του, από τις πηγές της αρεσκείας του. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορεί να έχει RSS ή ATOM feed από διάφορες πηγές, να ανεβάζει 

φωτογραφίες, να κρατά σημειώσεις, να προγραμματίζει εργασίες, να βλέπει τις 

καιρικές προβλέψεις, να κάνει αναζητήσεις από προεπιλεγμένες μηχανές αναζήτησης 

και όλα αυτά χρησιμοποιώντας τις τεχνικές Ajax και RSS, που αποτελούν 

χαρακτηριστικά του Web2.0.    

 

 
 
Εικόνα 59:  Δημιουργία webtop από το Netvibes.com                            

 

4.14. eBay  
Η μεγαλύτερη αγορά του Διαδικτύου, το μεγαλύτερο online εμπορικό κέντρο. 

Ξεκίνησε από την Αμερική και έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Προσφέρει 

προϊόντα όλων των ειδών, από εξαρτήματα αυτοκινήτων έως και τα νεότερα μοντέλα 

αθλητικών ειδών, των οποίων η απόκτηση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος 
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και πιο συνηθισμένος είναι οι δημοπρασίες (bidding), ενώ ο δεύτερος είναι η ανάρτηση 

των προϊόντων προς άμεση πώληση (Buy It Now).  

Ο ίδιος ο χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας συμβάλλει και συμμετέχει ενεργά 

στον τρόπο που ο ιστότοπος λειτουργεί, αφού μετά από κάθε αγοραπωλησία 

πραγματοποιείται αξιολόγησή της, θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Για κάθε 

συμμετέχοντα διατηρείται το σύνολο των αξιολογήσεών του καθώς και κάποια σχόλια 

που αφορούν σε αυτόν. Για τον πωλητή που δεν είναι καλός στη δουλειά του ή για τον 

αγοραστή που δεν έχει πληρώσει το προϊόν υπάρχουν επιπτώσεις όπως η σταδιακή 

απομόνωση και «έξωση» του από την κοινότητα του eBay. 

 

Εικόνα 60: eBay, online εμπορικό κέντρο 

Το eBay (online εμπορικό κέντρο) παρέχει μια αθροιστική δραστηριότητα όλων 

των χρηστών του. Αυξάνεται συστηματικά ανταποκρινόμενο στη δραστηριότητα του 

χρήστη. Ιστότοποι με παρόμοιες προσφερόμενες υπηρεσίες γίνονται πολύ λιγότεροι 

ελκυστικοί αφού το eBay χρησιμοποιεί μια πολύ μεγάλη συλλογή από πωλητές και 

αγοραστές. Επιπλέον, καθιστά ικανές τις περιστασιακές συναλλαγές μεταξύ των 

χρηστών, και δρα σαν ένας απλός μεσάζων, δυναμώνοντας το ρόλο που έχουν τα άκρα 

του «Διαδικτύου», ελαφρώνοντας το ρόλο του «κέντρου» του Διαδικτύου.     
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4.15. Mash-up  
Ο όρος mashup αποτελεί δάνειο από τη μουσική και αναφέρεται στο συνδυασμό 

της μουσικής σύνθεσης με τους στίχους από δύο διαφορετικά τραγούδια. Το mashup, 

λοιπόν, είναι ένας ιστότοπος ή μια διαδικτυακή εφαρμογή που συνδυάζει και 

ενσωματώνει περιεχόμενο περισσότερων από μια πηγών. Το περιεχόμενο που 

χρησιμοποιείται από τα mashups προέρχεται τυπικά από μια τρίτη πλευρά μέσω μιας 

δημόσιας διεπαφής ή μιας εφαρμογής (API), ενώ άλλες μέθοδοι για την άντληση 

περιεχομένου για τα mashups είναι τα Webfeeds (RSS ή Atom) και η Javascript. Τα 

mashups αποτελούν επαναστατικά εργαλεία στην ανάπτυξη του Διαδικτύου 

επιτρέποντας σε οποιοδήποτε χρήστη να συνδυάζει υπάρχοντα δεδομένα από πηγές 

όπως το eBay, το Amazon, το Google, το WindowsLive και το Yahoo με 

νεωτεριστικούς τρόπους. Οι υπάρχουσες απλές και ελάχιστου προγραμματισμού 

εφαρμογές (APIs) κάνουν εύκολο το σχεδιασμό των mashups. Απαιτούν ελάχιστες 

τεχνικές γνώσεις. Κάποια από αυτά είναι απλές καινοτομίες με απλή πρακτική 

χρησιμότητα ενώ άλλα είναι πάρα πολύ χρήσιμα.  

Τα mashups προσελκύουν τη προσοχή των media από τις αρχές του 2006 αφού όλο 

και περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει να υιοθετούν πλήρως τις Web2.0. 

τεχνολογίες που καθιστούν ικανούς τους προγραμματιστές του Διαδικτύου να 

αλληλεπιδρούν εύκολα με τη βασική πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Ένα καλό 

παράδειγμα θα αποτελούσε η δημιουργία μέσω του Google μιας εφαρμογής Google 

Maps API που θα άφηνε το κοινό να αλληλεπιδρούσε με το λογισμικό του Google 

Maps και τις βάσεις δεδομένων του, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούσαν να 

αναπτύξουν πολλές νέες και δημιουργικές χρήσεις του λογισμικού χαρτογράφησης. 

Ένα από τα πιο δημοφιλή mashups του Google Maps είναι το «Chicago Crime map». 

Άλλα δημοφιλή mashups είναι αυτά που επιτρέπουν τους οπαδούς από δημοφιλείς 

τηλεοπτικές σειρές να βλέπουν σε ποιο μέρος γυρίστηκαν σκηνές από κάθε επεισόδιο, 

δεδομένα που δεν προσφέρονται από το τηλεοπτικό δίκτυο αλλά συλλέγονται από 

ένθερμους οπαδούς. 

Ένα από τα πρώτα mashups που ανέδειξαν τις δυνατότητες αξιοποίησης των 

Google Maps ήταν το Housingmaps (http://housingmaps.com). Το Housingmaps.com 

συνδυάζει τους χάρτες του Google με δεδομένα ενοικίασης και πώλησης κατοικιών, 

όπως πληροφορίες, χαρακτηριστικά, τιμές, φωτογραφίες των οικημάτων και στοιχεία 

επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

 115

http://housingmaps.com/


αλληλεπιδραστικού εργαλείου αναζήτησης κατοικίας. Με άλλα λόγια το 

Housingmaps.com αποτελεί ένα κτηματομεσιτικό εργαλείο.   

 

Εικόνα 61: Housingmaps.com, διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης κατοικίας 
 

Οι χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

κατοικίες θέτοντας με απλή πλοήγηση στο χάρτη κριτήρια όπως: «κοντά στη 

θάλασσα», «στους πρόποδες του βουνού» ή «ένα ή δύο τετράγωνα από τη θάλασσα». 

Μπορούν επίσης να περιορίσουν την αναζήτηση σε μια πόλη, σε μια περιοχή τιμών, να 

ζητήσουν με λέξεις-κλειδιά απαραίτητες προϋποθέσεις ή μόνο τις αγγελίες που 

συνοδεύονται από φωτογραφίες. 

Ένα επίσης επιτυχημένο mashup που στηρίζεται στο Google Maps αποτελεί το 

Wikimapia. Πρόκειται για μια προσπάθεια «περιγραφής» ολόκληρου του πλανήτη Γη. 

Καθώς ο χρήστης μετακινείται στο χάρτη βρίσκει ενδιαφέροντα μέρη ή προσθέτει τα 

δικά του. Η εφαρμογή αποτελεί συνδυασμός του Google Maps και της Wikipedia. 

Κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει  ένα wiki για κάθε τοποθεσία στον πλανήτη, όπως 

ακριβώς στη Wikipedia όπου κάθε χρήστης προσθέτει εθελοντικά άρθρα στην 

εγκυκλοπαίδεια, με σκοπό την συνεισφορά και τη βελτίωση του περιεχομένου της. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες mashups ανάλογα με το περιεχόμενο τους. 

Ειδικότερα, υπάρχουν τα φωτογραφικά mashups που έγιναν γνωστά μέσω των Flickr 

APIs καθώς και τα video mashups τα οποία χρησιμοποιούν online βίντεο σε 
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συνδυασμό με άλλους τύπους δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα φωτογραφικά 

mashups εισάγουν σε κάποιον χάρτη σημειώσεις των χρηστών για ταξίδια στην Ελλάδα 

και ολόκληρο τον κόσμο, και συνδυάζουν τα σχόλιά τους με τις αντίστοιχες 

φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει στο Flickr. Τα video mashups μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μια εφαρμογή χαρτογράφησης όπου σε κάθε γεωγραφική 

τοποθεσία μπορεί να υπάρχει δίπλα ένα σύντομο βίντεο που αφορά σε αυτή και που 

διαφωτίζει περισσότερο το χρήστη.  

Τα πιο πολλά mashups χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με πληροφορίες από 

εταιρείες και διαδικτυακές εφαρμογές χωρίς την ύπαρξη άδειας. Δεν είναι ασυνήθιστο 

για ένα mashup να απεικονίζει πληροφορία με τρόπο που δεν εγκρίνεται με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία δεοντολογικών συγκρούσεων. Προς το παρόν, τα mashups 

δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και δεν είναι επικερδή με 

αποτέλεσμα το ρίσκο εκ μέρους των εταιρειών να είναι μικρό. Αν όμως τα mashups 

αποδειχθούν χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο τότε τα συνεταιρικά mashups θα 

αναδεύσουν ως μια έμμισθη υπηρεσία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα mashups 

απαγορεύονται λόγω της διαφωνίας του χρήστη του συγκεκριμένου ιστότοπου. Για 

παράδειγμα, το eBay απαγορεύει τη χρήση του περιεχομένου των mashups μέσω της 

συμφωνίας του χρήστη. Mashups μπορούν να δημιουργηθούν με πολλές API αλλά η 

API του Google είναι η πιο δημοφιλής. Το 70% των mashups αφορά σε χάρτες και το 

55% αυτών αξιοποιούν το Google Maps API. 

 Τα mashups σε αντίθεση με τις stand-alone εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες 

να βρίσκουν νέους τρόπους και ιδέες στη χρησιμοποίηση των δεδομένων.  

Υποστηρικτές του Web2.0. ισχυρίζονται ότι τα mashups αποτελούν παράδειγμα της 

συμμετοχής των χρηστών και της αλληλεπίδρασης που το Web2.0. πρεσβεύει. Σε 

αντιπαράθεση με μια εφαρμογή που έχει μια αποκλειστική και σταθερή εφαρμογή, τα 

mashups μπορούν να εκμεταλλευτούν την εφευρετικότητα χιλιάδων χρηστών που θα 

οδηγήσει σε νέους τρόπους εφαρμογής των ήδη υπαρχόντων βασικών υποδομών.   
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4.16. Myspace  
H MySpace.com (ή MySpace) είναι μια δωρεάν υπηρεσία που χρησιμοποιεί το 

Διαδίκτυο για online επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού δικτύου 

φωτογραφιών, weblogs, «προφίλ» χρηστών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χώρων 

συζήτησης και ομάδων, όπως και άλλων μορφών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πολλές 

φορές η υπηρεσία αυτή ονομάζεται διεπαφή δικτυακών συναντήσεων (social 

networking interface). To MySpace είναι ένας ιστότοπος ενεργής συμμετοχής, ενώ 

συνεχώς προστίθενται νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 

 
Εικόνα 62:  Myspace, διεπαφή δικτυακών συναντήσεων 
 

Πιο αναλυτικά, το Myspace.com στην ουσία ένας δικτυακός τόπος που επιτρέπει 

στους εγγεγραμμένους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 

ιδέες. Οι χρήστες του έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο από δημοφιλείς υπηρεσίες, 

όπως δημιουργία ηλεκτρονικών ημερολογίων, προβολή φωτογραφιών και βίντεο, 

ανταλλαγή μηνυμάτων Instant Messaging,  δημιουργία ομάδων με κοινά ενδιαφέορντα. 

Η κοινωνική δικτύωση που προσφέρει η εφαρμογή φαίνεται από τη δυνατότητα 

γνωριμίας νέων ανθρώπων και δημιουργίας νέων φίλων που παρέχει. Άνθρωποι από 

 118



ολόκληρο τον κόσμο ανοίγουν μια σελίδα στο Myspace με στόχο να εκφραστούν, να 

διαφημιστούν και να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες της εφαρμογής.  

Η πιο βασική υπηρεσία του Myspace, είναι η δυνατότητα δημιουργίας 

ηλεκτρονικού ημερολογίου (blog). Μέσω αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να εκφραστεί 

και να μοιράσει τις σκέψεις του με τους υπόλοιπους πολίτες του κυβερνοχώρου. Όσοι 

χρήστες εγγράφονται στον ιστότοπο, έχουν εκτός από δικό τους χώρο, και κάποια άλλα 

προνόμια, όπως, για παράδειγμα, να σχολιάζουν σε ηλεκτρονικά ημερολόγια άλλων. Η 

υπηρεσία του blog είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες και προαιρετική.  

Μια από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίας του ιστότοπου είναι η δυνατότητα 

αποθήκευσης και προβολής φωτογραφιών και βίντεο. Κάθε χρήστης μπορεί να 

ανεβάσει έναν αριθμό φωτογραφιών και βίντεο και να επιτρέψει σε αυτούς που θα 

επισκέπτονται το χώρο του να τις βλέπει. Υπάρχει η δυνατότητα απαγόρευσης σε 

όσους επισκέπτες δεν είναι γνωστοί ή φίλοι του χρήστη να τις βλέπει. Κάθε 

φωτογραφία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος τα 600KB ενώ πρέπει να είναι 

αποκλειστικά τύπου jpg ή gif. 

Άλλη υπηρεσία του My space είναι η χρήση ενός προγράμματος αποστολής 

άμεσων μηνυμάτων, η δημιουργία forum συζητήσεων και ομάδων με κοινά 

ενδιαφέροντα, τα online παιχνίδια, η εύρεση εργασίας και η παρακολούθηση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

4.17. Facebook  
Το Facebook, επίσημα πιο γνωστό ως  thefacebook, είναι μια υπηρεσία δικτυακών 

συναντήσεων για μαθητικές, φοιτητικές και επιστημονικές κοινότητες, αρχικά για τις 

Αγγλόφωνες χώρες. Ο ιστότοπος παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τη Myspace αλλά 

διαφέρει ως προς τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού λογαριασμών, τον έλεγχο του 

χρήστη ως προς την εμφάνιση του περιεχομένου και τη γενικότερη εμφάνιση του 

ιστότοπου. Από το Δεκέμβριο του 2005, διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό 

εγγεγραμμένων χρηστών μεταξύ των ιστοτόπων που εστιάζουν σε φοιτητές. 

Οποιοσδήποτε χρήστης που ανήκει σε κάποιο από τα 2000 (και πλέον) Πανεπιστήμια  

και διαθέτει μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορεί να εγγραφεί στο συγκεκριμένο 

ιστότοπο. Επιπρόσθετα, το Facebook είναι διαθέσιμο σε περισσότερα από 25.000 
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σχολεία (Λύκεια) των Η.Π.Α. Τέλος, ο ιστότοπος είναι δωρεάν διαθέσιμος στους 

χρήστες αφού χρηματοδοτείται μέσω των διαφημίσεων.  

 

Εικόνα 63: Facebook, υπηρεσία διαδικτυακών συναντήσεων 

 

4.18. GMail  
Το Gmail είναι η δωρεάν υπηρεσία του Google που έφερε την επανάσταση όσον 

αφορά στο μέγεθος του προσφερόμενου αποθηκευτικού χώρου. Η υπηρεσία αυτή έχει 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού με την ευχρηστία και τις δυνατότητές της. Ο 

αποθηκευτικός χώρος που παρέχει σε κάθε χρήστη είναι 2GB, ένα υψηλό μέγεθος αν 

σκεφτούμε ότι η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο 

χρήστη μέσω Διαδικτύου. Σε κάθε χρήστη, ανάλογα με την αρχαιότητά του, προσφέρει 

έναν αριθμό προσκλήσεων, με σκοπό να καλέσει τους φίλους και τους γνωστούς του. 

Κάποιες ιστοσελίδες στέλνουν προσκλήσεις που προσφέρουν ελεύθερα ορισμένοι 

χρήστες του Gmail.      
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Το Gmail έχει ήδη προσφέρει ενδιαφέρων νεωτερισμό στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, συνδυάζοντας τη δύναμη του Διαδικτύου (προσπέλαση από οπουδήποτε, 

δυνατές ικανότητες της Βάσης Δεδομένων, ικανότητα αναζήτησης) με περιβάλλοντα 

χρήστη που προσεγγίζουν, όσον αφορά στην ευχρηστία, τις διεπαφές χρήστη των 

προσωπικών υπολογιστών. Στο μεταξύ, όσοι ασχολούνται με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο από την πλευρά των προσωπικών υπολογιστών προσθέτουν IM (Instant 

Messenger) ικανότητες (άμεσων μηνυμάτων). Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά στην 

δικτυακή εφαρμογή των ενοποιημένων επικοινωνιών που θα συνδυάζει τις καλύτερες 

δυνατότητες του e-mail, του IM, του κινητού τηλεφώνου και θα χρησιμοποιεί το VoIP 

για να προσθέτει δυνατότητες φωνής.    

Ειδικότερα, στο GMail τα μηνύματα μπορούν να στέλνονται και να διαβάζονται 

στις περισσότερες γλώσσες. Το περιβάλλον διεπαφής του Gmail προσφέρεται σε 

πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής, Ολλανδικής, Γαλλικής, 

Ιταλικής, Ιαπωνικής, Κορεατικής, Πορτογαλικής, Ρωσικής, Ισπανικής και 

απλοποιημένης και παραδοσιακής Κινεζικής. 

Η ραχοκοκαλιά του Gmail είναι μια δυνατή μηχανή αναζήτησης Google που 

βρίσκει γρήγορα οποιοδήποτε μήνυμα έχει στείλει ή λάβει ένας κάτοχος λογαριασμού. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος αρχειοθέτησης των μηνυμάτων για να τα 

ξαναβρίσκει. Το Gmail χρησιμοποιεί την τεχνολογία αναζήτησης του Google για να 

οργανώνει και να βρίσκει μηνύματα αυτόματα. Και επειδή το Gmail έχει περισσότερα 

από 2000MB χώρου, ένας τυπικός χρήστης δε θα χρειαστεί ποτέ να ασχοληθεί με τη 

διαγραφή μηνυμάτων. Όλα αρχειοθετούνται ώστε να βρεθούν ξανά αν χρειαστεί. 

Επιπλέον, όταν το Gmail εμφανίζει ένα email, αυτόματα δείχνει και όλες τις 

απαντήσεις σε αυτό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δούνε ένα μήνυμα μαζί με τα 

συμφραζόμενα μιας συνομιλίας.  

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν pop-up ή μη-στοχοθετημένες banner διαφημίσεις στο 

Gmail. Αντίθετα, η εφαρμογή τοποθετεί αποκλειστικά συναφείς διαφημίσεις κειμένου, 

παρόμοιες με εκείνες στις σελίδες αναζήτησης του Google, και συνδέσμους σε σχετικές 

ιστοσελίδες δίπλα στα email μηνύματα. Η αντιστοίχηση των διαφημίσεων με το 

περιεχόμενο είναι μια τελείως αυτοματοποιημένη διαδικασία που γίνεται από 

υπολογιστές. Κανένας άνθρωπος δε διαβάζει τα email των χρηστών για να 

στοχοθετήσει τις διαφημίσεις και κανένα email ή άλλα προσωπικά στοιχεία δε δίνονται 
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ποτέ στους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις συνταιριάζονται χρησιμοποιώντας την ίδια 

τεχνολογία που στηρίζει το πρόγραμμα του Google AdSense, που τοποθετεί ήδη 

στοχοθετημένες διαφημίσεις σε χιλιάδες δικτυακούς τόπους στον ιστό, αναλύοντας 

γρήγορα το περιεχόμενο των σελίδων και καθορίζοντας ποιες διαφημίσεις είναι πιο 

σχετικές με αυτές. 

 
Εικόνα 64: Gmail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Google 
 

Όσον αφορά στους ιούς των υπολογιστών, είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς βρίσκονται μέσα σε εκτελέσιμα αρχεία. Σε αντίθεση με τους τυπικούς 

μηχανισμούς εντοπισμού ιών, που ελέγχουν τα μηνύματα για εκτελέσιμα αρχεία, το 

Gmail δεν ελέγχει την αλληλογραφία των χρηστών, αλλά εξουδετερώνει τους ιούς μην 

επιτρέποντας την αποστολή ή παραλαβή εκτελέσιμων αρχείων, καθώς και την 

επισύναψη αρχείων .exe, ακόμα κι αν αυτά συμπιέζονται σε αρχεία .zip, .tar, .tgz. 

Άλλα ξεχωριστά γνωρίσματα του Gmail είναι ένα σύστημα σήμανσης με σκοπό την 

οργάνωση των μηνυμάτων, η αναφορά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, η αυτόματη 

προώθηση των μηνυμάτων, η ειδοποίηση για εισερχόμενα μηνύματα (στην περίπτωση 

μόνιμης σύνδεσης) και ένα σύστημα φιλτραρίσματος των μηνυμάτων των χρηστών 

καθώς μπαίνουν στο φάκελο εισερχόμενων μηνυμάτων. Πολλά χαρακτηριστικά του 
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Gmail ενσωματώνουν επίσης την τεχνολογία αναζήτησης για να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα τους. Με αυτό τον τρόπο, η αναζήτηση ενισχύει την 

αποδοτικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά συνέπεια της συγκεκριμένης 

εφαρμογής. 

Το βασικό μειονέκτημα της εφαρμογής αποτελεί η αποθήκευση των μηνυμάτων η 

οποία πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο και όχι στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό 

σημαίνει ότι κι αν ακόμη ο χρήστης θέλει να διαβάσει παλιότερα μηνύματα πρέπει να 

είναι συνδεδεμένος στο Internet. Παράλληλα, για κάποιον εισβολέα θα ήταν πιο 

εύκολο να προσπελάσει και να διαβάσει τα μηνύματα του χρήστη όταν αυτά 

βρίσκονται στο Διαδίκτυο παρά όταν αυτά υπάρχουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή 

του. Από την άλλη το Gmail υπερτερεί στο γεγονός ότι δεν εξαρτάται από τον 

υπολογιστή ή από το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές. 

Επιπλέον, ένας λογαριασμός Web mail, είναι ανεξάρτητος από το λογαριασμό 

πρόσβασης στο Internet που παρέχει στο χρήστη ο ISP. Έτσι, και ο λογαριασμός που ο 

χρήστης θα δημιουργήσει στο Gmail θα παραμείνει σταθερός ανεξάρτητα από την 

εταιρεία πρόσβασης στο Internet που θα χρησιμοποιήσει για να συνδεθεί στο 

Διαδίκτυο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το Web2.0. και οι ελληνικοί και ξένοι ιστότοποι 

Αφού μελετήσαμε και αναλύσαμε τις αρχές στις οποίες βασίζεται το Web2.0., τις 

τεχνολογίες που χρησιμοποεί, τα σχεδιαστικά πρότυπα αλλά και τις εφαρμογές που το 

αντιπροσωπεύουν, αρκεί να ελέγξουμε κατά πόσο οι σχεδιαστές των ιστοτόπων 

ακολουθούν όσα το νέο Διαδίκτυο πρεσβεύει και προτείνει, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στη χώρα μας γι’ αυτό και όπου 

κρίνεται σκόπιμο γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας 

των συγκεκριμένων ιστοτόπων.    

1. Παιδεία 

Πανεπιστήμιο Πάτρας, URL: www.upatras.gr  

 
Εικόνα 65: Ο ιστότοπος του Πανεπιστημίου Πατρών 
 

Παρατηρούμε ότι στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Πάτρας καθώς και της 

Αθήνας δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε Web2.0. Η ενημέρωση των 

φοιτητών γίνεται με τους συνηθισμένους και παραδοσιακούς τρόπους και οι 

ανακοινώσεις έχουν τη μορφή απλού κειμένου στην αρχική σελίδα ή και στις 

επιμέρους. Ο φοιτητής ακολουθεί τα links ή χρησιμοποιεί το εργαλείο της εύρεσης που 

ο ιστότοπος διαθέτει. Έτσι, μέσω της πλοήγησης ή και της αναζήτησης βρίσκει με λίγο 

ή και περισσότερο κόπο την πληροφορία που επιθυμεί. 

 124

http://www.upatras.gr/


Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, URL: www.uoa.gr

 
Εικόνα 66: Ο ιστότοπος του ΕΚΠ Αθηνών 
 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, URL: www.sch.gr  

 
Εικόνα 67: Ο ιστότοπος του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 
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Εικόνα 68: Ο ιστότοπος «Έδρα Εκπαίδευσης» 
 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ο ιστότοπος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(ΠΣΔ) και ο ιστότοπος «Έδρα Εκπαίδευσης» κάνουν χρήση των Web2.0. τεχνολογιών. 

Στην αρχική τους σελίδα παρατηρούμε την ένδειξη RSS. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο 

αυτά websites παρέχουν ενημέρωση των χρηστών με ειδήσεις που τους ενδιαφέορυν 

και που καταλήγουν στην οθόνη του υπολογιστή τους, αυτόματα και γρήγορα, φτάνει 

αυτοί να αποτελούν συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

 Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Cambidge παρατηρούμε τη χρήση της 

τεχνολογίας RSS, με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση στους φοιτητές-συνδρομητές σε 

σχέση με τα νέα, τα δρώμενα και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

Πανεπιστήμιο. Με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής έχει την πληροφορία που θέλει πολύ πιο 

γρήγορα, χωρίς να ψάχνει και με μικρότερη πιθανότητα να χάσει τη ζητούμενη 

πληροφορία, αποφεύγοντας ενδεχομένως επιζήμια αποτελέσματα. 

 

 126



Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, URL: www.cam.ac.uk 

 
Εικόνα 69: Ο ιστότοπος του Πανεπιστημίου του Cambridge 
 
Πανεπιστήμιο του Michigan, URL: 
www.umich.edu

 
Εικόνα 70: Ο ιστότοπος του Πανεπιστημίου του Michigan 
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Η RSS τεχνολογία κάνει την εμφάνισή της και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

του Michigan, ενώ άλλο ένα Web2.0. στοιχείο που χρησιμοποιεί ο ίδιος ιστότοπος 

είναι και τα podcasts. Πιο συγκεκριμένα, αρχεία ήχου ή βίντεο διακινούνται και 

προσφέρονται στους φοιτητές για καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με όσα συμβαίνουν 

και σχετίζονται με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Τα podcasts χρησιμοποιούν 

τεχνικές όπως η RSS ή η Atom Syndication, ώστε αυτά να ακούγονται σε προσωπικούς 

υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα ή άλλες κινητές συσκευές.  

2. Υπουργεία 

Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας, URL: www.ypepth.gr
 

 
Εικόνα 71: Ο ιστότοπος του Υπουρεγίου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Όπως και στους ιστοτόπους των Πανεπιστημίων που προαναφέρθηκαν, έτσι και 

στους ιστότοπους των υπουργείων, που ενδεικτικά αναφέρονται, δε παρατηρείται 

κανένα χαρακτηριστικό που να θυμίζει τη νέα γενιά του Διαδικτύου, το Web2.0. Η 

εύρεση της πληροφορίας και εδώ γίνεται μέσω πλοήγησης και αναζήτησης. Στην 

περίπτωση που κάποιος επιθυμεί κάποια πληροφορία που δεν υπάρχει ή δεν 
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διευκρινίζεται στην ιστοσελίδα προσφέρεται και η δυνατότητα επικοινωνίας του 

χρήστη με το Υπουργείο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδας, URL: www.culture.gr

 
Εικόνα 72: Ο ιστότοπος του Υπουργείου Πολιτισμού 
 
Υπουργείο Πολιτισμού Ενωμένου Βασιλείου, URL: www.culture.gov.uk  

 
Εικόνα 73: Ο ιστότοπος του Υπουργέιου Πολιτισμού του Ενωμένου Βασιλείου  
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Αντίθετα, στο επίσημο site του Υπουργείου Πολιτισμού του Ενωμένου Βασιλείου 

που ακολουθεί, φαίνεται η χρήση της RSS τεχνολογίας με σκοπό την πιο άμεση, 

εύκολη και γρήγορη ενημέρωση των χρηστών. 

Ελληνικός ιστότοπος που σχετίζεται με την κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση είναι 

αυτός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργόυν στη χώρα μας. 

Από την εικόνα που ακολουθεί είναι φανερή η χρήση της RSS τεχνολογίας για την 

αυτόματη ενημέρωση των πολιτών για θέματα γενικού ενδιαγέροντος ή και πιο ειδικού 

(δημόσιοι φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις).  

 

 
Εικόνα 74: Ο ιστότοπος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
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3. Εφημερίδες 

Η ελληνική εφημερίδα «Το Βήμα», URL: 
www.tovima.dolnet.gr

 
Εικόνα 75: Ο ιστότοπος της εφημερίδας «Το Βήμα» 
 

Στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα» δεν υπάρχουν Web2.0. χαρακτηριστικά. 

Με λίγα λόγια, ότι παρατηρήσαμε και στους παραπάνω τομείς, ισχύει και στον κλάδο 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει ένα παράδειγμα που αποτελεί την εξαίρεση. Ο ιστότοπος της εφημερίδας «Η 

Καθημερινή» χρησιμοποιεί την RSS τεχνολογία. 

Η υπηρεσία αυτή διατίθεται δωρεάν από τον ιστότοπο www.kathimerini.gr, ο οποίος 

δίνει πρόσβαση σε όλους τους τίτλους ειδήσεων και θεμάτων της έντυπης και 

ηλεκτρονικής έκδοσης της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ μέσω των παρακάτω καναλιών (RSS 

feeds) που είναι διαθέσιμα. 
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 Θέμα Διαθέσιμα RSS feeds    

 Τελευταία Νέα http://www.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/news  
 Έντυπη Έκδοση http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/edition  
 Πολιτική http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/politics  
 Οικονομία - Όλα http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/economy  
 Οικονομία http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/economy_1  
 Επιχειρήσεις http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/economy_2  
 Διεθνής Οικονομία http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/economy_3  
 Ελλάδα http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/ell  
 Κόσμος http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/world  
 Πολιτισμός http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/civ  
 Αθλητισμός http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/sports  
 Μόνιμες Στήλες http://news.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/st  
 Επτά Ημέρες http://www.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/7days  
 Οίκο http://www.kathimerini.gr/feeds/kathimerini/rss/xml/oiko  

 

 
Εικόνα 76: Ο ιστότοπος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» 
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Αποτέλεσμα όλων αυτών η online ενημέρωση και συλλογή μόνο των πληροφοριών 

που ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη, η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το πλήρες 

περιεχόμενο και η δημιουργία αρχείου όλων των σχετικών θεμάτων ανά κατηγορία  

 

Η εφημερίδα της Νέας Υόρκης «The New York Times» 
URL: www.times.com  

 
Εικόνα 77: Ο ιστότοπος της εφημερίδας «The New York Times» 

 

Στην αμερικάνικη και παγκοσμίου φήμης εφημερίδα παρατηρείται η χρήση της 

συνδρομητικής RSS και των podcasts καθώς και των blogs που μπορούν να υλοποιούν 

οι αναγνώστες. 
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Εικόνα 78: Τα blogs της εφημερίδας «The New York Times» 
 

 
Εικόνα 79: Τα podcasts της εφημερίδας «The New York Times» 
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4. Κανάλια 

Το ελληνικό κανάλι «Mega Channel» 
URL: www.megatv.com
 

 
Εικόνα 80:  Ο ιστότοπος του τηλεοπτικού καναλιού Mega Channel 
 

Και στην περίπτωση των τηλεοπτικών καναλιών δεν υπάρχουν στοιχεία του 

Web2.0., ενώ στον ιστότοπο του βρετανικού καναλιού BBC και στο αμερικάνικο CNN 

χρησιμοποιούνται και η RSS και τα podcasts. Οι χρήστες λαμβάνουν τα νέα, χωρίς να 

τα αναζητούν, είτε στην προσωπική τους ιστοσελίδα, μέσω της RSS είτε στο mp3-

player που διαθέτουν, μέσω των podcasts.  

Εξαίρεση αποτελεί ο ιστότοπος της κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ, στην οποία 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μια λίστα με RSS feeds στα οποία κάθε χρήστης μπορεί να 

γίνει συνδρομητής. Όλες οι ειδήσεις που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της κρατικής 

τηλεόρασης μπορούν να φτάσουν εύκολα, γρήγορα και απλά στην οθόνη του 

εγγεγραμμένου στην υπηρεσία χρήστη, αρκεί να έχει κατεβάσει στον υπολογιστή του 

ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων και φυσικά να έχει επιλέξει το είδος (ή τα είδη) 

της ενημέρωσης που τον ενδιαφέρει. 
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Εικόνα 81: Η RSS τεχνολογία στον ιστότοπο της ΕΡΤ. 
 
Το βρετανικό κανάλι BBC, URL: www.bbc.com   

 
Εικόνα 82: Τα RSS feeds στον ιστότοπο του BBC 
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Εικόνα 83:  Τα podcasts στον ιστότοπο του BBC  
 
Το αμερικάνικο κανάλι CNN, URL: www.cnn.com 

 
Εικόνα 84:  Η RSS και τα podcasts στον ιστότοπο του CNN 
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5. Δήμοι 

Το site του Δήμου Πατρών, URL: www.patras.gr  

 
Εικόνα 85:  Ο ιστότοπος του Δήμου Πατρών 
  
Ο ιστότοπος της Νομαρχίας της Αθήνας, URL: www.nomarxia.gr

 
Εικόνα 86: Ο ιστότοπος της Νομαρχίας Αθηνών 
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Οι ιστότοποι του Δήμου Πατρών και της νομαρχίας Αθηνών επίσης δεν 

παρατηρούνται χαρακτηριστικά του Web2.0. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο και το 

φωτογραφικό υλικό είναι οι αποκλειστικοί τρόποι ενημέρωσης και αυτού του 

ιστότοπου. Λείπει και από εδώ η πιο δυναμική και αυτόματη ενημέρωση, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκολίας και του κόπου όσον αφορά στην πληροφόρηση 

των πολιτών σχετικά με τα δρώμενα στην πόλη τους. Εκτός από την RSS που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πιο γρήγορη ανάκτηση της πληροφορίας, σε ένα 

ιστότοπο σαν αυτόν, που αφορά σε ένα δήμο, θα ήταν χρήσιμα και τα blogs. Δηλαδή, 

ημερολόγια που θα υλοποιούσαν οι πολίτες και επισκέπτες του τόπου και στα οποία θα 

μπορούσαν να σχολιάζουν ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά σε όλους τους κατοίκους 

της πόλης. Για παράδειγμα, μέσω των blogs και των φωτογραφιών που θα 

παρουσιάζονται θα μπορούσαν οι πολίτες να αναδεικνύουν τα άσχημα σημεία της 

πόλης, και μέσω του σχολιασμού και της συζήτησης, να προτείνουν μέτρα και να 

οδηγούνται σε λύσεις, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της πόλης τους. 

 

Ο επίσημος ιστότοπος του Los Angeles  
URL: http://www.lacity.org 
 

 
Εικόνα 87: Ο επίσημος ιστότοπος της πόλης του Los Angeles 
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Ακολουθούν αποσπάσματα από blogs καθώς και ονόματα των podcasts στα οποία 

μπορούν να γίνονται συνδρομητές οι πολίτες του Los Angeles και επισκέπτες του 

συγκεκριμένου ιστότοπου. 

Woman Dies Suddenly in Jail

Los Angeles: A 47-year-old woman was found unresponsive in a jail cell at the 

77th Street Jail on January 13, 2007.  Police detectives and the coroner’s 

office are investigating the reason for her death. 

Rosalind Lyons was arrested just before midnight, on January 12, for making 

criminal threats.  She was booked into jail at 1:45 A.M. and assigned to a jail 

cell alone.  She had refused medical treatment for a pre-existing condition, 

but it is unknown whether that condition contributed to her death. 

Jailers found Lyons unresponsive in her cell during the twice-hourly welfare 

check at 3:30 P.M.  Paramedics took her to the MLK/Drew Medical Center for 

treatment, where Lyons later died. 

There was no use of force associated with Lyons’ arrest. Force Investigation 

Division is assigned to the case. 

January 16, 2007 | Permalink | Comments (0)  

 

Man Fatally Injured During an Argument

 Los Angeles:  A 22-year-old was man arrested for beating another man to 

death during an argument on Friday afternoon. 

On January 12, 2007, at around 2:30 P.M., North Hollywood patrol officers 

responded to a radio call of an assault with a deadly weapon in the 7800 

block of San Fernando Road.  Once there, the officers found the victim, a 47-

year-old man with massive injuries to his head.       

Officers were told that the victim and two witnesses had been working on a 

car when the suspect, Joshua Marsh, approached them.  Marsh accused the 

victim of owing him money.  An argument ensued during which Marsh hit the 
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victim on the head with a metal pipe and then ran away.  Paramedics 

responded and pronounced the victim dead at the scene.  

Based on information received from the witnesses, officers were able to 

locate Marsh in the area of Glenoaks and Nettleton later that afternoon. He 

was arrested for murder. The victim's name is being withheld pending next of 

kin notification. 

Anyone with information is asked to call North Hollywood Homicide 

Detectives T. Townsend or T. Kirkpartick at  818-623-4075.  On weekends and 

during off-hours, call the 24-hour toll free number at 1-877-LAWFULL (1-877-

529-3855). Callers may remain anonymous. 

January 16, 2007 | Permalink | Comments (0)  

 

LAPD Podcast 

 Chief William J. Bratton Gang News Conference - January 18, 2007  
 Mayor Antonio Villaraigosa Gang News Conference - January 18, 2007  
 Chief William J. Bratton News Conference January 2, 2007  
 Chief William J. Bratton Media Availability December 7, 2006  
 Welcome Podcast Message  
 Chief's News Conference Nov 14, 2006  
 Subscribe to my Podcast  

 

6. Φορολογικά Θέματα 
Στον τομέα της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα φορολογικά θέματα μέσω 

του Διαδικτύου παρατηρούμε ότι υπάρχουν sites με τη μορφή του Web1.0., όπως το 

www.taxisnet.gr αλλά και ιστότοποι όπως το www.taxheaven.gr όπου παρατηρείται η 

χρήση της RSS τεχνολογίας, με σκοπό την αυτόματη παροχή πληροφοριών σε όλους 

τους συνδρομητές. 
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Ο ιστότοπος www.taxisnet.gr που σχετίζεται με φορολογικά θέματα. 
 

 
Εικόνα 88: Ο ιστότοπος www.taxisnet.gr 
 
Ο ιστότοπος www.taxheaven.gr που επίσης σχετίζεται με φορολογικά θέματα.  
 

 
Εικόνα 89: Ο ιστότοπος www.taxheaven.gr  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κριτική και Συμπεράσματα 

6.1. Απόψεις τρίτων για το Web 2.0. 
Τι είναι τελικά το Web2.0; Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου τη θεωρούν απλά ως 

μια  λέξη-σύνθημα (buzzword), χωρίς κάποια ιδιαίτερη σημασία και προσφορά. 

Παρόλα αυτά, το Web2.0. αποτελεί όρο για τον οποίο γίνεται λόγος αρκετό χρονικό 

διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε κάτι πρέπει να σημαίνει και σε κάποια 

σημεία θα πρέπει να υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά από το μέχρι τώρα γνωστό μας 

Web1.0. 

Το Web2.0. περιγράφεται από πολλούς ως η δεύτερη φάση της αρχιτεκτονικής και 

της ανάπτυξης εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό. Οι Web2.0. εφαρμογές συνήθως 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό τεχνικών που επινοήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

’90, περιλαμβάνοντας εφαρμογές υπηρεσιών Διαδικτύου που μπορούν με δημόσια 

χρήση (που χρονολογούνται από το 1998 και έπειτα), την τεχνολογία Ajax (1998) και 

τη Web Syndication (όταν το Διαδίκτυο κάνει ένα μερίδιο ενός ιστότοπου διαθέσιμο σε 

άλλους ιστότοπους ή συνδρομητές). Επιπλέον, ο όρος Web2.0. περιλαμβάνει τα blogs 

(ημερολόγια) και τα wikis. Σε ένα βαθμό ο όρος Web2.0. αποτελεί λέξη 

εντυπωσιασμού, ενσωματώνοντας ο,τιδήποτε είναι διάσημο στο Διαδίκτυο (όπως τα 

tags και τα podcasts). Δεν υπάρχει, όμως, ακόμη μια ομοφωνία για το τι ακριβώς 

σημαίνει το Web2.0. 

Ειδικότερα, οι υποστηρικτές του Web2.0. πιστεύουν ότι η φράση αναφέρεται: 

 Στη μετάβαση των ιστότοπων από τις «δεξαμενές» απομονωμένων πληροφοριών 

σε πηγές περιεχομένου και λειτουργικότητας, αποτελώντας μια υπολογιστική 

πλατφόρμα προσφέροντας διαδικτυακές εφαρμογές στους τελικούς χρήστες.   

 Σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που σχετίζεται με μια προσέγγιση στη δημιουργία και 

κατανομή διαδικτυακού περιεχομένου, που χαρακτηρίζεται από ανοιχτή 

επικοινωνία, αποκεντροποίηση από την αυθεντία, ελευθερία για κοινή χρήση και 

επαναχρησιμοποίηση. 

 Σε ένα πιο οργανωμένο και κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο, με χρήση 

αρχιτεκτονικής που στηρίζεται σε χρήση συνδέσμων (links) βαθύτερου επιπέδου. 
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 Σε μια ολίσθηση στην οικονομική αξία του Διαδικτύου, που πιθανό να ξεπεράσει 

την «dot com boom» στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. 

 

Dot-com: εταιρείες που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το 

Διαδίκτυο. Το όνομα προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις 

επιχειρήσεις και εταιρείες έχουν το «.com» πρόθεμα ως αντιπροσωπευτικό όνομα. 

 

Dot-com boob: Κερδοσκοπική αλλοφροσύνη επενδύσεων στο Διαδίκτυο και 

επιχειρήσεων και τεχνολογικών αποθεμάτων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο.  

 

 Σε έναν νέο όρο της αγοράς που διαφοροποιεί τις νέες επιχειρήσεις του Διαδικτύου 

από εκείνες της dot com boom, που θεωρούνται πια ξεπερασμένες. 

 Στο ξαναζωντάνεμα του ενθουσιασμού όσον αφορά στις πιθανότητες 

νεωτεριστικών διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών. 

 

Πολλοί βρίσκουν πιο εύκολο να αναφέρονται στο Web2.0. συνδέοντας το με 

εταιρείες ή προϊόντα που εμπεριέχουν τις αρχές του, όπως τα GoogleMaps, τα Flickr, 

del.icio.us, dig, last.fm και Technorati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 90: Έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με το Web2.0. 
 

Υποστηρικτές του Web2.0. λένε ότι διαφέρει από το Web1.0. αφού το τελευταίο 

έχει απομακρυνθεί από τις στατικές ιστοσελίδες, τη χρήση των μηχανών αναζήτησης 

και την πλοήγηση από τον έναν ιστότοπο στον άλλο, ενώ το πρώτο υπόσχεται έναν πιο 

δυναμικό και αλληλεπιδραστικό Παγκόσμιο Ιστό. Από την άλλη, κάποιο άλλοι χρήστες 
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του Διαδικτύου υποστηρίζουν ότι οι βασικές και θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου 

Ιστού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Θεωρούν ότι χρησιμοποιούν τον όρο για να 

πείθουν τους πελάτες, τους επενδυτές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 

δημιουργούν κάτι εξολοκλήρου νέο και δεν συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να 

χρησιμοποιούν καλά εγκατεστημένες τεχνολογίες. 

Επιπρόσθετα, όσοι υποστηρίζουν την αξία του Web2.0. πιστεύουν ότι η χρήση του 

Διαδικτύου όλο και περισσότερο προσανατολίζεται μεταξύ της αλληλεπίδρασης και 

των θεμελιωδών κοινωνικών δικτύων, που μπορούν να παρέχουν περιεχόμενο 

δημιουργώντας ή όχι μια οπτική, αλληλεπιδραστική ιστοσελίδα. Κατά μία άποψη, οι 

Web2.0. ιστότοποι ενεργούν περισσότερο ως «δείκτες παρουσίας», ή διαδικτυακές 

πύλες, εξαρτώμενες από το χρήστη, παρά ως παραδοσιακοί ιστότοποι. Έχουν εξελιχθεί 

τόσο που νέοι χρήστες του Διαδικτύου δε μπορούν να δημιουργήσουν παρόμοιας 

μορφής ιστότοπους, παρά μόνο να χρησιμοποιούν τους ήδη υπάρχοντες, οι οποίοι 

έχουν κατασκευαστεί από έμπειρους και επιδέξιους σχεδιαστές. Το περιεχόμενο πλέον 

δε θα στέλνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά είναι περισσότερο πιθανό να 

παρουσιάζεται μέσω ελκυστικών ιστοσελίδων και να κατανέμεται μέσω της RSS 

τεχνολογίας. 

Το Web2.0. έχει δημιουργήσει νέα δίκτυα συζητήσεων και εφαρμογές, όπου οι 

χρήστες μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα με αποτέλεσμα τη συνεργασία τους. 

Κάποιες άλλες ιστοσελίδες αναπαράγουν ξεχωριστά RSS feeds σε μια σελίδα ενώ 

άλλες παρέχουν υπερσυνδέσμους μεγαλύτερου βάθους μεταξύ διαφορετικών 

ιστοσελίδων. Η δυνατότητα ιστοσελίδων που λειτουργούν ως «πρακτορεία ειδήσεων» 

του Web2.0. έχει δημιουργήσει ένα σφιχτό δέσιμο μεταξύ των χρηστών που 

διαφορετικά θα ήταν απίθανο. Το «social software» έχει θεωρηθεί ως ένα βασικό 

στοιχείο του Web2.0. Η ιδέα χρονολογείται από τη δεκαετία του ’60 και τις σκέψεις 

του JCR Licklider σχετικά με τη χρήση των συνδεδεμένων υπολογιστών ώστε οι 

άνθρωποι να επικοινωνούν για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και την ικανότητά τους 

να μαθαίνουν. Οι τεχνολογίες Διαδικτύου της επόμενης γενιάς όπως οι listservs, οι 

usenet ομάδες, το λογισμικό συζήτησης και οι «κοινότητες» του Διαδικτύου, έχουν 

γίνει έντονα «κοινωνικές» και έχουν συνδέσει πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Τον ίδιο κοινωνικό ρόλο παίζουν πλέον εφαρμογές όπως blogs, wikis, 

trackback, podcasting, videoblogs και εργαλεία όπως το MySpace και το Facebook. 
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Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί που μάχονται το κοινωνικό ρόλο του Web2.0. αφού 

υποστηρίζουν ότι ναι μεν ενδυναμώνει τους χρήστες και τους εξασφαλίζει ένα μέσο για 

ενεργή συμμετοχή αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ερασιτεχνισμό εις βάρος του 

επαγγελματισμού, της εμπειρίας και της σαφήνειας.   

Η τεχνολογία Ajax έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ιστότοπων που «μιμούνται» τις 

εφαρμογές των προσωπικών υπολογιστών (personal computers) όπως οι επεξεργαστές 

κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τα εργαλεία εμφάνισης διαφανειών και   παρουσιάσεων, 

όπως για παράδειγμα το Writely.com. Επικριτές του Web2.0. αναφέρουν ότι αυτή η 

τάση που ονομάζεται ASP1.1. έχει οδηγήσει σε πολλές παρόμοιες υπηρεσίες 

Διαδικτύου, που έκαναν την εμφάνιση τους κατά την dot-com boom αλλά 

εξαφανίστηκαν αργότερα αποτυγχάνοντας στο να κερδίσουν πελάτες. Παραμένει 

ακόμη θέμα διαφωνίας το αν μια μεγάλη αγορά μπορεί να δεχτεί ένα μοντέλο που 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παραδίδουν ταυτόχρονα λογισμικό και δεδομένα σε 

τρίτους. 

Και στις δύο περιπτώσεις η πρόσβαση σε μια υπηρεσία καθορίζεται από μια API. 

Συχνά αυτή η API είναι συγκεκριμένη για κάθε εξυπηρετητή αλλά καθορισμένες APIs 

υπηρεσιών Διαδικτύου χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η επικοινωνία με τις υπηρεσίες Διαδικτύου περιλαμβάνει μια φόρμα 

γραμμένες σε XML (Extensible Markup Language). 

Εφόσον δεν υπάρχουν κριτήρια για το τι ακριβώς σημαίνει, συνεπάγεται ή απαιτεί 

το Web2.0., ο όρος μπορεί να σημαίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα σε 

διαφορετικούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μια ιστοσελίδα πρέπει να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που προσπαθούν να τις προσπελάσουν με κάποιο 

λογισμικό που δεν υποστηρίζει όμως όλες τις τεχνολογίες που εμφανίζονται την 

ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά η προσθήκη της Ajax τεχνικής στις ιστοσελίδες καθιστά 

συχνά την ιστοσελίδα άχρηστη στον οποιοδήποτε που χρησιμοποιεί φυλλομετρητή με 

απενεργοποιημένη τη Javascript ή που χρησιμοποιεί παλιό φυλλομετρητή. Πολλοί είναι 

εκείνοι που παραπονιούνται ότι η εξάπλωση των Ajax scripts σε συνδυασμό με 

κατασκευαστές ιστοσελίδων που παρουσιάζουν έλλειψη γνώσεων έχουν αυξήσει τον 

αριθμό των scripts με ανακατεμένες ετικέτες, δηλαδή ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν 

σενάρια των οποίων οι ετικέτες είναι σκόρπιες μέσα στο HTML αρχείο, χωρίς καμιά 

οργάνωση. 
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Όταν ένας ιστότοπος δηλώνει ότι πρόκειται για ιστότοπος του Web2.0., επειδή 

χρησιμοποιεί κάποια χαρακτηριστικά όπως τα blogs, είναι περισσότερο μια 

προσπάθειά του να προωθηθεί μέσω αυτής της αναγγελίας παρά μια ουσιαστική και 

πραγματική έγκριση σχετικά με ό, τι βρίσκεται πίσω από το Web2.0. Επιπλέον, μπορεί 

να αμφισβητηθεί αν το Web2.0. αναπαριστά μια νέα έκδοση του Παγκόσμιου Ιστού ή 

στην πραγματικότητα απλά περικλείει αποκλειστικά τις ιδέες και τις τεχνολογίες του 

Web1.0. Τέλος, πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια ιδέα που δε στηρίζεται 

πουθενά, αφού πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσει παρόμοιο προϊόν 

με έλλειψη όμως επιχειρηματικών μοντέλων.  

Ακολουθούν σχόλια που έχουν κάνει χρήστες του Διαδικτύου και συγκεκριμένα 

κρίνουν τους δύο όρους Web1.0. και Web2.0. : 

 Το Web1.0 είχε να κάνει με το διάβασμα, το Web 2.0 σχετίζεται με το γράψιμο.  

 Το Web1.0 είχε να κάνει με εταιρείες, το Web2.0 σχετίζεται με κοινότητες.  

 Το Web1.0 είχε να κάνει με το σχήμα πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), το 

Web2.0 σχετίζεται με το σχήμα peer to peer.  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε την HTML, το Web2.0 χρησιμοποιεί την XML.  

 Το Web1.0 απεικόνιζε προσωπικές ιστοσελίδες (home web pages), το Web2.0 

απεικονίζει προσωπικά ημερολόγια (personal web blogs).  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε τα portals, το Web2.0 χρησιμοποιεί την RSS. 

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε την taxonomy, το Web2.0 χρησιμοποιεί ετικέτες-tags 

(folksonomy).  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε καλώδια, το Web2.0 είναι ασύρματο. 

 Το Web1.0 ήταν κτητικό, το Web2.0 μοιράζει.   

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε το Netscape, το Web2.0 χρησιμοποιεί το Google.  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε web forms, το Web2.0 χρησιμοποιεί web applications.  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε screen scraping, το Web2.0 χρησιμοποιεί APIs.  

 Το Web1.0 χρησιμοποιούσε dialup, το Web2.0 είναι broadband. 

 Το Web1.0 σχετιζόταν με hardware costs, το Web2.0 σχετίζεται με bandwidth 

costs.  

 Το Web1.0 ήταν top down, το Web2.0 είναι bottom up. 

 147

http://joedrumgoole.com/blog/2006/05/29/web-20-vs-web-10/


 Το Web1.0 αφορούσε στον Internet Explorer, το Web2.0 αφορά στον Firefox. 

 Το Web1.0 αφορούσε σε αυτούς, το Web2.0 αφορά σε εμάς. 

 Το Web1.0 ήταν one-way, το Web 2.0 είναι two-way. 

6.2. Συμπεράσματα 
Μέχρι τώρα αν μια νέα εταιρεία προσπαθούσε να βρει επενδυτές ώστε να έχει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών «desktop» θα έπρεπε να ξεπεράσει ένα δύσκολο 

εμπόδιο που δεν ήταν άλλο από την «ύπαρξη» της Microsoft. Τελευταία, χάρη στη 

ραγδαία εξάπλωση δικτυακών τόπων και εφαρμογών Web2.0., η παρούσα κατάσταση 

έχει αρχίσει να αλλάζει. Οι νέες εφαρμογές desktop που αναπτύσσονται είναι πιο 

«ελαφρές» και τρέχουν από παντού, αρκεί να υπάρχει ένας φυλλομετρητής (browser) 

και μια σύνδεση στο Διαδίκτυο.  

Ακόμα και η ίδια η Microsoft ακολουθεί την τρέχουσα τάση, όπως αποδεικνύεται 

από εφαρμογές της σαν το Office Live για τη δικτυακή χρήση εφαρμογών γραφείου, 

καθώς και το Live.com (δικτυακό desktop ή αλλιώς WebTop). Ακόμα και η συνεχής 

καθυστέρηση του ερχομού της νέας έκδοσης των Windows, τα Windows Vista πιθανό 

να σχετίζεται με το όλο κλίμα, αφού όπως φημολογείται η Microsoft προσπαθεί να βρει 

μεθόδους ώστε το νέο λειτουργικό σύστημα να είναι πιο «δεμένο» και «φιλικό» με το 

νέο Web. Επιπρόσθετα, η  Microsoft έρχεται για ένα ακόμη λόγο σε σύγκρουση με το 

νέο Διαδίκτυο: οι εφαρμογές της είναι εξειδικευμένες και «βαριές» σε σχέση με τις 

νέες, «ελαφρές» και ευέλικτες εφαρμογές του Web2.0., που είναι σε θέση να 

προσφέρουν στους χρήστες ό, τι θέλουν, όποτε και όπου το θέλουν.  

Το Internet αναδεικνύεται σε μια υπολογιστική και «επικοινωνιακή» πλατφόρμα 

πρωτεύουσας σημασίας. Ταυτόχρονα, ο ρόλος των χρηστών αναβαθμίζεται, ενώ δεν 

υπάρχει πλέον τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα όπως λογισμικό και υλικό. Οι 

χρήστες του Web2.0. είναι περισσότερο ελεύθεροι να επικοινωνούν, να συμμετέχουν, 

να δημιουργούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και κάθε είδους περιεχόμενο, εστιάζοντας 

στην ουσία και σπαταλώντας λιγότερο χρόνο στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή 

στη συντήρηση του υλικού ή του λογισμικού. Οι ρόλοι των χρηστών είναι αυτός του 

«παραγωγού» και αυτός του «καταναλωτή» περιεχομένου, ρόλοι πιο δυναμικοί σε 

σχέση με αυτούς που κατείχαν στο παρελθόν. Όλα αυτά συμβαίνουν ήδη ενώ στο 

άμεσο μέλλον αναμένεται να ενταθούν και να αποτελούν «κανόνα» στο νέο Διαδίκτυο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Λίστα με τις Web2.0. APIs 

Στον δικτυακό τόπο Web2.0.list υπάρχει μια λίστα με συνδέσμους προς όλες τις 

εφαρμογές του Web2.0.  

 

 
Εικόνα 91: Λίστα με τις Web2.0. APIs 
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Εικόνα 92: Λίστα με τις Web2.0. APIs 
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Εφαρμογή Περιγραφή Κατηγορία Ενημέρωση 

    

23 Photo sharing service Photos 2006-02-13 

2ndSite Online billing software Other 2006-03-13 

30 Boxes Calendar service Calendar 2006-02-24 

411Sync SMS messaging Messaging 2006-02-08 

43Things Social goal setting Other 2005-10-30 

activeRenderer Outline publishing for Radio UserLand Other 2005-09-04 

Amazon Online retailer Retail 2005-12-02 

Amazon A9 

OpenSearch

Search services Web Search 2005-09-04 

Amazon Alexa Search Other Search 2005-09-04 

Amazon 

Mechanical Turk

Request services of humans Other 2006-01-22 

Amazon Queue 

Service

Internet-based queuing service Other 2005-09-06 

Amazon S3 Online storage services Storage 2006-03-14 

AmphetaRate News aggregator News 2005-09-18 

AOL Instant 

Messenger

Instant messaging chat service Chat 2006-03-07 

ArcWeb Mapping and GIS services Mapping 2006-02-09 

Backpack Online information manager Other 2006-02-08 

BBC Multimedia archive database Media Management 2005-10-29 

Betfair Online betting exchange Other 2006-03-09 

Bible Lookup Bible lookup service Other 2006-01-14 

Blogger Blogging services Blogging 2006-02-08 

Bloglines Online feed aggregator Feed Aggregation 2005-09-04 

Blogmarks Social bookmarking Bookmarks 2005-10-30 

Blogwise Blog and feed search service Blog Search 2005-11-19 

Box.net Online file storage Storage 2006-03-07 

Bunchball Multiplayer game platform Games 2006-02-03 

BuzzGame Search based game Games 2006-02-02 
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Buzznet Photo sharing Photos 2005-10-30 

Cafe Press Customized retail product service Retail 2006-03-06 

CafeSpot Social guide to cafes Other 2006-02-08 

Cdyne Data delivery services Other 2005-10-01 

CommonTimes Community based media distribution Other 2005-10-04 

cPath Medical database lookup Medical 2005-09-04 

Creative Commons Licensing engine integration Other 2005-09-04 

Cypress Golf Golf reservations system Sports 2006-02-23 

Data On Call Fax services Fax 2005-09-07 

del.icio.us Social bookmarking Bookmarks 2005-10-30 

Digital Podcast Podcast search Music 2005-09-04 

Dropcash Fundraising tools Other 2006-02-15 

EasyUtil Recommendation service Recommendations 2006-02-14 

eBay Online auction marketplace Auctions 2005-12-05 

ecommstats Web analytics Other 2005-12-28 

eSideWalk Community networking site Other 2006-02-05 

ESV Bible Lookup Bible lookup service Other 2005-09-04 

EVDB Events database Events 2005-10-31 

FedEx Package shipping Shipping 2005-09-04 

FeedBurner Blog promotion tracking service Blogging 2006-02-15 

FeedFlow Feed monitoring service Other 2006-02-23 

FeedMap Blog geo-coding Mapping 2006-02-15 

Findory Personalized news aggregation Feed Aggregation 2006-01-22 

Flickr Photo sharing service Photos 2005-09-04 

Freedb / CDDB Online CD catalog service Music 2005-09-04 

geocoder Geocoding services for US Mapping 2006-02-15 

geocoder.ca Geocoding services for Canada Mapping 2006-02-15 

GeoNames Geographic name and postal code lookup Mapping 2006-01-12 

Gigablast Search service Web Search 2005-09-09 

Google AdWords Search advertising Advertising 2006-01-22 

Google Desktop 

Search

Search tools Search 2005-11-09 

Google Homepage Portal gadgets Gadgets 2005-12-14 
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Google Maps Mapping services Mapping 2005-12-05 

Google Search Search services Web Search 2006-01-22 

Google Talk Chat application Chat 2005-12-03 

GraphMagic Graph and chart services Other 2005-09-12 

Grouper Video Video sharing service Media Management 2006-03-20 

Gtalkr Flash chat wrapper for Gtalk Chat 2005-12-03 

hon.jp Japanese eBook service Other 2006-03-03 

hostip.info IP lookup Other Search 2005-09-04 

HotOrNot Dating rating site Dating 2005-10-30 

indeed Job search services Job Search 2005-09-04 

Interfax Fax services Fax 2005-12-06 

Internet Archive Non-profit Internet library Other 2005-09-10 

ISBNdb Books database Catalog 2006-03-01 

Jots Social bookmarking Bookmarks 2005-12-13 

JotSpot Wiki-style collaboration tools Wiki 2005-10-30 

Kayak Travel search service Travel 2006-01-10 

King County Buses Transit tracking service Travel 2006-03-17 

Kratia Democratic search engine Search 2006-02-03 

Last.fm Music playlist management Music 2005-10-30 

Library of Congress 

SRW

Information database search Other 2006-03-10 

linkaGoGo Social bookmarking service Bookmarks 2006-03-09 

LiveJournal Blogging software Blogging 2005-09-06 

Macromedia News 

Aggregator

Data access service News 2006-03-02 

Mappr Photo mapping Mapping 2006-02-14 

MapQuest Online mapping service Mapping 2006-03-07 

Microsoft MapPoint Mapping services Mapping 2005-11-19 

Microsoft MSN 

Messenger

Chat and messaging Chat 2005-12-08 

Microsoft MSN 

Search

Internet search Search 2006-01-23 

Microsoft MSN 

Spaces

Blog services Blogging 2006-01-19 
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Microsoft start.com Portal service Portal 2006-01-21 

Microsoft Virtual 

Earth

Mapping services Mapping 2005-12-02 

Mint Web site metrics and reporting Other 2006-01-06 

Moreover News delivery News 2005-09-12 

Movil SMS messaging Messaging 2005-10-05 

NASA Satellite mapping images Mapping 2005-09-06 

NCBI Entrez Life sciences search services Medical 2005-09-04 

NewsGator Feed aggregation Feed Aggregation 2005-09-04 

NewsIsFree Online news aggregation News 2005-12-28 

Ning Service creation playgro Other 2005-10-11 

NOAA Weather 

Service

Weather forecast database Weather 2005-09-08 

O'Reilly Safari Book search Other Search 2005-09-04 

OnlyWire Social bookmarklet service Bookmarks 2006-03-01 

Ontok Geocode any US address Mapping 2005-11-01 

Ontok Wikipedia Encyclopedia data access Wiki 2006-02-06 

Openomy Online file system Other 2006-02-14 

OpenStreetMap Open source mapping Mapping 2005-12-28 

Orb Digital media access Media Management 2005-09-25 

PartySync Messaging services Messaging 2005-12-31 

PayPal Online payments Payment 2005-09-04 

Pixagogo Online photo services Photos 2006-02-14 

Plaxo Address book management PIM 2006-02-03 

Plazes Location discovery service Mapping 2005-09-04 

Prodigem File sharing via BitTorrent File Sharing 2005-10-30 

PubSub Blog and feed search Blog Search 2005-09-04 

Qurl URL redirection services Other 2005-12-28 

Raw Sugar Web directory service Other 2006-03-06 

Rhapsody Online music services Music 2006-02-14 

Rrove Bookmarking for locations Bookmarks 2006-02-23 

Salesforce.com CRM services Other 2005-11-09 

Scribble Link manager Bookmarks 2005-09-07 
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SecondLife Virtual world Other 2006-01-29 

SeqHound Bioinformatics research database Medical 2005-09-04 

Serence Klip Desktop gadgets Gadgets 2005-11-09 

Shadows Social bookmarking and community Bookmarks 2005-11-19 

Shopping.com Online retail shopping Retail 2006-01-30 

Simpy Social bookmarking Bookmarks 2005-10-30 

Skype VoIP software VoIP 2005-09-11 

SmartTravelDeals Travel offer publishing and search Travel 2005-09-14 

SmashFly Job board posting service Job Search 2006-01-08 

smsBug SMS messaging services Messaging 2006-02-23 

Smugmug Photo sharing service Photos 2005-11-01 

soundtoys Visual artists works repository Music 2006-03-01 

SplogSpot Database of spam blogs Blog Search 2006-01-24 

Spongecell Online calendar service Calendar 2006-03-15 

Spraci Events and clubs database Events 2006-02-14 

Streamload Online media storage Media Management 2006-03-10 

StrikeIron Web services marketplace Other 2005-09-15 

Syndic8 News feed aggregation services Feed Aggregation 2005-11-03 

Tagalag Email tagging Tagging 2005-10-05 

tagthe.net Tag recommendation service Tagging 2005-12-02 

Tagyu Tag recommendation service Tagging 2005-10-29 

Tailrank Blog search and news aggregation service Blog Search 2006-01-22 

Technorati Blog search services Blog Search 2006-02-15 

Telcontar Location-based services Mapping 2005-09-11 

Textamerica Moblogs Messaging 2006-01-22 

Trekmail Messaging services Messaging 2005-09-05 

TypeKey Authentication Framework Security 2005-09-23 

TypePad Blog management Blogging 2005-09-04 

Upcoming.org Collaborative event calendar Events 2005-11-19 

UPS Package shipping Shipping 2005-09-04 

UrbanDictionary Slang dictionary lookup Dictionary 2005-10-31 

UrlTrends Link tracking and search optimization Advertising 2005-09-08 

US Postal Service Package shipping and postage Shipping 2005-12-06 
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Vast Structured web search Web Search 2006-03-15 

Vazu SMS messaging service Messaging 2005-11-27 

voo2do Task management Other 2006-02-14 

Wayfaring Map creation and sharing service Mapping 2006-02-24 

WeatherBug Weather forecast services Weather 2006-01-13 

WebJay Music playlist management Music 2005-09-04 

Where's Tim Web 

Service

Location tracking Mapping 2005-12-22 

Wiggle Wireless network mapping Mapping 2005-10-09 

Wordtracker Search engine optimization services Advertising 2006-02-14 

WSRelater Recommendation engine Recommendations 2005-11-27 

Yahoo Ads Online ad management Advertising 2005-11-19 

Yahoo Audio 

Search

Music search services Media Search 2005-09-04 

Yahoo Geocoding Geocoding services Mapping 2006-02-14 

Yahoo Image 

Search

Image search services Web Search 2005-11-19 

Yahoo 

Konfabulator

Desktop gadgets Gadgets 2005-11-09 

Yahoo Local Search Local search service Web Search 2005-11-19 

Yahoo Map Image Map image creation service Mapping 2005-11-19 

Yahoo Maps Mapping services Mapping 2005-11-19 

Yahoo Music 

Engine

Desktop music player Music 2005-11-09 

Yahoo Related 

Suggestions

Search suggestion service Search 2006-03-10 

Yahoo Search Search services Web Search 2006-02-14 

Yahoo Shopping Shopping services Shopping 2005-11-19 

Yahoo Term 

Extraction

Contextual search service Web Search 2005-11-19 

Yahoo Traffic Traffic data and routing Other 2005-11-19 

Yahoo Travel Online travel services Travel 2005-12-21 

Yahoo Video 

Search

Video search Media Search 2005-11-19 

YouTube Video sharing and search Media Search 2006-02-08 
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ZeeMaps Embedded maps and international geocoding Mapping 2006-02-23 

ZipCodes Zip code lookup service Other 2005-10-31 

ZoomClouds Tag cloud service Other 2006-03-01 

Zoto Photo sharing service Photos 2006-03-01 

Zvents Local events search and community Events 2006-02-14 
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