
 

3.1 Οι βασικές αρχές του Παγκόσμιου Ιστοφ 
 

Από τθ δεκαετία του 1990 ηοφμε ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ. Σιμερα, θ 

πλθροφορία είναι ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ τθσ ανκρωπότθτασ και τθσ κοινωνίασ. Οι 

ιςτοςελίδεσ είναι μια ςθμαντικι πθγι πλθροφοριϊν. Για να καταλάβουμε πϊσ 

λειτουργοφν οι ιςτοςελίδεσ, πρζπει να ξεκακαρίςουμε κάποια βαςικά πράγματα. 

Πρϊτα απ’ όλα, κατάλλθλο περιβάλλον για το διαμοιραςμό των ιςτοςελίδων 

είναι ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (ΠΙ - WWW). O Παγκόςμιοσ Ιςτόσ είναι ζνασ πλθροφοριακόσ 

χϊροσ, όπου τα ζγγραφα, όπωσ είναι οι ιςτοςελίδεσ, προςδιορίηονται από 

ςυγκεκριμζνεσ διευκφνςεισ. Απλά, μια διεφκυνςθ είναι μια μοναδικι αναφορά ςε ζνα 

πόρο του Παγκόςμιου Ιςτοφ, θ οποία προςδιορίηει τθν τοποκεςία του ςε ζνα δίκτυο 

υπολογιςτϊν και ζνα μθχανιςμό ανάκτθςισ του. Η διεφκυνςθ μιασ ιςτοςελίδασ 

εμφανίηεται ςτθ γραμμι διευκφνςεων του φυλλομετρθτι. 

 

Με τθ χριςθ του πρωτοκόλλου μεταφοράσ υπερκειμζνου (HTTP), μια 

ιςτοςελίδα ανακτάται από ζνα φυλλομετρθτι από τον απομακρυςμζνο εξυπθρετθτι, ο 

οποίοσ είναι ςτθν πραγματικότθτα ο υπολογιςτισ όπου θ ιςτοςελίδα είναι 

αποκθκευμζνθ. Θεωρθτικά, το αναφερόμενο πρωτόκολλο μεταφζρει ζνα αρχείο 

υπολογιςτι, ςυνικωσ γραμμζνο ςε γλϊςςα HTML (γλϊςςα ςιμανςθσ υπερκειμζνου). 

Αυτι θ γλϊςςα επιτρζπει το χαρακτθριςμό του περιεχομζνου, τθσ εμφάνιςθσ και τθσ 

ςυμπεριφοράσ τθσ ιςτοςελίδασ. Αυτό το αρχείο είναι ςτθν πραγματικότθτα μια 

ιςτοςελίδα. Στισ μζρεσ μασ, ο HTML κϊδικασ των ςφγχρονων ιςτοςελίδων 

υποςτθρίηεται κι από άλλεσ γλϊςςεσ και τεχνολογίεσ, αλλά κα μιλιςουμε γι’ αυτό 

αργότερα. 
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Για τθν πλοιγθςθ μεταξφ ιςτοςελίδων χρθςιμοποιοφνται ενςωματωμζνοι 

υπερςφνδεςμοι. Πολλζσ ιςτοςελίδεσ με μια κοινι ονομαςία χϊρου (domain name), ζνα 

κοινό κζμα ι και τα δφο μαηί ςυνκζτουν ζναν ιςτότοπο. Για να γίνει ζνασ ιςτότοποσ 

προςβάςιμοσ μζςω του Παγκόςμιου Ιςτοφ (WWW) είναι απαραίτθτθ μια υπθρεςία 

φιλοξενίασ ιςτοςελίδων.  

Μζχρι το 1991, το Διαδίκτυο περιείχε ζνα πολφ μικρό αρικμό από ιςτοςελίδεσ, 

επειδι ιταν περιοριςμζνο να χρθςιμοποιείται μόνο για ζρευνα και εκπαίδευςθ 

ανάμεςα ςτουσ επιςτιμονεσ και τουσ μθχανικοφσ. Μζχρι το τζλοσ του 1993, δεν υπιρχε 

κανζνασ φυλλομετρθτισ με γραφικά για υπολογιςτζσ με λειτουργικό ςφςτθμα MAC ι 

Windows, επειδι τα πρωτόκολλα του Παγκόςμιου Ιςτοφ είχαν μόλισ γραφεί. Ένα άτομο 

ι μια εταιρεία χρειαηόταν τον δικό τθσ υπολογιςτι ι εξυπθρετθτι (server) για να 

φιλοξενιςει ζναν ιςτότοπο. 

Έχοντασ υπόψθ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 

άρχιςαν να προςφζρουν φιλοξενία ςτουσ ιςτοτόπουσ των χρθςτϊν ςε εξυπθρετθτζσ 

(servers) αυτϊν των υπθρεςιϊν, χωρίσ να χρειάηεται ο πελάτθσ τουσ να κατζχει τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό για να λειτουργιςει ο ιςτότοπόσ του. Έτςι οι πάροχοι 

υπθρεςιϊν web, είναι εταιρείεσ οι οποίεσ παρζχουν χϊρο ςε ζναν server που ανικει ι 

εκμιςκϊνεται για χριςθ από τουσ πελάτεσ τουσ. Αυτοί οι servers είναι ςυνδεδεμζνοι 

ςτο Διαδίκτυο, ςυνικωσ ςε ζνα κζντρο δεδομζνων (datacenter) τθσ εταιρείασ 

φιλοξενίασ ιςτοςελίδων. 

Πρζπει να ξεκακαρίςουμε τθν ζννοια του ονόματοσ χϊρου (domain name), ςτο 

οποίο αναφερκικαμε πρωτφτερα. Τα domain names είναι εφκολεσ να τισ διαβάςει και 

να τισ κυμάται κανείσ διευκφνςεισ εξυπθρετθτϊν, οι οποίεσ περιζχουν ιςτοτόπουσ. Στθν 

πραγματικότθτα οι εξυπθρετθτζσ προςδιορίηονται με ςαφινεια από τισ διευκφνςεισ IP 

(IP – Internet Protocol – Πρωτόκολλο Δικτφου), αλλά αυτζσ οι διευκφνςεισ περιζχουν 

αρκετοφσ αρικμοφσ, οπότε είναι δφςκολο για ζναν άνκρωπο να τισ κυμάται. Κάκε φορά 

που ειςάγει κάποιοσ μια διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ, ειδικοί εξυπθρετθτζσ που 

ονομάηονται Domain Name Servers (DNS, εξυπθρετθτζσ ονομάτων χϊρων) 

μεταφράηουν τα – εφκολα να τα κυμάται και να τα καταλάβει κάποιοσ ονόματα χϊρων 

(domain names) – ςτισ δφςκολα απομνθμονεφςιμεσ διευκφνςεισ IP. Για παράδειγμα, 

αντί να πλθκτρολογιςει κάποιοσ τθ διεφκυνςθ IP 172.217.16.14, απλά μπορεί να 

ειςάγει www.google.com. 

Όπωσ προαναφζραμε, θ γλϊςςα HTML επιτρζπει τθν περιγραφι του 

περιεχομζνου, τθσ εμφάνιςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ μιασ ιςτοςελίδασ, αλλά ςτισ μζρεσ 

μασ, οι ςφγχρονεσ ιςτοςελίδεσ πλαιςιϊνονται κι από άλλεσ τεχνολογίεσ και γλϊςςεσ. 

Αυτι θ ιδζα επιτρζπει το διαχωριςμό τθσ δομισ, του ςτυλ και τθσ διαδραςτικότθτασ. 

http://www.google.com/
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Γενικά για τθ δομι και το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ χρθςιμοποιείται 

γλϊςςα HTML ι XHTML (Extensible HyperText Markup Language). 

Το ςτυλ και θ ςχεδίαςθ μιασ ιςτοςελίδασ προςδιορίηονται μζςα ςε αρχεία CSS 

(Cascading Style Sheets). Τα CSS αρχεία περιζχουν μια ςειρά από οδθγίεσ, οι οποίεσ 

κακορίηουν πϊσ κα πρζπει να εμφανιςτεί το περιεχόμενο του επιλεγμζνου ςτοιχείου ι 

ςτοιχείων (elements που ορίηονται ςτο HTML αρχείο) από τον φυλλομετρθτι. Με αυτό 

τον τρόπο μποροφμε να περιγράψουμε όλεσ τισ ζννοιεσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν 

παρουςίαςθ των ςτοιχείων των web εγγράφων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

οικογενειϊν γραμματοςειρϊν (font family), του χρϊματοσ κειμζνου, των περικωρίων, 

τθσ απόςταςθσ μεταξφ γραμμϊν ι ακόμα και τθσ κζςθσ ενόσ ςτοιχείου ςχετικά με άλλα 

ςτοιχεία ι το παράκυρο του φυλλομετρθτι. Χρθςιμοποιϊντασ CSS αρχεία μασ δίνονται 

πολλζσ δυνατότθτεσ για τθν τοποκζτθςθ ςτοιχείων ςε μια ιςτοςελίδα ςε ςχζςθ με τισ 

δυνατότθτεσ που μασ δίνονται απλά με τθ χριςθ των γλωςςϊν HTML και XHTML. 

 

Για τθ δθμιουργία διαδραςτικότθτασ ςε μια ιςτοςελίδα, κα πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουμε τθ γλϊςςα JavaScript (JS) ι τεχνολογίεσ Flash ι Silverlight, αλλά θ 

τελευταία δεν υποςτθρίηεται πια ςτουσ ςφγχρονουσ φυλλομετρθτζσ, όπωσ το Google 

Chrome, το Mozilla Firefox και τον Microsoft Edge. 

Το κζμα του ςτυλ και τθσ ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδων είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με 

το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται. Διαφορετικζσ ομάδεσ αποδεκτϊν ζχουν 

διαφορετικοφσ τρόπουσ αντίλθψθσ. Οι πιο καλά ςχεδιαςμζνεσ ιςτοςελίδεσ είναι 

εφκολεσ ςτθ χριςθ, ικανοποιοφν τουσ ςτόχουσ του εκδότθ τουσ και προφανϊσ τισ 

προςδοκίεσ των χρθςτϊν. Πριν ςχεδιάςετε ζναν ιςτότοπο, κα πρζπει να λάβετε 

διάφορα πράγματα υπόψθ. 
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Πρϊτα, ςκεφτείτε τθν ομάδα ςτόχο. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικζσ 

προςδοκίεσ από μια ιςτοςελίδα τράπεηασ και από μια ιςτοςελίδα με αςτεία βίντεο. 

Μια ιςτοςελίδα τράπεηασ προςφζρει μια αίςκθςθ ςτακερότθτασ, επαγγελματιςμοφ και 

αςφάλειασ. Η πλοιγθςθ ςε μια τζτοια ιςτοςελίδα κα πρζπει να είναι εφκολθ, επειδι οι 

μεγαλφτεροι άνκρωποι ζχουν λιγότερεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ. Από τθν άλλθ μια 

ιςτοςελίδα διαςκζδαςθσ με αςτεία βίντεο κα πρζπει να περιζχει ςυνδζςμουσ ςε μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, μιασ και όπωσ περιμζνει κανείσ θ ομάδα ςτόχοσ κα είναι το 

εφθβικό κοινό. Η εμφάνιςθ αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ κα πρζπει να είναι μοντζρνα και 

ελκυςτικι. 

Δεφτερον, κα πρζπει πάντα να κυμάςτε, ότι οι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ςασ 

είναι ανυπόμονοι. Αν θ ιςτοςελίδα δεν εμφανίηεται μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα, οι 

χριςτεσ κα φφγουν από αυτιν. Για τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ χριςτθ από τθν 

επίςκεψθ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ, κα πρζπει να χρθςιμοποιείτε εικόνεσ με 

βελτιςτοποιθμζνο μζγεκοσ για γριγορθ φόρτωςθ. Οι εικόνεσ κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται όταν προςδίδουν κάποια πρόςκετθ αξία ςτο περιεχόμενο τθσ 

ιςτοςελίδασ ςασ. Μεγάλο περιεχόμενο κα πρζπει να ςπάςει ςε πολλαπλζσ ιςτοςελίδεσ. 

Έτςι οι ςελίδεσ κα φορτϊνονται και γρθγορότερα.  

Τρίτον, κάκε νζοσ χριςτθσ ςτισ μζρεσ μασ κζλει και μια ζκδοςθ για φορθτι 

ςυςκευι ενόσ ιςτοτόπου. Οι φορθτζσ ςυςκευζσ, όπωσ και οι οκόνεσ υπολογιςτϊν, 

ζχουν πολλά διαφορετικά μεγζκθ και αναλφςεισ που υποςτθρίηουν. Θα ιταν αδφνατο 

ι τουλάχιςτο μθ πρακτικό να δθμιουργεί κάποιοσ ζκδοςθ του ιςτοτόπου του για κάκε 

υπαρκτι ανάλυςθ οκόνθσ υπολογιςτι και φορθτισ ςυςκευισ. Πολφ χριςιμθ και κοινι 

αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ είναι θ χριςθ τθσ λεγόμενθσ 

αποκρίςιμθσ ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδων (web responsive design). Αυτι θ προςζγγιςθ 

προτείνει ότι θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθ 

ςυμπεριφορά του χριςτθ, αλλά και τισ περιβαλλοντικζσ (τεχνολογικά) ςυνκικεσ, όπωσ 

είναι το μζγεκοσ οκόνθσ, θ ανάλυςθ, θ πλατφόρμα και ο προςανατολιςμόσ (κάκετοσ ι 

οριηόντιοσ). Κακϊσ ο χριςτθσ αλλάηει ςυςκευι από το MacBook ςτο iPhone του, ο 

ιςτότοποσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτο μζγεκοσ, τθν ανάλυςθ και τον 

προςανατολιςμό. Με άλλα λόγια θ ιςτοςελίδα κα πρζπει αυτόματα να ανταποκρικεί 

ςτισ αλλαγζσ και ςτισ προτιμιςεισ του χριςτθ.  


