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1.1 Εισαγωγή  

Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας 
διακινούνται πληροφορίες αλλά και ανταλάσσονται απόψεις. Ο παγκόσμιος Ιστός 
σήμερα επηρεάζει σχεδόν κάθε δραστηριότητα είτε είναι επιστημονική είτε δρα-
στηριότητα της καθημερινής ζωής και η εξέλιξη του ενδιαφέρει πολλαπλές κοινό-
τητες (τον απλό πολίτη, τη νέα γενιά, τους επιστήμονες, τους επιχειρηματίες κλπ). 
Νέου τύπου πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα εξελίχθηκαν θέτοντας τις 
βάσεις για τη σημερινή πραγματικότητα στον Ιστό. Ο στόχος αυτού του βιβλίου 
είναι να συνεισφέρει στην κατανόηση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συ-
στημάτων που αναπτύσσονται και εξελίσσονται στον Παγκόσμιο Ιστό,  με έμφαση 
στην παράθεση των θεμελιωδών εννοιών αλλά και των τεχνολογιών που έχουν 
εξελιχθεί στον Ιστό για τη διαχείριση της πληροφορίας. Ο Παγκόσμιος Ιστός βα-
σίστηκε στην εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και ειδικότερα έχει άμεση 
συσχέτιση με τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων, καθώς 
και των Λειτουργικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής (Information Technologies - IT) περιλαμβάνουν το 
λογισμικό (software) και το υλικό (hardware) μέρος ενώ τα Πληροφοριακά Συστή-
ματα (Information Systems - IS), περιλαμβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες:  

a) το υλικό μέρος,  

b) το λογισμικό,  

c) τα δεδομένα και το περιεχόμενο,  

d) τις διαδικασίες και  

e) το ανθρώπινο δυναμικό.  

Στη γενική περίπτωση, ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα σύστημα ανθρώπων, 
δεδομένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Οι διαδικασίες έχουν ως στόχο 
να διαχειρίζονται τα δεδομένα, το περιεχόμενο και γενικά τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Αυτό το πλαίσιο διευκολύνει και υ-
ποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα μιας οργανωμένης ιεραρχίας.  
Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα χαρακτηρίζεται ως Πληροφοριακό Σύστημα 
Ιστού (Web Information System - WIS) όταν : 

 βασίζεται επικοινωνιακά σε υπάρχουσες διαδικτυακές υποδομές (υλικό με-
ρος),  

 δομείται και χρησιμοποιεί το μοντέλο και τα πρωτόκολλα πελάτη-
εξυπηρετητή, 

  χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τεχνολογίες και εφαρμογές του Παγκόσμιου Ι-
στού για την αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας, 
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 παρέχει δυνατότητες αποδοτικής πρόσβασης και ανάλυσης της πληροφορίας 
που διακινείται στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή του Διαδικτύου και του Ιστού, 
πειργράφονται οι γενικές αρχές των πληροφοριακών συστημάτων Ιστού, συνοψί-
ζονται τα κίνητρα και οι προκλήσεις του αντικειμένου και τέλος προτείνονται τρό-
ποι ανάγνωσης των κεφαλαίων του βιβλίου.  

1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός – Ιστορική αναδρομή 

 

Εικόνα 1.1: Εξέλιξη παρόχων Διαδικτύου διεθνώς από το 1981- 2011. Πηγή [Δ2]. 

Η ιστορία του Διαδικτύου [Δ1] ξεκινά με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Αρχικά η επικοινωνία επιτεύχθηκε από 
σημείο προς σημείο μεταξύ υπολογιστών μεγάλης ισχύος (mainframes) και τερμα-
τικών (terminals). Στη συνέχεια επεκτάθηκε με συνδέσεις σημείου προς σημείο 
μεταξύ υπολογιστών και με την πρώιμη έρευνα πάνω στη διαμεταγωγή πακέτων 
(packet switching). Τα δίκτυα στα τέλη του ’60 και στις αρχές του ’70 χρησιμοποι-
ούσαν μια πληθώρα πρωτοκόλλων επικοινωνίας, με το ARPANET1 να εισάγει 
πρωτόκολλα μέσω των οποίων πολλά διακριτά δίκτυα μπορούν να ενωθούν για να 
σχηματίσουν ένα δίκτυο από δίκτυα. Το 1982 προτυποποιήθηκε το Internet 
Protocol Suite (TCP/IP), γεννώντας την ιδέα ενός παγκόσμιου δικτύου αποτελού-
μενου από πλήρως διασυνδεδεμένα επί μέρους δίκτυα. Στις Εικόνες 1.1 και 1.2 
παρουσιάζεται αντίστοιχα, η εξέλιξη του αριθμού των παρόχων του Διαδικτύου 
                                                            
1 Το ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), ήταν το πρώτο παγκόσμιο λει-
τουργικό δίκτυο ανταλλαγής πακέτων και το βασικό δίκτυο που στήριξε την εξέλιξη του Διαδικτύ-
ου.  
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και τη διείσδυση του διαδικτύου διεθνώς (στοιχεία από την Wikipedia 
[Δ1],[Δ2],[Δ3]). Όπως είναι εμφανές, ειδικά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 το 
Διαδίκτυο έχει επηρεάσει δραστικά το εμπόριο και την κουλτούρα των λαών, κυ-
ρίως μέσω της άμεσης επικοινωνίας που προσφέρει. 

 

Εικόνα 1.2: Διείσδυση Διαδικτύου διεθνώς για το 2010. Πηγή [Δ3]. 

Το Διαδίκτυο παρείχε την κατάλληλη υποδομή πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν 
και εξελίχθηκαν εφαρμογές και υπηρεσίες. Έτσι, το 1992 παρουσιάζεται η εφαρ-
μογλη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, με τα δημοφιλή αρχικά WWW) 
το οποίο αναπτύχθηκε στο εργαστήριο CERN στην Ελβετία από τον Tim Berners 
Lee [Δ5]. Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών 
το οποίο επιτρέπει πλέον τη χρήση πολυμεσικών στοιχείων. Η χρήση του διαδι-
κτύου γίνεται ιδιαίτερα εύκολη ακόμη και για τον απλό χρήστη, λόγω του γραφι-
κού περιβάλλοντος που του παρέχεται και που αποτελεί το λογισμικό πλοήγησης 
(web browser). Πρώτος  πλοηγός είναι ο Mosaic το 1993, ενώ το 1994 κάνει την 
εμφάνισή του ο Netscape Navigator ο οποίος χάνει το μεγαλύτερο μερίδιο των 
χρηστών του μετά την εμφάνιση του Internet Explorer από την Microsoft. Την ίδια 
δεκαετία βγήκε σε κυκλοφορία και ένας περιηγητής ανοιχτού κώδικα, ο Mozilla,  ο 
οποίος όμως άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα γνωστός μετά το 2004 και σήμερα υπάρ-
χει μεγάλη πληθώρα από εφαρμογές πλοηγούς [Β1], [Β2] [Δ8]. 

Ο Παγκόσμιος Ιστός ακολουθεί στη συνέχεια μια ραγδαία εξέλιξη όπως είναι προ-
φανές από τις Εικόνες 1.3 και 1.4, όπου αντίστοιχα συνοψίζονται οι κύριοι τομείς 
με εφαρμογές που συσχετίζονται με τον Ιστό καθώς και οι τεχνολογίες που εξελί-
χθηκαν από το 1990 μέχρι και το 2009. Οι κυριότερες από αυτές τις τεχνολογίες 
παρουσιάζονται και αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. 
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Εικόνα 1.3: Εξέλιξη και τομείς συσχέτισης με τον Παγκόσμιο Ιστό  
(2000-σήμερα). Πηγή [Δ6]. 
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Εικόνα 1.4: Χρονική εξέλιξη τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού [Δ7]. 

Συχνά στην πράξη οι όροι «Παγκόσμιος Ιστός» και «Διαδίκτυο» συγχέονται, ενώ 
στην ουσία αφορούν σε διαφορετικές έννοιες, όπως είναι προφανές από τους ακό-
λουθους ορισμούς και τον σχολιασμό του καθενός. 

Ορισμός 1.1: Το Διαδίκτυο (Internet) αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο που συν-
δέει εκατοντάδες παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένα Δίκτυο Ευρείας Κάλυψης (WAN) αποτελού-
μενο από πολλά Τοπικά Δίκτυα (LAN) διαφόρων ειδών2. Ο όρος 
Διαδίκτυο αφορά στην ύπαρξη και στη διαδικτύωση των υποδο-
μών, στις οποίες βασίζονται για να λειτουργήσουν εφαρμογές ό-
πως ο Παγκόσμιος Ιστός, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το πρωτό-
κολλο μεταφοράς αρχείων (FTP), κλπ 

Ορισμός 1.2: Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) αποτελεί μια εφαρμογή 
η οποία διασυνδέει και παραδίδει έγγραφα χρησιμοποιώντας πρω-

                                                            
2 Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται τα στοιχεία δικτύων και επικοινωνιακών υποδομών. 
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τόκολλα του Διαδικτύου και αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα 
που βασίζεται στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή.  Συνδέει έγγραφα 
που βρίσκονται αποθηκευμένα σε διάφορα υπολογιστικά συστή-
ματα, τα οποία επικοινωνούν μέσω του Διαδικτύου, με κύρια 
γλώσσα την HTML που εφαρμόζεται για την παρουσίαση αυτών 
των εγγράφων3. 

Σύμφωνα με τον Nova Spivack (ειδικό και οραματιστή για το μέλλον του Ιστού) η 
ανάπτυξη του διαδικτύου  και του Ιστού εξελίσσονται σε κύκλους των δέκα χρό-
νων ο καθένας [Δ9] : 

 την 1η δεκαετία ανάπτυξης του διαδικτύου (1990-2000) αναπτύχθηκε η βα-
σική υποδομή, δημιουργώντας τα πρωτόκολλα και τις γλώσσες προγραμμα-
τισμού οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και βασι-
κών λειτουργιών του διαδικτύου, 

 την  2η δεκαετία (2000-2010) κυριαρχεί η εμφάνιση του Web 2.0, όρος ο 
οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά Παγκόσμιου Ιστού, 
κατά την οποία ο αρχικός παθητικός τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών 
μεταλλάσσεται. Η είσοδος νέων εννοιών όπως διαδραστικότητα, συνεργασί-
α, κοινότητες χρηστών και δυναμικό περιεχόμενο διαδραματίζουν σημαντι-
κό ρόλο. Η ανάπτυξη πλούσιων και διαδραστικών συνδέσεων χρήστη, η δυ-
νατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχομένου από το χρήστη με σημασιο-
λογικές έννοιες, η δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, διάχυση πληροφο-
ριών, άμεση συγκέντρωση και εκμετάλλευση της γνώσης των χρηστών, κα-
θώς και η αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με επιχειρήσεις ή οργανι-
σμούς που μπορεί να επιφέρει σαν αποτέλεσμα την επίδρασή του στην υιο-
θέτηση νέων κατευθύνσεων και στη λήψη αποφάσεων, αποτελούν μερικά 
από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της εποχής. 

 την  3η δεκαετία (2010-...) η τάση που διαφαίνεται και ήδη συνοψίζεται στο 
ακρωνύμιο Web 3.0, είναι η εξέλιξη και ενοποίηση τεχνολογιών και υπηρε-
σιών με έμφαση στη σημασιολογία και στην αξιοποίηση πολλαπλών τύπων 
πληροφορίας οι οποίες διαδίδονται από ένα εύρος συσκευών και σε ένα συ-
νεχώς διαθέσιμο περιβάλλον. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα θέματα του Παγκόμιου Ιστού ήδη θεσμοθετήθηκε 
από το 1994 (στο CERN) το πρώτο διεθνές συνέδριο για τον Παγκόσμιο Ιστό 
(International WWW Conference) που σήμερα αποτελεί το κορυφαίο συνέδριο για 
το αντικείμενο του Ιστού και to 2012 είναι ήδη στην 21η διοργάνωση του και διε-
ξάγεται κάθε χρόνο εναλλάξ σε μια χώρα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ευ-
ρασίας [Δ10]. 

                                                            
3 Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή καθώς και οι αρχές του υπερκειμέ-
νου και της γλώσσας HTML. 
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Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό πως το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός είναι 
διαφορετικές οντότητες με το Διαδίκτυο να αποτελεί ένα σύνολο από διασυνδεδε-
μένους υπολογιστές και συσκευές δικτύου (λειτουργώντας ως μέσο για την επικοι-
νωνία μεταξύ των συσκευών), ενώ τον  Παγκόσμιο Ιστό να αποτελεί ένα σύνολο 
εγγράφων (διασυνδεδεμένα με υπερσυνδέσμους) που είναι διαθέσιμα από εξυπη-
ρετητές ιστού με πρόσβαση σε αυτά μέσω των φυλλομετρητών ιστού (browsers). 

1.3  Αρχές πληροφοριακών συστημάτων Ιστού  

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1.1, με αξιοποίηση των τεχνολογιών του Διαδι-
κτύου εξελίχθηκαν τα νέου τύπου Πληροφοριακά Συστήματα του Παγκόσμιου 
Ιστού που ενσωματώνουν διαδικασίες διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης της πληροφορίας που διακινείται στον Παγκόσμιο Ιστό.  

Ορισμός 1.3 : Πληροφοριακό Σύστημα Ιστού (Web Information System) εί-
ναι ένα πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογίες του 
Διαδικτύου και του Ιστού για να παραδώσει πληροφορία και υπη-
ρεσίες σε χρήστες ή σε άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρ-
μογές. Αποτελεί λογισμικό που έχει ως βασικό στόχο τη δημοσί-
ευση και συντήρηση δεδομένων με χρήση αρχών βασιζομένων στο 
υπερκείμενο και στην τυπική περίπτωση απαρτίζεται από μία ή πε-
ρισσότερες εφαρμογές, εξειδικευμένα λειτουργικά τμήματα, καθώς 
και πληροφοριακές ενότητες.  

Οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με ένα Πληροφοριακό Σύστημα Ιστού αφο-
ρούν στην : οργάνωση, αναπαράσταση και μοντελοποίηση της πληροφορίας, στην 
αξιοποίηση των υποδομών και των διαδικτυακών συστημάτων, και κυρίως στην 
αποδοτική πρόσβαση στην πληροφορία από χρήστες και εφαρμογές. Οι αρχές που 
διέπουν τα Πληροφοριακά συστήματα Ιστού είναι σε αντιστοιχία με τις αρχές των 
Πληροφοριακών Συστημάτων [Β3]. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα : 

 υποστήριξη της πορείας από τα δεδομένα στην πληροφορία και από την 
πληροφορία στη γνώση. Τα δεδομένα αποτελούν το πρωτογενές υλικό (π.χ. 
αρχείο καταγραφής κίνησης ενός εξυπηρετητή), η πληροφορία αφορά στο 
μοντέλο που εκφράζει τα πρωτογενή δεδομένα (π.χ. δομή γράφου για ανα-
παράσταση σύνδεσης ιστοσελίδων) και η γνώση αφορά στη δυνατότητα α-
νάλυσης δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. ανεύρεση κοινοτή-
των Ιστού), 

 εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης της υπάρχουσας διαδικτυακής υποδομής 
ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πληροφορία και επίσης να υπάρχει 
δυνατότητα επεκτασιμότητας, ανοικτότητας, και ενοποίησης πολλαπλών τύ-
πων δεδομένων οι οποίοι εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς στον Ιστό. 
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Η υποστήριξη των αρχών αυτών εξασφαλίζεται από μια διαδικασία ανάδρασης η 
οποία αναπαρίσταται στην Εικόνα 1.5 και περιλαμβάνει τα εξής βήματα [Β3] : 

 συλλογή δεδομένων: δραστηριότητα συλλογής πρωτογενών δεδομένων,  

 επεξεργασία: μετατροπή δεδομένων σε χρήσιμες δομές αναπαράστασης 
πληροφορίας, 

 εξαγωγή/ανάλυση: παραγωγή χρήσιμης πληροφορίας σε συνοπτική μορφή 
(ομάδες, σύνοψη, οπτικοποίηση ενοτήτων κλπ), 

 ανάδραση: χρήσιμες διορθωτικές επεμβάσεις στα αρχικά βήματα ώστε να  
διευκολυνθεί η συνολική διαχείριση πληροφορίας στον Ιστό. 

 

Εικόνα 1.5: Αρχές διαχείρισης πληροφορίας σε Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού 

Επομένως, με βάση τις παραπάνω αρχές και την εξέλιξη των τεχνολογιών Διαδι-
κτύου και του Ιστού αναπτύχθηκαν νέου τύπου Πληροφοριακά Συστήματα με ένα 
εύρος εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν σε ένα μεγάλο φάσμα αντικειμέ-
νων στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας αλλά και της καθημερινής ζωής 
όπως εποπτικά παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.2 στην οποία συνοψίζονται τέσσερις 
βασικοί τομείς πληροφοριακών συστημάτων : υγεία, μεταφορές, διασκέδαση, επι-
χειρηματικότητα. Οι τομείς αυτοί είναι οι πλέον σχετικοί με τη διαχείριση πληρο-
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φορίας και επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων και των κοινοτήτων.   

 

Υγεία  Επιχειρηματικότητα 

 

 

Μεταφορές Διασκέδαση   

Εικόνα 1.6: Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού για διάφορους τομείς. Πηγές [Δ12]. 
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1.4  Κίνητρα και Προκλήσεις 

Επιφανείς επιστήμονες και μεγάλοι φορείς όπως οι ερευνητικές εργαστηριακές 
ομάδες των εταιρειών Yahoo και Google έχουν επισημάνει ότι η Διαχείριση πλη-
ροφορίας στον Ιστό («Web Information Management») έχει αναγνωρισθεί ως ένα 
από τα θεματικά αντικείμενα «κλειδιά» (key challenging topic). Αυτό γίνεται τόσο 
στην καταγραφή από Yahoo! Labs στο θεματικό αντικείμενο για Key Scientific 
Challenges [Δ13]) όσο και στην ανακοίνωση του Google Fellow Jeff Dean στην 
ομιλία του για τις σχετικές προκλήσεις στο μέλλον του Ιστού (“Challenges in 
Building Large-Scale Information Retrieval Systems” [Δ14]). Σε αυτή την χαρα-
κτηριστική σύνοψη δήλωσε με έμφαση ότι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστημά-
των ανάκτησης μεγάλης κλίμακας πληροφορίας στον Ιστό αποτελεί μια μέγιστη 
προσπάθεια με δεδομένο ότι ισχύουν τα εξής : 

 τίθενται νέα προβλήματα λόγω του μεγέθους και του ρυθμού εξέλιξης της 
πληροφορίας,  

 τα πληροφοριακά συστήματα Ιστού με τα πλεονεκτήματα τους αφορούν και 
έχουν αντίκτυπο σε πολύ μεγάλο πλήθος χρηστών, 

 νέες τεχνικές χρειάζονται για νέα καινοτόμα συστήματα. 

Την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει πολλά στο επίπεδο της πληροφορίας και 
του περιεχομένου μια που πλέον έχουμε δισεκατομμύρια αντικειμένων πληροφο-
ρίας (πχ ιστοσελίδων), πολλαπλάσια κλίμακα στις αναζητήσεις, στα ερωτήματα 
αλλά και στη διασυνδεσιμότητα των χρηστών (μέσω των κοινωνικών δικτύων), 
καθώς και μέγιστες αλλαγές στην ταχύτητα επεξεργασίας. Οι αλλαγές αυτές συνο-
δεύονται από αντίστοιχη εξέλιξη στο επίπεδο των μηχανών και της τεχνολογίας οι 
οποίες προσφέρουν πολλαπλότητα συσκευών οι οποίες είναι συχνά ετερογενείς 
καθώς και διαδικτυακών συνδέσεων οι οποίες επιτρέπουν ταχύτατη πρόσβαση 
στην πληροφορία [Β4], [Β5]. Ειδικότερα σήμερα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιστός 
έχει να διαχειριστεί εξελισσόμενη πληροφορία μέγιστης ροής, όπως είναι εμφανές 
ειδικά στις σημερινές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, το 
Facebook [Δ16] έχει πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες εκ των οποίων 
το 50% συνδέεται ενεργά κάθε μέρα με την εφαρμογή, και 350 εκατομμύρια από 
αυτούς τους χρήστες συνδέονται μέσω κινητών συσκευών.  

Έτσι η διαχείριση της συνεχούς εξέλιξης και των αλλαγών στον Ιστό αποτελεί μέ-
γιστη προτεραιότητα και θέτει ισχυρά κίνητρα ενασχόλησης με το αντικείμενο με 
δεδομένο ότι :  

 οι παράμετροι (πληροφορία, χρήστες, δομή) μεταβάλλονται ενεργά και α-
πρόβλεπτα στην πορεία του χρόνου και συχνά με επίπεδο άλλης κλίμακας 
μεγέθους. Αυτό αποτελεί την πραγματικότητα του Ιστού, μια που για παρά-
δειγμα τα έγγραφα του Ιστού, από 70 εκατομμύρια περίπου προν μια δεκαε-
τία, πλέον ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια. 
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 οι σχεδιαστικές λύσεις που ήταν ικανοποιητικές για την κλίμακα X μπορεί 
να αποτυγχάνουν και να αποδεικνύονται εσφαλμένες για την κλίμακα 10X ή 
100X., 

 οι ρόλοι έχουν αλλάξει με γρήγορους ρυθμούς και οι χρήστες έχουν πλέον 
γίνει ρυθμιστές και διαχειριστές της πληροφορίας (regulators and 
moderators). Ένας απλός χρήστης, από παθητικός καταναλωτής πληροφορί-
ας έχει προαχθεί σε διαχειριστής, δημιουργός και ρυθμιστής περιεχομένου, 
αφού πλέον μπορεί ο ίδιος να παράγει την πληροφορία, 

 

Εικόνα 1.7: Δημοφιλείς εφαρμογές Ιστού την τελευταία 20ετία. 

Επιπλέον σήμερα οι τάσεις στις εφαρμογές μεταβάλλονται με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς και με βάση τις παραπάνω παραμέτρους. Όπως παρουσιάζεται ενδεικτικά 
στην Εικόνα 1.7. υπάρχει μια συνεχής εμφάνιση και άνοδος νέων εφαρμογών οι 
οποίες ξεπερνούν τις προηγούμενες και είναι ενδεικτική η εξέλιξη αυτών των ε-
φαρμογών την τελευταία 20ετία του Ιστού (Η εικόνα προέρχεται από την ομιλία 
του Hector Garcia Molina επιφανούς επιστήμονα στο αντικείμενο του Ιστού [Δ15]) 

Ειδικά στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και της διαχείρισης 
πληροφορίας στον Ιστό υπάρχει, για πάνω από μια δεκαετία πλέον, μια συνεχής 
και τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα όπως είναι εμφανές και (εκτός από το 
[Δ10]) από τις συνεχείς διοργανώσεις των ενδεικτικών επιστημονικών συνεδρίων : 
International Conference On Web Information Systems Engineering (WISE), ACM 
International Workshop on Web Information and Data Management (WIDM), In-
ternational Conference on Web-Age Information Management (WAIM), και Inter-
national Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST) 
[Δ17]. 
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1.5  Σύνοψη και οργάνωση περιεχομένου του βιβλίου 

Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση της σχε-
δίασης και ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Ιστού και δίνει έμφαση 
στην αποτύπωση των διαφορετικών θεμελιωδών εννοιών, των μοντέλων αλλά και 
των τεχνολογιών που έχουν εξελιχθεί στον Παγκόσμιο Ιστό για τη διαχείριση της 
πληροφορίας. Το βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα σχετικά με τις αρχές, τις τε-
χνολογίες και τα περιβάλλοντα διαχείρισης της πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ι-
στό. Αυτά τα βασικά αντικείμενα αφορούν στα είδη πληροφορίας και οργάνωσής 
της στον Ιστό, στις γλώσσες σήμανσης με έμφαση στο βασικό ρόλο του υπερκει-
μένου για τα έγγραφα Ιστού και την εξέλιξη του σε νέες μορφές πληροφορίας, πε-
ριγράφονται συνοπτικά τα θέματα υποδομών και δικτύωσης και ο ρόλος των πρω-
τοκόλλων στην επικοινωνία του Διαδικτύου. Διανύοντας την εποχή του Web 2.0, 
των κοινωνικών δικτύων και του σημασιολογικού Ιστού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
σε θέματα Κοινωνικού. Επίσης περιλαμβάνεται ο τρόπος δημιουργίας δυναμικών 
εφαρμογών στο σύγχρονο Ιστό, με εστίαση στις γλώσσες σεναριογράφησης από 
την πλευρά του εξυπηρετητή αλλά και του πελάτη. Ακόμη, καλύπτονται ζητήματα 
όπως η διαχείριση των δεδομένων με περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων του Ιστού, 
καθώς και θέματα μηχανών αναζήτησης και στο τέλος γίνεται αναφορά στις νέες 
τεχνολογίες, στις τάσεις και στις μελλοντικές εξελίξεις που είναι σήμερα εμφανείς 
για τα Πληροφοριακά Συστήματα του Παγκόσμιου Ιστού.  

Το βιβλίο αποτελείται από συνολικά 10 κεφάλαια, εκ των οποίων το 1ο και το 10ο 
αφορούν, αντίστοιχα, στην εισαγωγή και στη μελλοντική πορεία των πληροφορια-
κών συστημάτων Ιστού. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα περιεχόμενα 
καθενός από τα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. 

Στο 2ο  Κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη της πληροφορίας του Παγκόσμιου Ιστού, 
όπως αυτά εξελίχθηκαν ιστορικά και σύμφωνα και με την τρέχουσα πραγματικό-
τητα. Δίνεται έμφαση στα θέματα διαφοροποιήσεων και αλλαγών σχετικά με τον 
τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας από τους χρήστες οι οποίοι με τα κοινωνικά 
τους δίκτυα αποτελούν τους πλέον ενεργούς ρυθμιστές της πληροφορίας Ιστού. 
Ορίζονται, μοντελοποιούνται και αναλύονται τα είδη πληροφορίας που αφορούν 
σε : στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες, πολυμέσα και υπερμέσα, κοινωνικά δί-
κτυα, σημασιολογικές πληροφορίες, και στα ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. 
Για κάθε είδος δεδομένων παρουσιάζονται τα πλέον δημοφιλή εργαλεία και οι τε-
χνολογίες που συνεισφέρουν στην αποδοτική διαχείρισης κάθε τύπου πληροφορίας 
Ιστού. 

Το 3ο Κεφάλαιο αποσκοπεί στο να παρέχει μια ευρεία επισκόπηση στα θέματα 
υποδομής από το αντικείμενο των επικοινωνιακών συστημάτων με δεδομένο ότι τα 
Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού βασίζονται σε υποδομές δικτύων. Στο κεφάλαιο 
αυτό ορίζονται έννοιες σχετικά με τα δικτύα υπολογιστών, την οργάνωση και κα-
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τηγοριοποίηση τους καθώς και τα διεθνή πρότυπα που τα διέπουν. Έμφαση δίνεται 
στα πρωτόκολλα του διαδικτύου και συγκεκριμένα στα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
στο Διαδίκτυο (TCP/IP) και μεταφοράς δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό (HTTP). 
Επιπλέον γίνεται αναφορά στα θέματα διευθυνσιοδότησης, και στον μηχανισμό 
της υπηρεσίας ονοματολογίας (DNS) και της ενιαίας αναφοράς σε πόρους (URL). 
Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει αναλυτικότερα στοιχεία για το μοντέλο OSI και 
τις υπηρεσίες του. 

Στο 4ο Κεφάλαιο δίνεται έμφαση στο μοντέλο  πελάτη/εξυπηρετητή που διέπει τις 
τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού και ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της 
γλώσσας σύνταξης του υπερκειμένου HTML. Περιγράφονται τα κυριότερα δομικά 
συστατικά της (ετικέτες και χαρακτηριστικά τους) με πλήθος παραδειγμάτων σύ-
νταξης έγγραφων υπερκειμένου για τη δημιουτγία ιστοσελίδων. Επιπλέον παρου-
σιάζεατι η τεχνολογία CSS για την υποστήριξη αλυσιδωτών φύλλων μορφοποίη-
σης ιστοσελίδων και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με σύνοψη για τη διαδικασία 
φιλοξενίας ιστοσελίδων. Τα Παραρτήματα Β και Γ εμπεριέχουν περισσότερα στοι-
χεία για την εκατάσταση εξυπηρετητών Ιστού και για τη σύνταξη υπερκειμένου.  

Το 5ο Κεφάλαιο καλύπτει τα θέματα που αφορούν στις τεχνολογίες που επεκτεί-
νουν την HTML και συγκεκριμένα περιγράφεται αναλυτικά η τεχνολογία XML, 
και συνοπτικότερα οι τεχνολογίες XHTML και HTML5. Δίνεται έμφαση στο ρόλο 
της XML σχετικά με την απόδοση δομής, και ευελιξίας στα έγγραφα του Ιστού σε 
συγκριτική παράθεση με τις ιδιότητες και το στόχο της HTML. Στο κεφάλαιο επε-
ξηγούνται τα θέματα σύνταξης και σημασιολογίας της XML και αναδεικνύεται η 
δενδρική δομή ως η καταλληλότερη για την αναπαράσταση XML εγγράφων. Στη 
συνέχεια, προσεγγίζονται ζητήματα ελέγχου εγκυρότητας και ορθότητας των XML 
εγγράφων και εξηγείται ο ρόλος των ορισμών και προδιαγραφών DTD και XML 
Schema. Στη συνέχεια, η ονοματολογία και η χρήση χώρου ονομάτων περιγράφε-
ται με επέκταση της αναφοράς σε XSL μετασχηματισμούς μέσω απλών ενδεικτι-
κών παραδειγμάτων. Επιπλέον παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατό-
τητες του μοντέλου RDF, και γίνεται αναφορά στο ρόλο του για την υποστήριξη 
των διασυνδεδεμένων δεδομένων. Το κεφάλαιο κλείνει με συνοπτική περιγραφή 
των τεχνολογιών XHTML, και HTML5 και δίνεται έμφαση στην εκτίμηση για την 
κυριαρχία της HTML5 στις επερχόμενες εφαρμογές Ιστού. Το Παράρτημα Α περι-
λαμβάνει και τα στοιχεία της ιεραρχικής οργάνωσης του μοντέλου του σημασιολο-
γικού Ιστού που σχετίζεται με τις τεχνολογίες που παρουσιάζονται σε αυτό το κε-
φάλαιο. 

Στο 6ο Κεφάλαιο αναπτύσσονται τα αντικείμενα διαχείρισης πληροφορίας που 
σχετίζονται με τον Κοινωνικό Ιστό και τις Web 2.0 τεχνολογίες. Δίνονται συνοπτι-
κά τα κύρια χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και ο στόχος των κύριων εφαρμογών του 
Κοινωνικού Ιστού. Στη συνέχεια σε ξεχωριστές ενότητες περιγράφονται οι κύριες 
αυτές εφαρμογές που αφορούν στα περιβάλλοντα με έμφαση στη συμμετοχική 
δραστηριότητα των χρηστών. Συγκεκριμένα γίνεται επισκόπηση των wikis, των 
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ιστολογίων, των συστημάτων σήμανσης καθώς και των ροών τροφοδότησης RSS.  
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με καταγραφή των κυριοτέρων τάσεων που αφορούν 
στην εξέλιξη του κοινωνικού Ιστού και των Web 2.0 τεχνολογιών. Το Παράρτημα 
Δ εξειδικεύει και καταγράφει τα κύρια αντικείμενα που συσχετίζονται με τις τε-
χνολογίες Web 2.0 και την επιχειρηματική επισημανση (Enterprise Bookmarking). 

Το 7ο Κεφάλαιο περιγράφει το θέμα της προσθήκης διαδραστικότητας σε στατικές 
ιστοσελίδες με τεχνικές σεναριογράφησης από την πλευρά του πελάτη. Αρχικά 
παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών αρχών των γλωσσών σεναρίων, και δίνεται 
έμφαση στη γλώσσα JavaScript ως μια δημοφιλή διερνημευόμενη γλώσσα για σε-
ναριογράφηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Γίνεται επιπλέον αναφορά σε χρήσης και 
ενσωμάτωσης της JavaScript στα ιστοσελίδες και αναλύεται η στόχευση της 
JavaScript στην υποστήριξη γεγονότων και στις εξειδικευμένες χρήσεις της για 
έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων και δημιουργία και διαχείριση cookies. Παρατίθε-
ται επίσης και σύγκριση της JavaScript  με τη γλώσσα προγραμματισμού Java, ενώ 
το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με συνοπτική αναφορά στη γλώσσα σεναρίων 
VBScript καθώς και στις μικροεφαρμογές της Java (JavaApplets). Αναλυτικότερα 
στοιχεία για τους τύπους δεδομένων, τους τελεστές, τις δομές, τις συναρτήσεις αλ-
λά και τα αντικείμενα και τις μεθόδους της JavaScript δίνονται στο Παράρτημα Ε. 

Στο 8ο Κεφάλαιο επεκτείνεται η διαδικασία της  σεναριογράφησης με την σεναρι-
ογράφηση στην πλευρά του εξυπηρετητή για δημιουργία και υποστήριξη δυναμι-
κών ιστοσελίδων. Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας PHP, 
και ο τρόπος ενσωμάτωσης του κώδικα PHP σε ιστοσελίδες με αναφορά σε ενδει-
κτικές χρήσεις της γλώσσας αυτής για ανάπτυξη εφαρμογών. Δίνονται ενδεικτικά 
παραδείγματα κώδικα σεναρίων και έμφαση τίθεται στα θέματα αλληλεπίδρασης 
με φόρμες, σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή, και βάσεις δεδομένων. Στη συνέ-
χεια του κεφαλαίου περιγράφονται συνοπτικότερα οι τεχνολογίες ASP και JSP, 
ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά άλλων τεχνολογιών 
όπως η CGI, η Perl και η Python ώστε να υπαρξει ευρεία κάλυψη των σχετικών 
τεχνολογιών.  

Το 9ο Κεφάλαιο περιγράφει τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των δεδομέ-
νων σε συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ιστού με έμφαση στη συσχέτι-
ση και χρήση των Βάσεων Δεδομένων  στις εφαρμογές Ιστού. Παρατίθενται οι 
αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων Ιστού και τα θέματα συνδεσιμότητας τους και 
παρουσιάζονται περιβάλλοντα Βάσεων Δεδομένων είτε ανοικτού κώδικα είτε ε-
μπορικής προσέγγισης. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στις τεχνολογίες MySQL, 
PostgreSQL, Oracle και SQL Server με καταγραφή συγκριτικών τους κριτηρίων. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται εισαγωγή στις μηχανές αναζήτησης, με περιγραφή 
των κύριων συστατικών τους τμημάτων και των οντοτήτων λειτουργικότητας τους. 
Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται έμφαση στα αντικείμενα που άπτονται των διαδι-
κασιών βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης και τονίζεται ο ρόλος αυτών 
των διαδικασιών. Περισσότερα στοιχεία για τις δηλώσεις και τις συναρτήσεις 
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MySQL αλλά και τις συναρτήσεις της PostgreSQL παρατίθενται στο Παράρτημα 
Στ.  

Στο 10ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα θέματα και οι αρχές που αφορούν στη δια-
χείριση πληροφορίας στον μελλοντικό Ιστό. Δίνεται η μελλοντική στόχευση των 
πληροφοριακών συστημάτων Ιστού με έμφαση στους 3 κύριους άξονες που ανα-
μένεται να κινηθεί η διαχείριση πληροφορίας Ιστού στο μέλλον. Συγκεκριμένα, 
υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τον Ιστό των ανθρώπων, τον Ιστό των αντικειμέ-
νων καθώς και το διαδίκτυο των υπηρεσιών. Το κεφάλαιο αλλά και το βιβλίο κλεί-
νει με την εκτίμηση ότι στο μέλλον του Ιστού θα υπάρχει σημαντική ενοποίηση 
και συνδυασμοί διαφορετικών τεχνολογιών, με έμφαση στην κοινωνική δικτύωση, 
τη σημασιολογία αλλά και τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού και 
του ψηφιακού κόσμου.    

1.6 Δεξιότητες και διαδρομές ανάγνωσης του βιβλίου  

Το βιβλίο στοχεύει στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Παγκόσμιου Ιστού, στην αναγνώριση βασικών θεμάτων που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών του Παγκόσμιου Ιστού, στην δυνατότητα 
χρήσης υπαρχόντων τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών του Παγκόσμιου 
Ιστού και την πρόσβαση στα δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού. Συγκεκριμένα, επι-
χειρεί να υποστηρίξει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα αφο-
ρούν στα ακόλουθα :  

 κατανόηση δομών πληροφορίας στον Ιστό, 

 αναγνώριση κατάλληλων τεχνολογιών για αναπαράσταση, οργάνωση, ανά-
λυση και αποδοτική πρόσβαση στην διαδικτυακά μεταφερόμενη πληροφο-
ρία, 

 ευελιξία χρήσης νέων τεχνολογιών διαχείρισης πληροφορίας Ιστού ,  

 προσαρμοσιμότητα σε προκλήσεις και τεχνική ικανότητα για υποστήριξη 
μελετών, αλλά και εφαρμογών διαχείρισης πληροφορίας Ιστού, 

 ενημέρωση για μελλοντικές τάσεις και αναμένομενες εξελίξεις στα πληρο-
φοριακά συστήματα Ιστού. 

Το βιβλίο σχεδιάσθηκε κυρίως για το επίπεδο προπτυχιακών φοιτητών τμημάτων 
Πληροφορικής αλλά το βιβλιο μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους επιστήμονες 
και ενδιαφερόμενους. Γενικά οι ενδεικτικές κοινότητες στις οποίες απευθύνεται το 
βιβλίο είναι: 
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(A) Προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο αντικείμενο Πληροφορικής (κυρί-
ως τμημάτων Πληροφορικής αλλά και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κατεύθυνση συναφή με το 
αντικείμενο της Πληροφορικής),  

(B) Προπτυχιακοί φοιτητές σε αντικείμενα που εντάσσονται σε Σχολές Θετι-
κών Επιστημών αλλά και σε Τμήματα στα οποία δίνεται μια βασική προ-
γραμματιστική υποδομή η οποία να καθιστά δυνατή την επιπλέον ειδίκευ-
ση στις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας Ιστού,  

(C) Μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως σε διαθεματικά και διατμηματικά μετα-
πτυχιακά αντικείμενα όπως για παράδειγμα «Πληροφορική και Διοίκη-
ση», και «Συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων» που δίνουν έμφαση στα  
Πληροφοριακά Συστήματα, 

(D) Τεχνικοί και προγραμματιστές που αναπτύσσουν εφαρμογές σχετικές με 
διαχείριση πληροφορίας Ιστού. 

(E) Πτυχιούχοι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση μια σφαιρικής άποψης για 
το σύνολο των μεθοδολογιών και τεχνολογιών σχετικών με τα Πληροφο-
ριακά Συστήματα Ιστού, στο πνεύμα της διαβίου μάθησης. 

Επιπλέον έχει οργανωθεί ώστε να είναι δυνατή η διδασκαλία του σε ενότητες οι 
οποίες μπορούν να καλύψουν τις 13 εβδομάδες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος και 
προτείνονται διδακτικές μέθοδοι που θα περιλαμβάνουν : διαλέξεις, εργαστηριακές 
ασκήσεις,συνεργαστικές δραστηριότητες (με βάση τα θέματα για συζήτηση και τις 
ασκήσεις που δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου). Για να αποδώσει καλύτερα η 
διδασκαλία του βιβλίου θα πρέπει να συνοδεύεται και από εργασίες μικρής και 
μεγαλύτερης κλίμακας που θα χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες 
που περιγράφονται στο βιβλίο.   

Επομένως, το βιβλίο έχει πολλαπλές διαδρομές ανάγνωσης ανάλογα με το υπόβα-
θρο και τους στόχους του κάθε αναγνώστη. Στον Πίνακα 1.1 συνοψίζονται ενδει-
κτικές διαδρομές ανάγνωσης με βάση τις παραπάνω κατηγορίες αναγνωστών του 
βιβλίου. Επιπλέον καταγράφεται η στόχευση και οι κύριες δεξιότητες που επιχειρεί 
το βιβλίο να καλύψει. Η πρόταση ανάγνωσης αυτή αποτυπώνει τα κύρια κεφάλαια 
εστίασης αλλά βέβαια συμπληρωματικά μπορούν να αξιοποιηθούν ενότητες και 
από τα άλλα κεφάλαια. 
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Κοινότητα 
αναγνώστη 

Διαδρομή ανάγνωσης Στόχος-Δεξιότητες 

(Α) Όλα τα κεφάλαια με τη σειρά που 
παρατίθενται (όσοι έχουν καλή 
κατάρτιση στα θέματα υποδομών 
μπορούν να παραλείψουν τις ενό-
τητες 3.1, 3.3 και 3.7 του Κεφαλαί-
ου 3). 

Πλήρης ενημέρωση και κατα-
νόηση Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Ιστού, ευελιξία και 
προσαρμογή στη χρήση νέων 
τεχνολογιών Ιστού, ενημέρω-
ση για τάσεις.  

(Β) Κεφάλαιο 1  Κεφάλαιο 2  Κε-
φάλαιο 6  Κεφάλαιο 4  Κεφά-
λαιο 5  Κεφάλαιο 10 

Ενημέρωση  για τα βασικά 
αντικείμενα και τις στοιχειώ-
δεις τεχνολογίες Ιστού καθώς 
και για τις μελλοντικές τάσεις. 

(C) Κεφάλαιο 1  Κεφάλαιο 2  

Κεφάλαιο 4  Κεφάλαιο 5  

Κεφάλαιο 6  Συνοπτικά στοιχεία 
από Κεφάλαια 7 και 8  

 Κεφάλαιο 10 

Ενημέρωση  για τα βασικά 
αντικείμενα και τις στοιχειώ-
δεις τεχνολογίες Ιστού καθώς 
και για τις μελλοντικές τάσεις. 

(D) Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 5 

Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 9 

Ικανότητα υλοποίησης εφαρ-
μογών με έμφαση στις τεχνο-
λογίες και στις προγραμματι-
στικές δομές. 

(E) Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 

Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 5 

Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 10 

Ενημέρωση για την οργάνωση 
και το μέλλον της διαχείρισης 
πληροφορίας Ιστού. 

Πίνακας  1.1: Διαδρομές ανάγνωσης του βιβλίου. 
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