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                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η πτυχιακή µας εργασία διαπραγµατεύεται την ενδελεχή µελέτη και 

τον βελτιστοποιηµένο σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού ιστοτόπου µε 

προκαταρκτική εφαρµογή στον ιστοτόπο του Τµήµατος Ηλεκτρονικής 

του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης. Σκοπός µας 

είναι ο εµπλουτισµός του ιστοτόπου µε πληροφορίες απαραίτητες για 

τον σπουδαστή, τον καθηγητή αλλά και φυσικά τον κάθε διαδικτυακό 

επισκέπτη. Στα πλαίσια αυτής, διενεργήθηκε µελέτη στο πως µπορούν 

αυτές οι πληροφορίες να είναι πλήρεις και χρηστικές, όπως επίσης και 

να καθίστανται εύκολα προσβάσιµες και να µη χρειάζεται ο χρήστης 

να ανατρέχει σε άλλες ιστοσελίδες ή να πρέπει να εισέλθει βαθιά στη 

δοµή του ιστοτόπου αναζητώντας τες. Επίσης, έγινε µια πρώτη µελέτη 

στο πως είναι δυνατό να παρέχονται “on-line” κάποιες λειτουργίες της 

γραµµατείας, ώστε να δύνανται οι ενδιαφερόµενοι και πιστοποιηµένοι 

χρήστες να εξυπηρετούνται άµεσα και µε ασφάλεια από οπουδήποτε. 

 

 

       

ABSTRACT 
 

 

The present work deals with the thorough study and the optimized 

planning of an educational website with a preliminary implementation 

to the Department of Electronics of the Technological Educational 

Institute of Crete. The main objective is the enrichment of the website 

with information essential for the student, the academic staff and, of 

course, any other visitor. In this framework, it was studied how this 

information would be complete and useful, as well as easily 

accessible, so that the user would not need to enter deep in the 

website’s structure seeking for it. Furthermore, an initial study has 

been carried out concerning the possibility to offer “on-line” certain 

procedures of the department’s secretariat, in order the interested and 

certified users to be served promptly and securely from almost 

anywhere. 
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                                      1. Εισαγωγή 
 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (Word Wide Web, www εν συντοµία στη συνέχεια) 

έχει γίνει πλέον το επικρατέστερο ηλεκτρονικό µέσο δηµοσίευσης στον 

πλανήτη µας. Η λειτουργία του www βασίζεται σε δύο τεχνολογίες : το 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) και HTML (Hypertext Markup 

Language). Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη γλώσσα HTML για 

δηµιουργήσουµε µεµονωµένες  ιστοσελίδες ή ακόµη ολόκληρους 

δικτυακούς τόπους. Οι υπολογιστές που δηµοσιεύουν ιστοσελίδες 

χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο HTTP. Ανάλογα οι υπολογιστές που 

κάνουν προσπέλαση το www χρησιµοποιούν µια λογισµική εφαρµογή 

πλοήγησης – (Web browser) όπως το Netscape Navigator ,το Microsoft 

Internet Explorer ή το Mozilla Firefox που λαµβάνει, ερµηνεύει και 

απεικονίζει  στην τερµατική  οθόνη τις ιστοσελίδες. 

 

 Κάποτε το (internet) ήταν δυσνόητος, µη εύκολα διαθέσιµος και 

προσπελάσιµος  τεχνολογικός  πόρος. Σήµερα  όµως συνίσταται από ένα 

διεθνές δίκτυο υπολογιστών, που επιτρέπει την επικοινωνία 

πληροφοριών και δεδοµένων  και πρόσφατα την επικοινωνία µε ήχο και 

εικόνα  µεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσµο, αρκεί να χρησιµοποιούν 

υπολογιστές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol,TCP/IP.Χωρίς τον 

Παγκόσµιο Ιστό, υπάρχουν πια πολλοί που δεν θεωρούν τον εαυτό τους 

συνδεδεµένο µε τον έξω κόσµο και αποκοµµένοι από τις πηγές 

πληροφορίας που ανανεώνονται και ενηµερώνονται σε πολλές 

περιπτώσεις σε πραγµατικό χρόνο!    

 

Παρόλο που οι άνθρωποι ξεκινούν συνήθως ως πελάτες του Ιστού, 

πολλοί από αυτούς τελικά επιθυµούν να συνεισφέρουν. Φυσικές και 

Νοµικές οντότητες   κάθε είδους   χρησιµοποιούν τεχνολογικά τον 

WWW για να αυτοπαρουσιαστούν , να διαφηµίσουν  , να διαδώσουν 

πληροφορίες, να µεταφέρουν και να ανταλλάξουν δεδοµένα  και να 

διεκπεραιώσουν ένα τεράστιο , διαρκώς  διευρυµένο σε όγκο και είδος 

εργασιών  
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 Τι είναι το διαδίκτυο (Internet); 
 
Το διαδίκτυο είναι ένα πλέγµα από εκατοµµύρια διασυνδεδεµένους 

υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατοµµύρια χρήστες. Αποτελεί ένα 

"Παγκόσµιο Ηλεκτρονικό Χωριό", οι "κάτοικοι" του οποίου, 

ανεξάρτητα από υπηκοότητα, ηλικία, θρήσκευµα και χρώµα, µοιράζονται 

πληροφορίες, διακινούν δεδοµένα και ανταλλάσσουν ελεύθερα ιδέες 

πέρα από γεωγραφικά, πολιτισµικά και κοινωνικά σύνορα. Σύµφωνα µε 

τις σχετικές εκτιµήσεις, αυτός ο παγκόσµιος ιστός υπολογιστών και 

χρηστών αριθµεί σήµερα πάνω από είκοσι εκατοµµύρια υπολογιστές και 

εξυπηρετεί περισσότερους από δύο δισεκατοµµύρια χρήστες, ενώ 

επεκτείνεται διαρκώς µε εκθετικούς ρυθµούς. 

.  

Μερικοί ορισµοί 
 

1) Το Internet είναι ένα διαδίκτυο, δηλαδή ένα δίκτυο αποτελούµενο 

από δίκτυα υπολογιστών. 

2) Τι είναι δίκτυο υπολογιστών: 

∆ύο ή περισσότεροι υπολογιστές που συνδέονται µε ένα ή περισσότερους 

φυσικούς διαύλους επικοινωνίας µεταξύ τους σχηµατίζουν ένα δίκτυο. Οι 

κυριότεροι λόγοι ύπαρξης ενός δικτύου είναι  

• να µπορούν οι χρήστες των υπολογιστών να επικοινωνούν µεταξύ 

τους και  

• να χρησιµοποιούν από απόσταση τις υπηρεσίες που προσφέρει  

• κάποιος υπολογιστής του δικτύου 
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Η ιστορία του Internet 
 
 

Το σηµερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που 

άρχισε να αναπτύσσεται πειραµατικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις 

ΗΠΑ. 

 

∆εκαετία ‘60: ένα ενδιαφέρον πείραµα ξεκινά 
Στα πανεπιστήµια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραµατίζονται 

µε τη διασύνδεση αποµακρυσµένων υπολογιστών µεταξύ τους. Το δίκτυο 

ARPANET γεννιέται το 1969 µε πόρους του προγράµµατος ARPA 

(Advanced Research Project Agency) του Υπουργείου Άµυνας, µε σκοπό 

να συνδέσει το Υπουργείο µε στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς 

και να αποτελέσει ένα πείραµα για τη µελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας 

των δικτύων. Στην αρχική του µορφή, το πρόγραµµα απέβλεπε στην 

πειραµατική ανάπτυξη µιας νέας τεχνολογίας γνωστή σαν µεταγωγή 

πακέτων (packet switching), σύµφωνα µε την οποία τα προς µετάδοση 

δεδοµένα κόβονται σε πακέτα και πολλοί χρήστες µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα την ίδια επικοινωνιακή γραµµή. Κάθε 

πακέτο θα ενσωµατώνει µέρος της αναγκαίας πληροφορίας για να τη 

φτάσει στον προορισµό της, όπου και θα λαµβάνει χώρα η επανασύνδεση 

τους σε δεδοµένα τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει ο τελικός χρήστης (end 

user). 

Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την 

επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων δικτύων, έστω και αν κάποια από 

τα ενδιάµεσα συστήµατα βρίσκονταν προσωρινά εκτός λειτουργίας ή 

απασχοληµένα .  

Το παραπάνω σύστηµα θα επέτρεψε σε  αποµακρυσµένους υπολογιστές 

να ανταλλάσουν  δεδοµένα και σε ερευνητές να υλοποιήσουν το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

∆εκαετία ‘70: οι πρώτες συνδέσεις 
Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα που ονοµάζεται 

Πρόγραµµα ∆ιαδικτύωσης (Interneting Project) προκειµένου να 

ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιµοποιεί κάθε δίκτυο για να 

διακινεί τα δεδοµένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόµοιων 
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δικτύων και η οµοιόµορφη διακίνηση δεδοµένων από το ένα δίκτυο στο 

άλλο. Από την έρευνα γεννιέται µια νέα τεχνική, το Internet Protocol 

(IP, Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύωσης), από την οποία θα πάρει αργότερα το 

όνοµά του το Internet. ∆ιαφορετικά δίκτυα που χρησιµοποιούν το κοινό 

πρωτόκολλο IP µπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδίκτυο. 

Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναµοι, οπότε τελικά 

οποιοσδήποτε υπολογιστής του διαδικτύου µπορεί να επικοινωνεί µε 

οποιονδήποτε άλλον. 

Επίσης, σχεδιάζεται µια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της µετάδοσης των 

δεδοµένων, το Transmission Control Protocol (TCP, Πρωτόκολλο 

Ελέγχου Μετάδοσης). Ορίζονται προδιαγραφές για τη µεταφορά αρχείων 

µεταξύ υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). 

Σταδιακά συνδέονται µε το ARPANET ιδρύµατα από άλλες χώρες, µε 

πρώτα το University College of London (Αγγλία) και το Royal Radar 

Establishment (Νορβηγία)! 

 

∆εκαετία ‘80: ένα παγκόσµιο δίκτυο για την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
 

Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασµός των TCP και IP) 

αναγνωρίζεται ως πρότυπο από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ. Η 

έκδοση του λειτουργικού συστήµατος Berkeley UNIX το οποίο 

περιλαµβάνει το TCP/IP συντελεί στη γρήγορη εξάπλωση της 

διαδικτύωσης των υπολογιστών. Εκατοντάδες Πανεπιστήµια συνδέουν 

τους υπολογιστές τους στο ARPANET, το οποίο επιβαρύνεται πολύ και 

το 1983, χωρίζεται σε δύο τµήµατα: στο MILNET (για στρατιωτικές 

επικοινωνίες) και στο νέο ARPANET (για χρήση αποκλειστικά από την 

πανεπιστηµιακή κοινότητα και συνέχιση της έρευνας στη δικτύωση).  

Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δηµιουργεί ένα δικό του 

γρήγορο δίκτυο, το NSFNET,βασισµένο στο πρωτόκολλο TCP/IP, 

προκειµένου να συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών µεταξύ τους 

και µε την υπόλοιπη επιστηµονική κοινότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του 

‘80, όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET (Καναδάς, 

Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Γερµανία, Ιταλία, κ.α.). Χιλιάδες 

πανεπιστήµια και οργανισµοί δηµιουργούν τα δικά τους δίκτυα και τα 

συνδέουν πάνω στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται 

γνωστό σαν INTERNET και να εξαπλώνεται µε τροµερούς ρυθµούς σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται. 
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              ∆εκαετία ‘90: ένα παγκόσµιο δίκτυο για όλους 

 

Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα το 1990. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην 

Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (www, Παγκόσµιο Ιστό) που 

αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. Ο Tim Berners-Lee (γεννηµένος 

στις 8 Ιουνίου το 1955 στο Λονδίνο της Αγγλίας) είναι ο εφευρέτης του 

Παγκοσµίου Ιστού και διευθυντής της Κοινοπραξίας του Παγκοσµίου 

Ιστού (Word Wide Web Consortium, W3G). Επινόησε την ονοµασία 

Word Wide Web, έγραψε τον πρώτο εξυπηρετητή του Παγκόσµιου 

Ιστού, “httpd” και το πρώτο πρόγραµµα χρηστών (ένα περιηγητή και 

συντακτικό) τον Οκτώβριο του 1990. Έγραψε την πρώτη έκδοση της 

γλώσσας µορφοποίησης εγγράφου µε τη δυνατότητα χρήσης 

υπερσυνδέσεων, γνωστή ως HTML (Hyper Text Markup language). Το 

www πρόκειται για ένα σύστηµα διασύνδεσης πληροφοριών σε µορφή 

πολυµέσων (multimedia) που βρίσκονται αποθηκευµένες σε χιλιάδες 

υπολογιστές του Internet σε ολόκληρο τον κόσµο και παρουσίασής τους 

σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες µπορεί να περιηγηθεί κανείς 

χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Το γραφικό αυτό περιβάλλον έκανε την 

εξερεύνηση του Internet προσιτή στον απλό χρήστη. Παράλληλα, 

εµφανίζονται στο Internet διάφορα εµπορικά δίκτυα που ανήκουν σε 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) 

και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους. Οποιοσδήποτε 

διαθέτει PC και modem µπορεί να συνδεθεί µε το Internet σε τιµές που 

µειώνονται διαρκώς. Το 1995, το NSFNET καταργείται πλέον επίσηµα 

και το φορτίο του µεταφέρεται σε εµπορικά δίκτυα. 

. 

 

Τι είναι η ιστοσελίδα? (home page) 

Ένα από τα µεγαλειώδη χαρακτηριστικά του Internet είναι η δυνατότητα 

που έχει ο καθένας µας, εκτός από κοινωνός των κυριολεκτικά 

αµέτρητων πληροφοριών που περιέχει το ∆ιαδίκτυο, να προσφέρει και τη 

δική του γνώση σε αυτό. Το δίκτυο είναι ένα µέσο φτιαγµένο µε τέτοιο 

τρόπο  ώστε κάθε δέκτης να είναι ταυτοχρόνως και ποµπός. Όλοι 

µπορούµε να έχουµε τη δική µας γωνιά στον Παγκόσµιο Ιστό, ένα χώρο 

προσωπικό και συνάµα παγκόσµιο. Ένα χώρο που δίνει τη δυνατότητα  

στο καθένα να εκθέτει σε όλο τον κόσµο τον εαυτό του, τα πιστεύω του, 
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τις ιδέες και τις ανησυχίες του, στον οποίο µπορεί, αν θέλει, να 

δηµοσιοποιήσει οποιοδήποτε σηµαντικό ή ασήµαντο κοµµάτι του 

µικρόκοσµου της προσωπικής µας ζωής. Το εικονικό αυτό σπίτι µας στο 

Internet λέγεται «home page», ή «προσωπική ιστοσελίδα» Μπορεί να 

περιλαµβάνει κείµενα και φωτογραφίες αλλά και ήχους, video, κινούµενα 

σχέδια, παρουσιάσεις πολυµέσων και πλήθος  άλλα ψηφιακά αντικείµενα 

και πληροφορίες. Η προσωπική φαντασία, κι ενασχόληση και ο χρόνος 

που θα αφιερώσει  κανείς στην κατασκευή του είναι οι καταλυτικοί 

παράγοντες για τη µορφή που θα έχει τελικά αυτός ο “προσωπικός “ 

αυτός  χώρος στο ∆ιαδίκτυο.  

Όσο για τους ανασταλτικούς παράγοντες, πολλοί θα έλεγαν ότι αυτοί 

είναι κυρίως η ανάγκη εκµάθησης της γλώσσας HTML (η γλώσσα 

κατασκευής των ιστοσελίδων), καθώς και το κόστος δηµιουργίας και 

συντήρησης ενός ιντερνετικού τόπου. Στην ουσία όµως αυτοί οι 

παράγοντες δεν υφίστανται. Πρώτων , διότι υπάρχουν πλέον πολλά 

πακέτα οπτικού προγραµµατισµού HTML, µε τα οποία είναι αδύνατη η 

δηµιουργία  ενός  δικτυακού τόπου, χωρίς τη συγγραφή  κώδικα HTML 

τον οποίο αναλαµβάνει να δηµιουργήσει το λογισµικό πακέτο  HTML. 

Και δεύτερον , αρκετοί φορείς προσφέρουν πλέον δωρεάν φιλοξενία 

προσωπικών ιστοσελίδων οπότε το κόστος συντήρησης εξαλείφεται. 

 

Φυλλοµετρητής ιστού (Web browser)  
 

 

Η χρήση του φυλλοµετρητή ιστού ή αλλιώς προγράµµατος περιήγησης 

ιστού είναι απαραίτητη, αφού αναλαµβάνει να αποκωδικοποιεί τα 

περιεχόµενα του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου και να τα 

εµφανίζει στην οθόνη σε κατάλληλη µορφή. Οι πιο δηµοφιλείς 

φυλλοµετρητές ιστού είναι ο Internet Explorer και ο Mozilla Firefox. 
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                            Φτιάξ' το µόνος σου.    
                               
Tώρα πια για να φτιάξει κανείς ιστοσελίδες δεν χρειάζεται να 

γνωρίζουµε καθόλου προγραµµατισµό   HTML. Υπάρχουν πάρα πολλά 

προγράµµατα οπτικής συγγραφής ιστοσελίδων, τα οποία µετατρέπουν τη 

δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου σε παιχνίδι, προσφέροντας περιβάλλον 

εργασίας που µοιάζει πάρα πολύ µε αυτό του Word. Γράφει το κείµενό 

σαν να το γράφει στο Word, το µορφοποιεί, εισάγει  τις εικόνες  και αυτό 

είναι όλο. Το ίδιο το πρόγραµµα αναλαµβάνει να  το µετατρέψει σε 

κώδικα HTML, έτοιµο για το Internet. Εκτός από κείµενο και γραφικά, 

µπορεί να εισαγάγει ήχο και video αλλά και πλήθος άλλων 

διακοσµητικών αντικειµένων .Πολλά (και καλά) από αυτά τα 

προγράµµατα διατίθενται εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά η εταιρία 

Microsoft έχει ενσωµατώσει στον Internet Explorer το FrontPage Express 

αλλά και η Netscape προσφέρει µαζί µε τον Navigator το Composer. Και 

τα δύο είναι προγράµµατα οπτικής συγγραφής ιστοσελίδων. ∆εν είναι 

φυσικά τα µόνα, αλλά είναι τα πιο πλήρη από όσα προσφέρονται δωρεάν. 

Υπάρχει πληθώρα προγραµµάτων του είδους, στους τόπους όπου 

διατίθεται λογισµικό ελεύθερης ή δοκιµαστικής χρήσης. Εκτός όµως από 

τα προγράµµατα οπτικής συγγραφής και πολλά άλλα προγράµµατα 

δίνουν τη δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας ιστοσελίδων. Τέτοια είναι, 

για παράδειγµα, το Word, to Excel και το Power Point, (τα οποία 

µπορούν να µετατρέψουν τα έγγραφά τους σε ιστοσελίδες), κάποια 

προγράµµατα επιτραπέζιας τυπογραφίας ( desktop publishing) αλλά και 

πολλά άλλα.  

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ (web hosting) 
 
Βασικό για µια επιτυχηµένη προβολή και παρουσίαση στο διαδίκτυο 

είναι η σωστή επιλογή του χώρου φιλοξενίας των ιστοσελίδων. 

Ουσιαστικά χώρος φιλοξενίας σηµαίνει ότι οι ιστοσελίδες µας 

φιλοξενούνται σε έναν Server [Εξυπηρετητής ή ∆ιακοµιστής], ο οποίος 

είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που αποθηκεύει τα αρχεία όλων των 

υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο, αλλά και διαµοιράζει 

πληροφορίες σε αυτούς. Ο εξυπηρετητής δικτύου είναι συνήθως πολύ πιο 

ισχυρός υπολογιστής απ' τον προσωπικό υπολογιστή αλλά ωστόσο 

θεωρητικά οποιοσδήποτε υπολογιστής µε κατάλληλο λογισµικό θα 

µπορούσε όντας συνδεδεµένος στο δίκτυο να «παίξει» αυτό το ρόλο. Μια 

λάθος επιλογή του χώρου φιλοξενίας (π.χ αργός Server, κακή συντήρηση 
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και υποστήριξη του) θα µπορούσε να αποφέρει σε αρνητικά 

αποτελέσµατα σε µια διαδικτυακή σας παρουσίαση. 

 

Οι πιο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους απογοητεύονται οι  

Χρήστες  
 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ούτε σχεδιαστές ούτε τεχνικοί. ∆εν 

ενδιαφέρονται για εντυπωσιακά  σχέδια αλλά αναζητούν συγκεκριµένες 

πληροφορίες ή ενδιαφέρονται να κάνουν µία συναλλαγή ήτοι εστιάζουν 

στη λειτουργικότητα και στη χρηστικότητα . Ο άσκοπος και χρονοβόρος  

βοµβαρδισµός του χρήστη µε περίπλοκες αοριστολογίες και εκνευριστικά 

κινούµενα σχέδια τον οδηγεί ταχύτατα στο πλήκτρο  «επιστροφή» (back).  
 

 

Αν οι ιστοσελίδες δεν είναι βασισµένες στις ανάγκες του χρήστη-
επισκέπτη, οι πελάτες  θα εγκαταλείπουν τις ιστοσελίδες οµαδικά». 

 

Αυτά είναι και προσωπικά  µας από την ενασχόλησή µας µε το internet 

σαν χρήστες (αλλά και από την προκαταρκτική  έρευνα που διεξαγάγαµε 

σαν αρχάριοι σχεδιαστές για την υλοποίηση ενός προσιτού ιστοτόπου)  

σχετικά µε την χρηστικότητα του διαδικτύου, κάτι που απασχολεί 

εκατοµµύρια χρήστες καθηµερινά. Οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν 

αρκετή υποµονή να κατεβάσουν κάτι που θα χρειασθεί πάρα πολύ χρόνο 

ή να ασχοληθούν µε κάτι που είναι  ιδιαίτερα πολύπλοκο ή δεν τους 

έλκει. Έτσι πιθανότατα δεν θα επισκεφθούν ξανά µια ιστοσελίδα που 

εµφανίζει τέτοια χαρακτηριστικά, ειδικά όταν υπάρχουν τόσες πολλές 

εναλλακτικές λύσεις (µεγάλος ανταγωνισµός τόσο σε τοπικό όσο και 

διεθνές  επίπεδο). Η πρώτη εντύπωση, λοιπόν, είναι εξαιρετικά 

σηµαντική.  
 

 

 
Καθώς κάθε είδους δηµιουργία έχει τις δυσκολίες και τα µυστικά της. 

Όσο εύκολη και αν είναι η δηµιουργία ιστοσελίδων µε τη βοήθεια των 

προγραµµάτων οπτικής συγγραφής, υπάρχουν κάποια πράγµατα που 

πρέπει να προσέξουν για να έχουν οι ιστοσελίδες σωστή εµφάνιση και 

κυρίως  να είναι χρηστικές .Έτσι λοιπόν ,τους  κύριους στόχους µας στα 

πλαίσια της παρούσας πτυχιακής   δεν ήταν απλά η εκµάθηση κάποιου 

λογισµικού για την δηµιουργία της σελίδας µας αλλά  να ερευνήσουµε 

τις απαιτήσεις  και τις ανάγκες που έχει ο χρήστης  έτσι ώστε να διατηρεί 

το ενδιαφέρον του κατά την πλοήγηση του . 
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1. Αργή φόρτωση (πάνω από 10sec είναι καταστροφή) 
Ο βασικότερος  λόγος που κάποιος εγκαταλείπει  (΄΄ φεύγει΄΄ από ) µια 

ιστοσελίδα είναι ότι αργεί να εµφανιστεί (΄΄ φορτώσει ΄΄). Το πόσο 

γρήγορα θα εµφανιστεί µια σελίδα στην οθόνη του επισκέπτη-χρήστη 

έχει κυρίως να κάνει από την επεξεργασία που έχει γίνει στα γραφικά της 

. Το κείµενο µια ιστοσελίδας φορτώνει πολύ γρήγορα. Ο καθοριστικός 

παράγοντας είναι η συµπίεση των γραφικών της (φωτογραφίες, εικόνες 

κτλ.)που µπορεί να κάνει την ίδια την ιστοσελίδα να φορτώνει στο ένα  

δέκατο του χρόνου. 

 

 

2. Κενές σελίδες ή σπασµένα links 

 
     ∆εν είναι συνηθισµένο να πηγαίνουµε αντίθετα σε 

παγιωµένες συνήθειες των χρηστών. Οι χρήστες έχουν 

συνηθίσει µερικά πράγµατα όπως να κάνουν κλικ (θεωρώντας 

ότι είναι  υπερσύνδεση hyperlink) σε υπογραµµισµένο µπλε 

κείµενο. Επίσης, έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στην αρχική 

σελίδα (home) κάνοντας κλικ στο λογότυπο που βρίσκεται πάνω 

αριστερά στην οθόνη . Ακόµα, ψάχνουν για link προς τα 

στοιχεία ή φόρµα επικοινωνίας (contact us) στο τελευταίο link 

της µπάρας πλοήγησης.  

   

 

 

3. ∆υσκολία στην πλοήγηση στις ιστοσελίδες του site 
 
Κατά την κατασκευή ιστοσελίδας το βασικό µενού επιλογών πρέπει να 

έχει ξεκάθαρο σχεδιασµό. Ευανάγνωστο και ταχύτατα προσβάσιµο 

(χωρίς έντονα γραφικά ή πολύπλοκο κώδικα). 

Τοποθετούµε το µενού σε θέση που ο χρήστης έχει συνηθίσει να το 

βλέπει (top or left of page) και διατηρούµε τη θέση του σε ΟΛΕΣ τις 

υπόλοιπες εσωτερικές σελίδες. 

Υποµενού (αν κριθεί απαραίτητο) επίσης  θα διατηρεί τη θέση και µορφή 

σε όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές σελίδες ενδεχοµένως όµως να 

ενηµερώνεται µε κατάλληλες   κάποιες υπηρεσίες/δυνατότητες  για 

ευκολότερη πρόσβαση. 
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Τα Μενού επιλογών χαρακτηρίζουν το περιεχόµενο της σελίδας και 

καθοδηγούν  τον χρήστη. Η επιλογή των λέξεων πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το περιεχόµενο. Το Μενού µπορεί να είναι και δοµηµένο και 

οµαδοποιηµένο σε κατηγορίες αν οι εφαρµογές είναι πολυάριθµες . Αν οι 

σελίδες πρόκειται να έχουν αρκετό περιεχόµενο επαναλαµβάνουµε το 

µενού στο κάτω µέρος της σελίδας για να µην αναγκάζεται ο χρήστης  να 

ξανακάνει scroll. 

 

4. Μη χρηστικές πληροφορίες. 
Πριν ξεκινήσει  ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας, πρέπει να  οριστούν µε 

σαφήνεια και λεπτοµέρεια οι στόχοι της. Σε ποιους θα απευθύνεται και τι 

προσδοκούµε να πετύχουµε µε αυτή. Ενδεικτικά, κάποιοι  από τους 

στόχους µιας ιστοσελίδας µπορεί να είναι :  προσέλκυση νέων χρηστών , 

παρουσίαση προϊόντων, συλλογή e-mail  για δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων κτλ. Γι’ αυτό οι πληροφορίες θα πρέπει να έχουν άµεση 

σχέση µε τους  σκοπούς  της ιστοσελίδας. Κατά την δηµιουργία της  είναι 

καλό να µην τη “βαραίνουµε” µε τεχνολογία flash,περίπλοκες 

υπερσυνδέσεις  και διαφηµίσεις γιατί έτσι ο χρήστης 

αποπροσανατολίζεται και δυσκολεύεται να εντοπίσει τις πληροφορίες 

που τον ενδιαφέρουν.  

 
Όλα τα παραπάνω δε σηµαίνουν ότι η δηµιουργία ιστοσελίδας 

προϋποθέτει την επιλογή µεταξύ χρηστικότητας και εµφάνισης. Είναι 

δυνατόν οι ιστοσελίδες να είναι ωραία σχεδιασµένες, προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες των χρηστών, και ταυτόχρονα να “κατεβαίνουν” γρήγορα.  

Ουσιαστικά   δεν εξυπηρετεί σηµαντικό στόχο η επιβάρυνση µιας  

ιστοσελίδας µε πολύ προχωρηµένες εφαρµογές, κώδικες, γραφικά κλπ 

διότι ο µέσος  χρήστης ενδιαφέρεται να κατατοπιστεί άµεσα και εύκολα 

σε ‘ότι αναζητεί.   

 

Μικρά µυστικά. 

 
Σε κάθε διαδικτυακό τόπο υπάρχουν τα πλήκτρα  πλοήγησης. Πρόκειται 

για κουµπιά, µε το πάτηµα των οποίων ο επισκέπτης του τόπου 

µεταφέρεται στις αντίστοιχες σελίδες. Πρέπει λοιπόν για κάθε σελίδα µας 

να φτιάξουµε και ένα πλήκτρα πλοήγησης. Όλα αυτά τα πλήκτρα  

τοποθετούνται  (συνήθως) στο κάτω ή το πάνω µέρος της κάθε σελίδας, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έχει άµεση πρόσβαση σε 

όλες τις ιστοσελίδες του τόπου.  

 

Μπορούµε να κάνουµε τις σελίδες µας πιο ευπαρουσίαστες , αν 

τοποθετήσουµε ένα ωραίο διακριτικό φόντο. Το φόντο είναι µια εικόνα 
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(ή απλώς ένα χρώµα) που τοποθετείται ως επίστρωση στο υπόβαθρο της 

σελίδας. Αν θέσουµε φόντο, πρέπει να φροντίσουµε να µην έχει έντονα 

χρώµατα και το περιεχόµενό του να µη δυσχεραίνει την ανάγνωση του 

κειµένου της ιστοσελίδας µας. Αν, για παράδειγµα, τα γράµµατα του 

κείµενου στη σελίδα είναι µαύρα, τότε πρέπει τα χρώµατα του φόντου να 

είναι ανοιχτόχρωµα και διακριτικά. 

 

Το Internet,  πάσχει µονίµως από µποτιλιάρισµα δεδοµένων. Συνεπώς  

πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα οι εικόνες, οι ήχοι, τα video και όλα τα 

άλλα αντικείµενα στις ιστοσελίδες  µας να είναι όσο γίνεται µικρότερα σε 

όγκο αρχείων, ώστε να “κατεβαίνουν” γρήγορα στον υπολογιστή του 

επισκέπτη. Είναι εξαιρετικά αρνητικό  µια άδεια οθόνη, την οποία ο 

ανυποψίαστος  και ανυπόµονος  επισκέπτης θα πρέπει να περιµένει 

καρτερικά να γεµίσει µε περιεχόµενο . είναι αναµενόµενο  ότι οι 

περισσότεροι δε θα έχουν τη δέουσα υποµονή και θα εγκαταλείψουν  από 

το πρώτο λεπτό αναµονής. Επεξεργαζόµαστε συνεπώς  τις εικόνες σε 

κάποιο λογισµικό  επεξεργασίας γραφικών και τις µετατρέπουµε σε  

συµπιεσµένη µορφή .jpg ή .gif, στα 72dpi (αυτή είναι η ανάλυση για να 

δούµε µια εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή) και µε µέγεθος αρχείου το 

οποίο, είναι δυνατόν, να µην ξεπερνά τα 30KB. Όσο για τους ήχους, 

αυτοί καλό είναι να είναι µικρής διάρκειας και σε µορφή MIDI, MP3 ή 

RealAudio. Αποφεύγουµε  τα αρχεία .wav, διότι ο όγκος τους είναι πολύ 

µεγάλος  για τις απαιτήσεις του Internet. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για 

τα video, τα οποία καλό είναι να είναι σε µορφή RealMedia ή MPEG, 

αλλά, όχι .avi. 

 

Αποφεύγουµε τη χρήση εξεζητηµένων γραµµατοσειρών στα κείµενά µας, 

διότι είναι ιδιαιτέρως  πιθανό είναι να µην τις διαθέτει ο υπολογιστής του 

επισκέπτη οπότε  να τις υποκαθιστά µε κάποιες άλλες, µε αποτέλεσµα να 

µη βλέπει τη σελίδα όπως εµείς την έχουµε σχεδιάσει. Χρησιµοποιούµε 

κλασικές γραµµατοσειρές που υπάρχουν σε όλους τους υπολογιστές: 

Arial (Helvetica για Mac) και Times New Roman. 

 

Για να αποφύγουν να βλέπουν π.χ. οι επισκέπτες “ιερογλυφικά “ 

δηλώνουµε στις ιδιότητες της κάθε σελίδας ότι η κωδικοποίηση της 

σελίδας είναι στα ελληνικά. 

 

Αν είναι επιθυµητό να υπάρχει ακριβή τοποθέτηση του κειµένου, των 

γραφικών και όλων γενικώς των αντικειµένων της ιστοσελίδας, 

εισαγάγουµε  στη σελίδα ένα πλαίσιο και τοποθετούµε  τα περιεχόµενα 

της σελίδας στα κελιά του πλαισίου. Από τις ιδιότητες του πλαισίου, 

καθορίζουµε  το πάχος των γραµµών του πλαισίου να είναι µηδενικό, 

ώστε το πλαίσιο να είναι αόρατο στον επισκέπτη 
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Έχουµε  πάντα υπόψη µας ότι οι επισκέπτες ενός  διαδικτυακού τόπου δε 

θα διαθέτουν απαραιτήτων την ίδια ανάλυση οθόνης που 

χρησιµοποιήθηκε κατά τη σχεδίαση. Αφού λοιπόν κατασκευαστούν οι 

σελίδες, τις θέτουµε  σε διάφορες αναλύσεις και τις διορθώνουµε όπου 

χρειάζεται, ώστε να είναι ευανάγνωστες στις τρεις τουλάχιστον πιο 

διαδεδοµένες αναλύσεις οθόνης: 480x640, 600x800 και 1024x768. 

 

Τέλος είναι σκόπιµο  να δώσουµε έναν τίτλο στην κάθε σελίδα µας, ενώ 

σώζοντας τη δουλειά µας, καλό είναι να αποφύγουµε τα µεγάλα ονόµατα 

αρχείων, καθώς και τους εκτεταµένους χαρακτήρες και τα κενά. 

 

Πέραν αυτών των βασικών κανόνων, υπάρχουν πολλά άλλα µικρά 

µυστικά, κανόνες και κόλπα, που η εφαρµογή τους θα βελτιώσει την 

ποιότητα της σχεδίασης  . εκκινώντας από τα στοιχειώδη και µε δεδοµένο 

το ενδιαφέρον που πρέπει να έχει όποιος καταπιάνεται µε  τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων προχωρά  διευρύνοντας θα διευρύνουµε τις  γνώσεις  και τις 

ικανότητές ώστε κάποια στιγµή να καταστεί πραγµατικός  

επαγγελµατίας. Σηµειώνουµε ότι στις µέρες µας ο συγγραφέας 

ιστοσελίδων είναι ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλµατα στην αγορά 

εργασίας.  

 

∆ηµιουργία µιας αποτελεσµατικής δικτυακής παρουσίας 

Περίληψη - Στόχοι 

Το σηµαντικότερο και το πιο δύσκολο έργο είναι η επιλογή και η 

παρουσίαση των πληροφοριών που θα περιέχονται στις σελίδες του 

διαδικτυακού τόπου. Το ζητούµενο είναι η σωστή έκθεση της 

πληροφορίας, η ισορροπία περιεχοµένου και οπτικών ερεθισµάτων, η 

σωστή οργάνωση και η εύκολη πλοήγηση. Οι σελίδες του διαδικτυακού 

τόπου πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν µε γνώµονα τον 

χρήστη, να επιλεγεί η σωστή τεχνολογία, να χρησιµοποιηθούν τα 

κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία, ώστε το αποτέλεσµα να είναι 

ταυτόχρονα και λειτουργικό αλλά και οπτικά ικανοποιητικό. 
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                         Επιδιωκόµενοι Στόχοι: 

Παρακάτω θα γνωρίσουµε τους βασικούς παράγοντες για τη δηµιουργία 

µιας αποτελεσµατικής δικτυακής παρουσίασης, όπως είναι : 

• Ο σχεδιασµός  

• Η κεντρική σελίδα  

• Το περιεχόµενο  

• Η χρήση των γραφικών  

• Η διατήρηση του ενδιαφέροντος  

• Οι τεχνικές προώθησης  

Σχεδιασµός 

Ο καλός σχεδιασµός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη 

παρουσίαση. Οι ιστοσελίδες ενός δια δικτυακού τόπου δοµούνται 

συνήθως ιεραρχικά, σε επίπεδα. Μπορούµε  να κατασκευάσουµε όσα 

επίπεδα θεωρούµε  απαραίτητα για την παρουσίαση των πληροφοριών. 

Το πιο συνηθισµένο µοντέλο διαδικτυακού τόπου διαθέτει τρία επίπεδα: 

µια κεντρική σελίδα, τις σελίδες βασικής θεµατολογίας και τις σελίδες 

λεπτοµερειών. Ο καλός σχεδιασµός µιας ιστοσελίδας πρέπει να 

περιλαµβάνει στοιχεία που είναι ευδιάκριτα, προσελκύουν το µάτι, 

στρέφουν την προσοχή σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.  

 

Για το σχεδιασµό ιστοσελίδων, συνήθως ακολουθείται µία τυποποιηµένη 

διαδικασία η οποία ξεκινά µε τον καθορισµό του περιεχοµένου, την 

προτυποποίηση της εµφάνισης από ειδικευµένους γραφίστες, τη 

δηµοσίευση του δικτυακού τόπου στο διαδίκτυο, τον καθορισµό των 

ενεργειών για την προώθηση του διαδικτυακού τόπου, το συνδυασµό 

ενεργειών µε το υπάρχον διαφηµιστικό πρόγραµµα και, βέβαια, την 

παρακολούθηση της πορείας του διαδικτυακού τόπου και τη συνεχή 

ενηµέρωσή του τόσο σε θέµατα εµφάνισης όσο και περιεχοµένου. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στα επιµέρους στάδια αυτής της 

διαδικασίας. 

 

Ο απλός σχεδιασµός είναι πάντα πιο αποτελεσµατικός, γιατί ο χρήστης 
µπορεί να βρει τις πληροφορίες που αναζητά εύκολα και γρήγορα. 
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                              Η κεντρική σελίδα 

Το σηµαντικότερο τµήµα του διαδικτυακού τόπου είναι η κεντρική του 

σελίδα, που αποτελεί και τη βιτρίνα. Η κεντρική σελίδα λειτουργεί ως 

οθόνη υποδοχής των επισκεπτών, καθώς και ως συνοπτικός χάρτης 

πλοήγησης στις υπόλοιπες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου. Η 

κεντρική σελίδα πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες εκείνες που 

περιγράφουν συνοπτικά του ιδιοκτήτη του διαδικτυακού τόπου  και να 

ενηµερώνει τους επισκέπτες για το πώς θα εντοπίσουν τα στοιχεία που 

αναζητούν.  

Η κεντρική σελίδα του διαδικτυακού σας τόπου πρέπει να είναι, µε µέτρο 

εντυπωσιακή. Σε αυτό θα βοηθήσει  η χρήση κάποιων γραφικών . καθώς 

και η χρήση νέων τεχνολογιών (όπως FLASH). Ωστόσο   συνιστάται να 

υπάρχει και µια εναλλακτική κεντρική σελίδα, πιο λιτή, την οποία να 

µπορεί να επιλέξει ο χρήστης στην περίπτωση που δεν επιθυµεί  να δει 

την πλούσια» σε πολυµεσικά στοιχεία ( γεγονός που είναι και το πιο 

σύνηθες ) έκδοση της κεντρικής σας σελίδας.  

Ένα µεγάλο µέρος των πιο σηµαντικών πληροφοριών να βρίσκεται στο 
πάνω µέρος της σελίδας, γιατί είναι εκείνο που βλέπει άµεσα ο 
επισκέπτης. 

 
 
 
 

 

Περιεχόµενο - Πλοήγηση – Γραφικά 
 

Γνωρίζουµε  ότι στο διαδίκτυο δεν έχουµε πρόβληµα χώρου. Μπορούµε 

να έχουµε µεγάλο όγκο πληροφοριών µε ελάχιστο κόστος, σε αντίθεση 

µε τα παραδοσιακά διαφηµιστικά έντυπα. Έτσι, µπορούµε να παρέχουµε 

πολύ πιο λεπτοµερείς πληροφορίες. Η οργάνωση, όµως, αυτών των 

πληροφοριών είναι πολύ σηµαντική και παίζει καταλυτικό ρόλο . Ο 

χρήστης πρέπει να µπορεί να βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες που θέλει, 

καθώς και να µπορεί να πλοηγείται εύκολα από µια ενότητα σε κάποια 

άλλη.  
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Η πλοήγηση είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι επισκέπτες βρίσκουν το 

δρόµο τους µέσα στις σελίδες ενός διαδικτυακού τόπου. Θα πρέπει η 

πλοήγηση του διαδικτυακού σας τόπου να είναι εύκολη, ακόµη  και για 

ένα αδαή χρήστη. Μερικές φορές είναι χρήσιµη και η ύπαρξη ενός χάρτη 

πλοήγησης, ο οποίος δείχνει µε απλό κείµενο ή µε κάποιο γραφικό τη 

δοµή του δικτυακού σας τόπου, καθώς και το σύνολο των σελίδων που 

αυτός διαθέτει.  

Αναµφίβολα, τα γραφικά συµβάλλουν πολύ στην αισθητική ενός 

διαδικτυακού τόπου. Τα γραφικά µπορεί να παρέχουν καλαισθησία και 

πρακτικότητα, αλλά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε πολύ προσοχή. 

∆εν πρέπει να διαφεύγει ότι οι επισκέπτες δεν έχουν την υποµονή να 

περιµένουν µεγάλα γραφικά να κατέβουν στην ιστοσελίδα. Πρέπει 

λοιπόν, το καλαίσθητο αποτέλεσµα να µη λειτουργεί εις βάρος της 

ταχύτητας. 

 

Ακόµη, θα πρέπει να αποφεύγεται, όσο γίνεται, η χρήση πολυµεσικών 

στοιχείων (βίντεο, µουσική) που χρειάζονται επιπρόσθετα λογισµικά για 

να τρέξουν. Πολλοί επισκέπτες  µπορεί να µην τα διαθέτουν και να µην 

ξέρουν πώς να τα προµηθευτούν έστω και αν είναι ελεύθερα διαθέσιµα . 

Στην περίπτωση χρήσης νέων τεχνολογιών (π.χ. DHMTL, FLASH), 

πρέπει να υπάρχουν πάντα εναλλακτικές λύσεις προβολής των 

σηµαντικών πληροφοριών, έτσι ώστε αυτές να είναι πάντοτε 

προσβάσιµες.   

∆ιατήρηση του ενδιαφέροντος 

Ένας διαδικτυακός τόπος θεωρείται επιτυχηµένος όταν οι χρήστες του 

διαδικτύου τον επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνή 

επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου επιτυγχάνει το βασικό στόχο της 

παρουσίασής, που είναι να διατηρείται στο προσκήνιο της   σκέψης των  

επισκεπτών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διατηρεί το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου.  

• Πρωτίστως  από όλα, πρέπει να δηµιουργείται  θετική εντύπωση 

µε την ποιότητα των πληροφοριών που προσφέρετε.  

• ∆εύτερον, να δίνεται η εντύπωση (αληθής όχι ψευδής) ότι ο 

διαδικτυακός τόπος ενηµερώνεται  και ανανεώνεται συχνά ως 

προς το περιεχόµενο και ως προς την εµφάνιση.  
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• Τρίτον, να παρέχει  και εξειδικευµένες πληροφορίες στους τοµείς 

που δραστηριοποιείται  

Θα πρέπει να δηµιουργείται θετική εντύπωση µε την ποιότητα των 
πληροφοριών που προσφέρει ο  διαδικτυακός τόπος , έτσι ώστε να 
διατηρείται  ενεργό το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

 

Τεχνικές προώθησης σε µηχανές αναζήτησης 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αυξήσουµε τις πιθανότητες να 

επισκεφτούν οι ενδεχόµενοι επισκέπτες  το διαδικτυακό τόπο. Οι πιο 

διαδεδοµένες πηγές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι οι µηχανές 

αναζήτησης και οι κατάλογοι. Πολλές φορές, αυτές οι δύο πηγές 

αναφέρονται µε το γενικό όνοµα «µηχανές αναζήτησης».  

 

Οι µηχανές αναζήτησης είναι συγκεκριµένες σελίδες στο διαδίκτυο, που 

χρησιµοποιούν οι χρήστες  του για αναζήτηση πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριµένα, την κεντρική σελίδα µιας µηχανής αναζήτησης, να 

πληκτρολογούνται  κάποιες λέξεις σχετικές µε ένα θέµα που ενδιαφέρει 

και επιλέγεται το πλήκτρο  «αναζήτηση». Το αποτέλεσµα της 

αναζήτησης είναι ένα σύνολο µε διευθύνσεις στο διαδίκτυο σχετικές µε 

το θέµα της αναζήτησης. 

Οι µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν αυτοµατοποιηµένα εργαλεία για 

τη δηµιουργία και ενηµέρωση των ευρετηρίων τους. Υπάρχουν µερικές 

βασικές τεχνικές για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

καταχώρισης του διαδικτυακού σας τόπου σε αυτά τα ευρετήρια. Η 

χρησιµοποίηση τίτλων, η δηµιουργία µιας παραγράφου που να 

περιγράφει τα  παρεχόµενα προϊόντα και τις διαθέσιµες υπηρεσίες σας 

και η χρήση ειδικών πεδίων (meta-fields) στις ιστοσελίδες αυξάνουν την 

αποτελεσµατικότητα της καταχώρισης.  

Οι κατάλογοι, σε αντίθεση µε τις µηχανές αναζήτησης, δεν 

χρησιµοποιούν ειδικά προγράµµατα αλλά υπάρχει ειδική διαδικασία 

υποβολής για την καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενός 

διαδικτυακού τόπου από τον ιδιοκτήτη του τόπου. Η καταχώριση ενός 

διαδικτυακού τόπου στις µηχανές αναζήτησης είναι δωρεάν. Ακόµη, 

υπάρχουν δωρεάν εξειδικευµένα εργαλεία που παρέχουν υπηρεσίες 

καταχώρισης του δικτυακού τόπου σε πολλούς καταλόγους, µε µία 

ενέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για την καταχώριση ενός 
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διαδικτυακού τόπου απαιτείται η υποβολή ενός τίτλου και µιας µικρής 

περιγραφής του διαδικτυακού τόπου. 

Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να επισκεφτούν οι ενδεχόµενοι 
επισκέπτες τον δικτυακό σας τόπο, πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες 
ενέργειες για να τον καταχωρίσετε σε µηχανές αναζήτησης. 

  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
Σ’αυτή την παράγραφο θα αναλύσουµε µια δυνατότητα που θα έχουν οι 

χρήστες του site για κάποιες on-line διαδικασίες. 

 

 Ανάλυση και προσδιορισµός απαιτήσεων  
 

Το σύστηµα έχει σαν βασικό σκοπό την γρήγορη και άµεση 

πληροφόρηση του φοιτητή, καθηγητή. Για την καλύτερη ανάλυση και 

προσδιορισµό των προϋποθέσεων, που θα πρέπει να ικανοποιεί το 

σύστηµα, οι απαιτήσεις του συστήµατος χωρίστηκαν σε γενικές και 

ειδικές. Οι γενικές απαιτήσεις αναφέρονται σε απαιτήσεις που αφορούν 

το σύστηµα γενικά. Οι ειδικές απαιτήσεις αναφέρονται σε προϋποθέσεις 

που αφορούν τους χρήστες και την διαχείριση των χρηστών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γενικές απαιτήσεις συστήµατος  
 

Μια από τις βασικές προϋπόθεσης του συστήµατος είναι ότι στο 

σύστηµα  

 � Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε 

µέρος του πλανήτη εποµένως θα πρέπει να λειτουργεί µέσω του 

διαδικτύου (Web based application)  

 � Για τον παραπάνω λόγο το σύστηµα θα πρέπει να είναι στην 

αγγλική γλώσσα.  
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 � Κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστηµα θα πρέπει να γίνεται 

έλεγχος ταυτότητας χρήστη (authentication). Ο έλεγχος αυτός θα 

γίνεται µε την είσοδο κωδικού χρήστη (username) και ενός 

συνθηµατικού (password).  

 � Οι πληροφορίες που µεταφέρονται από και προς τον χρήστη 

είναι και προσωπικά δεδοµένα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο 

επίπεδο ασφαλείας ώστε να µην µπορούν να υποκλαπούν ή να 

παραποιηθούν πληροφορίες κατά την διάρκεια µεταφοράς τους. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και όσον αφορά το ποίος 

έχει πρόσβαση στο µέσο που είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα.  

� Λόγω του ότι οι πιθανοί χρήστες του συστήµατος δεν 

περιορίζονται σε συγκεκριµένο οράριο (χρήστες από όλο τον 

κόσµο) Η διάθεση του συστήµατος θα πρέπει να είναι επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως 

 
 

Ειδικές απαιτήσεις - λειτουργίες του συστήµατος 
 

 Εισαγωγή / διαγραφή   Χρήστη 
 

 

Μια από τις αρχικές λειτουργίες του συστήµατος θα πρέπει να 

είναι η εισαγωγή χρήστη.   

Θα πρέπει να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα διαγραφής ενός 

χρήστη (καθώς και όλων των επισκέψεων του). Για λόγους ασφαλείας θα 

πρέπει να δίνεται αυτό το δικαίωµα µόνο στον διαχειριστή. Η διαγραφή 

θα πρέπει να γίνεται µόνο µετά από επαλήθευση.  

  � Καταγραφή προσωπικών στοιχείων χρήστη/φοιτητή 

Το σύστηµα θα πρέπει να καταγράφει κάποια προσωπικά στοιχεία 

του φοιτητή. Αυτά είναι: όνοµα (name), επώνυµο (surname), 

πατρώνυµο(father_name), ηµεροµηνία γέννησης (birthdate), φύλλο 

(sex), αριθµός µητρώου (record num), διεύθυνση (address), 

τηλέφωνο (phone). Επίσης θα πρέπει να µπορεί να γίνεται και 

εισαγωγή σχόλιων για κάθε ασθενή 

     � Καταγραφή στοιχείων χρήστη/καθηγητή  

Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταγράφονται για κάθε 

χρήστη/καθηγητή του συστήµατος είναι τα εξής: όνοµα (name), 

επώνυµο (surname), κωδικός χρήστη (username), συνθηµατικό 
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(password) , φύλλο (sex), τηλέφωνο (phone), ηλεκτρονική 

διεύθυνση (email), σχολή (institute).  

 

� ∆ιόρθωση στοιχείων χρήστη, επίσκεψης (Edit user’s personal 

fields, visit)  

Το σύστηµα επίσης θα πρέπει δίνει την δυνατότητα να γίνεται 

αλλαγή στα προσωπικά δεδοµένα του ασθενή καθώς και σε 

προηγούµενες επισκέψεις του ασθενή 

 

� Αναζήτηση µαθήµατος (Search lesson)  

Το σύστηµα θα πρέπει να οργανώνει τα µαθήµατα ανά εξάµηνο 

έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να το βρίσκει γρήγορα και να 

µπορεί να ανατρέχει σε οποιαδήποτε από τις παλαιότερες 

βαθµολογίες του. Η αναζήτηση του µαθήµατος θα πρέπει να µπορεί 

να γίνεται µε τα εξής κριτήρια: καθηγητή κ εξάµηνο. 

 

� ∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση χρηστών στο σύστηµα (user levels, 

authentication)  

Όσον αφορά την διαχείριση του συστήµατος αλλά και τα 

δικαιώµατα των χρηστών θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής 

πολιτική: Θα υπάρχουν τρεις οµάδες (group) που κάθε οµάδα θα 

έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα στο σύστηµα.  
 

Η πρώτη οµάδα είναι αυτή των διαχειριστών (administrators). 

Αυτοί θα πρέπει να µπορούν να εισάγουν χρήστες στο σύστηµα, να 

εισάγουν βαθµολογίες και οτιδήποτε άλλο χρήσιµο για την εξυπηρέτηση 

του φοιτητή και καθηγητή καθώς και να µπορούν να  αλλάζουν όλα τα 

προσωπικά τους στοιχεία (εκτός το όνοµα και το επώνυµο) καθώς και να 

κάνουν αλλαγή του συνθηµατικού τους (password). 
 

Η δεύτερη οµάδα είναι αυτή των καθηγητών (teachers) οι οποίοι 

θα πρέπει να έχουν κάποια από τα δικαιώµατα των διαχειριστών καθώς 

και κάποια επιπρόσθετα. Θα πρέπει να µπορούν να διαγράψουν ένα 

φοιτητή (µετά από επαλήθευση), να διορθώσουν βαθµολογίες, να 

καταχωρήσουν βαθµολογίες και να ανεβάσουν εργασίες η και θέµατα 

πτυχιακών.  

 

Η Τρίτη οµάδα είναι αυτή των φοιτητών (students) οι οποίοι θα 

µπορούν να δουν βαθµολογίες , να πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους/ 
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ανανέωση τους µέσα σε ένα χώρο διαµορφωµένο για διάφορες 

διαδικασίες της γραµµατείας. 

 

 

 Σχεδιασµός  
 

 

Η αρχιτεκτονική στην οποία το σύστηµα θα υλοποιηθεί είναι η 

αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή τριών επιπέδων.  

Το κοµµάτι του εξυπηρετητή χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το ένα 

είναι το επίπεδο στο οποίο θα οργανώνονται, θα αποθηκεύονται και θα 

επεξεργάζονται τα δεδοµένα  τής εφαρµογής. Η υλοποίηση αυτού θα 

γίνει µε την χρησιµοποίηση µιας βάσης δεδοµένων. Το άλλο επίπεδο του 

εξυπηρετητή αναλαµβάνει όλη την προγραµµατιστική λογική της 

εφαρµογής. Είναι το ενδιάµεσο επίπεδο που συνδέει τα άλλα δύο. Είναι 

δηλαδή αυτό που διαχειρίζεται την διεπαφή του χρήστη και τη βάση 

δεδοµένων. Η υλοποίηση αυτού θα γίνει µε την χρήση κάποιας γλώσσας 

σεναρίου (Server side scripting language). Η γλώσσα αυτή εκτός του ότι 

θα συµπεριλαµβάνει την προγραµµατιστική λογική της εφαρµογής θα 

επικοινωνεί µε την βάση, θα εξάγει απλές HTML σελίδες για την 

διεπαφή του πελάτη/χρήστη .  

Το τρίτο επίπεδο είναι του πελάτη/χρήστη. Είναι η διεπαφή που 

χρησιµοποιεί ο χρήστης για να επικοινωνήσει µε το σύστηµα. Η διεπαφή 

αυτή διαχειρίζεται από το ενδιάµεσο επίπεδο. Η υλοποίηση αυτού του 

επιπέδου συµπεριλαµβάνεται στο ενδιάµεσο επίπεδο. Ο χρήστης 

χρησιµοποιώντας τον φυλλοµετρητή ιστού (Browser) θα αλληλεπιδρά µε 

την διεπαφή.  

 

 

 Επιλογή εργαλείων υλοποίησης του συστήµατος  
 

 

Πριν συνεχιστεί η σχεδίαση θα γίνει ο διαχωρισµός των εργαλείων 

που θα χρησιµοποιηθούν για το σύστηµα. Έτσι θα µπορούµε να είµαστε 

πιο συγκεκριµένοι σε µερικά σηµεία. Μετά από µια µικρή ανάλυση, του 

τι µπορεί κάθε εργαλείο να προσφέρει στο σύστηµα και του τι απαιτήσεις 

το σύστηµα έχει, επιλέχθηκαν λογισµικά ανοικτού κώδικα. 

Αποφασίστηκε λοιπόν ο εξυπηρετητής (server) να έχει το λογισµικό 

συστήµατος “Linux Fedora Core 2” µε εξυπηρετητή σελίδων τον 

“Apache Web Server version 2.0.1”. H γλώσσα σεναρίων (Server Side 
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Scripting Language) που επιλέχθηκε είναι η PHP Hypertext Processor 

version 5.0.0 και το Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων δεδοµένων 

(RDBMS) της “MySQL” version 4.0.20. Το εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε για την διαχείριση της βάσης ήταν το 

PhpMyAdmin1.0.12.  

Όλα τα παραπάνω εργαλεία ανήκουν στην κατηγορία του 

λογισµικού ανοικτού κώδικα. Ένα άλλο πλεονέκτηµα αυτών τον 

εργαλείων είναι ότι υποστηρίζουν εκδόσεις και για άλλα λειτουργικά 

συστήµατα. Αυτός ίσως είναι και ένας από τους λόγους που είναι ευρέως 

χρησιµοποιούµενα.  

Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση ασφάλειας, όσων αφορά την 

µεταφορά πληροφορίας από και προς το σύστηµα, θα χρησιµοποιηθεί 

κάποια µέθοδος κρυπτογραφίας. Το πρωτόκολλο που αναλαµβάνει αυτή 

την λειτουργία είναι το Secure Sockets Layer (SSL) το οποίο 

συνεργάζεται µε το πρωτόκολλο δικτύου (π.χ. ΤCP/IP) και της 

εφαρµογής (π.χ. HTTP). Παρέχει µία ασφαλή επικοινωνία ανάµεσα στον 

χρήστη (Client) και τον εξυπηρετητή (Server) χρησιµοποιώντας 

ψηφιακές υπογραφές (Digital Signatures) για την ακεραιότητα (Integrity) 

των δεδοµένων και κρυπτογράφηση για την µυστικότητα αυτών 

(Privacy) (H υλοποίηση του SSL στον apache Web Server γίνεται µε την 

χρησιµοποίηση κάποιου επιπρόσθετου στοιχείου (module). Αυτό είναι το 

mod_ssl).Σύµφωνα µε τις επιλογές των εργαλείων αυτών η αρχιτεκτονική 

του συστήµατος θα είναι όπως απεικονίζεται στο παρακάτω.  
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Όπως φαίνεται στο σχήµα το επίπεδο του χρήστη (Client) απαιτεί  

µόνο ένα φυλλοµετρητή (Browser). Υπάρχουν πλέον αρκετοί τέτοιοι 

διαθέσιµοι φυλλοµετριτές. Αναφορικά µερικοί είναι: Mozilla Firefox 

(επίσης λογισµικό ανοιχτού κώδικα), Internet Explorer, Opera κ.α. Σε 

µερικές περιπτώσεις θα χρησιµοποιηθεί µια γλώσσα σεναρίου χρήστη 

(Client Side Scripting Language) για να γίνεται κάποιος έλεγχος 

επικύρωσης εισαγωγής δεδοµένων. Η γλώσσα αυτή είναι η JavaScript η 

οποία έχει την ιδιότητα να συντάσσεται µέσα σε Html αρχεία. Και αυτό 

το κοµµάτι θα υλοποιηθεί στον εξυπηρετητή.  
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Λειτουργίες του συστήµατος  

 

• Πιστοποίηση χρήστη – user authentication (Log in Log out) Οι 

λειτουργία αυτή είναι η πρώτη, και απαραίτητη, για να µπορεί ο χρήστης 

να έχει πρόσβαση στο σύστηµα. Θα πρέπει µε κάποιο τρόπο (π.χ. φόρµα 

HTML) το σύστηµα να δέχεται τον κωδικό χρήστη και το συνθηµατικό 

από τον αποµακρυσµένο υπολογιστή (client). Αφού γίνει αυτό θα πρέπει 

να ακολουθούν τα εξής βήµατα:  

α) σύνδεση µε την βάση ,  

β) έλεγχος αν ο κωδικός χρήστη και το συνθηµατικό είναι τα ίδια 

µε αυτά της βάσης, και  

γ) είσοδος η όχι στο σύστηµα.  

Για λόγους ασφαλείας δεν θα γίνεται έλεγχος οµοιότητας των 

χαρακτήρων του συνθηµατικού. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 

οµοιότητας κωδικοποιηµένης µορφής του συνθηµατικού. Αντίστοιχα και 

στην βάση θα είναι αποθηκευµένο µε κάποια κωδικοποιηµένη µορφή 

(hash µορφή). Η υλοποίηση αυτού θα γίνει µε την χρήση κάποιων 

µονόδροµων συναρτήσεων (one way functions). Έτσι όταν θα πρέπει να 

γίνει επικύρωση αν τα δύο συνθηµατικά είναι ίδια θα ελέγχεται η 

κωδικοποιηµένη τους µορφή. Μετά την επιτυχής πιστοποίηση του 

χρήστη το σύστηµα θα συγκρατεί (µέσω της λειτουργίας των session της 

PHP) ότι o χρήστης αυτός είναι πιστοποιηµένος για όλη την παραµονή 

του στο σύστηµα. Αντίστοιχα όταν ο χρήστης εγκαταλείψει το σύστηµα, 

θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι πιστοποιηµένος πια.  
 

  

• Εισαγωγή σπουδαστή - Add Student Η λειτουργία αυτή απαιτεί: 

 1. Εισαγωγή δεδοµένων από τον χρήστη/σπουδαστή (επίσης µε την 

χρήση φόρµας HTML).  

 2. Έλεγχο αν τα δεδοµένα του σπουδαστή ικανοποιούν κάποιους 

βασικούς κανόνες εγκυρότητας (π.χ. ο αριθµός τηλεφώνου να µην 

περιέχει χαρακτήρες), αυτό στην περίπτωση µας θα υλοποιηθεί µε 

την γλώσσα σεναρίων από την πλευρά του χρήστη, JavaScript 

(Client side Scripting Langauge).  

 3. Σύνδεση και εισαγωγή των δεδοµένων στην Β∆ καθώς και 

καταχώρηση ηµεροµηνίας, χρήστη που έγινε η εισαγωγή του 

συγκεκριµένου σπουδαστή.  

 4. Επιβεβαίωση της εισαγωγής των δεδοµένων.  

 

• ∆ιόρθωση προσωπικών στοιχείων σπουδαστή - Edit Student Η 

διόρθωση των προσωπικών στοιχείων ενός σπουδαστή έχει 

πολλές οµοιότητες µε την διαδικασία εισαγωγής σπουδαστή.  
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 1. Εισαγωγή στοιχείου (από το χρήστη/σπουδαστή) για αναζήτηση 

του σπουδαστή.  

 2. Σύνδεση, αναζήτηση στην Β∆ του συγκεκριµένου σπουδαστή.  

 3. Προβολή των προσωπικών στοιχείων του σπουδαστή.  

 4. ∆ιόρθωση των προσωπικών δεδοµένων από τον 

χρήστη/σπουδαστή.  

 5. Έλεγχος αν τα δεδοµένα του σπουδαστή ικανοποιούν κάποιους 

βασικούς κανόνες εγκυρότητας (επίσης υλοποίηση µε JavaScript).  

 6. Σύνδεση και ενηµέρωση των νέων δεδοµένων στην Β∆ µε τα νέα 

προσωπικά στοιχεία του σπουδαστή  

 7. Επιβεβαίωση της ενηµέρωσης των νέων δεδοµένων.  

 

• Αλλαγή συνθηµατικού - Change Password Για την αλλαγή 

κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη χρειάζονται τα παρακάτω 

βήµατα:  

 1. Εισαγωγή παλιού και νέου κωδικού (ο νέος κωδικός 2 φορές ) . 

έλεγχος αν ο νέος κωδικός είναι δύο φορές συµπληρωµένος και αν 

είναι ο ίδιος (υλοποίηση µε JavaScript).  

 2. Σύνδεση µε την Β∆, κωδικοποίηση (σε hash µορφή) του παλιού 

κωδικού, έλεγχος αν η κωδικοποιηµένη µορφή του κωδικού είναι 

ίδια µε την κωδικοποιηµένη µορφή του αποθηκευµένου κωδικού 

του συγκεκριµένου χρήστη. Αν ναι γίνεται κωδικοποίηση του νέου 

συνθηµατικού και γίνεται ενηµέρωση πεδίου password του 

συγκεκριµένου χρήστη.  

 3. Επιβεβαίωση της ενηµέρωσης.  
 

•  Αναζήτηση µαθηµάτων. Στην περίπτωση των αναζητήσεων 

υπάρχουν τα ίδια στάδια. Αυτό που αλλάζει είναι τρία από τα 

πέντε κριτήρια αναζήτησης. Η “Αναζήτηση µαθηµάτων” 

λοιπόν έχει τα εξής στάδια:  

 1. Σύνδεση στην Β∆ και αναζήτηση των επιλογών που θα πρέπει να 

έχει κάθε µάθηµα.  

 2. Επιλογή των κριτηρίων αναζήτησης..  

 3. Σύνδεση, αναζήτηση, στη βάση δεδοµένων 

 4. Φιλτράρισµα ώστε να φαίνεται µόνο το εξάµηνο του σπουδαστή 

 5. Προβολή των αποτελεσµάτων στον χρήστη.  

 6. Επιλογή συγκεκριµένου µαθήµατος κ εξεταστικής 

 7. Σύνδεση, αναζήτηση του συγκεκριµένου σπουδαστή κ 

βαθµολογία. 

 

• Αλλαγή συνθηµατικού - Change Password Για την αλλαγή 

κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη χρειάζονται τα παρακάτω 

βήµατα:  
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 1. Εισαγωγή παλιού και νέου κωδικού (ο νέος κωδικός 2 φορές ) . 

έλεγχος αν ο νέος κωδικός είναι δύο φορές συµπληρωµένος και αν 

είναι ο ίδιος (υλοποίηση µε JavaScript).  

 2. Σύνδεση µε την Β∆, κωδικοποίηση (σε hash µορφή) του παλιού 

κωδικού, έλεγχος αν η κωδικοποιηµένη µορφή του κωδικού είναι 

ίδια µε την κωδικοποιηµένη µορφή του αποθηκεµένου κωδικού του 

συγκεκριµένου χρήστη. Αν ναι γίνεται κωδικοποίηση του νέου 

συνθηµατικού και γίνεται ενηµέρωση πεδίου password του 

συγκεκριµένου χρήστη.  

 3. Επιβεβαίωση της ενηµέρωσης 
 

 

∆ιεπαφή Χρήστη - User Interface  
 
Η διεπαφή κάθε εφαρµογής είναι το “πρόσωπο” του συστήµατος. 

Αν η σχεδίαση της δεν είναι ικανοποιητική τότε µπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τους χρήστες. Έτσι αδικούνται αρκετές λογισµικές εφαρµογές, 

παρόλο που παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες είναι δύσκολα στην 

χρήση τους και καταλήγουν να απορρίπτονται.  

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο φιλικό στο 

χρήστη. Θα πρέπει να είναι απλό και οι λειτουργίες του να είναι 

αυτονόητες και ευδιάκριτες. Η επιλογή των χρωµάτων θα πρέπει να γίνει 

µε προσοχή, οι έντονες εναλλαγές είναι κουραστικές στο ανθρώπινο µάτι 

και προκαλούν δυσφορία. Στην περίπτωση µας επιλέχθηκε ο συνδυασµός 

µιας ελαφριάς απόχρωσης του γαλάζιου. Τα χρώµατα αυτά δεν είναι 

κουραστικά στο χρήστη και δίνουν µια καλή αισθητική στην ιστοσελίδα. 

Η σχεδίαση του ιστότοπου έγινε για οθόνες µε ανάλυση 1024x768 pixel 

αλλά δεν παρουσιάζονται προβλήµατα και σε µικρότερες αναλύσεις.  
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Σχολιασµός άλλων Ιστοτόπων που χρησιµοποιήθηκαν στην 
ανάπτυξη 
 

 

Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Αθήνας (www.aueb.gr ) 
 

 

Η ιστοσελίδα του οικονοµικού πανεπιστήµιου της Αθηνάς είναι µια από 

τις σελίδες που µας τράβηξαν την προσοχή, τόσο για την σωστή δοµή της 

αλλά και για την έµφαση που έχουν δώσει στην αρχική της σελίδα. (ο 

παρακάτω ιστότοπος λειτουργούσε  µέχρι το 2005 και αποτελούσε την 

κεντρική σελίδα του Πανεπιστηµίου Αθήνας) 

 
 

 

 Στα αριστερά της σελίδας υπάρχουν 4 πλήκτρα τα οποία εµφανίζονται 

σε όλα τα links. Το πλήκτρο  αρχική σελίδα µας επιστρέφει στην αρχική 

σελίδα του πανεπιστηµίου όταν έχουµε κάνει κάποιο link. Στην συνέχεια 

το πλήκτρο τηλέφωνα, e-mail  µας οδηγεί στις ιστοσελίδες του 

διοικητικού προσωπικού,  των διοικητικών υπηρεσιών και του 

διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού όπου υπάρχουν τα τηλέφωνα 

και τα e-mails τους. Ακόµα µας οδηγεί στις σελίδες χρηστών, της 

πανεπιστηµιακής δοµής, του προσωπικού, της ιστορίας και του 

τηλεφωνικού καταλόγου. Θα ήταν προτιµότερο οι συγκεκριµένες 

πληροφορίες να µην υπήρχαν στην συγκεκριµένη σελίδα, γιατί δεν 

παραπέµπουν στην ορολογία τηλέφωνα και e-mails. Το πλήκτρο 

βιβλιοθήκη on-line σε φιλοξενεί σε ιστοσελίδες που περιέχουν 
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πληροφορίες για τον δηµόσιο κατάλογο βιβλιοθήκης, περιέχει ένα χάρτη 

πλοήγησης, αναζήτηση ξενόγλωσσων περιοδικών µέσω EBSCO A to Z , 

ξενόγλωσσα  ηλεκτρονικά περιοδικά µέσω της “HELLAS LINK”, 

ελληνοαγγλικό λεξικό οικονοµικών όρων, συχνές ερωτήσεις (η ορολογία 

δεν είναι τόσο συµβατή  µε το περιεχόµενο της σελίδας, αλλά το 

περιεχόµενο της καλύπτει πλήρως ένα φοιτητή που έχει κάποιες απορίες 

για την βιβλιοθήκη και πιστεύουµε ότι είναι πολύ χρήσιµη σαν σελίδα) 

και on-line βάσεις δεδοµένων. Ακόµα  περιέχει ανακοινώσεις και νέα που 

σχετίζονται µε την βιβλιοθήκη. Στην συνέχεια το κουµπί tucows περιέχει 

πληροφορίες για τα καινούργια προγράµµατα που κυκλοφορούν στην 

αγορά, µπορείς να κατεβάσεις κάποια free προγράµµατα και σου 

προτείνει τα πιο δηµοφιλής προγράµµατα. Στο κέντρο της σελίδας 

υπάρχει µια κλεψύδρα όπου στο πάνω µέρος της υπάρχουν 5 κουµπιά 

που όταν αφήσεις τον κέρσορα πάνω το κάτω µέρος την κλεψύδρας σου 

εµφανίζει τα περιεχόµενα τους. Το πλήκτρο για το Ο Π Α   περιέχει 

γενικές πληροφορίες για το πανεπιστήµιο και έναν χάρτη που δείχνει την 

τοποθεσία του. Το πλήκτρο υπηρεσίες µας οδηγεί στην ιστοσελίδα της  

βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου, στον τηλεφωνικό κατάλογο διοικητικών 

υπηρεσιών, στον ιστότοπο του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

στο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων, στο Κέντρο Τηλεκπαίδευσης, στο 

Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Κινητικότητας (Socrates Erasmus / 

ECTS), στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων, στο Γραφείο 

∆ιασύνδεσης, στο Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης , στην Υγειονοµική 

Υπηρεσία, στο Τµήµα Φυσικής Αγωγής, στον Ειδικό Λογαριασµό 

Κονδυλίων Έρευνας Ο.Π.Α. (Ε.Λ.Κ.Ε. Ο.Π.Α.), στο Κέντρο 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. Ο.Π.Α.) και στο Εταιρεία 

Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε.Το 

πλήκτρο σπουδές παρέχει πληροφορίες για τα τµήµατα, τα εργαστήρια, 

τις προπτυχιακές σπουδές, τις µεταπτυχιακές σπουδές, το ωρολόγιο 

πρόγραµµα, τις σελίδες µαθηµάτων και τα προγράµµατα Erasmus και 

Socrates. Ακολουθεί το κουµπί δοµή το οποίο περιέχει πληροφορίες  για 

την βιβλιοθήκη, για το γραφείο φυσικής αγωγής, για το κέντρο 

διαχείρισης δικτύων,  για το γραφείο διαµεσολάβησης, για το κέντρο 

έρευνας, για το κέντρο τηλεκπαίδευσης, για το γραφείο διασύνδεσης, για 

την πανεπιστηµιακή πολιτιστική έκφραση, για το ίδρυµα  ευρωπαϊκών 

σπουδών ,για την υπηρεσία συµβούλου ψυχικής υγείας, για το ίδρυµα 

Γεωργίου Χαλκιόπουλου, για το eltrun και για το on move. Το πλήκτρο 

νέα µας ενηµερώνει  για τις ανακοινώσεις και τα συνέδρια του 

πανεπιστηµίου. Ακριβώς από κάτω υπάρχει µια σειρά από 5 κουµπιά που 

περιέχουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες µε τα κουµπιά που υπάρχουν 

στη κλεψύδρα και εµφανίζονται σε όλα τα links. Το γεγονός ότι 

υπάρχουν δύο φορές τα συγκεκριµένα πλήκτρα στην σελίδα πιστεύουµε 

ότι είναι πλεονασµός. Στο κάτω µέρος της σελίδας και προς τα δεξιά 
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υπάρχει µία σειρά µε 7 πλήκτρα. Το πλήκτρο φόρµες περιέχει µία αίτηση 

χορήγησης λογαριασµού e-mail (+ dial up) που αφορά το προσωπικό του 

πανεπιστηµίου. Το πλήκτρο links µας οδηγεί στις ιστοσελίδες των 

ελληνικών πανεπιστήµιων,  των υπουργείων, των τραπεζών, των 

πρακτορείων ειδήσεων, των τεχνολογικών ιδρυµάτων, των ελληνικών 

υπηρεσιών, των ευρωπαϊκών οργανισµών, των ραδιοσταθµών, της 

τηλεόρασης-νέα , της ελληνικής κυβέρνησης, των υπολογιστών και 

διαδίκτυο, της τηλεόρασης, των αγγελιών, των περιοδικών, των 

ελληνικών εφηµερίδων, των µηχανών αναζήτησης, των ελληνικών 

βιβλιοπωλείων, των βιβλίων, των ελληνικών internet providers και των 

οικονοµικών επιχειρήσεων. Το πλήκτρο κέντρο διαχείριση δικτύων  

περιέχει πληροφορίες για το κέντρο διαχείρισης δικτύων του 

πανεπιστηµίου, την ερευνητική του δραστηριότητα, την εσωτερική δοµή 

και οργάνωση του και τις υπηρεσίες του. Το πλήκτρο επικοινωνία 

περιλαµβάνει δύο e-mails όπου µπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε 

επικοινωνία µε το πανεπιστήµιο και να λύσει κάθε του απορία που 

αφορούν τις σπουδές του. Στην συνέχεια το πλήκτρο αναζήτηση περιέχει 

δύο µηχανές αναζήτησης που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο επισκέπτης. 

Το πλήκτρο χάρτες του πανεπιστηµίου περιέχει τις τέσσερις κατόψεις 

του κτιρίου (Πατησίων 76). Τέλος υπάρχει πάλι το πλήκτρο tucows που 

έχουµε εξηγήσει παραπάνω.  Στα δεξιά της σελίδας υπάρχουν δύο οµάδες 

πλήκτρων. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα πλήκτρα υπηρεσία webmail  

και τηλεκπαίδευση  e-class. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τα πλήκτρα 

πρόγραµµα διδασκαλίας, πρόγραµµα εξετάσεων , πρόγραµµα διανοµής 

συγκραµάτων, φροντιστήρια χειµερινού εξαµήνου, πίνακας 

ανακοινώσεων , ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, µεταπτυχιακές σπουδές, 

οδηγίες για τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ρυθµίσεις για 

σύνδεση dialup.  Το πλεονέκτηµα αυτής της ιστοσελίδας είναι ότι οι 

πληροφορίες απλώνονται στην οθόνη χωρίς να δυσκολεύουν την 

πλοήγηση του επισκέπτη. Η επιλογή των χρωµάτων που έχει γίνει στην 

ιστοσελίδα είναι ξεκούραστη για το µάτι αλλά  θα ήταν προτιµότερο να 

χρησιµοποιούσε µεγαλύτερη  γραµµατοσειρά. Το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν πολλά γραφικά διευκολύνουν τον ιστότοπο να εµφανιστεί πιο 

γρήγορα. 
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Ιστοσελίδα ΤΕΙ Πειραιά (http://www.electronics.teipir.gr/) 

 

 

Η ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πειραιά τµήµατος ηλεκτρονικής είναι µια απλή 

και πολύ φτωχή σε πληροφορίες σελίδα. Έτσι ο επισκέπτης αναγκάζεται 

να τρέξει στη κεντρική σελίδα του ΤΕΙ για να ενηµερωθεί σε αρκετά 

θέµατα. (ο παρακάτω ιστότοπος λειτουργούσε  µέχρι το 2005 και 

αποτελούσε την κεντρική σελίδα του ΤΕΙ Πειραιά ) 

 
Στα αριστερά  του ιστού υπάρχει µια στήλη µε 9 πλήκτρα (είναι το 

σταθερό κοµµάτι της σελίδας) που σε οδηγούν σε άλλους ιστοτοπους 

ανάλογα µε την πληροφορία που θες.. Το  πλήκτρο κουµπί ανακοινώσεις 

µας οδηγεί στις ακόλουθες ιστοσελίδες: ανακοινώσεις, γραµµατεία, 

τοµέων, προσωπικού και Administrator . Ακόµα περιέχει το πρόγραµµα 

της εξεταστικής, την περίοδο εξεταστικής ή το πρόγραµµα µαθηµάτων 

.Στην συνέχεια το πλήκτρο στοιχεία τµήµατος, περιέχει  πληροφορίες 

για τα ιστορικά στοιχεία, την διοικητική δοµή, το προσωπικό, τα 

διοικητικά θέµατα και πρόσβαση-επικοινωνία. Το πλήκτρο ακαδηµαϊκά 

θέµατα µας παρέχει πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραµµα, για το 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα για τον κανονισµό σπουδών και για το 

προσωπικό. Το  πλήκτρο πρόγραµµα και έρευνα µας ενηµερώνει  για τα 

προγράµµατα τµήµατος, για τα προγράµµατα προσωπικού, κανονισµός 

σπουδών ή χρήσιµα link .Επίσης υπάρχει το πλήκτρο σελίδες 

καθηγητών όπου µπορείς να περιηγηθείς στις ιστοσελίδες των 

καθηγητών και να ενηµερωθείς για τα µαθήµατα τους, ο βιογραφικό τους 

και το e-mail που µπορείς να έρθεις σε επικοινωνία. Το πλήκτρο 

επικοινωνία-τοποθεσία µας οδηγεί στην ιστοσελίδα που περιέχει την 
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διεύθυνση του τµήµατος, τα τηλέφωνα και τα e-mails όπου µπορείς να 

έρθεις σε επικοινωνία µε το τµήµα. Στην συνέχεια το πλήκτρο 

επαγγελµατικά δικαιώµατα  περιέχει την εφηµερίδα της κυβερνήσεως 

µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που έχει ο απόφοιτος του ΤΕΙ 

ηλεκτρονικής. Ακολουθεί το κουµπί επετηρίδα αλλά επειδή η σελίδα 

είναι υπό κατασκευή δεν ξέρουµε τι περιέχει.  Τέλος το πλήκτρο 

κεντρική σελίδα σε οδηγεί  στη αρχική σελίδα του τµήµατος και όχι 

στην κεντρική του ΤΕΙ (άρα η ορολογία παραπλανάει τον επισκέπτη ). 

Στην συνέχεια κάτω από την στήλη υπάρχει µε πολύ µικρά γράµµατα το 

link µε την κεντρική σελίδα του ΤΕΙ και ακριβώς από κάτω το πλήκτρο 

επιχειρείν στα ΤΕΙ που σε οδηγεί σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα του 

υπόγειου παιδείας. Για να δούµε τι πληροφορίες που περιέχει το κάθε 

πλήκτρο θα πρέπει µε το ποντίκι µας να πατήσουµε πάνω στο πλήκτρο 

και να µας κάνει link σε άλλο ιστό  έτσι ώστε να δούµε τα περιεχόµενα 

του και πως µπορεί να µας εξυπηρετήσει. Ενώ κάλλιστα θα µπορούσαµε 

να δούµε τα περιεχόµενα του, τοποθετώντας το ποντίκι πάνω στο 

πλήκτρο και αυτά θα εµφανιζόταν στο πλάι. Έτσι ο επισκέπτης δεν θα 

έχανε χρόνο ψάχνοντας την πληροφορία που θέλει  αλλά θα ήταν και πιο 

εύχρηστο για κάποιον που δεν είναι εξειδικευµένος . Άλλο ένα 

µειονέκτηµα που εντοπίσαµε είναι ότι τα πλήκτρα µας παραπέµπουν σε 

άλλες πληροφορίες από αυτές που αναγράφουν ή ακόµα βλέπουµε 

στοιχεία να επαναλαµβάνονται σε πολλά τα links.Στο κέντρο της 

ιστοσελίδας υπάρχουν οι ανακοινώσεις του τµήµατος τα προγράµµατα 

εξεταστικής, το πρόγραµµα µαθηµάτων, πληροφορίες για τα 

µεταπτυχιακά προγράµµατα και κάποιος χαιρετισµός. Θα µπορούσε να 

υπάρχει ένα τρέχον παράθυρο όπου θα είχε τις ανακοινώσεις της ηµέρας 

ή  κάποιες εποχιακές πληροφορίες όπως το πρόγραµµα εξετάσεων. Τέλος 

στα δεξιά του ιστού υπάρχει απλά µια εικόνα για να καλύψει το κενό 

χώρο. Θα ήταν καλύτερο να υπήρχαν φωτογραφίες του ιδρύµατος 

οµοιόµορφα κατανεµηµένες . 
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Ιστοσελίδα Πολυτεχνείου Κρήτης(www.tuc.gr) 
 

 

Η ιστοσελίδα του πολυτεχνείου Κρήτης τµήµα ηλεκτρονικών µηχανικών 

και µηχανικών υπολογιστών είναι µια οργανωµένη σελίδα και περιέχει 

αρκετές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που  αφήνουν ικανοποιηµένο 

τον επισκέπτη.  

 
 

 

 
 

Στο κέντρο της σελίδας υπάρχουν  8 πλήκτρα που σε οδηγούν  σε άλλες 

σελίδες ανάλογα µε τις πληροφορίες που αναζητά ο επισκέπτης. Το 

πλήκτρο  γενικές πληροφορίες  µας ενηµερώνει για τα τµήµατα που 

υπάρχουν στο πολυτεχνείο και  τους τοµείς (τοµέας συστηµάτων, τοµέας 

πληροφορικής, τοµέας τηλεπικοινωνιών και τοµέας ηλεκτρονικής και 

αρχιτεκτονικής υπολογιστών)  από τους οποίους  αποτελείται το τµήµα. 

Μας  δίνει πληροφορίες για τα µεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές 

και στην συνέχεια µας αναφέρει για τις ερευνητικές δραστηριότητες και 

τα ερευνητικά πανεπιστήµια που µετέχει. Τέλος  κάνει µία αναφορά για 

την φοιτητική µέριµνα. Στην συνέχεια το πλήκτρο τοµείς µας οδηγεί στις 

ιστοσελίδες που περιέχουν αναλυτικά τους τέσσερις τοµείς που 

αναφέραµε παραπάνω. Το πλήκτρο εργαστήρια µας παραπέµπει στα 

sites των εργαστηρίων που έχει το τµήµα. Το πλήκτρο εκπαίδευση.  Στη 
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συνέχεια έχουµε το πλήκτρο προσωπικό στο οποίο ο επισκέπτης µπορεί 

να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες του προσωπικού που εργάζεται στο τµήµα 

και διακρίνεται στις εξής τρεις κατηγορίες: α) διδακτικό-ερευνητικό 

προσωπικό, β)ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό και γ)διοικητικό 

προσωπικό. Πατώντας το πλήκτρο ανακοινώσεις ο επισκέπτης 

ενηµερώνεται για τις πρόσφατες αλλά και για τις παλαιότερες 

ανακοινώσεις. Ακόµα περιλαµβάνει έντυπο συστατικής επιστολής και 

αίτησα εισαγωγής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το πλήκτρο επικοινωνία το οποίο ανοίγει την σελίδα που 

υπάρχουν τα τηλέφωνα, το fax, το e-mail και η ταχυδροµική διεύθυνση 

του τµήµατος. Τέλος το πλήκτρο σύνδεσµοι µας οδηγεί στην ιστοσελίδα 

της βιβλιοθήκης του πολυτεχνείου, του γραφείου σταδιοδροµίας και 

διασύνδεσης και του κέντρου διαχείρισης ανάπτυξης δικτύων 

πολυτεχνείου Κρήτης. Σε αυτό το σηµείο περιµέναµε ότι το πλήκτρο 

σύνδεσµοι θα περιλάµβανε και χρήσιµα links όπως  για παράδειγµα links 

µε άλλα ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. ή links  µε  σελίδες που ενδιαφέρουν το τµήµα ή  

links µε τοπικούς φορείς. ∆ίπλα από το πλήκτρο σύνδεσµοι υπάρχει  το 

πλήκτρο µε την αγγλική σηµαία που σε οδηγεί στο αγγλικό site και το 

πλήκτρο site map που σε οδηγεί στις ιστοσελίδες  του προσωπικού, της 

εκπαίδευσης, των εργαστηρίων, της επικοινωνίας, των τοµέων, των 

συνδέσµων και τις γενικές πληροφορίες. Η ορολογία site map πιστεύουµε 

ότι δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόµενο της σελίδας. Με αυτόν τον όρο 

µας παραπέµπει σε µια  σελίδα που  θα περιείχε το οργανόγραµµα του 

τµήµατος. Κάτω  από τα 8 πλήκτρα υπάρχει το link νέες θέσεις ∆.Ε.Π. 

που σε οδηγεί στην σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τις προκηρύξεις 

θέσεων διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού. Στην συνέχεια το link 

παρουσιάσεις διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών, µας 

ενηµερώνει για τις παλιές και καινούργιες παρουσιάσεις. Τέλος το link 

πληροφορίες  µόνο για προσωπικό του τµήµατος περιέχει αρχεία που 

αφορούν διαδικασίες  για παραγγελίες βιβλίων φωτοτυπιµένων   

σηµειώσεων και άλλα διοικητικά θέµατα που αφορούν τα µέλη ∆.Ε.Π. 

του τµήµατος. ένα στοιχείο που εντοπίσαµε ότι λείπει από την ιστοσελίδα 

είναι η µηχανή αναζήτησης. Ακόµα πιστεύουµε ότι θα ήταν καλύτερα η 

σελίδα να ήταν πιο απλωµένη στην οθόνη. Όλες οι πληροφορίες 

βρίσκονται στο κέντρο τις οθόνης ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχει κενό. 
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Ιστοσελίδα ΤΕΙ Αθήνας (http://www.ee.teiath.gr) 

 
 

Η ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας τµήµα ηλεκτρονικής είναι µια 

ενδιαφέρουσα σελίδα ως προς την δοµή και την ευκολία που έχει ο 

επισκέπτης  να προηγηθεί. 

 
Στα αριστερά της σελίδας υπάρχει µία στήλη  µε 7 πλήκτρα στα οποία ο 

επισκέπτης µπορεί να βρει τις πληροφορίες που αναζητά. Το  πρώτο 

πλήκτρο γενικές πληροφορίες  περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την 

ιστορία του ΤΕΙ, την υποδοµή, ανακοινώσεις , εκδηλώσεις, επικοινωνία, 

link µε άλλα ιδρύµατα, προκηρύξεις θέσεων, αποφάσεις συµβουλίου, 

διοικητική διάρθρωση και σχετική νοµοθεσία που αφορούν τα ιδρύµατα 

και τα δικαιώµατα του φοιτητή. Στην συνέχεια το πλήκτρο προπτυχιακές 

σπουδές  περιλαµβάνει το ωρολόγιο πρόγραµµα και το πρόγραµµα 

σπουδών. Στο  πλήκτρο µεταπτυχιακές σπουδές   µπορούµε να 

ενηµερωθούµε για τα µεταπτυχιακά που γίνονται στο τµήµα 

ηλεκτρονικής. Τέταρτο στην σειρά είναι το πλήκτρο ανθρώπινο δυναµικό 

στο οποίο ο επισκέπτης ενηµερώνεται σχετικά µε το διδακτικό 

προσωπικό, το ειδικό τεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και 

το προσωπικό υποστήριξης. Στην  σελίδα υπάρχουν τηλέφωνα και e-

mails που µπορείς να επικοινωνήσεις. Ακολουθεί  το πλήκτρο ερευνητική 

δραστηριότητα το οποίο αναφέρει τις ερευνητικές οµάδες του ιδρύµατος 

και τους χώρους στους οποίους διεξάγονται οι έρευνες. Το   κουµπί 

υπηρεσίες περιέχει πληροφορίες για τις αιτήσεις γραµµατείας, δήλωση 

µαθηµάτων, ανακοινώσεις δικτύου, αίτηση νέου χρήστη LDAP, κέντρου 



 38 

διαχείρισης δικτύου, webmail και e-κµάθηση. Τέλος το πλήκτρο 

δικτυακή πύλη σε οδηγεί στις ιστοσελίδες  του µεταπτυχιακού του 

ιδρύµατος(MSc in data communication systems),του web του τµήµατος 

ηλεκτρονικής, των ερευνητικών προγραµµάτων, στην σελίδα του 

helpdesk του τµήµατος ηλεκτρονικής, των εγγραφών µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων και στην σελίδα www.beowulf.gr. Τέλος το πλήκτρο 

περιέχει στατιστικά στοιχεία του web server.Στο αριστερό κάτω µέρος 

της  σελίδας υπάρχει ο κωδικός πρόσβασης ldap και το όνοµα χρήστη 

στα οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης το διδακτικό προσωπικό και οι 

φοιτητές του ιδρύµατος. Σε αυτούς τους ισοτόπους  υπάρχουν 

πληροφορίες που δεν χρειάζεται να γνωρίζει  ο κάθε επισκέπτης. Στο 

κέντρο της σελίδας υπάρχουν κάποια σχόλια για την σελίδα και τους 

επισκέπτες της. Στην συνέχεια υπάρχει ένα πρωτότυπο παράθυρο που σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα εµφανίζονται ρητά που έχουν πει 

ξένοι και Έλληνες ποιητές  και συγγραφείς. Στο τέλος της σελίδας µπορεί 

ο επισκέπτης να δει τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις της γραµµατείας 

όπως για παράδειγµα πρόγραµµα εξεταστικής ανακοινώσεις και άλλα. 

Στο πάνω και δεξιό µέρος της σελίδας  υπάρχει µια µηχανή αναζήτησης  

η οποία τις περισσότερες φορές χάνεται γιατί κινούµε την µπάρα προς τα 

κάτω για να δούµε τι περιέχει σελίδα στο τέλος της ή για να κάνουµε 

κάποια σύνδεση που µας ενδιαφέρει. Ένα  άλλο στοιχείο που δεν µας 

άρεσε , είναι ότι η σελίδα πιάνει το 75% της οθόνης και το υπόλοιπο 

25%είναι κενό. Είναι όµως τόσα τα θετικά στοιχεία που έχει και οι 

δυνατότητες που µας προσφέρει που θεωρούµε ότι την συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα µαζί µε κάποιες άλλες  θα την χρησιµοποιήσουµε σαν 

πρότυπο για την δηµιουργία της δικής µας σελίδας .  
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Ιστοσελίδα Τµήµατος Ηλεκτρονικής Hong Kong 

(http://www.ee.cityu.edu.hk/) 
 

 

Η ιστοσελίδα του πανεπιστήµιου Hong Kong τµήµατος ηλεκτρονικών 

µηχανικών είναι µια από τις σελίδες που µας έκαναν εντύπωση γιατί 

παρατηρήσαµε ότι έχουν δώσει έµφαση στην κεντρική σελίδα του 

τµήµατος  προσπαθώντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη να 

προηγηθεί στην σελίδα . Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που µας αρέσει 

είναι ότι σε σύγκριση µε τις άλλες σελίδες περιέχει πληθώρα 

πληροφοριών τόσο για το τµήµα όσο και για τις δραστηριότητες και τις  

ευκολίες που έχει ο φοιτητής.  

 
Στο κέντρο της σελίδας υπάρχει µια σειρά από 6 πλήκτρα φωτογραφίες. 

Το πρώτο πλήκτρο για µας (about us)  µας παρέχει πληροφορίες για την 

ιστορία του τµήµατος, τις δραστηριότητες του και τις συνεργασίες που 

έχει µε άλλα πανεπιστήµια. Στην συνέχεια  µας ενηµερώνει για τα 

εργαστήρια του τµήµατος, το προσωπικό ,τα ερευνητικά προγράµµατα 

και τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Ακολουθεί το πλήκτρο προσωπικό 

(people) όπου ο επισκέπτης ενηµερώνεται για το διοικητικό προσωπικό 

και το διδακτικό προσωπικό. Η σελίδα περιέχει τα βιογραφικά τους, τα e-

mails και τα τηλεφωνά που µπορείς να έρθεις σε επικοινωνία µαζί τους.  

Το πλήκτρο προγράµµατα. Στη συνέχεια το πλήκτρο έρευνα (research) 

µας αναφέρει κάποιες  ιστορικές πληροφορίες για τα ερευνητικά 

προγράµµατα και στην συνέχεια µας οδηγεί στις σελίδες των 

ερευνητικών οµάδων και των ερευνητικών κέντρων του τµήµατος. Το 

πλήκτρο µεταφορά τεχνολογίας (technology transfer) µας οδηγεί στις 

παρακάτω ιστοσελίδες 1)προγράµµατα γνωµοδότησης, 2) εφαρµοσµένα 

ερευνητικά προγράµµατα, 3)διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και 4) city pin-off 
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companies. Τέλος το πλήκτρο εγκαταστάσεις (facilities) αναφέρεται στα 

εργαστήρια που υπάρχουν στο τµήµα, στον οργανόγραµµα των 

εργαστηρίων και τις ώρες λειτουργίας τους. Για περισσότερες 

πληροφορίες µπορούµε να περιηγηθούµε στις σελίδες των εργαστηρίων 

µε διπλό κλικ πάνω στο κάθε εργαστήριο.  ∆ίπλα από τα πλήκτρα 

φωτογραφίες  υπάρχει το κουµπί απαιτήσεις εισόδου προγράµµατος 

(programme entrance requirement).  Ακριβώς από κάτω από τα πλήκτρα 

φωτογραφίες υπάρχει ένα link που ονοµάζεται προγράµµατα 

αυτοχρηµατοδότηση (self-financing programs ) και µας οδηγεί στην 

σελίδα που περιέχει προγράµµατα αυτοχρηµατοδότησης για προπτυχιακή 

φοίτηση και µεταπτυχιακή εκπαίδευση. Μερικά από αυτά τα 

προγράµµατα είναι: 1)µεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά και πληροφορίες 

για την εφαρµοσµένη µηχανική, 2)P.G.C προγράµµατα και 3) 

προγράµµατα ηλεκτρονική και εφαρµοσµένη µηχανική επικοινωνίας.  

Κάτω από το link που αναφέραµε παραπάνω υπάρχει µια σειρά από 

κουµπιά που περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Το πλήκτρο νέα και 

γεγονότα (news and evens)  περιέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή 

διάφορων σεµιναρίων και διασκέψεων από τις ερευνητικές οµάδες και το 

διδακτικό προσωπικό . ∆εύτερο στην σειρά είναι το πλήκτρο 

επιτεύγµατα (achievements) το οποίο µας περιγράφει τα επιτεύγµατα 

καθηγητών και φοιτητών καθώς και σηµαντικά γεγονότα που έχουν 

σχέση µε το τµήµα. Στην συνέχεια ακολουθεί το πλήκτρο σελίδα 

µαθητών (student page) όπου εκεί έχουν πρόσβαση µόνο οι φοιτητές του 

τµήµατος. Στο    πλήκτρο  σελίδα προσωπικού (staff page) έχει 

πρόσβαση µόνο το προσωπικό του τµήµατος και όχι ο επισκέπτης. 

Ακολουθεί το πλήκτρο απόφοιτοι κολεγίου (alumni) το οποίο µας 

παραπέµπει σε ιστοσελίδες που αφορούν τους απόφοιτους του τµήµατος. 

Το πλήκτρο κοινωνία (society) µας οδηγεί σε µια σελίδα που δεν 

καταλαβαίνουµε ακριβώς σε τι αναφέρεται γιατί είναι στα κινέζικα. Το 

πλήκτρο χρήσιµες συνδέσεις (useful links) περιέχει συνδέσεις µε άλλα 

πανεπιστήµια, σύνδεση µε την βιβλιοθήκη του τµήµατος, σύνδεση µε 

οργανισµούς του Hong Kong  και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες 

συνδέσεις. Τέλος το πλήκτρο άλµπουµ (photo album)  µε φωτογραφίες  

περιέχει φωτογραφικό υλικό από όλα τα εργαστήρια του τµήµατος. 

Μερικά από τα στοιχεία που µας ενόχλησαν σαν επισκέπτες είναι ότι για 

να δούµε τι περιέχει ακριβώς κάθε πλήκτρο θα έπρεπε να κάνουµε 

σύνδεση και ξανά σύνδεση. Ενώ κάλλιστα θα µπορούσε το περιεχόµενο 

των κουµπιών να εµφανιζόταν στο πλάι κάθε φορά που εφαρµόζαµε τον 

κέρσορα µας πάνω στο πλήκτρο. Το µειονέκτηµα αυτής της ιστοσελίδας 

είναι ότι στην οθόνη εµφανίζεται η µισή σελίδα η άλλη µίση µαζί µε τις 

πληροφορίες που υπάρχουν  πρέπει ο επισκέπτης να κάνει scroll  για να 

τις βρει. Ακόµα τα χρώµατα είναι αχνά και αυτό είναι κουραστικό στα 

µάτια 
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.Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου της Σκωτίας (http://www.strath.ac.uk/) 

 

 
Η ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου strathclyde τµήµατος ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρολόγων µηχανικών είναι µια  σελίδα που απλώνεται σε όλη την 

οθόνη και το µάτι του επισκέπτη πέφτει συνεχεία πάνω σε πληροφορίες  

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται  µία χαοτική κατάσταση. Επίσης οι 

περισσότερες πληροφορίες χάνονται από την οθόνη για αυτό χρειάζεται 

να κάνουµε συνέχεια scroll  στην µπάρα.  
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Στα αριστερά της ιστοσελίδας υπάρχει µια στήλη µε 11 πλήκτρα τα οποία 

αντιστοιχούν σε κάποιες πληροφορίες. Το πρώτο πλήκτρο το τµήµα (the 

department) υπάρχει για να µας επαναφέρει κάθε φορά στην κεντρική 

σελίδα του τµήµατος. Η ορολογία που χρησιµοποιεί για αυτό το σκοπό 

δεν είναι η κατάλληλη, γιατί παραπλανάει  τον επισκέπτη και πιστεύει ότι 
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θα βρει πληροφορίες που έχουν σχέση µε το τµήµα. Το πλήκτρο επίδοξοι 

φοιτητές (prospective students) µας οδηγεί στις εξής ιστοσελίδες : 

1)εισαγωγή, 2
)
ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρολόγος µηχανικός σαν 

επάγγελµα, 3 το να γίνεις ένας επαγγελµατίας  µηχανικός, 4) ποια σειρά 

µαθηµάτων ακολουθεί ο φοιτητής, 5) προηγούµενοι φοιτητές, 6)  ποιοι 

εργοδότες µιλούν για τους πτυχιούχους του τµήµατος  7) στέγαση, 

σπουδάζοντας στο εξωτερικό και χορηγία, 8) η φοιτητική ζωή στο 

srtathclyde και τέλος 9) επικοινωνία µε το τµήµα. Στην συνέχεια το 

κουµπί σειρά µαθηµάτων (courses) περιέχει πληροφορίες για τα 

µαθήµατα των προπτυχιακών φοιτητών, σε οδηγεί στην ιστοσελίδα του 

κολεγίου κουδουνιών της τεχνολογίας µε το οποίο συνεργάζονται, στην 

σελίδα των προπτυχιουχων φοιτητών και στην σελίδα που περιέχει 

πληροφορίες για τα ερευνητικά πτυχία. Θα ήταν καλύτερο το link µε το 

κολέγιο που συνεργάζονται ,το link µε την σελίδα των προπτυχιούχων 

φοιτητών και το link για τα ερευνητικά πτυχία να µην υπήρχαν στην 

συγκεκριµένη σελίδα. Στην συνέχεια το πλήκτρο έρευνα (research)  µας 

αναλύει τις ερευνητικές  δραστηριότητες του τµήµατος, τα ερευνητικά 

κέντρα που διεξάγονται οι έρευνές και τις οµάδες των ερευνητών. Στο 

πλήκτρο προσωπικό (staff) υπάρχει µία µηχανή αναζήτησης που 

ανάλογα µε την κατηγορία προσωπικού που ψάχνεις ( ερευνητικό, 

γραµµατεία, τεχνικό, διδακτικό) και ή µε το γκρουπ προσωπικού αλλά 

και το όνοµα του προσώπου συµπληρώνεις την µηχανή και σου 

εµφανίζει τις πληροφορίες που θες. Το πλήκτρο νέα ( news)   µας παρέχει 

πληροφορίες για τις νεότερες ανακοινώσεις του τµήµατος και µας 

παραπέµπει σε ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφορίες. Ακολουθεί το 

πλήκτρο προπτυχιούχοι φοιτητές (undergraduate)  το οποίο αποτελείται 

από τα εξής σηµεία 1)πρόσφατες ανακοινώσεις 2)κοινές ειδοποιήσεις και 

βαθµοί για τα τµήµατα  c.e.s, e.e.e και e.m.e, 3) πίνακας ανακοινώσεων 

βαθµών ανά έτος 4) ειδοποιήσεις για κατηγορίες υπηρεσιών, 

5)περιγραφές τµηµάτων και τέλος 6)εξωτερικές µελέτες. Το πλήκτρο 

µεταπτυχιακοί φοιτητές (postgraduate) µας παραπέµπει στην 

ιστοσελίδα µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του τµήµατος. Το κουµπί 

τοπικές πληροφορίες (local information) περιλαµβάνει πληροφορίες για 

το τµήµα όπως για παράδειγµα  πληροφορίες για το προσωπικό ,για τα 

εργαστήρια ηλεκτρονικής, για τον ακαδηµαϊκό κατάλογο συµβουλών και 

στην συνέχεια περιέχει  χρήσιµες συνδέσεις. Το πλήκτρο επικοινωνία µε 

το τµήµα (contact us) µας οδηγεί σε µία σελίδα που περιλαµβάνει 

τηλέφωνα , e-mails και τον χάρτη του τµήµατος  για να µπορέσει ο 

ενδιαφερόµενος να έρθει σε επικοινωνία µε το τµήµα.  Τέλος το πλήκτρο 

αρχική σελίδα του πανεπιστηµίου (home page university) σε οδηγεί 

στην κεντρική σελίδα του πανεπιστηµίου. Θα ήταν πιο εξυπηρετικό για 

τον επισκέπτη αν τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω στα πλήκτρα να 

εµφανιζόταν στο πλάι οι πληροφορίες που περιέχουν.  Στο κέντρο της 
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ιστοσελίδας υπάρχει µία στήλη που αποτελείται από 4 παραγράφους. 

Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει το καλωσόρισµα της σχολής. Στην  

δεύτερη παράγραφο υπάρχει διαφήµιση της  ακαδηµίας power academy 

και ακριβώς από κάτω διαφήµιση της επιχείρησης Scottish enenterprise. 

Στην τελευταία παράγραφο υπάρχει πάλι διαφήµιση της young electronic 

designers awards. Πιστεύουµε ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τόσες 

διαφηµίσεις στην σελίδα και ειδικά τόσο απλωµένες που πιάνουν όλη την 

σελίδα και αναγκάζουν τον επισκέπτη να κινεί συνέχεια την µπάρα πάνω 

κάτω χάνοντας χρόνο. Στα δεξιά της ιστοσελίδας υπάρχει µια στήλη µε 

πέντε παραγράφουν που αναφέρονται σε πληροφορίες για τα τµήµα. Η  

πρώτη  παράγραφος σε οδηγεί στις σελίδες των µαθηµάτων. Η δεύτερη 

αναφέρεται στην καριέρα που µπορείς να κάνεις τελειώνοντας αυτό το 

τµήµα. Η Τρίτη και η τέταρτη αναφέρεται στις υποτροφίες που παίρνουν 

ου φοιτητές και η τελευταία παράγραφος αναφέρεται στα σηµαντικότερα 

βραβεία της µεγάλης Βρετανίας  που παίρνουν οι προπτυχιούχοι 

φοιτητές. Στην δεξιά µεριά της σελίδας πάνω από την στήλη µε τους 

παραγράφους, υπάρχουν τρία πλήκτρα. Το σπίτι (home) όπου δεν έχουµε 

καταλάβει γιατί υπάρχει εκεί αφού είµαστε στην αρχή της σελίδας, τον 

χάρτη της σελίδας (sitemap) όπου πάλι δεν καταλαβαίνουµε την 

χρησιµότητα του αφού δεν λειτουργεί και το πλήκτρο έρευνα (search) 

που είναι µια µηχανή αναζήτησης. Θεωρούµε ότι η κεντρική σελίδα  του 

τµήµατος δεν έχει καθόλου σωστή δοµή και δεν είναι καθόλου 

λειτουργική για τον επισκέπτη. Θα έπρεπε να ήταν πιο συγκροτηµένη και 

περισσότερο ευχάριστη για τον επισκέπτη. Άλλο ένα στοιχείο που δεν 

µας άρεσε είναι ότι δεν υπάρχει το πλήκτρο κάτω από την αναγραφή 

“τελευταία νέα για λεπτοµέρειες πατήστε εδώ”. Αυτό που µας έκανε 

εντύπωση στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι ότι µε το που εµφανίζεται 

στην οθόνη µας,  βοµβαρδιζόµαστε µε πληροφορίες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να είναι κουραστικό στα µάτια. Ο επισκέπτης για να βρει τις 

πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, πρέπει πρώτα να διαβάσει  άσκοπες 

πληροφορίες για αυτόν. Άλλο ένα κουραστικό σηµείο είναι ότι ο 

επισκέπτης πρέπει να κάνει συνέχεια scroll για να διαβάσει όλες τις 

πληροφορίες. Το θετικό όµως είναι µε λίγη υποµονή ο επισκέπτης µπορεί 

να βρει τα πάντα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου της Alcala 

(http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/index.htm) 
 

 
Η ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου της Αlcala του τµήµατος ηλεκτρονικής 

είναι µια απλή σελίδα. Το µόνο χαρακτηριστικό που µας κέντρισε το 

ενδιαφέρον  είναι το forum που υπάρχει σε αυτή την ιστοσελίδα. Στα  

αριστερά της σελίδας υπάρχει µια στήλη µε 7 πλήκτρα. Το πρώτο 

πλήκτρο προσωπικό (staff) µας οδηγεί σε µία σελίδα που µας 

ενηµερώνει για το διοικητικό προσωπικό, για το διδακτικό προσωπικό 

και  για το τεχνικό προσωπικό. Τον τρόπο σκέψεις για την κατασκευής  

της παραπάνω σελίδας είναι δύσκολο να τον κατανοήσουµε. Οι   

πληροφορίες υπάρχουν σε µια στήλη αριστερά της σελίδας και τις 

βλέπουµε κατεβάζοντας την µπάρα ενώ η υπόλοιπη σελίδα είναι σχεδόν 

άδεια, εκτός από µια φωτογραφία που υπάρχει στο κέντρο της. Το 

πλήκτρο διδασκαλία (teaching) περιέχει πληροφορίες για το πόσα 

χρόνια διαρκεί η σχολή , οι σειρές µαθηµάτων που υπάρχουν  ανά χρόνο , 

για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα , τις ερευνητικές δραστηριότητες του 

τµήµατος και για το διδακτορικό. Το πλήκτρο έρευνα (research) µας 

παρέχει πληροφορίες  για τα ερευνητικά προγράµµατα, για την διατριβή 

που έχει γίνει από τους καθηγητές του τµήµατος,  για την δηµοσίευση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων,. Το πλήκτρο σχεδιάγραµµα  (plank) µας 

οδηγεί στην σελίδα προειδοποιήσεις η οποία είναι άδεια, στην σελίδα 

υποτροφίες η οποία είναι κενή , στην σελίδα σειρές µαθηµάτων η οποία 

είναι και αυτή κενή, στην σελίδα νέα η οποία έχει γραφτεί στα ισπανικά, 
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στην σελίδα εφαρµογές για χρήση η οποία έχει γραφτεί στα ισπανικά και 

στην σελίδα propeustas που µάλλον είναι λέξη ισπανική και δεν ξέρουµε 

τι σηµαίνει  .  Το πλήκτρο τοποθεσία (location) περιέχει την διεύθυνση 

του πανεπιστηµίου, τα τηλέφωνα και το fax που µπορείς να έρθεις σε 

επαφή. Πιστεύουµε ότι θα ήταν καλύτερα να χρησιµοποιούσαν  την 

ορολογία επικοινωνία. Στην συνέχεια το πλήκτρο επικοινωνία (contact 

us) δεν γνωρίζουµε τι περιέχει γιατί πρέπει να εισάγεις κωδικό για να 

κάνει link. Υποθέτουµε ότι είναι σελίδα που αφορά τους το προσωπικό 

και τους φοιτητές του τµήµατος. Tέλος υπάρχει το πλήκτρο τηλεοπτική 

παρουσίαση (video presentation) το οποίο δεν έχουµε καταλάβει το 

περιεχόµενο του γιατί δεν µπορέσαµε να το κατεβάσουµε λόγω ότι 

αργούσε πάρα πολύ να κατέβει. Για µεγαλύτερη ευκολία του επισκέπτη 

θα ήταν προτιµότερο όταν τοποθετούσαµε το κέρσορα πάνω στα 

κουµπια΄να εµφανιζόταν στο πλάι το περιεχόµενο τους.. Στο κέντρο της 

σελίδας υπάρχουν τρεις φωτογραφίες από το πανεπιστήµιο και στα δεξιά 

της σελίδας υπάρχει µια στήλη που  παρουσιάζει  µε λίγα λόγια το τµήµα. 

Τέλος υπάρχει µια µηχανή αναζήτησης στα δεξιά της σελίδας πάνω από 

την στήλη παρουσιάσεις. Στην ιστοσελίδα διαπιστώσαµε ότι πάρα πολλές 

συνδέσεις που κάναµε σε σελίδες ήταν γραµµένες στα ισπανικά. Σε αυτή 

την ιστοσελίδα µας άρεσε πάρα πολύ το ότι υπάρχει forum. Εκεί 

ανταλλάζουν οι φοιτητές πληροφορίες, απορίες απόψεις και γενικά 

υπάρχει µια ιδιαίτερη κινητοποίηση. Αυτό όµως που δεν µας άρεσε είναι 

οι άδειες και αδιάφορες υπο-σελίδες.  
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Ιστοσελίδα Πανεστηµίου Brunel 

(http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/186) 

 
Η ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου Βrunel τµήµατος ηλεκτρονικής  και 

ηλεκτρολόγων υπολογιστών  είναι µια ιστοσελίδα που µας ενθουσίασε 

όχι τόσο για τις πληροφορίες που µας παρέχει αλλά για το template της. 

Είναι µια πρωτότυπη ιστοσελίδα µε ευχάριστο περιβάλλον που κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του επισκέπτη. (ο παρακάτω ιστότοπος λειτουργούσε  

µέχρι το 2005 και αποτελούσε την κεντρική σελίδα του Πανεστηµίου 

Brunel) Η ιστοσελίδα αποτελείται από τρία µέρει. 

Το πρώτο µέρος είναι το πάνω µέρος της σελίδας που είναι και το 

σταθερό µέρος και  περιέχει  11 κουτάκια(πλήκτρα) που όταν αφήσουµε 

τον κέρσορα πάνω τους εµφανίζεται ένα ταµπελάκι που µας ενηµερώνει 

για το περιεχόµενο του. Στην συνέχεια αν κάνουµε διπλό κλικ  πάνω στο 

κουτί εµφανίζονται άλλα κουτάκια (µικρότερα σε µέγεθος) που 

ουσιαστικά κάνουν link στις σελίδες που περιέχουν τις πληροφορίες που 

µας ενδιαφέρουν. Το δεύτερο µέρος είναι αριστερά της σελίδας και κάθε 

φορά που ανοίγουµε το κύριο κουτάκι (πλήκτρο) εµφανίζεται µια σελίδα 

που είναι η εισαγωγή για το περιεχόµενο του κουτιού. Το τελευταίο και 

τρίτο µέρος είναι δεξιά της σελίδας και εµφανίζει τα περιεχόµενα των 

µικρών κουτιών κάθε φορά που ανοίγουµε ένα. Το κουτί (πλήκτρο) 

τµήµα (department) περιέχει τέσσερα κουτάκια, και το κάθε κουτάκι µας 

οδηγεί  στις εξής ιστοσελίδες 1) δραστηριότητες  η οποία µας ενηµερώνει 

για την τελευταία τεχνολογία και την ευρεία ποικιλία εξοπλισµού που 
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έχει το τµήµα, για την 24ωρη πρόσβαση που έχουν οι φοιτητές στους 

υπολογιστές και στα εργαστήρια, για τις βιβλιοθήκες  και τους χώρους 

διαβάσµατος που έχει το τµήµα και για την εύκολη πρόσβαση στους  

πόρους του Λονδίνου. 2) επικοινωνία η οποία περιέχει την διεύθυνση , το 

e-mail τα τηλέφωνα και το fax του τµήµατος. 3) τελευταία νέα η οποία 

µας ενηµερώνει για τα νέα του τµήµατος και 4) λίστα προσωπικού η 

οποία περιλαµβάνει τα τηλέφωνα τα e-mails και τα µαθήµατα που 

διδάσκει ο κάθε καθηγητής. Το κουτί (πλήκτρο)  προπτυχούχοι 

(postgraduate) περιέχει 5 κουτάκια και το κάθε κουτί µας περιέχει τις 

εξής πληροφορίες 1) µεταπτυχιακό στα συστήµατα επικοινωνιών 

δεδοµένων 2) µεταπτυχιακό στα ψηφιακά συστήµατα ραδιοφωνικής 

µετάδοσης, 3)MPhil πολυµέσα 4) MPhil δίκτυα και 5) NewRoute PhD 

information . Το κουτί µεταπτυχιούχοι (undergraduate) περιέχει 7 

κουτάκια και το κάθε κουτάκι περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες 

για 1) την τεχνολογία και σχέδιο πολυµέσων BSc , για 2) την 

ηλεκτρονική και ηλεκτρολογία µηχανικών BSc  για 3)την εφαρµοσµένη 

µηχανική διαδικτύου BEng  για 4) την εφαρµοσµένη µηχανική 

συστηµάτων  ηλεκτρονικών υπολογιστών BEng για 5)την ηλεκτρονική 

και µικροηλεκτρονική µηχανική  BEng για 6) την δηµιουργία 

ηλεκτρονικής µουσικής BA και για  7)το ηλεκτρονικό εµπόριο BSc.Το  

κουτί σπουδάζοντας στο  Βrunel (studying at  Βrunel) περιλαµβάνεται 

από 5 κουτάκια και το κάθε κουτάκια µας οδηγεί στις εξής σελίδες: 

1)σπουδές και µάθηση , 2)γιατί στο Βrunel ; 3)σειρές µαθηµάτων 

4)αξιολόγηση και 5)sandwich placement. Το κουτί (πλήκτρο)  έρευνα 

(research)περιέχει 9 κουτάκια  και το κάθε κουτάκι µας παρέχει τις εξής 

πληροφορίες: 1)δηµοσιεύσεις)των ερευνητικών προγραµµάτων 2) 

επικοινωνία και επεξεργασία σήµατος πολυµέσων, 3)όργανα αισθητήρων 

και αποτελέσµατα  radation, 4) ερευνητικά προγράµµατα 5) ερευνητικό 

προσωπικό, 6) συστήµατα ασύρµατων και δικτύων υπολογιστών, 7) 

σύστηµα δύναµης και ελέγχου, 8) συστήµατα πολυµέσων και παράλληλη 

τεχνολογία υπολογισµού 9)NewRoute PhD information Στην συνέχεια 

υπάρχει το κουτί εργασία σπουδαστών (student work) το οποίο 

αποτελείται από 3 κουτάκια και το κάθε κουτάκι περιέχει τις παρακάτω 

πληροφορίες : 1)εφαρµοσµένη µηχανική, 2) προπτυχιουχοι και  3) 

πολυµέσα. Ακολουθεί το κουτί  (πλήκτρο)  περιπτώσεις  φοιτητών 

(case studies) το οποίο περιέχει 3 κουτάκια και το κάθε κουτάκι µας 

οδηγεί στις εξής σελίδες : 1) έρευνα, 2)προπτυχιουχοι και 

3)µεταπτυχιουχοι. Τέλος το κουτί BITlab περιέχει 5 κουτάκια και το 

κάθε κουτί µας οδηγεί στις παρακάτω σελίδες 1)εξοπλισµός ,2) γεγονότα 

και κρατήσεις, 3) έρευνες ,4)η έναρξη και 5) επισκόπηση. Στα δεξιά της 

εικόνας υπάρχουν 2 κουτιά (πλήκτρα) που είναι αποµονωµένα από τα 

υπόλοιπα. Το κουτί (πλήκτρο) έρευνα το οποίο είναι µια µηχανή 

αναζήτησης και το κουτί βοήθεια που µας εξηγεί τι περιέχουν τα κουτιά 
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και  πώς να τα χειριστούµε. Μπορεί η σελίδα να µας ενθουσίασε  αλλά 

δεν µας διευκόλυνε καθόλου γιατί κάθε φορά που κάναµε link  σε µια 

σελίδα για να ενηµερωθούµε,  οι περισσότερες πληροφορίες δεν 

φαινόντουσαν και έπρεπε να χρησιµοποιούµε συνέχεια την µπάρα . Στην 

συνέχεια καταλάβαµε ότι για να επιστρέψουµε σε την προηγούµενη 

σελίδα έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε το κουµπί του explore. Η 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα µας κέντρισε το ενδιαφέρον για τα flash που 

έχει. Σαν ιστοσελίδα είναι εντυπωσιακή αλλά δυσκολεύει τον επισκέπτη 

στην πλοήγηση και στον εντοπισµό των  πληροφοριών . Η αλήθεια είναι  

ότι αργεί αρκετά να εµφανιστεί στην οθόνη και αυτό κουράζει τον 

επισκέπτη µε αποτέλεσµα  να εξαντλείται η υποµονή του και πολύ 

πιθανόν να φεύγει από το site. 

 

Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου της York(http://www.elec.york.ac.uk/) 
 

 

Η ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης τµήµατος 

ηλεκτρονικής είναι µια προσεγµένη σελίδα και παρέχει στον επισκέπτη  

την δυνατότητα να προηγηθεί µε ευκολία. Θα ήταν όµως προτιµότερο να 

είχε δώσει λίγο περισσότερο έµφαση στην αρχική της σελίδα 

τοποθετώντας κάποιες εικόνες από το πανεπιστήµιο. Πιστεύουµε ότι οι 

επεξηγήσεις που έχει δίπλα στα κουµπιά θα ήταν καλύτερο να 

εµφανιζόντουσαν όταν τοποθετούσε τον κέρσορα πάνω τους. 

Στην αρχή της σελίδας υπάρχει µια παράγραφος που αξιολογεί το τµήµα 

και προτρέπει τον επισκέπτη να έρθει σε επαφή µαζί τους. Στα αριστερά 

της ιστοσελίδας υπάρχει µια στήλη µε 9 πλήκτρα. Το κάθε κουµπί έχει 

δίπλα του µια σειρά που αναφέρει τα περιεχόµενα που υπάρχουν µέσα σε 

αυτό. Το πρώτο πλήκτρο νεοεισερχόµενοι προπτυχιακοί φοιτητές 
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(undergraduate admissions) σε οδηγεί στις σελίδες  που περιέχουν τις 

εξής πληροφορίες : 1)σειρές µαθηµάτων, 2)σπουδάζοντας ηλεκτρονικά 

στην νέα Υόρκη, 3)φοιτητές που δεν είναι αγγλόφωνοι,4)λεπτοµέρειες 

για να έρθει ο επισκέπτης σε επαφή µε το τµήµα, 5) ώριµοι φοιτητές /όχι 

σίγουρη είσοδος, 6) είσοδος πανεπιστηµιακών σελίδων και τέλος 

7)πληροφορίες για αιτήσεις. Το πλήκτρο νεοεισερχόµενοι 

µεταπτυχιακοί φοιτητές (  postgraduate admissions )περιέχει 

πληροφορίες για τα ερευνητικά πτυχία, για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα,  

για το µεταπτυχιακό µε έρευνα, για το µεταπτυχιακό στις επικοινωνίες, 

για την  µουσική τεχνολογία,  για το προσωπικό, για τις υπηρεσιακές 

εγκαταστάσεις, για την χρηµατοδότηση, για τις πανεπιστηµιακές 

διαβαθµισµένες σπουδές και το τέλος για το µεταπτυχιακό στην 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και στις επικοινωνίες ραδιοσυχνότητας . 

Στην συνέχεια το πλήκτρο ερευνητικές δραστηριότητες (research 

activities) µας πληροφορεί για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 

τµήµατος, τις ερευνητικές οµάδες και τα κέντρα που διεξάγονται οι 

έρευνες. Ακολουθεί το πλήκτρο βιοµηχανικές δραστηριότητες και 

σειρές µαθηµάτων ( industrial activities and courses) το οποίο µας 

παρέχει πληροφορίες για τις συνεχείς επαγγελµατικές πορείες ανάπτυξης 

και τα βιοµηχανικά όπλα του τµήµατος. Το πλήκτρο τρέχοντα κενά 

(current vacancies) µας ενηµερώνει για τις ευκαιρίες απασχόλησης που  

υπάρχουν στο τµήµα. Το πλήκτρο προσωπικό τµήµατος   ( department 

staff) περιέχει πληροφορίες για το προσωπικό που δουλεύει στο τµήµα. 

Μας οδηγεί στις σελίδες του ακαδηµαϊκού προσωπικού, του ερευνητικού 

προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού, της γραµµατείας και των 

πειραµατικών υπαλλήλων. Το  πλήκτρο εγκαταστάσεις  τεχνικής 

υποστήριξης  ( technical support facilities ) µας οδηγεί στις ιστοσελίδες 

των εργαστηρίων (εργαστήρια διδασκαλίας, εργαστήρια µουσικής 

τεχνολογίας, εργαστήρια ηλεκτρονικής, εργαστήρια εφαρµοσµένων 

µηχανικών και εργαστήρια υπολογιστών) του τµήµατος που 

χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία και σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

Το πλήκτρο γενικές πληροφορίες (general information)  περιλαµβάνει  

περισσότερες πληροφορίες  για το πανεπιστήµιο και κάποιες σελίδες  που 

ενηµερώνεσαι για την πόλη. Τέλος το κουµπί επικοινωνία και 

τοποθεσία ( contacts and location) ) µας οδηγεί σε µία σελίδα που 

περιλαµβάνει τηλέφωνα , e-mails και τον χάρτη του τµήµατος  για να 

µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να έρθει σε επικοινωνία µε το τµήµα. Στην 

συνέχεια κάτω από την στήλη µε τα 9 πλήκτρα υπάρχει  το πλήκτρο 

πολιτική ίσων ευκαιριών ( equal opportunities policy)  το οποίο µας 

οδηγεί στις ιστοσελίδες  του γραφείου ίσων ευκαιριών, της επιτροπής 

ίσων ευκαιριών, της πολιτικής ίσων ευκαιριών για τους σπουδαστές, του 

κώδικα συµπεριφοράς για παρενόχληση, της πολιτικής ίσων ευκαιριών 

(προσωπικού) και τέλος της στρατηγικής ίσων ευκαιριών. Στα αριστερά 
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και τέλος της σελίδας υπάρχει µία µηχανή αναζήτησης για την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Παρατηρήσαµε ότι δεν υπάρχει κανένα 

πλήκτρο που να σε οδηγεί στη κεντρική σελίδα του πανεπιστηµίου. Αυτό 

που µας άρεσε ιδιαίτερα και παράλληλα µας χαροποίησε σε αυτή την 

σελίδα είναι στις προπτυχιακές σπουδές υπάρχει ένα σκέλος που 

αναφέρεται στους αλλοδαπούς φοιτητές και προς έκπληξη µας είδαµε ότι 

αναφέρετε συγκεκριµένα στους Έλληνες φοιτητές και µάλιστα όχι στην 

Αγγλική αλλά στην Ελληνική γλώσσα. Όπως αναφέραµε και παραπάνω η 

συγκεκριµένη σελίδα είναι απλή αλλά έχει ευχάριστο και εύκολο 

περιβάλλον πράγµα που ικανοποίει τον επισκέπτη. Φυσικά εκεί που 

δυσκολεύεται ο επισκέπτης είναι ότι πρέπει να κάνει συνέχεια scroll. 
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Ιστοσελίδα ΤΕΙ Ηρακλείου (http://www.chania.teicrete.gr/ 
 

Η ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηρακλείου παράρτηµα Χανίων τµήµα 

ηλεκτρονικής  περιέχει µόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το ίδρυµα, 

πράγµα που αναγκάζει τον επισκέπτη να κάνει πολλές φορές link στη 

κεντρική σελίδα. Η δοµή της σε συνάρτηση µε το ότι φορτώνετε αργά 

δυσκολεύει τον επισκέπτη στην πλοήγηση του. (ο παρακάτω ιστότοπος 

λειτουργούσε  µέχρι το 2005 και αποτελούσε την κεντρική σελίδα του 

ΤΕΙ µας ) 

 
 

Στα αριστερά της οθόνης υπάρχει µια στήλη µε 6 πλήκτρα και καθώς 

επιλέγουµε κάποια από αυτά µας οδηγούν σε ιστοσελίδες που µας 

ενδιαφέρουν. Το πλήκτρο οργάνωση  µας οδηγεί σε µια σελίδα που µας 

ενηµερώνει για τα εργαστήρια που υπάρχουν στους  τρεις τοµείς 

(ηλεκτρονικής , αυτοµατισµού και τηλεπικοινωνιών)του τµήµατος. Η 

ορολογία οργάνωση πιστεύουµε ότι δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόµενο 

της συγκεκριµένης σελίδας µε αποτέλεσµα να παραπλανείτε ο 

επισκέπτης . Με το πάτηµα του πλήκτρου σπουδές η σελίδα που ανοίγει 

µας αναλύει το πρόγραµµα σπουδών του ιδρύµατος. Στην συνέχεια 

έχουµε το πλήκτρο προσωπικό όπου ο επισκέπτης ενηµερώνεται  για το 
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διδακτικό προσωπικό. Η σελίδα  περιέχει τα βιογραφικά τους τα e-mail 

και τα τηλέφωνα που µπορείς να επικοινωνήσεις µαζί τους. Τέταρτο στην 

σειρά είναι το πλήκτρο έρευνα του οποίου δεν έχουµε καταλάβει την 

ύπαρξη αφού µας οδηγεί σε µια κενή σελίδα. Ακολουθεί το πλήκτρο 

γραµµατεία το οποίο περιέχει πληροφορίες για την αρµοδιότητα της 

γραµµατείας, τις ώρες που µπορεί να εξυπηρετηθεί ο ενδιαφερόµενος, 

τηλέφωνα επικοινωνίας µε το διοικητικό προσωπικό και κάποιες 

πληροφορίες για τις εγγραφές και µετεγγραφές των φοιτητών. Τέλος  το 

πλήκτρο συνδέσεις η σελίδα που ανοίγει περιέχει χρήσιµα links µε 

επίσηµα sites εταιριών ηλεκτρονικής, ελληνικά sites για ηλεκτρονικούς, 

sites γενικού ενδιαφέροντος, τοπικά links όπως τοπικές εφηµερίδες, 

δήµος Χανίων και άλλα και τέλος περιέχει links µε  ελληνικά ΑΕΙ και 

ΤΕΙ όπως και διάφορα υπουργία. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα 

διαφηµιστικό πλήκτρο. Στην συνέχεια υπάρχουν 2 κουτάκια τα οποία 

περιέχουν το ωρολόγιο πρόγραµµα και το κανονισµό σπουδών. Κατά την 

γνώµη µας θα ήταν καλύτερα να τα είχαν τοποθετήσει στο κέντρο της 

σελίδας  το οποίο περιέχει µόνο κάποια ελάχιστα σχόλια στην κορυφή 

της σελίδας. Ακολουθεί το κουτάκι ανακοινώσεις  που οδηγείσαι στις 

σελίδες των µαθηµάτων και εργαστηρίων, των πτυχιακών, της πρακτικής 

άσκησης και τα µεταπτυχιακά. Καµία από τις παραπάνω σελίδες δεν 

λειτουργεί εκτός από τις ανακοινώσεις των µαθηµάτων και 

εργαστηρίων(το κουτί ανακοινώσεις θα έπρεπε να το είχαν τοποθετήσει 

στην στήλη µε τα 6 πλήκτρα). Άλλο ένα στοιχείο που µας ενόχλησε είναι 

ότι όταν κάνουµε links σε σελίδες που µας ενδιαφέρουν οι µισές 

πληροφορίες χάνονται και θα πρέπει να ανεβοκατεβάζουµε την µπάρα 

για να τις διαβάσουµε. Ακόµα δεν υπάρχει το πλήκτρο αρχική σελίδα και 

έτσι θα πρέπει να πατάµε συνέχεια το πλήκτρο πίσω από την µπάρα του 

explore. Σε σύγκριση µε άλλες ιστοσελίδες παρατηρήσαµε ότι λείπουν 

αρκετές πληροφορίες όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα της 

εξεταστικής και χρήσιµες ανακοινώσεις που θα µπορούσαν να υπήρχαν 

στο κέντρο της σελίδας σε ένα τρέχον παράθυρο. Επίσης δεν αναφέρεται 

πουθενά για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του τµήµατος, τις αθλητικές 

δραστηριότητες, την βιβλιοθήκη που υπάρχει στο τµήµα. Όλες αυτές τις 

πληροφορίες και πολλές άλλες έχουµε σκοπό να τις χρησιµοποιήσουµε 

στην καινούργια σελίδα.  
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Η δοµή της ιστοσελίδας µας 

Στις παρακάτω σελίδες µας σας παρουσιάζουµε τον σκελετό της 

ιστοσελίδας µας  και την επιλογή των πληροφοριών που θα 

περιέχονται στο δικτυακό τόπο,  όπως εµείς τον φανταζόµαστε.  

 

Κεντρική  σελίδα 

Όπως αναφέραµε παραπάνω η κεντρική σελίδα του δικτυακού 

τόπου µας αποτελεί και τη βιτρίνα του. Γι’ αυτό πρέπει να είναι 

εντυπωσιακή αλλά το σηµαντικό είναι να  περιέχει τις πληροφορίες 

εκείνες που  ενηµερώνει τους επισκέπτες για το πώς θα εντοπίσουν τα 

στοιχεία που αναζητούν. Βάση αυτού του κανονισµού αρχίσαµε τον 

σχεδιασµό της. 

Στα αριστερά της οθόνης υπάρχει µια στήλη που αποτελείται από 9 

πλήκτρα. Παρακάτω βλέπουµε την δοµή τους:  

 Πρώτο πληκτρο µε το υπο-µενού του  

 
 
 

Το πλήκτρο γενικές πληροφορίες αποτελείται 1)την ιστορία του 

τµήµατος, το οποίο µας δίνει ιστορικές πληροφορίες για το τµήµα 

ηλεκτρονικής από την ίδρυση του µέχρι τώρα.2)τους τοµείς, το οποίο  

µας πληροφορεί για  στους 3 τοµείς (αυτοµατισµού, τηλεπικοινωνιών, 

ηλεκτρονικής) του τµήµατος ηλεκτρονικής . 3) το οργανόγραµµα το 

οποίο µας προσανατολίζει στο κτίριο που στεγάζεται το τµήµα. 4)Την 

επικοινωνία η οποία περιέχει τηλέφωνα και διευθύνσεις της 

γραµµατείας.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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∆εύτερο πλήκτρο µε το υπο-µενού του  

 

 

 
 

Στο πλήκτρο προπτυχιακές σπουδές µπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης 

στις παρακάτω σελίδες. 1)ωρολόγιο πρόγραµµα, η οποία περιέχει το 

εξαµηνιαίο πρόγραµµα των µαθηµάτων του τµήµατος ηλεκτρονικής 

καθώς και το οργανόγραµµα του ιδρύµατος.2) πρόγραµµα σπουδών , 

στην οποία µπορεί ο επισκέπτης να ενηµερωθεί για το πρόγραµµα 

σπουδών κάθε εξαµήνου, περιγράφονται τα  µαθήµατα κάθε εξαµήνου , 

καθώς και τα προαιρετικά και τέλος γίνεται µια αναφορά στα παλαιότερα 

µαθήµατα που έχουν διδαχθεί στα στο ίδρυµα. 3)πρακτική άσκηση ,η 

οποία περιέχει πληροφορίες για την διαδικασία και τους  κανονισµούς 

για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης.4)πτυχιακή εργασία, η  

οποία   περιέχει  τις πτυχιακές εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο 

ΤΕΙ, πτυχιακές που προτείνονται από καθηγητές και ανακοινώσεις  για 

την παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών.5)πρόγραµµα  

ERASMUS/SOCRATES, η οποία περιέχει πληροφορίες για τα δύο αυτά 

προγράµµατα, ανακοινώσεις από τον υπεύθυνο καθηγητή και 

επικοινωνία µε τα ξένα πανεπιστήµια που συµµετέχουν σε αυτά τα 

προγράµµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/SOCRATES 
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Το τρίτο πλήκτρο  µε το υπο-µενού του.  

 

 

 
 

 

Στο πλήκτρο µεταπτυχιακές σπουδές ο επισκέπτης ενηµερώνεται για 

τους παρακάτω τοµείς : τηλεπικοινωνιών, αυτοµατισµού και 

ηλεκτρονικών . Οι ιστοσελίδες αυτές περιέχουν ξένα  και ελληνικά 

πανεπιστήµια που τα µεταπτυχιακά  τους προγράµµατα ασχολούνται µε 

τους παραπάνω τοµείς. Στην συνέχεια περιέχει τους υπεύθυνους 

καθηγητές και τρόπους επικοινωνίας µαζί τους όπως και διάφορες 

ιστοσελίδες που αναφέρονται στα παραπάνω µεταπτυχιακά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ      ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 

    

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

       

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

       

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
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Το τέταρτο  πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  

 

 

 
 

 

 
Στο πλήκτρο γραµµατεία µπορεί ο  επισκέπτης µας να ενηµερωθεί για τα 

εξής : 1)οι ανακοινώσεις περιέχουν  τις καθηµερινές ανακοινώσεις που 

αφορούν τους φοιτητές.2)µέσα από τις εγγραφές ο επισκέπτης µπορεί να  

πληροφορηθεί για τους κανονισµούς και την διαδικασία εγγραφής αλλά 

και για ανακοινώσεις που αφορούν τις εγγραφες.3)οι µεταγραφές  

περιέχουν την διαδικασία  και τους κανονισµούς για την πραγµατοποίηση 

της .4)οι υποτροφίες παρέχει στον επισκέπτη πληροφορίες για την 

διαδικασία και τους κανονισµούς που απαιτούνται για την  διεκδίκηση 

των υποτροφιών.5) ΣΙΤΙΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ ενηµερώνει τον επισκέπτη για 

τους κανονισµούς και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.6) στο  

προσωπικό ο  επισκέπτης ενηµερώνετε για  το προσωπικό της 

γραµµατείας του τµήµατος ηλεκτρονικής και πως µπορεί να 

επικοινωνήσει µαζί τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

ΣΙΤΙΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Το πέµπτο   πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  

 

 

 
 

 

 

Στο πλήκτρο έµψυχο δυναµικό ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί στις 

παρακάτω σελίδες. 1)διοικητικό προσωπικό, η οποία περιέχει 

συνοπτικά  τα  βιογραφικά  του διοικητικού προσωπικού και τρόπους  µα 

τους οποίους ο επισκέπτης µπορεί να  επικοινωνήσει µαζί 

τους.2)επιστηµονικό προσωπικό η οποία µε σωστή διάρθρωση  περιέχει 

τα βιογραφικά, τα µαθήµατα που διδάσκει και τρόπους επικοινωνίας  µε  

το µόνιµο διδακτικό προσωπικό.3) ειδικό τεχνικό προσωπικό 

περιλαµβάνει τα βιογραφικά του προσωπικού ,τηλέφωνα, e-mails  και 

διευθύνσεις για να επικοινωνήσει ο επισκέπτης µαζί τους.4) έκτακτο 

προσωπικό η οποία µας ενηµερώνει συνοπτικά µε βιογραφικά και 

φυσικά περιλαµβάνει τηλέφωνα, e-mails  και διευθύνσεις για να 

επικοινωνήσει ο επισκέπτης µαζί τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΨΥΧΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Το έκτο   πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  
 

 

 

 
 

 
 

Το πλήκτρο βιβλιοθήκη περιέχει  τις παρακάτω ιστοσελίδες:1) οι 

ανακοινώσεις η οποία περιλαµβάνει, ανακοινώσεις που αφορούν 

την βιβλιοθήκη.2) η επικοινωνία  στην οποία ο επισκέπτης µπορεί 

να  βρει τα τηλέφωνα, τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα της 

βιβλιοθήκης. 3)υπηρεσίες η οποία περιέχει, ηλεκτρονικά βιβλία, 

ηλεκτρονικές σηµειώσεις, τα περιοδικά που υπάρχουν στην 

βιβλιοθήκη, βάσεις δεδοµένων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, 

∆ίκτυο CD-ROM η οποια περιλαµβάνει εγκατάσταση VDN και 

εκτέλεση VDN ακόµα περιέχει οπτικό-ακουστικό υλικό όπως για 

παράδειγµα µουσικά CD. Tέλος οι υπηρεσίες περιλαµβάνει την 

συλλογή head-link  που περιέχει τα ακόλουθα Αλφαβητικός 

κατάλογος περιοδικών, Θεµατική αναζήτηση τίτλου, Αναζήτηση 

βιβλιογραφίας, Κατάλογος εκδοτών 4) οι χρήσιµες συνδέσεις οι 

οποίες περιέχουν χρήσιµα links µε άλλες βιβλιοθήκες , οίκους 

βιβλίων και περιοδικά που θέµα τους είναι τα 

ηλεκτρονικά.5)κανονισµοί, στην οποία ο επισκέπτης 

πληροφορείτε για τους κανονισµούς της βιβλιοθήκης που πρέπει 

να ακολουθεί ο κάθε φοιτητής/ επισκέπτης / επιστηµονικό 

προσωπικό. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
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Το έβδοµο   πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  

 

 

 

 
 

 

 

Στο πλήκτρο έρευνα ο επισκέπτης ενηµερώνεται για: 1) τα ερευνητικά 

προγράµµατα στα οποία συµµετέχει το ΤΕΙ και τους υπεύθυνους 

καθηγητές. 2)τις ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίων που 

βρίσκονται σε εξέλιξη  (και παλαιότερες), τους υπεύθυνους καθηγητές  

και κανονισµοί  που απαιτούνται για την συµµετοχή των φοιτητών. 3) 

τους ερευνητικοί φορείς οι οποίοι χρηµατοδοτούν τα ερευνητικά 

προγράµµατα. Τέλος τα κέντρα τεχνολογικής έρευνας η οποία περιέχει 

τους ερευνητικούς τοµείς που αναπτύσσονται στην έδρα του ιδρύµατος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΤΕ 
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  Το όγδοο πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  

 

 

 
 

 

 

Στο πλήκτρο πολιτισµός ο επισκέπτης περιηγείται στις παρακάτω 

ιστοσελίδες: 1) RAT FM η οποία περιέχει πληροφορίες και 

ανακοινώσεις για ραδιοφωνικό σταθµό του ΤΕΙ µας. 2)χορευτική οµάδα 

η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες και  ανακοινώσεις για την χορευτική 

οµάδα του ΤΕΙ µας. 3) αθλητικά η οποία µας πληροφορεί για τις  

αθλητικές δραστηριότητες του ΤΕΙ 4)ανακοινώσεις  η οποία µας 

ενηµερώνει καθηµερινά για τα παραπάνω δρώµενα. 5) FORUM ο οποίος 

είναι ένας χώρος στον όποιο ανταλλάσουν οι φοιτητές ή και οι καθηγητές 

απορίες ,πληροφορίες , απόψεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

RAT FM 
 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

FORUM 
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Το ένατο    πλήκτρο µε το υπο-µενού του.  

 

 

 
 
Το  πλήκτρο τα Χανιά  αποτελείται από : 1) τον δήµο Χανίων/νοµαρχία 

η οποία στο πρώτο επίπεδο µας πληροφορεί γενικά για τον δήµο Χανιών 

και την Νοµαρχία και στην συνέχεια ο επισκέπτης µπορεί να κάνει link  

σε όποια ιστοσελίδα του δήµου/νοµαρχία  αυτός επιθυµεί για 

περισσότερες πληροφορίες. 2) συγκοινωνίες η οποία στο πρώτο επίπεδο 

µας πληροφορεί για τις συγκοινωνίες που υπάρχουν στα Χανιά και έπειτα 

ο επισκέπτης  µπορεί να κάνει link  σε όποια ιστοσελίδα τον 

ενδιαφέρει.3)καταστήµατα ηλεκτρονικών και Η/Υ  όπου εκεί 

βρίσκονται οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των καταστηµάτων. 4) 

χρήσιµες πληροφορίες η οποία περιλαµβάνει για παράδειγµα την 

διεύθυνση, τα τηλέφωνα και το link της ∆ΕΗ/∆ΕΥΑ∆ / ΟΤΕ καθώς και 

τα φαρµακεία που υπάρχουν στα Χανιά , τα αξιοθέατα των Χανίων, οι 

κινηµατογράφοι και πολλές άλλες σηµαντικές πληροφορίες.    

 

Στο πάνω µέρος της κεντρικής ιστοσελίδας µας υπάρχουν  τα  εξής 5 

πλήκτρα  : 

 

 
 Τα παραπάνω πλήκτρα είναι το σταθερό κοµµάτι της ιστοσελίδας µας . 

ΤΑ ΧΑΝΙΑ 
 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ &Η/Υ 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Σε περίπτωση που ο επισκέπτης µας  ανατρέχει σε πληροφορίες που τον 

αναγκάζουν να προηγηθεί σε πολλά επίπεδα του ιστοτόπου µας , τότε 

µπορεί εύκολα πατώντας το πλήκτρο αρχική σελίδα, να επανέλθει στην 

κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας . Στο κουµπί χρήσιµες συνδέσεις το 

πρώτο επίπεδο αναφέρονται επιγραµµατικά συνδέσεις οι οποίες 

θεωρούµε ότι είναι σηµαντικές και χρησιµοποιούνται συχνά από τους 

επισκέπτες µας. Όπως για παράδειγµα υπουργεία και υπηρεσίες, 

ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ κτλ . Το κουµπί επικοινωνία µας παραπέµπει στα 

τηλέφωνα και την διεύθυνση του ΤΕΙ που  χρειάζεται ο επισκέπτης . 

Στην συνέχεια το πλήκτρο ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  µας οδηγεί στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηρακλείου όπου ανήκει και το τµήµα ηλεκτρονικής. 

Τέλος το πλήκτρο γραφείο διασύνδεσης  στο πρώτο επίπεδο γίνεται µια 

αναφορά για το έργο που έχει το γραφείο διασύνδεσης και στην συνέχεια 

µας παραπέµπει στην ιστοσελίδα του. 

 

 Στο κέντρο της ιστοσελίδας υπάρχουν τρεις φωτογραφίες  τις οποίες τις 

έχουµε µετατρέψει σε πλήκτρα. Το πρώτο πλήκτρο αντιστοιχεί στον 

τοµέα Τηλεπικοινωνιών. Το δεύτερο πλήκτρο παραπέµπει τον επισκέπτη 

στον τοµέα ηλεκτρονικής και το τρίτο στον τοµέα Αυτοµατισµού. Στις 

παραπάνω ιστοσελίδες ο επισκέπτης ενηµερώνεται συνοπτικά για τον 

τοµέα που τον ενδιαφέρει.  
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         Η τελική µορφή της κεντρικής  ιστοσελίδας  
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         Η τελική µορφή της ιστοσελίδας ‘‘επικοινωνία’’ 

 

 

 
 


