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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο 8o εξάμηνο, του τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ιστοτόπου
στον παγκόσμιο ιστό, περιγράφοντας όλα τα στάδια που χρειάζεται να ακολουθήσουν για
την υλοποίησή του. Το θέμα της εργασίας είναι η δημιουργία δικτυακού τόπου για τους
Έλληνες συνθέτες του “έντεχνου” τραγουδιού ( www.entexnotragoudi.3eeweb.com ). Στο
διαδίκτυο δεν υπήρχε κάποια ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο θέμα και το θεώρησα
ενδιαφέρον να δημιουργήσω κάτι καινούριο.
Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο μέρη:
1) Τον δικτυακό ιστότοπο, ο οποίος θα παρουσιάζει αρχικά μια εισαγωγή που θα
εξηγεί πως δημιουργήθηκε το “έντεχνο” τραγούδι και πως αυτό εξελίσσεται μέχρι
σήμερα. Στην συνέχεια θα αναφέρονται όλοι οι Έλληνες συνθέτες που έγιναν
γνωστοί μέσα από αυτό το είδος μουσικής. Για κάθε συνθέτη θα αναφέρονται
πληροφορίες σε σχέση με το βιογραφικό του, αλλά και το έργο που έχει να αναδείξει
ο καθένας.
2) Την γραπτή εργασία που περιλαμβάνει κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται:


σε μια εισαγωγή που θα αναφέρεται στο “έντεχνο” τραγούδι και στα βασικά στάδια
σχεδίασης ενός ιστοτόπου



στην σχεδίαση και διάταξη των ιστοσελίδων



στην περιγραφή και στη σχεδίαση του κώδικα των ιστοσελίδων



προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του site



κάποιες επιλεκτικές εκτυπώσεις από τις ιστοσελίδες του site



στα συμπεράσματα και την εμπειρία που αποκόμισα, καθώς και στα προβλήματα
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια



στην βιβλιογραφία

Λέξεις – κλειδιά: Παγκόσμιος Ιστός, Δικτυακός τόπος, Δημιουργία ιστοσελίδας, ΗTML,
Διακομιστής ιστού, CSS, jQuery, JavaScript
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ABSTRACT
This thesis took place at the 8 th semester, in the department of Library and
Information Systems, in the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
The aim of thesis work is the creation of a website on the web, describing all the
steps that someone need for its implementation. Moreover, this thesis presents information
related to the topic of this work, which is the creation of a website for Greek composers of
artistic songs (Entekhno), ( www.entexnotragoudi.3eeweb.com ). There was no website for
this issue on the internet, and I considered interesting to create something new.
The thesis consists of two parts:
1.

Τhe website that initially will present an introduction that will explain the term

of "Greek artistic song" and how it was created. Afterwards, it will present the composers
who became known through this type of music separately, and there will also be important
information like biography and artistic works that each one of them has offered to this type
of Greek music.








2.
The written work, which includes chapters referring to:
an introduction that will refer to the artistic song (Entekhno) and the basic steps to
design a website
the design and the layout of websites
the description and drawing of the web code
programs used for the development of the site
some selective printouts of the web pages of the site
the conclusions and the experience that I gained and the problems I faced during
this work
bibliography

Keywords: World Wide Web, Website, Website design, HTML, Web server, CSS, jQuery,
JavaScript
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Βασικές έννοιες
Η υλοποίηση του ιστοτόπου αναφέρεται στο πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής
εργασίας, πρώτα όμως υπάρχουν κάποια θεωρητικά, απαραίτητα ζητήματα τα οποία θα
αποτελέσουν τη βάση της σχεδίασής του. Αρχικά, πρέπει να γίνει εξοικείωση με κάποιους
βασικούς όρους, έτσι ώστε ο δημιουργός ενός ιστοτόπου να γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό
που επιθυμεί.
Όλοι, οι ιστότοποι βρίσκονται στο διαδίκτυο (internet), το οποίο είναι ένα σύνολο
συσκευών (routers, καλώδια κ.α.) που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν ένα
τεράστιο δίκτυο υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. 1Tο 1989 στο CERN, εφευρέθηκε από
τον Tim Burners Lee, ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web), ο οποίος αποτέλεσε το
λογισμικό για τη μετάδοση της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Πολλοί πιστεύουν ότι οι δύο
αυτοί όροι είναι συνώνυμοι, όμως στην πραγματικότητα οι δύο όροι είναι απλώς σχετικοί,
καθώς ο ένας συμπεριλαμβάνει τον άλλο. Το διαδίκτυο είναι ο γενικός όρος που
αποτελείται από ένα τεράστιο δίκτυο με εκατομμύρια υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ
τους, ενώ ο παγκόσμιος ιστός είναι ο ειδικός όρος που επιτρέπει την μετάδοση και την
πρόσβαση στην πληροφορία.

Εικόνα 1: World Wide Web (Παγκόσμιος ιστός)

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου είναι ουσιαστικά τα αρχεία της
HTML που υποστηρίζει ο παγκόσμιος ιστός και ονομάζονται ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελίδα
αποτελείται από ένα αρχείο της Hyper Text Markup Language στο βασικότερο επίπεδό της
1

World wide web consortium (W3C). Ανακτήθηκε 3 Σεπτεμβρίου, 2015, από
http://www.w3.org/Consortium/.
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το οποίο μπορεί να περιέχει κείμενο, σύμβολα ή αριθμούς χωρίς κάποια μορφοποίηση.
Ακόμη στις ιστοσελίδες συνδυάζεται το κείμενο με κάποια γραφικά .jpg, .gif, .png για τα
οποία στο έγγραφο της HTML αναφέρεται ο τρόπος που θα παρουσιαστούν. Τέλος, για
να δημιουργηθεί το αρχείο μιας ιστοσελίδας πρέπει να αποθηκευτεί με τον τύπο .html
ή .htm.
Ο ιστότοπος αποτελείται από πολλές ιστοσελίδες, που είναι συνδεδεμένες μεταξύ
τους με υπερσυνδέσμους. Η εμφάνιση των ιστοτόπων γίνεται μέσα από τους
φυλλομετρητές ιστού (web browsers), οι οποίοι συντελούν στην καλύτερη πλοήγηση
μέσα στον παγκόσμιο ιστό. Στους φυλλομετρητές εμφανίζεται μόνο το περιεχόμενο και όχι
οι εντολές της HTML. 2Οι δημοφιλέστεροι εξ' αυτών είναι ο Google chrome, ο Mozilla
Firefox, ο Internet Explorer, ο Opera και ο Safari.

Εικόνα 2: Φυλλομετρητές ιστού (Web browsers)

Τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση μιας ιστοσελίδας είναι η μεταφορά της στο
διαδίκτυο, μέσω κάποιου διακομιστή. Διακομιστής ή εξυπηρετητής ή server είναι ένας
ισχυρός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος περιέχει λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να μεταφέρει σε αυτόν τα αρχεία του. Η μεταφορά αυτή ανάλογα με τις
δυνατότητες που παρέχει ο εκάστοτε διακομιστής γίνεται με ένα πρόγραμμα File Transfer
Protocol (FTP) ή μέσα από τη διαχείριση των αρχείων του αν δίνεται η δυνατότητα
μεταφοράς αρχείων (upload). Ιεραρχικά λοιπόν, η διαδικασία ξεκινάει από τον πελάτη /
χρήστη και στην συνέχεια από τον υπολογιστή του χρήστη, το απαραίτητο λογισμικό
και καταλήγει να εμφανίζεται στο διαδίκτυο μέσω του φυλλομετρητή (browser).

2 Κεφαλάς, Μ. (2014). Εισαγωγή - βασικές έννοιες, σημειώσεις μαθήματος, Σχεδιασμός
δικτυακών τόπων. Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
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1.2 Σκοποί – στόχοι ιστοτόπου
Πριν ξεκινήσει η σχεδίαση του ιστοτόπου, πρέπει να γίνει κατανοητός ο λόγος
δημιουργίας του ιστοτόπου.3 “Ειδικότερα πρέπει να διευκρινιστεί ο σκοπός του και το κοινό
που στοχεύει να προσεγγίσει. Αυτό, θα επιτευχθεί με την κατανόηση του θέματος και την
κατάταξη του σε μια κατηγορία καθώς υπάρχουν εκατομμύρια ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
για κατηγορίες όπως, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ιστορία, πολιτισμός κλπ.”
Έπειτα, από τον προσδιορισμό του θέματος και του σκοπού της δημιουργίας
ιστοτόπου, χρειάζεται η ανάλογη αντιμετώπιση όσον αφορά το περιεχόμενο και την
σχεδίαση της ιστοσελίδας. Ανάλογα λοιπόν με το κοινό που θα προσεγγίζει ο ιστότοπος,
θα πρέπει να προσαρμοστεί και το ανάλογο λεξιλόγιο και ο τρόπος παρουσίασης του
περιεχομένου. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο το θέμα κατατάσσεται στον χώρο του
πολιτισμού και ειδικότερα στον χώρο της μουσικής. Αναφέρεται, σε καταξιωμένους
Έλληνες συνθέτες που έχουν προσφέρει με το έργο τους στην ελληνική μουσική και
ειδικότερα στο “έντεχνο” τραγούδι, (ένα είδος μουσικής που αρχίζει να εκλείπει σήμερα)
αφήνοντας μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Το ύφος λοιπόν του συγκεκριμένου ιστοτόπου
πρέπει να είναι σοβαρό, το λεξιλόγιο εκλεπτυσμένο και οι πληροφορίες που θα
παραθέτονται να είναι επιβεβαιωμένες και έγκυρες. Όσον αφορά το κοινό που θα
προσεγγίσει, θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς μπορεί να είναι
κάποιος μαθητής ή κάποια εταιρεία, κάποιος διαφημιστής, κάποιος καλλιτέχνης και
οποιοσδήποτε θελήσει να μάθει πληροφορίες σχετικά το συγκεκριμένο θέμα.
Επόμενο βήμα είναι τα γραφικά και τα χρώματα που θα έχει ο ιστότοπος καθώς, η
παρουσίαση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρακινεί το χρήστη στη πλοήγηση του site
και όχι να τον δυσκολεύει. Οι χρωματικές αποχρώσεις πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε το
κείμενο να είναι ευανάγνωστο. Πρέπει να δοθεί λοιπόν, μεγάλη έμφαση στην σχεδίαση της
αρχικής σελίδας, καθώς η πρώτη εντύπωση που θα έχει ο χρήστης όταν επισκεφτεί τον
ιστότοπο είναι και η σημαντικότερη.
Τέλος, για το περιεχόμενο του ιστοτόπου ο συγγραφέας πρέπει να έχει επιβεβαιώσει
τις πηγές του, παραθέτοντας την κατάλληλη βιβλιογραφία. Ακόμη, πρέπει να γίνει
ορθογραφικός έλεγχος αρκετές φορές για να αποφευχθούν τα ορθογραφικά λάθη, τα
οποία προξενούν προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας σε έναν ιστότοπο.

3 Κεφαλάς, Μ. (2014). Σχεδιασμός ιστοσελίδες και ιστοτόπων, σημειώσεις μαθήματος,
Σχεδιασμός δικτυακών τόπων. Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα.
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1.3 Το “έντεχνο” τραγούδι 1960 – 2000
Αρχικά, όσον αφορά τον όρο “'έντεχνο”, ιστορικά ονομάστηκε εκείνο το ρεύμα της
ελληνικής μουσικής που ξεκίνησε στη δεκαετία του '60 και συνδύασε μουσικά τραγούδια με
τον λόγο Ελλήνων και ξένων ποιητών. Ειδικότερα, ο όρος “έντεχνο” ενώνει την ποίηση με
την μουσική και χαρακτηρίστηκε ως μια προσπάθεια ένωσης της μουσικής της Δυτικής
Ευρώπης με αυτήν της Ανατολικής.
Με την είσοδο της δεκαετίας του '60, ξεκίνησε η επανάσταση στο ελληνικό τραγούδι.
Ξαφνικά εκεί που όλα φαίνονταν προγραμματισμένα και οι ρυθμοί των τραγουδιών
ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη διαδρομή, ένα καινούριο άκουσμα έκανε την εμφάνισή
του στην Ελλάδα. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τον “Επιτάφιο” του Γιάννη Ρίτσου το
1958. Το συγκεκριμένο πείραμα πέτυχε και είχε μεγάλη απήχηση από το κοινό,
ενθαρρύνοντας και άλλους μεγάλους συνθέτες να ασχοληθούν με την μελοποιημένη
ποίηση. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε “έντεχνο” λαϊκό τραγούδι.
Η θεμελίωση όμως, αυτού του νέου είδους τραγουδιού είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια
πριν. Για πρώτη φόρα το 1948 ο Μάνος Χατζιδάκις, πατώντας σε λαϊκές μελωδίες είχε
γράψει τη σουίτα “Για μια μικρή αχιβάδα”. Αυτή η νέα άποψη έμεινε απαρατήρητη. Όμως, ο
Χατζιδάκις στη συνέχεια μελοποίησε τον “Ματωμένο Γάμο” και άλλα έργα, έγραψε μουσική
για το θέατρο και τον κινηματογράφο προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τη θεμελίωση
ενός νέου είδους τραγουδιού. Εκείνη την περίοδο οι δύο αυτοί μεγάλοι δημιουργοί
έδρασαν καταλυτικά στην πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. Το 1964 μελοποιήθηκε το “Άξιον
Εστί” από το Θεοδωράκη σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και σε ερμηνεία ενός λαϊκού
τραγουδιστή της εποχής, του Γρηγόρη Μπιθικώτση.
Με αυτή τη νέα μουσική κατάσταση τα ψυχαγωγικά ήθη άλλαξαν αστραπιαία.
Αναπόφευκτα οι δισκογραφικές εταιρείες, τα κέντρα διασκέδασης και οι κινηματογραφικές
παραγωγές κατευθύνθηκαν προς το νέο είδος μουσικής. Εκείνο το χρονικό διάστημα,
αρκετοί ταλαντούχοι νέοι συνθέτες έκαναν την εμφάνισή τους, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος,
ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Το νέο αυτό είδος μουσικής τράβηξε το
ενδιαφέρον και άλλων συνθετών που απογείωσε μετέπειτα την καριέρα τους, όπως ο
Νίκος Μαμαγκάκης, ο Μίμης Πλέσσας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης κ.α.
Οι επόμενες δεκαετίες που ακολούθησαν του '70 και του '80, ονομάστηκαν “χρυσές”
δεκαετίες του ελληνικού τραγουδιού. Για πρώτη φορά η θεματολογία έδωσε τόσο πολύ
βάρος στην ποιότητα. Αρχικά, αξιοποιήθηκαν έργα μεγάλων Ελλήνων ποιητών: Σεφέρης,
Ρίτσος, Ελύτης, Παλαμάς, Βάρναλης, Βρεττάκος, Σολωμός, Κορνάρος και άλλοι.
Ακολούθησαν μεγάλοι στιχουργοί, οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τις ποιητικές τους
δυνατότητες. Πιο γνωστοί από αυτούς είναι ο Νίκος Γκάτσος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος,
ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Μάνος Ελευθερίου και ο Άκος
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Δασκαλόπουλος.
Με την πάροδο του χρόνου το “έντεχνο” τραγούδι εξελίχτηκε και προσαρμόστηκε
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Νεότεροι εκπρόσωποι του “έντεχνου” θεωρούνται ο
Σωκράτης Μάλαμας, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Ορφέας Περίδης, ο
Θάνος Μικρούτσικος, ο Παντελής Θαλασσινός και άλλοι συνθέτες. Παρ' όλη την ακμή που
γνώρισε για τρεις δεκαετίες το “έντεχνο” τραγούδι τα τελευταία χρόνια έχει χάσει την αίγλη
του παρελθόντος, όμως τα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτό το είδος
μουσικής, αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και συνεχίζουν να έχουν μεγάλη
απήχηση στο κοινό μέχρι και σήμερα.

1.3.1 Η επιρροή της “έντεχνης” μουσικής στην ελληνική κοινωνία
Το ελληνικό “έντεχνο” τραγούδι απόκτησε μεγάλη απήχηση στις πλατιές μάζες,
φαινόμενο πραγματικά σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε αυτό συνέβαλε και ο
ενεργός πολιτικός ρόλος του συγκεκριμένου είδους μουσικής κατά την περίοδο της
δικτατορίας. Επιπλέον, εμφανίζεται μια νέα μορφή επικοινωνίας με το κοινό με την
καθιέρωση της λαϊκής συναυλίας σε ανοικτούς ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με
μαζική συμμετοχή στην αντίσταση μέσω του τραγουδιού την περίοδο της εφταετίας της
δικτατορίας.
Η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας σημαδεύτηκε από έντονα πολιτικά πάθη και
μεγάλες κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Η άνοδος (1967) και η πτώση (1974) της
στρατιωτικής δικτατορίας όξυνε τα φαινόμενα αυτά. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία
μιας νέας τάσης που ονομάστηκε «πολιτικό τραγούδι». 4 Περιλάμβανε τραγούδια που ήταν
γραμμένα στη λογική και στο ύφος του “έντεχνου” τραγουδιού αλλά με έντονα τα στοιχεία
της πολιτικής αμφισβήτησης και της κοινωνικής κριτικής. Δημιουργήθηκε από μουσικούς
και ποιητές ενταγμένους στους κόλπους της ελληνικής αριστεράς και είχε ως κύριους
αποδέκτες τον κόσμο που την πλαισίωνε.
Η πολιτιστική ευτέλεια των χουντικών, η απαγόρευση έκφρασης των λαϊκών
πολιτιστικών φορέων επέφεραν μια μεγάλη πολιτιστική υποβάθμιση. Η σκληρή λογοκρισία,
η απαγόρευση κάθε τραγουδιού που θεωρούνταν ότι είχε κοινωνικό ή πολιτικό
περιεχόμενο στέρησε από πολλούς δημιουργούς τη δυνατότητα έκφρασης και εμφάνισης
στέλνοντας πολλούς στην εξορία ή αναγκάζοντάς τους να μείνουν γι' αυτό το χρονικό
διάστημα σε πόλεις του εξωτερικού. Τραγούδια όπως, “Το Ακορντεόν” του Μάνου Λοΐζου

4 Παπασπήλιος, Κ. (2005). Το πανόραμα της ελληνικής μουσικής. Αθήνα: Εμπειρία.
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και “Ένα το χελιδόνι” του Μίκη Θεοδωράκη έχουν μείνει χαραγμένα στην μνήμη όλων των
Ελλήνων, καθώς είναι συνδεδεμένα με τις εξεγέρσεις της Νομικής και του Πολυτεχνείου το
1973, όπου και ακούγονταν μαζί με το σύνθημα “Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία”. Τα
συγκεκριμένα τραγούδια ακούγονται και σήμερα στις σχολικές γιορτές για την επέτειο της
17ης Νοέμβρη.
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Για την δημιουργία του διαδικτυακού τόπου δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ειδικό
πρόγραμμα σχεδίασης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Το site δημιουργήθηκε ολόκληρο με τη
μορφή κώδικα, αρχικά στο τοπικό δίσκο του υπολογιστή του συγγραφέα στο
σημειωματάριο και στο “Notepad++ editor” και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαδίκτυο.
Θεωρήθηκε

ενδιαφέρον και πρωτότυπο να δημιουργηθεί ένας ιστότοπος μόνο με τη

χρήση κώδικα, γι' αυτό το λόγο και δεν προτιμήθηκε κάποιο ειδικό πρόγραμμα δημιουργίας
ιστοσελίδων.
Το θέμα που επέλεξε ο συγγραφέας: “Έλληνες συνθέτες του “έντεχνου”
τραγουδιού”, σχετίζεται με τις τέχνες και τον πολιτισμό και γι' αυτό τον λόγο θεωρήθηκε
απαραίτητο πριν από την σχεδίαση του ιστοτόπου η επίσκεψη αρκετών site μουσικού
περιεχομένου, τα οποία βοήθησαν τον συγγραφέα να κατανοήσει, τι ζητάει ένας χρήστης
όταν επισκέπτεται ένα μουσικό site, που περιέχει μεγάλες προσωπικότητες από το χώρο
της μουσικής.
Ακόμη, σημαντική ήταν η βοήθεια του ιστοτόπου του Ινστιτούτου Έρευνας
Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ), το οποίο συνέβαλε στην επιβεβαίωση και καταγραφή
πληροφοριών σχετικά με το “έντεχνο” τραγούδι.

2.1 Σχεδίαση αρχικής σελίδας
Σκοπός ήταν από την αρχή του σχεδιασμού, η αρχική σελίδα να είναι απλή,
κατανοητή και με λίγες ουσιαστικά πληροφορίες να καλύπτει όλο το περιεχόμενο του site.
Ακόμη να μην είναι μεγάλη σε μέγεθος, έτσι ο επισκέπτης με την πρώτη ματιά στην αρχική
σελίδα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την κυλιόμενη μπάρα (scrolling) για να δει
όλες τις πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Οι σημαντικότερες πληροφορίες
δηλαδή, όπως το λογότυπο, η περιοχή τίτλου, το μενού πλοήγησης, το κυρίως σώμα και το
κείμενο του υποσέλιδου να βρίσκονται στην λεγόμενη ασφαλή περιοχή.
Έχοντας λοιπόν συμβουλευτεί άλλα site, ο σχεδιασμός της αρχικής σελίδας ήταν ο
εξής:
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Εικόνα 3: Σχεδίαση αρχικής σελίδας

Επίσης, η επιλογή ενός δεύτερου μενού πλοήγησης, θεωρήθηκε απαραίτητη για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του site, καθώς το κυρίως μενού αποτελείται από
γραφικά και δεν θα εμφανίζεται σε όσους έχουν απενεργοποιήσει τα γραφικά στον
περιηγητή (browser) που χρησιμοποιούν. Ακόμη, το μενού πλοήγησης του υποσέλιδου
είναι χρήσιμο σε περίπτωση που το μέγεθος κάποιου κειμένου είναι μεγαλύτερο από τ'
άλλα και ο επισκέπτης βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη
σχεδίαση βοήθησε το συγγραφέα να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη δομή του ιστοτόπου,
ενώ παράλληλα αποτέλεσε τη βάση για την υλοποίησή του.
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2.2 Υλοποίηση αρχικής σελίδας
Μετά τη σχεδίαση της αρχικής σελίδας, επόμενο στάδιο ήταν η υλοποίηση της. Η
δημιουργία της αρχικής σελίδας χρειάστηκε ίσως τον περισσότερο χρόνο από ολόκληρο το
site, καθώς η αρχική εντύπωση που έχει ο χρήστης όταν βλέπει μια ιστοσελίδα είναι και η
σημαντικότερη. Γι' αυτό το λόγο εξετάστηκαν πολλές περιπτώσεις και έγιναν αρκετές
τροποποιήσεις όσον αφορά τα χρώματα και τους κενούς χώρους που θα υπάρχουν μέχρι
να ληφθεί η τελική απόφαση για την εμφάνιση της ιστοσελίδας.

Εικόνα 4: Τελική μορφή αρχικής σελίδας

Σύμφωνα λοιπόν και με την εικόνα της αρχικής σελίδας παρατηρείται ότι κυρίαρχο
ρόλο παίζουν οι αποχρώσεις του ανοιχτού μπλε και του γαλάζιου. Ο λόγος που
προτιμήθηκαν αυτά τα χρώματα είναι ότι είναι ευανάγνωστα και δεν επηρεάζουν αρνητικά
την όραση των χρηστών. Επίσης, όλες οι κορυφαίες ιστοσελίδες παγκοσμίως, όπως το
facebook, το YouTube, το yahoo κ.α. είναι σχεδιασμένες με ανοιχτά χρώματα για να
επηρεάζουν θετικά τους χρήστες από την εμφάνιση και μόνο της ιστοσελίδας τους.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχική σελίδα περιέχει γραφικά όπως, το
λογότυπο, την περιοχή τίτλου και το μενού πλοήγησης, τα οποία δημιουργήθηκαν για την
παρούσα εργασία από το συγγραφέα σε ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών
και εικόνων.(βλέπε κεφάλαιο 3.2) Ειδικότερα, το λογότυπο το οποίο βρίσκεται πάνω
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αριστερά στην κεφαλίδα της ιστοσελίδας αποτελεί έναν σύνδεσμο, ο οποίος επιτρέπει
στους χρήστες να επιστρέψουν στην αρχική σελίδα, σε όποια ιστοσελίδα του ιστοτόπου και
αν βρίσκονται.
Στο κυρίως κείμενο, αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο του site και τι θα
συναντήσει ένας χρήστης κατά την περιήγησή του. Όσον αφορά το υποσέλιδο, οι
πληροφορίες που παρέχονται είναι το δεύτερο μενού πλοήγησης, το οποίο θα είναι
απαραίτητο σε περίπτωση απενεργοποίησης των γραφικών του πρώτου μενού και οι
πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα (copyright).

2.3 Σχεδίαση – Δομή Ιστοτόπου

Η βασική ιδέα για την διάταξη των ιστοσελίδων ήταν η αρχική σελίδα να συνδέεται
με όλες τις σελίδες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, το κυρίως
μενού αποτελείται από επτά κουμπιά πλοήγησης:


αρχική σελίδα



εισαγωγή (όπου αναφέρεται μια σύντομη εισαγωγή για τον όρο “έντεχνο” και την
εξέλιξη του μέχρι σήμερα)



πρωτοπόροι συνθέτες



μεταγενέστεροι συνθέτες



σύγχρονοι συνθέτες



επικοινωνία



σχετικά
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Εικόνα 5: Σχεδίαση της διάταξης των ιστοσελίδων

Σύμφωνα και με το διάγραμμα της διάταξης των ιστοσελίδων, αξίζει να σημειωθεί ότι
ο τρόπος διάταξης της αρχικής σελίδας αλλά και των υποσελίδων είναι ιεραρχικός. Με τον
όρο ιεραρχικός εννοείται, ότι ο χρήστης κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο θα πηγαίνει
από μια γενική πληροφορία σε μια πιο ειδική.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θεωρώντας πως ο επισκέπτης του ιστοτόπου είναι καλό να

γνωρίζει κάποιες γενικές πληροφορίες για το “έντεχνο” τραγούδι, παρατίθεται η σελίδας της
εισαγωγής με σκοπό να ενημερώσει τους χρήστες για το συγκεκριμένο είδος μουσικής.
Κατά την διάρκεια της σχεδίασης θεωρήθηκε καλύτερο να χωριστούν οι συνθέτες σε
κατηγορίες, έτσι ώστε να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού, έγινε η
επιλογή των συνθετών που θα περιλαμβάνει το site, ήταν πιο εύκολο και ευπαρουσίαστο
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να παρουσιαστούν ανάλογα με την χρονολογία κατά την οποία ξεκίνησαν την κυρίως
δράση τους στο χώρο της μουσικής και γνώρισαν την αναγνώριση από το κοινό. Με αυτόν
τον τρόπο δημιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες: πρωτοπόροι, μεταγενέστεροι και σύγχρονοι
συνθέτες.
2. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ:

Στην

πρώτη

κατηγορία

αναφέρονται

οι

συνθέτες

που

δημιούργησαν και ακολούθησαν πρώτοι τον δρόμο του “έντεχνου” και της
μελοποιημένης ποίησης.
3. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ: Στη δεύτερη κατηγορία καταγράφεται η επόμενη γενιά που
ακολούθησε το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενοι.
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ: Στους σύγχρονους συνθέτες αναφέρονται οι “έντεχνοι” συνθέτες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής έχοντας γνωρίσει μεγάλη επιτυχία,
κυρίως από την δεκαετία του '90 έως και σήμερα.
Σε κάθε κατηγορία αναφέρονται ονομαστικά συνθέτες, ενώ αν ένας χρήστης αναζητεί
πληροφορίες για κάποιον συνθέτη συγκεκριμένα, υπάρχουν σύνδεσμοι που μεταφέρουν
απευθείας το χρήστη στις ξεχωριστές ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για κάθε
συνθέτη. Η πλοήγηση στο site είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς όλες οι ιστοσελίδες
συνδέονται μεταξύ τους και έχουν το ίδιο μενού πλοήγησης, ενώ για τις ξεχωριστές
ιστοσελίδες των συνθετών υπάρχει η επιλογή να ανοίξουν και σε νέο παράθυρο.
5.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μια φόρμα

επικοινωνίας ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να έρθουν σε επαφή με το
διαχειριστή του site, κάνοντας σχόλια και παρατηρήσεις.
6.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Αναφέρεται στο λόγο δημιουργίας του ιστοτόπου και στην εγκυρότητα

των πληροφοριών που υπάρχει στο περιεχόμενο του site.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
3.1 Notepad++
Είναι από τα πιο γνωστά εργαλεία συγγραφής κώδικα των προγραμματιστών, το
οποίο παρέχει στους χρήστες πολλές δυνατότητες. Επίσης, πολλοί το χρησιμοποιούν και
σαν διορθωτή του κειμένου του κώδικα (text editor) για να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη.
Η χρήση του σαν πρόγραμμα είναι πολύ απλή. Οι βασικές λειτουργίες υπάρχουν στην
εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος. Το υπόλοιπο μέρος είναι ο χώρος συγγραφής του κώδικα.
Το πιο σημαντικό στοιχείο που βοηθάει τους χρήστες είναι το “syntax highlighting”, το
οποίο χρωματίζει τον κώδικα ανάλογα με τη δομή του διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξή
του. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού και για κάθε μια διαθέτει διαφορετικό
χρωματικό στυλ.
Άλλα πλεονεκτήματα του notepad++ είναι οι εκτεταμένες δυνατότητες εύρεσης
κειμένου ενός αρχείου ή πολλών αρχείων σε ένα φάκελο, καθώς και η επεξεργασία
πολλών εγγράφων συγχρόνως σε ξεχωριστές καρτέλες.5

Εικόνα 6: Συγγραφή κώδικα στο notepad ++

Ολόκληρος ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με γραφή κώδικα στο notepad++, αρχικά στον
τοπικό υπολογιστή του συγγραφέα και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε σε κάποιο ελεύθερο
διακομιστή ιστού (web server) για να βρίσκεται στο διαδίκτυο.

5

What

is

notepad?.

Ανακτήθηκε

7

Σεπτεμβρίου,

http://www.computerhope.com/jargon/n/notepad.htm.
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3.2 Paint.net
Το paint.net είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων και φωτογραφιών. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
όλους τους υπολογιστές που διαθέτουν windows.
Το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

χρησιμοποιήθηκε

για

την

επεξεργασία

των

φωτογραφιών, αλλά και για τη δημιουργία γραφικών του ιστοτόπου. Ο λόγος που
επιλέχτηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πως είναι απλό στην χρήση του, με πολλές
δυνατότητες επεξεργασίας και είναι ελεύθερο πρόγραμμα στο διαδίκτυο. Επίσης,
προϋπήρχε μια γνώση για το paint.net από το μάθημα “Πολυμεσικές εφαρμογές” που
διδάχτηκε στο β' εξάμηνο της σχολής.

3.2.1 Δημιουργία λογότυπου

Εικόνα 7: Στάδιο επεξεργασίας λογοτύπου

Η αντιγραφή και η επικόλληση είναι μία από τις βασικές επιλογές του προγράμματος.
Επίσης όλες οι κύριες εντολές περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη, ενώ υπάρχει και η
επιλογή για την ρύθμιση των χρωμάτων. Για να δημιουργηθεί λοιπόν, το λογότυπο της
ιστοσελίδας, χρειάστηκε η ένωση δύο εικόνων που να σχετίζονται με τη μουσική. Η πρώτη
εικόνα που επιλέχτηκε ήταν το κλειδί του σολ, μια εικόνα που παραπέμπει σε συνθέτες και
σύνθεση τραγουδιών και η δεύτερη εικόνα μια κλασσική κιθάρα η οποία συνοδεύει σχεδόν
όλα τα έντεχνα τραγούδια.
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Εικόνα 8: Τελική εμφάνιση λογότυπου

Για την τελική εμφάνιση του λογότυπου χρειάστηκαν οι επιλογές του κουβά
γεμίσματος για το χρώμα και την επιλογή προσθήκης κειμένου για τη λέξη έντεχνο. Τέλος,
για να πάρει θέση το στο αριστερό επάνω μέρος της ιστοσελίδας, χρειάστηκε να
μορφοποιηθεί η εικόνα κατά το μήκος και το πλάτος της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη
συγκεκριμένη μορφοποίηση του προγράμματος, επεξεργάστηκαν τα μεγέθη όλων των
φωτογραφιών του ιστοτόπου κυρίως για να δημιουργηθούν οι μικρογραφίες των εικόνων
(thumbnails).
Εκτός από το αριστερό επάνω κομμάτι του ιστοτόπου, το λογότυπο εμφανίζεται και σε
όλες τις καρτέλες που ανοίγουν οι περιηγητές (browser) ως μικρό εικονίδιο – σύμβολο του
site.

Εικόνα 9: Κώδικας για την εμφάνιση του λογότυπου στην καρτέλα του browser
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Εικόνα 10: Εμφάνιση του λογότυπου στην καρτέλα του browser

3.2.2 Δημιουργία banner τίτλο
Για να γίνει ο ιστότοπος λίγο πιο ευχάριστος στην όψη αποφασίστηκε από το
συγγραφέα, η δημιουργία ενός γραφικού στην περιοχή τίτλου. Η συγκεκριμένη εικόνα
εντοπίστηκε ελεύθερη προς κάθε χρήση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια επεξεργάστηκε
στο paint.net.

Εικόνα 11: Αρχική μορφή γραφικού τίτλου
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Για την υλοποίηση του γραφικού χρειάστηκαν τρεις εντολές. Η ρύθμιση του καμβά της
εικόνας (canvas size), η οποία μεγαλώνει τον κενό χώρο στα αριστερά της εικόνας για να
προστεθεί το κείμενο του τίτλου, και ο κουβάς γεμίσματος για να έχει το γραφικό το
επιθυμητό χρώμα. Επίσης, το κείμενο του τίτλου προστέθηκε με το κατάλληλο σύμβολο
της εργαλειοθήκης του paint.net.

Εικόνα 12: Τελική μορφή γραφικού τίτλου

3.2.3 Σχεδίαση κουμπιών – Μενού ιστοτόπου
Η υλοποίηση του μενού του ιστοτόπου, αποφασίστηκε να γίνει με κουμπιά που
δημιουργήθηκαν για την παρούσα εργασία στο paint.net. Τα κουμπιά του μενού αποτελούν
τους συνδέσμους για την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο. Θεωρήθηκε ότι για την
πιο εύκολη περιήγηση στο site, θα έπρεπε να σχεδιαστούν επτά κουμπιά, δηλαδή το
μενού θα περιείχε επτά συνδέσμους που ο καθένας θα παρέπεμπε σε διαφορετικές
πληροφορίες.
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Εικόνα 13: Σχεδίαση κουμπιών του μενού στο paint.net

Έπειτα από τη σχεδίαση των κουμπιών, τα οποία έχουν όλα ίδιο μέγεθος και χρώμα,
επόμενο βήμα ήταν η ενσωμάτωσή τους στον κώδικα του ιστοτόπου. Στον κώδικα έχουν
τοποθετηθεί στην περιοχή του μενού <div id=”nav”>, ως εικόνες συνδέσμων. Ακόμη, έχει
προστεθεί και η ιδιότητα alt, για το λόγο ότι το μενού αποτελείται από γραφικά και αν
κάποιος χρήστης έχει απενεργοποιήσει τα γραφικά του περιηγητή του (browser),
περιγραφή της εικόνας είναι απαραίτητη.

Εικόνα 14: Εμφάνιση των κουμπιών του μενού στον κώδικα
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3.3 MP3 Cutter
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκε κατά
την διάρκεια της παρούσας εργασίας για να επεξεργαστεί τα αρχεία ήχου που περιέχει ο
ιστότοπος. Σε όλες τις ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν για τους συνθέτες, υπάρχει και
ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα μερικών δευτερολέπτων, το οποίο δημιουργήθηκε στο Mp3
Cutter.

Εικόνα 15: Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

Θεωρήθηκε καλύτερο τα ηχητικά αρχεία να είναι κάποιων δευτερολέπτων για να
καταλαμβάνουν όσο λιγότερο χώρο γίνεται και να μην επηρεάζουν έτσι σε ταχύτητα την
πλοήγηση του ιστοτόπου. Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου είναι αρκετά εύκολη,
καθώς μόνη προϋπόθεση είναι να εισάγει κάποιος ένα αρχείο και έπειτα να μετακινήσει τα
ψαλίδια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να περικοπεί ο ήχος στο επιθυμητό
σημείο.
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4.ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Όπως προαναφέρθηκε, όλο το site δημιουργήθηκε στο notepad++ με τη συγγραφή
κώδικα. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις γλώσσες προγραμματισμού για να δημιουργηθεί το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρχικά, οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η HTML και η
CSS, οι οποίες διδάχτηκαν στο 7ο εξάμηνο στο μάθημα της Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων.
Στην συνέχεια, για την προσθήκη ιδιαίτερων λειτουργιών στον ιστότοπο, εφαρμόστηκε
η jQuery και η JavaScript, για τις οποίες χρειάστηκε μια προσεκτικότερη μελέτη του
συγγραφέα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τις χρησιμοποιούσε. Τέλος, προστέθηκαν και
κάποιες καινούριες εντολές της HTML5, οι οποίες συνέβαλαν και αυτές στη δημιουργία του
ιστοτόπου.

4.1 jQuery / JavaScript
Πριν αναπτυχθεί η γλώσσα προγραμματισμού jQuery, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων
χρησιμοποιούσαν την JavaScript. Κάποια στιγμή οι προγραμματιστές οδηγήθηκαν στην
δημιουργία των JavaSrcipt libraries (βιβλιοθήκες) αρχεία δηλαδή με κώδικα ελεύθερο για
χρήση. Έτσι δημιουργήθηκε η jQuery, μια ειδική δηλαδή βιβλιοθήκη αρχείων που περιέχει
κώδικα της JavaScript.
Κατατάσσονται στις γλώσσες σεναρίων (script languages). Πολλοί προγραμματιστές
νομίζουν ότι η JavaScript και η jQuery είναι δύο διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι είναι και οι δύο JavaScript. Η μόνη διαφορά είναι
στην χρήση του κώδικα, καθώς η jQuery πραγματοποιεί τις λειτουργίες της με λιγότερες
γραμμές κώδικα.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για να κάνουν μια ιστοσελίδα πιο διαδραστική και πιο
δυναμική. Η jQuery χρησιμοποιείται πιο συχνά στις ιστοσελίδες για δημιουργία slide
εικόνων, για επικύρωση ενός κειμένου και για δημιουργία ψηφοφοριών και κουίζ. 6

6

Udemy blog. Ανακτήθηκε 9 Σεπτεμβρίου, 2015, από https://blog.udemy.com/jqueryvs-javascript/.
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4.1.1 Παρουσίαση εικόνων – slideshow images
Στην παρούσα εργασία η jQuery, χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την παρουσίαση των
εικόνων των συνθετών σε slideshow με τη χρήση του fancybox jQuery. Πρώτα ανέβηκαν
στον ιστότοπο οι εικόνες που αντιστοιχούσαν σε κάθε συγγραφέα. Έπειτα, ακολούθησε η
λήψη του αρχείου fancybox.

Εικόνα 16: Διαδικασία λήψης fancybox

Από το αρχείο που υπήρχε στις λήψεις, απαραίτητοι είναι μόνο οι δύο υπό
φάκελοι lib και source, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στον φάκελο με τα αρχεία του
ιστοτόπου. Στην συνέχεια, εφαρμόστηκε ο παρακάτω κώδικας για να τεθεί σε λειτουργία η
παρουσίαση των εικόνων.

Εικόνα 17: Τοποθέτηση του fancybox στην ιστοσελίδα με χρήση div
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Για να δημιουργηθεί το slideshow των εικόνων χρειάστηκαν δέκα εικόνες για κάθε
συνθέτη, πέντε σε μικρογραφίες και πέντε σε μεγέθυνση των μικρογραφιών αυτών. Ακόμη,
αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει και περιγραφή της εκάστοτε φωτογραφίας, καθώς στην
περιοχή <div> του fancybox συμπεριλήφθηκε η εντολή <title> που αναφέρει τον τίτλο κάθε
φωτογραφίας.

Εικόνα 18: Κώδικας jQuery για να τεθεί σε λειτουργία το fancybox

Σύμφωνα και με την εικόνα 18, στο κάτω μέρος του κώδικα των ιστοσελίδων υπάρχει
και ο κώδικας της jQuery, ο οποίος προσθέτει τη βιβλιοθήκη της jQuery, της οποίας η λήψη
έγινε από το διαδίκτυο και θέτει σε λειτουργία την εναλλαγή εικόνων του fancybox.

Εικόνα 19: Image slideshow / Παρουσίαση εικόνων
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Στην παραπάνω εικόνα (19) εμφανίζεται η τελική μορφή του slideshow, όπως
εμφανίζεται στον ιστότοπο. Υπάρχουν κουμπιά επόμενης και προηγούμενης φωτογραφίας
για την εναλλαγή των φωτογραφιών και το κουμπί χ για το κλείσιμο της παρουσίασης.

4.1.2 Εμφάνιση κρυμμένου κειμένου με χρήση της jQuery
Η εφαρμογή του κρυμμένου κειμένου επιλέχτηκε για να δώσει περισσότερο κενό
χώρο στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη λειτουργία εφαρμόστηκε
στις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για κάθε συνθέτη ξεχωριστά, καθώς το
βιογραφικό, το φωτογραφικό υλικό και τα τραγούδια ενός συνθέτη παρουσιάζονταν
στριμωγμένα και υπάρχει πιθανότητα να κούραζαν με την εμφάνιση αυτή τους επισκέπτες
της ιστοσελίδας.

Εικόνα 20: Εμφάνιση υλικού των συνθετών χωρίς τη χρήση της jQuery

Για να δημιουργηθεί λοιπόν ο ελεύθερος χώρος και να δίνεται η δυνατότητα στον
επισκέπτη να εστιάζει την προσοχή του σε κάθε πληροφορία ξεχωριστά εφαρμόστηκε η
γλώσσα προγραμματισμού jQuery.
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Εικόνα 21: Εφαρμογή CSS στον κώδικα της jQuery

Η παραπάνω μορφοποίηση συνέβαλε στο να μην εμφανίζεται το κείμενο κατά την
είσοδο ενός χρήστη με την εντολή “display: none;”.

Εικόνα 22: Δημιουργία κουμπιών / Εφαρμογή toggle effect
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Με τη δημιουργία των κουμπιών και την λειτουργία toggle, δίνεται η δυνατότητα στον
επισκέπτη του site να πατήσει πάνω στο κουμπί “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” ή στο κουμπί
“ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ” και να εμφανιστεί το περιεχόμενο. Με το πάτημα του κουμπιού το
περιεχόμενο εμφανίζεται και εξαφανίζεται ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.

Εικόνα 23: Εμφάνιση ιστοσελίδας όπως εμφανίζεται στους επισκέπτες έχοντας κρυμμένο το

περιεχόμενο

Είναι εμφανές ότι με το κρυμμένο περιεχόμενο τόσο των φωτογραφιών αλλά και των
τραγουδιών, ο ιστότοπος είναι πιο απλός και με περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο επισκέπτης του ιστοτόπου να εστιάζει πρώτα στο κείμενο που είναι και το
πιο σημαντικό στοιχείο της ιστοσελίδας και έπειτα σε περαιτέρω πληροφορίες, όπως
τραγούδια και φωτογραφίες.
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Εικόνα 24: Εμφάνιση toggle effect για τις φωτογραφίες

Εικόνα 25: Εφαρμογή toggle effect για τα τραγούδια

- 34 -

Διαδικτυακόςς τόςπός για τόυ Έλληνες συνθεςτες τόυ εςντεχνόυ τραγόυδιόυς

Εικόνα 26: Εμφάνιση όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας των συνθετών

Στις παραπάνω εικόνες γίνεται αντιληπτό ότι αν ο επισκέπτης το επιθυμεί μπορεί να
έχει όλες τις πληροφορίες ανοικτές, μόνο τη μία ή τις δύο. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε η
συγκεκριμένη λειτουργία είναι για να δώσει στον επισκέπτη του ιστοτόπου περισσότερες
δυνατότητες εμφάνισης της πληροφορίας αφήνοντας τα υπόλοιπα στην κρίση του.

4.2 HTML5 Καινούριες δυνατότητες
7

Η HTML (Hyper Text Markup Language) ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '90

ως ένα έγγραφο το οποίο περιείχε στοιχεία που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή
ιστοσελίδων. Με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός της έκδοσης της HTML μεγάλωνε
καθώς η γλώσσα εξελισσόταν. Με την είσοδο νέων κανόνων, εντολών και ιδιοτήτων η
HTML έχει φτάσει στην τελευταία μέχρι σήμερα έκδοση της, την HTML5.
Η HTML5 αποτελεί εξέλιξη των προηγούμενων εκδόσεων. Η πλειονότητα των
λειτουργιών της οφείλονται στους προκατόχους της, ενώ προσπαθεί να καλύψει ανάγκες
ιστοσελίδων που συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο δυναμικές και διαδραστικές. Αυτό
σημαίνει ότι αν κάποιος έχει γράψει κώδικα HTML, γνωρίζει ήδη αρκετές πληροφορίες για
την HTML5.

7 Castro,

E., & Hyslop, B. (2013). HTML5 και CSS3 (7th ed.). Αθήνα: Κλειδάριθμος.
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4.2.1 Δημιουργία player ηχητικών αρχείων
Με τις καινούριες εντολές που υπάρχουν στην έκδοση της HTML5, δίνεται η
δυνατότητα να προσαρμοστούν στους ιστοτόπους διάφορα πολυμέσα εκτός από κείμενο
όπως ήχος, βίντεο κ.α. Για την καλύτερη κάλυψη περιεχομένου, οι ιστοσελίδες των
συνθετών περιέχουν και ηχητικά αρχεία, η αναπαραγωγή των οποίων γίνεται από μια
μικρή μπάρα με sound player που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

Εικόνα 27: Κώδικας εμφάνισης ήχου στον ιστότοπο

Στον κώδικα σημειώνεται το αρχείο ήχου mp3 που έχει επεξεργαστεί στο MP3 Cutter
(βλέπε Κεφάλαιο 3.3). Η αναπαραγωγή των αρχείων γίνεται με το πάτημα του κουμπιού
“play”, ενώ δίνονται και οι δυνατότητες αύξησης ή μείωσης της έντασης. Όλα τα ηχητικά
αρχεία περιέχουν τραγούδια κάποιων δευτερολέπτων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να ακούσει ένα μικρό κομμάτι της μουσικής του συνθέτη
εντός του ιστοτόπου.

Εικόνα 28: Τελική μορφή εμφάνισης ήχου στην ιστοσελίδα
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4.2.2 Φόρμα επικοινωνίας – Επικύρωση κειμένου με HTML5
Η HTML5 παρέχει καινούριες ιδιότητες με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η επικύρωση
ενός κειμένου σε μια φόρμα, κάτι που για γίνει πριν την HTML5 οι σχεδιαστές ιστοσελίδων
χρησιμοποιούσαν την γλώσσα JavaScript.

Εικόνα 29: Κώδικας με τις νέες ιδιότητες της HTML5 για τις φόρμες

Οι ιδιότητες που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα και με την εικόνα 29 είναι:


ιδιότητα novalidate, η οποία κάθε φορά που γίνεται υποβολή ή αποστολή της
φόρμας ελέγχει και επικυρώνει την ορθότητα του κειμένου στο συγκεκριμένο πεδίο
μιας φόρμας και στην παρούσα εργασία στο πεδίο του e-mail



ιδιότητα required, η οποία ορίζει τα πεδία που είναι απαραίτητα για την
συμπλήρωση πριν την υποβολή της φόρμας. Στην παρούσα ιστοσελίδα ορίζει ως
απαραίτητα το πεδίο του e-mail



ιδιότητα autofocus, της οποίας η ύπαρξη σημαίνει ότι κάθε φορά που φορτώνεται η
σελίδα της φόρμας, ο κέρσορας τοποθετείται αυτόματα στο πρώτο πεδίο που
χρειάζεται συμπλήρωση από το χρήστη



ιδιότητα placeholder, η οποία ορίζει ένα σύντομο κείμενο το οποίο περιγράφει το
πεδίο. Το κείμενο αυτό σβήνεται όταν ο χρήστης αρχίζει να πληκτρολογεί στο πεδίο
αυτό. Στην συγκεκριμένη φόρμα, η ιδιότητα αυτή τοποθετείται στο πεδίο των
σχολίων, <text area>.
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Εικόνα 30: Λειτουργία της ιδιότητας novalidate

Εικόνα 31: Λειτουργίες των ιδιοτήτων required και placeholder
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4.3 Cascading Style Sheets – Γλώσσα Μορφοποίησης CSS
Η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
εμφάνιση των ιστοσελίδων. Οι μορφοποιήσεις του περιεχόμενου των ιστοσελίδων
αφορούν τα χρώματα, τη δομή, το φόντο κ.α. Ακόμη η CSS επιτρέπει την παρουσίαση των
ιστοσελίδων σε διαφορετικές συσκευές.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, η γλώσσα CSS χρησιμοποιήθηκε για τη δομή, για
τα χρώματα, για την μορφοποίηση των εικόνων και των συνδέσμων, για την προσαρμογή
της ιστοσελίδας κατά την σμίκρυνση και μεγέθυνσή της.
Ο κώδικας της CSS γράφτηκε σε εξωτερικό φύλλο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις
σελίδες της HTML με τον παρακάτω κώδικα:
<link rel="stylesheet" href="style1.css" />

Εικόνα 32: Εξωτερικό αρχείο CSS
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Για κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και εσωτερικό στυλ CSS, με την <style>
στην επικεφαλίδα <head>.

Εικόνα 33: Εσωτερικό στυλ CSS

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και το Inline Style, το οποίο αναφέρεται εντός του κώδικα
της HTML. Μία περίπτωση που χρειάστηκε το συγκεκριμένο στυλ CSS, είναι στην
χρησιμοποίηση της έντονης γραφής εντός του κειμένου του ιστοτόπου, όπου αυτό
θεωρήθηκε συνετό.

4.3.1 Προσαρμογή σελίδας – Ανάλυση οθόνης
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι οθόνες των υπολογιστών αυξάνουν την ανάλυση
τους, κάτι που η επηρεάζει σοβαρά την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας στον περιηγητή
browser. Επίσης, οι ιστοσελίδες μπορεί να διαφέρουν στην παρουσίασή τους ανάλογα με
τη συσκευή που χρησιμοποιείται π.χ. Tablet, laptop ή κινητό. Για την αποφυγή αυτού του
προβλήματος, η CSS μας παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής της ιστοσελίδας
χρησιμοποιώντας τις εντολές των CSS Media Types. Παρέχει δυνατότητες για
προσαρμογή ανάλυσης οθόνης, τηλεόρασης, προσαρμογή εκτύπωσης, παρουσίασης
διαφανειών κ.α.
Για την παρούσα πτυχιακή, χρησιμοποιήθηκε η εντολή για προσαρμογή στην
ανάλυση της οθόνης: media screen and (min-resolution). Για να τεθεί σε εφαρμογή η
συγκεκριμένη λειτουργία χρειάζεται η αναφορά στην μικρότερη ανάλυση που θέλουμε να
εφαρμόζεται και έπειτα σε αγκύλες ακολουθούν οι κανόνες της CSS.
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Εικόνα 34: Κώδικας για προσαρμογή σελίδας

Εικόνα 35: Κώδικας για προσαρμογή σελίδας (συνέχεια)
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Σύμφωνα και με τις εικόνες 34 και 35, οι αριθμοί των κανόνων για τα περισσότερα
από τα στοιχεία ή περιοχές του ιστοτόπου, είναι απαραίτητο να αναφέρονται με το
ποσοστό επί τις εκατό (%). Χρειάστηκε λοιπόν ιδιαίτερη προσήλωση από τον συγγραφέα
έτσι ώστε να μετρηθούν όλα τα ποσοστά για να είναι ταιριαστά, και από pixels να γίνουν
%. Το αποτέλεσμα ήταν τα στοιχεία του

ιστοτόπου

να προσαρμόζονται

όσο

ελαχιστοποιείται η εικόνα, μικραίνοντας και αυτά μαζί με το παράθυρο του περιηγητή
(browser), ενώ ο ιστότοπος προσαρμόζεται και για αναλύσεις από 600px και πάνω.

Εικόνα 36: Προσαρμογή ιστοτόπου κατά την ελαχιστοποίηση του παραθύρου της σελίδας

Εικόνα 37: Εμφάνιση ιστοτόπου σε ανάλυση 1920px
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Εικόνα 38: Εμφάνιση ιστοτόπου σε ανάλυση 1024px

4.4 Υλοποίηση ιστοσελίδων των κατηγοριών των συνθετών
Μόλις αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των συνθετών, το επόμενο βήμα ήταν ο τρόπος
παρουσίασής τους, ο οποίος έπρεπε να είναι απλός και κατανοητός. Για αυτό το λόγο,
επιλέχτηκε από τον συγγραφέα μία μέθοδος απλής καταγραφής των συνθετών σαν σε
κατάλογο. Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει την φωτογραφία κάθε συνθέτη σε
μικρογραφία, ενώ δίπλα από την φωτογραφία, υπάρχει ένα πλαίσιο, το οποίο αναφέρει
ενδεικτικά δύο – τρεις σειρές από τη βιογραφία κάθε συνθέτη. Και για τις τρεις κατηγορίες,
εφαρμόστηκαν οι ίδιες εντολές στον κώδικα.

Εικόνα 39: Κώδικας για την υλοποίηση των πρωτοπόρων συνθετών
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Για να δημιουργηθούν λοιπόν, οι ιστοσελίδες των τριών κατηγοριών χρειάστηκε η
συγγραφή του κώδικα της HTML και της CSS, στο notepad++.
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 39, η εικόνα του κάθε συνθέτη είναι σύνδεσμος που
παραπέμπει στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον απεικονιζόμενο.
Παράδειγμα
<a href="theodorakis.html"><img class="thumbnail" src="images/mikhs.jpg"> </a>
Επίσης, στο τέλος του κειμένου, υπάρχει ο σύνδεσμος με τη λέξη “ περισσότερα ...
“ , ο οποίος παραπέμπει πάλι στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου συνθέτη αλλά αυτή τη
φορά, σε νέα σελίδα.
Παράδειγμα
<a class="link" href="theodorakis.html" target="_blank">Περισσότερα...</a>

Εικόνα 40: Τελική μορφή ιστοσελίδας των πρωτοπόρων συνθετών
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Εικόνα 41: Τελική μορφή ιστοσελίδας των μεταγενέστερων συνθετών

Εικόνα 42: Τελική μορφή ιστοσελίδας σύγχρονων συνθετών
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4.5 Χρήσιμοι σύνδεσμοι (εσωτερικοί – εξωτερικοί)
Οι υπερσύνδεσμοι αποτελούν πάντοτε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ιστοτόπου,
καθώς είναι ο συνδετικό κρίκος μεταξύ των ιστοσελίδων και συντελούν στην ευκολότερη
πλοήγηση των επισκεπτών. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί
εξωτερικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν το κοινό σε ιστοσελίδες που περιέχουν χρήσιμες
πληροφορίες και σχετίζονται με το θέμα του ιστοτόπου.
Επίσης, σε κάποιες ιστοσελίδες που το κείμενο είναι αρκετό και αναγκάζει τον
χρήστη να βρεθεί αρκετά χαμηλά μακριά από την κορυφή της σελίδας, έχουν δημιουργηθεί
εσωτερικοί σύνδεσμοι (σελιδοδείκτες) με το όνομα “Αρχή σελίδας”. Με αυτόν τον τρόπο,
δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του site, να βρεθούν κατευθείαν με ένα απλό κλικ
στην κορυφή της σελίδας.

4.5.1 Τραγούδια των συνθετών
Είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο διαθέτουν οι περισσότερες σύγχρονες
ιστοσελίδες. Παρέχουν συνδέσμους, που παραπέμπουν τους χρήστες σε άλλους
ιστοτόπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να τους ενημερώσουν περαιτέρω για το θέμα που
τους ενδιαφέρει.
Στην παρούσα εργασία θεωρήθηκε σημαντικό να υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι
για τον καθένα από τους συνθέτες, οι οποίοι θα έδιναν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας
περισσότερες πληροφορίες για τον συνθέτη που αναζητεί. Οι σύνδεσμοι αυτοί, ανοίγουν
σε νέο παράθυρο έτσι ώστε ο επισκέπτης να παραμένει στον αρχικό ιστότοπο.
Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι αφορούν τα τραγούδια των συνθετών. Θεωρήθηκε
απαραίτητο να αναφέρονται τα πιο γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια των συνθετών, έτσι
ώστε να μπορέσουν να τα ακούσουν. Για αυτό το λόγο αναφέρονται από πέντε έως εννιά
τραγούδια για κάθε συνθέτη, τα οποία είναι εξωτερικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν τους
χρήστες σε μουσικά βίντεο, στον ιστότοπο του YouTube. Για κάθε τραγούδι αναφέρεται η
χρονολογία της δημιουργίας του, ενώ όταν ο κέρσορας του ποντικιού τοποθετείται ακριβώς
πάνω από το σύνδεσμο, εμφανίζεται μια λεζάντα που αναφέρει τον στιχουργό, τον συνθέτη
και τον τραγουδιστή της πρώτης εκτέλεσης του τραγουδιού.
Παράδειγμα κώδικα HTML για τους εξωτερικούς συνδέσμους των τραγουδιών του
Σωκράτη Μάλαμα:
<a

id="tragoudia"

title="Στίχοι:Σωκράτης

Μάλαμας,

href="https://www.youtube.com/watch?v=_9qvimjTG_0"
μουσική:

Σωκράτης
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Σωκράτης Μάλαμας "target="_blank">Πριγκιπέσσα - 2000</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=BqCP25VAQbA"

title="Στίχοι:Σωκράτης Μάλαμας, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση: Νίκος
Παπάζογλου "target="_blank">Κίρκη - 1991</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=rmvbHk5o3KM"

title="Στίχοι:Γιάννης Τσατσόπουλος, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση:
Μελίνα Κανά "target="_blank">Να βάλω τα μεταξωτά - 1992</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=yw9F5LcP1O0"

title="Στίχοι:Γιώργος Αθανασόπουλος, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση:
Σωκράτης Μάλαμας "target="_blank">Τσιγάρο ατέλειωτο - 1993</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=kzVwlSRdrb0"

title="Στίχοι:Πηγή Καφετζοπούλου, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση:
Σωκράτης Μάλαμας "target="_blank">Νεράιδα - 2002</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=87vMy8_U70c"

title="Στίχοι:Άλκης Αλκαίος, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση: Μανώλης
Λιδάκης "target="_blank">Φύλλα αλκαλικά - 2000</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=5p8CEEI8JTg"

title="Στίχοι:Σωκράτης Μάλαμας, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση: Μελίνα
Κανά & Σωκράτης Μάλαμας "target="_blank">Άσε τα ψέματα - 1996</a><br>
<a

id="tragoudia"

href="https://www.youtube.com/watch?v=2kc4wBlP2eQ"

title="Στίχοι:Άλκης Αλκαίος, μουσική: Σωκράτης Μάλαμας, πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία
Αρβανιτάκη "target="_blank">Κάτω στο μεγάλο ύπνο - 2001</a>
Εμφάνιση του παραπάνω κώδικα στον ιστότοπο:

Εικόνα 43: Εξωτερικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε μουσικά βίντεο
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Τέλος όσον αφορά τα τραγούδια, παρατίθεται ένας σύνδεσμος, ο οποίος θα
παραπέμψει τους χρήστες να βρουν περισσότερα τραγούδια του συγκεκριμένου συνθέτη
από αυτά που αναφέρονται, ενδεχομένως όχι και τόσο γνωστά. Η ιστοσελίδα αυτή είναι η
www.stixoi.info και υπάρχει ως εξωτερικός σύνδεσμος σε όλους τους συνθέτες του
ιστοτόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα βοήθησε, και τον συγγραφέα
της πτυχιακής εργασίας στην επιλογή των πιο γνωστών τραγουδιών που αναφέρονται ανά
συνθέτη.

Εικόνα 44: Εμφάνιση συνδέσμου που παραπέμπει

στον ιστότοπο www.stixoi.info

Εικόνα 45: Ιστότοπος www.stixoi.info
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4.5.2 Επίσημη ιστοσελίδα του κάθε συνθέτη
Άλλοι χρήσιμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους
επισκέπτες του ιστοτόπου, είναι οι επίσημες ιστοσελίδες των συνθετών που υπάρχουν στο
διαδίκτυο. Ενδεικτικά, από τους εικοσιπέντε συνθέτες που περιέχει ο ιστότοπος, οι
δεκατρείς διαθέτουν επίσημη προσωπική ιστοσελίδα.
Επιλέγοντας τους συνδέσμους που έχουν δημιουργηθεί, οι χρήστες οδηγούνται
στην προσωπική ιστοσελίδα ενός συνθέτη, η οποία ανοίγει σε νέο παράθυρο. Στις
επίσημες ιστοσελίδες τον συνθετών μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για
κάθε συνθέτη, όπως περισσότερα στοιχεία βιογραφικού, περισσότερα έργα στη
δισκογραφία, ενώ μπορούν και να ενημερωθούν και για τις προσεχείς συναυλίες τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες από τις επίσημες ιστοσελίδες, είναι στην αγγλική ή και σε
άλλες γλώσσες, καθώς πολλοί από τους συνθέτες έχουν διαπρέψει και στο εξωτερικό,
έχοντας και εκεί θαυμαστές.

Εικόνα 46: Εμφάνιση συνδέσμου της επίσημης

ιστοσελίδας του Μ. Θεοδωράκη

Εικόνα 47: Επίσημη ιστοσελίδα του Μ. Θεοδωράκη
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5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε, στο notepad++ και στην
συνέχεια αποθηκεύτηκε στον τοπικό υπολογιστή του συγγραφέα. Το επόμενο στάδιο από
την υλοποίηση του ιστοτόπου, είναι η φιλοξενία του σε κάποιον διακομιστή στο διαδίκτυο.
Για την δημοσίευση ενός ιστοτόπου στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη η σύνδεση στο
internet και η φιλοξενία κάποιου διακομιστή. 8Υπάρχουν, διακομιστές οι οποίοι είναι
ελεύθεροι χωρίς κάποια συνδρομή χρημάτων. Οι ελεύθεροι διακομιστές, συνήθως
παρουσιάζουν μειονεκτήματα, τα οποία αφορούν τον περιορισμένο χώρο αποθήκευσης, το
Uniform Resource Locator (URL), το οποίο συνήθως είναι μακρύ σε έκταση και την ανοχή
στα διαφημιστικά παράθυρα που υπάρχουν για να προσφέρουν κέρδη στις εταιρείες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία οι χρήστες, πρέπει να αξιολογούν και να
επιλέγουν έναν διακομιστή είναι : η ταχύτητα με την οποία θα λειτουργεί το site, πόσο καλή
είναι η εξυπηρέτηση του τεχνικού προσωπικού σε περίπτωση βλάβης, οι τρόποι
επικοινωνίας να είναι εύκολοι ανά πάσα στιγμή (e-mail, fax).

5.1 Διακομιστής 2freehosting.com – Δημιουργία λογαριασμού
Για την δημοσίευση του συγκεκριμένου ιστοτόπου στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήθηκε
ο διακομιστής “2freehosting” (www.2freehosting.com). Ο λόγος που επιλέχτηκε ο
συγκεκριμένος διακομιστής είναι πως παρέχει πολλά στους χρήστες αν αναλογιστεί κανείς
ότι είναι ελεύθερος, χωρίς κάποια συνδρομή. Η υπηρεσία τεχνικού προσωπικού είναι
ανοιχτή και τις εικοσιτέσσερις ώρες. Ο χώρος αποθήκευσης αρχείων είναι αρκετά μεγάλος
για ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της εργασίας και η διαχείριση του είναι αρκετά εύκολη.

8 Κεφαλάς, Μ. (2014). Φιλοξενία ιστοσελίδων, σημειώσεις μαθήματος, Σχεδιασμός δικτυακών τόπων.
Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
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Εικόνα 48: Δημιουργία λογαριασμού στο 2freehosting

Αρχικά γίνεται η δημιουργία λογαριασμού επιλέγοντας το “sign up”. Για να
ενεργοποιηθεί όμως ο λογαριασμός χρειάζεται να επιβεβαιωθεί ο σύνδεσμος επικύρωσης
λογαριασμού (validation link), που έχει σταλεί στο e-mail του χρήστη.

Εικόνα 49: Επιβεβαίωση λογαριασμού - Επιλογή ελεύθερου διακομιστή
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5.2 Δημιουργία Domain Name System
Έπειτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την εγγραφή και επιτρέπει
στο χρήστη να προχωρήσει επιλέγοντας το free hosting (ελεύθερη φιλοξενία). Το επόμενο
παράθυρο αφορά στη δημιουργία sub-domain, μιας περιοχής δηλαδή όπου ο υπολογιστής
του χρήστη θα έχει εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο. To Σύστημα
Ονομάτων ή Περιοχών (Domain Name System) θα ανταποκρίνεται στο URL που θα
δημιουργηθεί.

Εικόνα 50: Δημιουργία domain

Για να δημιουργηθεί η περιοχή domain που αντιστοιχεί στον υπολογιστή του εκάστοτε
χρήστη, χρειάζεται η επιλογή sub-domain, ο οποίος είναι ιεραρχικός όρος του domain, η
αναφορά του ονόματος που θα έχει αυτό το sub-domain (url), καθώς και η καταχώριση του
προσωπικού κωδικού που θα έχει ο χρήστης.
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Εικόνα 51: Εμφάνιση domain

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 51, η περιοχή στο διαδίκτυο που αντιστοιχεί στον
προσωπικό

υπολογιστή

του

χρήστη

έχει

δημιουργηθεί

με

το

url

www.entexnotragoudi.3eeweb.com. Έπειτα, από τη δημιουργία σειρά έχει η επεξεργασία.
Για να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί ο συγκεκριμένος χώρος που έχει δημιουργηθεί,
επιλέγεται ο σύνδεσμος switch, ο οποίος παραπέμπει κατευθείαν στο χώρο διαχείρισης
του domain. Την επόμενη φορά που ο χρήστης θα θέλει να περιηγηθεί κατευθείαν στο
χώρο επεξεργασίας έχει την δυνατότητα, να επιλέξει την κατηγορία cpanel από το βασικό
μενού του site.

5.2.1 Επεξεργασία του domain – Εισαγωγή αρχείων

Εικόνα 52: Επιλογή διαχείρισης των αρχείων του ιστοτόπου (file manager)
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Ο χώρος επεξεργασία του domain διαθέτει όλες τις πληροφορίες που είναι
σχετικές με το συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Στο dashboard (χώρος επεξεργασίας)
αναφέρονται οι κατηγορίες που αφορούν τις δυνατότητες επεξεργασίας του domain. Η
διαχείριση από τους λογαριασμούς σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Facebook,
twitter, YouTube κλπ., η διαχείριση των email για την επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών
και του συγγραφέα του ιστοτόπου, η διαχείριση των ιστοσελίδων μέσα από βάσεις
δεδομένων που δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή, η διαχείριση των αρχείων κ.α.
Για την παρούσα εργασία δεν δημιουργήθηκε κάποια βάση δεδομένων, καθώς τα
αρχεία ήταν στον τοπικό δίσκο του συγγραφέα σε μορφή κώδικα, όποτε και μπορούσαν να
εισαχθούν από τη διαχείριση των αρχείων με την επιλογή (upload).

Εικόνα 53: Χώρος διαχείρισης αρχείων ιστοτόπου

Η επιλογή file manager, διαθέτει μια βασική εργαλειοθήκη από την ο χρήστης μπορεί
να ανεβάσει (upload), να κατεβάσει (download), να δημιουργήσει καινούριους φακέλους,
να επεξεργαστεί τον κώδικα των αρχείων που θα ανεβάσει και να κάνει προεπισκόπηση
της ιστοσελίδας στον περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί. Με την εισαγωγή

στον

φάκελο της διαχείρισης των αρχείων, ο ιστότοπος βρίσκεται στο διαδίκτυο και το μόνο που
μένει είναι η πληκτρολόγηση του URL για την αναζήτηση του.
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Εικόνα 54: Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου στο διαδίκτυο (URL)
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6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εικόνα 55: Αρχική σελίδα

Εικόνα 56: Σελίδα εισαγωγής
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Εικόνα 57: Πρωτοπόροι συνθέτες

Εικόνα 58: Μεταγενέστεροι συνθέτες
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Εικόνα 59: Σύγχρονοι συνθέτες

Εικόνα 60: Σελίδα επικοινωνίας
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Εικόνα 61:Σχετικά με το site
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την πολύ γρήγορη εξάπλωση του διαδικτύου οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα της
ταχύτατης επικοινωνίας αλλά και πληροφόρησης. Όλοι πλέον έχουν την ευχέρεια
πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω διάφορων συσκευών, όπως tablets, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και κινητά.
Όλη αυτή η ξαφνική διάχυση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου τα τελευταία
χρόνια, έχει βοηθήσει τους χρήστες που αναζητούν πληροφορίες αλλά και τους
επιχειρηματίες, οι οποίοι προωθούν τα προϊόντα τους για να βγάλουν κέρδος. Με την
εξέλιξη λοιπόν του διαδικτύου και την εξοικείωση όλων και περισσότερων ανθρώπων με
αυτό, έχει επηρεάσει σημαντικά και την σχεδίαση των δικτυακών τόπων. Όλο και
περισσότεροι επιχειρηματίες αλλά και χρήστες επιθυμούν να αποκτήσουν τον δικό τους
ιστότοπο. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν δημιουργηθεί από τους προγραμματιστές, προγράμματα
σχεδίασης των ιστοσελίδων εύκολα και γρήγορα, όπως το WordPress, το Drupal, το
Dreamweaver κ.α.
Η δημιουργία της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας υπήρξε πρόκληση για τον
συγγραφέα, καθώς και το θέμα αλλά και ο τρόπος σχεδίασης ήταν κάτι πρωτότυπο για το
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Το θέμα που επιλέχτηκε
«Δικτυακός τόπος για τους Έλληνες συνθέτες του έντεχνου τραγουδιού» αντλείται από το
χώρο της μουσικής και του πολιτισμού, παρουσιάζοντας την πολιτιστική κληρονομία που
έχουν αφήσει στον ελληνισμό οι συγκεκριμένοι συνθέτες με τα έργα τους. Επιπλέον, ο
δικτυακός τόπος αποφασίστηκε να δημιουργηθεί με κώδικα και όχι με κάποιο σχεδιαστικό
πρόγραμμα του διαδικτύου.
Παρά τον βαθμό δυσκολίας, θεωρείται ότι βρέθηκε αρκετό υλικό, ικανό για να
ενημερώσει το κοινό που μπορεί να αναζητεί πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.
Αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός για την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου, δηλαδή η
σωστή ενημέρωση προς το κοινό είτε με απλό και κατανοητό περιεχόμενο και με
εξωτερικούς συνδέσμους που θα παραπέμπουν τους χρήστες σε περισσότερες
πληροφορίες. Έπειτα, δεύτερος στόχος ήταν η απλή σχεδίαση με χρώματα που δεν θα
κούραζαν το κοινό και η εύκολη περιήγηση μέσα στον ιστότοπο.
Για την αντικειμενικότερη σχεδίαση και δομή του ιστοτόπου, ζητήθηκε από τρίτους να
εκφράσουν τις απόψεις τους. Μέσα από τις δικές τους συμβουλές και λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα σχόλια τους, ο συγκεκριμένος ιστότοπος υπέστη πολλές διορθώσεις, έτσι ώστε να
είναι έτοιμος να φιλοξενηθεί σε κάποιο διακομιστή στο διαδίκτυο για να έχει πρόσβαση το
κοινό.
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Τέλος, για την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πηγές του
διαδικτύου για το πρακτικό κομμάτι της εργασίας και την υλοποίηση του ιστοτόπου. Όσον
αφορά το θεωρητικό κομμάτι και το περιεχόμενο του ιστοτόπου χρησιμοποιήθηκε η σχετική
βιβλιογραφία, η οποία παρατίθεται στο τέλος με το βιβλιογραφικό πρότυπο της APA.
Για την εξέλιξη και βελτίωση του ιστοτόπου παραθέτονται και κάποιες προτάσεις:


Δημιουργία σελίδας με όνομα “Συναυλίες” στο αρχικό μενού, όπου θα ενημερώνει
τους επισκέπτες για τις τελευταίες εμφανίσεις και τα νέα των συνθετών



Δημιουργία λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα που θα συνδέονται με τον ιστότοπο



Δημιουργία ειδικής φόρμας όπου οι επισκέπτες του ιστοτόπου θα μπορούν να
ψηφίσουν αν τους άρεσε το site ή όχι



Δημιουργία και νέων κατηγοριών μουσικής πέρα από το έντεχνο τραγούδι, ελαφρό,
λαϊκό, ρεμπέτικο κ.α. Μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τον ιστότοπο των
συνθετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι πηγές των φωτογραφιών που περιέχει ο
ιστότοπος.

Α/α

Όνομα
φωτογραφίας

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (URL)

1

mikis.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis

2

mikis2.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis

3

mikis3.jpg

http://www.bruceduffie.com/theodorakis.html

4

mikis4.jpg

http://www.iefimerida.gr/news/103472/%CE%B7-%CF%83%CE
%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%AE-%CF%86%CF
%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF
%86%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE
%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5-%CE%BF-%CF%81%CE
%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE
%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE
%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE
%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%B3%CF
%81%CE%B1%CF%88%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE
%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF
%86%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF
%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%B2%CE%AF%CE
%BD%CF%84

5

mikis5.jpg

http://mikistheodorakisorchestra.gr/index.php/el/component/con
tent/article/127-mikis-theodorakis/mt-gallery/758-mikis-quinn

6

xatzidakis.jpg

http://ritsmascorner.eu/content/%CE%BC%CE%AC%CE%BD
%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE
%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF
%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE
%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE
%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF
%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF
%82-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B5%CE
%B9-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF
%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%8C%CE
%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1

7

xatzidakis2.jpg

http://www.klg.gr/xatzidakis.html

8

xatzidakis3.jpg

http://www.stokokkino.gr/article/262/Manos-Xatzidakis-kaiMikis-THeodorakis

9

xatzidakis4.jpg

http://www.mixgrill.gr/ar12692el-dromoi-koinoi-paralliloi-manosxatzidakis-nikos-gkatsos.html

10

xatzidakis5.jpg

http://neoskosmos.com/news/el/%CE%9F-%CE%AC%CE
%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF
%82-%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF
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%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE
%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF
%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF
%82
11

plessas.jpg

http://www.plessas.org/photos.html

12

plessas2.jpg

http://www.plessas.org/photos.html

13

plessas3.jpg

http://evolos.gr/el/politismos/me_duo_magikes_sunaulies_o_mimis_pl
essas_eklece_tis_kardies_olon_ton_bolioton_.html

14

plessas4.jpg

http://www.musiccorner.gr/news/events/06/festival/01.html

15

plessas5.jpg

http://www.chronosart.gr/index.php/el/parousiasi-chronos

16

mamagkakis.jpg

http://tvxs.gr/news/moysiki/pethane-o-koryfaios-synthetis-nikosmamagkakis

17

mamagkakis2.jpg

http://www.e-orfeas.gr/component/tag/%CE%9D%CE%AF%CE
%BA%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CE
%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF
%82.html

18

mamagkakis3.jpg

http://trofonio-odeio.blogspot.gr/2015/03/blog-post_3.html

19

mamagkakis4.jpg

http://rateyourmusic.com/release/album/%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CE
%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE
%B7%CF%82/%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CF%89%CF
%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF
%CF%82/

20

mamagkakis5.jpg

http://aristos1947.blogspot.gr/2012/01/11-1-lyra-1972-37.html

21

kougioumtzis.jpg

http://polites-ampelokipon.blogspot.gr/2013/03/12.html

22

kougioumtzis2.jpg

http://www.mixgrill.gr/ar11731el-dromoi-koinoi-kai-paralliloistayros-koygioymtzis-giwrgos-ntalaras.html

23

kougioumtzis3.jpg

http://mousikaproastia.blogspot.gr/2010/12/blog-post_11.html

24

kougioumtzis4.jpg

http://www.discogs.com/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D
%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CF
%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF
%84%CE%B6%CE%AE%CF%82-%CE%9B%CE%AC%CE
%BA%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CE%AC%CE
%B6%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE
%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE
%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE
%BD%CE%BF/release/6183489

25

kougioumtzis5.jpg

http://mousikaproastia.blogspot.gr/2010/11/blog-post_26.html

26

moutsis.jpg

http://t53vorini-gr.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html

27

moutsis2.jpg

http://www.musiccorner.gr/afieromeno-exeretika-i-vikimoscholiou-tragouda-dimo-moutsi-109500/

28

moutsis3.jpg

http://www.thestival.gr/lifestyle/item/137505-deite-sti-foto-tongianni-zouganeli-molis-29-xronon
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29

moutsis4.jpg

http://www.naftemporiki.gr/story/851269/spoudaios-anthroposmegalos-dimiourgos

30

moutsis5.jpg

http://www.musiccorner.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE
%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE
%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE
%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF
%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE
%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%8D-79883/

31

ksarxakos.jpg

http://www.matrix24.gr/2015/04/pantreftikan-o-stavrosxarchakos-ke-i-iro-sa%CE%90a/

32

ksarxakos2.jpg

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=376957

33

ksarxakos3.jpg

https://ohifront.wordpress.com/2015/02/21/%CE%AD%CF
%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%BC%CE
%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE
%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BF%CE
%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE
%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE
%BA/

34

ksarxakos4.jpg

http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE
%BD%CE%BF/3724/%CE%BC%CE%B1%CE%AD%CF
%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE
%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF
%80%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE
%BA%CE%B9

35

ksarxakos5.jpg

http://www.ogdoo.gr/epikairotita/eimastan-ekei/ksarxakosgalani-arvanitaki-sto-m-m-a

36

markopoulos.jpg

http://www.culturenow.gr/13321/o-giannis-markopoulos-stotheatro-akropol

37

markopoulos2.jpg

http://www.tanea.gr/news/culture/article/5032277/1970-xroniko/

38

markopoulos3.jpg

http://www.dalaras.gr/

39

markopoulos4.jpg

http://www.musiccorner.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BB%CE
%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE
%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC-%CF%8C%CE%BD%CE
%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE
%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CE
%BB-81096/

40

markopoulos5.jpg

http://www.makismatsas.gr/index.php/fotografikoarheio/item/36-1970

41

karaindrou.jpg

http://www.elenixenou.com/content/%CE%B5%CE%BB%CE
%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE
%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF
%85

42

karaindrou2.jpg

http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/Event/1607/elenh_kara
indrou:_mousikh_kai_tragoudia_gia_tis_tainies_tou_thodorou_
agelopoulou/
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43

karaindrou3.jpg

http://www.in.gr/entertainment/music/news/article/?
aid=1300148278

44

karaindrou4.jpg

45

karaindrou5.jpg

http://www.snipview.com/q/Dust%20of%20Time
%20(soundtrack)

46

savvopoulos.jpg

http://www.athinorama.gr/music/article/dionusis_sabbopoulos_8049.html

47

savvopoulos2.jpg

http://neoskosmos.com/news/el/%CE%9F-%CE%AC%CE
%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF
%82-%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF
%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE
%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF
%84%CE%B7%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF
%82

48

savvopoulos3.jpg

http://www.mousikesebeeries.gr/?p=13005

49

savvopoulos4.jpg

http://www.crashonline.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE
%B7%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE
%BF-%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF
%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE
%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE
%BB%CE%BF%CF%82/

50

savvopoulos5.jpg

http://pressmedoll.gr/o-panos-mouzourakis-erchete-stocharama-paraskevi-ke-omologi-pos-zilevi-ton-piiti-savvopouloke-ton-chalaro-macheritsa-ti-allo-ipe-sto-pressme-doll/

51

xatzinasios.jpg

http://cinefil.pblogs.gr/2013/10/o-giwrgos-hatzhnasios-stonellhniko-kinhmatografo.html

52

xatzinasios2.jpg

http://www.mybabysworld.gr/site/content.php?artid=359843

53

xatzinasios3.jpg

http://www.musiccorner.gr/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE
%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE
%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE
%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF
%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF
%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%87-2-84180/

54

xatzinasios4.jpg

http://kithara.to/ss.php?id=MTI2ODUwMDk4

55

xatzinasios5.jpg

http://www.e-orfeas.gr/artists/interviews/7441-%CE%A0%CE
%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE
%B1%CF%8A%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF
%82-%C2%AB%CE%98%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE
%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE
%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF
%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE
%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF
%8E-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE
%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%C2%BB.html

56

loizos.jpg

http://www.e-orfeas.gr/artists/interviews/7441-%CE%A0%CE
%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE
%B1%CF%8A%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF
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%82-%C2%AB%CE%98%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE
%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE
%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF
%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE
%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF
%8E-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE
%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%C2%BB.html
57

loizos2.jpg

http://www.7imeres.gr/%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF
%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%B6%CE%BF
%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE
%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE
%B4%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF/

58

loizos3.jpg

http://www.mygreek.fm/blog/view/id/291

59

loizos4.jpg

http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/07/alexiou.html

60

loizos5.jpg

http://mousikaproastia.blogspot.gr/2010_09_01_archive.html

61

Mikoutsikos.jpg

http://www.patrasevents.gr/article/84022-patra-erxete-o-thanosmikroutsikos-gia-mia-monadiki-sinaulia

62

mikroutsikos2.jpg

http://www.mikroutsikos.gr/view_cat.php?cat=5&cat_id=578

63

mikroutsikos3.jpg

http://www.musiccorner.gr/afieromeno-exeretika-o-vasilispapakonstantinou-tragouda-thano-mikroutsiko-111236/

64

mikroutsikos4.jpg

http://www.mikroutsikos.gr/view_cat.php?cat=5&cat_id=578

65

mikroutsikos5.jpg

http://www.biscotto.gr/summer/sunaulies/8anos_mikroutsikos__
giannis_kotsiras__rita_antonopoulou.html

66

spanoudakis.jpg

http://olympia.gr/2012/04/08/%CF%83%CF%84%CE%B1%CE
%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF
%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE
%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE
%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE
%BD-%CF%81%CE%AE%CE%B3/

67

spanoudakis2.jpg

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=Photos&file=photo&op=show&id=9049

68

spanoudakis3.jpg

http://www.karfitsa.gr/2013/11/27/o-stamatis-spanoydakisparoysiazei-t/

69

spanoudakis4.jpg

http://agios-dimitrios.blogspot.gr/2012/03/24-25.html

70

spanoudakis5.jpg

http://www.discogs.com/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE
%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF
%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE
%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE
%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE
%B1-%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE
%B9%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9A%CE
%BF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF
%80%CE%AC%CE%BD/release/3675996

71

andriopoulos.jpg

http://olympia.gr/2013/06/30/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE
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%B1%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE
%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE
%BF%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF
%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE
%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF/
72

andriopoulos2.jpg

http://www.e-orfeas.gr/singing/bestalbums/478-article478.html

73

andriopoulos3.jpg

http://www.kolivas.de/archives/212511

74

andriopoulos4.jpg

http://musicunites.gr/tag/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF
%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE
%BF%CF%85/

75

andriopoulos5.jpg

http://www.stegi-chorus.gr/greek/stegi/ekdiloseis78.html

76

ksidakis.jpg

http://www.musiccorner.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%AF%CE
%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BE%CF%85%CE%B4%CE
%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE
%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE
%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF
%82-%CE%B3%CF%85%CF%86-80787/

77

ksidakis2.jpg

http://www.culturenow.gr/22308/o-nikos-ksydakhs-kai-omixalhs-gkanas-ston-palio-neromylo-mylwn-kyparissias ***

78

ksidakis3.jpg

http://neoskosmos.com/news/el/node/11947

79

ksidakis4.jpg

https://xyzcontagion.wordpress.com/2011/04/18/nikospapazoglou-kai-filoi-agnostes-stigmes/%CE%BC%CE
%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF
%81%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE
%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF
%82-%CE%BE%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE
%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF/

80

ksidakis5.jpg

http://www.lifo.gr/team/prosklitirio_nekron/41571

81

kraounakis.jpg

http://www.mic.gr/artist.asp?id=10513

82

kraounakis2.jpg

http://www.saronicmagazine.com/?attachment_id=6167

83

kraounakis3.jpg

https://camerastyloonline.wordpress.com/2013/06/30/aristofanis
-tora-stamatis-kraunakis-speira-speira-sti-mikri-epidavro/

84

kraounakis4.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=c702gPZHKDs

85

kraounakis5.jpg

http://www.yupiii.gr/photo-galleries/4337/

86

malamas.jpg

http://www.athenstimeout.gr/music/sokratis-malamas-den-moytairiazoyn-ta-mpoyzoykia

87

malamas2.jpg

http://www.protothema.gr/culture/article/428131/sokratismalamas-natassa-bofiliou-sunergazodai-diskografika/

88

malamas3.jpg

http://birdibirdi.blogspot.gr/2010/10/blog-post_1029.html

89

malamas4.jpg

http://www.naftemporiki.gr/story/776834/o-sokratis-malamasparousiase-ta-nea-tragoudia-tou

90

malamas5.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=iuK3jtQP0lk

91

peridis.jpg

http://texnopolis.net/event/orfeas-peridis/
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92

peridis2.jpg

http://www.e-orfeas.gr/music/arts/3073-%CF%87%CF%81%CF
%85%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF
%81%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82-human-touch-%CF
%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9-%CE
%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE
%BA%CE%B7.html

93

peridis3.jpg

http://www.culturenow.gr/8833/manwlis-rasoulis-kai-orfeasperidis-mazi-epi-skinis

94

peridis4.jpg

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=News&file=article&id=2161

95

peridis5.jpg

http://ilios.pagesperso-orange.fr/musique/peridis.htm

96

reboutsika.jpg

http://www.filodimos.gr/data/index.php/all-issues/group1-/201211-11-15-51-25/55696-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE
%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1-%CF%81%CE
%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF
%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%E2%80%9C%CE
%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE
%B9%E2%80%9D-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CE
%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE
%B5%CE%B9%CE%B1-2015-%CF%83%CF%85%CE%BD
%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF
%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE
%BC%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE
%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF
%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF
%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE
%AF%CF%81%CE%B9,-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE
%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-17-%CE
%B1%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF
%84%CE%BF%CF%85

97

reboutsika2.jpg

http://www.zougla.gr/exodos/exodos-news/article/protopsalti-rempoutsika-mpaxari-kanela-ke-giorti

98

reboutsika3.jpg

http://www.tovima.gr/vimafm/article/?aid=644407

99

reboutsika4.jpg

http://www.ipolistonkosmo.gr/allmusic.php?
selectgener=4&selection=1667

100 reboutsika5.jpg

http://www.artandlife.gr/-eyanthia_rempoytsika_politiki_koyzina

101 thalassinos.jpg

http://www.pantelisthalassinos.gr/photo.html

102 thalassinos2.jpg

http://www.pantelisthalassinos.gr/bio/lathrepivates.html

103 thalassinos3.jpg

http://www.pantelisthalassinos.gr/photo.html

104 thalassinos4.jpg

http://www.musiccorner.gr/%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CE
%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE
%BD%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF
%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF
%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE
%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B3-44315/

105 thalassinos5.jpg

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=News&file=article&id=2363
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106 papakonstantinou.jp http://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=1162
g
107 papakonstantinou2.j https://www.youtube.com/watch?v=bNK_2hfTXlI
pg
108 papakonstantinou3.j http://www.protothema.gr/culture/article/414720/o-thanasispg
papakonstadinou-giannis-haroulis-kai-matoula-zamanitragoudoun-gia-kalo-skopo/
109 papakonstantinou4.j http://www.last.fm/music/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE
pg
%AC%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CF
%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF
%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE
%BF%CF%85+&+%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF
%8D%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A3%CE%B1%CE
%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE
%BB%CE%BF%CF
%82/+images/7119834713be4256bb77a1a767bb67f0
110 papakonstantinou5.j https://www.youtube.com/watch?v=S62q5Pg7XI4
pg
111 andreou.jpg

http://www.culturenow.gr/9761/o-giwrgos-andreou-sto-ruthmosstage

112 andreou2.jpg

http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?
subcat_id=12&article_id=19612

113 andreou3.jpg

http://www.tovima.gr/vimafm/article/?aid=685490

114 andreou4.jpg

http://www.mic.gr/artist.asp?id=10004

115 andreou5.jpg

http://www.musiccorner.gr/news/events/04/tsaligopoulou2/index
.html

116 iwannidis.jpg

https://left.gr/alkinoos-ioannidis

117 iwannidis2.jpg

http://www.flowmagazine.gr/article/view/swkraths_malamas_o_
monaxikos_kavalaris_tou_tragoudiou/category/culture

118 iwannidis3.jpg

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=Photos&file=photo&op=show&id=546

119 iwannidis4.jpg

http://akatsikoudis.blogspot.gr/2006/09/blog-post_21.html

120 iwannidis5.jpg

http://www.sotiranews.com/2014/06/video_4.html

Οι συμπληρωματικές πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του
τεχνικού μέρους της εργασίας ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο. Ακόμη στη συγγραφή της
πτυχιακής συνέβαλαν τα εκπαιδευτικά βίντεο, οι ιστοσελίδες με παραδείγματα κώδικα και
ιστότοποι με σχόλια χρηστών για τον σχεδιασμό ιστοτόπων (forums) από δικές τους
εμπειρίες, τα οποία καθοδήγησαν τον συγγραφέα καθόλη τη διάρκεια της σχεδίασης του
ιστότοπου.
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Οι πηγές παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A

URL ΠΗΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΗΓΗΣ

1

http://www.musicportal.gr/art_song_music/?
lang=el

3

https://www.youtube.com/watch?
v=NPERbqqhpCo

Εκπαιδευτικό βίντεο για slide-show
εικόνων

4

https://www.youtube.com/watch?
v=kefGQWcg_Rg

Εκπαιδευτικό βίντεο jQuery

5

http://stackoverflow.com/questions/4189868/
what-does-media-screen-and-max-width1024px-mean-in-css

Forum για προγραμματιστές

6

http://www.w3schools.com/

Εκπαιδευτικός ιστότοπος για
προγραμματιστές

7

http://www.wlearn.gr/

Εκπαιδευτικός ιστότοπος για
προγραμματιστές
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