
 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η DYNAMIC WEBSITE 

 Με το όρο "δυναμική ιστοσελίδα" εννοούμε μια ιστοσελίδα που τα 

περιεχόμενά της αλλάζουν ανάλογα με τα κλικ που κάνει ο χρήστης και 

συνήθως υπάρχει αλληλεπίδραση με μια Βάση Δεδομένων. 

Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να έχουν μικρό ή μεγαλύτερο μενού, 

ανάλογα με τις ανάγκες της προβαλλόμενης επιχείρησης. Όπως και οι 

στατικές ιστοσελίδες, μια δυναμική ιστοσελίδα μπορεί να αναδείξει 

αναλυτικά την δράση μιας φυσικής επιχείρησης στο Διαδίκτυο, να 

παρουσιάσει φωτογραφίες, αλλά και να υποδείξει τρόπους 

επικοινωνίας. Άρα, αποτελεί πολύ καλή λύση για μια επιχείρηση η οποία 

θέλει να διαφημιστεί στο Διαδίκτυο και να αποκτήσει επιπλέον 

πελατολόγιο.  

 

Τα μειονεκτήματα μιας δυναμικής ιστοσελίδας 

Η ανάπτυξη των δυναμικών ιστοσελίδων βασίζεται (σε αρκετές εταιρίες 

κατασκευής ιστοσελίδων) στη χρήση κάποιων τυποποιημένων 

εφαρμογών κατασκευής ιστοσελίδων (έτοιμα αρχεία κώδικα). Επειδή, 

λοιπόν, η δυναμική ιστοσελίδα συνήθως χρησιμοποιεί αυτό τον έτοιμο 

και ογκώδη κώδικα, ταυτόχρονα με τη διασύνδεση με μια βάση 

δεδομένων, αυξάνει κατά πολύ ο όγκος των δεδομένων της ιστοσελίδας 

μας. Το γεγονός αυτό προσθέτει όγκο δεδομένων στις δυναμικές 

ιστοσελίδες, επιβαρύνοντας τον χρόνο που "φορτώνει" η ιστοσελίδα μας 

στον browser. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα ίσως αργήσει να 

"φορτώσει", εαν ο επισκέπτης διαθέτει αργή σύνδεση στο Internet. 

Βέβαια, ο χρόνος φόρτωσης μιας στατικής ιστοσελίδας δύναται να είναι 

περισσότερος, εάν η ίδια είναι εμπλουτισμένη με πολλά γραφικά. Τέλος, 

το κόστος φιλοξενίας της ιστοσελίδας αυξάνει, ανάλογα με τον όγκο 

των δεδομένων που φιλοξενούνται. 

Τα πλεονεκτήματα μιας δυναμικής ιστοσελίδας 

Η δυναμική ιστοσελίδα αναπτύσσεται από έναν web developer και μόνο 

αυτός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ριζικές αλλαγές στα 

περιεχόμενά της. Όμως, με την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί και ο 

ιδιοκτήτης της να πραγματοποιήσει αλλαγές σε κείμενο ή εικόνες, σε 

περίπτωση που χρειαστεί κάποια ενημέρωση της ιστοσελίδας. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα της εγγραφής μελών-οπαδών στην ιστοσελίδα. 

Τέλος, με μια δυναμική ιστοσελίδα προσφέρονται και κάποιες άλλες 

δυνατότητες επέκτασης, που συνήθως απαιτούνται από μια μεγάλη 

επιχείρηση ή από πωλητές ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η Online 

πώληση προϊόντων (Eshop). 

  


