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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός online magazine µε 
ονοµασία MegaraTouristMag, που φιλοδοξεί να αναδείξει τα Μέγαρα ως έναν τουριστικό 
προορισµό ο οποίος διαθέτει έναν πραγµατικά αναπάντεχο πλούτο επιλογών, λίγα µόλις χι-
λιόµετρα από την πρωτεύουσα! 

Το online magazine θα περιέχει ενηµερωµένα άρθρα µε όλα τα είδη του τουρισµού που 
διαθέτει η πόλη, τα αξιοθέατα, τους χώρους εστίασης και διαµονής, τις ετήσιες εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται καθώς και πληροφορίες για τα ήθη και έθιµα και τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται για την αναβίωση τους. Έτσι ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ενηµε-
ρώνεται για τα Μέγαρα και θα µπορεί µέσα από αυτό το online magazine να επιλέγει και να 
έχει τεκµηριωµένη άποψη για το ποιους χώρους θα ήταν σκόπιµο να επισκεφτεί για «µικρές 
αποδράσεις» σε κάθε περίοδο του χρόνου. Για την ανάπτυξη του online magazine θα χρησι-
µοποιήσουµε το ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) Concrete5. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το περιεχόµενο της πτυχιακής εργασίας έχει ως αντικείµενο µελέτης την ανάπτυξη ενός 

online ηλεκτρονικού περιοδικού µε τη βοήθεια του ανοικτού/ ελεύθερου λογισµικού CMS 
Concrete5. Σαν θέµα επιλέχθηκε η περιοχή των Μεγάρων ως προορισµός που αναδεικνύει 
ποικίλους και όχι ευρέως διαδεδοµένους τρόπους τουριστικής «εκµετάλλευσης» της. 

Η εργασία αποτελείται από δύο διαφορετικά µέρη: στο πρώτο µέρος γίνεται µια γενική 
«γνωριµία» µε το διαδίκτυο και των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). Στο δεύ-
τερο µέρος εφαρµόζεται το concrete5 δηµιουργώντας το online magazine µε την επωνυµία 
www.megaratouristmag.eu . Η δοµή της πτυχιακής εργασίας περιλαµβάνει οχτώ κεφάλαια. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να προσφέρω τις εγκάρδιες ευχαριστίες µου σε όσους συνέβαλαν µε τον δικός                    
τους τρόπο στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον επιβλέπον καθηγητή της εν λόγω πτυχιακής εργασίας κ ∆ηµήτρη Γκίκα, για τις 
συµβουλές του, την άµεση παρέµβαση στα προβλήµατα που προέκυπταν, καθώς και για την 
εµπιστοσύνη που µου εξέφρασε για την ανάθεση του παρόντος θέµατος.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την αµέριστη συµπαράσταση τους 
καθ όλη την διάρκεια των σπουδών µου όπως επίσης και την αγαπηµένη µου αδερφή Έλενα 
και τον φίλο µου Κώστα για την ψυχολογική υποστήριξη τους..     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζούµε σ’ έναν κόσµο που αλλάζει και εξελίσσεται µε ιλιγγιώδης ρυθµούς και κύριος «υπαί-
τιος» είναι η τεχνολογική ανάπτυξη. Η γρήγορη και άµεση πληροφόρηση είναι ένας από τους 
βασικούς  παράγοντες αυτής της ανάπτυξης και κυρίαρχο πλέον εργαλείο αποτελεί το Inter-
net. Η άντληση της σωστής πληροφορίας την στιγµή ακριβώς που δηµιουργείται η ανάγκη 
ανεύρεσης της και η διάκριση της από έναν όγκο «άχρηστων» ή «αχρείαστων» πληροφο-
ριών είναι η επιθυµία και η απαίτηση κάθε χρήστη του διαδικτύου σήµερα. 

Τα online περιοδικά συµβάλλουν στην παραπάνω απαίτηση των χρηστών του διαδικτύου 
και ειδικότερα σ’ ένα τοµέα ο οποίος κινείται πλέον γύρω από το διαδίκτυο και ειδικότερα από 
την υπηρεσία του web. Εύρεση προορισµού, διαµονή, διασκέδαση, δραστηριότητες, booking 
ξενοδοχείων, σύγκριση τιµών και ποιότητας τουριστικού προορισµού και τόσα άλλα, είναι τα 
εργαλεία που χρησιµοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι σήµερα πριν αποφασίσουν να ξεκι-
νήσουν τις διακοπές τους.  

Με αυτές τις προϋποθέσεις και τους όρους έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί και το online 
περιοδικό megaratouristmag.eu. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

∆ιαδίκτυο, παγκόσµιος ιστός, ιστοσελίδα, online magazine, cms, concrete5, δυναµική/στατική 
ιστοσελίδα, apache, xampp, google analytics. 
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Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το 1ο Κεφάλαιο περιλαµβάνει πληροφορίες για το διαδίκτυο και τον παγκόσµιο ιστό, 
γίνεται ανάλυση του διαδικτύου, της τεχνολογίας του, της ιστορικής του εξέλιξης καθώς και 
του παγκόσµιου ιστού που αποτελεί την πιο δηµοφιλή του υπηρεσία. Επιπλέον γίνεται ανά-
λυση των πρωτοκόλλων TCP/IP και http. Τέλος γίνεται µια αναφορά στις υπηρεσίες του δια-
δικτύου και στην ασφάλεια δεδοµένων του διαδικτύου. 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στον ορισµό ενός online magazine και τα οφέλη 
που αυτό προσφέρει. Γίνεται µια παρουσίαση των βασικών ειδών των online magazines κα-
θώς και των χαρακτηριστικών τους. Έπειτα αναλύουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτή-
µατα τους. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παραθέτουµε και αναλύουµε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 
(CMS) και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον κάνουµε µια µικρή ανάλυση στις κατη-
γορίες – τύπους των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) καθώς και των ειδών στα 
οποία διαχωρίζονται. Έπειτα αναφέρουµε βασικά στοιχεία από την ιστορία των συστηµάτων 
διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) και ποια πακέτα είναι κυρίαρχα και ποια τα επικρατέστερα 
µέχρι και σήµερα. Τέλος γίνεται µία σύντοµη ανάλυση των στατικών και δυναµικών ιστοσελί-
δων 

Στο  4ο Κεφάλαιο περιγράφουµε και αναλύουµε τα εργαλεία ανάπτυξης συστηµάτων 
διαχείρισης περιεχοµένου CMS καθώς και το concrete5 το οποίο είναι το σύστηµα διαχεί-
ρισης περιεχοµένου (CMS) που θα γίνει η κατασκευή του online magazine. 

Στο 5ο  Κεφάλαιο καταγράφουµε την ανάλυση και τη σχεδίαση που προηγήθηκε της υ-
λοποίησης µε το concrete5, δηλαδή την καταγραφή των απαιτήσεων, µερικές ενδεικτικές ο-
θόνες που µας δίνουν µια εικόνα για το πως θα µοιάζει η διεπαφή χρήστη (user interface) 
του online magazine και τέλος αναφερόµαστε στους χρήστες στους οποίους προσδοκούµε 
να φανεί χρήσιµο. 

Στο 6ο Κεφάλαιο παραθέτουµε αναλυτικά τη διαδικασία εγκατάστασης της εφαρµογής 
xampp µε όλα τα ενδιάµεσα βήµατα που ακολουθήθηκαν καθώς επίσης και τις ρυθµίσεις της 
βάσης δεδοµένων που απαιτείται στο δυναµικό site και τέλος την εγκατάσταση του CMS 
concrete5. 

Στο 7ο Κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της χρήσης του concrete5 για την καταχώρηση των 
άρθρων του περιοδικού για το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Επίσης περι-
γράφεται η διαδικασία δηµιουργίας κατηγοριών άρθρων, η προσθήκη βίντεο και λειτουργίας 
αναζήτησης,η σύνδεση µε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η δηµιουργία φόρµας επικοι-
νωνίας και η προσθήκη χάρτη. Τέλος γίνεται καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο το site α-
νέβηκε στο διαδίκτυο και των στατιστικών στοιχείων του µέσω των google analytics και των 
στατιστικών στοιχείων της ιστοσελίδας του facebook. 

Στο 8ο Κεφάλαιο και τελευταίο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και προτάσεις µελλοντι-
κής εξέλιξης και βελτιστοποίησης του περιοδικού καθώς και κάποια γενικά συµπεράσµατα. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ1 

1.1. Τι είναι διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσµιο σύστηµα διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών, οι 
οποίοι χρησιµοποιούν καθιερωµένη οµάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται 
TCP/IP (αν και αυτή δεν χρησιµοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του διαδικτύου) για να εξυ-
πηρετεί εκατοµµύρια χρήστες καθηµερινά σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι διασυνδεδεµένοι ηλε-
κτρονικά υπολογιστές ανά τον κόσµο οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, 
ανταλλάσουν µηνύµατα (πακέτα) µε την χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιηµένοι κα-
νόνες επικοινωνίας) τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισµικού. Το κοινό αυτό 
δίκτυο καλείται διαδίκτυο. 

1.2. Τεχνολογία διαδικτύου 

Το διαδίκτυο είναι επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 
οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισµένη στη 
διασύνδεση επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο και σε πολυάριθµα πρωτόκολλα επικοινωνί-
ας. Στην πιο εξειδικευµένη και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µορφή του, µε τον όρο διαδί-
κτυο περιγράφεται το παγκόσµιο πλέγµα διασυνδεδεµένων υπολογιστών και των υπηρεσιών 
και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το διαδίκτυο χρησιµοποιεί µεταγωγή 
πακέτων και τη στοίβα πρωτοκόλλων. Σήµερα, ο όρος διαδίκτυο κατέληξε στο να αναφέ-
ρεται στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσµιο αυτό δίκτυο γράφεται µε 
κεφαλαία το αρχικό γράµµα ‘∆’. Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων µέσω µεταγωγής πακέ-
των και της στοίβας πρωτοκόλλων ονοµάζεται διαδικτύωση. 

1.3. Ιστορία διαδικτύου 

Το σηµερινό διαδίκτυο αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που άρχισε να ανα-
πτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 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 πό-
ρους του προγράµµατος ARPA (Advanced Research Project Agency) µε σκοπό να συνδέσει 
το υπουργείο µε στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς και να αποτελεί ένα πείραµα για 
την µελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Στην αρχική του µορφή, το πρόγραµµα 
απέβλεπε στον πειραµατισµό µε µία νέα τεχνολογία γνωστή σαν µεταγωγή πακέτων (packet 
switching) σύµφωνα µε την οποία τα προς µετάδοση δεδοµένα κόβονται σε πακέτα που 
πολλοί χρήστες µπορούν να µοιραστούν την ίδια επικοινωνιακή γραµµή. Στόχος ήταν η δη-
µιουργία ενός διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων δι-
κτύων, έστω και αν κάποιο από τα ενδιάµεσα συστήµατα βρίσκονται προσωρινά εκτός λει-

                                                

 

 
1
 Ιωάννης Θ. Κάππος (2010), Το Internet Απλά – Γρήγορα – Μεθοδικά, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 
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τουργίας. Κάθε πακέτο θα είχε την πληροφορία που χρειάζεται για να φτάσει στον προορι-
σµό του, όπου και θα γινόταν η επανασύνδεση του σε δεδοµένα τα οποία µπορούσε να χρη-
σιµοποιήσει ο τελικός χρήστης. Τα παραπάνω συστήµατα θα έπρεπε σε υπολογιστές να 
µοιράζονται δεδοµένα και σε ερευνητές να υλοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.   

∆εκαετία ‘70: οι πρώτες συνδέσεις. 

Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα που ονοµάζεται Internetting project (πρό-
γραµµα διαδικτύωσης) προκειµένου να ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιµο-
ποιεί το κάθε δίκτυο για να διακινεί τα δεδοµένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς α-
νόµοιων 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 τη οποία θα πάρει αργότερα το όνοµα του το Internet. ∆ιαφορετικά δίκτυα που χρησιµο-
ποιούντο κοινό πρωτόκολλο IP µπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα δίκτυο. Σε ένα 
δίκτυο IP  όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναµοι, οπότε τελικά οποιοσδήποτε υπολογιστής του 
διαδικτύου µπορεί αν 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 προδια-
γραφές για την µεταφορά αρχείων µεταξύ υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο (E-mail). Σταδιακά συνδέονται µε το ARPANET ιδρύµατα από άλλες χώρες, µε πρώ-
το το University College of London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία). 

∆εκαετία ‘90: ένα παγκόσµιο δίκτυο για όλους 

Όλο και περισσότερες CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (www) (Πα-
γκόσµιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. Πρόκειται για ένα σύστηµα δια-
σύνδεσης πληροφοριών σε µορφή πολυµέσων (multimedia) που βρίσκονται αποθηκευµένες 
σε χιλιάδες υπολογιστές στο Internet σε ολόκληρο τον κόσµο και παρουσίασης του σε ηλε-
κτρονικές 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 εταιρίες πα-
ροχής υπηρεσιών internet (internet service providers-ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο 
internet για όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC  και modem µπορεί να συνδεθεί στο internet 
σε τιµές που µειώνονται διαρκώς. Το 1995 το NSFNET καταργείται πλέον επίσηµα και το 
φορτίο του µεταφέρεται σε εµπορικά δίκτυα. 

Η ανακάλυψη του www (World Wide Web) σε συνδυασµό µε την ευκολία απόκτησης  
πρόσβασης στο internet προσέλκυσε έναν µεγάλο αριθµό καινούργιων χρηστών και έφερε 
την “έκρηξη” που παρακολουθήσαµε τα τελευταία χρόνια. 
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1.4. Παγκόσµιος ιστός2 

 

Εικόνα 1: Παγκόσµιος Ιστός 

Η τεχνολογία του ιστού δηµιουργήθηκε το 1989 από τον Βρετανό Τιµ Μπέρνερς Λή, που 
εκείνη την εποχή εργαζόταν στον Ευρωπαϊκό οργανισµό ερευνών (CERN) στη Γενεύη της 
Ελβετίας. Ο Lee είχε ως στόχο να µπορεί οποιοσδήποτε να ανταλλάσει πληροφορίες µε άλ-
λους και έτσι δηµιούργησε τον παγκόσµιο ιστό. 

Ο Παγκόσµιος Ιστός ή αλλιώς στα αγγλικά World Wide Web (www) είναι ένα ανοιχτό 
σύστηµα διασυνδεδεµένων πληροφοριών που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Inter-
net να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες. Οι ιστοσελίδες στον παγκόσµιο ιστό εί-
ναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ώστε έτσι ο χρήστης να µπορεί να εισχωρήσει ανάµεσα τους. 
Για να γίνει όµως αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει εγκαταστήσει στον 
υπολογιστή του κάποιον περιηγητή ιστού (web browser) όπως ο Mozilla Firefox, ο Google 
Chrome, ο Internet Explorer, ο Opera, ο Safari κ.ά. 

1.5. Πρωτόκολλο TCP/IP 

Το TCP/IP σηµαίνει στα ελληνικά πρωτόκολλο ελέγχου µετάδοσης/ πρωτόκολλο δια-
δικτύου είναι µια συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το διαδίκτυο αλ-
λά και µεγάλο ποσοστό των εµπορικών δικτύων. Η ονοµασία TCP/IP προέρχεται από τις συ-
ντοµογραφίες των δύο κυριότερων πρωτοκόλλων της συλλογής:Transmission Control Pro-
tocol και το Internet Protocol. 

Αυτή η συλλογή πρωτοκόλλου είναι οργανωµένη σε επίπεδα. Το κάθε ένα τους απαντά σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα µεταφοράς δεδοµένων και παρέχει µια καθορισµένη υπηρεσία 
στα υψηλότερα επίπεδα. Τα ανώτερα επίπεδα είναι πιο κοντά στη λογική του χρήστη και εξε-
τάζουν πιο αφηρηµένα δεδοµένα. Στηρίζονται στα πρωτόκολλα των χαµηλότερων επιπέδων 
για την µετάφραση δεδοµένων µε µορφές οι οποίες είναι δυνατόν να διαβιβαστούν µε φυσικά 
µέσα. 

                                                

 

 
2
 Jeffrey Veen (2001) – The Art and Science of Web Design, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 
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Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασµα του πακέτου από υπολογιστή σε υ-
πολογιστή µέσα από το «σύννεφο» των συνδέσµων. Καθώς το IP δροµολογεί το κάθε πακέ-
το µέσα στο δίκτυο προσπαθεί να το παραδώσει αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι το 
πακέτο θα φτάσει στον προορισµό του ούτε ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά 
δεδοµένα θα φτάσουν µε την σειρά την οποία στάλθηκαν ούτε ότι το περιεχόµενο των πακέ-
των θα φτάσει αναλλοίωτο.  

Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο πάνω από το IP. Εγγυάται ότι τα πακέτα 
θα παραδοθούν στον προορισµό τους, ότι θα φτάσουν µε την σειρά την οποία στάλ-
θηκαν και ότι τα περιεχόµενα των πακέτων θα φτάσουν αναλλοίωτα. Το TCP δουλεύει 
ως εξής: Αρχικά το κάθε πακέτο δεδοµένων αριθµείται. Ο υπολογιστής-παραλήπτης και ο 
υπολογιστής-αποστολέας αλλά όχι οι ενδιάµεσοι υπολογιστές, παρακολουθούν τους αριθ-
µούς των πακέτων και ανταλλάσουν µεταξύ τους πληροφορίες. Ο παραλήπτης λαµβάνει το 
πρώτο πακέτο, το δεύτερο κλπ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στο δί-
κτυο είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά την διάρκεια της µετάδοσης, το ξαναζητάει και ο αποστο-
λέας είναι υπεύθυνος για την αναµετάδοση του. Ο παραλήπτης ελέγχει επίσης αν το περιε-
χόµενο των πακέτων φτάνει σωστά. Η µέθοδος αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα 
διότι οι ενδιάµεσοι υπολογιστές δεν εκτελούν ελέγχους.  

1.6. Πρωτόκολλο http 

Το πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένου http (Hyper Text Transfer Protocol) είναι ένα 
πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στους φυλ-
λοµετρητές του Παγκόσµιου Ιστού για να µεταφέρει τα δεδοµένα ανάµεσα σε ένα διακοµιστή 
(server) και έναν «πελάτη» (client). 

Ο όρος υπερκείµενο (hypertext), που εµπεριέχεται στην ονοµασία του πρωτοκόλλου, 
χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Τέντ Νέλσον το 1965. Η γενική ιδέα του πρωτοκόλλου 
προτάθηκε, µαζί µε τη δηµιουργία της γλώσσας HTML από τον Τιµ Μπέρνερς Λί και την ο-
µάδα του ώστε, σε συνδυασµό µε το ήδη υπάρχον διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP, να γί-
νει εφικτή η δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού (www). 

Αρχικά το πρωτόκολλο δεν µετέφερε καµία πληροφορία σχετικά µε το πρόγραµµα-
πελάτης και η µόνη επιλογή που υπήρχε ήταν η ζήτηση από τον εξυπηρετητή µίας σελίδας 
κειµένου το οποίο περιέχει µόνο χαρακτήρες ASCII και πιθανόν χαρακτήρες τερµατισµού 
γραµµής. 

Σήµερα το πρωτόκολλο αυτό είναι πλέον καθιερωµένο και διαδεδοµένο σε σηµείο που 
σχεδόν όλοι οι φυλλοµετρητές να το θεωρούν δεδοµένο και να το χρησιµοποιούν σε περί-
πτωση που ο χρήστης δεν έχει καθορίσει πιο πρωτόκολλο θέλει να χρησιµοποιήσει. 

1.7. Βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου 

Το διαδίκτυο προσφέρει στους χρήστες του ένα σύνολο υπηρεσιών ανάλογα µε τις ανά-
γκες του καθενός. Μερικές από τις πλέον γνωστές είναι: ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide 
Web – www), το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το ηλεκτρονικό εµπόριο, η κοινωνική δικτύωση, η 
ασφαλής µεταφορά αρχείων κ.ά.  

1.8. Τι είναι ιστοσελίδα 

Ο Παγκόσµιος Ιστός είναι η πιο δηµοφιλής υπηρεσία του διαδικτύου την οποία πολλοί ά-
στοχα ταυτίζουν µε το ίδιο το διαδίκτυο. Ο Παγκόσµιος ιστός αποτελείται από ιστοσελίδες 
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δηλ., ένα είδος εγγράφου που περιλαµβάνει πληροφορίες µε τη µορφή κειµένου, υπερκει-
µένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. 

Πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν ένα ιστότοπο (website). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου 
εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου (domain name). Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέο-
νται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από την µία στην άλλη κάνοντας «κλικ» στους κατάλ-
ληλους υπερσυνδέσµους (hyperlinks) που υπάρχουν στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της 
ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι (όπως πιο απλά αναφέρονται) προς άλλες σελίδες εµφανίζονται 
συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα για να είναι γρήγορα και ξεκάθαρο στον επι-
σκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όµως πάντα να αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι που µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε προγράµµατα 
που κυκλοφορούν ελεύθερα αλλά υπάρχουν και αυτοµατοποιηµένοι µηχανισµοί κατασκευής 
ιστοσελίδων που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα και γρήγορα προσωπι-
κές ή και εµπορικές ιστοσελίδες. 

1.9. Ασφάλεια δεδοµένων στο διαδίκτυο3 

1.9.1. Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 

Παράγοντες από τους οποίους κινδυνεύει ένας υπολογιστής ή ένας χρήστης είναι οι εξής: 
• Ιοί και βλαβερό λογισµικό υπολογιστών, δηλαδή προγράµµατα που παρεισφρύ-

ουν χωρίς τη θέληση µας στον υπολογιστή και εκτελούν ανεπιθύµητες ενέργειες (συ-
νήθως καταστροφικές). 

• Εµφάνιση ενοχλητικών µηνυµάτων και ιστοσελίδων µε ανεπιθύµητο περιεχόµε-
νο (π.χ. διαφηµίσεις, άσεµνο περιεχόµενο κτλ.) 

• Άτοµα µε ψεύτικη ταυτότητα ή µη, οι οποίοι σκοπό έχουν την εξαπάτηση ή την 
παρενόχληση χρηστών κάθε ηλικίας και κυρίως των ανηλίκων.  

• Εξάρτηση από το διαδίκτυο µε αποτέλεσµα τον εθισµό και τις ψυχολογικές διατα-
ραχές των χρηστών.  

• Εξωτερικοί εισβολείς (Hackers) που µπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή  µας 
και να τον βλάψουν µε διάφορους τρόπους ή να παρακολουθούν τις δραστηριότητες 
µας. 

1.9.2. Βλαβερό Λογισµικό (Malware) 

Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασµό των συνθετικών λέξεων MALicious (βλαβερό) 
και softWARE (λογισµικό). Βλαβερό λογισµικό – Malware, πρόκειται για λογισµικό που 
µπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του χρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Malware χαρακτηρίζονται µεταξύ άλλων οι ιοί (viruses) (προγράµµατα τα οποία εισβάλλουν 
στον υπολογιστή σας και δηµιουργούν ανεπιθύµητες παρενέργειες), τα σκουλήκια (worms) 
(ιός που αναπαράγεται διαµέσου των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών), οι ∆ούρειοι Ίπ-
ποι (trojan horses) (πρόγραµµα που προσκολλάται κρυφά σε προγράµµατα που κατεβάζε-
τε από το ∆ιαδίκτυο) και το Spyware. (πρόγραµµα που εισέρχεται στον υπολογιστή µέσω 

                                                

 

 
3
 Γαβανά Α., Λεόντιος Μ., Μανωλάκος Ν.(2010)  – Επίσηµος Οδηγός για το ECDL, Εκδόσεις Γκιούρ-
δας 
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διαδικασιών που µοιάζουν ακίνδυνες και δρα ως «κατάσκοπος» καταγράφοντας οτιδήποτε 
πληκτρολογείτε. Αφού εγκατασταθεί παρακολουθεί τη δικτυακή σας δραστηριότητα). 

Επίσης, ως Malware χαρακτηρίζεται και το λεγόµενο Scumware. To Scumware αλλάζει τον 
τρόπο, µε τον οποίο βλέπετε τους ιστοχώρους που επισκέπτεστε. Αντικαθιστά το πραγµατικό 
περιεχόµενο µε διαφηµίσεις από τους διαφηµιστές scumware. 

Οι phishers έχουν ως στόχο να παγιδεύουν τους καταναλωτές προκειµένου να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, όπως: αριθµοί µητρώων κοινωνικής ασφάλισης, α-
ριθµοί τραπεζικών λογαριασµών, πληροφορίες πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.  

1.9.3. Phising (υφαρπαγή προσωπικών δεδοµένων) 

Είναι το ηλεκτρονικό ψάρεµα, δηλαδή η προσπάθεια εξαπάτησης από κάποιον ώστε να 
υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα µας (όπως τους κωδικούς µας, τα στοιχεία των 
πιστωτικών καρτών κ.ά.). Αυτό µπορεί να γίνει µέσω πλαστών ιστοσελίδων που µοιάζουν µε 
τις αυθεντικές (π.χ. ιστοσελίδες τραπεζών, ηλεκτρονικών πληρωµών κτλ.) ή µέσω παραπλα-
νητικών e-mail. Σε αυτήν τη περίπτωση σηµαντικό ρόλο παίζει η εµπειρία του χρήστη αλλά 
και τα ψηφιακά πιστοποιητικά που θα πρέπει να αναζητούµε σε τέτοιου είδους επικοινωνία.  

1.9.4. Τρόποι αποφυγής της µόλυνση από ιούς 
• Εγκαθιστούµε νόµιµα αντιβιωτικά (antivirus) προγράµµατα από αξιόπιστες εταιρείες. 

• Ενηµερώνουµε τακτικά το αντιβιωτικό που έχουµε εγκαταστήσει (συνήθως τα σύγ-

χρονα αντιβιωτικά εκτελούν αυτή τη λειτουργία αυτόµατα). 

• Ελέγχουµε οποιοδήποτε φορητό µέσο χρησιµοποιούµε στον υπολογιστή µας (CD-

ROM, USB memory stick κ.ά.) 

• Αποφεύγουµε την ενεργοποίηση µακροεντολών σε αρχεία κοινών προγραµµάτων 

όπως το Word, το Excel κ.ά. 

• Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τα συνηµµένα αρχεία και τα παραπλανη-

τικά µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος απο-

φυγής µόλυνσης από αµέλεια είναι να έχουµε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόµατου 

ελέγχου του αντιβιωτικού προγράµµατος ώστε να µας υποδεικνύει τα ύποπτα µηνύ-

µατα. 

• Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη λήψη αρχείων ή εκτελέσιµων προ-

γραµµάτων κατά τη διάρκεια online συζητήσεων. 

• Παίρνουµε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των σηµαντικών για εµάς αρχείων διότι δεν 

ξέρουµε αν και πότε θα µολυνθεί ο υπολογιστής µας όσο καλά κι αν τηρούµε όλα τα 

παραπάνω.  

1.9.5. Αναδυόµενα παράθυρα 

Πολλοί διαφηµιστές στο Internet χρησιµοποιούν αναδυόµενα παράθυρα για να εµφανί-
σουν το µήνυµά τους µε τρόπο που πολλές φορές είναι ενοχλητικός. Ο Internet Explorer σας 
επιτρέπει να εµποδίσετε την εµφάνιση των περισσότερων αναδυόµενων παραθύρων στις 
σελίδες που θέλετε να προβάλετε ενώ χρησιµοποιείτε το Internet. 

Τα αναδυόµενα παράθυρα είναι µικρά παράθυρα προγράµµατος περιήγησης στο Web τα 
οποία χρησιµοποιούνται συχνά για διαφήµιση. Συνήθως ανοίγουν µόλις περιηγηθείτε σε µια 
τοποθεσία Web, είτε θέλετε να τα δείτε είτε όχι. Ίσως ανοίξουν όταν κάνετε κλικ σε µια σύν-
δεση ή ένα κουµπί σε µια τοποθεσία Web και ίσως ανοίξουν είτε επάνω είτε κάτω από το 
παράθυρο που θέλετε να προβάλετε. 

Ορισµένα αναδυόµενα παράθυρα, τα οποία µπορείτε να ανοίξετε κάνοντας κλικ σε µια σύν-
δεση ή κουµπί, είναι χρήσιµα. Για παράδειγµα, αν κάνετε κλικ σε µια εικόνα για να εµφανίσε-
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τε µια µεγαλύτερη έκδοσή της, ίσως ανοίξει ένα αναδυόµενο παράθυρο. Ή, αν έχετε αγορά-
σει εισιτήρια συναυλίας µέσω Internet, µπορείτε να κάνετε κλικ σε µια σύνδεση για να δείτε 
ένα διάγραµµα διάταξης θέσεων, το οποίο ανοίγει σε ένα αναδυόµενο παράθυρο. 

1.9.6. Ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο 

Μια συναλλαγή γίνεται όταν στέλνονται προσωπικές, ιδιωτικές ή οικονοµικές πληροφορίες 
(π.χ. πιστωτικές κάρτες) µέσω του Internet. Για να είναι ασφαλείς οι συναλλαγές αυτές, η ι-
στοσελίδα οφείλει να παρέχει πιστοποιητικά (υποδεικνύεται µε ένα µικρό κίτρινο λουκετάκι 
δίπλα από το κουµπί Ανανέωση) που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα της και κρυπτογρά-
φηση για να βεβαιώνουν ότι οι µεταδιδόµενες πληροφορίες δεν µπορούν να υποκλαπούν. 

1.9.7. Ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

Χρησιµοποιούνται επίσης 2 αντίστοιχες τεχνικές: τα προσωπικά πιστοποιητικά και η 
κρυπτογράφηση δεδοµένων.  

Τα προσωπικά πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται ως ψηφιακή υπογραφή ή ψηφιακή 
ταυτότητα για να αποδείξει ο κάτοχος τους ότι είναι πραγµατικά αυτός που ισχυρίζεται ότι 
είναι µε την πραγµατική του υπογραφή. 

Κατά την κρυπτογράφηση δεδοµένων χρησιµοποιείται ένα ειδικό λογισµικό το οποίο 
κρυπτογραφεί τα e-mail ενώ αποστέλλονται. Έτσι αν αυτά υποκλαπούν ή παραβιασθούν ο 
υποκλοπέας δε θα µπορεί να τα διαβάσει.  

Τι είναι το τείχος προστασία (firewall) 

Είναι ένα λογισµικό το οποίο αναλαµβάνει να ελέγχει όλες τις πληροφορίες που φτάνουν 
στον υπολογιστή µας από το διαδίκτυο. Έτσι αποτρέπονται οι παραβιάσεις των δεδοµένων 
µας από εξωτερικούς, κακόβουλους χρήστες (hackers). Σε µεγάλα δίκτυα το firewall µπορεί 
να είναι συσκευή.  

1.9.8. Τι είναι τα cookies 

Τα cookies («µπισκότα») είναι µικρά κωδικοποιηµένα αρχεία συνήθως απλού κειµένου 
(δηλαδή τύπου txt) που περιέχουν έναν κωδικό αριθµό. Στέλνονται στους χρήστες του Inter-
net από τους διακοµιστές (servers) στους οποίους φιλοξενούνται κάποιες από τις ιστοσελίδες 
που επισκέπτονται, κυρίως για να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες του. 

1.9.9. Τι είναι κρυπτογράφηση 

Σε περιπτώσεις µετάδοσης σηµαντικών προσωπικών δεδοµένων όπως αριθµούς πιστω-
τικών καρτών, αριθµούς ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασµούς κ.ά. χρειαζόµαστε έναν α-
σφαλή τρόπο µεταφοράς ώστε και να υποκλαπούν τα στοιχεία αυτά να είναι αδύνατη η ανά-
γνωση τους. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για την ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µέσω διαδι-
κτύου είναι η Κρυπτογράφηση. Σκοπός της µεθόδου αυτής είναι να «ανακατέψει» τα στοι-
χεία ενός κρυπτογραφηµένου αρχείου, όταν αυτό ανοιχτεί από κάποιον παρείσακτο. 

1.9.10. Τι είναι το RSS (Really Simple Syndication); 

Η τεχνολογία Τροφοδοσία Ενηµερώσεων ∆ηµοσιεύσεων (RSS Feed) αποτελεί έναν 
απλό τρόπο για την αποστολή πληροφοριών από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή του 
χρήστη χωρίς ο ίδιος ο χρήστης να χρειάζεται να µπαίνει στη διαδικασία συχνών επισκέψεων 
σ’ αυτόν τον τόπο. Όταν γίνει εγγραφή RSS σ’ έναν δικτυακό τόπο που υποστηρίζει αυτήν 
την τεχνολογία θα αποστέλλονται αυτόµατα στον υπολογιστή του χρήστη όποιες νέες σχετι-
κές πληροφορίες εισαχθούν (π.χ. ειδήσεις, ανακοινώσεις κτλ.) 
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1.9.11. Προστατευµένες Ιστοσελίδες. 

Οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο είναι «δηµόσιες», δηλαδή όποιος έχει σύνδεση 
σε αυτό και γνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει, µπορεί 
να την ανοίξει και να την διαβάσει. Όµως υπάρχουν και αρκετές τοποθεσίες στο ∆ιαδίκτυο 
στις οποίες η πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες του παρά µόνο σε αυτούς οι 
οποίοι είναι εξουσιοδοτηµένοι από τους διαχειριστές τους. Η εξουσιοδότηση αυτή γίνεται 
µετά την παροχή κάποιων προσωπικών στοιχείων. Αυτά τις περισσότερες φορές είναι ένα 
Όνοµα χρήστη (Username) καθώς και ένας Κωδικός πρόσβασης (Password). Τοποθε-
τώντας τα στα κατάλληλα πεδία στα οποία ζητούνται έχουµε πρόσβαση στην προστατευµένη 
ιστοσελίδα.  

1.9.12. Τι είναι το Netiquette; 

Είναι κάποιοι κανόνες καλής ή σωστής συµπεριφοράς στο διαδίκτυο. Οι κανόνες αυτοί δε 
βασίζονται στους νόµους αλλά στην καλή θέληση του χρήστη του διαδικτύου. Π.χ. 

• Τα µηνύµατα ηλ. ταχυδροµείου πρέπει να είναι σύντοµα και να έχουν θέµα. 

• ∆εν χρησιµοποιούµε κεφαλαία διότι υποτίθεται ότι έτσι ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ. 

• Προσέχουµε την ορθογραφία µας 

• Προσέχουµε το ύφος γραφής µας διότι δεν είναι εύκολο πάντα µέσα από ένα γραπτό 

κείµενο να καταλάβει ο αναγνώστης αν αστειευόµαστε, αν εκφράζουµε πραγµατική 

λύπη ή χαρά, αν είµαστε ενοχληµένοι από κάτι ή αν κάνουµε σαρκασµό.  

• ∆εν απειλούµε ή δεν χρησιµοποιούµε άσεµνη γλώσσα. 

 

Εικόνα 2: Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
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Κεφάλαιο 2ο   

2. ONLINE MAGAZINES 

2.1. Ορισµός online magazine 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Charles W.Bailey Jr. Πρόκειται για ηλεκτρονικά περιοδικά 
που δηµοσιεύουν άρθρα ελεύθερα προσβάσιµα µέσω του διαδικτύου και έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά.  

1. Είναι ακαδηµαϊκά 
2. Χρησιµοποιούν µεθόδους ελέγχου ποιότητας, παρόµοιες µε αυτές των παραδοσι-

ακών περιοδικών (π.χ διαδικασία peer review) 
3. Είναι ψηφιακά 
4. Είναι ελεύθερα προσβάσιµα  
5. Επιτρέπουν στους δηµιουργούν να διατηρούν τα πνευµατικά τους δικαιώµατα 
6. Χρησιµοποιούν άδειες χρήσης της Creative Commons ή παρόµοιων οργανισµών  
7. Εκδίδονται από µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς (π.χ. Biomed Central) 

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι τα περιοδικά που διαθέτουν το περιεχόµενο τους σε ηλε-
κτρονική µορφή. Το περιοδικό παράγεται ηλεκτρονικά από τον εκδότη του ή από άλλον φο-
ρέα ο οποίος έχει την άδεια του εκδότη για την διαδικασία της ψηφιοποίησης του περιεχοµέ-
νου του περιοδικού. Το ηλεκτρονικό περιεχόµενο µπορεί να παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο 
ή να απαιτεί εισφορά για την διάθεση των πληροφοριών που φέρει. Σήµερα, οι περισσότερες 
βιβλιοθήκες, κυρίως οι ακαδηµαϊκές αναπτύσσουν βάσεις  δεδοµένων µε ηλεκτρονικά περιο-
δικά, αφιερώνοντας ένα µεγάλο µέρος του οικονοµικούς τους προϋπολογισµού σε συνδρο-
µές, ώστε να καλύπτουν ικανοποιητικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κοινού που εξυπηρε-
τούν. Τα ηλεκτρονικά περιοδικά εντοπίζονται είτε σε πλήρη µορφή είτε σε µια µικρή περίληψη 
και αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε συνδροµή της βιβλιοθήκης. Οι µορφές στις οποίες βρί-
σκονται τα περιοδικά είναι HTML. 

Ένα  online περιοδικό δηµοσιεύεται στο world wide web και ονοµάζεται webzines. Ένα 
ezine είναι ένας πιο εξειδικευµένος όρος που χρησιµοποιείται για µικρά περιοδικά και ενηµε-
ρωτικά δελτία και διανέµονται µε κάθε ηλεκτρονική µέθοδο όπως για παράδειγµα το ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο (email). 

Επίσης ένα online περιοδικό µοιράζεται ορισµένα χαρακτηριστικά µε ένα blog, αλλά και µε 
online εφηµερίδες. Τα περιοδικά έχουν συνήθως συντάκτες ή συντακτικές επιτροπές που ε-
ξετάζουν ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκδοτών (εκείνων που επενδύουν 
χρόνο και χρήµα). Πολλοί εκδότες έχουν αρχίσει τη δηµοσίευση σε πολλαπλές ψηφιακές 
µορφές που µπορεί να περιλαµβάνει την HTML έκδοση που µοιάζει µε τις παραδοσιακές ι-
στοσελίδες και Flash εκδόσεις που εµφανίζονται σαν παραδοσιακά περιοδικά. 

Τέλος online περιοδικά γενικού περιεχοµένου παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τις 
πτυχές των online περιεχοµένων τους, αν και ορισµένοι εκδότες έχουν επιλέξει τη συνδροµή 
του αναγνώστη για να έχουν πρόσβαση σε premium online άρθρα.    

2.1.1. Ποια οφέλη προσφέρουν; 

• Επιτρέπουν την άµεση δηµοσίευση του ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού περιεχο-
µένου  
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• Επιτρέπουν την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος επιστηµονικών δηµο-
σιεύσεων και την πλήρη διάχυση της γνώσης 

• ∆εν διαταράσσουν το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης από κριτές  

• Μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των αναφορών που γίνονται στις επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις (citation index) 

• Αυξάνουν το δείκτη απήχησης και αναγνωρισιµότητας (impact factor) 

• Συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. 

2.2. Βασικά είδη online magazine 

Τα είδη των online περιοδικών είναι πολλά και διαφορετικά και αυτό έχει ως στόχο να κα-
ταφέρει να καλύψει τα γούστα και τα ενδιαφέροντα του κάθε αναγνώστη. Υπάρχουν όλα τα 
είδη των online περιοδικών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτό καθιστά εύκολη την 
ανάγνωση ενός περιοδικού από τη µία γωνιά της γης στην άλλη µε ένα µόνο «κλικ». Παρα-
κάτω θα δούµε µερικά βασικά είδη των online περιοδικών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο 
και είναι στην διάθεση του κάθε αναγνώστη οποιαδήποτε στιγµή το θελήσει. Για τους λάτρεις 
των ταξιδιών υπάρχουν πολλά ταξιδιωτικά περιοδικά στο διαδίκτυο που µπορούν να συµ-
βουλευτούν για το ταξίδι τους. Υπάρχουν περιοδικά γυναικεία µέσα στα οποία συµπεριλαµ-
βάνονται τα περιοδικά µόδας, οµορφιάς, lifestyle, µαγειρικής κ.α. Επίσης υπάρχουν online 
αντρικά περιοδικά µέσα στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα περιοδικά µε αυτοκίνητα-
µοτοσυκλέτες, κυνήγι, γεωργία, ψάρεµα, αεροπλάνα και ζώα. Τέλος υπάρχουν online περιο-
δικά ιστορικά, µουσικά, επιστηµονικά, θρησκευτικά, ψυχαγωγικά, παιδικά, και πολιτικά. 

2.3. Χαρακτηριστικά online magazine 

Θέλοντας λοιπόν να εξετάσουµε καλύτερα το τι είναι και πως ακριβώς λειτουργούν τα ηλε-
κτρονικά περιοδικά καλό θα ήταν να δούµε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο 
τους χαρακτηριστικό είναι η κωδικοποίηση των κειµένων τους, το δεύτερο χαρακτηριστικό 
τους είναι οι µορφές εµφάνισης των κειµένων τους ως προς την έκτασή τους, το τρίτο ο τρό-
πος µε τον οποίο εκδίδονται και διατίθενται στο κοινό και τελευταίο αλλά πολύ σηµαντικό χα-
ρακτηριστικό τους είναι το κόστος τους. 

    Όπως προαναφέρθηκε τα ηλεκτρονικά περιοδικά είναι ένα σύνολο αρχείων Η/Υ. Τα αρ-
χεία αυτά διαφοροποιούνται ως προς την κωδικοποίηση (encoding) των περιεχοµένων τους 
που µπορεί να είναι: κείµενο, εικόνα, video, ήχος ή animation χαρακτηριστικό που αποτελεί 
και το πρώτο από αυτά που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών περιοδικών είναι η έκταση των κειµένων που 
περιλαµβάνουν. ∆ιακρίνουµε τέσσερις (4) διαφορετικές µορφές εµφάνισης του κειµένου των 
ηλεκτρονικών περιοδικών όσον αφορά στην έκταση των κειµένων που περιλαµβάνουν:  

1. πλήρους κειµένου περιοδικά (full text) 

Τα full text ηλεκτρονικά περιοδικά περιλαµβάνουν ολόκληρο το κείµενο των άρθρων που 
παρουσιάζονται σε κάθε τεύχος, κωδικοποιώντας το κείµενο ανάλογα µε το περιεχόµενο, 
ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή απόδοσή του.  

2. περιοδικά επιτοµών (abstract journals)  

Σ' αυτή την περίπτωση το περιοδικό δεν περιλαµβάνει ολόκληρο το άρθρο, αλλά µόνο την 
επιτοµή του και τα βιβλιογραφικά του στοιχεία.  
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3. περιοδικά µε πίνακες περιεχοµένων (TOC journals) 

Τα περιοδικά αυτής της µορφής δεν περιέχουν το πλήρες κείµενο των άρθρων ή την επιτοµή 
τους. Το κάθε ηλεκτρονικό τεύχος παρουσιάζει µόνο τον πίνακα περιεχοµένων του αντίστοι-
χου έντυπου τεύχους.  

4. συνδυασµό όλων των παραπάνω 

Σε αυτή τη µορφή το κάθε ηλεκτρονικό τεύχος µπορεί να περιλαµβάνει όλες τις παραπάνω 
µορφές παρουσίασης των άρθρων ή να συνδυάζει κάποιες από αυτές. Το τρίτο χαρακτηρι-
στικό αυτού του είδους των περιοδικών είναι ο τρόπος µε τον οποίο εκδίδονται και διατίθε-
νται.  

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά εκδίδονται µε δύο τρόπους:  

1. ο ίδιος ο εκδότης του έντυπου περιοδικού παρέχει τον τίτλο και σε ηλεκτρονική µορ-
φή. ∆ηµιουργεί µια βάση δεδοµένων που δηµιουργεί ψηφιοποιώντας  το περιεχόµενο 
των έντυπων τευχών των τίτλων που παράγει. 

2. κάποιοι διαθέτες αγοράζουν από τον εκδότη το δικαίωµα διάθεσης των περιοδικών 
του, κατόπιν ψηφιοποιούν µε διάφορους τρόπους (χρησιµοποιώντας δηλ διάφορες 
µορφές κωδικοποίησης κειµένου) το περιεχόµενο των έντυπων τευχών, και το διαθέ-
τουν τελικά µέσα από βάσεις δεδοµένων που δηµιουργούν οι ίδιοι. 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών περιοδικών και ίσως αυτό που ενδια-
φέρει πιο άµεσα τις βιβλιοθήκες είναι το κόστος τους. Το κόστος των ηλεκτρονικών περι-
οδικών εξαρτάται από την πολιτική που έχει ο εκδότης τους ή ο παραγωγός του (διαθέ-
της). Μπορούµε να πούµε πως η κοστολόγησή τους διακρίνεται στις παρακάτω περι-
πτώσεις: 

1. αποκλειστική διάθεση από τον εκδότη µόνο για τους συνδροµητές του έντυπου τίτλου 
,µε επιπλέον χρέωση 

2. αποκλειστική διάθεση από τον εκδότη µόνο για τους συνδροµητές του έντυπου τίτ-
λου, χωρίς επιπλέον χρέωση  

3. διάθεση από τον εκδότη µε κάποια χρέωση ανεξάρτητα από συνδροµή στον έντυπο 
τίτλο 

4. δωρεάν διάθεση από τον εκδότη, ανεξάρτητα από συνδροµή στον έντυπο τίτλο  

5.  διάθεση από κάποιο διαθέτη, έναντι χρέωσης του περιοδικού χρεώνοντας επίσης και 
η δυνατότητα πρόσβασης στη βάση. 

2.3.1. Ιστορικό των online περιοδικών 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, οι εκδότες άρχισαν να οραµατίζονται τις δυνατότητες 
του διαδικτύου και να κάνουν σχέδια. Το 1995 το περιοδικό Salon, Slate και Feed ήταν τα 
πρώτα online περιοδικά. Η Stefanie Syman και ο Steven Johnson αναγνώρισαν τις δυνατό-
τητες του διαδικτύου ως ένα καλό µέσο µαζικής ενηµέρωσης και ξεκίνησαν το περιοδικό 
Feed, το οποίο ήταν το πρώτο online περιοδικό για έξι µήνες. 

2.3.2. Το µέλλον της αγοράς 

Μέχρι το 2020, προβλέπεται ότι η βιοµηχανία θα αυξηθεί κατά 20 δισεκατοµµύρια δολάρια 
αντιπροσωπεύοντας το 58% του συνόλου της αγοράς. Τα tables παρέχουν στους καταναλω-
τές µεγαλύτερη πρόσβαση σε online περιοδικά και αναµένεται να συµβάλλουν στην αύξηση 
της δηµοτικότητας των online περιοδικών. 
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2.3.3. Ποια τα οφέλη που προσφέρουν τα online περιοδικά στους εκδό-
τες; 

• Είναι πολύ πιο φθηνά από τα εκτυπωµένα περιοδικά  

• Μεγαλύτερες δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλο τον κόσµο 

• Ιδανικό για κάθε κλάδο 

• ∆εν χρειάζεται τεχνική εµπειρία για την διανοµή 

• Το περιεχόµενο του περιοδικού υπάρχει στην οθόνη του χρήστη και µπορεί να διαθέ-
τει βίντεο και ήχο 

2.3.4. Τι σηµαίνει αυτό για τον αναγνώστη 

• Βλέπει το περιοδικό όποτε θέλει και όπου θέλει 

• Έχει τη δυνατότητα να το κατεβάσει και να το διαβάσει αργότερα 

• Είναι πιο ελκυστικό 

• Εύκολο στη χρήση, κάνοντας ζουµ και έχοντας δυνατότητα αναζήτησης 

• Είναι εµπλουτισµένο µε διαδραστικό περιεχόµενο 

• Ο χρήστης µπορεί να µπει µε ένα «κλικ» στη σελίδα του διαφηµιζόµενου 

2.4. Πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών πε-
ριοδικών 

Η χρήση των online περιοδικών µας βοηθάει να εµπεδώσουµε ότι η τεχνολογία προχωρά-
ει και εξελίσσεται ραγδαία µέρα µε την ηµέρα δίνοντας µας έτσι τη δυνατότητα να περνάµε σε 
καινούργιους τρόπους ανάγνωσης των ειδήσεων και των γεγονότων. Αυτό βέβαια έχει πολλά 
πλεονεκτήµατα αλλά ταυτόχρονα και πολλά µειονεκτήµατα που θα δούµε παρακάτω. Αυτό 
ευχαριστεί αυτούς που κρατούν τη τεχνολογία στα χέρια τους αλλά δυσαρεστεί εκείνους που 
προτιµούν τους παλιούς τρόπους ανάγνωσης των ειδήσεων. 

2.4.1. Πλεονεκτήµατα  

1. Τα online περιοδικά έχουν µεγάλο κοινό και αυτό ωφελεί τα περιοδικά που έχουν 
κέρδος µέσα από τις διαφηµίσεις. 

2. Οι χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στο να αυξηθούν οι αναγνώ-
στες του 

3. Παραµένουν αναρτηµένα στο διαδίκτυο για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αντίθεση µε 
τα περιοδικά έντυπα που αποσύρονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

4. Ο αναγνώστης µπορεί να ενηµερωθεί χωρίς να υπάρχει κόστος πληρωµής 

2.4.2. Μειονεκτήµατα 

1. Η ανάγνωση στο χαρτί είναι ευκολότερη από την οθόνη 
2. Έχουν διατυπωθεί αµφιβολίες για τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών εκδόσεων να δια-

τηρούν τον ποιοτικό έλεγχο και το υψηλό ποσοστό απόρριψης ακατάλληλων άρθρων 
3. Σηµαντικό εµπόδιο στην καθιέρωση των ηλεκτρονικών εντύπων είναι η µικρή ακαδη-

µαϊκή ανάγνωση τους. Ωστόσο τα όλο και ποιοτικότερα ηλεκτρονικά περιοδικά φαίνο-
νται να «νοµιµοποιούν» την ηλεκτρονική δηµοσίευση 

4. Τα ηλεκτρονικά µέσα κατηγορούνται επίσης ότι ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
τυποκλοπία. Ωστόσο η τυποκλοπία είναι επιστηµονική ατασθαλία ανεξάρτητα αν το 
κείµενο είναι ψηφιακό ή τυπωµένο σε χαρτί 
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5. Λείπει η φυσική παρουσία του περιοδικού και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπο-
ρεί ο αναγνώστης να σηµειώσει κάτι που θα έκανε αν υπήρχε η φυσική παρουσία του 
χαρτιού 

6. Πολλοί αναγνώστες θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά περιοδικά κάνουν πρόχειρες αναρ-
τήσεις 

7. Τέλος η κακή διαφήµιση του ηλεκτρονικού περιοδικού θα οδηγήσει σε έλλειψη των 
επισκεπτών µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. 

 

Εικόνα 3: ηλεκτρονικά περιοδικά 
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Κεφάλαιο 3ο
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content 
Management System - CMS) 

3.1 Τι είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) είναι το λογισµικό εκείνο που δίνει την δυ-
νατότητα στο χρήστη να µπορεί να αλλάζει ή να δηµιουργεί το περιεχόµενο και τις πληροφο-
ρίες µίας ιστοσελίδας και να παρουσιάζεται σωστά στο διαδίκτυο. Το περιεχόµενο των ιστο-
σελίδων περιλαµβάνει κείµενο, εικόνα, ήχο, έγγραφα. Τα CMS είναι διαθέσιµα από τα τέλη 
της δεκαετίας το 1990 και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να µπορεί να διαχειριστεί µια ι-
στοσελίδα χωρίς να απαιτούνται γνώσεις εξειδικευµένες και χωρίς να χρειάζεται να γρά-
ψει κώδικα για να κάνει κάποια ενέργεια. Επίσης οι αλλαγές στην ιστοσελίδα µπορούν να γί-
νουν από οποιονδήποτε υπολογιστή µε τη µόνη προϋπόθεση να είναι συνδεδεµένος στο 
internet. Ένα CMS µπορεί να προγραµµατιστεί σε οποιονδήποτε σύστηµα υπολογιστή . Αυτό 
επιτρέπει στα δεδοµένα να εισάγονται και να αποθηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων που 
εκδίδεται από εξουσιοδοτηµένους  χρήστες και εµφανίζεται στο κοινό. Τα CMS χρησιµοποι-
ούνται επαγγελµατικά από ηλεκτρονικά καταστήµατα, εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλιοθήκες 
καθώς και µη επαγγελµατικά για προσωπική χρήση όπως online φωτογραφικά άλµπουµ και 
ηµερολόγια. 

3.2 Βασικά χαρακτηριστικά συστηµάτων διαχείρισης περιεχο-
µένου 

• Γρήγορη ενηµέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχοµένου του δικτυακού 
τόπου 

• Ενηµέρωση του περιεχοµένου από οπουδήποτε  

• Ταυτόχρονη ενηµέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές  

• ∆εν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές 

• Εύκολη χρήση και άµεση γνώση του τελικού αποτελέσµατος, όπως γίνεται µε τους 
γνωστούς κειµενογράφους 

• ∆υνατότητα αναζήτησης του περιεχοµένου που καταχωρείται και αυτόµατη δηµιουρ-
γία αρχείου  

• Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασµού του site από λανθασµένες ενέργειες, που 
θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην εµφάνισή του 

• ∆ιαχωρισµός του περιεχοµένου από το σχεδιασµό και την πλοήγηση (navigation) του 
δικτυακού τόπου  

• Αλλαγή σχεδιασµού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η ενηµέρωση 
όλων των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη  

• Αυτόµατη δηµιουργία των συνδέσµων µεταξύ των σελίδων και αποφυγή προβληµά-
των ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages) 

• Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (server) και χρήση λιγότερου χώρου, αφού δεν 
υπάρχουν πολλές επαναλαµβανόµενες στατικές σελίδες, από τη στιγµή που η ανά-
πτυξη των σελίδων γίνεται δυναµικά  

• Όλο το περιεχόµενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδοµένων, τις οποίες µπορούµε 
πιο εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουµε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας  

• Εύκολη προσθήκη περιεχοµένου στον εκάστοτε ιστότοπο από οποιονδήποτε υπολο-
γιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο µε απλή πληκτρολόγηση και µορφοποίηση του 
κειµένου, µεταφόρτωση των φωτογραφιών και άµεση δηµοσίευση. 
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• ∆υνατότητα συνεργασίας µε όσους µπορούν να συµβάλουν στην επεξεργασία του 
περιεχοµένου από οποιονδήποτε υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο και µε καθο-
ρισµό του πλαισίου των αρµοδιοτήτων τους.  

• ∆ηµοσίευση απεριόριστων σελίδων, χωρίς περιορισµό καθώς επίσης δυνατότητα α-
ναζήτησης και αρχειοθέτησης όλου του περιεχοµένου.  

• Ενσωµατωµένη υποστήριξη διαφηµιστικών banners για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών καθώς και υποστήριξη RSS feeds.  

• Υποστηρίξει εκατοντάδων πρόσθετων εφαρµογών (extensions) που επεκτείνουν τη 
λειτουργικότητα του όπως forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία επι-
σκεπτών και φόρµες επικοινωνίας. 

3.3 Κατηγορίες – Τύποι CMS 

Υπάρχουν 5 κατηγορίες συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου µε τα αντίστοιχα πεδία 
χρήσης τα οποία το κάθε ένα είναι απαραίτητο για διαφορετικές λειτουργίες και σκοπούς τα 
οποία θα δούµε παρακάτω και θα αναλύσουµε.. 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικού Περιεχοµένου - Enterprise CMS (ECMS) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Web Περιεχοµένων (WCMS) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων-Document management System (DMS) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένων Συστατικών-Component Content Management 
System (CCMS) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένων Φορητών Συσκευών-Mobile Content Management 
System 

3.4 Είδη CMS 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες µε βάση τα 
χαρακτηριστικά τους. ∆ιακρίνονται µε βάση που βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης και διαχεί-
ρισης της βάσης δεδοµένων και ανάλογα µε το είδος του παρόχου. 

3.4.1 CMS Ανοιχτού κώδικα 

Commercial, Open Source, Managed open Source (µε βάση το είδος του παρόχου) 

• Commercial: ‘’Μερικές φορές ονοµάζεται ιδιόκτητο CMS, αναπτύσσονται και ανήκουν 
σε µία εταιρεία, στην οποία οι χρήστες µπορούν να καταβάλλουν ένα τέλος άδειας. Τα 
commercial CMS  δεν δέχονται Plugins τρίτων κατασκευαστών (Μερικά Commercial 
CMS: adode-ca WCM ή Amaxus ή ASCOOS ή Auctori ή EMC Documentum) αλλά αντί 
αυτού έρχονται µε ενσωµατωµένες λειτουργίες που όλες αναπτύσσονται και συντηρού-
νται από την µητρική εταιρεία’’. 

Commercial: Πλεονεκτήµατα  

1. Παρέχει οµάδα υποστήριξης η οποία είναι εκπαιδευµένη ώστε να βοηθήσει τον χρή-
στη σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζει. 

2. Γίνονται αυτόµατες αναβαθµίσεις , υποστήριξη και συντήρηση του διαδικτυακού τό-
που. 

3. Είναι εύχρηστο ως προς τους χρήστες και συνοδεύεται µε οδηγό εκπαίδευσης και εγ-
χειρίδιο χρήσης. Είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να µπορούν να 
το χειριστούν ειδικοί και µη ειδικοί. 

4. Ασφάλεια στην χρήση διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν ιοί στην ιστοσελίδα του. 
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5. Τέλος ένα ακόµα πλεονεκτήµατα ενός εµπορικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµέ-
νου (CMS) είναι το εγχειρίδιο του προϊόντος το οποίο πρέπει να είναι σωστά γραµµέ-
νο, εύκολο στην κατανόηση και πρακτικό. Θα πρέπει να είναι γραµµένο έχοντας στο 
µυαλό, τους στόχους των χρηστών και των επιχειρήσεων καθώς επίσης τις απαιτή-
σεις των µηχανών αναζήτησης. Αυτές οι οδηγίες είναι καθιερωµένο χαρακτηριστικό σε 
ένα εµπορικό σύστηµα αλλά λιγότερο σε ένα ανοιχτού κώδικα Σ∆Π (CMS). Οποιοδή-
ποτε εγχειρίδιο που παρέχεται από ένα ανοιχτού κώδικα σύστηµα, ενδέχεται να υπό-
κειται στις ανάγκες των προγραµµατιστών παρά των τελικών χρηστών το οποίο αφή-
νει µια αίσθηση αµφιβολίας σχετικά µε το σύστηµα. 

Commercial: Μειονεκτήµατα 

1. Υπάρχουν κάποιο περιορισµοί όσον αφορά την αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά 
του commercial CMS διότι το σύστηµα δεν είναι επεκτάσιµο. Αυτό  έχει ως αποτέλε-
σµα αν ο χρήστης θέλει κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό θα πρέπει πρώτα να 
γίνει µία ανάλυση από τον πάροχο και να εξεταστεί το κόστος και αν αυτό είναι βιώσι-
µο. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους χρήστες και είναι εφικτό 
να γίνει τότε θα διαθέσουν και αυτή την υπηρεσία αλλά µε κόστος το οποίο θα επιβα-
ρυνθεί ο χρήστης. 

2. Υπάρχει περίπτωση να γίνει εξαγορά από άλλον πάροχο CMS το οποίο έχει ως απο-
τέλεσµα το commercial CMS που αγόρασε ο χρήστης µε την σχετική άδεια µε την συ-
ντήρηση και την τεχνική υποστήριξης να µην συνεχίσει αν ο καινούριος αγοραστής 
αποφασίσει έτσι. 

3. Το κόστος του Commercial CMS είναι ακριβό διότι πρέπει να δοθεί ένα ποσό για τις 
άδειες χρήσης. 
 

• Open Source CMS: είναι διαθέσιµα στο κοινό δωρεάν. Τα  περισσότερα open source 
CMS έχουν τη δική τους κοινότητα, αποτελούµενη από web developers από όλο τον κό-
σµο, οι οποίοι δηµιουργούν και µοιράζονται plugins για το λογισµικό. Για την ανάπτυξη 
ενός ιστού µπορεί κανείς να επιλέξει µερικά από τα χιλιάδες plugins για να προσθέσει 
λειτουργικότητα στην ιστοσελίδα του’’. Τα πιο δηµοφιλή open source CMS είναι : Word 
Press, Joumla, Drupal, Concrete5, Mambo. 

Open Source CMS – πλεονεκτήµατα: 

1. Έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και να ενσωµατωθεί µε άλλο λογισµικό. 
2. Είναι εύκολο και µπορεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων λόγω 

της εύκολης διαθεσιµότητας του κώδικα. 
3. ∆ίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και να 

πραγµατοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή επιθυµεί. 
4. Ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα δωρεάν και η υποστήριξη που 

παρέχεται µε αυτό το σύστηµα είναι συχνά φθηνότερα από ένα commercial CMS. 
5. Άµεση επίλυση των σφαλµάτων από µέλη της κοινότητας αφότου προκύψει κάποιο 

πρόβληµα 
6. Υπάρχει οµάδα υποστήριξης που βρίσκει λύσεις στα προβλήµατα των χρηστών και 

τους παρέχουν συµβουλές για οποιοδήποτε θέµα  ή πρόβληµα το οποίο προκύπτει. 
Επίσης διαθέτουν και ένα δικό τους φόρουµ στο οποίο οι χρήστες κάνουν τις ερωτή-
σεις τους και ανταλλάσουν συµβουλές. 

7. Τα open source CMS διαθέτουν κάποια plugins  και κάποιες επεκτάσεις σε µία βάση 
δεδοµένων όπου ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει για την δικιά 
του ιστοσελίδα. 

8. ∆ιατίθεται στο κοινό µε χαµηλό ή και καθόλου κόστος. 
9. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δοκιµάσει το CMS πριν το αποκτήσει. 
10. Είναι εύχρηστο και µε λίγες βασικές γνώσεις µπορεί να το δοκιµάσει ο χρήστης 
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Open Source CMS – µειονεκτήµατα: 

1. Υπάρχουν κάποιες  χρεώσεις για την ανάπτυξη ιστοσελίδας. 
2. ∆εν συνιστάται  για µεγάλες επιχειρήσεις. 
3. ∆εν παρέχει µεγάλη ασφάλεια στον χρήστη 
4. Επειδή τα CMS ανοιχτού κώδικα είναι αρκετά δηµοφιλή πολλοί γνωρίζουν τον κώδικα 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος από “χάκερ”. 
 

• Managed Open Source: πρόκειται για έναν συνδυασµό της εµπορικής και της ελεύθε-
ρης προσέγγισης, όπου ένας πάροχος υιοθετεί µία open- source λύση σαν την βασική 
του πλατφόρµα και στην συνέχεια προσφέρει την λύση αυτή σε άλλους σε συνδυασµό 
µε συµπληρωµατικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η λύση ουσιαστικά σχεδόν 
δεν υπάρχει σήµερα στην κοινότητα των µη-κερδοσκοπικών παρόχων. Παρόλα αυτά, 
καθώς οι λύσεις open-source ωριµάζουν, οι ειδικοί περιµένουν ότι θα εµφανιστούν πολύ 
πιο έντονα. Όσον αφορά τη διάκριση των CMS σε σχέση µε τον τρόπο παράδοσης τους, 
έχουµε δύο µορφές λογισµικού. Υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές από CMS και των δύο 
κατηγοριών και η κάθε µία από αυτές διαφέρει στην υλοποίηση, στο κόστος και στην ε-
ξυπηρέτηση. 

ASP, Lisensed (µε βάση το χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης)  

• Application Servise Provider, (δηλαδή υποστήριξης παρόχου υπηρεσίας) 

Ο κατασκευαστής τους φιλοξενεί όλα τα δεδοµένα και το λογισµικό στους serves της ε-
ταιρείας του. Με αυτόν τον τρόπο απαλείφονται τα έξοδα για µία ακριβή αγορά λογισµι-
κού και hardwave του συστήµατος, που θα φιλοξενεί τα CMS. Παράλληλα µειώνοντας και 
οι ανάγκες για τεχνικούς πόρους, όπως για παράδειγµα οι συντηρητές του δικτύου των 
υπολογιστών. 

• Licensed (µε παροχή άδειας) 

Τα CMS µε παροχή άδειας Licensed, ο πάροχός του πουλάει το προϊόν , δηλαδή παρέ-
χει την άδεια χρήσης του, δεν εµπλέκονται στην όλη διαδικασία λειτουργίας του και π 
χρήστης είναι πλέον υπεύθυνος ώστε να το εγκαταστήσει, να το ρυθµίσει και να το συ-
ντηρήσει. ∆ιαχειριστής σε αυτή την περίπτωση είναι το τεχνικό τµήµα του οργανισµού. Η 
προσέγγιση αυτών των CMS εξασφαλίζει ότι φιλοξενείς και διαχειρίζεσαι στα δικά σου 
δεδοµένα. Επίσης τα Licensed είναι ιδανικά για οργανισµούς, οι οποίοι διατηρούν ήδη 
στις εγκαταστάσεις και κάποιο είδος  υπηρεσίας παρόµοιας. 

3.4.2  CMS κλειστού κώδικα. 

       Παρακάτω θα δούµε και θα αναλύσουµε 5 συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου κλει-
στού κώδικα ξεκινώντας από το Powerfront CMS. 

To Powerfront CMS είναι καθαρά εµπορικό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου το 
οποίο εξασφαλίζει λύσεις για διαχείριση περιεχοµένου, σχεδιασµό ιστοσελίδων, θέµατα 
ασφάλεια, ηλεκτρονικές συναλλαγές, procurement, reporting options, και θέµατα υποστή-
ριξης. Στοχεύει στην υποστήριξη πολύπλοκων επαγγελµατικών websites, intranets, ex-
taners or procurement websites. 

Το επόµενο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) κλειστού κώδικα που θα ανα-
λύσουµε είναι το DynamicWeb. Η τεχνική πλατφόρµα DynamicWeb η οποία κατέχει ηγε-
τική θέση στη Σκανδιναβία βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία Microsoft.Net, και έχει ε-
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πιλέξει περισσότερες από 3000 εταιρίες κα οργανισµούς σε Σκανδιναβία, Ολλανδία, Βέλ-
γιο, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ρωσία.  

Το τρίτο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) είναι το IMB Workplace Web 
Content management, το οποίο παρέχει µια ευρεία γκάµα λειτουργιών όπως: personali-
zation, το web content management, τη διαχείριση εγγράφων και οι λειτουργίες συνεργα-
σίας και παραγωγικότητας στα πλαίσια της επεκτάσιµης υποδοµής του WebShare Portal. 

Το προτελευταίο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) που αναλύουµε είναι το 
Jalios JCMS. Αυτό το (CMS) αναπτύχθηκε από Γαλλική εταιρία την Jalios η οποία ιδρύ-
θηκε το 2001 και βασίστηκε στο Παρίσι και στη Γαλλία. Το σύστηµα αυτό εκτός των άλ-
λων περιλαµβάνει διαχείριση περιεχοµένου, διαχείριση κειµένου, πύλες, collaboations και 
workflow. 

Τέλος η Vignette Content management, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 
(CMS) που τα προϊόντα και οι λύσεις της Vignette βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτή-
σουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που χρειάζονται. Ως έµπειρη εταιρία αποδοτι-
κότητας η Vignette συντελεί την αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση του κόστους, βελ-
τίωση της εµπειρίας του χρήστη και διαχείριση ρίσκου. Οι Intranet, extranet και Internet 
λύσεις συµπεριλαµβάνουν portal, integration, enterprise content management κα δυνατό-
τητες συνεργασίας που γρήγορα µπορούν να αποδώσουν µοναδικά προτερήµατα.      

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

1. Υπάρχει υψηλή ασφάλεια και υποστήριξη σε µεγάλο βαθµό και αν δηµιουργηθεί ο-
ποιοδήποτε πρόβληµα η εταιρεία το επιλύει δωρεάν. 

2. Γίνονται συνεχής ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις. 
3. Συνήθως είναι ετοιµοπαράδοτα. 
4. ∆ιαθέτουν αναλυτικά εγχειρίδια και ανθρώπινη υποστήριξη για τυχόν προβλήµατα. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

1. ∆εν γίνονται πολλές ενηµερώσεις σε σχέση µε τα CMS ανοιχτού κώδικα 
2. Ο  χρήστης δεν µπορεί να προσθέσει δικά του στοιχεία χωρίς της βοήθεια των προ-

γραµµατιστών. 
3. Υπάρχει µεγάλο κόστος αγοράς. 

3.5 Γιατί χρειαζόµαστε τα CMS 

Έχοντας τα CMS δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται το περιεχόµενο χω-
ρίς την βοήθεια των προγραµµατιστών, κάθε φορά που θα χρειαστεί µία τροποποίηση ή µια 
νέα δηµοσίευση και χωρίς να γνωρίζει HTML ή οποιοδήποτε κώδικα. Οι χρήστες επιλέγουν 
το CMS  που θα χρησιµοποιήσουν ανάλογα µε τις ανάγκες που έχουν για να µπορεί να τοις 
καλύψει. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα CMS , διότι επιτρέπει στον οργανισµό σας να έχετε τον 
πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδας σας, χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύεται επαναλαµβανόµενα 
χρήµατα για την ανάπτυξη και την ενηµέρωση της ιστοσελίδας. Ένα CMS παρέχει ένα ευρύ 
φάσµα λειτουργιών που σε άλλη περίπτωση θα κόστιζε πολλά χρήµατα για να γίνει από το 
µηδέν. Τα περισσότερα λογισµικά CMS είναι wed-dased που σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει 
πρόσβαση για να επεξεργαστεί την ιστοσελίδα του από οποιονδήποτε υπολογιστή µε την 
µόνη προϋπόθεση να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο. Τέλος πολλά CMS προστατεύουν 
δεδοµένα και πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες ή τα µέλη µίας επιχείρησης.  
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3.6 Ιστορία των CMS 

Παρά το γεγονός ότι  στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι άνθρωποι ήταν σε θέση να ενηµε-
ρώσουν κάποια στοιχεία ενός on-line περιεχοµένου µε προϊόντα από την Microsoft  και τη 
Lotus, το πιο πρώιµο παράδειγµα ενός προγραµµατιστικού εργαλείου διαχείρισης περιεχο-
µένου προήλθε από την Vignette, µε ονοµασία Story Server γύρω στο 1996. Τα επόµενα 
χρόνια πολλά πακέτα CMS απελευθερώθηκαν. 
Μεταξύ του 2000 και του 2005, ο τοµέας πέρασε ένα τεράστιο κύµα συγχωνεύσεων και εξα-
γορών αφήνοντας ένα αριθµό χρηστών χωρίς υποστήριξη από πακέτα που είχα εγκαταλειφ-
θεί , µε πολλές δυσκολίες καθώς τα πακέτα συγχωνεύτηκαν. 
Μέχρι το 2007 υπήρχαν 3 τύποι συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επεξεργασίας: 
1) Λογισµικό επεξεργασίας 

Τα συστήµατα αυτά ασχολούνται µε την επεξεργασία σε τοπικό υπολογιστή ή δίκτυο και 
στη συνέχεια βασίζονται στη δηµοσίευση για την φόρτωση του νέου περιεχοµένου στην 
ιστοσελίδα. Συνήθως αυτά τα off-line  συστήµατα απαιτούν την εγκατάσταση λογισµικού 
πριν γίνει η επεξεργασία 

2) Ηλεκτρονική Επεξεργασία 
Τα συστήµατα αυτά συνήθως δεν απαιτούν καµία εγκατάσταση λογισµικού δίνοντας την 
ευελιξία να γίνει η επεξεργασία από οποιοδήποτε µηχάνηµα, εφόσον ο χρήστης διαθέτει 
τον κωδικό πρόσβασης. Τα on-line συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου µπορεί να είναι 
πολύ απλά, όπως το Wiki µέχρι και προηγµένες λειτουργίες επεξεργασίας CMS όπως το 
Vx  

3) Υβριδικό Σύστηµα 
Τα υβριδικά συστήµατα επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργαστούν το περιεχόµενο σε 
απευθείας σύνδεση µέσω  on-line συστηµάτων επεξεργασίας, αλλά επιτρέπει το “check-
out” του περιεχοµένου µακριά από το σύστηµα πριν το περιεχόµενο τεθεί και πάλι σε λει-
τουργία on-line σύνταξης 
Από το 2008 και στο µέλλον… 
Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκα επιτρέποντας 
στους  χρήστες  να διαχειρίζονται και αν τροποποιούν κείµενο, εικόνες, έγγραφα, ήχο, βί-
ντεο και κινούµενες εικόνες” 
“Οι νέες εξελίξεις έχουν φέρει την έννοια των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ( µη 
τεχνικό ή σχεδιαστικό προσωπικό για τη διαχείριση των ιστοσελίδων τους) σε άλλους το-
µείς του µάρκετινγκ. Μία σειρά από συστήµατα έχουν ενσωµατώσει λειτουργίες e-mail 
marketing στα CMS τους, επιτρέποντας την παρακολούθηση των e-mail και τις λειτουργί-
ες των ιστοσελίδων” 

3.7 Κυρίαρχα πακέτα CMS 

Παρακάτω θα δούµε και θα αναλύσουµε 5 κυρίαρχα πακέτα CMS  ανοιχτού κώδικα ξεκι-
νώντας από το Mambo. 

 

Εικόνα 4: λογότυπο του cms Mambo 
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Το Mambo είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα, για τη δηµιουρ-
γία και διαχείριση ιστοσελίδων µέσω ενός απλού web interface. Έχει προσελκύσει πολλούς 
χρήστες λόγω της ευκολίας της χρήσης του. Το CMS Mambo περιλαµβάνει πιο προηγµένα 
χαρακτηριστικά όπως η cache των σελίδων για τη βελτίωση των επιδόσεων σε πολυσύχνα-
στους χώρους, προηγµένες τεχνικές, και ένα αρκετά ισχυρό API. Το Mambo µπορεί να προ-
σφέρει PSS Feeds, εκτυπώσιµες εκδόσεις των σελίδων, blogs, forums, δηµοσκοπήσεις, ι-
στοσελίδα αναζήτησης κ.α. 

 

Εικόνα 5:λογότυπο του cms Typo3 

Το επόµενο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων που θα δούµε και θα αναλύσουµε είναι το 
Typo3 το οποίο είναι ένα δωρεάν και open source CMS γραµµένο σε γλώσσα PHP. Μπορεί 
να τρέξει σε διάφορους web διακοµιστές όπως Apache ή IIS. Επίσης δουλεύει σε πολλά λει-
τουργικά συστήµατα όπως  Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Mac OS X, και OS/2. Το 
Typo3 είναι µαζί µε το Drupal, Joomla και το Wordpress, ένα από τα πιο δηµοφιλή συστήµα-
τα διαχείρισης περιεχοµένου στην Ευρώπη. Τέλος το λογισµικό είναι διαθέσιµο σε περισσό-
τερες από 50 γλώσσες.  

 

Εικόνα 6: λογότυπο του cms xoops 

Το Xoops είναι ένα δωρεάν σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου γραµµένο σε γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP. Ξεκίνησε ως ένα σύστηµα πύλης, αργότερα εξελίχθηκε σε ένα πλαί-
σιο εφαρµογής web. Έχει ως στόχο να χρησιµεύει ως πλαίσιο web για χρήση από τις µικρές, 
µεσαίες και µεγάλες ιστοσελίδες. Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί το Xoops είναι 
MySQL. 

 

Εικόνα 7: λογότυπο του cms Moodle 

Ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου που είναι µέσα στα κυρίαρχα είναι το 
Moodle. Είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου γραµµέ-
νο σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP κα διανέµεται από την GNU General Public License. 
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Το Moodle χρησιµοποιείται για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning προγράµµατα σε 
σχολεία, πανεπιστήµια, χώρους εργασίας και σε άλλους τοµείς. Το Moodle χρησιµοποιείται 
για τη δηµιουργία ιδιωτικών ιστοσελίδων µε online για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους 
εκπαιδευόµενους για την επίτευξη των στόχων της µάθησης. Επίσης το Moodle διαθέτει πά-
νω από 1000 plugins δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να επεκτείνει τα χαρακτηριστικά 
του. 

 

Εικόνα 8: λογότυπο του cms Zikula 

Τέλος το Zikula είναι το τελευταίο πρόγραµµα από τα κυρίαρχα σύστηµα διαχείρισης περιε-
χοµένου που θα δούµε και θα αναλύσουµε. Είναι ένα δωρεάν σύστηµα διαχείρισης περιεχο-
µένου ανοιχτού κώδικα γραµµένο σε γλώσσα PHP. Η εγκατάσταση του είναι εύκολη αλλά 
υπάρχει µία αρκετά δύσκολη διαδικασία για τη δηµιουργία νέων προτύπων. Μπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για blogs, forums, καταστήµατα και προσωπικές ιστοσελίδες.  

3.8 Επικρατέστερα CMS 

 

Εικόνα 9: λογότυπο του cms Joomla 

Παρακάτω θα δούµε τα επικρατέστερα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου τα οποία θα 
αναλύσουµε και θα γνωρίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τα τρία επικρατέστερα CMS 
σήµερα ανοιχτού κώδικα είναι το Joomla το Drupal  και το Wordpress. Μεταξύ τους έχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά αλλά είναι εντελώς διαφορετικά διότι το κάθε ένα είναι κατάλλη-
λο για αυτό που χρειάζεται και ζητά ο κάθε χρήστης. Ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό και 
των τριών CMS είναι ότι µπορούν εξίσου το ίδιο να αναπτύξουν πολύπλοκες ιστοσελίδες κα-
θώς βελτιώνονται διαρκώς ώστε να µπορούν να υποστηρίζουν τις νέες τεχνολογίες του δια-
δικτύου. Επίσης και τα τρία συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου διαθέτουν κοινότητες υπο-
στήριξης στις οποίες µπορεί να ανατρέξει ο χρήστης για να λύσει οποιοδήποτε πρόβληµα 
που έχει έρθει αντιµέτωπος.  

Το Joomla4 είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα το οποίο είναι 
γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα της στη βάση 

                                                

 

 

4 Marni Derr Tanya Symes (2011) – Joomla! Visual QuickStart Guide, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 
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MySQL. Το joomla είναι ένα βραβευµένο CMS µε το οποίο δηµιουργείτε δικτυακούς τόπους 
και δυνατές εφαρµογές. Είναι εύκολο στη χρήση του και στην εγκατάσταση του χωρίς να 
χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες προγραµµατισµού. Επίσης αυτό το σύστηµα είναι 
από τα καλύτερα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου και από τα πιο δηµοφιλή. Βέβαια δια-
θέτει πολλές δυνατότητες για προσαρµογή και ανάπτυξη. Τέλος σε αντίθεση µε άλλα συστή-
µατα διαχείρισης περιεχοµένου υπάρχει περιορισµένος αριθµός θεµάτων καθώς επίσης δια-
χειρίζεται ένα περιορισµένο αριθµό δικτυακών τόπων.  

 

Εικόνα 10: λογότυπο του cms Drupal 

Το Drupal5 είναι το επόµενο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου που θα δούµε και θα α-
ναλύσουµε. Είναι ανοιχτού κώδικα γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού php και αποθη-
κεύει τα δεδοµένα του στη βάση MySQL .  

Το Drupal όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήµατος να 
οργανώνει το περιεχόµενο, να προσαρµόζει την παρουσίαση, να αυτοµατοποιεί διαχειριστι-
κές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέ-
ρουν. Παρόλο που υπάρχει µια πολύπλοκη προγραµµατιστική διεπαφή, οι περισσότερες ερ-
γασίες µπορούν να γίνουν µε λίγο η καθόλου προγραµµατισµό. Το Drupal  µπορεί να εκτελε-
στεί σε διάφορες πλατφόρµες, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών συστηµάτων 
windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή οποιαδήποτε πλατφόρµα που υποστηρίζει είτε το 
διακοµιστή ιστοσελίδων Apache HTTP Server είτε το  Internet Information Services, καθώς 
επίσης και τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP. Το drupal  απαιτεί µία βάση δεδοµένων όπως 
η MySQL και η PostgreSQL για την αποθήκευση του περιεχοµένου και των ρυθµίσεων του.  

 

Εικόνα 11: λογότυπο του cms WordPress 

Το τελευταίο επικρατέστερο  σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου που θα αναλύσουµε είναι 
το Wordpress6. Είναι ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισµικό ιστολογίου και πλατφόρµα 
δηµοσιεύσεων, γραµµένο σε PHP και MySQL. Συχνά τροποποιείται για χρήση ως σύστηµα 
διαχείρισης περιεχοµένου (ΠΣ∆ ή CMS). Το Wordpress χρησιµοποιείται σε περισσότερα από 
το 14% των 1.000.000 µεγαλύτερων ιστοσελίδων.  

                                                

 

 
5
 Tom Geller (2012) – Drupal 7: Visual QuickStart Guide, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 

6
  Patrice-Anne Rutledge (2014) – WordPress on Demand, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 
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Το Wordpress έχει ένα σύστηµα προτύπων ιστού το οποίο χρησιµοποιεί έναν επεξεργα-
στή προτύπων. Οι χρήστες µπορούν να αλλάζουν τη θέση διαφόρων στοιχείων του γραφικού 
περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζονται κώδικα PHP ή HTML. Μπορούν επί-
σης να εγκαθιστούν και να αλλάζουν µεταξύ οπτικών θεµάτων καθώς επίσης µπορούν ακόµα 
να επεξεργαστούν τον κώδικα PHP και HTML στα οπτικά θέµατα, προκειµένου να πετύχουν 
προχωρηµένες τροποποιήσεις. 

3.9  ∆υναµική vs Στατική ιστοσελίδα 

Αρχικά πρέπει να πούµε ότι για την κατασκευή ενός site πρέπει πρώτα να γίνει επιλογή 
της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί, δηλαδή αν επιλέξουµε στατική ιστοσελίδα HTML ή 
δυναµική ιστοσελίδα που είναι βασισµένη και κάποιο CMS. 

3.9.1 ∆υναµική Ιστοσελίδα 

Η δυναµική ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να µπορεί να αλληλεπιδρά µε την 
σελίδα, να αλλάζει  και να προσθέτει περιεχόµενο καθώς επίσης να είναι εύχρηστο ακόµα και 
από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις προγραµµατισµού.  

Συνήθως οι δυναµικές ιστοσελίδες, χρησιµοποιούν κάποια βάση δεδοµένων (database) 
όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ΄ όπου αντλούν το περιεχόµενο τους, ανάλογα µε το 
τι ζητάει ο χρήστης/επισκέπτης σε κάθε «κλικ». Η χρήση των βάσεων δεδοµένων, είναι αυτή 
που επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση περιεχοµένου στις δυναµικές ιστοσελίδες, καθώς 
δεν απαιτείται να επεξεργάζεται κανείς κάθε φορά την ίδια την ιστοσελίδα, αλλά απλά να δια-
χειρίζεται έµµεσα το περιεχόµενο στη βάση δεδοµένων και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται 
αυτοµατοποιηµένα από τον «µηχανισµό» της ιστοσελίδας.   

Πλεονεκτήµατα 

1. Ευκολία στην συχνή ανανέωση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας 
2. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του περιεχοµένου και από άτοµα που δεν έχουν 

γνώσεις προγραµµατισµού 
3. Είναι εύκολη η διαχείριση χρηστών και διαχειριστών της ιστοσελίδας 
4. Απεριόριστος αριθµός σελίδων άρα και πολύ περιεχόµενο 

Μειονεκτήµατα 

1. Έχει µεγάλο κόστος 

2. Αργεί να φορτώσει περισσότερο σε σχέση µε µία στατική ιστοσελίδα (αν και µε τις 
σύγχρονες ταχύτητες του διαδικτύου αυτό τείνει να γίνει επουσιώδες)  

3.  Μεγαλώνει το κόστος φιλοξενίας λόγω των περισσότερων απαιτήσεων  

4. Μεγαλύτερος χρόνος για την υλοποίηση της δυναµικής ιστοσελίδας σε σχέση µε την 
στατική ιστοσελίδα 

3.9.2 Στατική Ιστοσελίδα 

Η στατική Ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για ιστοσελίδες που δεν έχουν πολύ περιεχόµενο     
που δεν χρειάζονται να ανανεώνονται συχνά και δεν θα υπάρχει αλληλεπίδραση µε τους 
χρήστες της. 
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Οι στατικές ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά απλά ηλεκτρονικά έγγραφα. Μπορούν να περιέ-
χουν κείµενο, φωτογραφίες, συνδέσµους (links), αρχεία για λήψη (download), κινούµενα 
σχέδια (animated graphics). Είναι κατάλληλες κυρίως για τη δηµιουργία µόνιµων/ στατικών 
παρουσιάσεων όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόµενο του. ∆η-
λαδή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια στατική ιστοσελίδα για την γενική παρουσίαση µί-
ας επιχείρησης και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της . 

Πλεονεκτήµατα 

1. Γρήγορη ανάπτυξη της ιστοσελίδας 

2. Χαµηλότερο κόστος κατασκευής 

3. Μικρότερες απαιτήσεις σε χώρο φιλοξενίας 

4. Συνήθως φορτώνει πιο γρήγορα από µια δυναµική 

Μειονεκτήµατα 

1. Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µπορεί να ανανεώνεται µόνο από άτοµο  που έχει 
γνώσεις προγραµµατισµού και ανάπτυξης ιστοσελίδων  

2. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε τη σελίδα ελάχιστα ή και καθόλου 
3. Χρησιµοποιείται από ιστοσελίδες που δεν χρειάζονται συχνές µετατροπές και έχουν 

µικρό περιεχόµενο 

3.9.3 Ποιος ο λόγος επιλογής; 

Εµείς στην προκειµένη περίπτωση η τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσουµε για το online 
magazine είναι δυναµική ιστοσελίδα διότι το CMS που θα χρησιµοποιήσουµε βοηθάει στην 
πρόσθεση και αφαίρεση περιεχοµένου στο περιοδικό, σε γρήγορα χρονικά διαστήµατα. Επί-
σης ο λόγος που το επιλέγουµε είναι ότι θέλουµε το περιεχόµενο του περιοδικού να είναι κα-
τηγοριοποιηµένο και τέλος θα υπάρχει συχνή αλλαγή του περιεχοµένου του περιοδικού και 
αυτό θα γίνεται χωρίς κόστος.  

 

 

Εικόνα 12: CMS 
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Κεφάλαιο 4ο   

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ CMS7 

4.1 Apache 

 

Εικόνα 13: ο Apache HTTP server 

Ο Apache HTTP γνωστός απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου ι-
στού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραµµα πλοήγησης 
(browser) επικοινωνεί µε ένα διακοµιστή (server) µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος 
παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραµµα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας 
από τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές ιστού, εν µέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατ-
φόρµες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Κυκλοφόρησε υπό την άδεια 
λογισµικού  Apache και είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Συντηρείται από µια κοινότητα ανοι-
χτού κώδικα και µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού Apache. 

Ο Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστής συνεργαζόµενος µε συ-
στήµατα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων π.χ. Oracle, MySQL. 

Η πρώτη του έκδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δηµιουργήθηκε από τον Robert McCool 
και κυκλοφόρησε το 1993. Θεωρείται ότι έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αρχική επέκταση του 
παγκόσµιου ιστού. Ήταν η πρώτη βιώσιµη εναλλακτική επιλογή που παρουσιάστηκε απένα-
ντι στον εξυπηρετητή http της εταιρίας Netscape και από τότε έχει εξελιχθεί στο σηµείο να 
ανταγωνίζεται άλλους εξυπηρετητές βασισµένους σε Unix σε λειτουργικότητα και απόδοση. 
Από το 1996 ήταν από τους πιο δηµοφιλείς όµως από τον Μάρτιο του 2006 έχει µειωθεί το 
ποσοστό της εγκατάστασης του κυρίως από τον Microsoft Internet Information Services και 
την πλατφόρµα .NET. Τον Οκτώβριο του 2007 το µερίδιο του ήταν 47.73% από όλους τους 
ιστοτόπους. 

                                                

 

 
7
 Dean Barker (2016) – Web Content Management, εκδόσεις O’ Reilly Media - Amazon 
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4.2 Php 

 

Εικόνα 14: η γλώσσα προγραµµατισµού PHP  

Η PHP (hypertext Preprocessor) είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία 
σελίδων web µε δυναµικό περιεχόµενο. Η σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα 
συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου ιστού (π.χ.Apache) ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό 
χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκε-
πτών σε µορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργαστεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο 
στο χρήστη, αλλά θα τις µεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script. 

Ένα αρχείο PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ *.php, *php4, *.phtml 
κ.α). Η ενσωµάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα εµ-
φανίσει στο browser τον κώδικα χωρίς να τον επεξεργαστεί, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη 
ρύθµιση στα MIME types του server. Επίσης ακόµη και όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση 
.php θα πρέπει ο server να είναι ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται και να µεταγλωττίζει τον 
κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραµµα πελάτη. Ο διακοµιστής apache, που 
χρησιµοποιείτε σήµερα ευρέως σε συστήµατα µε τα λειτουργικά συστήµατα GNU/LINUX, Mi-
crosoft Windows Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισµού την εκτέλεση κώδικα PHP, είτε για την 
χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή µε την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτε-
ρική διεργασία CGI ή FCGI ή µε την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πο-
λυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM) 

4.3 MySQL 

 

Εικόνα 15: το RDBMS MySQL 

Το MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων που µετρά πε-
ρισσότερα από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Το πρόγραµµα τρέχει έναν εξυπηρετητή 
(server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων. 

Μπορούµε να πούµε πως η MySQL είναι η πιο δηµοφιλής βάση δεδοµένων ανοιχτού κώ-
δικα και παγκόσµιο επίπεδο. Προς το παρόν διανέµεται, αναπτύσσεται και διευθύνεται µε τη 
συνεργασία της ORACLE. Πρόκειται για ένα RDBMS, (Renational Database Managment 
System) ή όπως θα λέγαµε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων. Αυτό επι-
τρέπει στον χρήστη να συνδέεται µε πολλές άλλες βάσεις δεδοµένων. 
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Η MySQL αναπτύχθηκε από τον Michael Widenius τη χρονιά 1995, είναι γραµµένη σε 
γλώσσα C και C++ και είναι µια cross platform database, µπορεί να χρησιµοποιηθεί δηλαδή 
σε πολλά περιβάλλοντα. Πρόκειται για εφαρµογή ανοιχτού κώδικα, και έτσι ο πηγαίος κώδι-
κας είναι ελεύθερος. 

Η MySQL χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη πολλών µεγάλων web εφαρµογών, και απο-
τελεί την σπονδυλική στήλη (backbone) του LAMP (Linux/ Apache /MySQL/ perl/ PHP/ py-
thon) ή του WAMP (Windows/ Apache/ MySQL/ perl/ PHP/ python). Επίσης είναι φιλική προς 
τον χρήστη και χρησιµοποιείται στους πιο δηµοφιλής δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο, ό-
πως Facebook, Google. Youtube, Wikipedia. Η MySQL δουλεύει σε πολλά λειτουργικά συ-
στήµατα όπως Linux, Windows, Solaris, SunOS, Symbian, Mac OS και άλλα. Επίσης είναι 
εύκολη στην εγκατάσταση και την κατανόηση, καθώς είναι ανοιχτού κώδικα, κερδίζει τεράστια 
δηµοφιλία και κατά συνέπεια τεχνική υποστήριξη στο διαδίκτυο. 

4.4 Phpmyadmin 

 

Εικόνα 16: το λογότυπο του phpMyAdmin 

Το phpMyAdmin είναι ένα δωρεάν εργαλείο λογισµικού γραµµένο σε php καιπροορίζεται 
για να χειριστεί τη διαχείριση της MySQL µέσω του World Wide Web. Το phpMyAdmin υπο-
στηρίζει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων µε την MySQL. Οι πιο συχνά χρησιµοποιηµένες 
λειτουργίες που υποστηρίζονται από το περιβάλλον εργασίας χρήστη (διαχείριση βάσεων 
δεδοµένων, πίνακες, πεδία, σχέσεις, ευρετήρια, άδειες, κλπ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω 
της διεπαφής χρήστη, ενώ εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε οποιαδήποτε 
δήλωση SQL. 

Το phpMyAdmin έχει µεταφραστεί και είναι διαθέσιµο σε εβδοµήντα οχτώ γλώσσες για να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα ευρύ φάσµα ανθρώπων µεταξύ των οποίων είναι και η 
ελληνική. Επίσης υποστηρίζει δύο γλώσσες οι οποίες είναι LTR και η RTL.  

4.4.1 ∆υνατότητες της phpMyAdmin 

Το phpMyAdmin µπορεί να: 

• ∆ηµιουργεί και να διαγράφει βάσεις δεδοµένων 

• ∆ηµιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει και µετονοµάζει πίνακες 

• Κάνει συντήρηση της βάσης δεδοµένων 

• Προσθέτει, διαγράφει και τροποποιεί πεδία πινάκων 

• Εκτελεί ερωτήµατα SQL ακόµα και οµαδικά (batch) 

• ∆ιαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία 

• Φορτώνει αρχεία κειµένου σε πίνακες 

• ∆ηµιουργεί και διαβάζει πίνακες (που προέρχονται από dump βάσης ) 

• Εξάγει δεδοµένα σε µορφή CVS, XML και LATEX 
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• ∆ιαχειρίζεται πολλούς διακοµιστές 

• ∆ιαχειρίζεται τους χρήστες MySQL και τα δικαιώµατα τους 

• Ελέγχει την αναφορική δραστηριότητα των δεδοµένων των MyISAM πινάκων  

• ∆ηµιουργεί PDF γραφικών του layout της βάσης δεδοµένων 

• Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση δεδοµένων ή µέρος αυτής 

• Υποστηρίζει πίνακες InnoDB και ξένα κλειδιά 

• Υποστηρίζει MySQLi, µια βελτιωµένη επέκταση του MySQL 

4.5 Xampp 

 

Εικόνα 17: το λογότυπο του XAMPP 

Το Xampp είναι ένα πακέτο προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού ανοιχτού κώδικα και 
ανεξαρτήτου πλατφόρµας το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την 
βάση δεδοµένων MySQL και ένα διερµηνέα για κώδικα γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατι-
σµού PHP και Perl. 

Το Xampp είναι ακρωνύµιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

• Χ (αναφέρεται στο «cross-platform» που σηµαίνει λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας) 

• Apache HTTP εξυπηρετητής 

• MySQL 

• PHP 

• Perl 

Το Xampp είναι ένα ελεύθερο λογισµικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων 
το οποίο µπορεί να εξυπηρετεί και δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι 
ανεξάρτητο πλατφόρµας και “τρέχει” σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS X και 
χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε τις τεχνολογίες 
PHP, JSP και Servles. 

Επίσηµα οι σχεδιαστές του Xampp προορίζουν το λογισµικό ως εργαλείο ανάπτυξης 
και δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύν-
δεση στο διαδίκτυο. Για να είναι δυνατή η χρήση του, πολλές σηµαντικές λειτουργίες ασφά-
λειας έχουν απενεργοποιηθεί. Στην πράξη το Xampp ορισµένες φορές χρησιµοποιείται και 
για την φιλοξενία ιστοσελίδων. Υπάρχει ειδικό εργαλείο στο Xampp για την προστασία µε 
κωδικό των σηµαντικών µερών. Το Xampp υποστηρίζει τη δηµιουργία και διαχείριση βάσεων 
δεδοµένων τύπου MySQL και SQLite. 

Όταν το Xampp εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως έναν 
αποµακρυσµένο κόµβο, ο οποίος συνδέεται µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων FTP. Η 
σύνδεση στον localhost µέσω του FTP µπορεί να γίνει µε το όνοµα «newuser» και τον κωδι-
κό «wampp». Για τη βάση δεδοµένων MySQL υπάρχει ο χρήστης «root» χωρίς κωδικό πρό-
σβασης. 
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4.6 Το Concrete5 

 

Εικόνα 18: το λογότυπο του cms concrete5 

Το concrete5 είναι ένα ισχυρό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) γραµµένο σε 
γλώσσα προγραµµατισµού PHP και βάση δεδοµένων MySQL. Είναι σχεδιασµένο για χρή-
στες µε ελάχιστες τεχνικές δεξιότητες κάνοντας τον χρήστη να µπορεί να διαχειρίζεται το πε-
ριεχόµενο εύκολα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε είδους ιστοσελίδα κι είναι από τα πιο 
αξιόπιστα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Με το concrete5 έχουν δηµιουργηθεί πάνω 
από 500.000 ιστοσελίδες. 

4.6.1 ∆υνατότητες του Concrete5 

Το concrete5 είναι κατάλληλο για online περιοδικά και εφηµερίδες, για sites ηλεκτρονικών 
αγορών, για ιστοσελίδες της κυβέρνησης καθώς και για ιστοσελίδες επιχειρήσεων. Επίσης 
είναι κατάλληλο για web sites µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για οµαδικές – προσωπικές 
– οικογενειακές ιστοσελίδες. Τέλος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία ιστοσελί-
δων για σχολεία, για πανεπιστήµια και για online κοινότητες. 

4.6.2 Πλεονεκτήµατα 

• Έχει περισσότερα θέµατα σε σχέση µε άλλα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

• Εύκολο στη χρήση και την εγκατάσταση από άτοµα µε µικρή εµπειρία 

• Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα που µπορεί να τροπο-
ποιεί κανείς ελεύθερα τον κώδικα 

• Είναι δωρεάν στο κατέβασµα διαθέτει δωρεάν εξυπηρέτηση καθώς επίσης και δω-
ρεάν plugins 

• Βελτιώνεται και ενηµερώνεται συνεχώς 

4.6.3 Μειονεκτήµατα 

• Τα περισσότερα add-ons πρέπει να αγοραστούν διότι η εταιρία προσφέρει περιορι-
σµένα free 

• Έχει µικρότερη κοινότητα σε σχέση µε άλλα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου και 
αυτό καθιστά δύσκολη την εύρεση απαντήσεων σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
οι χρήστες 
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Κεφάλαιο 5ο  

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ8 

5.1 Καταγραφή απαιτήσεων 

Σκοπός του site www.megaratouristmag.eu είναι η ανάδειξη της πόλης των Μεγάρων 
µέσα από την πτυχιακή µου εργασία. Έπειτα από έρευνα που έκανα στην περιοχή θα σας 
παρουσιάσω ένα site µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό µε πολλές πληροφορίες γνωστοποιώ-
ντας έτσι έναν καινούργιο προορισµό µε πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, καλύ-
πτοντας έτσι τις απαιτήσεις και του πιο απαιτητικό επισκέπτη. Τα Μέγαρα βρίσκονται µόλις 
40 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα και άλλα 43 χιλιόµετρα από την Κόρινθο. Στόχος µας 
είναι µέσα από αυτό το site να µάθει κανείς τη γεωγραφική θέση της πόλης, την ιστορία της, 
τις «κρυµµένες» οµορφιές που κρύβει µε σκοπό την προσέλκυση νέων επισκεπτών  που θα 
συµβάλλουν σηµαντικά στην τουριστική και κατ’ επέκταση στην οικονοµική ανάπτυξη της 
πόλης. 

 Για όσους γνωρίζουν την πόλη των Μεγάρων µπορούν µέσα από το site  να  µπουν πιο 
βαθιά στην ιστορία της και στην πολιτιστική της κουλτούρα µαθαίνοντας, πέρα από την µα-
κραίωνη ιστορική της παράδοση και για τις δυνατότητες αναψυχής, για την ψυχαγωγία, για 
την τοπική κουζίνα, την τοπική παραδοσιακή µουσική και για τις τοπικές παραδοσιακές εν-
δυµασίες. Για όσους είναι λοιπόν λάτρεις της διασκέδασης υπάρχουν πολλοί παραθεριστικοί 
προορισµοί στα Μέγαρα αλλά και περιµετρικά γεµίζοντας ασφυκτικά κάθε καλοκαίρι από 
λουόµενους και «εραστές» της θάλασσας και των θαλάσσιων σπορ. Επίσης στα Μέγαρα 
υπάρχει µεγάλος αριθµός από µοναστήρια και εκκλησίες για εκείνους που επισκέπτονται και-
νούργιους θρησκευτικούς χώρους για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν. Τα Μέγαρα 
επίσης διαθέτουν µεγάλη ιστορία και ο επισκέπτης µπορείς να εξερευνήσει τα µουσεία και τα 
εξωτερικά αρχαιολογικά µνηµεία. Τέλος µέσα από το site ο επισκέπτης θα ανακαλύψει ένα 
µικρό θησαυρό λίγα µόλις χιλιόµετρα από το κλεινόν άστυ της Αθήνας.   

5.2 Περιπτώσεις χρήσης 9 

Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης εφαρµόζεται σε αντικειµενοστραφείς µεθολογίες 
ανάπτυξης λογισµικού και ιστότοπων. Βασικό του πλεονέκτηµα είναι ότι επικεντρώνεται στις 
απαιτήσεις του χρήστη κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για την επιτυχία ενός έρ-
γου. Κατά τη φάση της υλοποίησης ενός έργου έχουν καταγραφεί οι απαιτήσεις του χρήστη 
οπότε κατά τη φάση της καταγραφής των περιπτώσεων χρήσης µελετώνται όλα τα πιθανά 
σενάρια χρήσης που µπορούν να προκύψουν.  

Ως περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφουµε µια ακολουθία ενεργειών που ένας 
χρήστης του συστήµατος λογισµικού (συνήθως πρόκειται για άνθρωπο αλλά µπορεί να είναι 
οποιαδήποτε εξωτερική οντότητα όπως π.χ. ένα άλλο σύστηµα) εκτελεί προκειµένου να πε-
τύχει µία επιθυµητή λειτουργία. 

                                                

 

 
8
 Ian Sommerville (2011) - Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισµικού, εκδόσεις Κλειδάριθµος 

9 Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου (2008) – Ανάπτυξη Συστήµατος λογισµικού µε βάση τη µεθοδολογία 
ICONIX, εκδόσεις ΕΑΠ 
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Μια περίπτωση χρήσης περιλαµβάνει όλες τις δυνατές εκδοχές ενός «σεναρίου» χρήσης 
του λογισµικού από έναν χρήστη. Περιλαµβάνει τη λεγόµενη κανονική ροή (ή αλλιώς happy 
day scenario όπου όλα κυλούν σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις προσδοκίες του χρήστη) 
αλλά και όλων των "εναλλακτικών" ροών, όπου υποτίθεται ότι κάτι στην αλληλεπίδραση χρή-
στη και λογισµικού δεν πήγε καλά και σύµφωνα µε το σενάριο της κανονικής ροής. Μια περί-
πτωση χρήσης για να είναι πλήρης δεν πρέπει µόνο να περιγράφει "ποια" είναι η συµπερι-
φορά του συστήµατος αλλά και "πώς" αυτή επιτυγχάνεται, χωρίς όµως να συµπεριλαµβά-
νει τεχνικές λεπτοµέρειες όσον αφορά την υλοποίηση.  

Σε κάθε περίπτωση χρήσης πρέπει να προσαρτούµε την κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου 
καταγράφονται τόσο η βασική όσο και όλες οι πιθανές εναλλακτικές ροές. Για την τεκµηρίωση 
των περιπτώσεων χρήσης υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται:  

• Η περιγραφή ενός σεναρίου χρήσης είναι ένα αριθµηµένο σύνολο ενεργειών του χρήστη 
και αποκρίσεων του συστήµατος. ∆ηλαδή, ο χρήστης εκτελεί κάποια ενέργεια, το σύ-
στηµα αποκρίνεται, ο χρήστης πραγµατοποιεί κάποια νέα ενέργεια κ.ο.κ. µέχρις ότου 
να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ο χρήστης χρησιµοποιεί το σύστηµα λογισµικού. 

• Οι προτάσεις είναι προτιµότερο να είναι γραµµένες σε ενεργητική φωνή σε χρόνο ενε-
στώτα και να περιέχουν υποκείµενο-ρήµα-αντικείµενο. Για παράδειγµα, Ο πελάτης επι-
λέγει το πλήκτρο "Ανάληψη". Έτσι αποφεύγεται η ανάγκη συµπερίληψης τεχνικών λε-
πτοµερειών του συστήµατος και το βασικότερο επιτρέπεται η ευκολότερη µετάβαση στα 
επόµενα στάδια της ανάλυσης και σχεδίασης.  

• Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε στην καταγραφή των περιπτώσεων χρήσης να 
χρησιµοποιούνται οι όροι που θα χρησιµοποιηθούν και στο σύστηµα λογισµικού που θα 
αναπτύξουµε.  

• Μία περίπτωση χρήσης περιλαµβάνει αναφορές σε στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης 
του χρήστη (π.χ. κουµπιά, παράθυρα κ.ά). Γι’ αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµο και βολι-
κό από την αρχή να δηµιουργηθούν πρόχειρα σκίτσα ενδεικτικών οθονών. Αυτά στην βι-
βλιογραφία αναφέρονται ως πρωτότυπα (prototypes). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και 
πριν, δεν χρειάζεται σ’ αυτήν τη φάση της σχεδίασης να γίνονται αναφορές σε τεχνικές 
λεπτοµέρειες.  

• Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων είναι κοπια-
στική δουλειά και ίσως σε πανοµοιότυπες και επαναλαµβανόµενες περιπτώσεις να είναι 
και περιττή. Ωστόσο, είναι σηµαντικό όλη η διερεύνηση να γίνεται σε αυτό το στάδιο της 
σχεδίασης ενός έργου λογισµικού παρά να αναγκαστεί ο προγραµµατιστής να κάνει αλ-
λαγές κατά τη φάση της υλοποίησης. Έτσι η µετάβαση στην υλοποίηση θα είναι ασφαλέ-
στερη και «οικονοµικότερη» στον χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσει για να ολοκληρώ-
σει σωστά το έργο.  

5.2.1 Πρότυπα τεκµηρίωσης περιπτώσεων χρήσης  

Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορα πρότυπα για την τεκµηρίωση των περιπτώ-
σεων χρήσης. Αυτά µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:  

1. Απλή περιγραφή. Ο αναλυτής του συστήµατος εστιάζει στις ανάγκες του χρήστη και 
µε κείµενο χωρίς ιδιαίτερη δοµή που δεν ξεπερνά τις δύο παραγράφους ανά περίπτωση 
χρήσης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά που θα χρησιµοποιη-
θούν κατά την υλοποίηση.  
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2. Πιο εκτεταµένες περιγραφές. Εδώ γίνεται περιγραφή της βασικής ροής και των εναλ-
λακτικών ροών. Κάθε ενέργεια του χρήστη και αντίστοιχα κάθε απόκριση του συστήµατος, 
αριθµείται. Στην περιγραφή των εναλλακτικών ροών χρησιµοποιείται ο αντίστοιχος αριθµός 
της βασικής ροής µε υποαρίθµηση. Ακολουθεί ένα παράδειγµα:  

Βασική Ροή  

1. Ο χρήστης πατάει το πλήκτρο "Ανάληψη"  

2. Το σύστηµα εµφανίζει την οθόνη µε το κείµενο "Πληκτρολογήστε το ποσό"  

3. Ο χρήστης πληκτρολογεί το ποσό και πατάει ΟΚ  

4. Το σύστηµα προτρέπει τον χρήστη να παραλάβει τα χρήµατα του και εµφανίζει µήνυµα 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής.  

Εναλλακτική Ροή  

4.α.1 Το ποσό που ζητάει ο χρήστης υπερβαίνει το αποθεµατικό του λογαριασµού του.   

4.α.2 Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. 

4.α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήµα 2 της βασικής ροής.  

5.3 Ένα παράδειγµα  λεκτικής περιγραφής περίπτωσης χρή-
σης του OnlineMagazine MegaraTouristMag 10 

Περίπτωση χρήσης: Κλασσικός Τουρισµός (επιλογή διαµονής) 

1. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού περιοδικού (εφεξής χρήστης) επιλέγει στην κύρια 
(αρχική) οθόνη τον υπερσύνδεσµο «Κλασσικός Τουρισµός». 

2. Το σύστηµα εµφανίζει το υποµενού επιλογών ∆ιαµονή, Εστίαση, Παραλίες και ∆ι-
ασκέδαση. 

3. Εκεί ο χρήστης επιλέγει «∆ιαµονή» και στη συνέχεια µία από τις υποεπιλογές Μέγα-
ρα, Κινέτα ή Αλεποχώρι. 

4. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα µε τα ξενοδοχεία στην περιοχή που επίλεξε ο χρή-
στης. 

∆ιαγράµµατα: 

                                                

 

 
10

 Doug Rosenberg and Matt Stephens (2007) – Use Case Driven Object Modeling with UML - Theory 
and Practice, εκδόσεις apress 
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Εικόνα 19: Επιλογές κύριας οθόνης 

 

Εικόνα 20: Επιλογές µενού «Κλασικός Τουρισµός» 

 

Εικόνα 21: Επιλογές υποµενού «∆ιαµονή» 
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5.4 Ενδεικτικές οθόνες 

Στη λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης γίνεται αναφορά σε οθόνες του συστή-
µατος που θα αναπτυχθεί. Η πρόχειρη σχεδίαση αυτών των οθονών (διεπαφές χρήστη) α-
ποτελεί τµήµα της ανάλυσης των απαιτήσεων, όπου επιχειρούµε να δείξουµε στον µελλοντι-
κό χρήστη του συστήµατος την αναµενόµενη συµπεριφορά του υπό ανάπτυξη συστήµατος 
λογισµικού. Τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν µια λεπτοµερή και ακριβή αποτύπωση της γραφι-
κής διασύνδεσης χρήστη που θα έχει τελικά το λογισµικό που θα αναπτυχθεί. Απλά θεωρεί-
ται ότι αποτελούν ένα µέσο για την καλύτερη δυνατή συνεννόηση µεταξύ του τελικού χρήστη 
και του αναλυτή µε σκοπό την αποσαφήνιση της λειτουργικότητας και τη διευκρίνιση τυχόν 
ασαφειών στις απαιτήσεις.  

Οι ενδεικτικές οθόνες που παρουσιάζονται στη φάση αυτή δεν είναι αναλυτικές (δηλαδή 
δεν περιλαµβάνονται όλα τα πλήκτρα, πεδία, χρώµατα, µηνύµατα κλπ), καθώς κάτι τέτοιο θα 
ήταν δεσµευτικό για την υλοποίηση, στοιχείο που δεν είναι επιθυµητό στο στάδιο της ανάλυ-
σης των απαιτήσεων. Επίσης, οι οθόνες δεν καλύπτουν το σύνολο των διεπαφών µεταξύ 
χρήστη και συστήµατος αλλά τις διεπαφές εκείνες που κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθούν. Οι 
οθόνες αυτές µπορούν να δηµιουργηθούν είτε µε εργαλεία γραφικής σχεδίασης, είτε µε 
γλώσσες ταχείας πρωτυποποίησης που επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη γραφικής διασύν-
δεσης είτε ακόµη και ως πρόχειρα σχέδια που µπορούν να σκαναριστούν.  

Παρακάτω βλέπουµε τις ενδεικτικές οθόνες για την περίπτωση χρήσης Κλασσικός Του-
ρισµός, οι οποίες κατασκευάστηκαν µε το πρόγραµµα Balsamiq MockUps 3: 

 

Εικόνα 22: ενδεικτική οθόνη της αρχικής σελίδας 
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Εικόνα 23: η ενδεικτική οθόνη της σελίδας "Κλασικός Τουρισµός" 

 

Εικόνα 24: η ενδεικτική οθόνη "∆ιαµονή στα Μέγαρα" 

 

5.5 Χάρτης ιστότοπου (site map) 

Στις παρακάτω εικόνες περιγράφεται η µορφή που θα έχει τελικά ο ιστότοπος 
www.megaratouristmag.eu µε µορφή «δέντρων αποφάσεων». 
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Εικόνα 25 sitemap - Κλασικός Τουρισµός 

 

Εικόνα 26: sitemap - Αρχαιολογικά Μνηµεία 
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Εικόνα 27: sitemap - Θρησκευτικός Τουρισµός 

 

Εικόνα 28: sitemap - Έθιµα & παραδόσεις 
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Κεφάλαιο 6ο  

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

6.1 Εγκατάσταση Xampp 

Αναζητάµε στο site www.google.gr το στοιχείο αναζήτησης Download Xampp και µεταφε-
ρόµαστε στο site https://www.apachefriends.org/download.html . Από εδώ ανάλογα µε το λει-
τουργικό σύστηµα έχουµε εγκαταστηµένο στον υπολογιστή µας θα κάνουµε λήψη της αντί-
στοιχης έκδοσης της εφαρµογής xampp. 

 

Εικόνα 29: λήψη του xampp 

Αφού γίνει λήψη του xampp το εγκαθιστούµε στον υπολογιστή µας µέσω του setup wiz-
ard της εφαρµογής: 
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:  

Εικόνα 30: οδηγός εγκατάστασης του xampp 

Σηµαντικό κατά την διάρκεια της εγκατάστασης είναι να ορίσουµε ως θέση εγκατάστασης 
το σκληρό δίσκο του υπολογιστή: 

 

Εικόνα 31: ορισµός της θέσης εγκατάστασης του xampp 

Και προχωράµε στην εγκατάσταση της εφαρµογής: 
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Εικόνα 32: µπάρα προόδου εγκατάστασης του xampp 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ορίζουµε ως προεπιλεγµένη γλώσσα τα αγγλικά: 

 

Εικόνα 33: επιλογής γλώσσας του control panel του xampp 

Το xampp έχει εγκατασταθεί επιτυχώς!  

Το επόµενο βήµα είναι να εµφανίσουµε το Control Panel  του xampp και ενεργοποιήσου-
µε  τις παραµέτρους Apache και MySQL πατώντας τα αντίστοιχα κουµπιά Start. 
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Εικόνα 34: to Control Panel του xampp 

Στη συνέχεια πάµε στο site www.concrete5.org και πατάµε στην κυκλωµένη ένδειξη Λή-
ψη. 

 

Εικόνα 35: λήψη του cms concrete5 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα στην οποία κάνουµε λήψη την έκδοση 
5.7.5.8: 
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Εικόνα 36: λήψη του concrete5 

Αφού γίνει η λήψη αποσυµπιέζουµε το αρχείο πατάµε Εξαγωγή. 

 

Εικόνα 37: αποσυµπίεση του φακέλου zip του concrete5 

 
Εικόνα 38: µπάρα προόδου αποσυµπίεσης του concrete5 

Στη συνέχεια αντιγράφουµε τον αποσυµπιεσµένο φάκελο (concrete) στον φάκελο htdocs 
του φακέλου xampp στο δίσκο C:\  
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Εικόνα 39: µεταφορά του concrete5 στο φάκελο C:\xampp\htdocs 

Και έπειτα τον µετονοµάζουµε σε concrete5.  

Το επόµενο βήµα είναι να πάµε στο πίνακα control panel και πατάµε stop. 

 

Εικόνα 40: επανέναρξη των Apache & MySQL στο CP του xampp 

Έπειτα κάνουµε restart και πατάµε πάλι το κουµπί start και έπειτα admin. 

6.2 Ρυθµίσεις Βάσης ∆εδοµένων και εγκατάσταση concrete5. 

Στη γραµµή browser που χρησιµοποιούµε πληκτρολογούµε http://localhost/phpmyadmin/ 
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Εικόνα 41: δηµιουργία της βάσης δεδοµένων 

Εκεί θα δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για το online magazine. 
Ονοµάζουµε τη βάση δεδοµένων σε concrete5 και πατάµε δηµιουργία. 

Έπειτα στο browser πληκτρολογούµε http://localhost/concrete5 και επιλέγουµε τη γλώσσα 
που θα χρησιµοποιήσουµε  

 

Εικόνα 42: επιλογή γλώσσας εγκατάστασης του concrete5 

Στην προκειµένη περίπτωση εµείς επιλέγουµε ελληνικά και πατάµε συνέχεια στην εγκατά-
σταση του concrete. 
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Εικόνα 43: η σελίδα εγκατάστασης του concrete5 

Συµπληρώνουµε τα κενά στις πληροφορίες διαχειριστή και επιλέγουµε κενό site, 

 

Εικόνα 44:συµπλήρωση των στοιχείων του διαχειριστή του site 

… και τέλος εγκατάσταση concrete. 
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Εικόνα 45: τελική εντολή εγκατάστασης 

Στη συνέχεια βλέπουµε την διαδικασία εγκατάστασης του concrete5: 

 
Εικόνα 46: µπάρα πρόόδου της εγκατάστασης του concrete5 

Στην τελευταία εικόνα βλέπουµε ότι το concrete5 έχει εγκατασταθεί και τώρα µπορούµε να 
υλοποιήσουµε το online magazine µε βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί. 
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Εικόνα 47: οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του concrete5 
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Κεφάλαιο 7ο  

7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΑΡΘΡΩΝ) ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆Ι-
ΚΟ 

7.1 ∆ηµιουργία σελίδων για καταχώρηση άρθρων 

Για να προσθέσουµε µία νέα σελίδα στο περιοδικό ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 

 Αρχικά επιλέγουµε το εικονίδιο που είναι κυκλωµένο και πατάµε την επιλογή “Empty 
Page”. 

 

Εικόνα 48 

Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

Εικόνα 49 

Στη συνέχεια πατάµε στο εικονίδιο «γρανάζι» και αυτοµάτως εµφανίζεται η επόµενη οθό-
νη: 
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Εικόνα 50 

Στο πλαίσιο “Page Name” πληκτρολογούµε το όνοµα που θέλουµε να δώσουµε στη σελί-
δα (π.χ. Κλασσικός Τουρισµός). Στην ένδειξη “Page Location” επιλέγουµε το link “Choose a 
Page” για να καθορίσουµε τη θέση της σελίδας.  

 

Εικόνα 51 

Στην δική µας περίπτωση ο «Κλασσικός Τουρισµός» ορίζουµε να εµφανίζεται στην αρ-
χική σελίδα του site. Στη συνέχεια πατάµε “Publish” (βλ. εικόνα 49) και η σελίδα καταχώρη-
σης του νέου άρθρου έχει δηµιουργηθεί. 



ΤΕΙ Μεσολογγίου – «Κατασκευή online magazine µε την χρήση του CMS Concrete5» 

50 

 

 

 

Εικόνα 52 

7.2 ∆ηµιουργία δευτερεύουσας σελίδας 

Για να προσθέσουµε µία δευτερεύουσα σελίδα (πχ. να προσθέσουµε τη «∆ιαµονή» µέσα 
στον «Κλασσικό Τουρισµό») ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά επιλέγουµε το 
κυκλωµένο εικονίδιο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 53 

Στην συνέχεια επιλέγουµε “Empty Page” και εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 
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Εικόνα 54 

Επιλέγουµε την ένδειξη µε το «γρανάζι» και πληκτρολογούµε το επιθυµητό όνοµα της σε-
λίδας στη θυρίδα “Page name”. Καταχωρούµε κείµενο στο πλαίσιο “Description” εάν χρειά-
ζεται να κάνουµε κάποια σύντοµη περιγραφή. Στο τέλος πρέπει να επιλέξουµε σε ποια περι-
οχή του περιοδικού θέλουµε να εµφανίζεται η δευτερεύουσα σελίδα. Στην προκειµένη περί-
πτωση επιλέγουµε να εµφανίζεται µέσα στον «Κλασσικό Τουρισµό». Το τελευταίο βήµα 
είναι να πατήσουµε “Publish” (βλ. εικόνα 52). 

 

Εικόνα 55 

7.3 Εισαγωγή άρθρων 

Για να προσθέσουµε περιεχόµενο µέσα σε κάποια σελίδα (εισαγωγή άρθρου - πχ. στην 
κατηγορία «Εστιατόρια») ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

 Αρχικά επιλέγουµε την κατηγορία (π.χ. «Κλασσικός τουρισµός») και για να επεξεργα-
στούµε τη σελίδα πατάµε πάνω στην κυκλωµένη ένδειξη που φαίνεται στην εικόνα 53: 
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Εικόνα 56 

Αφού πατήσουµε “Edit This Page” εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

Εικόνα 57 

Για τη βελτίωση της εµφάνισης του περιοδικού θα το χωρίσουµε στην µέση ώστε από την 
µία πλευρά να έχουµε την περιγραφή που θα εισάγουµε και από την άλλη πλευρά µια εικόνα. 
Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν οι εξής διαδικασίες: 

Πατάµε στην ένδειξη “Empty Main Area” και στη συνέχεια “Add Layout” (βλ. εικόνα 55). 

 

Εικόνα 58 
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Εµφανίζεται η εικόνα 56. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επιλέξουµε σε πόσα κοµµάτια θέ-
λουµε να χωρίσουµε τη σελίδα. Όπως προαναφέραµε, θέλουµε να το χωρίσουµε σε δύο 
κοµµάτια και γι’ αυτό στην επιλογή “Columns” πατάµε “2” και στη συνέχεια “Save”. 

 

Εικόνα 59 

Επιστρέφουµε (όπως φαίνεται στην εικόνα 57) στην ένδειξη «µολύβι» και πατάµε “Pub-
lish Changes ” για να “κλειδώσει” η αλλαγή. 

 

Εικόνα 60 

Για να προσθέσουµε ένα άρθρο, π.χ. µέσα στη σελίδα «Εστιατόρια» ακολουθούµε τα 
παρακάτω βήµατα: 

Πρώτα επιλέγουµε “Empty Column 1 Area” και στη συνέχεια “Add Block” (βλ. εικόνα 
58). 
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Εικόνα 61 

Ανοίγει η παρακάτω οθόνη (εικόνα 59). Εδώ θα προσθέσουµε το άρθρο για τα εστιατόρια. 
Για να γίνει αυτό πατάµε πάνω στο σηµείο που λέει “Content”. 

 

Εικόνα 62 

 Πληκτρολογούµε το κείµενο του άρθρου και κάνουµε “Save” (βλ. εικόνα 60).  

 

Εικόνα 63 

Για να γίνει η προσθήκη µιας κατάλληλης εικόνας πατάµε στη ένδειξη “Image” (βλ. εικόνα 
61). 
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Εικόνα 64 

Αν η εικόνα που θέλουµε να εισάγουµε είναι ήδη ανεβασµένη από κάποια προηγούµενη 
ενέργεια απλά την επιλέγουµε. Στην περίπτωση όµως που δεν υπάρχει την ανεβάζουµε µε 
τον εξής απλό τρόπο:  

 

Εικόνα 65 

Πατάµε “Upload Files” (βλ. εικόνα 63). 

 

Εικόνα 66 
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Οριστικοποιούµε την εισαγωγή της εικόνας που χρειαζόµαστε µέσω του κουµπιού 
“Choose File” (βλ. εικόνα 64). 

 

Εικόνα 67 

7.4 ∆ηµιουργία αναζήτησης 

Για να προσθέσουµε τη λειτουργία αναζήτησης στο site, αρχικά πρέπει να πάµε στη θέση 
που επιθυµούµε να την τοποθετήσουµε και πατάµε πάνω στην επιλογή “Sitewide Search” 
(βλ. εικόνα 65). 

 

Εικόνα 68 

Στη συνέχεια πατάµε “Add Block” και επιλέγουµε από την στήλη την ένδειξη “Search” 
(βλ. εικόνα 66). 
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Εικόνα 69 

Αυτόµατα θα ανοίξει µια καινούργια καρτέλα στην οποία θα πρέπει να συµπληρώσουµε 
τον τίτλο που θα δώσουµε. Εµείς θα το ονοµάσουµε «Αναζήτηση». Ολοκληρώνουµε τη δια-
δικασία πατώντας “Add” (βλ. εικόνα 67). 

 

Εικόνα 70 

7.5 Προσθήκη logo στο περιοδικό 

Για να προσθέσουµε ένα λογότυπο ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 

 Στην επιλογή “Site wide Logo” επιλέγουµε “Edit Block” και στη συνέχεια “Insert Image”. 
Εµφανίζεται η επόµενη οθόνη της εικόνας 68: 
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Εικόνα 71 

Ανεβάζουµε την εικόνα που θέλουµε το εξής και κάνουµε “Save”. Το αποτέλεσµα φαίνεται 
στην εικόνα 69. 

 

Εικόνα 72 

Για την δηµιουργία του λογότυπου χρησιµοποίησα ένα σχέδιο από το Google που δεν 
υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα και κατά συνέπεια ήταν ελεύθερο προς χρήση. Η επε-
ξεργασία του τελικού logo έγινε µε την online εφαρµογή επεξεργασία εικόνας PIXLR 
(https://pixlr.com/editor/). 

7.6 Προσθήκη εικονιδίων social media 

Τα links των social media σ’ ένα site είναι χρήσιµα για να οδηγείται γρήγορα ο χρήστης 
στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για να τα προσθέσω στο δικό µου site ακο-
λούθησα την εξής διαδικασία:  

Πηγαίνουµε στην περιοχή της σελίδας που θέλουµε να προσθέσουµε τα social media 
icons και πατάµε “Edit Block”. Στη συνέχεια εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εικόνα 70), 
στην οποία εµείς θα επιλέξουµε “Social Links”.  
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Εικόνα 73 

Στη συνέχεια πατάµε “Add social links in the dashboard” (βλ. εικόνα 71). 

 

Εικόνα 74 

Στο επόµενο βήµα πατάµε «Προσθήκη συνδέσµου» και πληκτρολογούµε:  
http://facebook.com/megaratouristmag/?fref=ts . 

 

Εικόνα 75 

Για να εµφανιστούν τα εικονίδια στο site θα πρέπει να “τικαριστούν” πρώτα οι αντίστοιχοι 
σύνδεσµοι. Αποθηκεύουµε τις αλλαγές πατώντας “Save”. 
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Εικόνα 76 

 

7.7 Προσθήκη βίντεο 

Για να εισάγουµε το πρόσθετο πεδίο video στο online magazine, τοποθετούµε τον κέρ-
σορα στην επιθυµητή θέση και πατάµε “Edit Block”. Στη συνέχεια (όπως φαίνεται στην πα-
ρακάτω εικόνα) επιλέγουµε «Βίντεο στο YouTube». 

 

Εικόνα 77 

Το επόµενο βήµα που θα κάνουµε είναι να επικολλήσουµε το link του βίντεο και να κά-
νουµε “Αποθήκευση” (βλ. εικόνα 75).  
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Εικόνα 78 

7.8 Προσθήκη φόρµας επικοινωνίας 

Για τη δηµιουργία φόρµας επικοινωνίας ακολουθήσαµε τα εξής βήµατα:  

Αρχικά επιλέγουµε τη θέση που θέλουµε να τοποθετήσουµε τη φόρµα και πατάµε “Add 
Block”. Αυτόµατα ανοίγει η παρακάτω στήλη στην οποία επιλέξουµε την κυκλωµένη ένδειξη 
“Form” (εικόνα 76). 

 

Εικόνα 79 

Στην συνέχεια ανοίγει ο πίνακας “Add Form” στον οποίο πληκτρολογούµε στην ένδειξη 
“Question” την πεδίο «Όνοµα» ώστε να δοθεί η δυνατότητα σ’ έναν χρήστη που θέλει να ε-
πικοινωνήσει µαζί µας να καταχωρήσει το όνοµα του (βλ. εικόνα 77). 
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Εικόνα 80 

Και για να προσθέσουµε νέο πεδίο στη φόρµα (π.χ. Επώνυµο) πατάµε στην κυκλωµένη 
ένδειξη “Add Question”. Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα πεδία που 
θέλουµε να περιέχει η φόρµα και ολοκληρώνουµε πατώντας “Save”.  

 

Εικόνα 81 

Η τελική µορφή της φόρµας επικοινωνίας είναι η εξής: 

 

Εικόνα 82 
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7.9 Προσθήκη χάρτη 

Στη σελίδα της επικοινωνίας τοποθετήθηκε ένας χάρτης  µέσω της εφαρµογής  Google 
map. Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 

 Αρχικά ανοίγουµε το google map και εντοπίζουµε την περιοχή που θέλουµε να προσθέ-
σουµε. Στο menu επιλέγουµε “Κοινή χρήση και ενσωµάτωση στο χάρτη” όπως φαίνεται 
στην εικόνα 80.  

 

 

Εικόνα 83 

Κάνουµε “copy” τον παρακάτω σύνδεσµο. 

 

Εικόνα 84 
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Έπειτα πηγαίνουµε στο online magazine στο σηµείο που θέλουµε να προσθέσουµε τον 
χάρτη και επιλέγουµε “Edit Html” (βλ. εικόνα 82). 

 

Εικόνα 85 

Στον πίνακα που άνοιξε κάνουµε “paste” και στη συνέχεια “save” (βλ. εικόνα 83). 

 

Εικόνα 86 

Η τελική µορφή του χάρτη στο online magazine είναι η παρακάτω: 

 

Εικόνα 87 
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7.10 Ανέβασµα του ηλεκτρονικού περιοδικού στο Internet 

Όπως προαναφέραµε στην παράγραφο 4.5 (σελ. 32), το Xampp είναι ένα λογισµικό που 
χρησιµοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης και δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή 
χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι υπεύθυνο για την παραµετροποί-
ηση, λειτουργία και διαχείριση των βάσεων δεδοµένων αλλά και της PHP. Στην ουσία ένας 
τοπικός server. 

Όσο το online magazine www.megaratouristmag.eu αναπτύχθηκε τοπικά χρησιµοποιώ-
ντας την διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/ δηµιουργήσαµε τη βάση δεδοµένων του 
site που την ονοµάσαµε concrete5. Η βάση δεδοµένων τοποθετήθηκε στον φάκελο του 
XAMPP και συγκεκριµένα στο path C:\xampp\htdocs. 

Μέσω της διεύθυνσης http://localhost/security/index.php µπορούµε να βάζουµε κωδι-
κούς ή να αλλάζουµε του ήδη υπάρχοντες. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιλέξουµε το link 
http://localhost/security/xamppsecurity.php (εικόνα 85).  

 

Εικόνα 88 

Η τελική ιστοσελίδα της εργασίας, µεταφέρθηκε και συνέχισε να αναπτύσσεται σε δωρεάν 
hosting. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε να υπάρχει καλύτερη αλληλεπίδραση µε τα κοινωνικά 
δίκτυα αλλά και το google analytics (πραγµατικά δεδοµένα και στατιστικά επισκέψεων). Επί-
σης, επέλεξα να ανέβει online για καλύτερη προβολή της κατά την παρουσίαση της πτυχια-
κής. 

Αρχικά αποκτήθηκε το domain name από το site https://www.papaki.gr/eu-domain-
names.htm  
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Εικόνα 89 

Από το Control Panel του hosting (cpanel), και από την επιλογή “MySQL Databases” , 
δηµιουργήσαµε ακριβώς την ίδια βάση µε αυτήν που είχαµε αρχικά στο τοπικό µηχάνηµα 
(βλ. εικόνες 87 και 88).  

 

Εικόνα 90 
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Εικόνα 91 

Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε τον ίδιο και πάλι χρήστη µε την ίδια ακριβώς διαδικασία και 
τον επιλέξαµε σαν διαχειριστή της βάσης, µε πλήρη δικαιώµατα. 

Από το τοπικό µηχάνηµα και από το phpMyadmin, έγινε εξαγωγή (export) της βάσης δε-
δοµένων που είχαµε ήδη δηµιουργήσει και στη συνέχεια, πάλι από το phpMyadmin, έγινε 
εισαγωγή της (import) στο online site (βλ. εικόνα 89).  

 

Εικόνα 92 
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Στη συνέχεια µεταφέρθηκαν τα αρχεία του concrete και πάλι από το τοπικό µηχάνηµα 
στον server. Αφού συµπιέστηκαν όλα σε ένα αρχείο zip αυτό ανέβηκε στον φάκελο 
public_html του server όπου το αρχείο αποσυµπιέστηκε (βλ. εικόνα 90). 

 

Εικόνα 93 

Από εκεί και έπειτα η τροποποίηση των επιµέρους σελίδων (και γενικά η βελτιστοποίηση 
του site) έγινε µέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του concrete συνδεόµενη µέσω του URL 
http://www.megaratouristmag.eu/index.php/login/ (βλ εικόνα 91). 

 

Εικόνα 94 
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7.11 Google Analytics 

Για να ελέγχουµε την επισκεψιµότητα που έχει το megaratouristmag.eu  θα χρησιµοποι-
ήσουµε το Google Analytics. Αρχικά θα πρέπει να κάνουµε εγγραφή (βλ. εικόνα 92). 

 

Εικόνα 95 

Στη συνέχεια συµπληρώνουµε τα στοιχεία που χρειάζονται στην ηλεκτρονική φόρµα που 
ανοίγει (βλ. εικόνα 93): 

 

Εικόνα 96 

Αυτόµατα εµφανίζεται ο κώδικας παρακολούθησης τον οποίο κάνουµε “copy”. Το επόµενο 
βήµα είναι να πάµε στο site megaratouristmag.eu ως διαχειριστές. Βρίσκουµε την επιλογή 
“System & Setting” (βλ. εικόνα 94). 
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Εικόνα 97 

Στη συνέχεια επιλέγουµε “Tracking Codes” και στον κενό πίνακα που εµφανίζεται κάνου-
µε ”Paste” τον κώδικα παρακολούθησης. Ολοκληρώνουµε µε “Save” (βλ. εικόνα 95). 

 

Εικόνα 98 

7.12 Αποτελέσµατα Google Analytics 

Με το google analytics µπορούµε να δούµε τα δεδοµένα επισκεψιµότητας του ιστοτόπου. 
Παρακάτω, στην εικόνα 96 θα δούµε και θα αναλύσουµε µερικές λειτουργίες του. Συγκεκρι-
µένα βλέπουµε το πλήθος των χρηστών που είναι ενεργοί στον ιστότοπο καθώς και τη σελί-
δα την οποία αφορά και από πια πηγή έχουν συνδεθεί. 
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Εικόνα 99 

Η επόµενη εικόνα 97 µας δείχνει από ποια χώρα είναι συνδεδεµένοι οι χρήστες στο site 
megaratouristmag.eu. 

 

Εικόνα 100 

Στην τελευταία εικόνα 98 βλέπουµε πόσοι χρήστες έχουν συνδεθεί έως τώρα, πόσες σελί-
δες έχουν προβληθεί καθώς επίσης και ένα µέσο όρο στη διάρκεια σύνδεσης του κάθε χρή-
στη. 



ΤΕΙ Μεσολογγίου – «Κατασκευή online magazine µε την χρήση του CMS Concrete5» 

72 

 

 

Εικόνα 101 

7.13 Στατιστικά Στοιχεία από το Facebook 

Στα στατιστικά µπορούµε να συµπεριλάβουµε και τα στατιστικά στοιχεία του facebook. 
Συγκεκριµένα βλέπουµε: 

Επισκόπηση: µια εικόνα 7 ηµερών για την πιο σηµαντική δραστηριότητα (εικόνα 99): 

 

Εικόνα 102 

Σε πόσους αρέσει (εικόνα 100): 
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Εικόνα 103 

Απήχηση: Οι Σελίδες που αρέσουν, κοινοποιούνται και σχολιάζονται περισσότερο εµφα-
νίζονται περισσότερες φορές στις Ενηµερώσεις (εικόνα 101): 

 

Εικόνα 104 

Επισκέψεις: βλέπουµε από ποιο σηµείο του ∆ιαδικτύου προέρχονται οι επισκέπτες της 
σελίδας µας, καθώς και σε ποιο σηµείο της σελίδας πάνε µόλις φτάσουν (εικόνα 102): 
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Εικόνα 105 

∆ηµοσιεύσεις: βλέπουµε πώς αποδίδουν συγκεκριµένες δηµοσιεύσεις και συγκεκριµένοι 
τύποι δηµοσιεύσεων, ώστε να επικεντρώνεστε σε ό,τι λειτουργεί πραγµατικά (εικόνα 103): 

 

Εικόνα 106 

Άτοµα: µαθαίνουµε σε ποιους αρέσει η σελίδα µας, καθώς και ποιοι σχολιάζουν και κοι-
νοποιούν τις δηµοσιεύσεις µας ή δηλώνουν ότι τους αρέσουν. Έτσι βελτιώνουµε τη στόχευση 
(εικόνα 104): 
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Εικόνα 107 
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Κεφάλαιο 8ο  

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 Παρατηρήσεις – Προτάσεις για µελλοντική εξέλιξη και βελ-
τιστοποίηση το περιοδικού  

Η δηµιουργία του online magazine για την πτυχιακή µου εργασία ήταν µία κοπιαστική αλ-
λά ευχάριστη και συναρπαστική διαδικασία. Χρησιµοποιώντας τις γνώσεις µου από τη σχολή 
και αναζητώντας λύσεις στα προβλήµατα που προκύψαν όλο το διάστηµα που εργαζόµουν 
σ’ αυτήν την εργασία πιστεύω ότι έφτασα σ’ ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Βασική µου α-
νησυχία όµως είναι να βελτιστοποιήσω και να αναπτύξω το site ακόµα περισσότερο στο µέλ-
λον. ∆εν ξεχνώ ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό περιοδικό και αυτό συνεπάγεται ενηµέρωση και 
βελτίωση. Μία ιδέα που έχω γι’ αυτόν το σκοπό είναι να το συνδέσω µε ένα blog ώστε να 
υπάρχει ανατροφοδότηση από τους χρήστες που µέσω του site µου «πείστηκαν» να δοκιµά-
σουν τις τουριστικές εµπειρίες που προσφέρουν τα Μέγαρα. Και άλλη µία ιδέα είναι να δηµι-
ουργήσω ένα κανάλι στο YouTube ώστε να υπάρχει και βίντεο από τις τουριστικές οµορ-
φιές τις πόλης µου αλλά και από τις νέες εκδηλώσει που θα γίνονται. 

8.2 Συµπεράσµατα  

Τα online magazines δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να έχουν γρή-
γορη, εύκολη και εν πολλοίς έγκυρη ενηµέρωση. Οι αναγνώστες µπορούν να επισκέπτονται 
τα online magazines οποιαδήποτε στιγµή και να ενηµερώνονται για τα θέµατα που τους εν-
διαφέρουν. Στο πλαίσιο αυτής της πτυχιακής εργασίας, δηµιούργησα ένα online magazine µε 
την χρήση του Concrete5. 

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η εύκολη πλοήγηση των αναγνωστών 
στις διάφορες κατηγορίες άρθρων για την πόλη των Μεγάρων από τη σκοπιά της τουριστικής 
προσέγγισης της πόλης. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µια σελίδα ευχάριστη µε 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και άκρως κατατοπιστικές πληροφορίες για να αφήσουν ευχαρι-
στηµένο και τον πιο απαιτητικό χρήστη. 

Η ενασχόληση µου µε το Concrete5 ήταν συναρπαστική, ευχάριστη και άκρως εποικοδο-
µητική διότι µε έβαλε στη διαδικασία να χρησιµοποιήσω συνδυαστικά τις γνώσεις που έχω 
αποκτήσει στην σχολή µου, ν’ αναζητήσω και να µάθω επιπρόσθετες πληροφορίες πολύ ση-
µαντικές και χρήσιµες για την µελλοντική µου πορεία στον χώρο του προγραµµατισµού. Ύ-
στερα από αρκετές ώρες έρευνας και εργασίας κατάφερα να δηµιουργήσω το δικό µου online 
magazine! 

∆ική µου αίσθηση και τελικό συµπέρασµα είναι ότι οι κατάλληλες γνώσεις, η σωστή καθο-
δήγηση των καθηγητών µου και η διαρκή ενηµέρωση σ’ έναν χώρο (αυτόν της τεχνολογίας) 
που διαρκώς εξελίσσεται και αλλάζει µε γοργούς ρυθµούς, είναι η «συνταγή» για να επιτευ-
χθεί ένας δηµιουργικός στόχος όπως αυτός που ήταν το αντικείµενο της εργασίας µου ολο-
κληρώνοντας έτσι µε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την ακαδηµαϊκή µου εµπειρία.  
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