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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η ραγδαία  ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της 

πληροφορίας έχει προκαλέσει ποίκιλες µεταβολές σε όσους τοµείς είναι 

συνυφασµένοι µε αυτή. Ο τοµέας του εµπορίου και κατά κύριο λόγο εκείνος του 

ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ άλλων είναι ο αποδέκτης όλων αυτών των αλλαγών. 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου  αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα των 

εξελίξεων. Η όλο και πιο αυξανόµενη «παραγωγή» ιστοσελίδων ήταν αυτή που 

έδωσε την ευκαιρία στους developers να δηµιουργήσουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου, µε την χρήση των οποίων µπορούµε να δοµήσουµε πολύ πιο εύκολα 

και δηµιουργικά µια ιστοσελίδα. Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τη δηµιουργία 

ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου βασισµένο σε ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου . 
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ABSTRACT 
 

 

The rapid development of technology, which is responsible for information 

management, has caused varied changes in those areas that are intertwined with it. 

The field of trade and, above all, e-commerce is the recipient of all these changes. 

Content management systems are the catalytic factor of developments. The ever-

growing "production" of websites was the one that gave developers the opportunity to 

create Content Management Systems, which their usage help developers to build a 

website more easily and creatively. The dissertation aims to create an electronic 

exchange network based on a content management system. 
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1.Εισαγωγή 

Το Ανταλλακτικό Εµπόριο βρίσκει τις ρίζες του στα βάθη της ιστορίας των 

ανθρώπινων κοινωνιών, ειδικότερα στον Μεσαίωνα, όπου οι άνθρωποι προκειµένου 

να επιβιώσουν έβρισκαν εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής των αγαθών που ήθελαν 

να αποκτήσουν. Στην σύγχρονη εποχή το ανταλλακτικό εµπόριο παραγκωνίζεται 

εξ’αιτίας της πληθώρας του χρήµατος, που µέσω αυτού οι άνθρωποι µπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Στις εποχές της οικονοµικής λιτότητας, το ανταλλακτικό εµπόριο κάνει την 

επανεµφάνισή του και αναλαµβάνει δράση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άµεση προαγωγή 

και προώθησή του από τους ίδιους τους πολίτες. Προκειµένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος διαχείρισης 

και διάθεσής των υλικών – πνευµατικών αγαθών. 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο καταλήξαµε στη δηµιουργία ενός 

ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου µε τη χρήση ενός CMS εργαλείου. 

 

1.1 Αντικείµενο της Πτυχιακής Εργασίας 

 

Η αλµατώδης  ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επανάσταση στο ∆ιαδίκτυο µας έφερε 

νέους τρόπους ανταλλαγής πραγµάτων, χωρίς το περιττό βήµα της απόκτησης 

χρηµάτων πρώτα. Τα ηλεκτρονικά ανταλλακτικά δίκτυα καλούνται να ενισχύσουν 

αυτήν την κίνηση βοηθώντας τις κοινωνίες να ενταχθούν σε αυτό το έργο πιο 

δυναµικά. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωµένοι για το 

πως λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, σκοπός της 

εργασίας είναι η µελέτη και ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου µε 

βασικό στοιχείο την υλοποίησή του µε χρήση  εργαλείου CMS. 
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1.2 ∆ιαµόρφωση πτυχιακής εργασίας 

Στο  δεύτερο κεφάλαιο, µετά την εισαγωγή, παρουσιάζεται µια µελέτη σχετικά µε  τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου , τη δοµή και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης 

αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα  που παρουσιάζουν και γίνεται 

µια αναφορά στις µελλοντικές προοπτικές εξέλιξης  µε βάση τις τάσεις που 

επικρατούν στην αγορά . 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια αναφορά στις διάφορες εκδόσεις του CMS Joomla, 

του εργαλείου που επιλέξαµε να υλοποίησουµε το ηλεκτρονικό µας δίκτυο και 

εξετάζουµε ειδικά τα χαρακτηριστικά του Joomla 3.7 συγκρίνοντάς το επίσης µε 

άλλα δηµοφιλή CMS. Ακόµη παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική XAMPP Server, που 

είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση του Joomla και αναφέρονται αναλυτικά τα 

βήµατα εγκατάστασής του Joomla 3.7.2. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η έννοια της ανταλλαγής πραγµάτων ή / και 

υπηρεσιών από την αρχαία Ελλάδα µέχρι σήµερα, δηλαδή από την προηγούµενη στην 

επόµενη γενιά. ∆ίνεται µια γενική εικόνα του τι είναι ένα ανταλλακτικό δίκτυο καθώς 

επίσης και τον τρόπο χρήσης αυτού. Επιπλέον αναφέρονται κάποια από τα πιο 

γνωστά ανταλλακτικα δίκτυα στην Ελλάδα. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο σχεδιασµός και η µελέτη ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου. ∆ηλαδή, τι απαιτήσεις και στόχοι έπρεπε να 

επιτευχθούν, πως σχεδιάστηκε και στην συνέχεια, πως αναπτύχθηκε στην πράξη. 
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2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) 

 

2.1 Τι είναι τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι µια εφαρµογή που επιτρέπει τη 

δηµιουργία, ενηµέρωση, αναζήτηση και δηµοσίευση περιεχοµένου, που είναι 

αποθηκευµένο σε µια βάση δεδοµένων, στο διαδίκτυο, µέσω ιστοσελίδων» 

 [URL: Techterms].  

Το CMS, ουσιαστικά, είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση του 

περιεχοµένου ενός δικτυακού τόπου. Κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει τον 

χρήστη ως προς την σχεδίαση και τροποποίηση τόσο της µορφής, όσο και του 

περιεχοµένου των ιστοσελίδων. Συνήθως, κάθε CMS αποτελείται από δύο 

απαραίτητα στοιχεία: την εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου (CMA) και την 

εφαρµογή απόδοσης περιεχοµένου (CDA).  

Η εφαρµογή CMA επιτρέπει στον χειριστή - δηµιουργό της σελίδας, ο οποίος µπορεί 

να µην ξέρει Hypertext Markup Language (HTML), να διαχειριστεί τη δηµιουργία, 

την επεξεργασία και την αφαίρεση περιεχοµένου σε ένα website, χωρίς να έχει τις 

απαραίτητες γνώσεις, όπως ένας προγραµµατιστής ιστοσελίδων. Η εφαρµογή CDA 

είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση της πληροφορίας, δηλαδή το πώς διατυπώνεται 

οπτικά το περιεχόµενο στην ιστοσελίδα [URL: Techterms] 

Σε γενικές γραµµές, ένα CMS θα πρέπει να διευκολύνει έναν αρχάριο χρηστή, να 

διαχειρίζεται, εύκολα και γρήγορα, το περιεχόµενο των ιστοσελίδων µέσω ενός web 

browser. Επιπλέον θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης του 

περιεχοµένου και την δυνατότητα διαχωρισµού της εµφάνισης από το περιεχόµενο, 

ώστε όταν γίνεται η αλλαγή φόντου ή στυλ µιας σελίδας, να εφαρµόζεται στις 

υπόλοιπες σελίδες, χωρίς να επηρεάζει την επεξεργασία του περιεχοµένου [URL: 

Techterms]. 
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2.2 Χαρακτηριστικά των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου 

 

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος CMS ποικίλλουν, αλλά τα περισσότερα 

περιλαµβάνουν δηµοσίευση ιστοτόπου (Web Publishing), διαχείριση µορφής 

περιεχοµένου (Content Management), έλεγχο αναθεωρήσεων (revision control), 

καθώς και υπηρεσίες ευρετηρίου (indexing), αναζήτησης (searching) και ανάκτησης 

(retrieval). 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου επιτρέπει την δυνατότητα επεξεργασίας της 

πληροφορίας  µέσω µιας µοναδικής πηγής. Έτσι κάθε κοµµάτι του περιεχοµένου 

αποθηκεύεται µόνο µια φορά σε ενιαίο χώρο αποθήκευσης στη βάση δεδοµένων, 

επιτρέποντας την επαναχρησιµοποίηση του και εξαλείφοντας την πιθανότητα 

αποθήκευσης περιττών αντιγράφων.  

Η επαναχρησιµοποίηση του περιεχοµένου σε πολλαπλά έγγραφα, εξασφαλίζει 

παράλληλα άµεση πρόσβαση και έλεγχο στο επαναχρησιµοποιηµένο περιεχόµενο.  

Επίσης, η ενσωµάτωση διαφορετικών επεξεργαστών εγγράφων κάνουν, ακόµα πιο 

εύκολη και γρήγορη, την συγγραφή περιεχοµένου, διαλέγοντας το κατάλληλο 

λογισµικό συγγραφής . 

Υπάρχουν διάφορα πακέτα γλώσσας και µοναδικά σύνολα χαρακτήρων, όπως π.χ 

Ρώσικη, Ελληνική κτλ., µε αποτέλεσµα το περιεχόµενο να µπορεί να παρουσιαστεί 

στην ιστοσελίδα σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, χάρη στην πλήρη υποστήριξη 

χαρακτήρων Unicode. Ένα Σ.∆.Π χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αφού µπορεί να 

παραµετροποιηθεί και να προσαρµοστεί στις ανάγκες κάθε χρήστη χωρίς να 

απαιτούνται  πολύπλοκες διαδικασίες αναπρογραµµατισµού και ανάπτυξης νέου 

κώδικα.  

Ο διαχειριστής του Σ.∆.Π µπορεί να αναθέτει στους χρήστες συγκεκριµένα 

δικαιώµατα και ρόλους επιτρέποντας τους να διαχειρίζονται το τµήµα περιεχοµένου 

για το οποίο έχει καθένας πιστοποίηση.  Έχοντας την δυνατότητα πρόσβασης από 

αποµακρυσµένο σηµείο, οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω του 

διαδικτύου ώστε να αναπτύσσουν περιεχόµενο από το σπίτι ή το γραφείο. Το Σ.∆.Π 

είναι ευέλικτο, όσον αφορά στην αλλαγή ενός µοντέλου δεδοµένων ή διαχείρισης 

πολλαπλών µοντέλων ταυτόχρονα, αφού δεν απαιτείται ιδιαίτερη αλλαγή στον 
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κώδικα του. Ακόµα και µε την αλλαγή του περιεχοµένου σε ένα σηµείο της 

ιστοσελίδας όπου αυτό εµφανίζεται, µπορεί να γενικευθεί ώστε να εφαρµοστεί στο 

αντίστοιχο σηµείο και στις υπόλοιπες σελίδες.  

 

  

2.3 Τύποι Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, µε βάση τον οικονοµικό παράγοντα, 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

• Ανοιχτού κώδικα συστήµατα 

• Ιδιόκτητα συτήµατα 

Ιδιόκτητο Σ.∆.Π σηµαίνει ότι κάποιος κατέχει τα δικαιώµατα για την εφαρµογή CMS 

και θα πρέπει να έχουµε άδεια για να το χρησιµοποιήσουµε. Ωστόσο ακόµη και µε 

µια άδεια στις περισσότερες περιπτώσεις, απαγορεύεται η αντιγραφή του CMS ή να 

γίνουν αλλαγές στην εφαρµογή , εκτός αν υπάρχει από την εταιρία προς πώληση µια 

πιο ακριβή άδεια που επιτρέπει τροποποιήσεις σε προγραµµατιστικό επίπεδο. 

[URL:Boiko, 2001] 

Τα πιο αξιοπρεπή CMS κλειστού κώδικα, φέρουν την σφραγίδα (το λογότυπο) της 

εταιρίας που τα έχει σχεδιάσει πίσω από την οποία υπάρχουν αρκετοί 

προγραµµατιστές τόσο για την εκάστοτε υλοποίηση και την υποστήριξη όσο και για 

την επεκτασιµότητα της σελίδας. Αυτά ωστόσο παρά την προσοχή και την επιµονή 

στις ανάγκες του πελάτη, είναι ιδιαίτερα ακριβά και «σφιχτά» από την σκοπιά αδειών 

χρήσης, που για µικρές εταιρίες ή για ιδιώτες, το κόστος και µόνο τα καθιστά 

ασύµφορα. 

Τα Σ.∆.Π κλειστού κώδικα προσφέρουν την καλύτερη ασφάλεια και υποστήριξη, 

εξαλείφοντας την ανάγκη για τους προγραµµατιστές να σπαταλήσουν χρόνο στην 

πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης των δεδοµένων από hackers. Η εταιρία 

που κατέχει το λογισµικό εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος τους από τον 

περιορισµό της πρόσβασης στον αρχικό πηγαίο κώδικα.  

Η υποστήριξη που είναι διαθέσιµη από την κατασκευαστική εταιρία µειώνει το χρόνο 

και τα χρήµατα που δαπανώνται για κόστος ανάπτυξης που ανοικτού κώδικα ενώ οι 
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χρήστες θα πρέπει να έχουν την άδεια της εταιρίας για να δηµιουργήσουν 

προσαρµοσµένες εφαρµογές ή να διορθώσουν τυχόν προβλήµατα.  

Τα Σ.∆.Π ανοιχτού λογισµικού υποστηρίζονται από πολλούς προγραµµατιστές που 

εργάζονται για το λογισµικό και είναι ανοιχτό στο κοινό, µερικές φορές δωρεάν. 

Εξαιτίας της φύσης του κώδικα και τον αριθµό των κοινοτήτων που εργάζονται σε 

αυτό, το λογισµικό µπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να προσφέρονται νέες 

βελτιώσεις.  

Τα πιο δηµοφιλή CMS ανοιχτού κώδικα, τρέχουν σε γλώσσα PHP (µια scripting 

γλώσσα ειδικά κατασκευασµένη για την ανάπτυξη ιστοσελίδων που έχουν την 

δυνατότητα να ενσωµατωθούν σε HTML) κάποια από τα οποία είναι WordPress 

[URL: WordPress], Joomla [URL: Joomla!], Drupal [URL: Drupal]. Ο ανοιχτός 

κώδικας είναι κώδικας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε για 

οποιονδήποτε σκοπό και δεν απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης. Υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνουν προσαρµογές και τροποποιήσεις στα CMS ανοιχτού κώδικα 

χωρίς ειδική άδεια. Το πλεονέκτηµα τους είναι ότι είναι φθηνότερα, δεν απαιτούνται 

άδειες, δεν ζητείται αµοιβή για αναβαθµίσεις, δεν χρειάζεται να υπογραφούν 

συµβάσεις και δεν υπάρχουν µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις. Επειδή ο καθένας µπορεί 

να αναπτύξει εφαρµογές ανοιχτού κώδικα, υπάρχουν ήδη αµέτρητα δωρεάν modules, 

plugins, και εργαλεία, ώστε η εταιρία που θα επιλέξει αυτή τη λύση, να µην  

χρειαστεί να προσλάβει προγραµµατιστή. Επίσης υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες 

δωρεάν πρότυπα (ή "θέµατα") που διατίθενται για CMS ανοιχτού κώδικα. 

 

 

2.4  Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα CMS ανοιχτού κώδικα 

 

Πλεονεκτήµατα 

Αντίθετα µε τα εµπορικά, τα CMS του ανοιχτού κώδικα µπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες του πελάτη µε µηδενικό κόστος απόκτησης άδειας χρήσης του λογισµικού. 

Από την στιγµή που τα συστήµατα αυτά περιέχουν απεριόριστη πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα τους µπορεί να προστεθούν νέες λειτουργίες και να τροποποιηθούν 

κατά την επιθυµία του χρήστη. Οι δηµοφιλέστερες εκδόσεις, προσφέρουν δωρεάν 

online υποστήριξη µε την µορφή εκτενών σεµιναρίων (tutorials) και φόρουµ τεχνικής 
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υποστήριξης. Πολλά άτοµα δουλεύουν µε το λογισµικό, εντοπίζουν και διορθώνουν 

διάφορα λάθη, δηµιουργούν λειτουργικές µονάδες και καλύτερες εκδόσεις 

λογισµικού και όλα αυτά δωρεάν. Υπάρχει  η δυνατότητα επικοινωνίας  µε 

οποιονδήποτε προγραµµατιστή, που διαθέτει εµπειρία στο σύστηµα, προκειµένου να 

τον βοηθήσει στην προσαρµογή και την ανάπτυξη του ιστότοπου.  Τα πιο δηµοφιλή 

CMS ανοιχτού κώδικα όπως τα Joomla,  Wordpress,  Drupal, έχουν ενσωµατωµένες 

λειτουργίες  SEO, κάτι το οποίο είναι αρκετά χρήσιµο ώστε να βελτιστοποιηθεί η 

διασηµότητα του εκάστοτε site και να µπορεί να κατατάσεται στις υψηλότερες θέσεις 

κατά την αναζήτήση του. 

Με τη χρήση ενός CMS το περιεχόµενο είναι αποθηκευµένο κεντρικά σε ένα ισχυρό 

αποθετήριο (Server ή διαµοιραζόµενη τοποθεσία) όπου διευκολύνεται η διαχείριση 

και ο διαµοιρασµός του  ανάµεσα σε συνεργάτες ενώ κάθε εµφάνιση του 

περιεχοµένου είναι µοναδική. 

Σε υλοποίηση εκτός CMS ο καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

αρχείων που χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα θέτοντας θέµα ασφαλείας τόσο για 

την ευαισθησία των δεδοµένων όσο και για την πιστότητα των πληροφοριών. Στα 

CMS τα προνόµια και τα δικαιώµατα των χρηστών καθορίζονται επακριβώς από έναν 

κεντρικό server όπου µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν δικαίωµα τροποποίησης ή 

αλλοίωσης περιεχοµένου. Η ασφάλεια υλοποιείται µε τη χρήση µοναδικών 

αναγνωριστικών και κωδικών ασφαλείας µέσα από πρωτόκολλα ασφαλείας διεθνών 

προτύπων [Boiko, 2001]. 

Η ενσωµάτωση διάφορων modules – plugins τα οποία έχουν κατασκευαστεί από 

τρίτες εταιρίες. παρέχουν την δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών που εξυπηρετούν 

συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών. Ένα καλό CMS µπορεί να φέρει εις πέρας 

διάφορες λειτουργίες που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν πολύ επίπονο να 

υλοποιήσουµε γράφοντας κώδικα από το µηδέν. Ο διαχειριστής µπορεί 

χρησιµοποιώντας διάφορα templates να αλλάξει εύκολα οποιαδήποτε στιγµή την 

εµφάνιση της ιστοσελίδας του  [Boiko, 2001]. 

Μειονεκτήµατα  

Ενώ ο ανοιχτός κώδικας µπορεί να κατέβει δωρεάν από το διαδίκτυο και να 

χρησιµοποιηθεί από όλους, όταν απαιτείται µια λειτουργία εκτός των δυνατοτήτων 

του CMS, τότε οι προγραµµατιστές ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των 
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λειτουργικών επεκτάσεων θα χρεώσουν αρκετά χρήµατα. Ο κώδικας του 

διαδικτυακού τόπου είναι γνωστός, έτσι τα πιθανά κενά ασφαλείας µπορεί να τύχουν 

εκµετάλλευσης από χάκερ, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ιστότοπος είναι απροστάτευτος 

από κακόβουλες ενέργειες.  

Υπάρχουν  CMS, ανοιχτού κώδικα που έχουν καλή τεκµηρίωση και µερικά που έχουν 

ελάχιστη έως καθόλου. Έτσι η τεκµηρίωση αποτελεί ένα πραγµατικό πρόβληµα στα 

CMS ανοιχτού κώδικα.  

Η διαµόρφωση και συντήρηση ενός CMS για ιστότοπο ανοιχτού κώδικα δεν είναι 

δωρεάν εφόσον δεν έχει κανείς την ικανότητα αυτοδιαχείρισης του ιστοτόπου. Ένας 

προγραµµατιστής θα πρέπει να αναλάβει σε αυτή την περίπτωση την συντήρηση του 

ιστοτόπου, πράγµα που συνεπάγεται κόστος, το οποίο επιβαρύνει την επιχείρηση.  

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα στον ιστότοπο, υπάρχει δυνατότητα 

δοκιµής λύσης από την κοινότητα των προγραµµατιστών, αλλά η εύρεση λύσης που 

θα ανταποκρίνεται στις ακριβείς ανάγκες του καθενός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Με 

την χρήση εµπορικών CMS πάντα υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθµός για βοήθεια 

και υποστήριξη.  

 

 

 

2.5 ∆ιαθέσιµα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 

Υπάρχουν πολλές επιλογές για διαθέσιµα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Όλα 

εξαρτώνται από τι ανάγκες έχει ο κάθε χρήστης και ποιο CMS είναι ειδικευµένο για 

να τις καλύψει. Κάποια από τα δηµοφιλέστερα CMS τα οποία έχουν κερδίσει τον 

ανταγωνισµό σε σχέση µε την χρησιµότητα τους είναι:  
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Wordpress 

       Εικόνα 2.5α: Wordpress CMS [Πηγή: https://colorlib.com/wp/most-popular-content-

management-systems/] 

 

Το WordPress είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισµικό ιστολογίου και 

πλατφόρµα δηµοσιεύσεων, γραµµένο σε PHP και MySQL. Συχνά τροποποιείται για 

χρήση ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Σ∆Π ή CMS). Έχει πολλές 

δυνατότητες, συµπεριλαµβανοµένων µιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες, 

και ενός συστήµατος προτύπων. 

Το WordPress έχει ένα σύστηµα προτύπων ιστού το οποίο χρησιµοποιεί έναν 

επεξεργαστή προτύπων. Οι χρήστες έχουν την δυνατοτητα να αλλάζουν τη θέση 

διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος,  χωρίς να χρειάζεται να 

επεξεργάζονται κώδικα PHP ή HTML. Μπορούν επίσης να εγκαθιστούν και να 

αλλάζουν µεταξύ διαφόρων οπτικών θεµάτων. Μπορούν ακόµα να επεξεργαστούν 

τον κώδικα PHP και HTML στα οπτικά θέµατα, προκειµένου να επιτύχουν 

προχωρηµένες τροποποιήσεις.  

Το WordPress έχει δυνατότητα ενσωµατωµένης διαχείρισης συνδέσµων, µόνιµους 

συνδέσµους οι οποίοι είναι φιλικοί προς τις µηχανές αναζήτησης, δυνατότητα 

ανάθεσης πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, και υποστήριξη για 

ετικέτες στα άρθρα και τις σελίδες. Συµπεριλαµβάνονται επίσης αυτόµατα φίλτρα, τα 

οποία παρέχουν προτυποποιηµένη µορφοποίηση του κειµένου. Τα πρότυπα 

Trackback και Pingback υποστηρίζονται από το WordPress για προβολή συνδέσµων 

προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν συνδέσµους προς µια 
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δηµοσίευση ή άρθρο. Τέλος, έχει µια πλούσια αρχιτεκτονική πρόσθετων λειτουργιών, 

η οποία επιτρέπει στους χρήστες και στους προγραµµατιστές να επεκτείνουν τη 

λειτουργικότητά του πέρα από τις δυνατότητες, οι οποίες αποτελούν µέρος της 

βασικής εγκατάστασης [URL: Wikipedia, WordPress, 2018]. 

 

 

     Drupal 

 

Εικόνα 2.5β: Drupal CMS [Πηγή: https://colorlib.com/wp/most-popular-content-management-

systems/] 

 

Το Drupal είναι ένα αρθρωτό σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου  ανοικτού/ελεύθερου λογισµικού, γραµµένο στη γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP. Όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή 

συστήµατος να οργανώνει το περιεχόµενο, να προσαρµόζει την παρουσίαση, να 

αυτοµατοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του 

ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει µια πολύπλοκη 

προγραµµατιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες µπορούν να γίνουν µε λίγο ή 

και καθόλου προγραµµατισµό. Το Drupal ορισµένες φορές περιγράφεται ως 

«υποδοµή για εφαρµογές ιστού», καθώς οι δυνατότητές του προχωρούν παραπέρα 

από τη διαχείριση περιεχοµένου, επιτρέποντας ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών και 

συναλλαγών. [URL: Wikipedia, Druppal, 2018] 
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Joomla 

 

Εικόνα 2.5γ: Joomla CMS [Πηγή: https://colorlib.com/wp/most-popular-content-management-

systems/] 

Το Joomla είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου. Χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση περιεχοµένου 

στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι 

γραµµένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του στη βάση MySQL. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εµφανίζει είναι δυναµικές, δηλαδή 

δηµιουργούνται την στιγµή που ζητούνται. Ενα σύστηµα διακοµιστή (server), όπως 

είναι ο Apache, λαµβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί. 

Με ερωτήµατα προς τη βάση λαµβάνει δεδοµένα τα οποία µορφοποιεί και 

αποστέλλει στον εκάστοτε φυλλοµετρητή του χρήστη. Το Joomla έχει και άλλες 

δυνατότητες εµφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, 

εκτυπώσιµες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, blogs, δηµοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς 

και πολύγλωσση υποστήριξη των εκδόσεών του [URL: Wikipedia, Joomla!, 2018]. 

Το joomla από άποψη λειτουργικότητας είναι ένα πολύ προχωρηµένο CMS εργαλείο. 

Μοιάζει αρκετά µε το Druppal από άποψη πληρότητας και χρησιµοποιείται συνήθως 

για την δηµιουργία κοινωνικών σελίδων (blogs – social media) ή µεγάλα portal 
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ενηµέρωσης. Το Joomla έχει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον διαχείρισης, 

χρησιµοποιώντας αρκετά απλή δοµή και drop down menu για διάφορες επιλογές. 

 

2.6  Το µέλλον του CMS 

 

 

 

Εικόνα 2.6 α: CMS stats [Πηγή: https://websitesetup.org/popular-cms/] 

 

Με την πάροδο του χρόνου, τα συστήµατα διαχείρισης θα ανταποκρίνονται όλο και 

περισσότερο στις ανάγκες των απλών χρηστών blogger αλλά και των επιχειρήσεων.   

Οι προµηθευτές  Σ.∆.Π αναµένεται να τα αναπτύξουν περεταίρω ώστε να επιτύχουν 

ακόµα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, εξειδίκευσης και ευχρηστίας. Με στόχο τις 

συνεχώς αυξανόµενες πρωτοβουλίες στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της οικονοµικότητας και πιο αποτελεσµατικής 

προώθησης και τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά µέσω του διαδικτύου (online 

Marketing),  η ζήτηση για Σ.∆.Π αναµένεται ότι θα αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό.  

 

Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις, έρευνες και πειράµατα, πιστεύεται ότι σήµερα 

υπάρχουν σχεδόν δύο δισεκατοµµύρια ιστότοποι. Ο αριθµός αυτός είναι αρκετά 

µεγάλος, πράγµα που σηµαίνει ότι δίνει αρκετό «χώρο» στις πιο διάσηµες 

πλατφόρµες σχεδίασης ιστότοπων να ανθίσουν. 
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Εικόνα 2.6 β: Most Popular CMS 

 [URL: https://websitesetup.org/popular-cms/ ] 

 

 

Για να είµαστε ακριβέστεροι, ο αναφερόµενος αριθµός είναι ακριβώς 1.630.322.579 

ιστότοποι - όπως επισήµανε ο Netcraft στην Έρευνα Web Server τον Ιουνίο του 2018. 

Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε έναν στους τέσσερις ανθρώπους αντιστοιχεί ένας 

τουλάχιστον ιστότοπος. Ο αριθµός αυτός είναι ακόµη πιο εντυπωσιακός, δεδοµένου 

ότι σχεδόν το ήµισυ του παγκόσµιου πληθυσµού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

[URL: June 2018 Web Server Survey] 

 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο ένας στους τέσσερις είναι προγραµµατιστής, αλλά αυτός ο 

αριθµός εξηγείται από το γεγονός ότι µας παρέχεται η ευκολία της λειτουργίας και 

διαχείρισης ενός CMS εργαλείου, πράγµα που κάνει ακόµα πιο εφικτό για κάποιον να 

δηµιουργήσει έναν ιστότοπο. 

 

Με λίγα λόγια ένα CMS είναι ένα κοµµάτι ηλεκτρονικού λογισµικού που δίνει τη 

δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δηµιουργήσει έναν λειτουργικό ιστότοπο χωρίς να 

χρειαστεί να γνωρίζει πολύ καλό κώδικα Στην πραγµατικότητα δεν απαιτούνται 

59,7%

6,7% 4,7%
2,3% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3%
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γνώσεις κωδικοποίησης ή προγραµµατισµού για τη δηµιουργία / λειτουργία ενός 

ιστοτόπου βασισµένου σε ένα CMS. 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα δηµοφιλή εργαλεία CMS κυριαρχούν τώρα σε 

όλους τους καταλόγους κορυφαίων πλατφορµών ιστοτόπου. Εκτιµάται ότι περίπου οι 

µισές από όλες τις ιστοσελίδες βασίζονται σε κάποια µορφή ενός CMS.  

[URL: https://websitesetup.org/popular-cms/] 
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3 Μελέτη του CMS Joomla – Αρχιτεκτονική Xampp 

 

3.1  Από το Joomla 1.5 στο Joomla 2.5 και στο Joomla 3.8 

Το Joomla ήταν το αποτέλεσµα µιας παραλλαγής (fork) του Mambo στις 17 

Αυγούστου 2005. «Fork» στην γλώσσα των προγραµµατιστών σηµαίνει ένα προϊόν 

που προκύπτει από ένα άλλο ως βάση, όπου µε διαδοχικές παραλλαγές προκύπτει 

κάτι εντελώς καινούριο, που δεν θυµίζει σε τίποτα το πρωταρχικό. Εκείνη τη περίοδο, 

το όνοµα του Mambo ήταν το εµπορικό σήµα της Miro International PVT. Ltd., η 

οποία δηµιούργησε ένα µη-κερδοσκοπικό ίδρυµα µε σκοπό την χρηµατοδότηση του 

έργου και την προστασία του από αγωγές. Η οµάδα ανάπτυξης του Joomla 

ισχυρίστηκε ότι πολλές από τις διατάξεις της δοµής του ιδρύµατος αντιτάχθηκαν των 

προηγούµενων συµφωνιών που έγιναν από την εκλεγµένη ∆ιοικούσα Επιτροπή του 

Mambo παραβιάζοντας έτσι βασικές αξίες του ανοικτού κώδικα  

[URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla] 

 

Κάποιοι Προγραµµατιστές του Joomla δηµιούργησαν µια ιστοσελίδα που ονοµάζεται 

OpenSourceMatters.org (OSM) για τη διανοµή πληροφοριών σε χρήστες, 

προγραµµατιστές, σχεδιαστές web και την Κοινότητα γενικότερα. Ο υπεύθυνος του 

project, Andrew Eddie έγραψε µια επιστολή που εµφανίστηκε στην ενότητα 

“ανακοινώσεις” στο δηµόσιο φόρουµ στο mamboserver.com. Μέσα σε µια µέρα, 

είχαν ενταχθεί στο OpenSourceMatters.org, χιλιάδες άνθρωποι µε κείµενα 

ενθάρρυνσης και υποστήριξης,  µε αποτέλεσµα η σελίδα να λάβει το “Slashdot 

effect”. Ο CEO του ΜΑΜΒΟ Peter Lamont έδωσε δηµόσια απάντηση για την οµάδα 

ανάπτυξης σε ένα άρθρο µε τίτλο "The Mambo Open Source Controversy — 20 

Questions With Miro". Αυτό το γεγονός δηµιούργησε διαµάχη εντός της Κοινότητας 

του ελεύθερου λογισµικού σχετικά µε τον ορισµό του "ανοιχτού κώδικα". Στα 

Φόρουµ σε πολλά άλλα έργα ανοικτού κώδικα έδρασαν µε δηµοσιεύσεις υπέρ και 

κατά των ενεργειών των δύο πλευρών. 
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Version Release date Supported until 

1.0 September 22, 2005 July 22, 2009 

1.5 (LTS) January 22, 2008 December 1, 2012 

1.6 January 10, 2011 August 19, 2011 

1.7 July 19, 2011 February 24, 2012 

2.5 (LTS) January 24, 2012 December 31, 2014 

3.0 September 27, 2012 April 2013 

3.1 April 24, 2013 October 2013 

3.2 November 6, 2013 October 2014 

3.3 April 30, 2014 February 2015 

3.4 February 24, 2015 March 2016 

3.5 March 21, 2016 July 2016 

3.6 July 12, 2016 April 2017 

3.7 April 25, 2017 September 2017 

3.8 September 19, 2017 n/a 

3.9 2018 n/a 

 

3.1
 
α  Joomla versions [Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla] 
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Μέσα σε δύο εβδοµάδες από την ανακοίνωση του Eddie, οι οµάδες οργανώθηκαν εκ 

νέου και η κοινότητα συνέχισε να µεγαλώνει. Ο Eben Moglen και η Software 

Freedom Law Center (SFLC) βοήθησαν την Joomla core team ξεκινώντας τον 

Αύγουστο του 2005 παρέχοντάς της νοµική καθοδήγηση και κάλυψη. 

Στις 18 Αυγούστου, ο Andrew Eddie ζήτησε τη συµβολή της Κοινότητας όσον αφορά 

προτεινόµενα ονόµατα για το έργο. Την τελική απόφαση για το όνοµα του έργου 

αναφέρεται ότι την πήρε η “core team” µε βάση την εισήγηση της Κοινότητας. 

Ωστόσο αυτό που επέλεξαν δεν περιέχονταν στην λίστα των προτεινόµενων από την 

Κοινότητα. Στις 22 Σεπτεµβρίου, ανακοινώθηκε το νέο όνοµα, "Joomla!". Η Joomla 

κέρδισε το Packt Publishing Open Source Content Management System Award το 

2006,  2007 και το 2011. [URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla] 

 

• Το Joomla 1.0 κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεµβρίου 2005. Ήταν µια νέα έκδοση 

του Mambo 4.5.2.3, η οποία, µόνη της συνδύαζε κώδικα ασφαλείας µέτριου 

επιπέδου µε άλλα bugs. 

• H έκδοση Joomla 1.5 κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου του 2008. Η 

τελευταία κυκλοφορία αυτής της έκδοσης (στις 14 Νοεµβρίου 2011) ήταν η 

01.05.25. Αυτή η έκδοση είναι η πρώτη που διαθέτει µακροχρόνια 

υποστήριξη (LTS). Οι LTS εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε τρεις κύριες ή 

δευτερεύουσες εκδόσεις και υποστηρίζονται µέχρι και τρεις µήνες, µέχρι την 

επόµενη έκδοση LTS να κυκλοφορήσει. 

• Το Joomla 1.6.0 κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου 2011. Αυτή η έκδοση 

προσθέτει µια λειτουργικότητα πλήρους λίστας ελέγχου πρόσβασης, 

καθορισµένη ιεραρχία καταλόγων από το χρήστη, και βελτιώσεις στο 

interface του admin. 

• Το Joomla 1.7.0 κυκλοφόρησε στις 19 Ιουλίου 2011, έξι µήνες µετά από την 

1.6.0. Αυτή η έκδοση προσθέτει βελτιωµένη ασφάλεια και βελτιωµένα 

εργαλεία µεταφοράς. 

• Το Joomla 2.5.0 κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου 2012 (έξι µήνες µετά την 

1.7.0). Αυτή η έκδοση είναι τύπου µεγάλης µακροπρόθεσµης υποστήριξης 

έκδοσης (LTS). Αρχικά αυτή η έκδοση ήταν να ονοµαστεί 1.8.0. Ωστόσο, στις 

9 Αυγούστου είχε ανακοινωθεί ότι θα πρέπει να µετονοµαστεί έτσι ώστε να 

ταιριάξει σε µία νέα σειρά εκδόσεων της Joomla. 
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• Το Joomla 3.0 κυκλοφόρησε στις 27 Σεπτεµβρίου 2012. Αρχικά, έπρεπε να 

κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2012. Ωστόσο, η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν 

ήταν βολική για τους εθελοντές και άλλαξε για τον Σεπτέµβριο/Μάϊο. Στις 24 

∆εκεµβρίου 2012, αποφασίστηκε να προστεθεί µια ακόµη έκδοση (3.2) στη 

σειρά 3.x για να βελτιωθεί ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης και να επεκταθεί η 

υποστήριξη των εκδόσεων LTS. 

• Το Joomla 3.1 κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2013. Η έκδοση 3.1 

περιλαµβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως την προσθήκη ετικετών. 

• Το Joomla 3.2 κυκλοφόρησε στις 6 Νοεµβρίου 2013µε κύριο στοιχείο την 

έκδοση περιεχοµένων. 

• Το Joomla 3.3 κυκλοφόρησε στις 30 Απριλίου 2014. Η έκδοση 3.3 

περιλαµβάνει βελτιωµένο hashing κωδικού πρόσβασης και µικροδεδοµένα και 

τεκµηρίωση που υποστηρίζεται από την επέκταση του MediaWiki Translate.  

 

Στις 25 Απριλίου 2014, η οµάδα Leadership Production της Joomla, ανακοίνωσε ότι 

ξεκίνησε να ακολουθεί το "Σηµασιολογικό Πρόγραµµα Έκδοσης" για τις καινούργιες 

αναβαθµίσεις της Joomla. Η παλαιότερη πολιτική LTS (Long Term Support) και STS 

(Short Term Support) του κύκλου ζωής δεν τηρείται πλέον. Η έκδοση 3.3.1 της 

Joomla ήταν η πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής 

στρατηγικής. 

• Το Joomla 3.4 κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 2015. Στη νέα έκδοση έχει 

βελτιωθεί σηµαντικά η ασφαλεία, η ενσωµάτωση συνθέτη, το CAPTCHA 

reCAPTCHA της Google και πολλά νέα χαρακτηριστικά. Οι εκτεταµένες 

αναθεωρήσεις ασφαλείας κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2015 µε την 

κυκλοφορία του v3.4.5. 

• Το Joomla 3.5 κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2016. Η έκδοση 3.5 περιέχει 

πληροφορίες συστήµατος λήψης, µετρητή αντικειµένων κατηγορίας, ένθετες 

ενότητες σε άρθρα, εικόνες µεταφοράς και απόθεσης. 

• Το Joomla 3.6 κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου 2016. Η έκδοση 3.6 περιέχει το 

πεδίο υποφόρτωσης λήψης, εµφανίζει όλα τα στοιχεία µενού, έχει βελτιωµένο 

UX, ενηµερώσεις και µενού ACL. 

• Το Joomla 3.7 κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2017. Η έκδοση 3.7 

περιλαµβάνει προσαρµοσµένα πεδία, βελτιωµένη ροή εργασιών, διαχειριστή 
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πολυγλωσσικών συνδέσµων, διαχειριστή µενού Backend, βελτιωµένο 

σύστηµα ενηµέρωσης, συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης και διαχείριση 

πακέτων / επέκτασης, βελτιώσεις ευκολότερης επέκτασης και βελτιώσεις UX. 

• Το Joomla 3.8 κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεµβρίου 2017. Η έκδοση 3.8 

περιέχει βελτιωµένο σύστηµα δροµολόγησης, βάση συµβατότητας για το 

Joomla 4.0, εγκατεστηµένα και πολυγλωσσικά δείγµατα δεδοµένων, 

βελτιώσεις κώδικα και υποστήριξη κρυπτογράφησης (χρησιµοποιώντας 

επέκταση του Sodium σε PHP 7.2 ή µέσω polyfill sodium_compat για 

χαµηλότερες υποστηριζόµενες εκδόσεις). 

 

Η επερχόµενη έκδοση Joomla 3.9 θα περιλαµβάνει µια σουίτα εργαλείων απορρήτου. 

Η έκδοση Joomla 3.10 θα είναι η τελευταία προγραµµατισµένη δευτερεύουσα έκδοση 

του Joomla 3.x σειρά και θα είναι µια µακροπρόθεσµη έκδοση υποστήριξης.  

[URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla] 

 

 

3.2 Χαρακτηριστικά Joomla 3.7 
 

Το Joomla! κάνει ένα µεγάλο άλµα στο χώρο των κινητών συσκευών µε συνολική 

αναδιαµόρφωση τόσο του σχεδιασµού frontend του όσο και της επιφάνειας διεπαφής 

του διαχειριστή. Με την υιοθέτηση του πλαισίου Bootstrap, το Joomla! έχει γίνει το 

πρώτο µεγάλο CMS, το οποίο δηµιουργήθηκε για τους επισκέπτες και τους 

διαχειριστές. Τώρα κάθε ιστοσελίδα µπορεί να έχει mobile φιλικό περιεχόµενο για 

τους επισκέπτες και φιλικά mobile εργαλεία για τους διαχειριστές. 
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Εικόνα 3.2α [URL: https://www.joomla.org/announcements/release-news/5706-

joomla-3-7-2-release.html] 

 

Η επιφάνεια διεπαφής της διαχείρισης στο Joomla έχει µια εντελώς νέα εµφάνιση και 

αίσθηση, χτισµένη µε τη δύναµη του Bootstrap καθώς και µε µια δόση  από το έργο  

UI / UX της οµάδας Joomla jux. Το Joomla έρχεται έτοιµο να ανταποκρίνεται πλήρως 

για κινητές συσκευές, tablets, και κανονικές οθόνες υπολογιστών. Το backend του 

Joomla έχει µια εντελώς νέα εµφάνιση και αίσθηση που θα βελτιώσει τη ροή 

εργασίας µε κάθε τύπο συσκευής. 

 

 

 

 

    Εικόνα 3.2 β: New Joomla admin dashboard [URL: 

https://www.opensourcecms.com/joomla/ ] 
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Αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο κωδικοποίησης και στην οικοδόµηση νέων διεπαφών, 

χάρη στο Joomla 3.7, η βιβλιοθήκη του Joomla User Interface (JUI) δίνει µια 

τυποποιηµένη backend και frontend επιφάνεια διεπαφής.  

Με τα κατάλληλα εργαλεια πραγµατοποιείται λιγότερη εγγραφή κώδικα και µε την 

Icomoon font icon βιβλιοθήκη να παρέχει µια πληθώρα από βελτιστοποιηµένα 

εικονίδια. 

 

 

Εικόνα 3.2γ: New Interface of  Joomla! [Πηγή: https://www.joomla.org/3/ ] 

  

 

Άλλα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης Joomla! 3.7 είναι: 

 

• Εκτεταµένες εργασίες για τυποποίηση και συνοχή  του στυλ στον 

κώδικα. 

• Ενσωµάτωση της Bootstrap σε ένα πακέτο ενηµέρωσης.  

• Ένα νέο δυναµικό template διαχείρισης Isis και νέα επιφάνεια 

διεπαφής.  

• Ένα νέο frontend template Protostar χτισµένο χρησιµοποιώντας 

Bootstrap και ένα ενηµερωµένο και προσιτό template που ονοµάζεται 

Beez3.  

• Με το PostgreSQL Driver θα µπορεί κάποιος  να «τρέξει»  Joomla 3 

sites που χρησιµοποιούν τη βάση δεδοµένων PostgreSQL.  

• PHP memcached Driver  

• Χρήση JFeed για τη διαχείριση νέου περιεχοµένου.  

• Η εγκατάσταση των πακέτων γλωσσών γίνεται απευθείας από το 

extension manager.  

• Επιτρέπεται η αποθήκευση κενών άρθρων. 

• Νέα µονάδα στατιστικών διαχειριστή.  

• Ενηµέρωση TinyMCE στην έκδοση 3.5.6  
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• Συνεχιζόµενο καθάρισµα αχρησιµοποίητου κώδικα, αρχείων, πεδίων 

και πινάκων βάσης δεδοµένων και βελτιωµένη τυποποίηση των 

πινάκων.  

• Βελτιώσεις στην Smart αναζήτηση.  

• Μονάδα δοκιµών στο CMS . 

• Ενηµέρωµένες δοκιµές συστήµατος στο CMS. 

                   [URL: Joomla!, Joomla 3 Features] 

 

 

Πιο συγκεκριµένα η έκδοση Joomla 3.7.2  περιέχει µόνο διορθώσεις σφαλµάτων που 

εισήχθησαν ακούσια στην πρόσφατη έκδοση και επικεντρώνεται στη σταθεροποίηση 

της σειράς 3.7 διορθώνοντάς τα.  

 

3.3 Σύγκριση Joomla CMS µε το Wordpress και το Drupal 
 

Το WordPress είναι το πιο δηµοφιλές σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου στον 

κόσµο. Ξεκίνησε ως µια πλατφόρµα αποκλειστικά για το blogging, αλλά έχει αυξηθεί 

και έχει προχωρήσει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Σήµερα, πάνω από το 40% των 

sites που χρησιµοποιούν CMS είναι φτιαγµένα µε WordPress. Επιπλέον, πάνω από 60 

εκατοµµύρια ιστοσελίδες χρησιµοποιούν WordPress το οποίο δείχνει ακριβώς πόσο 

δηµοφιλής είναι. Το WordPress προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα για όσους 

επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

• Εύκολη εγκατάσταση – Πολλές web hosting εταιρείες προσφέρουν 

αυτόµατη εγκατάσταση του WordPress sites, το οποίο σηµαίνει ότι 

κάποιος µπορεί να έχει µια νέα ιστοσελίδα και να λειτουργήσει σε 

πολύ λιγότερο από πέντε λεπτά. Ακόµη και µε χειροκίνητη 

εγκατάσταση, µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα ιστοσελίδα σε λιγότερο 

από µία ώρα. 

• Προσαρµοζόµενο – Το WordPress έχει πολύ περισσότερα plug-ins, 

και θέµατα από οποιοδήποτε άλλο CMS. Αυτό το κάνει κυρίως το πιο 

δηµοφιλές, οπότε οι σχεδιαστές δηµιουργούν σχεδόν πάντα για το 

WordPress. 
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• ∆ωρεάν – To WordPress είναι ελεύθερο προς εγκατάσταση και να το 

χρησιµοποιήσει όποιος θέλει. Υπάρχουν, επίσης, χιλιάδες δωρεάν 

plug-ins και θέµατα που διατίθενται για να διαλέξει κάποιος. 

Υπάρχουν επίσης επί πληρωµή θέµατα και plug-ins, τα οποία κάποιοι 

χρησιµοποιούν, µε καταπληκτικό support και seo ready! 

• Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Λαµβάνοντας υπόψιν ότι το 

Wordpress το χρησιµοποιούν εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο, 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω για να βοηθήσουν στα τυχόν 

προβλήµατα που µπορεί να έχει κάποιος. Πολλές ιστοσελίδες έχουν 

φτιαχτεί από τους χρήστες που προσφέρουν δωρεάν υποστήριξη σε 

άλλους WordPress ιδιοκτήτες 

Φυσικά, το WordPress δεν είναι τέλειο από κάθε άποψη. Μερικά συνηθισµένα 

παράπονα για το WordPress είναι ότι, αν η κοινότητα µεγαλώσει και άλλο, µπορεί να 

απαιτήσει σηµαντικούς πόρους του διακοµιστή για να κρατηθεί στον αέρα. Αυτό 

λύνεται βέβαια µε την χρήση του dedicated server. 

Οι ανησυχίες αυτές αφορούν ιστοσελίδες µε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ανά 

ηµέρα, οπότε ανά πάσα στιγµή µπορεί να απαιτηθεί πιο ισχυρός server για να τρέξει 

τη σελίδα. Ωστόσο, για έναν αρχάριο, το Wordpress είναι ίσως η πιο κατάλληλη 

πλατφόρµα για να κατασκευάσει µια ιστοσελίδα. 

 

Το Joomla θεωρείται ως συµβιβασµός µεταξύ WordPress και Drupal. Είναι ένα 

ισχυρό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί οµαλά 

στους περισσότερες διακοµιστές web χωρίς κανένα πρόβληµα. Το Joomla δεν απαιτεί 

το ίδιο επίπεδο τεχνικής εµπειρίας όπως το Drupal, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει 

πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά. Όπως το Drupal και το WordPress, έτσι και το 

Joomla έχει πολλά plug-ins και θέµατα διαθέσιµα για να επιλέξει κάποιος, έτσι ώστε 

να µπορεί να προσαρµόσει το site του µε οποιοδήποτε τρόπο επιθυµεί. Άλλοι λόγοι 

που κάποιος µπορεί να επιλέξει  το Joomla είναι οι εξής: 

• Κοινωνική ∆ικτύωση – Αυτό είναι ίσως το µεγαλύτερο όφελος του 

Joomla. Από τα τρία, το Joomla καθιστά το ευκολότερο CMS για να 

δηµιουργήσει κάποιος κοινωνικά δίκτυα. Αν και τώρα τελευταία και 

το Wordpress έχει µπεί δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. 
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• Commerce Sites – Αν καποιος θέλει να δηµιουργήσει  ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα η διαδικασία είναι σχετικά απλή µε το 

Joomla. Και εδώ τώρα τελευταία το WordPress φτιάχνει εξίσου 

εύκολα e-shops όπως το Joomla µε την χρήση του woo-commerce. 

• Όχι πολύ τεχνική γνώση – Το Joomla, κατά τη γνώµη πολλών 

ανθρώπων, είναι µια µέση λύση µεταξύ της ευκολίας της διαχείρισης 

ενός site κατασκευασµένου µε WordPress και την δύναµη ενός site µε 

Drupal. Οι περισσότεροι µπορούν να φτιάξουν µια σελίδα µε Joomla 

χωρίς σηµαντική τεχνική υποστήριξη, αν και µπορεί να υπάρχουν 

ορισµένα τεχνικά θέµατα τα οποία θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 

το portal. 

• Βοήθεια Portal – Το Joomla προσφέρει µια µεγάλη κοινότητα για 

ερωτήσεις και τεχνική υποστήριξη. ∆εν είναι τόσο γρήγορη και 

εκτεταµένη κοινότητα υποστήριξης όπως του WordPress, αλλά είναι 

πιο γρήγορη (και φθηνότερη) από ό, τι η τεχνική υποστήριξη του 

Drupal. 

• ∆ωρεάν – Όπως το Drupal, έτσι και το Joomla είναι ελεύθερο να το 

χρησιµοποιήσει κάποιος σε δικό του διακοµιστή, αλλά δεν υπάρχει 

δυνατότητα για φιλοξενία δωρεάν, όπως στο WordPress. 

 

Το Drupal είναι το δεύτερο πιο δηµοφιλές σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

σήµερα. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα πλήρως ανοικτού κώδικα, που προτιµούν 

πολλοί άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που είναι πιο τεχνικά καταρτισµένοι. 

Η πλατφόρµα Drupal είναι εξαιρετικά ισχυρή, και είναι µικρότερης εντάσεως σε 

ζήτηση πόρων από εκείνη του WordPress. Το Drupal µπορεί να συσταθεί για 

οτιδήποτε, από ένα απλό blog µέχρι σε µια πύλη περιεχοµένου που χρησιµοποιούν 

µεγάλες εταιρείες. Μερικά από τα πιο σηµαντικά οφέλη του Drupal περιλαµβάνουν 

τα ακόλουθα: 

• Τεχνικά Advanced – Το Drupal είναι το πιο προηγµένο τεχνικά από 

αυτά τα τρία συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. ∆εν χρησιµοποιεί 

τόσους πόρους συστήµατος, όπως το WordPress, οπότε δεν υπάρχει 

άµεση ανησυχία για αναβάθµιση σε µια πιο ακριβή επιλογή hosting. 
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• Βελτιωµένη Απόδοση – Στο Drupal οι σελίδες φορτώνουν πιο 

γρήγορα, και έχουν ταχύτερους χρόνους απόκρισης από αυτές που 

γίνονται µε το WordPress ή το Joomla. Οµως, όταν προσθέτετε plug-

ins αυτό µπορεί να αλλάξει γρήγορα, καθώς τα plugins κάνουν την 

σελίδα πιο βαριά.Καλό είναι λοιπόν η επιλογή των plugins να 

περιορίζεται στα άκρως απαραίτητα. Αυτό ισχύει και για το 

Wordpress. 

• Προσαρµοζόµενο – Με το Drupal είναι εύκολο να προσαρµόσει 

κάποιος τα πολλά διαφορετικά plug-ins, τα θέµατα και και να τα 

διαµορφώσει όπως επιθυµεί εκείνος. Για τα άτοµα µε επαρκείς γνώσεις 

προγραµµατισµού, είναι δυνατό να επεξεργαστούν ακόµα και τα 

αρχεία της ρίζας του προγράµµατος, καθιστώντας το πιο ευέλικτο από 

τα τρία συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. 

• ∆ωρεάν – Το Drupal µπορεί κάποιος να το κατεβάσει δωρεάν, και να 

το εγκαταστήσει στον server που τον φιλοξενεί. ∆εν υπάρχει επιλογή 

να το φιλοξενήσει σε Drupal servers,  έτσι θα χρειαστεί το δικό του 

web hosting για να µπορεί να «τρέχει» το site. Θα χρειαστεί επίσης το 

δικό του domain name. 

 

Το Drupal είναι το πιο ισχυρό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, αλλά µε αυτή την 

δύναµη έρχονται και µερικές πρόσθετες δυσκολίες για τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. 

Αναλύοντας τα τρία δηµοφιλέστερα CMS, Joomla, Wordpress και Drupal µπορούµε 

να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για το καθένα από αυτά. Και τα τρία λογισµικά 

προσφέρονται δωρεάν και έχουν µεγάλη υποστήριξη µέσω οµάδων υποστήριξης.  

Είναι ανοιχτού κώδικα, το οποίο σηµαίνει ότι η πλατφόρµα βελτιώνεται συνεχώς για 

την υποστήριξη διάφορων τεχνολογιών διαδικτύου.Οι βασικές λειτουργίες του CMS 

µπορούν να διευρυνθούν χρησιµοποιώντας διάφορες επεκτάσεις µε τη µορφή add-ons 

ή plugins. 

 

 

 

 



Κεφάλαιο τρίτο | Μελέτη του CMS Joomla 

 

 

36 

 

Το Joomla προσφέρει κάτι ενδιάµεσα στις εκτεταµένες δυνατότητες του Drupal και 

στην ευκολία χρήσης του Wordpress. Μας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε 

και να µπορούµε να διαχειριστούµε µια περίπλοκη ιστοσελίδα µε µια σχετικά 

ευκολότερη άνεση σε σχέση µε το Wordpress και το Drupal. Η εγκατάσταση και η 

παραµετροποίηση είναι σχετικά απλή διαδικασία. Μπορούµε µε µια προσπάθεια 

κατανόησης της δοµής και των επιλογών να δηµιουργήσουµε µια αρκετά σύνθετη 

ιστοσελίδα. 

3.4  Αρχιτεκτονική XAMPP Server 
 

Το όνοµα του XAMPP [URL: XAMPP] είναι ένα ακρωνύµιο των:  

•Χ (σηµαίνει cross-platform= που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρµες)  

•Apache HTTP Server  

•MySQL  

•PHP  

•Perl  

 

To XAMPP αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαµβάνει τις τελευταίες 

εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL, ενώ περιλαµβάνει επίσης και άλλα 

τρία χρήσιµα εργαλεία  (PhpMyAdmin, Filezilla Server, Mercury Mail). To XAMPP 

διατίθεται και αυτό δωρεάν από την σελίδα https://www.apachefriends.org/index.html 

για διάφορα λειτουργικά συστήµατα (Linux, Windows, Mac). 

 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει σχεδιαστεί έχοντας ως βάση την µέγιστη δυνατή 

λειτουργικότητα. Έτσι έχει προσεχθεί ώστε να είναι:  

 

• Ανεξάρτητη λειτουργικού συστήµατος (δηλαδή µπορεί να εγκατασταθεί σε 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα) 

• Προσπελάσιµη µέσω οποιουδήποτε φυλλοµετρητή (browser) 

• Πλήρως σπονδυλωτή στη δοµή της, δηλαδή να χρησιµοποιεί αρθρώµατα (modules) 

για τις διάφορες λειτουργίες που εκτελεί  

• Προσιτή στη διαχείριση από τον διδάσκοντα 



Κεφάλαιο τρίτο | Μελέτη του CMS Joomla 

 

 

37 

 

 

Οι παραπάνω ιδιότητες-στόχοι οδηγούν σε ένα σύστηµα υλικού (H/W) και 

λογισµικού (S/W) το οποίο αποτελείται από:  

 

• τη βάση δεδοµένων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

λειτουργία του συστήµατος 

• τα αποθηκευτικά µέσα, δηλαδή τους υπολογιστές που φιλοξενούν το υλικό του 

µαθήµατος 

• το περιβάλλον εργασίας, δηλαδή το λογισµικό διεπαφής που επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες και κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση των χρηστών µε το εκπαιδευτικό 

υλικό 

Η εφαρµογή είναι βασισµένη στο πρότυπο τύπου «πελάτη-εξυπηρετητή» (client-

server). Εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, υποστηρίζει web server 

τύπου Apache ή Microsoft IIS, ενώ στηρίζεται εξ’ολοκλήρου σε περιβάλλοντα 

«ανοιχτού κώδικα» για την λειτουργία της. Για την ανάπτυξη του ιστογενούς 

περιβάλλοντος της εφαρµογής και των αλγορίθµων της χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 

PHP (Pre Hypertext Processor).  

 

3.5  Εγκατάσταση του Joomla v3.7.2 
 

Για να δηµιουργήσουµε τοπικά website µε Joomla πρέπει να εγκατασταθεί 

διακοµιστής στον οποίο µπορεί  να τρέξει το Joomla. Ένας απλός τρόπος για να γίνει 

αυτό είναι να εγκατασταθεί το XAMPP . Κατεβάζουµε το αρχείο XAMPP Windows 

v3.2.2 από την διεύθυνση https://www.apachefriends.org/index.html .Το xampp είναι 

ένα ολοκληρωµένο πακέτο Server Server ανοικτού κώδικα που περιλαµβάνει apache , 

php, perl, filezilla ftp server, mercury email  server, υποστήριξη SSL. Επιλέγουµε για 

την εγκατάσταση το αρχείο µε την κατάληξη .exe για να έχουµε τον ευκολότερο 

τρόπο εγκατάστασης. Εκτελούµε την εγκατάσταση στον τοπικό δίσκο C:/ 

ακολουθώντας τις οδηγίες: 

Για να ξεκινήσουµε την εγκατάσταση της Joomla θα πρέπει πρώτα να "ανεβάσουµε" 

όλα τα αρχεία της στο server. Στην περίπτωση µας που έχουµε τοποθετήσει έναν 
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τοπικό server απλά θα πρέπει να µετακινήσουµε τα αρχεία της joomla µέσα στο www 

φάκελο του server [URL:https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla].  

Αφού τελειώσουµε µε τη λήψη, αποσυµπίεση και την αντιγραφή όλων των αρχείων 

του Joomla µέσα στο φάκελο C:\xammp\www είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την 

εγκατάσταση του Joomla. Η εγκατάσταση του Joomla [URL:Joomla!\ 

Documentations, J3.x Installing Joomla] είναι µία απλή διαδικασία και 

ολοκληρώνεται µέσα από 3 βήµατα. 

 

Ανοίγουµε τον φυλλοµετρητή µας. Στη γραµµή διευθύνσεων 

πληκτρολογούµε localhost και πατάµε Enter. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5α : Browser Localhost 

[Πηγή:http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

Βήµα 1: Ρυθµίσεις 

Από την αναδιπλούµενη λίστα Επιλογή γλώσσας, επιλέγετε σε ποια γλώσσα θα γίνει 

η εγκατάσταση. Η προεπιλεγµένη είναι η Ελληνική. 

Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα Ιστοσελίδας εισάγετε το όνοµα της ιστοσελίδας που θα 

δηµιουργήσετε. Αυτή η ρύθµιση είναι διαθέσιµη και από την Περιοχή ∆ιαχείρισης. 

Στο πλαίσιο κειµένου Περιγραφή εισάγετε µία περιγραφή σχετικά µε το αντικείµενο 

της ιστοσελίδας που θα δηµιουργήσετε. Αυτή η ρύθµιση είναι διαθέσιµη και από την 

Περιοχή ∆ιαχείρισης. 

Στο πλαίσιο κειµένου Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ∆ιαχειριστή εισάγετε το e-

mail του διαχειριστή της ιστοσελίδας το οποίο θα χρησιµεύσει στη µετέπειτα 

επικοινωνία µε τους χρήστες (π.χ. info@joomplus.gr). 

Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα χρήστη ∆ιαχειριστή εισάγετε το username που θα 

χρειαστεί για να µπορέσετε να συνδεθείτε στην Περιοχή ∆ιαχείρισης (π.χ. admin). 
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Στο πλαίσιο κειµένου Κωδικός ∆ιαχειριστή εισάγετε τον κωδικό που θα χρειαστεί 

για να µπορέσετε να συνδεθείτε στην Περιοχή ∆ιαχείρισης (π.χ. 123456). 

Στο πλαίσιο κειµένου Επιβεβαίωση Κωδικού ∆ιαχειριστή επαναλαµβάνετε τον ίδιο 

κωδικό. 

Με το κουµπί Η ιστοσελίδα είναι εκτός λειτουργίας ορίζετε εάν η ιστοσελίδα θα 

είναι ορατή ή θα εµφανίζεται µία οθόνη που θα ενηµερώνει τους επισκέπτες ότι η 

ιστοσελίδα είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή η ρύθµιση είναι διαθέσιµη και από την 

Περιοχή ∆ιαχείρισης. 

 

Εικόνα 3.5 β Joomla Installation 

[Πηγή:http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

Όταν ολοκληρώσετε τη συµπλήρωση των πεδίων, κάνετε κλικ στο κουµπί Επόµενο. 
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Βήµα 2: Βάση ∆εδοµένων  

Βρίσκεστε στο πιο σηµαντικό βήµα της εγκατάστασης. Εδώ πρέπει να εισάγετε τα 

στοιχεία της βάσης δεδοµένων µε την οποία θα επικοινωνεί το Joomla!. Εµφανίζεται 

η παρακάτω οθόνη. Στην περιοχή Ρυθµίσεις Βάσης ∆εδοµένων εισάγουµε στα 

πλαίσια κειµένου τα αντίστοιχα δεδοµένα. 

 

Εικό να 3.5 γ: Joomla Installation [Πηγή: 

http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

Από την αναδιπλούµενη λίστα Είδος βάσης δεδοµένων επιλέγετε mySQL. 

Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα κεντρικού υπολογιστή εισάγετε, συνήθως, το 

όνοµα localhost. Αυτό µπορεί να είναι διαφορετικό σε πραγµατικό Web Server. 

Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα χρήστη εισαγάγουµε το όνοµα του χρήστη που έχουµε 

ορίσει στη βάση δεδοµένων. Στην περίπτωση τοπικής εγκατάστασης εισάγουµε root. 
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Στο πλαίσιο κειµένου Κωδικός εισαγάγουµε τον κωδικό του χρήστη που έχουµε 

ορίσει στη βάση δεδοµένων. Στην περίπτωση τοπικής εγκατάστασης το αφήνουµε 

κενό. 

Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα Βάσης ∆εδοµένων εισάγουµε το όνοµα της βάσης 

δεδοµένων που έχουµε δηµιουργήσει. 

Στο πλαίσιο κειµένου Πρόθεµα πίνακα εµφανίζεται ένα τυχαίο αλφαριθµητικό που 

µπαίνει µπροστά από το όνοµα των πινάκων που θα δηµιουργηθούν στη βάση 

δεδοµένων. Εάν θέλουµε το αλλάζουµε, αν και δεν προτείνεται. 

Με το κουµπί Επεξεργασία παλιάς Βάσης ∆εδοµένων ορίζεται τι θα απογίνουν οι 

πίνακες σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα γίνει σε µία Βάση δεδοµένων που ήδη 

χρησιµοποιείται. 

Εικόνα 3.5δ: Joomla Installation [Πηγή: 

http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

 

 

Όταν ολοκληρώσουµε την εισαγωγή δεδοµένων, κάνουµε κλικ στο κουµπί Επόµενο. 
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Βήµα 3: Επισκόπηση 

 

Εικόνα 3.5ε: Joomla Installation [Πηγή: 

http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

Στο βήµα αυτό το Joomla! κάνει κάποιους ελέγχους σχετικά µε τη συµβατότητα του 

συστήµατός µας. Στην περιοχή Έλεγχος προεγκατάστασης είναι απαραίτητο να 

είναι όλες οι ενδείξεις ΝΑΙ. 
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Εικόνα 3.5στ: Joomla Installation [Πηγή: 

http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

Στην παρακάτω οµάδα µερικές ενδείξεις είναι ενεργές και άλλες ανενεργές, ανάλογα 

µε τις ρυθµίσεις του Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5ζ: Joomla Installation 

[Πηγή:http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 
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Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις για προσθήκη 

ενδεικτικού περιεχοµένου. Αφού επιλέξουµε µία από αυτές, κάνουµε κλικ στο 

κουµπί Εγκατάσταση. Ξεκινάει η διαδικασία της δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων 

και της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Εικόνα 3.5η: Joomla Installation 

[Πηγή:http://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla) 

 

 

Πρέπει να διαγράψουµε το φάκελο installation για λόγους ασφαλείας. Μπορούµε να 

τον διαγράψουµε κάνοντας κλικ στο κουµπί Αφαίρεση φάκελου installation ή να 

µετακινηθούµε στη θέση: C:\xammp\www\Joomla_3.2.0-Stable-

Full_Package\installation και να τον διαγράψετε από εκεί. 

Εναλλακτικά, αντί να τον διαγράψουµε µπορούµε και να τον µετονοµάσουµε (π.χ. 

installation23). Παρατηρούµε επίσης, ότι µας δίνει το Username του διαχειριστή. 
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Αφού διαγράψουµε ή µετονοµάσουµε το φάκελο installation  έχουµε δύο επιλογές: 

o Να µεταφερθούµε στο Front End (Εµφάνιση Ιστοσελίδας) κάνοντας 

κλικ στο κουµπί Ιστοσελίδα. 

o Να µεταφερθούµε στο Back End (Περιοχή ∆ιαχείρισης) κάνοντας 

κλικ στο κουµπί ∆ιαχειριστής. 

Κάνετε κλικ στο κουµπί Ιστότοπος 
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4 Ιστορική αναδροµή και η έννοια των συστηµάτων 

ανταλλαγής 

 

4.1 Η έννοια του εµπορίου και της ανταλλαγής πραγµάτων ή υπηρεσιών 

στα αρχαία χρόνια 
 

Το εµπόριο ήταν µια θεµελιώδης πτυχή του αρχαίου ελληνικού κόσµου όπου µετά 

την εδαφική επέκταση, την αύξηση των πληθυσµιακών κινήσεων και τις καινοτοµίες 

στις µεταφορές, τα αγαθά, τα οποία προέρχοταν από µια εντελώς πολύ διαφορετική  

µακρινή περιοχή, µπορούσαν να αγοραστούν, να πωληθούν και να ανταλλαχθούν σε 

ένα µέρος της Μεσογείου. Τα τρόφιµα, οι πρώτες ύλες και τα µεταποιηµένα προϊόντα 

δεν διατέθηκαν στους Έλληνες για πρώτη φορά, αλλά η εξαγωγή κλασικών αγαθών 

όπως το κρασί, οι ελιές και η αγγειοπλαστική βοήθησαν στην εξάπλωση του 

ελληνικού πολιτισµού στον ευρύτερο κόσµο. 

Όταν οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν πρώτα στις µεγαλύτερες πόλεις της 

Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου, η αυτάρκεια - η ιδέα ότι έπρεπε να παράγεις 

απολύτως όλα όσα ήθελες ή χρειάζεσαι - άρχισε να ξεθωριάζει. Ένας αγρότης 

µπορούσε να εµπορεύεται σιτηρά για κρέας ή γάλα για µια κατσαρόλα στην τοπική 

αγορά, η οποία ήταν συνήθως πολύ µακριά. Οι πόλεις άρχισαν να εργάζονται µε τον 

ίδιο τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι θα µπορούσαν να αποκτήσουν αγαθά που δεν 

είχαν στη διάθεσή τους από άλλες πόλεις µακριά, όπου το κλίµα και οι φυσικοί πόροι 

παρήγαγαν διαφορετικά πράγµατα. Αυτό το εµπόριο µεγαλύτερης διάρκειας ήταν 

αργό και συχνά επικίνδυνο, αλλά ήταν προσοδοφόρο για τους µεσάζοντες που ήταν 

διατεθειµένοι να κάνουν το ταξίδι. 

Το πρώτο εµπόριο µεγάλων αποστάσεων συνέβη µεταξύ της Μεσοποταµίας και της 

κοιλάδας του Ινδού στο Πακιστάν γύρω στο 3000 π.Χ., πιστεύουν οι ιστορικοί. Το 

εµπόριο µεγάλων αποστάσεων σε αυτές τις πρώιµες εποχές περιοριζόταν σχεδόν 

αποκλειστικά σε είδη πολυτελείας όπως τα µπαχαρικά, τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα. Οι πόλεις που ήταν πλούσιες σε αυτά τα 

εµπορεύµατα έγιναν επίσης οικονοµικά πλούσιες, ικανοποιώντας τις ορέξεις άλλων 

γύρω περιοχών για κοσµήµατα, φανταχτερά ενδύµατα και εισαγόµενες λιχουδιές. 

Λίγο αργότερα, τα δίκτυα εµπορίου διασχίζουν ολόκληρη την ευρασιατική ήπειρο, 

συνδέοντας άρρηκτα τους πολιτισµούς για πρώτη φορά στην ιστορία. 
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Μέχρι τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., το πρώην αιωνόβιο νησί της Κύπρου είχε γίνει ένας 

µεγάλος µεσογειακός παίκτης, µεταφέροντας τους τεράστιους πόρους χαλκού στην 

περιοχή της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου, περιοχές πλούσιες λόγω των φυσικών 

τους πόρων, όπως ο παπύρος και το µαλλί. Η Φοινίκη, γνωστή για την 

εµπειρογνωµοσύνη της στη ναυτιλία, εξέτασε το πολύτιµο ξύλο κέδρου και τις 

χρωστικές ύλες σε όλη τη Μεσόγειο. Η Κίνα γνώρισε την εµπορία του νεφρίτη, των 

µπαχαρικών και αργότερα του µεταξιού. Η Βρετανία µοιράστηκε την αφθονία 

κασσίτερου. Πηγή [url: https://www.livescience.com/4823-ancient-trade-changed-

world.htmlhttps://www.livescience.com/4823-ancient-trade-changed-world.html ] 

 

4.2 Από το τοπικό στο διεθνές εµπόριο 
 

Στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου υπήρχαν τοπικές, 

περιφερειακές και διεθνείς εµπορικές ανταλλαγές από τη Μινωική και Μυκηναϊκή 

εποχή στην εποχή του Χαλκού. Η παρουσία κυρίως αγγειοπλαστικής και πολύτιµων 

αγαθών όπως ο χρυσός, ο χαλκός και το ελεφαντόδοντο, που βρίσκονται µακριά από 

τον τόπο παραγωγής τους, µαρτυρούν το δίκτυο ανταλλαγής που υπήρχε µεταξύ της 

Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας, της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών όπως η 

Κρήτη, η Κύπρος και οι Κυκλάδες. Το εµπόριο µειώθηκε και ίσως σχεδόν 

εξαφανίστηκε όταν οι πολιτισµοί αυτοί κατέρρευσαν και κατά τη διάρκεια των 

αποκαλούµενων Σκοτεινών Χρόνων από τον 11ο έως τον 8ο αι. π.χ. το διεθνές 

εµπόριο στη Μεσόγειο διεξήχθη κυρίως από τους Φοίνικες. [url: Ancient History 

Encyclopedia] 

Οι πρώτες γραπτές πηγές του Οµήρου και του Ησίοδου πιστοποιούν την ύπαρξη 

εµπορίου (emporia) και εµπόρων (emporoi) από τον 8ο αιώνα π.Χ., παρόλο που 

συχνά παρουσιάζουν τη δραστηριότητα ως ακατάλληλη για την κυβερνητική και 

προσγειωµένη αριστοκρατία. Παρόλα αυτά, το διεθνές εµπόριο αυξήθηκε από το 750 

π.Χ. και οι επαφές εξαπλώθηκαν σε όλη τη Μεσόγειο µε κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες όπως οι πληθυσµιακές µετακινήσεις, ο αποικισµός (ειδικά στη Magna 

Graecia), οι διακρατικές συµµαχίες, η εξάπλωση των νοµισµάτων, η σταδιακή 
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τυποποίηση των µετρήσεων, πολέµου και ασφαλέστερων θαλασσών µετά την 

αποφασιστικότητα για εξάλειψη της πειρατείας. 

 

Από το 600 π.Χ. το εµπόριο διευκολύνθηκε σε µεγάλο βαθµό από την κατασκευή 

εξειδικευµένων εµπορικών πλοίων και το διάδροµο που διασχίζει τον ισθµό της 

Κορίνθου. Οι ειδικοί µόνιµοι τόποι συναλλαγών (emporia), όπου συναντήθηκαν 

έµποροι διαφορετικών εθνικοτήτων, ξεπήδησαν, για παράδειγµα, στην Al Mina στον 

ποταµό Orontes (σύγχρονη Τουρκία), Ischia-Pithekoussai (στα ανοικτά της 

σύγχρονης Νάπολης), Naucratis στην Αίγυπτο , και Gravisca στην Ετρουρία. Από τον 

5ο αιώνα π.Χ., το λιµάνι του Πειραιά Αθηνών έγινε το πιο σηµαντικό εµπορικό 

κέντρο στη Μεσόγειο και απέκτησε τη φήµη ώς ενός από τα σηµαντικότερα µέρη για 

να βρει κανείς οποιοδήποτε είδος αγαθών στην αγορα. 

 

Τα εµπορεύµατα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα µεταξύ διαφορετικών πόλεων-

κρατών περιλάµβαναν: σιτηρά, κρασί, ελιές, σύκα, όσπρια, χέλια, τυρί, µέλι, κρέας 

(ιδίως από αιγοπρόβατα), εργαλεία (π.χ. µαχαίρια), αρώµατα, λεπτή αγγειοπλαστική, 

ειδικά αττικά και κορινθιακά είδη.Πηγή[url: https://www.ancient.eu/article/115/trade-

in-ancient-greece/] 

 

4.3 Τι είναι τα συτήµατα ανταλλαγής  

Ένα σύστηµα ανταλλαγής ή εµπορικό δίκτυο µπορεί να οριστεί ο οποιοσδήποτε 

τρόπος σύµφωνα µε τον οποίο γενικότερα οι άνθρωποι συνδέονται µεταξύ τους για να 

ανταλλάξουν διαφόρων ειδών πράγµατα / υπηρεσίες και ειδικότερα οι καταναλωτές 

συνδέονται µε τους παραγωγούς. Οι περιφερειακές µελέτες ανταλλαγής στην 

αρχαιολογία περιγράφουν τα δίκτυα που κέρδιζαν, εµπορεύονταν, αγοράζονταν ή 

αλλιώς αποκτούσαν πρώτες ύλες, αγαθά, υπηρεσίες και ιδέες από τους παραγωγούς ή 

τις πηγές και να µεταφέρουν αυτά τα αγαθά στο τοπίο. Ο σκοπός των συστηµάτων 

ανταλλαγής µπορεί να είναι να ικανοποιήσει τόσο τις βασικές όσο και τις πολυτελείς 

ανάγκες. Οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν δίκτυα ανταλλαγής χρησιµοποιώντας µια 

ποικιλία αναλυτικών τεχνικών στην υλική κουλτούρα και προσδιορίζοντας τα 

λατοµεία πρώτων υλών και τις τεχνικές κατασκευής για συγκεκριµένα είδη 

αντικειµένων. 
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Τα συστήµατα ανταλλαγής αποτέλεσαν το επίκεντρο της αρχαιολογικής έρευνας από 

τα µέσα του 19ου αιώνα, όταν οι χηµικές αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά για τον προσδιορισµό της διανοµής µεταλλικών αντικειµένων από την κεντρική 

Ευρώπη. Μια πρωτοποριακή µελέτη είναι αυτή της αρχαιολόγου Άννας Σέπαρντ, η 

οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 και της δεκαετίας του '40 

χρησιµοποίησε την παρουσία µεταλλικών εγκλεισµάτων σε κεραµικά κεραµίδια για 

να αποδείξει ένα ευρύ δίκτυο εµπορίου και ανταλλαγής σε όλες τις νοτιοδυτικές 

Ηνωµένες Πολιτείες. Πηγή [url: https://www.thoughtco.com/what-are-exchange-

systems-170817] 

 

4.4  Τα σύγχρονα ανταλλακτκά δίκτυα στην Ελλάδα 
 

Τα συστήµατα ανταλλαγής είναι ο τρόπος επικοινωνίας ιδεών και καινοτοµιών.Στην 

Ελλάδα σήµερα γνωρίζουµε ότι υπάρχουν 15 ανταλλακτικά δίκτυα, εκ των οποίων 

µερικά λειτουργούν και µε εικονικό νόµισµα, και άλλα ακόµα βρίσκονται στο στάδιο 

της οργάνωσης, οπότε δεν έχουν λειτουργήσει ακόµη σε πλήρες χρόνο. Μερικά από 

αυτά αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω: 
 

«Πελίτι» 

Το µεγαλύτερο και παλαιότερο δίκτυο ανταλλαγής είναι το Peliti που καλύπτει το 

σύνολο τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Ιδρύθηκε το 2000 ως µια 

προσπάθεια διατήρησης των τοπικών ποικίλων φυτών, αλλά ξεκίνησε την επέκτασή 

του το 2002 και η δοµή του αποτελείται από δύο χωριστά αλλά αλληλένδετα δίκτυα: 

το πρώτο, είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, που ονοµάζεται "από 

χέρι σε χέρι" ενώ το δεύτερο, είναι ένα εξειδικευµένο δίκτυ οπου δίνει τη δυνατότητα 

στα µέλη του αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν ή απλά να βρουν 

δωρεάν παραδοσιακές ποικιλίες φυτών (είτε φρούτα είτε διακοσµητικά δέντρα, 

λαχανικά, λουλούδια,κ.λπ.).[url:Πελίτι] 
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«Το Φασούλι»  

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο που διαµορφώθηκε τον 

Ιανουάριο του 2011 στην Αθήνα. Τα µέλη της χρησιµοποιούν την εικονική µονάδα 

του φασουλίου (δηλαδή το φασόλι στα ελληνικά), για να πραγµατοποιούν 

ανταλλαγές µεταξύ τους. Οι χρήστες χρησιµοποιουν το εικονικό νόµισµα µε την εξής 

αναλογία: 10 φασούλια είναι το κατώτατο όριο για να ανταµειφθεί κάποιος για τις 

υπηρεσίες του, ενώ τα 20 είναι το ανώτατατο. [url: Το Φασούλι] 

 

«Χάρισέ το»  

Το ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο "Χάρισε το", εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

διοργανώνει δωρεάν παζάρια σε συνεργασία µε τον δήµο της πόλης. Το "Χάρισέ το" 

προωθεί την επαναχρησιµοποίηση των πραγµάτων που τα µέλη τους δεν θέλουν πια, 

προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το "Χάρισέ το" διοργανώνει ένα 

µόνιµο ελεύθερο παζάρι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλα τακτικά δωρεάν παζάρια 

στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. [url:Χάρισέ το] 

 

«∆ίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας» 

Το ∆ίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης είναι µια πρωτοβουλία ανεξάρτητων 

πολιτών από τη Μαγνησία να αναπτύξουν ένα σύστηµα για ανταλλαγές υπηρεσιών 

και προϊόντων µεταξύ των µελών του χρησιµοποιώντας ως µέσον τη 

λεγόµενη Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) και αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονοµίας στο Βόλο. Το ∆ίκτυο Ανταλλαγών και 

Αλληλεγγύης Μαγνησίας είναι στην πραγµατικότητα ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και 

µια θετική δράση για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης µε δηµιουργικό 

τρόπο από τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δηµιουργούν 

ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτουν 

πραγµατικές τους ανάγκες. [url:ennalaktikos.gr] 
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5 Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

ανταλλακτικού δικτύου. 

 

5.1  Μελέτη ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου 
 

Στόχος του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού ανταλακτικού δικτύου είναι οι χρήστες 

µέσα από το προφίλ που θα δηµιουργήσουν να µπορέσουν να ανταλλάξουν µεταξύ 

τους πράγµατα που δεν χρειάζονται πλέον µε άλλα που χρειάζονται, ή να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες που θέλουν χωρίς κάποιο αντίτιµο. Μέσα στο ηλεκτρονικό αυτό δίκτυο 

οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα επίσης να ενηµερώνονται για νέα δρώµενα 

αναφορικά µε διάφορα bazaar που µπορεί να οργανώνονται ή για ενέργειες συλλογής 

πραγµάτων που µπορεί να βοήθησουν άλλες κοινότητες. 

Μια βασική προϋπόθεση για να µπορέσουν οι χρήστες να ανταλλάξουν µεταξύ τους 

πράγµατα είναι να έχουν δηµιουργήσει πρώτα ένα προφίλ, παρόµοιο µε αυτό που 

υποστηρίζει ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτό θα τους ξεχωρίσει από τους απλούς 

επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν περιορισµένη πρόσβαση στο περιεχόµενο του δικτύου, 

δηλαδή θα µπορούν να βλέπουν µόνο ότι ορίζει ο διαχειριστής ώς δηµόσιο. Στο 

προφιλ θα εισαγάγει δικά του προσωπικά στοιχεία όπως επίσης θα µπορεί να έχει τη 

δυνατότητα να επικοινωνεί µέσω φόρµας επικοινωνίας µε τον διαχειριστή για τυχόν 

ζητήµατα ή ερωτήµατα που µπορεί να τον απασχολούν. 

Εφόσον καταλήξουµε στο τι περιεχόµενο θα µπορούν να βλέπουν οι διαφορετικές 

κατηγορίες χρηστών, θα πρέπει να σκεφτούµε τι θα χρειαστούµε για να 

υλοποιήσουµε το ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο. 

 

5.2  Σχεδιασµός ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου  
 

Για να φτιάξουµε την κύρια σελίδα η οποία θα είναι η βάση µας για όλες τις άλλες 

σελίδες θα πρέπει να βασιστούµε σε κάποιους κανόνες δηµιουργίας ιστοσελίδων έτσι 

ώστε το site να έχει µια επαγγελµατική εµφάνιση και σωστή λειτουργία. Θα πρέπει να 
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αποφεύγονται ενοχλητικές λειτουργίες, όπως διάφορα Pop Ups παράθυρα, τα οποία 

κάνουν πιο δύσκολη και ενοχλητική την περιήγηση στο site. 

Για την εµφάνιση του ηλεκτρονικού µας δικτύου θα επιλέξουµε χρώµατα ήπια και όχι 

πολύ φωτεινά, τα οποία να µην έχουν µεγάλη αντίθεση µεταξύ τους. Αφενώς µε 

αυτόν τον τρόπο βοηθάµε και τους χρήστες να µπορούν εύκολα να αναγνώσουν την 

πληροφορία κατευθύνοντας τους καλύτερα και αφετέρου αισθητικά θα πρέπει να 

προτιµήσουµε κάτι το οποίο να µην είναι πολύ έντονο.  

Για τη διευκόλυνση του επισκέπτη, σε κάθε ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχει µια άγκυρα 

(κουµπί, κείµενο, εικόνα) που να οδηγεί στην αρχική σελίδα του ιστότοπού , µία που 

να οδηγεί στην προηγούµενη σελίδα και, αν έχει νόηµα, µία που να οδηγεί στην 

κεντρική σελίδα της ενότητας, στην οποία βρίσκεται η συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Σε 

κάθε περίπτωση, τα κουµπιά πλοήγησης πρέπει να είναι συγκεντρωµένα κάπου µαζί 

(π.χ. οµαδοποιηµένα σε µια γραµµή πλοήγησης), σε σταθερό µέρος και ξεχωριστά 

από το καθαρό περιεχόµενο. Να είναι ορατά στην οθόνη χωρίς να απαιτείται κύλιση, 

γιατί διαφορετικά γίνονται ιδιαίτερα δύσχρηστα. 

Αντίστοιχα, οι σύνδεσµοι υπερκειµένου του ιστότοπου , καλό είναι να συνοδεύονται 

από περιγραφικούς τίτλους, ώστε να είναι πιο φιλικοί προς τον επισκέπτη των 

ιστοσελίδων. Ένα άλλο στοιχείο που αποτελεί βασική γνώση για τους χρήστες του 

διαδικτύου είναι ότι οτιδήποτε είναι υπογραµµισµένο είναι σύνδεσµος υπερκειµένου 

Τα Social Media αντιπροσωπεύουν ένα χαµηλού κόστους εργαλείο, τα οποία 

χρησιµοποιούνται από κάθε ιστοσελίδα για την κοινωνική αλληλεπίδραση τον 

χρηστών και  πλέον αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι µιας ιστοσελίδας. 

∆ίνουν στους χρήστες την δυνατότητα να µοιράζονται κείµενα, multimedia και 

δεδοµένα και το όλο εγχείρηµα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση τις επισκεψιµότητας 

στην σελίδα και καλύτερη κατάταξη στις µηχανές αναζήτησης.  

 

 

                                            Εικόνα 5.2: Social Media 

 

Η δηµιουργία σωστής πλοήγησης είναι το πιο σηµαντικό µέρος  στη διαδικασία 

ανάπτυξης ενός ιστότοπου. Εάν η πλοήγηση και η δόµηση του website δεν είναι απλή 

(intuitive), τότε δηµιουργούνται στον χρήστη ερωτηµατικά και είναι πιο δύσκολο να 

κατανοήσει πως λειτουργεί το σύστηµα και πως µπορεί να πάει απο το ένα σηµείο 
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στο άλλο. Μια σαφή δοµή, οπτικές ενδείξεις και εύκολα αναγνωρίσιµοι σύνδεσµοι 

µπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να επιτύχει στην αναζήτησή του. [URL:Hellenic 

Technologies] 

Ο όρος πλοήγηση έχει διπλή σηµασία στη δηµιουργία ενός site. Πλοήγηση εννούµε 

αφενώς όταν ανακατευθύνεται ο χρήστης µέσω συνδέσµων και περιηγείται εντός του 

site (σύστηµα σελιδοποίησης, επόµενο-προηγούµενο, κύρια πλοήγηση) και αφετέρου 

εννούµε την οπτική αναπαράσταση των παραπάνω µέσω καρτέλων, κουµπιών 

συνδέσµων υπερκειµένου κ.ο.κ.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πλοήγησης: 

Α) H κύρια ή πρωτεύουσα ή γενική πλοήγηση 

Β) H δευτερεύουσα πλοήγηση 

 

Η κύρια πλοήγηση βοηθά κατά κύριο λόγο στην εύρεση της πληροφορίας και 

εµφανίζεται σε κάθε σελίδα συνήθως στην κορυφή ή αριστερά της οθόνης και 

παρέχει πρόσβαση στις κύριες κατηγορίες περιεχοµένου ή υπηρεσιών της πύλης. 

Επιπλέον περιλαµβάνει σύνδεσµο µε την αρχική σελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας 

καθώς και µια λειτουργία αναζήτησης. 

Η ∆ευτερεύουσα πλοήγηση αφορά την εσωτερική σύνδεση µεταξύ σελίδων δηλαδή 

συνδέσµους που οδηγούν σε απλές σελίδες µέσα στο σώµα µιας σελίδας ή ενός 

κειµένου και τους συνδέσµους που χρησιµοποιούµε στο υποσέλιδο στο κάτω µέρος 

της οθόνης . 

 

Έχοντας ώς βάση τα παραπάνω σχεδιάσαµε την µορφή και τον σκελετό του site όπως 

επιθυµούµε να είναι. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του εργαλείου Adobe 

Illustrator, όπου µπορεί εύκολα κανείς µε βασικές γνώσεις να δηµιουργήσει ένα απλό 

σχεδιάγραµµα του επιθυµητού site που θέλει να δηµιουργήσει. Στην πορεία µε βάση 

αυτά τα σχέδια και καθώς δεν µας εξυπηρετούσε αρκετά το υπάρχον template του 

Joomla, αναζητήσαµε µέσα από την πληθώρα ελεύθερων template που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο και καταλήξαµε στην επιλογή ενός template για το site µας. Αργότερα 

προκειµένου να εµπλουτίσουµε το site και να του δώσουµε τον κοινωνικό χαρακτήρα 

που επιθυµούµε να έχει ενσωµατώσαµε και διάφορα άλλα modules και plugins, τα 

οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 
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Εικόνα 5.2 α: Wireframe-Home Page 

 

Εικόνα 5.2 β: Wireframe-Profile Page 
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Εικόνα 5.2 γ: Wireframe-Exchange it- Page 

 

 

Εικόνα 5.2 δ: Wireframe-Product Page 
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Τέλος, για τη δηµιουργία του λογοτύπου χρησιµοποιήσαµε πάλι το πρόγραµµα 

Adobe Illustrator, δεδοµένου ότι είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή στον τοµέα αυτό. Για 

να σχεδιάσουµε το λογότυπο, στηριχτήκαµε στις βασικές αρχές σχεδίασης ενός 

λογότυπου. Επιλέξαµε ένα όνοµα και ένα µέγεθος το οποίο θα είναι απλό και όχι 

µεγάλο ώστε να µπορεί να αποτυπωθεί στο µάτι του αναγνώστη. Το λογότυπο 

θέλουµε να προιδεάζει τον χρήστη για τον ανταλλακτικό του χαρακτήρα, οπότε για 

αυτόν τον λόγο χρησιµοποιήσαµε στα γράµµατά µας και το σήµα των βελών και 

καταλήξαµε στο όνοµα «JoJo trade», το οποίο εν µέρει δίνει ένα πιο προσωπικό 

χαρακτήρα στο site ενώ παράλληλα τοποθετεί και το περιεχόµενό του. 

 

 

Εικόνα 5.2 στ: Logo creation using Illustrator 

 

 

5.3  Ανάπτυξη-Υλοποίηση ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου 
 

Ένα από τα κύρια εργαλεία για την ιδανική δηµιουργία του ηλεκτρονικού 

ανταλλακτικού δικτύου είναι ένας server για να το «ανεβάσουµε» εκεί, καθώς επίσης 

και ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, µε το οποίο θα µπορούµε να 

επεξεργαστούµε το περιεχόµενο και την εµφάνιση του. 

Μεταξύ των διάφορων Σ.∆.Π  επιλέξαµε το Joomla 3.7.2 για λόγους περισσότερο 

υποκειµενικούς, καθώς ανταποκρινόταν καλύτερα στις ανάγκες µας. Το Joomla όπως 
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προαναφέραµε λειτουργεί ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα CMS εργαλεία, δηλαδή 

απρτίζεται από διάφορα plugins και modules, τα οποία κάνουν πιο εύκολο τον 

σχεδιασµό του δικτύου µας. 

Το κυριότερο επιχείρηµα που τελικά αποτέλεσε και τον καθοριστικό παράγοντα 

επιλογής του είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα. 

Ουσιαστικά η παρουσία ενός ξεκάθαρου, ισχυρού, και προσβάσιµου από την πλευρά 

του πελάτη εργαλείου είναι σηµαντικότερη από την δυνατότητα του server να 

δηµιουργήσει τις σελίδες ευκολότερα.  

Μπορούµε µε αυτόν τον τρόπο να έχουµε το σύστηµα που θέλουµε το οποίο να κάνει 

όλα όσα θέλουµε και τίποτα περισσότερο. Επίσης όταν πρόκειται για την πραγµατική 

χρήση του συστήµατος σε καθηµερινή βάση, το να υλοποιήσουµε το δικό µας 

σύστηµα σηµαίνει ότι ήδη ξέρουµε ακριβώς πως λειτουργεί το admin interface γιατί 

εµείς έχουµε γράψει τον κώδικα πίσω από αυτό και εµείς γνωρίζουµε πως να 

παραµετροποίησουµε και να διορθώσουµε τα όποια λάθη και αλλαγές που 

επιθυµούµε. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αναβαθµίσεις και βελτιώσεις του συστήµατος. Αν για 

παράδειγµα χρειαστεί να προσθέσουµε νέες δυνατότητες αργότερα ή να αλλάξουµε 

τον τρόπο που λειτουργεί κάτι, ξέρουµε ακριβώς που να παρέµβουµε στον κώδικα για 

να το πραγµατοποιήσουµε. 

O server που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο xampp server.Ο συγκεκριµένος server 

αποτελεί είναι ένα περιβάλλον για ανάπτυξη ιστοσελίδων σε Windows που µας 

επιτρέπει να δηµιουργούµε WEB εφαρµογές χρησιµοποιώντας apache, php και 

βάσεις δεδοµένων SQL. Παράλληλα το phpmyadmin µας επιτρέπει να χειριστούµε 

εύκολα τη βάση δεδοµένων, επεξεργάζοντας τους πίνακες της βάσης ή απλώς 

κάνοντας ένα export τη βάση µας σε περίπτωση backup. 

Το xampp server εγκαθιστά αυτόµατα όλα όσα χρειάζεται o χρήστης για να ξεκινήσει 

την ανάπτυξη των εφαρµογών WEB και είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µπορεί να σηκωθεί ένα τοπικός server χωρίς να χρειαστεί να ρυθµιστεί από τον 

χρήστη ούτε ένα αρχείο καθώς όλα γίνονται αυτόµατα από την διεπαφή. 

Τα πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει η αρχιτεκτονική του xampp server είναι 

δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους φυλλοµετρητές µε άµεση εγκατάσταση σε 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. Είναι portable (εκτελείται σε αφαιρούµενο µέσο 
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αποθήκευσης χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση) και δεν απαιτεί σύνδεση στο internet 

για την χρήση του. 

 

5.4 Τελική υλοποίηση ηλεκτρονικού δικτύου 
 

Όπως προαναφέραµε στην υποενότητα 5.2, καθώς το πρότυπο template δεν 

ανταποκρινόταν τις ανάγκες µας, χρησιµοποιήσαµε ένα από τα ελεύθερα που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο και το παραµετροποιήσαµε µε τα κατάλληλα modules. Το 

menu για το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο προτιµήσαµε να είναι 

ευχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη. Τα κύρια menu items είναι: Αρχική σελίδα, 

Προφίλ, Επικοινωνία, Exchange it, ∆ράσεις, όπου στο κάθε ένα από αυτά 

παρουσιάζεται διαφορετική εικόνα, ανάλογα µε το εάν ο χρήστης είναι µέλος του 

δικτύου ή όχι. 

 

 

 

 

 

                                            Εικόνα 5.4α: Home page  
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Σαν sub-menu, τις υποκατηγορίες δηλαδή του κύριου menu, συµπεριλαµβάνεται η 

ενότητα Εισερχόµενα Μηνύµατα, για προσωπικά µηνύµατα µε άλλους 

συνδεδεµένους χρήστες στο menu Προφίλ του κάθε χρήστη. Επίσης στο menu 

Exchange it, υπάρχουν σαν sub menu οι υποκατηγορίες των προς ανταλλαγή 

πραγµάτων. 

 

 

                                            Εικόνα 5.4β: Submenu-Inbox 

 

 

 

Για τη συγκεκριµένη δυνατότητα των εισερχόµενων µηνυµάτων χρησιµοποιήσαµε 

άλλο ένα εργαλείο, το uddeIM. Αυτό το εργαλείο επειτρέπει στον κάθε χρήστη να 

µπορεί να αλληλεπιδρά µέσω προσωπικού µηνύµατος µε τους υπόλοιπους 

συνδεδεµένους χρήστες. 

 

 

                                            Εικόνα 5.4γ: Inbox 
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Όπως προαναφέραµε, ο χρήστης προκειµένου να έχει πρόσβαση σε συγκεκριµένο 

περιεχόµενο θα πρέπει να γίνει µέλος του ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου 

δηµιουργώντας ένα προφίλ. Για τις ανάγκες υλοποίησης του menu Προφίλ και 

δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό δίκτυο ίσως να αποτελεί και µια µορφή 

κοινωνικού δικτύου, χρησιµοποιήσαµε το Community Builder, ένα component, που 

µας βοηθά εύκολα να τροποποιήσουµε το site µας και να του δώσουµε µια πιο 

κοινωνική προσέγγιση. 

Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το Community Builder 2.1.3 µε µερικές από τις 

δυνατότητες του: 

o ∆υνατότητα επιλογής φωτογραφίας για το background εξώφυλλο στο menu 

Προφίλ του κάθε χρήστη. 

o ∆υνατότητα επιλογής φωτογραφίας προφίλ για κάθε χρήστη. 

o Εµφάνιση των online χρηστών και κατηγοριοποίηση τους 

o Επεξεργασία των δεδοµένων του κάθε χρήστη 

o ∆υνατότητα εγγραφής και ανάρτησης blog 

 

 

                                            Εικόνα 5.4δ: Menu - Profile 
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Στο menu Exchange it!, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να µπορεί µέσω της 

δυνατότητας blog από το προφίλ του να αναρτά περιεχόµενο σχετικό µε την 

ανταλλαγή ή το χάρισµα προϊόντων. Αυτή η δυνατότητα θα δίνεται µόνο σε όσους 

έχουν ήδη δηµιουργήσει λογαριασµό στο δίκτυο. Τα προίόντα και οι υπηρεσίες θα 

κατηγοριοποιούνται ώστε να µπορεί ο χρήστης να πλοηγείται πιο εύκολα. Οι χρήστες 

για την ανταλλαγή των πραγµάτων ή για περισσότερες πληροφορίες θα επικοινωνούν 

µεταξύ τους µέσω σχολίων κάτω από τις αναρτήσεις ή µε προσωπικό µήνυµα. 

 

                                            Εικόνα 5.4ε: Menu – Exchange it 

 

Επιπλέον στον χρήστη θα δίνεται η δυνατότητα να µπορεί να παρακολουθεί τις 

επερχόµενες εκδηλώσεις ώστε να µπορεί να συµµετέχει και εκείνος. Αυτό θα 

πραγµατοποιείται µέσω του εργαλείου Προσεχείς Εκδηλώσεις. 

 



Κεφάλαιο πέµπτο | Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου 

 

62 

 

Εικόνα 5.4στ: Upcoming Events - Calendar 



 

63 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ύστερα από συγκεκριµένη µελέτη και σύγκριση µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων 

διαχείρισης περιεχοµένου, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι  οι τελευταίες εκδόσεις 

των CMS έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ ως προς την ευχρηστία διευκολύνοντας τους 

διαχειριστές στην υλοποίηση οποιασδήποτε µορφής ιστοτόπου. 

Προσωπικά, επέλεξα το  Joomla!, καθώς  είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα 

συστήµατα  µε πάρα πολλές επεκτάσεις (modules , components ,plug-ins)  ικανές να 

καλύψουν µε επάρκεια τις απαιτήσεις και του ποιο απαιτητικού χρήστη. Για 

παράδειγµα αν κάποιος θέλει να υλοποιήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα  έχει στη 

διάθεσή του πολύ ισχυρά components όπως το  joocommerce . 

Στόχος µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο που θα 

είναι φιλικό προς τον χρήστη και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Με τα 

κατάλληλα modules / plugins µπορεί να παραµετροποιηθεί εύκολα και χωρίς κόστος, 

παρέχοντάς µας ακόµα µεγαλύτερες δυνατότητες. Από άποψη εµφάνισης υπάρχουν 

απεριόριστα πρότυπα template, τα οποία µπορεί κανείς να τα αγοράσει ή να τα βρει 

ελεύθερα. Το ηλεκτρονικό ανταλλακτικό δίκτυο απευθύνεται σε άτοµα που 

ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν προϊόντα ή υπηρεσίες ο ένας µε τον άλλον, καθώς 

επίσης να ενηµερώνονται για εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε ανταλλακτικά –

χαριστικά παζάρια. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται 

λεπτοµερώς µέσα από τα άρθρα που θα βρίσκουν στην ιστοσελίδα για τα νέα αλλά 

και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταλλάζονται. Ο επισκέπτης µπορεί 

εύκολα να επιλέξει την αγγλική ή ελληνική γλώσσα, και ο διαχειριστής µε εύκολο 

τρόπο να διαχειρίζεται τα περιεχόµενα της σελίδας. Ο διαχειριστής εύκολα θα µπορεί 

να προθέτει – αφαιρεί κατηγορίες / υποκατηγορίες, νέα άρθρα και εκδηλώσεις. 

Επίσης ανά πάσα στιγµή µπορεί εύκολα να διαχειριστεί τους χρήστες της σελίδας. 

 

Για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού ανταλλακτικού δικτύου θα µπορούσαµε 

µελλοντικά : 

• Να εµπλουτίσουµε τις κατηγορίες ανταλλαγής πραγµάτων  

• Να προσθέσουµε και υπηρεσίες όπως την διδασκαλία µαθηµάτων για παιδιά 

σχολείου ή διδασκαλία ξένων γλωσσών. 
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• Να υιοθετήσουµε και την πρακτική του εικονικού νοµίσµατος 

• Να ενσωµατώσουµε µε module χάρτες όπου θα είναι εύκολο για τους χρήστες 

να µπορούν απευθείας να δουν την τοποθεσία του χρήστη που παρέχει τα 

προϊόντα. 

 

Η ενασχόληση µου µε το Joomla ήταν κάτι καινούργιο. Αφιερώσα  κάποιο χρόνο 

ώστε να µάθω τις πιο βασικές έννοιες και να µπορέσω να ξεκινήσω την δηµιουργία 

του δικτύου µου. Έτσι παράλληλα µε τη δηµιουργία του δικτύου αναπτύχθηκαν και οι 

γνώσεις µου πάνω στο κοµµάτι αυτό. 

Η κατάληξη µου είναι ότι µε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου µας παρέχονται 

αρκετές δυνατότητες ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε και να 

διαµορφώσουµε εύχρηστες και όµορφες ιστοσελίδες. Ιδιαίτερα µε κάποιες επιπλέον 

γνώσεις προγραµµατισµού µπορούµε να κάνουµε τις δικές µας επεµβάσεις και να 

δώσουµε κάποια χαρακτηριστικά που µπορούν να βελτιώσουν σε διάφορους τοµείς 

την ιστοσελίδα µας. 
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