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Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή 

των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη µίας 

διαδικτυακής εφαρµογής  για την υποστήριξης µίας ξενοδοχειακής µονάδας 

 Η σχεδίαση της εφαρµογής υλοποιήθηκε µε τη χρήση του Joomla, ενός 

συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου, CMS (ContentManagementSystem). Για τις 

διάφορες απαιτήσεις του ιστοτόπου χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα extentions και 

σχεδιάστηκαν τα ανάλογα διαγράµµατα.  

Αφού συλλέχθηκε το υλικό, σχεδιάστηκε η ιστοσελίδα µε βάση τις εργασίες 

που µπορεί να κάνει ο χρήστης και ο διαχειριστής. Στη συνέχεια εφαρµόστηκαν στην 

ιστοσελίδα  και υλοποιήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σύστηµα διαχείρισης, Joomla 
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ABSTRACT 

The aim of the dissertation is to design and develop an online application to 

support a hotel unit. 

 The design of the application was implemented using Joomla, a content 

management system, CMS (Content Management System). For the various 

requirements of the site, similar amounts were used and the corresponding diagrams 

were designed. 

Once the material has been collected, the website has been designed based on 

the work that the user and the administrator can do. They were then applied to the 

website and implemented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας µας αποτελεί ο Σχεδιασµός και  Ανάπτυξη 

∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την Υποστήριξη Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, 

καθώς και η  ανάπτυξη των γνώσεων µας πάνω στο συγκεκριµένο 

προγραµµατιστικό εργαλείο. Η σχεδίαση του ιστοτόπου της ξενοδοχειακής 

µονάδας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευχρηστία και φιλικό περιβάλλον 

απέναντι στους επισκέπτες της και µε εύκολο τρόπο να τους παρέχουν όλες τις 

υπηρεσίες που αναζητούν σε µία ξενοδοχειακή επιχείρηση µέσω µίας 

διαδικτυακής εφαρµογής.   

Επιπρόσθετα, σηµαντική λειτουργία  του ιστοτόπου αποτελεί και η 

κράτηση από τον χρήστη δωµατίων µε ταυτόχρονη ενηµέρωση στο διαχειριστή 

του ιστοτόπου. Η υλοποίηση αυτής της εφαρµογής θα γίνει µε το εργαλείο 

ανοιχτού κώδικα Joomla και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο  γίνεται η ανάλυση των απαιτήσεων του ιστοτόπου 

και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου, και καταγράφονται τα πιο δηµοφιλή συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιχυµένου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εργαλείο ανάπτυξης της 

ιστοσελίδαςτης ξενοδοχειακής επιχείρησης  και αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατα του Joomla.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα  UML ∆ιαγράµµατα,τα 

διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης, τα ∆ιάγραµµα κλάσεων (ClassDiagram), τα  

∆ιαγράµµατα  Καταστάσεων  (StateChartDiagram) και η σχεσιακή Βάση 

δεδοµένων. 

Στο  τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Συντήρηση και  Αναβάθµιση της 

ιστοσελίδας καθώς και η  αναβάθµισή της,όπως και η αναβάθµιση Λογισµικού.  
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Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση του ιστοτόπου που σχεδιάστηκε , 

µε την ιστοσελίδα του  ξενοδοχείου Hilton. Τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα 

και η βιβλιογραφία.  
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Κεφάλαιο 1ο Ανάλυση Απαιτήσεων 

 

 

Είναι γνωστό σήµερα, σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ότι η 

σύγχρονη µορφή τουρισµού, θέλει τον πελάτη να αναζητά πληροφορίες µόνος του 

πριν την επιλογή του κατάλληλου καταλύµατος για µία ευχάριστη και άνετη 

διαµονή. Για το λόγο αυτό, όλα τα ξενοδοχεία, ανεξάρτητα από το µέγεθός του 

αλλά και την έκταση των εισπράξεών  τους διαθέτουν ιστοσελίδα, ώστε να δίνουν 

ικανοποιητικές πληροφορίες στον πελάτη. Αυτό απαιτεί σηµαντικό σχεδιασµό 

από την πλευρά του προγραµµατιστή αλλά  και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που 

θα ζητήσει από τον προγραµµατιστή κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει 

αν διαθέτει η συγκεκριµένη ιστοσελίδα.  

 

 

 

Εικόνα 1ZanmpoHotel. 

 

 

1.2 Χαρακτηριστικά 

Παρακάτω περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου. 
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Παρουσίαση του ξενοδοχείου και των δωµατίων του. 

Παρουσίαση των επιµέρους υπηρεσιών του ξενοδοχείου. 

Φωτογραφίες όλου του ξενοδοχείου.  

∆υνατότητα online κράτησης µε δυνατότητα πληρωµής µε πιστωτική κάρτα 

Πρόβλεψη για τοποθέτηση ειδικών προσφορών για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 

Νέα και Ανακοινώσεις.  

Γεγονότα (Ηµερίδες, Εκδηλώσεις, Συνέδρια) που λαµβάνουν µέρος στη 

ξενοδοχειακή µονάδα.  

Χάρτης GoogleMap, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να εντοπίζει εύκολα το 

ξενοδοχείο και οδηγίες για το πώς θα φθάσει σ΄αυτό.  

 

1.3 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 

Ο όρος  (ContentManagementSystems — Συστήµατα ∆ιαχείρισης περιεχοµένου) 

αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πακέτο λογισµικού, που επιτρέπει τη δηµοσίευση 

περιεχοµένου στον παγκόσµιο Ιστό, ακόµα και από άτοµα που δεν έχουν γνώσεις 

στον προγραµµατισµό. Αυτό γίνεται µε την αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία, 

αποθήκευση, διαχείριση και δηµοσίευση περιεχοµένου. (Νάκος 2011). Τα 

χαρακτηριστικά ενός CMS περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

Βάση ∆εδοµένωνΠεριεχοµένου, στη βάση αυτή αποθηκεύεται το περιεχόµενο 

που θα δηµοσιευτεί σε κάθε µορφήστονιστότοπο είτε πρόκειται για αρχεία 

κειµένου, είτε για  άρθρα, ∆ελτία Τύπου, εικόνες, streaming ήχου και βίντεο, 

html, γραφικά, υπερσυνδέσεις κ.α.  

Βάση ∆εδοµένωνΑτόµων: Πρόκειται για τη βάση που περιέχονται τα άτοµα, 

που σχετίζονται µε την ιστοσελίδα.  

Βάση διαχείρισης Χρηστών: Είναι ίδια µε την προηγούµενη βάση µε τη 

διαφορά ότι σε αυτή ανήκουν τα στοιχεία µόνο των διαχειριστών και των 

συντακτών περιεχοµένου της ιστοσελίδας, που διαχειρίζεται το CMS. 
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Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική: Ο τρόπος οργάνωσης και σχεδίασης των  

συστηµάτων CMS, που χρειάζεται ο διαχειριστής για να κάνει τις κατάλληλες 

ρυθµίσεις µέσα στην ιστοσελίδα για την περιήγηση  των χρηστών.   

Σχεδίαση Παρουσίασης: Ένα βασικό συστατικό µίας ιστοσελίδας αποτελεί και 

η εµφάνισή της  απέναντι στους χρήστες καθώς η εικόνα στη σηµερινή εποχή 

παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο και κυρίως στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Έτσι η σχεδίαση της αποτελείται από: 

Α) Πλαίσιο: σε αυτό περιέχονται τα δοµικά στοιχεία µίας ιστοσελίδας, όπως η 

κεφαλίδα, το υποσέλιδο, αριστερή, κεντρική και δεξιά στήλη, καθώς επίσης και 

τα κύρια  στοιχεία πλοήγησης.  

Β) Γραφική Προσέγγιση: Σηµαντικός είναι και ο ρόλος των χρωµάτων, η 

χρήση  των ανάλογων γραµµατοσειρών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα και 

είναι ορατά από τους επισκέπτες καθώς και το  φόντο. Η εναρµονισµένη 

επίτευξη των παραπάνω χαρακτηριστικών υλοποιείται από  ένα πρόγραµµα µε 

ενσωµατωµένο το γραφικό σχεδιασµό στο CMS, ή απλά ο χρήστης την 

σχεδιάζει µε προγραµµατισµό σε γλώσσες, όπως η HTML, CSS και άλλες 

γλώσσες για την δηµιουργία προτύπων που εφαρµόζονται στις ιστοσελίδες.  

∆ηµιουργίαΠεριεχοµένου: Το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας δηµιουργείται µε 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφαλιστεί το τελικό προϊόν µε τις ανάλογες 

προδιαγραφές και απαιτήσεις από τον πελάτη.  

Εργαλεία Ροής (WorkFlow): Η χρήση αυτών των εργαλείων αυτοµατοποιεί τη 

διαδικασία του περιεχοµένου κατά την διάρκεια της παραγωγής του. 

Εξασφαλίζεται από τη συνεργασία του σχεδιαστή, του συντάκτη και του εκδότη 

πριν την τελική έκδοση , για κάθε ιστοσελίδα που σχεδιάζεται.  

Φόρµες Βάσεων ∆εδοµένων: Οι φόρµες είναι εργαλεία, ενσωµατωµένα στην  

ιστοσελίδα, για να χρησιµοποιούνται  απευθείας από τους πελάτες  

Εργαλεία Αναζήτησης: Θεωρούνται απαραίτητα δοµικά στοιχεία για να 

επιφέρει η αναζήτηση τα κατάλληλα αποτελέσµατα. Αυτό συνήθως 

επιτυγχάνεται µε σύνθετα εργαλεία αναζήτησης.  

Εργαλεία Ενσωµάτωσης: Πρόκειται για εφαρµογές, που διασυνδέονται µε τα 

CMS και τα συστήµατα διαχείρισης οικονοµικών δεδοµένων, όπως είναι, για 
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παράδειγµα, της λογιστικής, της διαχείρισης µελών και δωρεών, των 

τραπεζικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού επιχρίου.  

Αναφορές Ιστοσελίδας: Αφορά τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται 

από ένα CMS, ώστε να υπάρχει µία σωστή εκτίµηση για την  επισκεψιµότητα 

της ιστοσελίδας, από τον διαχειριστή. (Γκέρα, 2019). Τα πλεονεκτήµατα από τη 

χρησιµοποίηση ενός Σ∆Π είναι πολλά και περιλαµβάνουν:   

� Ευκολία στη δηµιουργία περιεχοµένου  

� Ταχύτητα στην ενηµέρωση  

� Βελτιωµένη πλοήγηση στον ιστότοπο 

� Ευελιξία  

� Ασφάλεια  

� ∆υνατότητα ανάπτυξης  

� Χαµηλό κόστος συντήρηση(Σπανός, 2016). 

Πέρα από τα  πλεονεκτήµατα της χρήσης των CMS υπάρχουν και κάποια 

βασικά µειονεκτήµατα που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του όταν τα 

χρησιµοποιήσει. Πολλοί ιδιοκτήτες των ιστοτόπων δεν διαθέτουν καθόλου γνώσεις 

σχετικά και µε το τεχνικό µέρος, αλλά ούτε και την ανάλογη εµπειρία για τη 

σχεδίαση και τη σωστή κατανοµή των εικόνων, άρθρων και άλλων στοιχείων.  

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου αποθηκεύουν, ελέγχουν, 

εµπλουτίζουν και τεκµηριώνουν το περιεχόµενο προς δηµοσίευση αλλά πολλές φορές 

αν και πρόκειται για ελεύθερο λογισµικό, δεν διατίθεται εντελώς δωρεάν. Υπάρχει 

ένα κόστος, ανάλογα µε αυτά που ζητάει κάθε χρήστης για την ιστοσελίδα του µε 

αποτέλεσµα να πρέπει να πληρώσει.  

Αρκετά µεγάλα εµπορικά καταστήµατα διαθέτουν αρκετές απαιτήσεις που δεν 

ικανοποιούνται από τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, αν δεν υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη από ειδικούς ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα.  

Σηµειώνεται επίσης, ότι  εξαιτίας των πολλών και διαρκών ενηµερώσεων του 

συστήµατος κάθε φορά δηµιουργούνται  διάφορα τεχνικά προβλήµατα και το 

σύστηµα δεν ανταποκρίνεται λειτουργικά µε αποτέλεσµα να   δηµιουργούνται πολλές 

φορές διάφορα κενά ασφαλείας. (Νάκος, 2011).  
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1.4 ∆ηµοφιλέστερα CMS  Συστήµατα 

Τα πιο γνωστά και δηµοφιλή  Συστήµατα ∆ιαχείρισηςΠεριεχοµένου 

αποτελούν τα συστήµατα  Joomla, Drupal, και WordPress. Και τα τρία συστήµατα 

θεωρούνται ως ανοιχτού κώδικα και χρησιµοποιούνται από τους περισσότερους 

χρήστες. Το πλεονέκτηµά τους αποτελεί ο πηγαίος τους κώδικας που είναι ανοικτός 

για τους χρήστες προγραµµατιστές. Αυτοί µε την εθελοντική τους προσφορά,  

δηµιουργούν πολλές φορές δωρεάν πρόσθετα και θέµατα τα οποία αυξάνουν την 

λειτουργικότητα σε µία ιστοσελίδα δηµιουργηµένη σε CMS ανοιχτού κώδικα. 

(Μπουρέλος, 2012)  

 

Πίνακας 1 Ποσοστά χρήσης CMS στην Ελλάδα 

WordPress  35.7% 

Joomla  35.2% 

Drupal  8.0% 

Blogger  3.9% 

CS-Cart  3.6% 

Magento  2.1% 

Commerce  2.0% 

Bulletin 1.2% 

PrestaShop 1.1% 

DotNetNuke 1.1% 

 

Πηγή: https://w3techs.com/technologies/segmentation/tld-gr-/content_management 
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Εικόνα 2 ∆ηµοφιλέστερα CMS  Συστήµατα 

Πηγή: www.google.gr 

1.4.1 WordPress 

Το WordPress, όπως φαίνεται και από τον πίνακα  αποτελεί το πιο δηµοφιλές 

CMS, συνδυάζοντας την ευκολία χρήσης µε ισχυρή λειτουργικότητα. Περιέχει  

χιλιάδες έτοιµα θέµατα και plugins, που εύκολα προσαρµόζονται  στην ιστοσελίδα 

του χρήστη αλλά και ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει add-ons σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που θέλει. Το WordPress θεωρείται ιδανικό για την κατασκευή των 

blogs, ιστοσελίδων, και ηλεκτρονικών καταστηµάτων χρησιµοποιώντας το 

pluginWooCommerce. 

 

Εικόνα 3WordPress 

Πηγή: www.google.gr 
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Βασικό  µειονέκτηµα για το WordPress αποτελεί το γεγονός ότι  είναι ότι 

είναι λίγο πιο δύσκολο να δηµιουργηθούν πολύπλοκες λειτουργίες ή προηγµένα 

δικαιώµατα χρήστη. Για τέτοιες περιπτώσεις προτιµάται  το Drupal ή το Joomla. 

1.4.2 Το Joomla 

Το Joomla,αποτελεί ένα εργαλείο  πιο σύνθετο από το WordPress, 

διαθέτοντας αρκετές από τις λειτουργίες του λειτουργίες του Drupal. Το περιβάλλον 

του είναι φιλικό προς το χρήστη, προσφέροντας παροχές από την  κοινότητα που το 

υποστηρίζει, δίνοντας την δυνατότητα να δηµιουργήσει ο χρήστης, µια ιστοσελίδα µε 

πιο «εξεζητηµένες» ανάγκες και περιπλοκότητα από ότι το WordPress. 

 

Εικόνα 4Το Joomla 

Συγκριτικά µε WordPress, διαθέτει λιγότερα θέµατα για την εµφάνιση της 

ιστοσελίδας, γεγονός που σηµαίνει ότι κάποιος που θέλει κάτι συγκεκριµένο για την 

εµφάνιση στον ιστότοπό του θα πρέπει να το αγοράσει.  

.https://www.sigmaweb.gr/choose-the-right-cms/ 

 2.4.3 Το Drupal 

Αποτελεί πιο περίπλοκο από τα προηγούµενα συστήµατα περιεχοµένου, 

παρόλο που το  Drupal διαθέτει όλες τις λειτουργίες για την κατασκευή πολύπλοκων 

λειτουργιών. Αυτός είναι και ένας πολύ σηµαντικός ρόλος και το Drupal  δεν είναι 

φιλικό προς αρχάριους, χωρίς να είναι ανέφικτο να το «µάθει» κάποιος. 
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Το Drupal παρέχει τις σύγχρονες δυνατότητες WCM για τη δηµιουργία, 

λειτουργία και βελτιστοποίηση τοποθεσιών και εµπειριών σε οποιοδήποτε κανάλι, 

συσκευή, στρατηγική εξατοµίκευσης και πολλά άλλα.  

∆ηµιουργία περιεχοµένου  

Το Drupal παρέχει µια εµπειρία συγγραφής περιεχοµένου για τους 

δηµιουργούς τους εκδότες και τους διαφηµιζόµενους ώστε να γίνει απλοποιηµένη και 

εύκολη η δηµιουργία περιεχοµένου και η επιτόπια επεξεργασία 

∆ιαχείριση µέσων 

Η υποστήριξη της RichMedia για εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα αρχεία, 

συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης µε Embed για τη χρήση βίντεο YouTube και 

Vimeo, κάνει το Drupal  µια ισχυρή πλατφόρµα διαχείρισης πολυµέσων. 

Ροή εργασίας που λειτουργεί. 

Οι δυνατότητες ροής εργασίας του Drupal το  καθιστούν απλό για τις οµάδες 

να συνεργάζονται σε αναθεωρήσεις περιεχοµένου και εγκρίσεις και ακόµη και να 

δηµιουργούν σύνθετες ροές εργασίας για διαδικασίες σύνταξης. 

Ευέλικτη διάταξη του περιεχοµένου 

Η δηµιουργία σχεδιαγραµµάτων περιεχοµένου δεν απευθύνεται µόνο σε 

τεχνικές οµάδες. Οι  προγραµµατιστές έχουν τη δυνατότητα  να δοµήσουν σελίδες και 

διατάξεις και να χρησιµοποιήσουν  εργαλεία µεταφοράς και απόθεσης, τα οποία 

δηµιουργικά προβάλλουν το περιεχόµενο και τα µέσα χρησιµοποιώντας το εργαλείο 

δηµιουργίας διάταξης του Drupal. 

Πολύγλωσσο Περιεχόµενο 

Το Drupal είναι προϊόν παγκόσµιων συνεργατών.  ∆εκάδες γλώσσες µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τη διεπαφή τους και για τη δηµοσίευση περιεχοµένου σε 

ιστότοπους και εφαρµογές. 

Κινητά 

Το Drupal κατασκευάστηκε για να είναι έτοιµο για κινητά, πράγµα που 

σηµαίνει ότι έχει σχεδιαστεί για να παρέχει µια µεγάλη εµπειρία τόσο για τους 
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επισκέπτες της ιστοσελίδας όσο και για τους διαχειριστές 

ιστότοπων(https://www.acquia.com/drupal). 
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Κεφάλαιο 2ο  Επιλογή εργαλείου ανάπτυξης 

2.1 Περιγραφή Joomla 

Το Joomla θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά και δηµοφιλή Συστήµατα 

∆ιαχείρισηςΠεριεχοµένου, και είναι ανοικτού κώδικα στο διαδίκτυο. Το όνοµα  

Joomla, προέρχεται από τη  λέξη Σουαχίλι που σηµαίνει «όλοι µαζί». Έτσι και αυτή η 

πλατφόρµα, δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας τοποθεσιών Web και πλήθος 

εφαρµογών. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου αυτό, στην πραγµατικότητα,  συνδέει 

τον ιστότοπο µε µια βάση δεδοµένων MySQL, ή PostgreSQL, ώστε να υπάρχει 

αµεσότητα και ευχρηστία τόσο στη  διαχείριση περιεχοµένου από τον διαχειριστή 

τοποθεσίας όσο και από τον επισκέπτη. Όπως και τα άλλα δύο δηµοφιλή Συστήµατα 

∆ιαχείρισης περιεχοµένου έτσι και το Joomla υποστηρίζεται από µια µεγάλη και 

ενεργή κοινότητα προγραµµατιστών, περιέχει πλήθος εργαλείων και επεκτάσεων και 

για αυτό αποτελεί όχι µία περιορισµένη πλατφόρµα πάνω στην οποία 

κατασκευάζεται ένας συγκεκριµένος τύπος ιστότοπου, αλλά ένα γενικότερο σύνολο 

εργαλείων που καθιστά δυνατή τη σύνδεση των επισκεπτών µε δεδοµένα µε 

διάφορους τρόπους.  

Αυτή δυνατότητα δίνει το πλεονέκτηµα στους διαχειριστές και τους 

προγραµµατιστές να υλοποιούν καινούργια πράγµατα σε έναν ιστότοπο, τόσο σε 

απλές ιστοσελίδες όσο και σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστηµάτων, προσωπικές 

ιστοσελίδες, Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, Τουριστικούς οδηγούς, Μεσιτικά 

γραφεία. 

2.2 Τα πλεονεκτήµατα του Joomla 

Το Joomla έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε πολλούς από τους 

ανταγωνιστές του. Εκτός από το γεγονός ότι είναι πλήρως λειτουργικό CMS, είναι 

εύκολο να το µάθει ο χρήστης  και να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίζετε γρήγορα και 

φθηνά. 
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Το Joomla είναι απολύτως δωρεάν.  Υπάρχουν λίγοι λογαριασµοί που το 

Joomla πρέπει να πληρώσει για να συνεχίσει τη λειτουργία του.  

Το Joomla είναι ανοικτού κώδικα και τα τµήµατα του δίνουν τη δυνατότητα  

για έλεγχο και τροποποίηση των ιστοτόπων ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδιοκτήτη 

του. Αποτελείται από πολλές εφαρµογές, επεκτάσεις, πρότυπα και άλλες επιλογές που 

αξιοποιούν στο µέγιστο κάθε δικτυακή δυνατότητα από τον καθένα.  

(https://www.joomlart.com/) 

Περιβάλλον Multi-user και Multi-level – έτσι πολλοί χρήστες, 

συνεργάζονται µε σκοπό την βελτίωση και την συνεχής επέκτασή του. Κάθε χρήστης 

(User) µπορεί να ανήκει σε διαφορετική οµάδα (Group) η οποία διαθέτει και 

διαφορετικά δικαιώµατα (Privileges). 

On-Line Επεξεργαστής Κειµένου WYSIWYG - , πρόκειται για στοιχείο που 

διαθέτουν τα σύγχρονα  CMS µε δυνατότητα OnLine επεξεργασίας και 

µορφοποίησης των κειµένων απλά και γρήγορα.  

∆υνατότητα Προσθήκης Components/Modules - το Joomla εύκολα 

εµπλουτίζεται µε περισσότερα χαρακτηριστικά,  άλλα είναι  δωρεάν και άλλα µε 

πληρωµή. Τα διάφορα components / modules µπορούν να µετατρέψουν το Joomla σε 

ένα σύστηµα ουσιαστικά µε απεριόριστες δυνατότητες από δηµιουργία forum, e-

commerce. 

Πρότυπα / Templates - ToJoomla διαθέτει ελεύθερα templates που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κάποιος να κάνει την ιστοσελίδα του, αλλά και αν δεν του αρέσει 

κάποιο από τα υπάρχοντα µπορεί τότε να φτιάξει κάποιος ή να αγοράσει κάποιο πιο 

επαγγελµατικό σχέδιο από έτοιµα που καλύπτει τις ανάγκες τους.   

Κοινότητα Developers: ToJoomla διαθέτει µία µεγάλη  κοινότητα 

Developers, που αναλαµβάνουν την υποστήριξη αλλά  και το support των χιλιάδων 

opensourceextensions.  

Ευκολία και φιλικότητα: Θεωρείται εύκολο στη χρήση χωρίς να διαθέτει 

κάποιος γνώσεις πάνω στον προγραµµατισµό. 
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∆υνατότητες διαχείρισης: Εξαιτίας της χρήσης του σε µεγάλους ιστοτόπους 

σε αντίθεση µε το WordPress, έχει πολύ καλές δυνατότητες στην διαχείριση και 

κατηγοριοποίηση µεγάλου αριθµού άρθρων και σελίδων.  

 

 

2.3 Τα µειονεκτήµατα του Joomla 

Το Joomla ενώ διαθέτει τεράστια πλεονεκτήµατα, εν τούτοις, χαρακτηρίζεται 

και από κάποια µειονεκτήµατα όπως η φιλικότητα των Joomlasites στις µηχανές 

αναζήτησης, που χρειάζεται κάποιος ειδικές γνώσεις για να τα λύσει. 

Μπορεί να δηµιουργούνται συνεχώς πρόσθετα και επεκτάσεις, αλλά 

δηµιουργούνται και προβλήµατα  στην λειτουργικότητά τους, χαρακτηρίζοντάς τα  

έτσι  πιο ασταθή.  

Συµπερασµατικά, κάθε χρήστης οφείλει να επιλέγει µε προσοχή και έρευνα 

κάθε πρόσθετο ή επέκταση που θα χρησιµοποιήσει Οι ιστοσελίδες που 

δηµιουργούνται µε το  Joomla, είναι εύχρηστες αλλά και ταυτόχρονα  εύκολα 

προσπελάσιµες από χάκερ. Κάθε φορά που ανακοινώνεται µία νέα έκδοση του 

Joomla, αποκαλύπτονται και τα κενά ασφαλείας που καλύπτει η έκδοση αυτή, εκτός 

αν δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας στην συγκεκριµένη νέα έκδοση. Αυτό προκαλεί την 

κοινότητα των hackers στην αναζήτηση ανενηµέρωτων και ευπαθών εφαρµογών µε 

στόχο την παραβίαση αυτών(Σπανός, 2016). 
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Κεφάλαιο 3
ο
 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη 

3.1 UML ∆ιαγράµµατα UML 

Η ενοποιηµένη γλώσσα σχεδιασµού (unifiedmodelinglanguage) (UML) 

αποτελεί µία  γραφική γλώσσα που αναπαριστά οπτικά, και διαµορφώνει τις 

προδιαγραφές των συστηµάτων που βασίζονται σε λογισµικό.  

Αντικειµενικός της στόχος αποτελεί ο σχεδιασµός αντικειµενοστραφών 

συστηµάτων. Στην πραγµατικότητα µε την δηµιουργία UML διαγραµµάτων, 

επιτυγχάνουµε τέσσερεις στόχους: 

1.Οπτική παράσταση του συστήµατος που επιχειρείται η κατασκευή του  

2. Προσδιορισµός της δοµής του 

3. ∆ηµιουργία ενός προτύπου για να  βασίσουµε την κατασκευή του 

συστήµατος,  

4. Τεκµηριώνουµε τις αποφάσεις που λάβαµε.  

Ο «∆ιευθυντής» διευθύνει / διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, άρα και το 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης του ηλεκτρονικού ξενοδοχείου. Εύκολα 

µπορούµε ορίσουµε τις διεργασίες του χρήστη «∆ιευθυντή» που θα εκτελεί µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης ξενοδοχείου και είναι οι εξής: 

� Θα διαχωρίζει τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου σε τµήµατα για να 

είναι ευκολότερα διαχωρίσιµες.  

� Η κάθε τµηµατοποιηµένη δραστηριότητα θα συµβάλλει στην επίτευξη 

των αντικειµενικών στόχων του ξενοδοχείου. 

� Θα αναθέτει την εποπτεία κάθε τµήµατος σε ένα διευθυντικό στέλεχος. 

� Θα διαµορφώνει την οργανωτική δοµή των θέσεων εργασίας που 

προκύπτουν από τη διάρθρωση των τµηµάτων. 

� Θα οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας, ώστε κάθε εργαζόµενος να 

γνωρίζει τις ευθύνες του. 

� Θα οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας, ώστε κάθε εργαζόµενος να 

γνωρίζει τα καθήκοντα.  

� Θα οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας, ώστε κάθε εργαζόµενος να 

γνωρίζει τα δικαιώµατα του. 
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� Θα εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για απρόσκοπτη 

εκτέλεση της εργασίας και την αποφυγή συγχύσεων και αβεβαιότητας 

σε σχέση µε τον ανατιθέµενο ρόλο. 

� Θα προσφέρει ένα δίκτυο διακίνησης και υποστήριξης των αποφάσεων 

της διοίκησης που οδηγούν την επιχείρηση στους αντικειµενικούς της 

στόχους 

 

Ο χρήστης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης ξενοδοχείου είναι και το  «Front Office 

Management». Ως Front Office Management ορίζεται η διαχείριση των δοσοληψιών του 

ξενοδοχείου µε τον πελάτη. Εύκολα µπορούµε ορίσουµε τις διεργασίες του χρήστη «Front 

Office Management» που θα εκτελεί µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης ξενοδοχείου και 

είναι οι εξής: 

1. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί απεριόριστους τύπους και πλήθος δωµατίων. 

2. Θα έχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης αιτιολογίας των εκτός λειτουργίας 

δωµατίων. 

3. Θα έχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης εκκρεµών κρατήσεων. 

4. Θα έχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης µάρκετινγκ. 

5. Θα έχει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης facilities δωµατίων. 

6. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί ειδικές προσφορές. 

7. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί οµάδες πελατών. 

8. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί αγορές - τµηµατοποίηση αγορών. 

9. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί τιµοκαταλόγους και τύπους χρέωσης. 

10. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί αξιολόγηση πελατών. 

11. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιείtransfers δωµατίων. 

12. Θα προσδιορίζει / παραµετροποιεί απεριόριστους αριθµούς πακέτων διαµονής, µε 

δυνατότητα επιµερισµού τιµής ανά τµήµα.  

13. Θα δηµιουργεί απεριόριστο πλήθος καρτελών συνεργατών εταιριών, 

πρακτορείων, touroperators, µε πλήρη φορολογικά και πληροφοριακά στοιχεία τα 

οποία µπορούν να µεταφερθούν αυτόµατα στην κράτηση.  

14. Θα πραγµατοποιεί όλες τις εργασίες της Υποδοχής ενός ξενοδοχείου, όπως 

αφίξεις- καταχωρίσεις πελατών, χρεώσεις υπηρεσιών, πρόβλεψη µεταβλητών 

όρων παραµονής ανά ηµέρα και ανά πελάτη, καταγραφή στοιχείων σε on line 
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βιβλίο πόρτας, παρακολούθηση δωµατίων, κίνησης εστιατορίου, δηµιουργία 

ονοµαστικών πλάνων πελατών. (Πάσσαρη 2015) 

1. Ο πελάτης θα εκτελεί  µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης ξενοδοχείου τις 

παρακάτω διεργασίες.  

2. Ο Πελάτης πραγµατοποιεί εισαγωγή στην εφαρµογή. 

3. Ο Πελάτης βλέπει τα δωµάτια του ξενοδοχείου από την εφαρµογή. 

4. Ο Πελάτης βλέπει τους τιµοκατάλογους και τα Ειδικά πακέτα από την εφαρµογή  

5. Ο Πελάτης βλέπει σε On-line σύνδεση µε την εφαρµογή L του ξενοδοχείου για 

κρατήσεις µέσω internet.(∆ιακοβασίλης, Πασχαλίδης 2015). 

6. Ο Πελάτης πραγµατοποιεί κράτηση δωµατίου στο ξενοδοχείο από την εφαρµογή  

Όλα τα διαγράµµατα έχουν κατασκευαστεί µέσω της on-line πλατφόρµας 

creatly.com 

 

 

 

Εικόνα 5 Περιβάλλον του creately 
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3.2 ∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης 

Τα µοντέλα επιχειρηµατικών διαδικασιών περιγράφουν τις διάφορες 

δραστηριότητες οι οποίες, όταν συνδυαστούν, υποστηρίζουν µια επιχειρηµατική 

διαδικασία  Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο µε το οποίο ο αναλυτής µπορεί να µεταδώσει 

στον χρήστη τι έχει κατανοήσει σχετικά µε τις απαιτήσεις του συστήµατος έως ένα 

σηµείο, αποτελούν τα  ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριοτήτων  Τα διαγράµµατα 

δραστηριοτήτων απεικονίζουν: 

� τον τρόπο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος. 

� Παρουσιάζουν την ροή του ελέγχου στην αντικειµενοστραφή 

σχεδίαση. 

� Αντικαθιστούν τα παλαιότερα διαγράµµατα ροής ελέγχου (flowcharts). 

� Χρησιµοποιούνται για την κατανόηση ενεργειών και την περιγραφή 

της λογικής µιας λειτουργίας του συστήµατος 

Περιλαµβάνουν:  Περιπτώσεις χρήσης , ∆ρώντες (actors) (αυτοί που είναι έξω 

από το σύστηµα).  Σχέσεις εξάρτησης, γενίκευσης, σύνδεσης (Μουρκούσης, 2018) 
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Εικόνα 6 ∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης 

 

3.3 ∆ιάγραµµα κλάσεων (ClassDiagram) 

Το διάγραµµα των κλάσεων ενός συστήµατος αποτελεί ένα  διάγραµµα δοµής 

το οποίο αποτελείται από τις  κλάσεις και τις  σχέσεις  γενίκευσης και σύνδεσης. Έτσι 

ένα διάγραµµα κλάσεων µπορεί να απεικονίσει τη χρήση της κληρονοµικότητας στο 

σχεδιασµό µε τη χρήση δεσµών γενίκευσης.
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3.4 ∆ιάγραµµα κλάσεων (ClassDiagram) ∆ιάγραµµα κλάσεων (ClassDiagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα ∆ιάγραµµα κλάσεων 7
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3.5 ∆ιάγραµµα Καταστάσεων  (StateChartDiagram) 

 

 

Η στατική δοµή των κλάσεων απεικονίζεται στο παραπάνω παράδειγµα, 

καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων. Με το διάγραµµα καταστάσεων 

απεικονίζεται η συµπεριφορά των καταστάσεων µε έµφαση στις µεταπτώσεις µεταξύ 

τους από διάφορα γεγονότα 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8 ∆ιάγραµµα καταστάσεων  σύστηµα κρατήσεων. 
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Εικόνα 9 ∆ιάγραµµα καταστάσεων σύστηµα κράτησης του δωµατίου. 
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3.6DatabaseDiagram Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων
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3.7 ∆ηµιουργία ενός ιστότοπου ξενοδοχείου 

(https://zanmpohotel.cloudaccess.host/index.php) 

(https://zanmpohotel.cloudaccess.host/administrator/index.php) 

 

Στο πρακτικό µέρος ασχοληθούµε µε την δηµιουργία του ιστότοπου ενός 

υποθετικού ξενοδοχείου  µε ονοµασία “ZanmpoHotel”. Για την δηµιουργία του 

ιστότοπου του ξενοδοχείου ZanmpoHotel θα χρειαστούµε έναν χώρο φιλοξενίας του 

ιστότοπου, Λογισµικό µε υποστήριξη PHP και MySQL όπως το XAMPP, το Joomla 

CMS στην τελευταία του έκδοση και ένα πρόσθετο για την υποστήριξη της 

λειτουργίας κρατήσεων του ξενοδοχείου.  

Για την εξασφάλιση του χώρου φιλοξενίας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

είτε τον υπολογιστή µας είτε µία από τις διαθέσιµες Online υπηρεσίες όπως η 

Cloudaccess οι οποίες µας παρέχουν δωρεάν χώρο φιλοξενίας µε περιορισµένες 

δυνατότητες κυρίως σε ότι αφορά στο domainname αλλά και στον διαθέσιµο χώρο. 

 

3.7.1 Εγκατάσταση Joomla στον τοπικό δίσκο 

Εδώ παρουσιάζεται η δηµιουργία του ιστότοπου του ξενοδοχείου στον τοπικό 

δίσκο του υπολογιστή µας. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα:  

1. Μεταφορτώνουµε το λογισµικό υποστήριξης XAMPP από τον 

ιστότοποhttps://www.apachefriends.org: 

a. Μεταβαίνουµε στον 

ιστότοποhttps://www.apachefriends.org 

b. Το XAMPP έχει εκδόσεις για τα σηγµαντικότερα 

λειτουργικά συστήµατα όπως το Linux και τα Windows. 

Μεταφορτώνουµε την τελευταία έκδοση του λογισµικού XAMPP για 

τα Windows στον υπολογιστή µας 
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Εικόνα 10 τελευταία έκδοση του λογισµικού XAMPP 

2. Εγκαθιστούµε το λογισµικό XAMPP στον υπολογιστή µας χρησιµοποιώντας 

τις επιλογές εγκατάστασης που µας προτείνονται από το πρόγραµµα 

εγκατάστασης.  

 

Εικόνα 11 Εγκατάσταση του  λογισµικού XAMPP 
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Εικόνα 12 Τέλος Εγκατάστασης 

3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση ξεκινάµε το κέντρο ελέγχου του XAMPP 

(XAMPP Controlpanel). Την πρώτη φορά θα µας ζητήσει να επιλέξουµε τη 

γλώσσα λειτουργίας του. Επιλέξουµε Αγγλικά και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Save 

 

 

Εικόνα 13 γλώσσα λειτουργίας 

4. Η οθόνη του XAMPP ControlPanel εµφανίζει όλες τις υπηρεσίες που έχουν 

εγκατασταθεί σταµατηµένες. Εµείς χρειαζόµαστε τις υπηρεσίες Apache 
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Server και MySQL Server οπότε τις ξεκινάµε κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα 

κουµπιά Start. 

 

 

Εικόνα 14 Η οθόνη του XAMPP ControlPanel 

 

5. Μεταφορτώνουµε τα αρχεία εγκατάστασης του Joomla από τον 

ιστότοποhttp://www.joomla.org/ 

a. Μεταβαίνουµε στη διεύθυνση http://www.joomla.org/ 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί DownloadJoomla για να µεταφορτώσουµε 

τα αρχεία εγκατάστασης του Joomla στον υπολογιστή µας και σε 

συµπιεσµένη µορφή zip..  
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6. ∆ηµιουργούµε έναν φάκελο σε συγκεκριµένο χώρο του δίσκου για τη 

φιλοξενία του Joomla. 

a. Μεταβαίνουµε στον κατάλογο εγκατάστασης του XAMPP στον 

σκληρό δίσκο (συνήθως C:\xampp). 

b. Μεταβαίνουµε στον υποκατάλογοhtdocs 

c. ∆ηµιουργούµε ένα  υποφάκελοzanmpohotel για τον ιστότοπο 

d. Αποσυµπιέζουµε το αρχείο που µεταφορτώσαµε από τον 

ιστότοποhttp://www.joomla.org/ και µεταφέρουµε τα αρχεία του 

Joomla στον κατάλογο zanmpohotel 

7. ∆ηµιουργούµε τη βάση δεδοµένων του ιστότοπου: 

a. Εκκινούµε το κέντρο ελέγχου του XAMPP  

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Admin του MySQL Server 

c. ∆ηµιουργούµε µία νέα βάση δεδοµένων µε όνοµα zanmpohotel 

8. Εγκαθιστούµε το Joomla: 

a. Μεταβαίνουµε στη διεύθυνση localhost/zanmpohotel 

b. Στην αρχική σελίδα της εγκατάστασης, εισάγουµε το Όνοµα της 

ιστοσελίδας καθώς και το E-mail, το όνοµα και το κωδικό του 

∆ιαχειριστή της ιστοσελίδας 
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c. Στην επόµενη σελίδα εισάγουµε το Όνοµα διακοµιστή(localhost), το 

Όνοµα χρήστη(root), τον Κωδικό χρήστη (κενός) και το Όνοµα της 

Βάσης ∆εδοµένων (zanmpohotel) 

d. Στην επόµενη σελίδα γίνεται ένας έλεγχος ρυθµίσεων και κάνουµε 

κλικ στο κουµπί Εγκατάσταση: 

e. Στην επόµενη σελίδα κάνουµε κλικ στο κουµπί αφαίρεσης του 

φακέλου εγκατάστασης ενώ έχουµε δύο επιπλέον επιλογές: 

■ Με κλικ στο κουµπί Ιστοσελίδα µεταβαίνουµε στην αρχική 

σελίδα του ιστότοπου.  

■ Με κλικ στο κουµπί ∆ιαχειριστής µεταβαίνουµε στη σελίδα 

διαχείρισης του ιστότοπου.Θα µας ζητηθεί όνοµα χρήστη και 

συνθηµατικό. Μπορούµε επίσης να µεταβούµε στη διαχείριση 

µε πλοήγηση στο localhost//myhotel/administrator 

 

 

Εικόνα 15Όνοµα χρήστη και συνθηµατικό. 

3.7.2 Βασικές ρυθµίσεις ιστότοπουJoomla 

Πριν την εγκατάσταση του πρόσθετου για τις κρατήσεις ξενοδοχείου πρέπει 

να γίνουν κάποιες βασικές ρυθµίσεις του ιστότοπου όπως η εγκατάσταση της 

ελληνικής γλώσσας και η εγκατάσταση ενός προτύπου. 

Εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας 

Η εγκατάσταση και η χρήση µιας γλώσσας αποτελείται από 2 ξεχωριστές ενέργειες: 
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1. Εγκατάσταση γλώσσας 

a. Επιλέγουµε Extensions, Manage και Install Languages 

b. Βρίσκουµε την ελληνική γλώσσα και την επιλέγουµε 

c. Κάνουµε κλικ στο κουµπί  Install  για την εγκατάσταση των αρχείων της 

γλώσσας 

 

2. Ενεργοποίηση ελληνικής γλώσσας. Η ενεργοποίηση της γλώσσας γίνεται χωριστά 

για τον ιστότοπο και για την περιοχή διαχείρισης. Έτσι στον ιστότοπο και στη 

περιοχή διαχείρισης µπορούµε να έχουµε διαφορετικές γλώσσες. 

a. ΕπιλέγουµεExtensions/Language(s)καιInstalled  

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Default, για να ενεργοποιηθεί η ελληνική γλώσσα 

για τον ιστότοπο.  

 

 

Εικόνα 16 Ενεργοποίηση ελληνικής γλώσσας 

c. Αλλάζουµε την επιλογή Site σε Administrator για την περιοχή διαχείρισης 

d. Επαναλαµβάνουµε τα ίδια βήµατα για να ενεργοποιηθεί η ελληνική γλώσσα 

και για τη περιοχή διαχείρισης.  

3.7.3 Προσθήκη ενός προτύπου 

Τα πρότυπα που είναι ενσωµατωµένα στο Joomla δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

ενός σύνθετου ιστότοπου και έτσι οι περισσότεροι οδηγούνται στην εγκατάσταση και 

χρήση ενός εξωτερικού προτύπου. Για τον ιστότοποzanmpohotel θα 
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χρησιµοποιήσουµε ένα δωρεάν πρότυπο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

ιστοτόπους ξενοδοχείων. 

 

 

Εικόνα 17 Προσθήκη ενός προτύπου 

1. Μεταβαίνουµε στην διεύθυνση 

https://ltheme.com/project/lt-hotel-free-joomla-hotel-template/ και 

µεταφορτώνουµε το πρότυπο. 

2. Εγκαθιστούµε το προτύπου στον ιστότοπο: 

a. Επιλέγουµε Επεκτάσεις, ∆ιαχείριση  και Εγκατάσταση 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αναζητήστε για αρχείο 

c. Βρίσκουµε το αρχείο εγκατάστασης του προτύπου στον υπολογιστή 

µας και το µεταφορτώνουµε 
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3. Επιλέγουµε Επεκτάσεις και ∆ιαχείριση προτύπων 

4. Ενεργοποιούµε το πρότυπο LT-Hotel  

 

Εικόνα 18 Ενεργοποιούµε το πρότυπο LT-Hotel  

 

3.7.4 Εγκατάσταση πρόσθετου λήψης εφεδρικών αντιγράφων 

Το AkeebaBackup είναι µία εφαρµογή για το Joomla µε την οποία µπορούµε να 

δηµιουργούµε αντίγραφα ασφαλείας του ιστότοπου, να επαναφέρουµε τον ιστότοπο 

σε µία προηγούµενη κατάσταση σε περιπτώσεις προβληµάτων στη λειτουργία του και 

να µεταφέρουµε τον ιστότοπο σε έναν άλλο διακοµιστή ιστοσελίδων. 

Η εγκατάσταση γίνεται µε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Μεταβαίνουµε στην ιστοσελίδα  https://www.akeebabackup.com 

2. Κάνουµε κλικ στο µενού Download 

3. Κάνουµε κλικ στο κουµπί µεταφόρτωσης του AkeebaBackup για το Joomla. 

4. Μεταβαίνουµε στη διαχείριση του Joomla 

5. Επιλέγουµε Επεκτάσεις, ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

6. Επιλέγουµε καρτέλα Μεταφόρτωση Αρχείου Πακέτου 

7. Κάνουµε κλικ στο κουµπί αναζήτησης  

8. Βρίσκουµε στον υπολογιστή µας και µεταφορτώνουµε το αρχείο 

εγκατάστασης του AkeebaBackup. 
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Για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας του ιστότοπου ακολουθούµε τα παρακάτω 

βήµατα: 

1. Επιλέγουµε Εφαρµογές και AkeebaBackup. 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί BackupNow 

 

3. Προαιρετικά πληκτρολογούµε µία περιγραφή για το συγκεκριµένο αντίγραφο 

ασφαλείας 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί BackupNow 
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Όταν τελειώσει η διαδικασία δηµιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας µπορούµε να 

µεταφορτώσουµε το αντίγραφο ασφαλείας στον υπολογιστή µας είτε µέσα από το 

περιβάλλον του AkeebaBackup είτε µέσω ενός FTP client όπως ο Filezilla.  

Για την µεταφόρτωση µέσω της εφαρµογής AkeebaBackup ακολουθούµε τα 

παρακάτω βήµατα.  

1. Επιλέγουµε Εφαρµογές και AkeebaBackup 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί ManageBackups 

3. Κάνουµε κλικ στο κουµπί µεταφόρτωσης του Backup (Download) στον 

υπολογιστή µας 

 

Για την µεταφόρτωση µέσω του Filezilla ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα.  

1. Συνδεόµαστε µέσω του Filezilla στον ιστότοπο 

2. Μεταβαίνουµεστονκατάλογο 

Administrator\Components\com_akeeba\backups  
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3. Μεταφορτώνουµε τοπικά το αρχείου του αντιγράφου ασφαλείας µε κατάληξη 

jpa 

Το σύστηµα κρατήσεων του Ξενοδοχείου 

Για την δηµιουργία του συστήµατος κρατήσεων του ξενοδοχείου επιλέχθηκε η 

δωρεάν επέκταση SolidRes. 

3.7.5 Εγκατάσταση της επέκτασης 

1. Μεταβαίνουµε στον ιστότοποhttps://www.solidres.com/ 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Free Download 

 

3. Μεταφορτώνουµε την τελευταία έκδοση “Core” του SolidRes στον υπολογιστή 

µας. 

 

Εικόνα 19 Τελευταία έκδοση “Core” του SolidRes στον υπολογιστή µας. 

 

4. Μεταβαίνουµε στη διαχείριση του Joomla 

5. Επιλέγουµε Επεκτάσεις, ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

6. Επιλέγουµε καρτέλα Μεταφόρτωση Αρχείου Πακέτου 
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7. Κάνουµε κλικ στο κουµπί αναζήτησης  

8. Βρίσκουµε στον υπολογιστή µας και µεταφορτώνουµε το αρχείο εγκατάστασης 

του AkeebaBackup. 

 

3.7.6 Ρυθµίσεις εφαρµογής 

Επιλέγουµε Εφαρµογές και Solidres. Αρχικά πρέπει να ορίσουµε µερικές µεταβλητές 

της εφαρµογής. Το πρώτο που θα ορίσουµε είναι το νόµισµα της εφαρµογής: 

1. Επιλέγουµε Νοµίσµατα από το πλαϊνό µενού 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Εισάγουµε ρυθµίσεις για το Ευρώ 

 

Εικόνα 20 Ρυθµίσεις για το Ευρώ 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση & Κλείσιµο 

Έπειτα θα ορίσουµε τον ΦΠΑ 
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1. Επιλέγουµε Φόροι από το πλαϊνό µενού 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Εισάγουµε ρυθµίσεις για το ΦΠΑ 

 

Εικόνα 21 ρυθµίσεις για το ΦΠΑ 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση & Κλείσιµο 

 

3.7.7  Εισαγωγή στοιχείων ξενοδοχείου 

Επιλέγουµε Εφαρµογές και Solidres. Η µονάδα µας θα πρέπει να υπάγεται σε µία 

κατηγορία καταλυµάτων. Έτσι πρέπει να δηµιουργήσουµε την κατηγορία Hotel. 

1. Επιλέγουµε Κατηγορίες από το πλαϊνό µενού 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Εισάγουµε ρυθµίσεις για την κατηγορία Hotel 
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Εικόνα 22 Ρυθµίσεις για την κατηγορία Hotel 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση & Κλείσιµο 

Έπειτα πρέπει να δηµιουργήσουµε τη µονάδα ZanmpoHotel. 

1. Επιλέγουµε Μονάδες από το πλαϊνό µενού 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Εισάγουµε ρυθµίσεις για τη µονάδα ZanmpoHotel στην καρτέλα “Γενικές 

Πληροφορίες” 
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Εικόνα 23 Ρυθµίσεις για τη µονάδα ZanmpoHotel 

4. Εισάγουµε ρυθµίσεις δηµοσίευσης όπως την βαθµολογία της µονάδας σε αστέρια 

και την απόσταση από το κέντρο της πόλης για τη µονάδα Zanmpo στην καρτέλα 

“Επιλογές ∆ηµοσίευσης”. 
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Εικόνα 24 ρυθµίσεις για τη µονάδα ZanmpoHotel 

 

5. Εισάγουµε εικόνες της µονάδας στην καρτέλα “Media” 

 

Εικόνα 25 Καρτέλα “Media” 
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6. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση & Κλείσιµο 

 

 

Εικόνα 26 Φωτογραφία από το Hotel 

3.7.8 Τύποι  δωµατίων 

1. Επιλέγουµε Τύποι δωµατίων από το πλαϊνό µενού 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Εισάγουµε ρυθµίσεις για την κατηγορία Σουΐτα στην καρτέλα “Γενικές 

πληροφορίες” 



 

Μεσολόγγι 2020  

41 

 

 

 

Εικόνα 27  Ρυθµίσεις για την κατηγορία Σουίτα 

4. Εισάγουµε τα δωµάτια που ανήκουν στην κατηγορία Σουΐτα στην καρτέλα 

“∆ωµάτιο” 
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Εικόνα 28 Επεξεργασία σωµατίου Σουίτα 

 

5. Εισάγουµε εικόνες του τύπου δωµατίου στην καρτέλα “Media” 

 

Εικόνα 29 Καρτέλα “Media” 

6. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση & Κλείσιµο 
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Εικόνα 30∆ωµάτιο Σουίτα 

 

 

Εικόνα 31 ∆ωµάτιο 
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Εικόνα 32  ∆ωµάτιο 2 

 

3.7.9 Προσθήκη στοιχείου µενού για τις κρατήσεις 

1. ∆ηµιουργούµε ένα στοιχείο µενού για την φόρµα επικοινωνίας 

(a) Επιλέγουµε Μενού, MainMenu και προσθήκη Νέου Στοιχείου Μενού 

(b) Εισάγουµε τα στοιχεία του νέου στοιχείου µενού: 

 

Εικόνα 33 Προσθήκη στοιχείου µενού για τις κρατήσεις 
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(c) Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

2. ∆οκιµάζουµε τη φόρµα κρατήσεων. Από τον ιστότοπο επιλέγουµε το στοιχείο 

µενού Κρατήσεις: 

 

Εικόνα 34 Κρατήσεις 
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3.7.10 ∆ιαδικασία µιας εικονικής κράτησης ενός δωµατίου του 

ξενοδοχείου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ∆ιαδικασία µιας εικονικής κράτησης ενός 

δωµατίου του ξενοδοχείου. 

 

 

Εικόνα 35 Λεπτοµέρειες Κράτησης 
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Εικόνα 36 Πληροφορίες επισκέπτη 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37 Επιλογές ∆ωµατίου µε αριθµό παιδιών, 
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Εικόνα 38 Επιλογή χώρας επισκέπτη 

 

Εικόνα 39 Έλεγχος για κουπόνι 
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Εικόνα 40 Στοιχεία επισκέπτη για την κράτηση 

 

 

Εικόνα 41 Ολοκλήρωση κράτησης 

Στη διαχείριση του Joomla µπορούµε να δούµε όλες τις κρατήσεις και την κατάστασή 

τους: 

1. Επιλέγουµε Εφαρµογές, Solidres και Κρατήσεις 
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Εικόνα 42 ∆ιαχείριση Κρατήσεων 

2. Κάνουµε κλικ στον κωδικό της κράτησης που µας ενδιαφέρει για να δούµε τις 

λεπτοµέρειές της: 

 

 

Εικόνα 43Eπεξεργασία  κράτησης 7eb4663f 
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Ένα mail  επιβεβαίωσης έρχεται στο mailtτου πελάτη για να παρακολουθεί την 

κράτηση του δωµατίου του και ένα mail  στον διαχειριστή του συστήµατος. 

 

3.7.11Slideshow εικόνων του ξενοδοχείου 

Ένα slideshow εικόνων που εµφανίζεται στην αρχική σελίδα ανεβάζει την αισθητική 

του ιστότοπου και προδιαθέτει θετικά τον επισκέπτη του. 

1. Μεταβαίνουµε στον ιστότοπο 

https://dj-extensions.com/downloads/cat_view/76-dj-imageslider 

2. Μεταφορτώνουµε το πρόσθετο στον υπολογιστή µας 

3. Εγκαθιστούµε το πρόσθετο στον ιστότοπο 

a. Επιλέγουµε Επεκτάσεις,  ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αναζητήστε για αρχείο 

c. Βρίσκουµε και µεταφορτώνουµε το αρχείου εγκατάστασης του 

πρόσθετου 

4. Επιλέγουµε Εφαρµογές και DJ ImageSlider 

5. Κάνουµε κλικ στο κουµπί NewCategory  

6. ∆ηµιουργούµε µία νέα κατηγορία µε όνοµα Hotel και αποθήκεύουµε 

7. Κάνουµε κλικ στο κουµπί NewSlide  

8. Εισάγουµε τα στοιχεία της 1ης εικόνας 
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Εικόνα 44NewSlide 

9. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

10. Επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω βήµατα για την εισαγωγή και άλλων Slides 

11. Επιλέγουµε Επεκτάσεις και  Ενθέµατα 

12. Ενεργοποιούµε το πρόσθετο DJ-ImageSlider και αλλάζουµε τις ρυθµίσεις του 

µε πιο βασικές: 

a. Εµφάνισε τίτλο: Απόκρυψη 

b. SliderSource: Component 

c. Slidertype: Horizontal 

d. Σύνδεση µενού: µόνο στην Αρχική 
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Εικόνα 45 Πρόσθετο DJ-ImageSlider 
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3.7.12 Εισαγωγή Googlemaps 

Θα εισάγουµε ένα ένθεµα µε έναν χάρτη της Google στο κάτω µέρος του ιστότοπου. 

1. Ενεργοποιούµε τη δυνατότητα ενσωµάτωσης στοιχείων iframe στον 

κειµενογράφο του Joomla: 

a) Επιλέγουµε  Επεκτάσεις και ∆ιαχείριση προσθέτων 

b) Κάνουµε κλικ στο πρόσθετο 

Κειµενογράφος TinyMCE 

c) Μεταβαίνουµε στο πλαίσιο κειµένου 

Απαγορευµένα στοιχεία και 

αφαιρούµε το Iframe έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η χρήση του στο Joomla 

d) Επαναλαµβάνουµε το παραπάνω βήµα για όλα τα σετ 

ρυθµίσεων 

e) Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

2. Μεταβαίνουµε στον ιστότοποmaps.google.com 

3. Βρίσκουµε το κατάλληλο σηµείο για το ξενοδοχείο µας στον χάρτη 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί κοινοποίησης 

5. Κάνουµε κλικ στην καρτέλα Ενσωµάτωση χάρτη  

6. Αντιγράφουµε τον κώδικα iframe 

7. Μεταβαίνουµε στη διαχείριση του Joomla 

8. Επιλέγουµε Επεκτάσεις και Ενθέµατα 

9. ∆ηµιουργούµε ένα νέο Προσαρµοσµένο ένθεµα 

10. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Εναλλαγή κειµενογράφου στο 

κάτω µέρος του κειµενογράφου 

11. Επικολλούµε τον κώδικα iframe του googlemaps 

12. Αλλάζουµε τον κώδικα έτσι ώστε ο χάρτης να έχει πλάτος το 100% της 

οθόνης  
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Εικόνα 46 Εισαγωγή Googlemaps 

 

13. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση. 

14. ∆οκιµάζουµε το αποτέλεσµα στον ιστότοπο 

 

Εικόνα 47 Το  αποτέλεσµα στον ιστότοπο 
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Εικόνα 48 Προβολή εικόνων δορυφόρου 

3.7.13 Φόρµα επικοινωνίας 

Ένα slideshow εικόνων που εµφανίζεται στην αρχική σελίδα ανεβάζει την αισθητική 

του ιστότοπου και προδιαθέτει θετικά τον επισκέπτη του. 

1. Μεταβαίνουµε στον ιστότοπο 

https://creative-solutions.net/joomla/creative-contact-form 

2. Μεταφορτώνουµε το πρόσθετο στον υπολογιστή µας 

3. Εγκαθιστούµε το πρόσθετο στον ιστότοπο 

a. Επιλέγουµε Επεκτάσεις,  ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αναζητήστε για αρχείο 

c. Βρίσκουµε και µεταφορτώνουµε το αρχείου εγκατάστασης του 

πρόσθετου 

4. ΕπιλέγουµεΕφαρµογές, Creative Contact Form και Forms 

5. Κάνουµεκλικστο Basic Contact Form 

6. Αλλάζουµε τις βασικές ρυθµίσεις της φόρµας 
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Εικόνα49 Contact Form και Forms 

7. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

8. Κάνουµε κλικ στο ManageFields 

9. Αλλάζουµε τις ρυθµίσεις καθενός από τα πεδία όπως το όνοµά τους και τον 

τύπο τους: 

 

 

Εικόνα 50ManageFields 
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10. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

11. ∆ηµιουργούµε ένα στοιχείο µενού για την φόρµα επικοινωνίας 

a. Επιλέγουµε Μενού, MainMenu και προσθήκη Νέου Στοιχείου Μενού 

b. Εισάγουµε τα στοιχεία του νέου στοιχείου µενού όπως: 

i. Τίτλος Μενού: Επικοινωνία 

ii. Είδος Στοιχείου Μενού: CreativeContact Form 

iii. Form: BasicContact Form 

c. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

12. ∆οκιµάζουµε τη φόρµα επικοινωνίας. Από τον ιστότοπο επιλέγουµε το 

στοιχείο µενού Επικοινωνία: 

 

Εικόνα 51 Επικοινωνία 

 

3.7 .14Portfolio ξενοδοχείου 

Ένα portfolio εικόνων του ξενοδοχείου ανεβάζει την αισθητική του ιστότοπου και 

προδιαθέτει θετικά τον επισκέπτη του. 

1. Μεταβαίνουµε στον ιστότοπο 

https://www.joomshaper.com/joomla-extensions/sp-simple-portfolio \ 
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2. Μεταφορτώνουµε το πρόσθετο στον υπολογιστή µας 

3. Εγκαθιστούµε το πρόσθετο στον ιστότοπο 

a. Επιλέγουµε Επεκτάσεις,  ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αναζητήστε για αρχείο 

c. Βρίσκουµε και µεταφορτώνουµε το αρχείου εγκατάστασης του 

πρόσθετου 

4. Επιλέγουµε Εφαρµογές και SP SimplePortfolio 

5. Εισάγουµε κατηγορία 

a. Κάνουµε κλικ στο Categories 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

c. Εισάγουµε τίτλο για την κατηγορία και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Αποθήκευση 

6. Εισάγουµε στοιχεία στο Portfolio 

a. Κάνουµε κλικ στο Items 

b. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

c. Εισάγουµε ρυθµίσεις για το στοιχείο και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Αποθήκευση 
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Εικόνα 52 Εφαρµογές και SP SimplePortfolio 

 

d. Επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω βήµατα για τα υπόλοιπα στοιχεία του 

portfolio 

7. ∆ηµιουργούµε ένα στοιχείο µενού για το Portfolio 

a. Επιλέγουµε Μενού, MainMenu και προσθήκη Νέου Στοιχείου Μενού 

b. Εισάγουµε τα βασικά στοιχεία του νέου στοιχείου µενού όπως: 

i. Τίτλος Μενού: Portfolio 

ii. Είδος Στοιχείου Μενού: SP SimplePortfolio 
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Εικόνα 53 Επεξεργασία Στοιχεία Μενού 

c. Εισάγουµε τα στοιχεία του Portfolio στην καρτέλα SP 

SimplePortfolioSettings: 

 

Εικόνα 54 Εισάγουµε τα στοιχεία του Portfolio 

d. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

8. ∆οκιµάζουµε το Portfolio. Από τον ιστότοπο επιλέγουµε το στοιχείο µενού 

Portfolio: 
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Εικόνα 55Portfolio 

3.7.15 Πληροφορίες αρχικής σελίδας 

Στην αρχική σελίδα παρουσιάζουµε βασικές πληροφορίες για τις παροχές του 

ξενοδοχείου. 

1. Επιλέγουµε Επεκτάσεις και Ενθέµατα 

2. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Νέο 

3. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Προσαρµοσµένο 

4. Εισάγουµε στοιχεία του ενθέµατος: 



 

Μεσολόγγι 2020  

63 

 

 

Εικόνα 56 Πληροφορίες αρχικής σελίδας 

5. Ορίζουµε την Αρχική σελίδα ως σελίδα εµφάνισης του ενθέµατος 

 

Εικόνα 57Προσαρµοσµένο Ένθεµα 

6. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση 

7. Επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω βήµατα για τα υπόλοιπα ενθέµατα 

πληροφοριών της Αρχικής σελίδας 

8. ∆οκιµάζουµε τα ενθέµατα πληροφοριών στην Αρχική σελίδα του ιστότοπου: 
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Εικόνα 58ZanmpoHotel 

 

 

Εικόνα59Εγγραφτείτε στο Newsletters 
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Κεφάλαιο 4
ο
Συντήρηση – Αναβάθµιση Ιστοσελίδας 

4.1 Συντήρηση Ιστοσελίδας 

Πέρα από τη δηµιουργία της ιστοσελίδας η σηµαντικότερη εργασία είναι η 

συντήρησή της και η αναβάθµισή της, αν ο ιδιοκτήτης θέλει να προσελκύει κόσµο και 

να θεωρείται ανταγωνιστική η επιχείρησή του στο διαδίκτυο.  

Με τον όρο συντήρηση της ιστοσελίδας εννοούµε κάθε δραστηριότητα της 

επιχείρησης  που αφορά την καλύτερη διαµονή του πελάτη, την αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο εύκολα και µε ασφαλή τρόπο και δηµοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα Με την έννοια συντήρηση ιστοσελίδας καλούµε όλες εκείνες τις εργασίες 

που λαµβάνουν χώρα µετά το πέρας της ολοκλήρωσης µιας ιστοσελίδας. Ο σκοπός 

της συντήρησης.  

Συνήθως οι δραστηριότητες που ενηµερώνονται στον ιστότοπο ενός 

ξενοδοχείου µε σκοπό την  αύξηση της επισκεψιµότητά 

 του αποτελεί η προσθήκη κάθε κειµένου και φωτογραφιών που αναφέρονται στην 

επιχείρηση.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα της εργασίας µας πάντα 

κρατάµε ένα αντίγραφο ασφαλείας του ιστοτόπου µας (Backup),  µε τον τρόπο που 

περιγράφηκε αναλυτικά. 

4.2 Αναβάθµιση Ιστοσελίδας 

Η ανάγκη να έχουµε περισσότερες σελίδες και µάλιστα να δηµιουργούνται 

από απλούς χρήστες και όχι από προγραµµατιστές οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας 

κατηγορίας λογισµικού γνωστά ως CMS (ContentManagement Systems ή Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου). Η αναβάθµιση ιστοσελίδων έγινε πλέον ανάγκη. 
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Η ιστοσελίδα στην πραγµατικότητα αποτελεί µία ηλεκτρονική επιχείρηση και 

όπως κάθε επιχείρηση έτσι και αυτή  έχει ανάγκη από ανανέωση, προκειµένου να 

παραµένει διαχρονικά ελκυστική και επίκαιρη. Η εµφάνιση της ιστοσελίδας,  το 

ενηµερωµένο περιεχόµενο της και η λειτουργικότητά της είναι αυτά που θα 

τραβήξουν την προσοχή των επισκεπτών και θα µετατραπούν σε πελάτες. 

Αντικειµενικός στόχος µιας ιστοσελίδας είναι να προσελκύει συνεχώς νέους πελάτες.  

 

4.3 Αναβάθµιση Λογισµικού 

Η αύξηση της πολυπλοκότητας επέφερε την ευπάθεια στα συστήµατα και έτσι 

πλέον σήµερα θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων η ανανέωση 

του λογισµικού CMS (Core, Modules, Extensions,  Plugins, Componentsκλπ). 

Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πολύ γρήγορη επιβάλλεται και για 

κάθε ιστοσελίδα και οι απαραίτητες αναβαθµίσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

προσθήκης ή επέκτασης στο µέλλον για διάφορα ενθέµατα και όχι µόνο. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο λύσεις: 

� Αναβάθµιση ή ανακατασκευή της ιστοσελίδας µας  

� Μεταφορά σε άλλο Server.  

Η αναβάθµιση λογισµικού γίνεται απλά και αυτοµατοποιηµένα ακολουθώντας τις 

οδηγίες από τον επίσηµο ιστότοπο του Joomla ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

� Επίσκεψη στον επίσηµο ιστότοπο του Joomla 

� download της συγκεκριµένης έκδοσης  

� Upload   το αρχείο της αναβάθµισης (συνήθως µε κατάληξη .taz.gz) στοn 

κατεστηµένο φάκελο του Joomla. 

� Στο cpanel του domain µας, επιλέγουµε το αρχείο που έχουµε ανεβάσει και 

κάνουµε κλικ στην επιλογή "ExtractFileContents".  

Έτσι πραγµατοποιείται η αναβάθµιση της ιστοσελίδας µε τυχόν βελτιώσεις που 

µπορεί να υπάρχουν στην νέα έκδοση, λύνονται προγραµµατιστικά λάθη, και κενά 

ασφάλειας. 

� Νέα πλουσιότερα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα η εύκολη προβολή σε 

smartphones και tablet. 
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� Καλύτερη διαχείριση από τις παλαιότερες εκδόσεις. 

� Βελτίωση κώδικα για καλύτερη προώθηση SEO για το Google και άλλες 

µηχανές αναζήτησης. 

� Περισσότερη σταθερότητα του λογισµικού σε αναβαθµίσεις ή προσαρµογές 

από τον διαχειριστή. 

� Περισσότερα εργαλεία πελατοκεντρικού χαρακτήρα µε στόχο καλύτερο 

µάρκετινγκ. 

� Πολλές βελτιώσεις σε υποστήριξη για κινητά 

Καλύτερα εργαλεία πρόσθετης λειτουργικότητας (componentsκλπ). 

� Βελτίωση κώδικα για συµβατότητα µε νέες εκδόσεις και χαρακτηριστικά της 

παγκόσµιας τυποποίησης για τον ιστό (W3C) όπως για παράδειγµα 

τυποποίηση για webbrowsers (πχ GoogleChrome, MozillaFirefox, Safari, 

Opera, EdgeBrowserκλπ)  ( https://www.lifehacker.gr). 
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Κεφάλαιο 5
ο
 Αξιολόγηση Εφαρµογής και ∆υνατότητες 

5.1  Τι  έχει ο ιστότοπος που σχεδιάσαµε: 

� Εύκολη περιήγηση στο φιλικό περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί. 

� Χρήση κάθε νέας τεχνολογίας µε σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών.  

� Λεπτοµερής παρουσίαση µε εικόνες  του ξενοδοχείου και των δωµατίων µε 

Zoom.  

� Προβολής Φωτογραφιών του ξενοδοχείου, των δωµατίων,. 

� ∆υνατότητα OnLine κράτησης µε δυνατότητα πληρωµής µε πιστωτική κάρτα  

και µε tracking κράτησης µε κωδικό κράτησης και email. 

� Συµπλήρωση tων στοιχείων του πελάτη µε όλες τις λεπτοµέρειες 

� Φόρµα επικοινωνίας ( contactform )  

� Newsletters 

� Pinterest 

5.2 Τι δεν κάνει  ο ιστότοπος: 

� Blog για δηµοσίευση άρθρων σχετικά µε προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και 

νέα της ιστοσελίδας, τα οποία θα µπορούν να κοινοποιηθούν σε Social Media. 

� Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

� Κριτικές από πελάτες. Η συγκέντρωση βαθµολογιών και κριτικών για τις 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου βοήθα τον επισκέπτη να διαµορφώσει µία πιο 

αντικειµενική άποψη για το ξενοδοχείο καθώς επίσης παρέχει και µια αίσθηση 

σιγουριάς στον υποψήφιο πελάτη.  

� Σύνδεση της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου µας µε ιστοσελίδες-εταιρείες 

OnLine κρατήσεων καταλυµάτων στον κόσµο, όπως Booking.com, 

TripAdvisor.com, trivago.gr.  

�  ∆εν µπορεί να γίνει καταγραφή των καλύτερων πελατών  επειδή  χρειάζεται 

upgrade επί πληρωµή για αυτά , οπότε δεν µπορούν να δοθούν και µπόνους σε 

πελάτες. 

� Πρόβλεψη για τοποθέτηση ειδικών προσφορών για συγκεκριµένες 

ηµεροµηνίες.(Σπανός, 2016). 
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5.3 Σύγκριση του ιστοτόπου µε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείουHilton 

στη διεύθυνση:  https://www.hiltonathens.gr/ 

 

Η σχεδίαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα έγινε µe εύκολο τρόπο και το 

περιβάλλον είναι  φιλικός τον χρήστη, όπως και το περιβάλλον του ξενοδοχείου 

Hilton. 

Η χρήση τελευταίων τεχνολογιών υπάρχει και στην ιστοσελίδα τη δική µας 

όπως και στην ιστοσελίδα του Hilton 

 Και στο ξενοδοχείο της εργασίας µας υπάρχει αναλυτική παρουσίαση του 

ξενοδοχείου και των δωµατίων  όπως και στο  ξενοδοχείο Hilton. 

∆εν υπάρχει αναλυτική παρουσίαση επιµέρους υπηρεσιών του ξενοδοχείου 

π.χ. εστιατόριο, beachbar, swimmingpool στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου µας. 

 Και στο δικό µας ξενοδοχείο υπάρχει  Περιοχή Προβολής Φωτογραφιών του 

ξενοδοχείου, των δωµατίων, της περιοχής. (Photo Gallery)  

Υπάρχει και σε µας δυνατότητα OnLine κράτησης µε δυνατότητα πληρωµής 

µε πιστωτική κάρτα  

Υπάρχει  Φόρµα επικοινωνίας ( contactform ) και στο δικό µας ξενοδοχείο. 

Και στο δικό µας ξενοδοχείο λειτουργεί  Newsletter για εγγραφή επισκεπτών 

στα ενηµερωτικά δελτία της ιστοσελίδας και οµαδική αποστολή ενηµερωτικών 

δελτίων 

Υπάρχει και στο δικό µας ξενοδοχείο  tracking κράτησης µε κωδικό κράτησης 

και email. 

Έχουν ενσωµατωθεί καις το δικό µας ξενοδοχείο  λειτουργίες  

socialnetworking (Facebook, Pinterest, YouTube.). Το Facebook δεν λειτουργεί 

καθώς το δηµιούργησα µε µάι εικόνα του ξενοδοχείου καις τη συνέχεια µπλοκαρε. 
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Στην τρέχουσα έκδοση του solidres για να µπορεί να ακυρώσει ο πελάτης 

πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο site και να έχει πρόσβαση στο frondenddashboard 

το οποίο είναι επι πληρωµή), οπότε δεν  υπάρχει. 

Όταν  ο πελάτης κάνει αναζήτηση σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες τότε 

εµφανίζει πόσα δωµάτια είναι διαθέσιµα, άρα η  πληρότητα ξενοδοχείου (ανά πάσα 

στιγµή) φαίνεται στον πελάτη µε τέτοιο τρόπο, όπως και στο Hilton. 

∆εν υπάρχει  Blog για δηµοσίευση άρθρων σχετικά µε προϊόντα, υπηρεσίες, 

προσφορές και νέα της ιστοσελίδας, τα οποία θα µπορούν να κοινοποιηθούν σε Social 

Media. Κριτικές από πελάτες. Η συγκέντρωση βαθµολογιών και κριτικών για τις 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου βοήθα τον επισκέπτη να διαµορφώσει µία πιο 

αντικειµενική άποψη για το ξενοδοχείο καθώς επίσης παρέχει και µια αίσθηση 

σιγουριάς στον υποψήφιο πελάτη. Στο δικό µας ξενοδοχείο δεν υπάρχει όπως στο 

Hilton. 

∆εν υπάρχει σύνδεση της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου µας µε ιστοσελίδες-

εταιρείες OnLine κρατήσεων καταλυµάτων στον κόσµο, όπως Booking.com, 

TripAdvisor.com, trivago.gr.  Το ξενοδοχείο Hilton κάνει παραποµπές σε τέτοιες 

ιστοσελίδες τρίτων όπως είναι η µηχανή κρατήσεων. 

∆εν υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση ειδικών προσφορών για 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, όπως στο Hilton. 

Επιπλέον, το Hilton, κάνει δήλωση της προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

(«∆ήλωση»). Αυτή η δήλωση περιγράφει τις πρακτικές που έχουν  υιοθετήσει 

παγκοσµίως η Hilton, αν και η τοπική νοµοθεσία ποικίλλει και ορισµένες 

δικαιοδοσίες ενδέχεται να θέτουν περιορισµούς στις δραστηριότητες επεξεργασίας 

(π.χ. ορισµένες δικαιοδοσίες ενδεχοµένως να απαιτούν θετική συγκατάθεση για να 

στέλνουν µηνύµατα µάρκετινγκ). 

Η ιστοσελίδα του Hilton, προσφέρει περιήγηση στις γεύσεις του Βυζαντινού 

εστιατορίου, του Oasis Bar &Grill και του διεθνώς φηµισµένου εστιατορίου Milos. 

Σε ένα ξεχωριστό section, τo Galaxy Bar & Restaurant µοιράζεται τα µυστικά του και 

αποκαλύπτει τα νέα και τις προσφορές του.  

Παράλληλα,  ενηµερώνει για τις  υπηρεσίες που προσφέρει το HiltoniaSpa 

όπως τα οµαδικά προγράµµατα, τις θεραπείες προσώπου και σώµατος καθώς και για 
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τις µηνιαίες προσφορές. Ακόµα, δείχνει και ένα βίντεο σχετικά µε το ξενοδοχείο και 

τους χώρους φιλοξενίας του.  
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Συµπεράσµατα – Όφελος Επιχείρησης 

 

Μέσα από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας έγινε µία ανάλυση και 

παρουσίαση για τον Σχεδιασµό  και την  Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την 

υποστήριξη Ξενοδοχειακής Επιχείρησης. 

Αποτελεί γεγονός σήµερα η διαδικτυακή επιχείρηση στον τουρισµό και 

ιδιαίτερα στον κλάδο των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισµός είναι πάρα 

πολύ µεγάλος και επιβάλλεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση, να διαθέτει µία σύγχρονη 

ιστοσελίδα ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. 

Η ύπαρξη της ιστοσελίδας ανεβάζει την επισκεψιµότητα της επιχείρησης 

καθώς η περιήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί καθηµερινή δραστηριότητα των χρηστών.  

Η  αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας, η ροή πληροφορίας και υπηρεσιών, είναι 

πολύ σηµαντικές παράµετροι για µία πετυχηµένη ιστοσελίδα. Ο ρόλος του κάθε 

υπεύθυνου της ξενοδοχειακής επιχείρησης επίσης είναι διακριτός, και επιφέρει 

πλεονεκτήµατα και ωφέλειες αποτελώντας το δυνατό σηµείο κάθε επιχείρησης.  

Οι µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν δει σηµαντικές αυξήσεις 

των εσόδων τους από την ιστοσελίδα που έχουν δηµιουργήσει. Οι πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα της επιλογής των προϊόντων που διαφηµίζονται στην ιστοσελίδα, 

µπορούν να κάνουν κρατήσεις online µέσω του αυτοµατοποιηµένου τρόπου 

σχεδιασµού, εξοικονοµώντας χρήµατα και χρόνο.  

Από την άλλη πλευρά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο,  µπορούν 

να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαµηλότερες τιµές αφού µε τον τρόπο κράτησης , 

µειώνεται η δικιά τους εράσαι και εποµένως εξοικονοµούν χρήµατα.  
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