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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή 

ιστοσελίδας, µε τη χρήση του Wordpress, ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης 

περιεχοµένου – CMS (ContentManagementSystem). Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

χρησιµοποιούνται σε όλους τους ιστοτόπους και προσφέρουν πολλές δυνατότητες στη 

διαχείρισή τους. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών CMS κάνει δύσκολη την επιλογή του 

καταλληλότερου συστήµατος για τη δηµιουργία ενός site ή e-shop. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή µας, αφορούν παραµέτρους όπως οι 

δυνατότητες του συστήµατος, οι τεχνολογίες που χρησιµοποιεί για τις σελίδες και για την 

αποθήκευση των δεδοµένων, το κόστος αγοράς της άδειας χρήσης του πακέτου, η 

επεκτασιµότητά του, και φυσικά οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου συστήµατος σε εξοπλισµό. 

Στη µελέτη αυτή, θα αναφερθούµε αναλυτικά στα CMS πακέτα και θα εξηγήσουµε πως 

λειτουργεί το Wordpress το οποίο και επιλέξαµε για την ιστοσελίδα µας. Η ιστοσελίδα αφορά 

την προβολή µιας περιοχής, τη Μάνη, παρέχοντας στον επισκέπτη χρήσιµες πληροφορίες 

σχετικά µε τον τόπο, όπως είναι η ιστορία, η αρχιτεκτονική, η φύση, τα µνηµεία κ.ά. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι κατασκευάσαµε εξ αρχής τη σελίδα και το λειτουργικό της κοµµάτι, 

δίνοντάς της µια σύγχρονη µορφή, µε στόχο να διατηρείται ενηµερωµένη και να 

εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέο υλικό. 
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ABSTRACT 

The subject matter of this thesis is the design and construction of a website, with the use of 

Wordpress, a modern CMS (Content Management System). CMSs are widely used at 

websites and offer many possibilities for their management. The number of different CMSs, 

makes difficult the choice of the most suitable system for creating a website or an e-shop. We 

could say that the factors that influence our choice involve parameters such as the capabilities 

of the system, the technologies used for the pages, the storage of data, as well as the purchase 

cost of the package’s license, the extensibility and of course the system΄s equipment 

requirements. 

In this thesis, we will refer to CMS packages in detail and we will explain how Wordpress 

works, which is the CMS that we chose for our website. The website serves to promote an 

area, Mani, providing the visitor with useful information about the place, such as history, 

architecture, nature, monuments, etc. It is remarkable that we constructed the website from 

scratch as a functional unit, giving it a modern design, and our goal is to keep it updated and 

constantly enriched with new information.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός και στόχοι της παρούσας εργασίας 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας, είναι να κατανοήσουµε κατά κύριο λόγο τι είναι τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) στο διαδίκτυο, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατά τους, να µάθουµε πως λειτουργεί το Wordpress µε το οποίο και θα 

ασχοληθούµε, να εξοικειωθούµε σχετικά µε την κατασκευή µιας ιστοσελίδας 

χρησιµοποιώντας το εργαλείο Wordpress και να κατανοήσουµε πως µέσα από την 

ενσωµάτωση διαφόρων Plugins µπορεί η ιστοσελίδα µας να γίνει πιο διαχειρίσιµη κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής της, αλλά και τη µετέπειτα λειτουργία της. 

 

 

∆οµή της εργασίας 

 

Στην εργασία µας παρουσιάζεται, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, αναλυτικά τι είναι τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), το ιστορικό παρελθόν των CMS πακέτων, οι 

δυνατότητές τους, ποιες είναι οι κατηγορίες και τα είδη τους, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα τους και ποια είναι η χρησιµότητα και εξέλιξη τους. 

Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στα δηµοφιλέστερα συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου και πραγµατοποιείται αναφορά στο Wordpress το οποίο και µας αφορά, µιας 

και αυτό το σύστηµα χρησιµοποιήσαµε στην ιστοσελίδα µας. 

Στη συνέχεια, εξηγούµε τους λόγους που κάναµε τη συγκεκριµένη επιλογή συστήµατος 

διαχείρισης περιεχοµένου και παραθέτουµε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά του. 

Τέλος, καταγράφεται όλη η διαδικασία και τα βήµατα για το πως κατασκευάσαµε την 

ιστοσελίδα µας µε την χρήση του CMS-Wordpress. 
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1 ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ 

Μια ιστοσελίδα χρησιµεύει ως πηγή πληροφοριών και ενηµέρωσης. Ο επισκέπτης µπορεί 

να επισκεφθεί και να αναζητήσει πληροφορίες για υπηρεσίες και προϊόντα. Ιστοσελίδα είναι 

ένα αρχείο το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες µε τη µορφή κειµένου, εικόνας, video και 

ήχου. Με την έννοια αυτή θα ορίζαµε, επίσης, ένα είδος εγγράφου του παγκόσµιου ιστού 

(WWW) το οποίο περιέχει γλώσσες προγραµµατισµού όπως την HTML, CSS, PHP, 

JAVASCRIPT, MYSQL, JQUERY. Πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο. Η 

κατασκευή ιστοσελίδων µπορεί να γίνει εύκολα είτε µε ελεύθερα προγράµµατα είτε επί 

πληρωµή. Μία ιστοσελίδα είναι χρήσιµη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσωπικούς, 

επαγγελµατικούς και εµπορικούς λόγους. Μια επιχείρηση που θέλει να προωθήσει τις 

υπηρεσίες της, για παράδειγµα, κατασκευάζοντας µια εταιρική ιστοσελίδα, 

αντιπροσωπευτική της εκάστοτε εταιρείας, βρίσκεται µπροστά στις εξελίξεις και στις νέες 

αγορές που δηµιουργούνται στο διαδίκτυο, είναι ένα είδος web marketing. Μια ιστοσελίδα 

αναγνωρίζεται από το όνοµα του χώρου που καταλαµβάνει «domain name» και είναι 

προσβάσιµη µέσω του διαδικτύου ή µέσω ενός τοπικού δικτύου. Κάθε ιστοσελίδα διαθέτει 

µια αρχική σελίδα η οποία λειτουργεί και ως πίνακας περιεχοµένων για επισκέπτη. 

Μια ιστοσελίδα για να είναι πετυχηµένη είναι απαραίτητο να διαθέτει: 

• ∆οµηµένο και καλογραµµένο περιεχόµενο, για να µπορέσει ο επισκέπτης να 

περιηγηθεί και να αλληλεπιδράσει µε αυτήν. 

• Κατάλληλο σχεδιασµό «design». 

• Ταχύτητα και λειτουργικότητα, για να µην χρειαστεί ο χρήστης να αποχωρήσει. 

• Βελτιστοποίηση, η οποία επιτρέπει στον χρήστη µε ταχύτητα και ευκολία να αναζητά 

το περιεχόµενο που επιθυµεί. 

 

 

1.2 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 

1.2.1 Είδη ιστοσελίδων 

Οι βασικές κατηγορίες των ιστοσελίδων είναι οι στατικές «static web-pages» και οι 

δυναµικές «dynamic web pages». Θα αναφερθούµε αναλυτικότερα παρακάτω στις διαφορές 

τους. 

 

Α. Στατικές 

 

Στατική ιστοσελίδα ονοµάζεται η ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόµενο µεταφέρεται στον 

χρήστη στη µορφή που είναι αποθηκευµένο στον εξυπηρετητή «web server». Τα περιεχόµενα 

της εµφανίζονται σε όλους τους χρήστες µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και µορφή. ∆εν 

προσφέρει διαδραστικότητα στον χρήστη, αφού διαθέτει περιεχόµενο το οποίο δεν 

µεταβάλλεται και δεν έχει αλληλεπίδραση µαζί του. Οι στατικές ιστοσελίδες αποθηκεύονται 

σε µορφή HTML και µεταφέρονται χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Είναι 

κατάλληλες για την προβολή υπηρεσιών γιατί έχουν χαµηλό κόστος, είναι γρήγορες διότι δεν 

χρειάζονται συχνή ενηµέρωση, αφού ο όγκος υλικού είναι περιορισµένος και συγκεκριµένος. 
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Υπάρχουν µερικά πλεονεκτήµατα τα οποία κάνουν τις στατικές ιστοσελίδες πιο 

αποτελεσµατικές ως προς την παρουσίασή τους µέχρι σήµερα. 

 

Εικόνα 1. Στατική Ιστοσελίδα: µεταφέρεται από τον διακοµιστή στη µορφή που είναι αποθηκευµένη. 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Βασικό πλεονέκτηµα των στατικών ιστοσελίδων είναι ότι δεν χρειάζονται 

προγραµµατιστικές δεξιότητες. 

• Μία τέτοια σελίδα µπορεί να είναι διαθέσιµη στον φυλλοµετρητή από ένα 

αποθηκευτικό µέσο όπως ένα CD-ROM/USB µνήµης χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου 

εξυπηρετητή. 

• Μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερους από έναν εξυπηρετητές. 

• Γρήγορο φόρτωµα στον περιηγητή «browser». 

• Λιγότερος χρόνος ανάπτυξης της ιστοσελίδας. 

• Χαµηλό κόστος φιλοξενίας. 

 

Υπάρχουν και µερικά µειονεκτήµατα, λόγοι που κάνουν τις στατικές σελίδες να έχουν 

περιορισµένο εύρος εφαρµογής και µικρή δυναµικότητα. 

 

Μειονεκτήµατα 

• Υπάρχει αδυναµία διαδραστικότητας - αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. 

• Απαραίτητη η χρήση εργαλείων, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε σκοπό την 

αυτοµατοποίηση κάποιων διαδικασιών. 

• Απαραίτητες γνώσεις προσωπικού για ανανέωση περιεχοµένου. 

• Περιορισµένο πεδίο χρήσης. 

• Έλλειψη αυτόµατης ενηµέρωσης περιεχοµένου. 

• Υψηλό κόστος για ενηµέρωση και ανανέωση περιεχοµένου. 

 

 

Β. ∆υναµικές 

 

∆υναµική ιστοσελίδα ορίζεται η σελίδα της οποίας το περιεχόµενο µεταφέρεται στον 

χρήστη τη στιγµή που ο ίδιος αλληλεπιδρά µε τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Θεωρείται 

δοµικό στοιχείο της νέας γενιάς του παγκόσµιου ιστού, κυρίως λόγω της εξέλιξης του 

εµπορίου µέσα από το διαδίκτυο. Εποµένως, ήταν λογικό να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο 

κατασκευής και λειτουργίας µιας ιστοσελίδας. Μέσα από αυτές τις αλλαγές βλέπουµε ότι ο 
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επισκέπτης ή οι επισκέπτες ταυτόχρονα, µπορεί να επιλέξει ο ίδιος τι ενέργειες θα 

πραγµατοποιήσει και τι περιεχόµενο θα δει. Για να υποστηριχθούν αυτές οι λειτουργίες 

χρησιµοποιούνται βάσεις δεδοµένων, οι οποίες επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τις όποιες 

“εντολές”/ λειτουργίες δίνει ο χρήστης. Η κατασκευή µιας δυναµικής ιστοσελίδας δεν είναι 

τόσο εύκολη όσο η κατασκευή µιας στατικής. Οι δυναµικές δεν περιορίζονται στην HTML 

και τη CSS. ∆υναµικές ιστοσελίδες θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα «e-shops», τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου που θα µελετήσουµε σε 

επόµενο κεφάλαιο τα forums, τα blogs κ.ά. 
 

Εικόνα 2. Παράδειγµα δηµιουργίας δυναµικής ιστοσελίδας στον εξυπηρετητή. 
 

(Η σελίδα login.php περιέχει σενάριο εντολών PHP, το οποίο εκτελείται από τον διερµηνέα PHP 

στον εξυπηρετητή και χρησιµοποιώντας στοιχεία από την βάση MySQL αποστέλλεται πίσω η 

δυναµική σελίδα HTML). 

 

Οι δυναµικές ιστοσελίδες έχουν πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των στατικών. 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Αλληλεπίδραση-λειτουργικότητα µε/προς τον χρήστη. 

• Ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες µε διαφορετική χρήση από τον καθένα. 

• Εύκολη και γρήγορη ενηµέρωση περιεχοµένου. 

• Εύκολη χρήση από τον διαχειριστή και τους χρήστες. 

• Απεριόριστος αριθµός σελίδων και περιεχοµένου. 

• Ιδανικές για κατασκευή ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

• Χαµηλό κόστος συντήρησης. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετά µειονεκτήµατα ως προς την χρήση των δυναµικών 

ιστοσελίδων. 

 

Μειονεκτήµατα 

• Ο browser αργεί να φορτωθεί εξαιτίας του µεγάλου και αυξηµένου σε όγκο 

περιεχοµένου. 

• ∆ιαθέτουν αρκετές γραµµές κώδικα. 

• Απαραίτητες οι γνώσεις προγραµµατισµού. 

• Περισσότερος χρόνος κατασκευής site. 

• Υψηλό κόστος φιλοξενίας. 

• Αυξηµένο κόστος κατασκευής. 
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1.3 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 

Η κατασκευή µιας ιστοσελίδας όπως προαναφέραµε είναι εύκολη, προσιτή και 

ταυτόχρονα αποτελεσµατική. Οι χρήστες µπορούν να κατασκευάσουν σύγχρονες ιστοσελίδες 

µέσα σε λίγα µόλις λεπτά χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού ή ιδιαίτερες ικανότητες σε CMS. 

Μια ιστοσελίδα µπορεί να κατασκευαστεί εντελώς δωρεάν. Στην αγορά προσφέρονται 

δωρεάν πακέτα φιλοξενίας, δωρεάν πρότυπα και θέµατα. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς 

στον σύγχρονο κόσµο, για να ικανοποιήσει τις καινούργιες απαιτήσεις των ανθρώπων. Αυτό 

είναι ένα γεγονός που δυσκολεύει αρκετές επιχειρήσεις να προσαρµοστούν στα νέα 

δεδοµένα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις µέσα από την χρήση της 

τεχνολογίας. Τα οφέλη που προσφέρει η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας είναι πολλά, µιας και 

µε αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις λειτουργούν µε µεγαλύτερη επιτυχία. Αρχικά, αυτό µπορεί 

να συµβεί διότι οι πελάτες-επισκέπτες, της εκάστοτε ιστοσελίδας, µπορούν να έρθουν σε 

επαφή µε την επιχείρηση ή τον διαχειριστή. Οι πελατειακές σχέσεις γίνονται πιο άµεσες 

αφού µπορεί και καταγράφεται το ιστορικό αγοράς και τα πρότυπα των προτιµήσεων. Αυτές 

οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για µία επιχείρηση, καθώς µέσα από αυτές τις πληροφορίες, 

µπορούν να προσαρµοσθούν οι παροχές πάνω στις ανάγκες του πελατειακού κοινού µε 

αποτέλεσµα τη βελτιστοποίηση των σχέσεων µε το πελατολόγιο. Μία ιστοσελίδα είναι 

επίσης χρήσιµη, διότι µέσα από αυτήν η επιχείρηση µπορεί να αυτοµατοποιήσει κάποιες 

διαδικασίες. Για παράδειγµα, να δοθεί η δυνατότητα στον πελάτη να κάνει διαδικτυακά µία 

παραγγελία, να καταγραφεί η πορεία της και η παράδοσή της στον παραλήπτη-πελάτη. 

Μία επιχείρηση είναι απαραίτητο να καταλαµβάνει µία θέση στη µεγάλη αγορά του 

διαδικτύου. Οι άνθρωποι καθηµερινά έχουν διαρκή ενασχόληση µε το internet είτε για 

λόγους ψυχαγωγίας, είτε για λόγους εργασίας. Εποµένως, µια επιχείρηση δεν µπορεί να µην 

διαθέτει διαδικτυακή παρουσία. Έχοντας µια ιστοσελίδα, αυξάνεται η εικόνα και η 

αξιοπιστία της εταιρείας. Η κατασκευή ιστοσελίδας µιας επιχείρησης, είναι ο καλύτερος 

τρόπος προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτή 

η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσµα, την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. Η 

εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται ανέξοδα, µέσα από την περιγραφή των προϊόντων, από 

φωτογραφίες, κριτικές και video.  

Ένας ιστοχώρος χρησιµεύει ως πηγή πληροφοριών και ενηµέρωσης. Η δηµιουργία µιας 

ιστοσελίδας για µία περιοχή µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός διάδοσης της γνώσης, των 

ιδεών, της παράδοσης και του πολιτισµού. Μέσα από µια τουριστική ιστοσελίδα 

προσφέρονται ελκυστικές προτάσεις για θεµατικό τουρισµό όλο τον χρόνο. Τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας σελίδας είναι πολλά µιας και δίνουν τη 

δυνατότητα στον επισκέπτη να ενηµερωθεί για την πολιτισµική κληρονοµιά του τόπου, τη 

φυσική οµορφιά και ενισχύουν την εικόνα του τόπου ως τουριστικού προορισµού 

παγκόσµιου βεληνεκούς. Αυτή η σελίδα θα πρέπει να είναι εικαστικά όµορφη, τεχνικά άρτια 

και µέγιστα βελτιστοποιηµένη, µε σκοπό την αύξηση της επισκεψιµότητας, ώστε το όραµα 

του εκάστοτε «ιδιοκτήτη» να γίνει πραγµατικότητα. 

 

 

1.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1.4.1 XAMPP 

Το Xampp είναι ένα ελεύθερο λογισµικό το οποίο περιέχει έναν εξυπηρετητή ιστοσελίδων 

και µπορεί να εξυπηρετεί δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Στην ουσία 
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χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα για την ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδων, καθώς και για 

την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. Αποτελεί ένα πακέτο το οποίο περιλαµβάνει τις 

τελευταίες εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL και τρέχει σε Windows, Linux, 

Mac κ.ά. Ο έλεγχος και η διαχείριση όλων αυτών των εργαλείων, γίνεται από το Xampp 

Control Panel, όπου µέσα από το παράθυρο αυτού του προγράµµατος φαίνεται η κατάσταση 

όλων των εργαλείων. Προϋποθέτει λογισµικά συµπίεσης αρχείων τύπου zip και έχει την 

δυνατότητα αναβάθµισης. 

Η ετυµολογία του XAMPP είναι ένα ακρωνύµιο που αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά 

γράµµατα: 

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

Apache HTTP εξυπηρετητής 

MySQL 

PHP 

Perl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Το XAMPP και τα εργαλεία του. 

 

1.4.2 APACHE 

Ο Apache είναι ένας web server. Είναι εκείνο το πρόγραµµα το οποίο τρέχει µόνιµα σε 

έναν υπολογιστή, ο οποίος παρέχει διάφορες υπηρεσίες και αναλαµβάνει να εξυπηρετήσει τα 

αιτήµατα άλλων υπολογιστών ή εφαρµογών. Βρίσκεται συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο και 

περιµένει αιτήµατα. Θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.4.3 MySQL (MY STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων ανοιχτού κώδικα που 

χρησιµοποιεί την SQL, την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την 

επεξεργασία δεδοµένων σε µία βάση δεδοµένων. Το πρόγραµµα λειτουργεί ως διακοµιστής 

παροχής πρόσβασης πολλών χρηστών σε µια σειρά από βάσεις δεδοµένων. Η MySQL είναι 

ανοιχτού κώδικα «open source», οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει τη MySQL και να την 

διαµορφώσει µε βάσει τις ανάγκες του, σύµφωνα και µε τη γενική άδεια χρήσης. Η MySQL 

είναι διαδεδοµένη κυρίως για την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία που παρέχει. 

Μπορεί να λειτουργήσει κυρίως σε περιβάλλον Windows και Linux. 
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1.4.4 PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) 

Η PHP είναι µία γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε δυναµικό 

περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή, όπως 

για παράδειγµα τον Apache, ώστε να παραχθεί το τελικό αποτέλεσµα σε πραγµατικό χρόνο 

και να σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. Ένα 

αρχείο PHP, µε κατάληξη .php, µπορεί να περιέχει κείµενο κώδικα HTML, CSS, Javascript 

και PHP, µε τον κώδικα να εκτελείται στον server και το αποτέλεσµα να επιστρέφει στον 

browser ως απλές σελίδες HTML. Η σύνδεση της γλώσσας PHP µε την HTML 

πραγµατοποιείται αφού η πρώτη ενσωµατωθεί µέσα στον κώδικα της δεύτερης σε ειδικά 

µπλοκ κώδικα που συνήθως περικλείονται από τα σύµβολα < , >. Ο κώδικας PHP µπορεί να 

δηµιουργήσει, να γράψει και να διαγράψει αρχεία σε έναν server, µπορεί να προσθέσει και 

να τροποποιήσει δεδοµένα σε µία βάση δεδοµένων, να συνδεθεί µε αποµακρυσµένους 

υπολογιστές κ.ά. 

 

1.4.5 PHPMYADMIN 

Το Phpmyadmin είναι ένα περιβάλλον από το οποίο µπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα 

τις βάσεις τύπου mysql σε έναν database server. Είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού τύπου 

λογισµικό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL µέσα από ένα πρόγραµµα 

περιήγησης. Παρέχει λειτουργίες δηµιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής βάσεων 

δεδοµένων, πινάκων, γραµµών και στηλών όπως επίσης, µπορεί να εισάγει δεδοµένα σε 

µορφές CSV και SQL και να εξάγει σε CSV, SQL, XML και PDF. Το PhpMyAdmin µπορεί 

να κάνει συντήρηση της βάσης, να εκτελέσει ερωτήµατα SQL, να διαχειριστεί πολλούς 

διακοµιστές και να εκτελέσει αναζητήσεις σε όλη τη βάση δεδοµένων ή µέρος αυτής. 

 

 

1.5 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) 

Η HTML είναι µία γλώσσα υπολογιστών για τη σύνταξη ιστοσελίδων. Οι Web σελίδες 

δηλαδή είναι html έγγραφα που αποτελούνται από κείµενο και κωδικούς της γλώσσας. Είναι 

η κύρια γλώσσα σήµανσης για τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δοµικά 

στοιχεία των ιστοσελίδων. Γράφεται υπό µορφή στοιχείων τα οποία αποτελούνται από 

ετικέτες που ονοµάζονται tags, οι οποίες περικλείονται µέσα σε σύµβολα τύπου < , > , µέσα 

στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Οι σχεδιαστές ιστοσελίδων µπορούν να τοποθετήσουν 

µέσα σε αυτές τις ετικέτες κείµενα, εικόνες, συνδέσµους. Το όνοµα του αρχείου και η 

επέκτασή του είναι .html ή .htm. Με τον όρο HTML δεν εννοούµε γλώσσα 

προγραµµατισµού, γιατί δεν διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζονται για να χαρακτηριστεί, 

όπως για παράδειγµα, δεν µπορεί να παίρνει αποφάσεις, ούτε µπορεί να παρεκκλίνει τη ροή 

της. Η HTML µας βοηθάει να περιγράψουµε το πως θέλουµε να εµφανίζεται το κείµενο µας 

µέσα στον παγκόσµιο ιστό στον επισκέπτη. 

 

 

1.6 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ (WEBSITE) 

Ο ιστότοπος είναι έγγραφα του παγκόσµιου ιστού (WWW) που περιλαµβάνουν 

πληροφορίες σε µορφή κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας και βίντεο. Αποτελείται από 
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ιστοσελίδες και ψηφιακά στοιχεία τα οποία είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε υπερσυνδέσεις 

και περιγράφουν µια δραστηριότητα. Βασίζεται στην υπηρεσία WWW «World Wide Web» 

και χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο http «Hypertext Transfer Protocol». 

 

 

1.7  ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ (WEB 

BROWSER) 

Με τον όρο web browser εννοούµε το πρόγραµµα του υπολογιστή που αναλαµβάνει να 

παρουσιάσει τις ιστοσελίδες στον χρήστη του διαδικτύου. Είναι το λογισµικό εκείνο που 

µπορεί ο χρήστης να αλληλεπιδρά µε κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, παιχνίδια κι άλλες 

πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες σε µια ιστοσελίδα ενός ιστοτόπου στον παγκόσµιο 

ιστό. Ο web browser επιτρέπει στον χρήστη τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες, εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες µέσω 

των υπερσυνδέσµων. Οι φυλλοµετρητές χρησιµοποιούν τη γλώσσα µορφοποίησης HTML 

για την προβολή των ιστοσελίδων, γι’ αυτό και η εµφάνιση µιας σελίδας διαφέρει ανάλογα 

µε τον browser που χρησιµοποιείται από τον χρήστη. Οι πιο διαδεδοµένοι και περισσότερο 

χρησιµοποιούµενοι περιηγητές ιστού, σύµφωνα µε µια στατιστική («Browser Statistics» 

www.w3schools.com, Αύγουστος 2019), είναι κατά σειρά οι παρακάτω: 

 

• Google Chrome (81,4%) 

• Mozilla Firefox (9,2%) 

• Microsoft Edge (3,3%) 

• Safari (2,8%) 

• Opera (1,7%) 

 

Εικόνα 4. Οι πιο δηµοφιλείς περιηγητές ιστού ανά µήνα µέχρι τον Αύγουστο του 2019. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι διανέµονται δωρεάν κι έτσι ο χρήστης µπορεί 

µόνος του να επιλέξει ποιο πρόγραµµα πλοήγησης καλύπτει τις ανάγκες του. Τα 

προγράµµατα αυτά καλούνται να κάνουν την ίδια δουλειά, να µεταφράσουν δηλαδή τον 

κώδικα που λαµβάνουν από µια ιστοσελίδα και να παρουσιάσουν το αποτέλεσµα στον 

χρήστη. Ωστόσο, το αποτέλεσµα δεν είναι πάντα το ίδιο στην παρουσίαση κι αυτό οφείλεται 

στον τρόπο σχεδίασης «web design» και κατασκευής «web development» της ιστοσελίδας. 

Κλείνοντας, για κάθε φυλλοµετρητή υπάρχουν αρκετά πρόσθετα στοιχεία «add-ons, plug-

ins» που βοηθούν τη χρηστικότητα τους καθώς και την προστασία των πελατών σε θέµατα 

ασφαλείας. 
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1.8 ∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (WEB SERVER) 

Ένας server ή αλλιώς διακοµιστής είναι ένας υπολογιστής, όπως προαναφέραµε, που 

παρέχει διάφορες υπηρεσίες και αναλαµβάνει να εξυπηρετήσει τα αιτήµατα άλλων 

υπολογιστών ή εφαρµογών. Βρίσκεται συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο και περιµένει αιτήµατα. 

Οι web servers προσφέρουν µια ζητούµενη ιστοσελίδα σε κάποιο πρόγραµµα περιήγησης. Ο 

πιο διαδεδοµένος διακοµιστής του παγκόσµιου ιστού είναι ο Apache, ο οποίος χρησιµοποιεί 

το πρωτόκολλο HTTP. Αυτό που τον κάνει τόσο δηµοφιλή είναι το ότι λειτουργεί σε αρκετές 

πλατφόρµες όπως τα Linux, τα Windows, τα Mac και υποστηρίζει αρκετές γλώσσες 

προγραµµατισµού όπως PHP, MySQL, Python κλπ. Μια άλλη κατηγορία server είναι οι 

εξυπηρετητές αρχείων «file servers», οι οποίοι προσφέρουν χώρο στον σκληρό τους δίσκο 

για την πρόσβαση σε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί εκεί. Οι εξυπηρετητές διαθέτουν µεγάλη 

χωρητικότητα στους σκληρούς τους δίσκους, µεγάλη ταχύτητα επεξεργαστή, µεγάλη 

ποσότητα µνήµης RAM και γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο ή το διαδίκτυο. 

 

 

1.9 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ (WEB HOSTING) 

Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι η υπηρεσία µε την οποία εξασφαλίζεται ένας χώρος σε 

έναν server, από τον οποίο η ιστοσελίδα µας θα είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο. 

Ουσιαστικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η ενοικίαση του χώρου στον ιδιοκτήτη µιας 

ιστοσελίδας σε υπολογιστές-διακοµιστές για να τοποθετήσει τα αρχεία του. Κατά την 

κατασκευή της ιστοσελίδας θα πρέπει να δεσµεύσουµε έναν χώρο όπου θα φιλοξενηθεί. Με 

αυτό τον τρόπο η ιστοσελίδα µας µπορεί να είναι διαθέσιµη 24 ώρες το 24άωρο κάθε µέρα, 

κάθε µήνα και χρόνο. Η απόδοση είναι µεγαλύτερη για κάθε χρήστη που την επισκέπτεται, 

µε µεγάλη ταχύτητα σύνδεσης σε κάθε χώρα του πλανήτη. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά της σελίδας, προβλέπονται πακέτα φιλοξενίας τα οποία καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της σε κάθε επίπεδο. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν οι διαδικτυακές υπηρεσίες που 

επιτρέπουν σε εταιρίες και ιδιώτες να διαθέτουν, µε την απαιτούµενη ασφάλεια, την 

ιστοσελίδα αναρτηµένη στο διαδίκτυο. 

 

 

1.10 ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME) 

Η επιλογή και η κατοχύρωση domain name της ιστοσελίδας, είναι σηµαντική επιλογή από 

την άποψη ότι αυτό το όνοµα θα αντιπροσωπεύει την σελίδα µας στο internet. Το όνοµα θα 

πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και τις µηχανές αναζήτησης. Είναι αυτό που θα 

ξεχωρίζει τη σελίδα από άλλα web sites µε το ίδιο ή παρόµοιο περιεχόµενο. Με λίγα λόγια, 

είναι µία µοναδική «ταυτότητα» η οποία θα είναι αναγνωριστική και κατοχυρωµένη µε 

σκοπό την αποκλειστική χρήση της. Ένα domain name είναι η διεύθυνση URL, µια 

διεύθυνση ιστού που πληκτρολογείται σε ένα πρόγραµµα περιήγησης για να µεταβεί ο 

χρήστης σε έναν ιστότοπο. Οι καταλήξεις που µπορεί να έχει ανάλογα µε τη χρήση και τη 

χώρα προέλευσης είναι: .com, .eu, .org, .info, .gr, .net κλπ. 
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2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS-CMS) 

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(CMS) 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι ένα πρόγραµµα ειδικά ανεπτυγµένο για τη 

διαχείριση ιστοσελίδων, το οποίο αναπτύσσεται αλλά και εγκαθίσταται από τους 

κατασκευαστές ιστοσελίδων και προορίζεται για τη χρήση από τους πελάτες. Ειδικότερα 

είναι µια µορφή λογισµικού, το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούµε και να 

κάνουµε διάφορες µετατροπές στον ιστότοπό µας. Μπορεί και αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες 

δηµιουργίας, ελέγχου, οργάνωσης και δηµοσίευσης περιεχοµένου ενός διαδικτυακού τόπου. 

Είναι το λογισµικό το οποίο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία της υποδοµής πάνω στην 

οποία θα στηθεί µία δυναµική ιστοσελίδα όπως αυτή που θα υλοποιήσουµε. Τα αρχικά CMS 

αντιστοιχούν στις λέξεις Content Management System. Είναι µια ορολογία χωρίς έναν και 

µοναδικό ορισµό. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να έχει πολλαπλές σηµασίες αναλόγως των 

σεναρίων και των σκοπών ενός project.  

Αρχικά είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως παρέχει έναν εύκολο αλλά και εύχρηστο τρόπο 

ανανέωσης περιεχοµένου, κάτι που µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή. Ο 

χειριστής εισχωρεί το καινούργιο κείµενο, το αποθηκεύει και ο ιστότοπος ενηµερώνεται µε 

µερικά µόλις κλικ. Με τον ίδιο τρόπο προστίθενται νέες σελίδες, αλλάζει το περιεχόµενο και 

γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, µε στόχο 

την διαµόρφωση της σελίδας. Εποµένως, καταλαβαίνουµε ότι ένα τέτοιο πακέτο µπορεί και 

διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής µιας σελίδας από τη δηµιουργία της µέχρι και την 

αρχειοθέτησή της.  

 

 

Εικόνα 5. Τρόπος λειτουργίας ενός συστήµατος CMS. 
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2.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ CMS 

Η συγκεκριµένη ορολογία, αρχικά χρησιµοποιήθηκε µε στόχο να δηλώσει τα συστήµατα 

δηµοσίευσης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο αλλά και για τα προγράµµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου. Τα πρώτα συστήµατα αυτής της µορφής κατασκευάζονταν σε εταιρίες από το 

τεχνικό προσωπικό. Ήταν χρήσιµα στη διαδικασία δηµοσιοποίησης ενός µεγάλου σε όγκο 

υλικού από περιοδικά, εφηµερίδες, µέχρι και την αποστολή των εταιρικών newsletters. 

Το 1995, η εταιρία CERN δηµιούργησε την εταιρία Vignette, µε σκοπό να επεκτείνει το 

εσωτερικό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου για να εκµεταλλευτεί εµπορικά τα CMS. Λίγο 

αργότερα η αγορά εξελίχθηκε και µέχρι σήµερα υπάρχουν περίπου 500 εφαρµογές CMS 

κάθε είδους. 

Στις µέρες µας, η αγορά µεγαλώνει και αναπτύσσεται συνεχώς, που σηµαίνει ότι οι 

εταιρίες πρέπει να ενηµερώνονται διαρκώς για τις αλλαγές και τις εξελίξεις που υπάρχουν, µε 

στόχο να καλύψουν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες όλων των χρηστών.   

 

 

2.3 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ CMS ΠΑΚΕΤΩΝ 

Η κατασκευή µιας ιστοσελίδας εµπεριέχει έναν µεγάλο περιορισµό. Το περιεχόµενο των 

σελίδων που δηµοσιεύεται δεν µπορεί να τροποποιηθεί εύκολα. Μια ιστοσελίδα για να 

ενηµερωθεί χρειάζεται ή την αγορά ενός λογισµικού ή τη σχεδίασή της από την αρχή. Αυτό 

έχει σαν συνέπεια, την απαίτηση από τους διαχειριστές να ενηµερώνουν συχνά τις 

ιστοσελίδες. 

Με την εµφάνιση των CMS πακέτων δόθηκε η δυνατότητα στους σχεδιαστές να 

προσθέσουν επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία βελτιώνουν τον σχεδιασµό και την ποιότητα 

της σελίδας. 

Με τη χρήση των CMS οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων µπορούν να τις ανανεώσουν 

εύκολα χωρίς να χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις. Ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου, βοηθάει ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του ιστοτόπου κι από έναν απλό 

χρήστη, όπως για περιεχόµενο ειδήσεων, αγγελιών και ανακοινώσεων, διαφηµίσεων, 

γεωγραφικών περιοχών κ.λπ. Οι ιστοσελίδες µπορούν να ανανεώνονται online  από 

οποιονδήποτε web browser. Τα CMS αναφέρονται σαν µια βάση δεδοµένων και περιέχουν 

σε µορφή κειµένου όλες τις πληροφορίες ενός website. Το ίδιο το σύστηµα χειρίζεται όλες 

τις τεχνικές λειτουργίες, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο στον οποιονδήποτε να διαχειριστεί 

και να ενηµερώνει τον ιστότοπο. Συνοπτικά, είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο το οποίο 

δίνει ευελιξία και έλεγχο στους ιδιοκτήτες των ιστοτόπων, µε χαµηλό κόστος και 

χαρακτηριστικά, ώστε να τους διαχειρίζεται όπως επιθυµεί ο καθένας σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του. 

 

 

2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CMS 

Με την ύπαρξη των CMS πακέτων θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουν µειωθεί τα έξοδα 

για τη διατήρηση µίας ιστοσελίδας και την αύξηση του εισοδήµατος λόγω της επιτυχηµένης 

ιστοσελίδας. Σηµαντικό επίσης είναι η δυνατότητα ιεράρχησης αντικειµένων σε µία σελίδα, 

τη στιγµή που πολλοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης µε σκοπό την ενηµέρωση της 
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σελίδας. Ακόµη, µε τη χρήση ενός πακέτου CMS αυξάνεται η ποιότητα, µε την χρήση 

προτύπων σχεδίασης υψηλής ποιότητας, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο µια εντυπωσιακή εικόνα 

στον επισκέπτη. Προσφέρει όπως προαναφέραµε τη δυνατότητα διαχείρισης και συντήρησης 

από απλούς χρήστες τους οποίους αφήνει να εστιάζουν στο περιεχόµενο και όχι στην 

τεχνολογία. Κλείνοντας, µπορεί και ελέγχει ποιες δράσεις πραγµατοποιούνται και από ποιον, 

αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο ανεπιθύµητες καταστάσεις και σφάλµατα. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά θα µπορούσαµε να πούµε ότι σ’ένα CMS πακέτο σε σχέση 

µε µια στατική σελίδα η ταχύτητά του µπορεί να είναι πιο χαµηλή, όπως επίσης και ο χρόνος 

αναµονής για κάθε νέα σελίδα που ανοίγουµε στον φυλλοµετρητή, κι αυτό εξαιτίας του 

µεγάλου όγκου δεδοµένων που διαθέτει. 

 

 

2.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΠΑΚΕΤΩΝ CMS 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε την 

τοποθεσία του χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και το είδος του 

παρόχου τους. 

Αναφορικά, να πούµε ότι µε βάση τον χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης έχουµε τα ASP 

«Application Service Provider», δηλαδή υποστήριξη παρόχου υπηρεσίας, και τα Licensed.  

Στα ASP, ο κατασκευαστής των CMS φιλοξενεί όλα τα δεδοµένα στους server της 

εταιρείας του, µηδενίζοντας τα έξοδα για µια ακριβή αγορά λογισµικού και hardware του 

συστήµατος, όπως και για τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα, η συνεχής εξέλιξη και η διαρκής 

προώθηση νέων λειτουργιών προσφέρει πρωτοπορία στην ιστοσελίδα. 

Αντίθετα στα Licensed, ο πάροχος είναι αυτός ο οποίος παρέχει την άδεια χρήσης του, 

πουλώντας το προϊόν, και ο χρήστης είναι εκείνος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση του CMS, διαχειρίζοντας τα δικά του δεδοµένα µόνος του. 

Με βάση το είδος του παρόχου έχουµε τα Commercial, τα Open Source και τα Managed 

Open Source. 

Το Commercial πρόκειται για ένα λογισµικό το οποίο αναπτύσσεται από τους ίδιους τους 

παρόχους, στη συνέχεια το πουλάνε και το υποστηρίζουν τεχνικά οι ίδιοι. 

Το Open Source αποτελεί ένα ανοιχτό λογισµικό, το οποίο δηµιουργείται και συντηρείται 

από έναν συνεργάτη µίας κοινότητας χρηστών και στη συνέχεια διανέµεται στα µέλη της. 

∆εν αποτελεί οικονοµική λύση µιας και θα πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα για λογισµικό 

hardware αλλά και για το τεχνικό προσωπικό το οποίο θα συντηρεί το σύστηµα, όπως οι 

προγραµµατιστές οι οποίοι ανανεώνουν και εξελίσσουν τη λειτουργία και την απόδοση του 

προγράµµατος. 

Με το Managed Open Source έχουµε έναν συνδυασµό εµπορικής και ελεύθερης 

προσέγγισης, όπου ο πάροχος υιοθετεί µια Open Source λύση, την οποία µεταδίδει σε 

άλλους, προσφέροντας ταυτόχρονα τεχνικές υπηρεσίες.  

 

2.5.1 CMS ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

Τα CMS ανοιχτού κώδικα χρειάζονται κάποιες τεχνικές γνώσεις, για να στηθούν και να 

δράσουν οµαλά, από µια κοινότητα χρηστών και προγραµµατιστών. Τα συστήµατα αυτά 

επιτρέπουν την πρόσβαση και τη µεταβολή του πηγαίου κώδικα, το οποίο σηµαίνει ότι 

µπορούµε να επεξεργαστούµε τον κώδικα και να τον προσαρµόσουµε στις δικές µας 

ανάγκες.  
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Εικόνα 6. CMS υπηρεσίες ανάπτυξης. 

 

Το κόστος της εφαρµογής µειώνεται, καθώς η ίδια η εφαρµογή αλλά και τα πρόσθετα 

«plug-ins» που διαθέτει και δηµιουργεί η κοινότητα υποστήριξης, βρίσκονται στο διαδίκτυο 

και παρέχονται δωρεάν. Λέγοντας συστήµατα ανοιχτού κώδικα επιβεβαιώνεται πως ο 

κώδικας είναι συµπαγής, διότι αρκετοί άνθρωποι δουλεύουν επάνω στο συγκεκριµένο 

λογισµικό. 

Τα πιο δηµοφιλή CMS ανοιχτού κώδικα είναι το Joomla, το Wordpress, το οποίο αποτελεί 

και αντικείµενο µελέτης της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας, και το Drupal.  

 

Open Source CMS – Πλεονεκτήµατα 

Τα συστήµατα αυτά παρέχουν µια ποικιλία από µοντέλα, όπως για παράδειγµα για σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, για φόρουµ, για επεκτάσεις ηλεκτρονικών καταστηµάτων κ.λπ. Θα 

αναφερθούµε παρακάτω στα πλεονεκτήµατα των συγκεκριµένων συστηµάτων. 

 

• ∆ιατίθενται µε αρκετά χαµηλό κόστος και υπάρχει η δυνατότητα παραµετροποίησης. 

• Συνοδεύονται από αρκετά πρόσθετα «plug-ins». 

• Υπάρχει η δυνατότητα δοκιµής της εφαρµογής πριν τη χρήση. 

• Η πληρωµή αφορά την υπηρεσία και όχι το λογισµικό. 

• Η διόρθωση σφαλµάτων είναι γρήγορη. 

• Υπάρχει µελλοντική εξασφάλιση συνέχειας. 

• Υπάρχουν συχνές ενηµερώσεις που βελτιώνουν το προϊόν. 

• Προσφέρονται εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης, κάτι το οποίο κάνει τον 

σχεδιασµό και τη κατασκευή του κώδικα πιο εύκολο. 

 

Open Source CMS – Μειονεκτήµατα 

Μερικά µειονεκτήµατα οφείλονται στη δηµοφιλή τάση των συγκεκριµένων συστηµάτων, 

κι αυτό γιατί αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουν τον κώδικα, κάτι το οποίο ενισχύει τον κίνδυνο 

χακαρίσµατος. 

 

• Γνωρίζοντας πολλά άτοµα τον κώδικα, όπως προαναφέραµε, διακινδυνεύεται η 

ασφάλεια της ιστοσελίδας. 

• Καµιά φορά δυσκολεύεται η παραµετροποίηση. 

• ∆ιαθέτουν στοιχεία τα οποία είναι περιττά για τον δηµιουργό της σελίδας. 

• Μπορεί να προσφέρονται και δωρεάν, όµως υπάρχουν έξοδα ανάπτυξης και εξέλιξης 

του site. 

• Έλλειψη εµπορικής υποστήριξης. 
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• ∆εν υπολογίζονται για µεγάλες επιχειρήσεις. 

• Μικρή σχετικά τεκµηρίωση. 

• Παρουσιάζουν κενά ασφαλείας τα οποία εµφανίζονται συχνά. 

 

 

2.5.2 CMS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

Τα CMS κλειστού κώδικα έχουν εµπορική υποστήριξη, όπως επίσης και προσδιορισµένες 

υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι καλύτερα τεκµηριωµένα και πιο ασφαλή. 

Λέγοντας συστήµατα κλειστού κώδικα, σηµαίνει πως τα λογισµικά αυτά περιέχουν 

εγχειρίδια τα οποία είναι αναλυτικά γραµµένα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι 

κατασκευαστές παρέχουν και µια µορφή ανθρώπινης υποστήριξης, κάνοντας σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις. 

Τα πιο δηµοφιλή CMS κλειστού κώδικα είναι το Jalios, το IBM Workplace, το Powerfront 

CMS και το Vignette Content Management. 

Closed Source CMS – Πλεονεκτήµατα 

Τα κυριότερα οφέλη των συστηµάτων κλειστού κώδικα είναι τα παρακάτω: 

 

• ∆ιαθέτουν εύχρηστο πίνακα ελέγχου, µε τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται ο 

προγραµµατιστής. 

• Περιλαµβάνουν εµπορική υποστήριξη, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, καθώς 

υπάρχουν προσδιορισµένες υπηρεσίες. 

• Υφίστανται µεγάλη ασφάλεια και υποστήριξη από τον κατασκευαστή, σε περίπτωση 

λάθους. 

• Αναλυτικά και σωστά γραµµένα εγχειρίδια. 

• Καλύτερη εκπαίδευση και τεκµηρίωση. 

 

Closed Source CMS – Μειονεκτήµατα 

Τα βασικότερα ελαττώµατα των συστηµάτων κλειστού κώδικα είναι τα παρακάτω: 

 

• Το κόστος κρίνεται απαγορευτικό, καθώς περιλαµβάνεται το βασικό κόστος, το 

κόστος παραµετροποίησης και ολοκλήρωσης µε υπάρχοντα εταιρικά συστήµατα. 

• Η ενηµέρωση δεν γίνεται τόσο συχνά όσο στα συστήµατα ανοιχτού κώδικα. 

• Χρειάζεται η συµβολή των προγραµµατιστών για την πρόσθεση πιο εξειδικευµένων 

χαρακτηριστικών στον κώδικα. 

 

 

2.6 ΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ CMS – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι ένα software που εγκαθίσταται στον server 

και επιτρέπει την διαχείριση της ιστοσελίδας. Μας παρέχει ένα περιβάλλον διαχείρισης µέσα 

από το οποίο µπορούµε να επεξεργαζόµαστε τις ήδη υπάρχουσες σελίδες και να 

προσθέτουµε νέες, να προσθέτουµε βίντεο και εικόνες και γενικότερα να οργανώνουµε το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας µας. 

Τα τρία πιο διαδεδοµένα CMS είναι το Wordpress, το Joomla και το Drupal. Τα CMS 

αυτά προσφέρονται δωρεάν και είναι προγράµµατα ανοιχτού λογισµικού, που σηµαίνει ότι ο 

κώδικας δεν είναι κλειδωµένος κι έτσι ο χρήστης µπορεί να κάνει επεµβάσεις και να 

διαµορφώσει τη σελίδα του όπως επιθυµεί. 
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Εικόνα 7. ∆ηµοφιλέστερα CMS. 

 

 

2.6.1 WORDPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Wordpress. 

 

Όσον αφορά το Wordpress, είναι µια εφαρµογή γραµµένη σε PHP και είναι ευρέως 

γνωστή ως µια blogging πλατφόρµα. Το σύστηµα  Wordpress επιτρέπει τη δηµιουργία και τη 

διαχείριση του περιεχοµένου που δηµιουργείται µέσα στα ιστολόγια «blogs». Γενικά, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι πιο απλοποιηµένο και δεν είναι εύκολα επεκτάσιµο, µε 

αποτέλεσµα να είναι ευκολότερο και φιλικό προς τον χρήστη, αλλά όχι προς τον 

προγραµµατιστή. ∆ιαθέτει πολλές επεκτάσεις «extensions», θέµατα «themes» και πρόσθετα 

«plugins». Η διαµόρφωση της εµφάνισης της σελίδας γίνεται µε την επιλογή ενός προτύπου 

και την επεξεργασία CSS. 

 

Πλεονεκτήµατα  

• Εύκολο στη χρήση, δεν απαιτούνται πολλές ρυθµίσεις. 

• Εξαιρετικό για blogging ή ανταλλαγή απόψεων. 

• ∆εν χρειάζονται απαραίτητα εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. 

 

Μειονεκτήµατα  

• ∆εν είναι τόσο φιλικό προς τον προγραµµατιστή όσο προς τον χρήστη. 

• ∆εν παρέχεται καλή υποστήριξη από την κοινότητα. 
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2.6.2 JOOMLA 

Το Joomla είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 

γραµµένο σε PHP, µε αρκετές δυνατότητες και 

ευέλικτο υλικό προς τον χρήστη όσο και προς τον 

προγραµµατιστή. Είναι αρκετά δηµοφιλές σύστηµα 

για την κατασκευή ιστοσελίδων και 

χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση στο διαδίκτυο, 

από µια προσωπική ιστοσελίδα µέχρι ένα εταιρικό 

προφίλ. 

 

Εικόνα 9. Joomla. 

 

Ωστόσο, είναι αρκετά πιο περίπλοκο από το Wordpress για τον µέσο χρήστη. ∆ιαθέτει 

αρκετά πρόσθετα «plugins» και µονάδες «modules», πολλά από αυτά διατίθενται δωρεάν, µε 

τα οποία ένας χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µία σελίδα µε αισθητικό design. 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Φιλικό προς όλους τους τύπους χρηστών. 

• Πολύ µεγάλη κοινότητα υποστήριξης. 

• Αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. 

• Πολυγλωσσικό. 

• ∆ιασθητικό περιβάλλον διαχείρισης, το οποίο δίνει ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρέπει 

να κάνει ο χρήστης. 

 

Μειονεκτήµατα 

• ∆εν είναι συµβατό µε HTML. 

• Αρκετά modules είναι υπό πληρωµή. 

• Όχι τόσο φιλικό προς τον χρήστη όσο το Wordpress. 

• Τα URLs του Joomla δεν είναι τόσο φιλικά στις µηχανές αναζήτησης. 

 

2.6.3 DRUPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Drupal. 

 

Το Drupal είναι ένα δηµοφιλές σύστηµα ανάµεσα στους web developers και θεωρείται 

ιδανικό για µεγάλα και σοβαρά site, όπως για παράδειγµα το site του Λευκού Οίκου των 

ΗΠΑ. Είναι ένα εξελιγµένο CMS, καθώς παρέχει πολλές δυνατότητες επέκτασης και είναι κι 

αυτό γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού PHP. 
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Πλεονεκτήµατα  

• Φιλικό προς τους developers. 

• Ισχυρό σύστηµα ταξινόµησης 

• ∆υνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων του. 

• Ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα. 

• Επιτρέπει την αυτοµατοποίηση διαχειριστικών εργασιών. 

• Φιλικές URLs προς τις µηχανές αναζήτησης. 

• Κατάλληλο για περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος θα πρέπει να επεκτείνει συνεχώς τις 

δυνατότητές του. 
 

Μειονεκτήµατα 

• ∆ύσκολη ορολογία και διαχειριστικό περιβάλλον. 

• Απαραίτητες οι προγραµµατιστικές γνώσεις. 

• ∆εν είναι αρκετά φιλικό ως προς τον χρήστη και ως προς τους designers. 

• Υστερεί από αισθητικής άποψης. 

• Απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη δηµιουργία ενός τέτοιου site. 

 

 

2.7 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ CMS ΠΑΚΕΤΩΝ 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη προαναφέρει, ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) 

είναι ουσιαστικά ένα πρόγραµµα που επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν, να 

επεξεργάζονται και να δηµοσιεύουν περιεχόµενο, χωρίς να έχουν γνώσεις στις γλώσσες 

προγραµµατισµού. Το περιεχόµενο µπορεί να περιλαµβάνει κείµενα, φωτογραφίες, video, 

widgets και πολλά ακόµα. Στις µέρες µας, µέσα από µία έρευνα που κάναµε, παρατηρούµε 

ότι αυτή την στιγµή υπάρχουν στη διάθεσή µας αρκετές CMS πλατφόρµες δίνοντας µε αυτό 

τον τρόπο πολλές επιλογές στην αγορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, τη δυσκολία επιλογής 

της καταλληλότερης πλατφόρµας. Ωστόσο, οι δηµοφιλέστερες και καλύτερες επιλογές είναι 

το Wordpress, το Joomla, το Drupal, το Squarespace, το Shopify, το Wix και το Magento. Με 

το Wordpress, το Joomla και το Drupal µπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα απλό blog, να 

δηµιουργήσει ιστοσελίδες και να κατασκευάσει ηλεκτρονικά καταστήµατα, κοινωνικά 

δίκτυα και forums. Το Squarespace στοχεύει σε πιο δηµιουργικά site που αφορούν τη 

µουσική, τη µόδα είτε ένα online portfolio παρέχοντας στους δηµιουργούς ένα φιλικό 

περιβάλλον χρήσης, έχοντας πάντα έτοιµα templates µε µοντέρνο σχεδιασµό. Από την άλλη, 

το Shopify και το Magento είναι κατασκευασµένα για ειδικευµένα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και το Wix για απλές ιστοσελίδες επιχειρήσεων φτιαγµένες πάνω σε HTML 5 

κώδικα. 

Κλείνοντας, να επισηµάνουµε ότι κάθε CMS πλατφόρµα έχει τα θετικά της και τα 

αρνητικά της. Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία είναι να βρούµε µία πλατφόρµα, η οποία 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες µας και να είναι αναµφισβήτητα η καλύτερη επιλογή για την 

υπηρεσία που το επιλέξαµε. 

Παρακάτω, σύµφωνα µε το W3Techs (Web Technology Surveys), θα παρουσιάσουµε 

έναν πίνακα που δείχνει τα ποσοστά των δικτυακών τόπων που χρησιµοποιούν διάφορα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Τα στατιστικά περιλαµβάνουν όλες τις πλατφόρµες 

και µέσα από το πινακάκι µπορούµε να δούµε τις πιο δηµοφιλείς blogging πλατφόρµες, 

ανοιχτού κώδικα και ιδιωτικού λογισµικού. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να αναγνωρίσουµε 

ποια είναι η καταλληλότερη για εµάς πλατφόρµα και φυσικά να δούµε πόσο κόσµο έχει η 

καθεµιά. Για το Wordpress, το οποίο και µας αφορά, καταλαβαίνουµε ότι χρησιµοποιείται 
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από το 34,8% απ’ όλες τις ιστοσελίδες στον κόσµο και το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

του, στο µερίδιο αγοράς ανέρχεται στα 61,6%, ενώ το 43,5% των ιστοτόπων δεν 

χρησιµοποιεί κανένα από τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου που παρακολουθούµε. Η 

ανανέωση που έχουµε στην εργασία µας, πραγµατοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019. 
 
 
 
 

 

Πίνακας 1. Τα ποσοστά των δικτυακών τόπων που χρησιµοποιούν συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. 
 

None 43.5% 

WordPress 34.8% / 61.6% 

Joomla 2.7% / 4.8% 

Drupal 1.7% / 3.0% 

Shopify 1.7% /3.0% 

Squarespace 1.6% / 2.8% 

Wix 1.3% / 2.2% 

Magento 0.8% / 1.5% 

Blogger 0.8% / 1.5% 

PrestaShop 0.7% / 1.3% 

Bitrix 0.7% / 1.3% 

TYPO3 0.6% / 1.0% 

OpenCart 0.5% / 0.8% 

Weebly 0.4% / 0.7% 

Adobe Dreamweaver 0.3% / 0.6% 

FrontPage 0.3% / 0.4% 

GoDaddy Website Builder 0.2% / 0.4% 

Bigcommerce 0.2% / 0.4% 

Adobe Muse 0.2% / 0.3% 

Progress Sitefinity 0.2% / 0.3% 

DotNetNuke 0.2% / 0.3% 

DataLife Engine 0.2% / 0.3% 

Jimdo 0.1% / 0.3% 

GitHub Pages 0.1% / 0.3% 

ExpressionEngine 0.1% / 0.2% 

vBulletin 0.1% / 0.2% 

Contao 0.1% / 0.2% 

Webs 0.1% / 0.2% 

phpBB 0.1% / 0.2% 

Dealer.com 0.1% / 0.2% 

Shopware 0.1% / 0.2% 

Webflow 0.1% / 0.2% 

Craft CMS 0.1% / 0.2% 

Concrete5 0.1% / 0.2% 

Duda 0.1% / 0.2% 

HubSpot CMS 0.1% / 0.2% 

Sitecore CMS 0.1% / 0.2% 

XenForo 0.1% / 0.2% 

Prom.ua 0.1% / 0.2% 

Tilda 0.1% / 0.2% 

SharePoint 0.1% / 0.1% 

osCommerce 0.1% / 0.1% 

uCoz 0.1% / 0.1% 



18 

 

Discuz! 0.1% / 0.1% 

Zen Cart 0.1% / 0.1% 

Gatsby 0.1% / 0.1% 

Liferay 0.1% / 0.1% 

SPIP 0.1% / 0.1% 

IPS Community Suite 0.1% / 0.1% 

1&1 IONOS MyWebsite 0.1% / 0.1% 

Business Catalyst 0.1% / 0.1% 

Volusion 0.1% / 0.1% 

CS-Cart 0.1% / 0.1% 

nopCommerce 0.1% / 0.1% 

MODx 0.1% / 0.1% 

Adobe Experience Manager 0.1% / 0.1% 

SilverStripe 0.1% / 0.1% 

Yardi 0.1% / 0.1% 

Kentico 0.1% / 0.1% 

Hugo 0.1% / 0.1% 

WebSite X5 0.1% / 0.1% 

Tumblr Λιγότερο από 0.1% / 0.1% 

MediaWiki Λιγότερο από 0.1% / 0.1% 

JustSystems Homepage Builder Λιγότερο από 0.1% / 0.1% 

CMS Made Simple Λιγότερο από 0.1% / 0.1% 

CDK Global Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Simple Machines Forum Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Jekyll Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

JTL-Shop Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Google Sites Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

ePages Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

eZ Publish Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Shoper Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

October CMS Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Mobirise  Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Microsoft Word Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

ProcessWire Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

RapidWeaver Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Plone Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Moodle Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

EC-Cube Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

3dcart  Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

WebPlus Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

WebSphere Studio Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Lightspeed eCom Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

UMI.CMS Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Demandware Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

XpressEngine Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

NetCat Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Ghost Λιγότερο από 0.1 / %0.1% 

Πηγή: W3Techs (Web Technology Surveys), 2019 
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3 ΤΟ CMS WORDPRESS 

3.1 Τι είναι το WordPress  

Το WordPress είναι µία από τις διασηµότερες παγκοσµίως ανοιχτές πλατφόρµες 

διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) γραµµένο σε PHP και MySQL. ∆ιαθέτει πολλές 

δυνατότητες, συµπεριλαµβανοµένων µιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες και ενός 

συστήµατος προτύπων. Περιέχει εκατοντάδες πρόσθετα (Plugins) που επεκτείνουν αυτά που 

κάνει. Το WordPress είναι ένα από τα πιο απλά CMS ως προς τη δηµιουργία της ιστοσελίδας 

τη χρήση και τη τροποποίησή της, καθώς έχει εγκατασταθεί ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ιστοσελίδας ή ενός blog µε το WordPress είναι η 

ύπαρξη µιας βάσης δεδοµένων στο διαδίκτυο (mysql), η κατοχή δεξιοτήτων χρήσης µιας 

εφαρµογής ftp για το ανέβασµα του WordPress στο χώρο δηµοσιεύσεων της ιστοσελίδας 

µας. Στη συνέχεια, θα χρειαστούµε ένα πρότυπο template, το οποίο αφορά τη διαµόρφωση 

της εξωτερικής εµφάνισης της σελίδας µας. 

Οι χρήστες µπορούν να αλλάζουν τη θέση στα διάφορα στοιχεία του γραφικού 

περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να επεξεργαστούν κώδικα PHP ή HTML. Το WordPress 

περιλαµβάνει επίσης τη δυνατότητα ενσωµατωµένης διαχείρισης συνδέσµων, δυνατότητα 

ανάθεσης πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα και υποστήριξη για 

ετικέτες στα άρθρα και τις σελίδες γενικότερα. Τέλος, το WordPress υποστηρίζει πρότυπα 

Trackback και Pingback, για προβολή συνδέσµων προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι µε τη 

σειρά τους έχουν συνδέσµους προς µια δηµοσίευση, σχόλιο ή άρθρο. Σε αυτό το σηµείο να 

πούµε ότι επιτρέπεται στους χρήστες και στους προγραµµατιστές, µέσα από τις πρόσθετες 

λειτουργίες που προσφέρει το WordPress, να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του πέρα από 

τις δυνατότητες που προσφέρει η βασική εγκατάσταση της πλατφόρµας. 

 

 

3.2 Η ιστορία του WordPress 

Το WordPress είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισµικό ιστολογίου και 

πλατφόρµα δηµοσιεύσεων. Το 34% των sites στο internet χρησιµοποιούν το WordPress. 

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003 ως µια κοινή προσπάθεια του Matt Mullenweg και 

του Mike Little να δηµιουργήσουν µια παραλλαγή του b2/cafelog. Το b2 ή cafelog ήταν ο 

πρόγονος του Wordpress και εκτιµάται ότι χρησιµοποιούνταν σε 2.000 ιστολόγια µέχρι το 

2003. Ήταν γραµµένο σε PHP, για χρήση µε την MySQL, από τον Michel Valdrighi. Το 

όνοµα WordPress το πρότεινε η Christine Selleck, µια φίλη του Matt Mullenweg.  

Το 2004, οι όροι της άδειας χρήσης του ανταγωνιστικού λογισµικού Movable Type 

άλλαξαν από την Six Apart, και πολλοί από τους χρήστες του, µε αρκετή επιρροή, µετέβησαν 

στο Wordpress. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, η Αναφορά µεριδίου αγοράς για τα 

Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου Ανοικτού Κώδικα του 2009 είχε συµπεράνει ότι το 

Wordpress ήταν το δυνατότερο όνοµα στα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ανοικτού 

κώδικα. 

 

 



20 

 

3.3 ∆υνατότητες και ευελιξία του WordPress 

Το Wordpress ξεκίνησε ως εργαλείο blogging αλλά στη πορεία του χρόνου εξελίχθηκε σε 

ένα ισχυρό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την κατασκευή ιστοσελίδων, e-shop, forum και όλων των ειδών sites. Όσον αφορά τη 

χρήση του είναι ένα εύκολο εργαλείο και αρκετά ευέλικτο γι’ αυτό άλλωστε είναι τόσο 

δηµοφιλές και αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στη δηµοτικότητά του. ∆ιαθέτει ισχυρά 

χαρακτηριστικά και λόγω αυτών κορυφαίες εταιρείες χρησιµοποιούν το Wordpress για να 

τροφοδοτούν τις ιστοσελίδες τους, όπως το Time Magazine, το Facebook, η Sony, οι New 

York Times, το CNN, η Disney και πολλά άλλα. 

 

Εικόνα 11. Εταιρείες που χρησιµοποιούν το Wordpress. 

 

Το Wordpress είναι ένα ελεύθερο λογισµικό και έχει ένα σύστηµα προτύπων ιστού το 

οποίο χρησιµοποιεί έναν επεξεργαστή προτύπων. Οι χρήστες του µπορούν να αλλάζουν τη 

θέση διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να 

επεξεργάζονται κώδικα. Στο Wordpress είναι εύκολο να προσαρµόσουµε θέµατα και Plugins 

όπως έχουµε ήδη αναφέρει και πιο πάνω. Μεγάλο µέρος των ανθρώπων το χρησιµοποιούν γι’ 

αυτό τον λόγο, µιας και είναι η τέλεια λύση επειδή υπάρχουν χιλιάδες δωρεάν templates και 

plugins. Να επισηµάνουµε ότι τα plug-ins του Wordpress είναι σαν εφαρµογές για τον 

ιστότοπό µας, τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να προσθέσουµε προηγµένες 

λειτουργίες όπως αναλυτικά στοιχεία, φόρµες επικοινωνίας, περιοχή µέλους και πολλά 

ακόµα. 

∆ιατίθενται επίσης εφαρµογές για το Android, το iPHONE, το iPad, το Windows7 κ.ά. οι 

οποίες παρέχουν πρόσβαση σε µερικές από τις δυνατότητες του πίνακα διαχείρισης του 

Wordpress και λειτουργούν µε ιστολόγια στο WordPress.com και σε WordPress.org. Το 

WordPress.com είναι µια υπηρεσία φιλοξενίας που δηµιουργήθηκε από τον συνιδρυτή του 

Wordpress, Matt Mullenweg, ενώ το WordPress.org είναι µία πλατφόρµα ανοικτού κώδικα 

και διατίθενται εντελώς δωρεάν για την οικοδόµηση της ιστοσελίδας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του Wordpress. 

Υπάρχουν άφθονα πρόσθετα (plugins) που επεκτείνουν τις δυνατότητες του Wordpress και 

µεγεθύνουν τη λειτουργικότητά του. 

 

• Το Wordpress είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοικτού κώδικα κάτι 

που σηµαίνει ότι είναι δωρεάν και ο κατασκευαστής µπορεί να δηµιουργήσει όσα site 

θέλει. 

• Υπάρχει ελευθερία τροποποίησης κώδικα από τον κατασκευαστή, χωρίς κάποιο 

επιπλέον κόστος. 

• Πλήρης συµµόρφωση µε τα πρότυπα: Κάθε κοµµάτι κώδικα του Wordpress 

συµµορφώνεται πλήρως µε τα πρότυπα του W3C, έναν διεθνή οργανισµό ανάπτυξης 
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κανόνων και προτύπων για θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία ιστοσελίδων. Κάτι 

που είναι σηµαντικό, όχι µόνο για λόγους λειτουργικότητας µε τους σηµερινούς 

browser, αλλά και για συµβατότητα µε τα εργαλεία που θα προκύψουν στο µέλλον. 

• Η επεκτασιµότητά του είναι απεριόριστη, µε τα προβλήµατα που προκύπτουν να 

ξεπερνιούνται. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Αναζήτηση προσθέτων στο Wordpress.org. 

 

• Το Wordpress έχει την καλύτερη λύση για spam protection µε τη χρήση διάφορων 

ειδικών πρόσθετων όπως το Captcha, το Akismet κ.ά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Πρόσθετο Captcha που χρησιµοποιήσαµε στο δικό µας site. 
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• Μεγαλύτερη κοινότητα τεχνικής υποστήριξης από bloggers, developers, designers και 

απλούς χρήστες σε όλο τον κόσµο, κάνει το λογισµικό τόσο λειτουργικό, δυνατό και 

σταθερό. 
 

Το 30% όλων των ιστότοπων έχει δηµιουργηθεί σε Wordpress, ενώ κατέχει και το 60% 

της αγοράς CMS. 
 

Εικόνα 14. ∆ηµοφιλέστερα CMS κατά τον µήνα Σεπτέµβριο 2019. 

 

• Οι σελίδες στο Wordpress επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση µη ιστολογικού 

περιεχοµένου. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσε να υπάρχει µια σελίδα της οποίας η 

διαχείριση γίνεται µέσω του Wordpress. 

• Τα θέµατα και τα πρόσθετα που υπάρχουν είναι άφθονα και µπορεί κάποιος να τα 

βρει είτε δωρεάν είτε µε κάποιο κόστος. Τα θέµατα βοηθούν τη σελίδα να έχει µια πιο 

ωραία µορφή, design, και τα πρόσθετα δίνουν στο site τροµερές δυνατότητες. 

• Τα sites που είναι κατασκευασµένα µε Wordpress είναι πιο φιλικά προς τις µηχανές 

αναζήτησης. 

• Οι επισκέπτες µιας ιστοσελίδας µπορούν να «αφήνουν» τα σχόλιά τους σε ξεχωριστές 

αναρτήσεις, τα οποία ο διαχειριστής επιλέγει ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί. 

• Το Wordpress διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα εγγραφής χρηστών, το οποίο 

επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν το προφίλ τους. 

• Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθµιση. 

• Στο Wordpress υπάρχει επίσης η δυνατότητα ιδιωτικών αναρτήσεων οι οποίες 

µπορούν να εµφανίζονται µόνο στο συγγραφέα του και να µην είναι ορατές στο 

κοινό. 

• Το σύστηµα των χρηστών στο Wordpress επιτρέπει πολλαπλούς χρήστες µε 

διαφορετικά δικαιώµατα ο καθένας. 

• Το Wordpress υποστηρίζει τον µηχανισµό “Ping-O-Matic”, που σηµαίνει ισχυρή 

έκθεση στις µηχανές αναζήτησης. 

 

3.3.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ (Plugins) 

Το Wordpress έχει δηµιουργηθεί για να ελαχιστοποιεί την παραγωγή κώδικα. Τα 

πρόσθετα του Wordpress είναι εργαλεία τα οποία επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του 

κάνοντάς το ευέλικτο. Τα πρόσθετα προσφέρει λειτουργίες, ώστε ο δηµιουργός να 

κατασκευάσει την ιστοσελίδα του σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Υπάρχουν πολλά πρόσθετα, 

αυτή τη στιγµή 54.497, τα οποία διατίθενται δωρεάν και ο χρήστης κάνοντας µια αναζήτηση, 

µε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, βρίσκει αποτελέσµατα ανάλογα µε τη δηµοτικότητα και τις 

βαθµολογίες του πρόσθετου. Τέτοια πρόσθετα θα µπορούσαν να είναι µία φόρµα 

επικοινωνίας (Contact Form) όπου ο επισκέπτης, συµπληρώνοντας τα στοιχεία του έχει τη 
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δυνατότητα να στείλει κάποιο αίτηµα στον διαχειριστή της σελίδας ή ένα πρόσθετο το οποίο 

θα αφορά την διαχείριση των σχολίων, Akismet, µέσα από το οποίο ο διαχειριστής θα µπορεί 

να δει ποια σχόλια µοιάζουν µε spam και ποια όχι. 

 

3.3.2 ΘΕΜΑΤΑ (Themes) 

Ο ρόλος των θεµάτων στο Wordpress αφορά το αισθητικό κοµµάτι, δηλαδή την εµφάνιση. 

Ωστόσο, δεν είναι µόνο αυτό, καθώς τα θέµατα παρέχουν περισσότερο έλεγχο σχετικά µε την 

όψη και την παρουσίαση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Ο κατάλογος θεµάτων 

Wordpress χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον κόσµο.  

Ένα θέµα είναι µια συλλογή από αρχεία τα οποία συνεργάζονται ώστε να παράγουν µια 

γραφική επιφάνεια µε ενοποιηµένο σχεδιασµό. Τα αρχεία αυτά ονοµάζονται «αρχεία 

περιγράµµατος» (template files). Template, σηµαίνει µια προ-σχεδιασµένη ιστοσελίδα ή 

ακόµα και ολόκληρο site, που είναι προδιαµορφωµένη ή προδιαµορφωµένο για να δέχεται 

συγκεκριµένο περιεχόµενο και εικόνες (*.jpeg, *.gif, κ.λπ). Αυτό σηµαίνει ότι ο ιδιοκτήτης 

της ιστοσελίδας, έχει συγκεκριµένες επιλογές και δυνατότητες κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής της ιστοσελίδας αλλά και πολλούς περιορισµούς ανάλογα µε την επιλογή. Τα 

θέµατα είναι διαθέσιµα από την επίσηµη ιστοσελίδα του συστήµατος Wordpress. 

 

3.3.3 WIDGETS 

Ένα Wordpress Widget είναι ένα µικρό µπλοκ, το οποίο εκτελεί µια συγκεκριµένη 

λειτουργία. Αυτά τα γραφικά στοιχεία µπορούν να προστεθούν σε πλευρικές γραµµές στην 

ιστοσελίδα, στις ακριανές µπάρες (sidebars). Οι διαθέσιµες περιοχές διαφέρουν από θέµα σε 

θέµα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από όλα τα θέµατα, να υποστηρίζουν θέσεις Widgets. 

Τα Widgets δηµιουργήθηκαν για να παρέχουν έναν απλό και εύκολο, στη χρήση, τρόπο 

δίνοντας σχέδια και δοµή ελέγχου του θέµατος της ιστοσελίδας στο χρήστη. ∆εν απαιτούν 

ειδικές γνώσεις κώδικα και µπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν και να 

επανατοποθετηθούν από τον Πίνακα Ελέγχου, µεταβαίνοντας στην ενότητα: Εµφάνιση → 

Widgets. 

Το Wordpress από προεπιλογή περιλαµβάνει πολλά Widget, συµπεριλαµβανοµένων των 

κατηγοριών, του µενού πλοήγησης, του ηµερολογίου, της αναζήτησης, των πρόσφατων 

αναρτήσεων κ.λπ. Η τοποθέτησή τους καθορίζεται από το αρχείο functios.php που 

περιλαµβάνεται στο ενεργό θέµα του Wordpress. 

 

3.3.4 ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ  

Το Wordpress έρχεται µε ένα σύστηµα διαχείρισης ρόλων χρήστη το οποίο καθορίζει τις 

ενέργειες που µπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης σε έναν ιστότοπο. Κατά την εγκατάσταση του 

Wordpress, υπάρχουν πέντε προεπιλεγµένοι ρόλοι χρηστών: 

 

• ∆ιαχειριστής (Administrator) 

• Αρχισυντάκτης (Editor) 

• Συντάκτης-Συγγραφέας (Author) 

• Συνεργάτης-Υποστηρικτής (Contributor) 

• Συνδροµητής (Subscriber) 
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Εικόνα 15. Οι ρόλοι και τα δικαιώµατα των χρηστών του Wordpress. 

 

Στο περιβάλλον διαχείρισης υπάρχει µια επιλογή στο µενού, η οποία ονοµάζεται χρήστες. 

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να δούµε το σύνολο των χρηστών που είναι µέλη στο site µας. 

Ο κάθε ένας ρόλος έχει συγκεκριµένες δυνατότητες και συγκεκριµένους περιορισµούς.  

Ο ∆ιαχειριστής έχει τον απόλυτο έλεγχο του ιστολογίου, του blog, έχει τον απόλυτο 

έλεγχο σε ό,τι αφορά τα άρθρα, τα σχόλια, τις διάφορες ρυθµίσεις της ιστοσελίδας, την 
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επιλογή του θέµατος και έχει τη δυνατότητα να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά πρόσθετα.  

Ο Αρχισυντάκτης µπορεί να γράψει και να διορθώσει άρθρα και σελίδες, µπορεί να 

τροποποιήσει σχόλια, να διαχειριστεί τις κατηγορίες και τους συνδέσµους, να ανεβάσει 

φακέλους, µπορεί φυσικά να σβήσει οποιοδήποτε άρθρο ή σελίδα και να διαβάσει, να 

διορθώσει ή να σβήσει τα άρθρα.  

Ο Συντάκτης-Συγγραφέας µπορεί να διαχειριστεί µόνο τις δικές του αναρτήσεις και έχει τη 

δυνατότητα να δηµοσιεύσει, να διορθώσει, να σβήσει άρθρα και να ανεβάσει φακέλους. 

Ο Συνεργάτης-Υποστηρικτής µπορεί να διορθώσει κάποιο ήδη δηµοσιευµένο άρθρο δικό 

του, αλλά δεν µπορεί να δηµοσιεύσει άρθρα. Μπορεί να γράψει ένα άρθρο, να το 

αποθηκεύσει, αλλά µόνο ο ∆ιαχειριστής ή ο Αρχισυντάκτης έχει το δικαίωµα να το 

δηµοσιεύσει. Είναι ένας χρήστης ο οποίος υποστηρίζει το ιστολόγιο µε τα κείµενα του, αλλά 

δεν είναι απαραίτητα ένα ενσωµατωµένο µέλος µιας οµάδας που διαχειρίζεται το blog, αλλά 

αποτελεί έναν εξωτερικό συνεργάτη. 

Ο Συνδροµητής µπορεί µόνο να διαβάσει αναρτήσεις και να επεξεργαστεί το προφίλ του, 

όπως και προσωπικά δεδοµένα µέσα σε αυτό.  

 

 

3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ WORDPRESS 

Στις µέρες µας εκατοµµύρια websites, διαφορετικού µεγέθους και κλάδου χρησιµοποιούν 

το Wordpress. Παρακάτω παρατίθενται οι πιο σηµαντικοί λόγοι για να αναπτύξουµε το 

website µας στο Wordpress.  

 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

• Λειτουργικό και πολύ φιλικό προς τον χρήστη. 

• Απεριόριστη επεκτασιµότητα. 

• Αµέτρητα πρόσθετα και θέµατα για το συγκεκριµένο CMS. 

• Φιλικό προς τις µηχανές αναζήτησης. 

• Πολύ καλό SEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 16. Φιλικό CMS προς τις µηχανές αναζήτησης. 
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• ∆εν χρειάζονται τεχνικές γνώσεις για την εγκατάσταση και τη διαχείριση της 

ιστοσελίδας. 

• Το Wordpress έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί σκοπούς, αλλά και να επιλύει 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες. 

 

Το Wordpress έχει και αδύνατα σηµεία. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 

 

Μειονεκτήµατα 

• Το Wordpress λόγω των προσθέτων του µετρά τις περισσότερες εγκαταστάσεις από 

κάθε άλλη εφαρµογή και είναι φυσικό, κάθε µηχανισµός του να έχει µπει στο 

µικροσκόπιο των hackers για εκµετάλλευση κενών ασφαλείας. 

• ∆εν υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τον σχεδιασµό, διότι όλα τα θέµατα 

είναι δηµιουργηµένα πάνω στο σχεδιασµό των blogs κι αυτό τα καθιστά να έχουν 

παρόµοιο µοτίβο και παρόµοιες προδιαγραφές.  

• Με τις αναβαθµίσεις προκαλούνται περισσότερα σφάλµατα από αυτά που 

διορθώνονται. 

 

 

3.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ CMS ΠΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

Το ζήτηµα του Wordpress εναντίον του Joomla vs Drupal αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών 

online συζητήσεων. Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου έχουν γίνει πολύ δηµοφιλή και 

το κάθε CMS έχει σίγουρα τις δικές του ιδιαιτερότητες. Έχουν δώσει στους χρήστες τη 

δυνατότητα να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται ιστοσελίδες χωρίς να διαθέτουν 

προγραµµατιστικές γνώσεις. Κατά συνέπεια, βοήθησαν να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις, 

έργα και καταστήµατα πληροφοριών. Το Wordpress, το Joomla και το Drupal έχουν 

αναδειχθεί ως οι πιο δηµοφιλείς επιλογές κι αυτό γιατί και τα τρία CMS µπορούµε να τα 

βρούµε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Προτιµώνται από το κοινό λόγω της ευκολίας και της 

απλότητας που προσφέρουν στον τελικό χρήστη και διαχειριστή. 

Σε προηγούµενη ενότητα αναφερθήκαµε αναλυτικά για το σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου Wordpress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Το Wordpress και οι ανταγωνιστές του. 
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3.5.1 JOOMLA 

Το Joomla αποτελεί σηµαντικό εργαλείο παγκοσµίου εµβέλειας, σε δυνατούς δικτυακούς 

τόπους, οποιασδήποτε µορφής και µεγέθους παρέχοντας στον διαχειριστή εύκολη 

παραµετροποίηση µε τη χρήση επεκτάσεων όπως για παράδειγµα σε εταιρικούς δικτυακούς 

τόπους, σε εφηµερίδες και περιοδικά, σε online κρατήσεις θέσεων, σε µικρές επιχειρήσεις, σε 

εφαρµογές τις κυβέρνησης, σε e-shop, σε website προβολής προϊόντων κι άλλα πολλά. Είναι 

ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, το οποίο δηµιουργήθηκε το 2005, µε πολλές 

δυνατότητες αλλά είναι ταυτόχρονα ευέλικτο και φιλικό. Μια εφαρµογή η οποία µπορεί να 

δηµοσιεύσει στο διαδίκτυο ένα ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο, αλλά ταυτόχρονα µια 

προσωπική ιστοσελίδα. Είναι το δεύτερο πιο δηµοφιλές CMS στον ιστό, έχει δηµιουργηθεί 

για να προσαρµόζεται και έχει απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης.  

Το Joomla είναι µια εφαρµογή ανοικτού κώδικα, χωρίς κανένα κόστος. Έχει σχεδιαστεί 

για να λειτουργεί ως κοινοτική πλατφόρµα µε ισχυρά χαρακτηριστικά κοινωνικής 

δικτύωσης. Όταν πρόκειται για πολυπλοκότητα, το Joomla έρχεται κάπου µεταξύ του απλού 

Wordpress και του εξελιγµένου Drupal.   Μπορεί ο οποιοσδήποτε µε τεχνικές δεξιότητες, 

αλλά χωρίς να διαθέτει προγραµµατιστικές γνώσεις, να το χρησιµοποιήσει και να το 

τροποποιήσει, αφού η λειτουργία του και ο χειρισµός του είναι απλός. Όπως το Wordpress, 

το Joomla βασίζεται σε PHP και µια βάση δεδοµένων SQL. Το ορατό τµήµα της ιστοσελίδας 

(front-end) και η περιοχή διαχείρισης (back-end) είναι επίσης παρόµοια.  

 

Πλεονεκτήµατα  

• Μεγάλη διαθεσιµότητα σε θέµατα (templates)-συνεχής παροχή από ιδιώτες ακόµα 

και επιχειρήσεις. 

• Ευελιξία στο περιεχόµενο. 

• Φιλικό προς τον χρήστη-εύχρηστο. 

• Περισσότερες ενσωµατωµένες επιλογές. 

• Άφθονα και δωρεάν πρόσθετα (plug-ins). 

• ∆εν απαιτείται υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων. 

• Ευκολία στην αναβάθµιση. 

 

 

Μειονεκτήµατα  

• Όσο περισσότερα πρόσθετα, θέµατα, κ.ά. εγκατασταθούν, τόσο πιο ασταθής γίνεται η 

εφαρµογή.  

• Οι ιστοσελίδες οι οποίες είναι κατασκευασµένες µε Joomla αποτελούν στόχο για τους 

hackers µε σκοπό την παραβίαση της σελίδας. 

• Αδυναµία στις δυνατότητες του SEO. 

• ∆εν είναι τόσο εύκολο όσο το Wordpress και δεν είναι τόσο προηγµένο όσο το 

Drupal. 

 

3.5.2 Drupal 

Το Drupal είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µε δωρεάν πακέτο λογισµικού και 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές σε προγραµµατιστές. Ωστόσο και οι υπόλοιποι χρήστες µπορούν 

να µάθουν να το χρησιµοποιούν και να το διαχειρίζονται. Το Drupal έχει περισσότερες 

λειτουργίες από το Joomla, κάτι που το κάνει ισχυρότερο σαν πρόγραµµα προς χρήση αλλά 

δεν αρκεί µόνο αυτό. ∆ηµιουργήθηκε νωρίτερα από τα άλλα δύο CMS που αναφέραµε πιο 
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πάνω, το 2001. Το Drupal, όπως το Wordpress και το Joomla βασίζεται σε PHP. ∆ιαθέτει µια 

ισχυρή κοινότητα υποστήριξης, αλλά η δηµιουργία ενός ιστοτόπου απαιτεί περισσότερο 

χρόνο και χρήµατα σε σχέση µε τις εναλλακτικές λύσεις. Αντίθετα αν πρόκειται για 

περισσότερους από έναν ιστοτόπους, εξοικονοµεί χρήµατα καθώς η διαχείριση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί από back-end και να χρησιµοποιηθεί µία βάση δεδοµένων. 

Χρησιµοποιείται από τους χρήστες σε διαδικτυακούς τόπους συζητήσεων, σε προσωπικά 

blog, social media και εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 

Πλεονεκτήµατα  

• Φιλικό προς τον προγραµµατιστή. 

• Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ιστότοπων µε πολύ υψηλές επιδόσεις από άλλα 

CMS. 

• Εξαιρετικό SEO. 

• Πολύ καλά οργανωµένη διαχείριση χρηστών και οµάδων. 

• Σταθερότητα και γρήγορες επιδόσεις-τεχνικά προηγµένο. 

• Ισχυρό και ασφαλές CMS. 

 

Μειονεκτήµατα  

• ∆εν είναι φιλικό προς τον απλό χρήστη και είναι απαραίτητη η γνώση κώδικα HTML, 

PHP. 

• Απαιτείται περισσότερος χρόνος µε Drupal και µεγαλύτερο κόστος σε σχέση µε άλλα 

CMS. 

• Σε µειονεκτική θέση βρίσκονται τα διαθέσιµα θέµατα εµφάνισης σε σύγκριση µε 

αυτά των ανταγωνιστών. 

 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου είναι σχεδιασµένα για να διαχειρίζονται 

περιεχόµενο, όπως λέει και το όνοµά τους. Με βάση τα όσα έχουµε αναφέρει πιο πάνω, αυτό 

που καταλαβαίνουµε είναι ότι το κάθε ένα CMS παρέχει τις δικές του λειτουργίες και µπορεί, 

ανάλογα µε το είδος και µε το τι χρειάζεται η ιστοσελίδα, να εντυπωσιάσει εξίσου καλά.  
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Εικόνα 18. Η χρήση του CMS σε όλο το διαδίκτυο µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσιεύονται 

στο BuildWith. 

 

Σε αυτό το σηµείο όµως, µιας και αναφερθήκαµε και στα άλλα δύο CMS πακέτα, θα 

κάνουµε τη σύγκριση µεταξύ τους και θα εξηγήσουµε τους λόγους που υπερέχει το 

Wordpress σε σχέση µε τα υπόλοιπα.  

Σε αντίθεση µε το Joomla ή το Drupal, τα οποία σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν 

σκοπούς των χρηστών, το Wordpress σχεδιάστηκε για να επιλύει προβλήµατα. Το Wordpress 

έχουµε ξαναπεί ότι είναι το ευκολότερο CMS για κάποιον που δεν έχει τεχνικές γνώσεις, 

όσον αφορά την εγκατάσταση και τη διαχείριση, εποµένως, η ευχρηστία είναι ένα θέµα που 

το Joomla και το Drupal προσπαθούν να βελτιώσουν, ειδικά το Drupal που δεν διαθέτει 

editor WYSIWYG (What You See Is What You Get). Το Wordpress είναι µια επιτυχηµένη 

πλατφόρµα blogging και το πιο επιτυχηµένο CMS παγκοσµίως, αφού κέρδισε περισσότερη 

αξιοπιστία, όταν πολύ γνωστά websites το προτίµησαν. 

Το Joomla και το Drupal ήθελαν να είναι επεκτάσιµα, ενώ το Wordpress είναι πιο 

αποτελεσµατικό. Το Wordpress χάρη στη δηµοτικότητά του σαφώς και διαθέτει µεγαλύτερο 

υλικό στο διαδίκτυο, µε οδηγούς και άλλους πόρους µάθησης. Ο αριθµός των διαθέσιµων 

ενοτήτων για το Joomla είναι πολύ µικρότερος από τον αριθµό των plug-ins για το 

Wordpress. Το Joomla, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι µπορεί να διαθέτει την καλύτερη 

διασύνδεση, όσον αφορά την οργάνωση, αλλά απαιτείται περισσότερος χρόνος, κάτι που δεν 

το κάνει αρκετά φιλικό για έναν αρχάριο. Το Drupal, όπως έχουµε αναφέρει πιο πάνω, εκτός 

από τις γνώσεις γύρω από τα βασικά στοιχεία κωδικοποίησης, χρειάζεται εντατική εργασία 

και επανασχεδιασµό, καµιά φορά, όταν γίνεται αναβάθµιση, κάτι που στο Wordpress δεν 

είναι απαραίτητο. 

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική και η ύπαρξη κληρονοµικού πλαισίου όπως το Joomla και το 

Drupal, έχουν µεγάλη αξία για τους προγραµµατιστές, αλλά οι αρχάριοι θα έχουν λιγότερες 

δυσκολίες ξεκινώντας µε το Wordpress. Από τα τρία, το Drupal διαθέτει «αντιαισθητικό» 

περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη, είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί και πολλές εργασίες 

εκτελούνται µε τη γραµµή εντολών. Το Wordpress διαθέτει πιο εύκολο περιβάλλον εργασίας 

και οι χρήστες δεν χρειάζονται γνώσεις HTML ή PHP. Το Joomla είναι κάπου ενδιάµεσα, 
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καθώς η διεπαφή του χρήστη, ως προς τη χρήση, είναι εύκολη όπως και στο Wordpress, 

ωστόσο η τροποποίηση επεκτάσεων χρειάζεται ειδικές γνώσεις.  

Εποµένως, καταλήγουµε ότι και τα τρία συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου είναι 

εξαιρετικές επιλογές στις περισσότερες περιπτώσεις. Σύµφωνα µε την παραπάνω σύγκριση, η 

επιλογή του σωστού εργαλείου είναι το δύσκολο έργο για έναν χρήστη, επειδή όλες είναι 

καλές επιλογές µε διαφορετικές δυνατότητες. Ωστόσο, το Wordpress είναι η καλύτερη λύση 

κι αυτό γιατί η προσφορά των όσων διαθέτει, είτε στα διαφορετικά θέµατα που δίνονται 

δωρεάν, είτε στις λειτουργίες ασφαλείας, είναι µεγάλη και άφθονη, σε σύγκριση µε το 

Joomla και το Drupal. Το Wordpress είναι µια ευέλικτη πλατφόρµα, η οποία µπορεί επίσης 

να δηµιουργήσει πολύ σύνθετους ιστοτόπους και είναι εξαιρετικά εύκολο να προσθέσουµε 

νέο περιεχόµενο, µιας και µέσω των plugins, µπορούµε να τροποποιήσουµε οτιδήποτε 

θελήσουµε χωρίς να γνωρίζουµε κώδικα HTML, CSS ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

προγραµµατισµού. 

 

 

3.6 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WORDPRESS 

Κάθε εγκατάσταση του Wordpress περιλαµβάνει ένα προεγκατεστηµένο θέµα (theme). Ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο θέµα είτε κάποιο 

custom. Και στις δύο περιπτώσεις ένα θέµα αποτελείται από αρχεία προτύπων, αρχεία 

φύλλων στυλ, αρχεία JavaScript, αρχεία εικόνας και ορισµένα ακόµα όπως τα functions.php. 

Όλα αυτά τα αρχεία συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν το design  του website και τη 

λειτουργικότητά του. Τα αρχεία του θέµατος είναι συγκεντρωµένα στον φάκελο: /wp-

content/themes. Τα αρχεία προτύπων είναι αρχεία PHP (.php) και χρησιµοποιούνται για να 

παράξουν σελίδες web κάνοντας, µε αυτό τον τρόπο, εφικτή την προσαρµοστικότητα του 

Wordpress. Όσο περισσότερα αρχεία προτύπων έχει ένα θέµα τόσο πιο ευέλικτο είναι. 

 

3.6.1 Η ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

• Φάκελος εφαρµογών (Application Directory) 

• Αρχεία πυρήνα (core files): “wp-settings.php”, “wp-config.php”, κ.α. 

• /wp-admin (λειτουργεί σαν ένα mini-site για να ελέγχει την εφαρµογή µε το δικό του 

css και περιλαµβάνει καταλόγους). 

• /wp-includes (περιλαµβάνει τις κλάσεις, τις βιβλιοθήκες, scripts για ολόκληρη την 

εφαρµογή και εικόνες). 

• /wp-content (ο φάκελος αυτός περιλαµβάνει τα πρόσθετα, τα θέµατα και οτιδήποτε 

άλλο αφορά το περιεχόµενο) 

 

Εικόνα 19. Η δοµή των φακέλων στο site: mani.org.gr. 
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3.6.2 Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

• wp_commentmeta → αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά µε τα σχόλια (ώρα, κ.λπ.). 

• wp_comments → καταχωρούνται στον οµώνυµο πίνακα της βάσης δεδοµένων. 

• wp_links → πληροφορίες σχετικά µε τους συνδέσµους. 

• wp_options → καταχωρούνται οι διάφορες επιλογές του χρήστη. 

• wp_postmeta → ο συγκεκριµένος πίνακας κρατά πληροφορίες σχετικά µε τις 

αναρτήσεις. 

• wp_posts → το περιεχόµενο των αναρτήσεων και των σελίδων. 

• wp_terms → ορίζονται οι κατηγορίες των σελίδων και των αναρτήσεων. 

• wp_termmeta → αποθηκεύονται οι πληροφορίες των σελίδων και των αναρτήσεων. 

• wp_term_relationships → ο συσχετισµός των αναρτήσεων µε τις κατηγορίες. 

• wp_term_taxonomy → η ιεραρχία των κατηγοριών, συνδέσµων, κ.λπ. 

• wp_usermeta → καταγράφονται πληροφορίες για τους εγγεγραµµένους χρήστες. 

• wp_users → εγγράφεται η λίστα των χρηστών. 

 
 

 

Εικόνα 20. Η δοµή της βάσης δεδοµένων στο site: mani.org.gr. 
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4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ WORDPRESS 

4.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αρχικά να πούµε ότι προτού ξεκινήσουµε την εγκατάσταση του Wordpress, πρέπει να 

γνωρίζουµε ότι για να έχουµε πρόσβαση στο site µας και τους φακέλους µας, χρειαζόµαστε: 
 

• Πρόσβαση στο Web server (µέσω FTP) 

• Έναν text editor 

• Έναν FTP client (Filezilla) 

• Έναν web browser 
 

Στη περίπτωσή µας, η δηµιουργία του site έχει στηθεί προς το παρόν στον υπολογιστή 

µας, που αυτό συνήθως αποκαλείται localhost. Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

η ιστοσελίδα µας είναι µια προσπάθεια επανασχεδιασµού της αρχικής, που είχε 

κατασκευαστεί πριν από µερικά χρόνια. 

Το Wordpress για να τρέξει χρειάζεται έναν Web server, την έκδοση PHP και την έκδοση 

MYSQL. 

 

4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ XAMPP 

Θα κάνουµε λήψη και εγκατάσταση του Xampp. Το Xampp είναι µία διανοµή Apache η 

οποία εµπεριέχει µέσα PHP και MYSQL, δύο στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να 

τρέξει το Wordpress. Στην επίσηµη σελίδα του Xampp κάνουµε λήψη, στον αντίστοιχο 

σύνδεσµο, αναλόγως το λειτουργικό σύστηµα που διαθέτουµε, Windows, Linux, Apple. Το 

XAMPP θα µας βοηθήσει να στήσουµε τον server στον υπολογιστή µας και να κάνουµε 

εγκατάσταση του Wordpress. Είναι ένα πακέτο λογισµικού ανοιχτού κώδικα, το οποίο όπως 

προείπαµε περιλαµβάνει κυρίως τον Apache HTTP Server, το οποίο και θα προβάλει την 

ιστοσελίδα µας, τη βάση δεδοµένων MySql και µεταφραστές script γραµµένα σε γλώσσες 

Php ή Perl. Σχεδιάστηκε µε σκοπό να βοηθήσει του προγραµµατιστές να ελέγχουν και να 

κατασκευάζουν το site τους, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασής του, ανοίγουµε το Control Panel 

του XAMPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Control Panel Xampp. 
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Στο παράθυρο πατάµε το κουµπί explorer και µας ανοίγει έναν φάκελο µε όλα τα αρχεία 

του προγράµµατος. Ανοίγουµε τον φάκελο htdocs για να δούµε το περιεχόµενό του, το οποίο 

είναι το ίδιο µε το να γράψουµε στον browser “localhost”, και µέσα δηµιουργούµε έναν νέο 

φάκελο µε το όνοµα mani, όπως και το θέµα της σελίδας µας. Σε αυτό το σηµείο να πούµε 

ότι στον φάκελο mani που δηµιουργήσαµε, µετά την εγκατάσταση του Wordpress, θα 

µεταφέρουµε τα αποσυµπιεσµένα αρχεία του προγράµµατος. 

 

 

4.3 ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ WORDPRESS 

Για να κάνουµε λήψη του Wordpress ανοίγουµε τον browser και στη σελίδα του Google 

πληκτρολογούµε Wordpress-ελληνικά. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο, µας εµφανίζεται η 

ιστοσελίδα Wordpress.org. Κατά τη συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας 

χρηιµοποιήθηκε η έκδοση WP 5.2.3, µε µέγεθος 12,2 MB. Στη συνέχεια ανοίγουµε τα αρχεία 

αυτής της διανοµής και βλέπουµε έναν φάκελο µέσα στο «ζιπαρισµένο» αρχείο ο οποίος 

λέγεται Wordpress. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν όλα τα αρχεία που χρειαζόµαστε για να 

τρέξουµε µία εγκατάσταση Wordpress και στη συνέχεια να το λειτουργήσουµε. Τέλος, 

κάνουµε εξαγωγή όλα αυτά τα αρχεία  µέσα στον φάκελο mani που δηµιουργήσαµε 

νωρίτερα. 

 

• ο υπολογιστής µου → Windows (C:) → xampp → htdocs → mani  

 

 

Εικόνα 22. Εξαγωγή αρχείων στον φάκελο C:\xampp\htdocs\mani. 

 

Επιστρέφουµε στο XAMPP Control Panel και επιλέγουµε start στις επιλογές Apache και 

MySql. Έπειτα πληκτρολογούµε στον browser “localhost/mani” για να µπούµε στον φάκελο 

και να ξεκινήσουµε την εγκατάσταση. Αυτό προϋποθέτει τη δηµιουργία µίας βάσης 
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δεδοµένων στον MySql Server. Στον browser πληκτρολογούµε “localhost/phpmyadmin”, 

δηλαδή στον MySql Sever. ∆ηµιουργούµε µία βάση δεδοµένων, για να µπορέσουµε να την 

συνδέσουµε µε την εγκατάσταση του Wordpress.  

Ακολουθώντας τα βήµατα: 

• Νέα (βάση δεδοµένων) → Όνοµα Βάσης ∆εδοµένων (mani) 

 
 

 

Εικόνα 23. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων. 

 

Στην αρχική σελίδα της εγκατάστασης του Wordpress επιλέγουµε «∆ηµιουργία αρχείου 

ρυθµίσεων» και στη συνέχεια µας προειδοποιεί ότι χρειάζεται κάποια στοιχεία όπως: 

 

• το όνοµα της βάσης δεδοµένων “mani” 

• το όνοµα χρήστη “root” 

• το συνθηµατικό το οποίο “δεν έχει ορισθεί” 

• ο φιλοξενητής της βάσης ο οποίος δηλώνεται ως “localhost” και  

• το πρόθεµα του πίνακα το οποίο είναι “wp”. 

 

Αφού ολοκληρώσουµε τη διαδικασία και κάνουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις που µας 

ζητούνται για την ιστοσελίδα µας, έχουµε πλέον εγκαταστήσει επιτυχώς το Wordpress και 

έχουµε στήσει την πλατφόρµα διαχείρισης. 
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Εικόνα 24. Τα απαιτούµενα στοιχεία για την ιστοσελίδα µας. 

 

Πληκτρολογώντας στον browser “localhost/mani/wp-login.php” µας εµφανίζεται το 

περιβάλλον διαχείρισης κι έτσι µπορούµε να συνδεθούµε και να επιλέξουµε αν θέλουµε να 

αναπτύξουµε νέο περιεχόµενο ή να επεξεργαστούµε το υπάρχον. Τέλος, είµαστε πλέον 

έτοιµοι να πραγµατοποιήσουµε είσοδο στη σελίδα διαχείρισης του Wordpress. Από εκεί 

µπορούµε να επεξεργαστούµε την ιστοσελίδα µας. Αφού εισάγουµε το username και το 

password και πατήσουµε «σύνδεση», προχωράµε στο περιβάλλον διαχείρισης του 

Wordpress.  
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Εικόνα 25. Φόρµα εισόδου στο Wordpress. 

 

Το περιβάλλον διαχείρισης περιλαµβάνει τον πίνακα ελέγχου, µέσα από τον οποίο 

µπορούµε να προσθέσουµε στην ιστοσελίδα µας άρθρα, κατηγορίες, ετικέτες, πολυµέσα, 

εικόνες δηλαδή, pdf, ήχους και video, να δηµιουργήσουµε στατικές σελίδες, να 

επεξεργαστούµε τα σχόλια, να κάνουµε µονάδες και µενού, να εγκαταστήσουµε νέα 

πρόσθετα ή να επεξεργαστούµε τα ήδη υπάρχοντα, να επεξεργαστούµε τους χρήστες οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση σε ειδικές περιοχές της σελίδας και να ρυθµίσουµε κάποια εργαλεία 

µε τα οποία µπορούµε να παραµετροποιήσουµε περισσότερο το Wordpress. Τέλος, υπάρχουν 

και οι γενικές ρυθµίσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο παρουσίασης των link στο Wordpress, 

µε ποια µορφή θέλουµε να διαβάζει το Wordpress την ηµεροµηνία, τι θέλουµε να γίνεται µε 

τα σχόλια, αν θέλουµε για παράδειγµα να εγκρίνονται αυτόµατα ή να τα εγκρίνει ο 

διαχειριστής µετά από έλεγχο και άλλα πολλά. 

 

4.3.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Πραγµατοποιώντας είσοδο στο Wordpress, µεταφερόµαστε στη σελίδα διαχείρισής του 

(στα αγγλικά ονοµάζεται dashboard). Από εκεί µπορούµε να επεξεργαστούµε την εµφάνιση 

και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Στην αρχική αυτή σελίδα εµφανίζονται κάποια σύντοµα 

links, τα οποία λειτουργούν βοηθητικά, για έναν αρχάριο κυρίως, και οδηγούν τον χρήστη 

απευθείας σε βασικές λειτουργίες. 
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Εικόνα 26. Περιβάλλον διαχείρισης του Wordpress. 

 

Στο αριστερό µέρος της εικόνας υπάρχει το µενού, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

σελίδες, τις αναρτήσεις, τα εγκατεστηµένα plugins, τα πολυµέσα, τα σχόλια, τη λίστα µε τους 

υπόλοιπους χρήστες, αν υπάρχουν, και οτιδήποτε άλλο αφορά το περιεχόµενο του site. 

Εκτός από το βασικό µας µενού, παρατηρούµε ότι στο κέντρο του πίνακα ελέγχου 

υπάρχουν κάποιες βασικές λειτουργίες από τις οποίες µπορούµε να γράψουµε µία ανάρτηση, 

να τροποποιήσουµε την εµφάνιση της σελίδας µας κ.λπ. 

Σε αυτό το σηµείο να πούµε ότι η δοµή του πίνακα ελέγχου είναι απλή και εύκολη, κάτι 

που βοηθάει αρκετά τους χρήστες και κυρίως έναν αρχάριο.   

 

4.3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PLUGINS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Σκοπός της ιστοσελίδας µας, όπως έχουµε αναφέρει, είναι η προβολή της περιοχής, της 

Μάνης. Θέλουµε να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο, όπως είναι η 

ιστορία, η αρχιτεκτονική, η φύση, τα µνηµεία κ.ά. Ο επισκέπτης, επίσης, θέλουµε να µπορεί 

να επικοινωνήσει µε τον διαχειριστή σε περίπτωση που επιθυµεί να στείλει κάποιο µήνυµα. 

Αρχικά, λοιπόν, έχουµε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριµένης σελίδας και 

ποιες θέλουµε να είναι οι βασικές της λειτουργίες. Θέλουµε ένα site φιλικό προς τον χρήστη 

και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα δουλέψουµε την 

εµφάνιση του site µας, αλλά και τη λειτουργικότητά του. 

Αρχικά, θα εγκαταστήσουµε ένα θέµα στο Wordpress, κι αυτό θα πραγµατοποιηθεί είτε µε 

την αγορά κάποιου template, είτε δωρεάν από τον πίνακα διαχείρισης του Wordpress. Τα 

βήµατα είναι: 
 

• Εµφάνιση → Θέµατα → Προσθήκη νέου → Αναζήτηση 

 

Το φίλτρο χαρακτηριστικών λειτουργεί βοηθητικά στην επιλογή του κατάλληλου θέµατος. 

Στην εργασία µας εγκαταστήσαµε ένα free template, το οποίο λέγεται “Screenr”. Τα θέµατα 

που εγκαθιστούµε στην σελίδα µας αποθηκεύονται στον φάκελο: 
 

• ο υπολογιστής µου → Windows (C:) → xampp → htdocs → mani → wp-content → 

themes 
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Στον φάκελο “themes” βρίσκονται όλα τα template που εγκαθιστούµε. Στο “Screenr” είναι 

όλα τα αρχεία τα οποία χρειαζόµαστε για να λειτουργήσει το συγκεκριµένο template στο site 

µας. 

Παρατηρούµε πως το θέµα της σελίδας µας έχει πλέον αλλάξει και επιπλέον µπορούµε να 

επεξεργαστούµε τις ρυθµίσεις του θέµατος για να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις του θέµατος, τα 

χρώµατα, τις στήλες, τις εικόνες κ.λπ. 
 

Εικόνα 27. “Screenr” το template της ιστοσελίδας µας. 

 

Μία άλλη κατηγορία είναι τα πρόσθετα “Plugins”, τα οποία είναι έτοιµα κοµµάτια κώδικα 

που ενσωµατώνονται στη σελίδα µας και προσφέρουν έτοιµες λειτουργίες. Τα πρόσθετα 

προσφέρουν πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες τους. Μας επιτρέπουν να έχουµε 

επιπλέον επιλογές όσο αφορά την εµφάνιση κάποιων στοιχείων ή την προσθήκη κάποιων 

µονάδων οι οποίες δεν συνοδεύονται από την βασική εγκατάσταση του Wordpress. Μετά την 

εγκατάστασή είναι απαραίτητη και η ενεργοποίησή τους. Τα πρόσθετα που χρησιµοποιήσαµε 

στην ιστοσελίδα µας είναι τα παρακάτω: 

 

• Contact Form 7 → το πρόσθετο αυτό αφορά µία φόρµα επικοινωνίας χρηστών. 

• Really Simple CAPTCHA → το συγκεκριµένο πρόσθετο προορίζεται να καλείται 

από άλλα plugins, όπως το Contact Form7. Ουσιαστικά είναι ένα είδος αυτόµατου 

τεστ, µε την δυνατότητα να ξεχωρίζει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή µηχανή. 

• Simple Calendar → αυτό το πρόσθετο είναι το ηµερολόγιο που εγκαταστήσαµε στην 

ιστοσελίδα µας, είτε για ενηµέρωση κάποιας εκδήλωσης είτε για διάφορα 

ενηµερωτικά. 

• Classic Editor → το συγκεκριµένο πρόσθετο ενεργοποιεί τον κλασσικό κειµενογράφο 

του Wordpress και την δική του διάταξη της οθόνης επεξεργασίας κειµένων. 

Υποστηρίζει τα παλαιότερα πρόσθετα που επεκτείνουν τις δυνατότητες επεξεργασίας. 

• Easy Google Fonts → αυτό το πρόσθετο είναι ένας εύκολος τρόπος να προσθέσουµε 

γραµµατοσειρές google και να µορφοποιήσουµε τα κείµενα του site. 

• GDPR Cookie Consent → µε αυτό το plugin αποδεικνύουµε ότι ο ιστότοπός µας είναι 

σύµφωνος µε το νόµο, EU Cookie Law / GDPR. 

• WPFront Scroll Top → είναι το πρόσθετο το οποίο επιτρέπει στον επισκέπτη, µε ένα 

κουµπί να ανέβει στην κορυφή της σελίδας εύκολα. 
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Εικόνα 28. Σελίδα πρόσθετων που εγκαταστήσαµε στο Wordpress. 

 

Ορισµένα Plugins που εγκαταστήσαµε, κάνοντας τις απαραίτητες ρυθµίσεις στην ιστοσελίδα 

µας θα παρουσιαστούν παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29. Contact Form 7. 
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Εικόνα 30. Captcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31. GDPR Cookie Cosent και Scroll Top button. 

 

Η εγκατάσταση των Plugins και η διαµόρφωσή τους καταλαµβάνει τον περισσότερο 

χρόνο στην κατασκευή µιας ιστοσελίδας. Η εύρεση και η εγκατάστασή τους γίνεται πολύ 

γρήγορα και εύκολα, όπως και µε την εγκατάσταση του θέµατος. Τα βήµατα είναι: 
 

• Πρόσθετα → Νέο Πρόσθετο → Αναζήτηση Προσθέτων 

 

Τα πρόσθετα µπορεί να δηµιουργήσουν και προβλήµατα στο Wordpress, υπό την έννοια, 

αν ένα πρόσθετο δεν είναι δοκιµασµένο, µπορεί να σταµατήσει να δουλεύει ακόµα και η 

εγκατάσταση του Wordpress. Σε αυτή την περίπτωση, µιας και δεν έχουµε πρόσβαση στο 

περιβάλλον διαχείρισης του site µας µετά από µια αποτυχηµένη ενεργοποίηση ενός 

προσθέτου, µπορούµε να το απεγκαταστήσουµε χειροκίνητα από τον φάκελο plugins όπου 

και αποθηκεύονται. ∆ιαγράφοντας τον φάκελο του προσθέτου, διαγράφεται και το plugin 

από τη σελίδα. Τα βήµατα είναι: 
 

• ο υπολογιστής µου → Windows (C:) → xampp → htdocs → mani → wp-content → 

plugins → επιλογή προσθέτου 

 

Η τροποποίησή τους απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και υποµονή, µε σκοπό το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα tutorials στο ίντερνετ, τα οποία βοηθούν στην 

αναζήτηση του καταλληλότερου plugin, αλλά και στις ρυθµίσεις που πιθανότατα θα 

χρειαστεί να γίνουν. 
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4.3.3 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ, ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα θα µιλήσουµε για τις σελίδες και τα άρθρα της ιστοσελίδας µας. Η 

διαφορά των άρθρων µε τις σελίδες είναι ότι τα άρθρα διατάσσονται χρονολογικά, ενώ οι 

σελίδες ιεραρχικά, δηλαδή µία σελίδα µπορεί να έχει υποσελίδες και να εµφανίζονται στο 

µενού ιστοχώρου. Το περιεχόµενο των άρθρων µπορεί να έχει χρονολογική σηµασία, δηλαδή 

µπορεί να αφορά το σήµερα ή µια κοντινή ηµεροµηνία του σήµερα. Από την άλλη, στις 

σελίδες αναφερόµαστε σε πληροφορίες που µπορεί να αφορούν το site µας, τα στοιχεία 

επικοινωνίας µας, µία περιγραφή που µπορεί να αφορά το ιστορικό της και πληροφορίες 

τέτοιες οι οποίες θεωρούνται στατικές. Παρακάτω θα µιλήσουµε για ό,τι αφορά τις σελίδες. 

 

Στο αριστερό µέρος του πίνακα ελέγχου, όπου βρίσκεται το µενού, επιλέγουµε: 

• Σελίδες → Νέα Σελίδα 

 

δηµιουργώντας από την αρχή µία νέα. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε, να τροποποιήσουµε 

και να διαγράψουµε σελίδες. Γράφουµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται στο site µας 

και το µορφοποιούµε όπως ακριβώς θέλουµε, στοιχισµένο, µε τη βοήθεια του 

κειµενογράφου. Μπορούµε να εισάγουµε πολυµέσα, ετικέτες και σχόλια. Αυτό που 

χρειάζεται προσοχή µε τις σελίδες, είναι να επιλέξουµε το κατάλληλο πρότυπο, ανάλογα µε 

το εκάστοτε template όπως επίσης και κάποια συγκεκριµένη διάταξη. Η διάταξη αφορά τις 

στήλες που εµφανίζονται στη σελίδα µας όπως για παράδειγµα δεξιά, αριστερά ή και 

καθόλου. 

Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα. Σε προηγούµενο κεφάλαιο, µιλήσαµε 

για την εγκατάσταση των προσθέτων που πραγµατοποιήσαµε στο site µας. Πιο 

συγκεκριµένα, εγκαταστήσαµε το πρόσθετο Contact Form 7. Εν συνεχεία, στο µενού 

εµφανίστηκε µία επιλογή µε τίτλο «Επικοινωνία». Αν το επιλέξουµε εµφανίζεται µία 

«Φόρµα επικοινωνίας», η οποία εµπεριέχει ένα πρότυπο φόρµας το οποίο µπορεί να 

επεξεργασθεί εάν το θελήσουµε, όπως το να εισάγουµε Captcha, µέσα στον κώδικα της 

φόρµας, το οποίο είναι ένα plugin το οποίο έχουµε ήδη εγκαταστήσει νωρίτερα. 

Αντιγράφουµε τη συντόµευση κώδικα (shortcode) και την κάνουµε επικόλληση σε µία νέα 

σελίδα που δηµιουργήσαµε µε το όνοµα «Επικοινωνία». Η εµφάνιση της φόρµας στη σελίδα 

µας παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Contact Form 7. 
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Σε συνέχεια της ενότητάς µας θα µιλήσουµε για τη δηµιουργία κατηγοριών, άρθρων, 

ετικετών και σχολίων. Στο µενού επιλέγουµε «Άρθρα». Τα άρθρα είναι αναρτήσεις, οι οποίες 

έχουν χρονολογική σειρά, δηλαδή η πιο πρόσφατη εµφανίζεται στην κορυφή και τις 

χρησιµοποιούµε για να προσθέσουµε περιεχόµενο το οποίο ενδέχεται να ενδιαφέρει τους 

επισκέπτες τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. ∆ηµιουργούµε άρθρα, τα τοποθετούµε στις 

εκάστοτε κατηγορίες και ορίζουµε ετικέτες. 

 

Αρχικά, θα δηµιουργήσουµε κατηγορίες µε σκοπό να έχουµε µία δοµηµένη ιστοσελίδα. 

Στο αριστερό µέρος του πίνακα ελέγχου, όπου βρίσκεται το µενού, επιλέγουµε και 

εισάγουµε: 

• Κατηγορίες → Όνοµα → Σύντοµο όνοµα → Περιγραφή → Γονέα (για τις 

υποκατηγορίες µας) → Προσθήκη κατηγορίας. 

 

Στην επόµενη φωτογραφία παρουσιάζονται οι κατηγορίες που έχουµε δηµιουργήσει στην 

ιστοσελίδα µας, µε σκοπό να ξεκινήσουµε να γράφουµε άρθρα. 

 
 

 

Εικόνα 33. Σελίδα κατηγοριών και υποκατηγοριών που δηµιουργήσαµε στο Wordpress. 
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Για να γράψουµε ένα άρθρο, επιλέγουµε στο αριστερό µέρος του πίνακα ελέγχου, όπου 

βρίσκεται το µενού: 
 

• Άρθρα → Νέο άρθρο 

 

δηµιουργώντας από την αρχή µία νέα ανάρτηση. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε, να 

τροποποιήσουµε και να διαγράψουµε άρθρα όπως ακριβώς και µε τις σελίδες. Παρόµοια, 

γράφουµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται στο site µας και το µορφοποιούµε όπως 

ακριβώς θέλουµε, στοιχισµένο, µε τη βοήθεια του κειµενογράφου. Στη συνέχεια δηλώνουµε 

τον τίτλο και ορίζουµε την κατηγορία του άρθρου µας. Μπορούµε να εισάγουµε πολυµέσα, 

ετικέτες και σχόλια.  

 

 
 

Εικόνα 34. Σελίδα άρθρων που δηµιουργήσαµε στο Wordpress. 

 

Οι ετικέτες είναι λέξεις-κλειδιά οι οποίες έχουν σχέση µε το άρθρο. Ετικέτες µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε είτε από το µενού, 

• Άρθρα → Ετικέτες 

είτε κατά την καταχώρηση των άρθρων. Σε κάθε ετικέτα εµφανίζεται ο αριθµός των άρθρων 

στα οποία υπάρχει. Οι ετικέτες χρειάζονται γιατί µπορούµε µε βάση αυτές να 

κατηγοριοποιήσουµε τα άρθρα. Εξίσου σηµαντικό, είναι επίσης ότι µπορούµε να επιτύχουµε 

και µία κατηγοριοποίηση, πέρα των βασικών κατηγοριών που έχει το Wordpress, µε βάση τις 

ετικέτες. 
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Εικόνα 35. Σελίδα ετικετών που δηµιουργήσαµε στο Wordpress. 

 

 

 
 

Εικόνα 36. ∆ηµιουργία ετικετών κατά την καταχώρηση του άρθρου. 
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Τα σχόλια, τα οποία βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας 

ανάµεσα στους επισκέπτες και τους συντάκτες ή άλλους χρήστες οι οποίοι έχουν σχολιάσει 

κάποιο άρθρο ή σελίδα. Θα κάνουµε κάποιες βασικές επιλογές από τις ρυθµίσεις. οι οποίες 

αφορούν τα σχόλια και την εµφάνισή τους. Στις ρυθµίσεις είναι σηµαντικό να επιλέξουµε 

την κοινοποίηση παραθέσεων από άλλα ιστολόγια, τα λεγόµενα «pingbacks» και 

«trackbacks», τα οποία µας ειδοποιούν εάν άλλοι ιστότοποι έχουν βάλει κάποιο σύνδεσµο 

του δικού µας άρθρου, αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την επισκεψιµότητα της σελίδας µας. 

Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε σε ποιες σελίδες ή άρθρα του site µας θέλουµε να 

εµφανίζονται τα σχόλια, αν ο συντάκτης πρέπει να συµπληρώσει κάποια στοιχεία του, ποια 

σχόλια θέλουµε να εµφανίζονται ως ανεπιθύµητα και πολλά ακόµα. 

 

 
 

Εικόνα 37. Ρυθµίσεις συζητήσεων. 

 

Τέλος, να πούµε ότι όταν υπάρχει κάποιο σχόλιο, στον πίνακα ελέγχου εµφανίζεται 

σχετική ειδοποίηση και ως διαχειριστές µπορούµε να εγκρίνουµε το σχόλιο, να 

απαντήσουµε, να το επεξεργαστούµε, να διορθώσουµε κάποια λέξη, να το ορίσουµε ως 

ανεπιθύµητο ή και να το διαγράψουµε. 
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4.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στον πίνακα ελέγχου του Wordpress, στο αριστερό µέρος του, που βρίσκεται το µενού 

επιλέγουµε: 

• Ρυθµίσεις → Γενικά 

Κάνουµε τις απαραίτητες βασικές  γενικές ρυθµίσεις που αφορούν την ιστοσελίδα µας, για 

να τελειώσουµε και να ολοκληρώσουµε το site µας. Σε αυτό το βήµα µπορούµε να 

αλλάξουµε τον τίτλο και τον υπότιτλο του ιστότοπού µας, να ορίσουµε την ηλεκτρονική 

διέυθυνση, να επιλέξουµε εάν θέλουµε τα µέλη να κάνουν αυτοεγγραφή και τι ρόλο θέλουµε 

να έχουν, µπορούµε να επιλέξουµε την εµφάνιση της ώρας και τη µορφή της ηµεροµηνίας 

και της εβδοµάδας. Σε δεύτερο βήµα, θα επιλέξουµε: 

• Ρυθµίσεις → Ανάγνωση 

µε σκοπό να διαλέξουµε τι είναι αυτό που θέλουµε να παρουσιάζεται στην αρχική µας 

σελίδα. Για πάράδειγµα εάν θέλουµε να εµφανίζονται τα τελευταί άρθρα ή κάποια σελίδα 

που έχουµε καταχωρήσει. Μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξουµε τον αριθµό των 

άρθρων προβολής σε µία σελίδα της ιστοσελίδας, αν θέλουµε να προβάλεται ολόκληρο το 

κείµενο και φυσικά εάν θέλουµε να επιτρέψουµε ή να απαγορέψουµε στις µηχανές 

αναζήτησης την ευρετηριοποίηση του ιστότοπου. Κλείνοντας, µία άλλη εξίσου σηµαντική 

ρύθµιση είναι οι ρυθµίσεις συνδέσµων. Επιλέγουµε: 

• Ρυθµίσεις → Μόνιµοι σύνδεσµοι 

Το Wordpress µας προσφέρει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε URL για τους µόνιµους 

συνδέσµους. Οι προσαρµοσµένες αυτές δοµές, µπορούν να βελτιώσουν την αισθητική, τη 

χρησιµότητα και τη µελλοντική συµβατότητα των συνδέσµων µας. Μπορούµε να επιλέξουµε 

να εµφανίζονται µε βάση την ηµέρα και το όνοµα, τον µήνα και το όνοµα, το όνοµα του 

άρθρου κ.λπ. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα να ορίσουµε προσαρµοσµένες δοµές για τα URL 

των κατηγοριών και των ετικετών µας. 

Οι ρυθµίσεις που κάναµε για µία ιστοσελίδα είναι σηµαντικές, καθώς µέσα από αυτές το site 

γίνεται πιο λειτουργικό, πιο εύχρηστο και πιο φιλικό προς τον χρήστη αλλά και τον 

διαχειριστή. 

 

 

4.5 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (WEB HOSTING) 

Το Wordpress είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες τόσο για την κατασκευή 

ιστοσελίδας όσο και για τη διαχείριση περιεχοµένου CMS. Προσφέρει άπειρες λύσεις σε 

έναν επαγγελµατία που θέλει να φτιάξει το δικό του δυναµικό website αλλά και στον ιδιώτη 

που θέλει να ανεβάσει µια προσωπική ιστοσελίδα. Οπως έχουµε αναφέρει και 

προηγουµένως, είναι µια διαχειρίσιµη πλατφόρµα και µπορεί ο κάθε χρήστης να µάθει να τη 

χρησιµοποιεί εύκολα και γρήγορα χωρίς να διαθέτει προγραµµατιστικές γνώσεις. Λόγω ότι 

το Wordpress είναι µια δυναµική εφαρµογή, χρειάζεται να γίνει µία προσεκτική επιλογή για 

τη φιλοξενία και το web hosting της ιστοσελίδας µας. 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε αναφερθεί στις παροχές ενός κατάλληλου 

«φιλοξενητή». Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στα οφέλη του web hosting. Η επιλογή 

του κατάλληλου web hosting είναι προσωπική επιλογή του χρήστη. Το web hosting, ο 

παροχέας υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, είναι µια επιχείρηση η οποία παρέχει τις 

τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την προβολή του ιστοτοπού µας στο 
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διαδίκτυο. Οι ιστότοποι φιλοξενούνται σε ειδικούς υπολογιστές οι οποίοι ονοµάζονται 

διακοµιστές. Όταν οι χρήστες του διαδικτύου θέλουν να τον επισκεφθούν, πληκτρολογούν τη 

διεύθυνση στο πρόγραµµα περιήγησής τους. Στη συνέχεια, ο υπλογιστής τους θα συνδεθεί µε 

τον διακοµιστή µας και τότε θα τους εµφανιστούν οι ιστοσελίδες µέσω του περιηγητή τους. 

Όσον αφορα το όνοµα της σελίδας µας, η εταιρεία φιλοξενίας µπορεί να µας προσφέρει ένα 

φιλικό domain name προς τον χρήστη. 

Ο πάροχος φιλοξενίας είναι απαραίτητο να προσφέρει στον χρήστη domain name, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη, στοιχεία λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και 

πρόσβαση FTP, η οποία του επιτρέπει να ανεβάσει τα αρχεία του από τον τοπικό του 

υπολογιστή στον διακοµιστή. Κρίνεται επίσης απαραίτητο, να είναι εγκατεστηµένο 

λογισµικό php στον server που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα µας, καθώς και βάσεις 

δεδοµένων mysql, διότι χωρίς αυτά τα δύο λογισµικά δεν θα µπορέσει να τρέξει η εφαρµογή 

της ιστοσελίδας µας. Επίσης, είναι σηµαντικό να επιλέξουµε, για δυναµικές ιστοσελίδες, 

κατάλληλα και βελτιστοποιηµένα πακέτα, για CMS εφαρµογές όπως το Wordpress και το 

Joomla, ώστε να µπορεί η ιστοσελίδα να λειτουργεί µε ταχύτητα προσφέροντας στον χρήστη 

την καλύτερη εµπειρία χρήσης. 

Η ύπαρξη µιας υπηρεσίας φιλοξενίας εξασφαλίζει µια ιστοσελίδα χωρίς προβλήµατα µε 

αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες αυτών να µπορούν να εστιάζουν πιο αποτελεσµατικά στην 

επιχείρησή τους, στο blog ή στο e-shop τους. 
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5 ΤΡΟΠΟΙ SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι η διαδικασία βελτιστοποιήσης µιας 

ιστοσελίδας µε σκοπό την κατάταξή της σε υψηλότερες θέσεις στις µηχανές αναζήτησης. 

Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται είτε πάνω στο ίδιο το site, 

on-page SEO, είτε έξω από αυτό, off-page SEO. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο 

ανέβασµα της ιστοσελίδας µας όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη των οργανικών 

αποτελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης. 

 

5.2 ΤΡΟΠΟΙ SEO 

Για να αυξήσουµε τις πιθανότητές µας, όσον αφορά την άνοδο της ιστοσελίδας µας, θα 

χρειαστεί να ακολουθήσουµε κάποιους κανόνες. Θα αναφερθούµε σε µερικούς παρακάτω. 

 

• Domain name µε WWW ή και χωρίς 

Η επιλογή του κατάλληλου Domain είναι βασική υπόθεση. Το Domain πρέπει να εκφράζει 

τη σελίδα µας ή το brand µας. Είναι επίσης σηµαντικό να επιλέγουµε µικρές και 

χαρακτηριστικές διευθύνσεις url. Το Domain µας, στη περίπτωση που έχει το WWW, λόγω 

παλαιότητας ως site, δεν µπορεί να επηρεάσει την κατάταξη της σελίδας µας στις µηχανές 

αναζήτησης. 
 

• Εγκατάσταση ενός Wordpress SEO Plugin 

Ένα SEO Plugin µας επιτρέπει να έχουµε τον πλήρη έλεγχο στη βελτιστοποίηση της 

ιστοσελίδας µας. 
 

• Περιγραφή σελίδας (Meta Description) 

Το Meta Description συνοψίζει το περιεχόµενο της σελίδας σε ένα µικρό απόσπασµα, το 

οποίο θα πρέπει να ταιριάζει και µε το περιεχόµενο της σελίδας µας, µε σκοπό να δελεάσει 

τον επισκέπτη από τις µηχανές αναζήτησης να κάνει κλικ στον σύνδεσµο. Οι meta-

περιγραφές είναι εκεί για να δηµιουργήσουν ένα ποσοστό που δείχνει πόσο συχνά κάνουν 

κλικ στον σύνδεσµό µας όσοι τον έχουν δει. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται Click-through 

rate (CTR), που σηµαίνει αναλογία κλικ / εµφανίσεων. 
 

• HTTPS και SSL πιστοποιητικά 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας κατάταξης αφορά τα HTTPS και SSL πιστοποιητικά, τα 

οποία θα πρέπει να έχουµε εγκαταστήσει στο site µας 
 

• Φιλικά Permalinks 

Στο Wordpress πραγµατοποιώντας είσοδο στον πίνακα διαχείρισης, µπορούµε να επιλέξουµε 

από τις ρυθµίσεις του µενού το είδος Permalink που επιθυµούµε. Στο site µας επιλέξαµε το 

«Όνοµα άρθρου». 
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Εικόνα 38. Επιλογή Permalink στη σελίδα µας. 

 

 

• Χρήση Λέξεων-Κλειδιών 
 

• Social Media 
 

• Backlinks 

Τα Backlinks είναι οι σύνδεσµοι που οδηγούν από τη µία ιστοσελίδα σε µία άλλη, µε 

σχετικό περιεχόµενο. 
 

• Ταχύτητα Ιστοτόπου – Page Speed 

Η ταχύτητα για έναν ιστότοπο θα λέγαµε ότι είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για το SEO 

αλλά και για εταιρείες, οι οποίες ευκολα µπορούν να χάσουν χρήµατα µιας και το κάθε 

δευτερόλεπτο φόρτωσης της σελίδας έχει µεγάλη σηµασία. 
 

• Εικόνες στα κείµενα 
 

• Φιλικότητα προς όλες τις συσκευές 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία µιας έρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2016 

από το Consumer Barometer with Google: 

• το 60% των χρηστών συνδέεται καθηµερινά στο internet 

• το 35% των χρηστών χρησιµοποιεί 2 συσκευές για τη διασύνδεσή του στο 

internet 

• το 20% των χρηστών χρησιµοποιεί 3 συσκευές για τη διασύνδεσή του στο 

internet και 

• το 52% των χρηστών έχει πρόσβαση στο internet µε την ίδια συχνότητα τόσο 

από desktop όσο και από mobile συσκευές 
 

Εποµένως, είναι σηµαντικό να διαθέτουµε µία ιστοσελίδα φιλική προς όλες τις κινητές 

συσκευές. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η βελτιστοποίηση των 

ιστοσελίδων SEO είναι µία επένδυση και τα οφέλη τους είναι σηµαντικά και 

µακροπρόθεσµα. Η αύξηση της επισκεψιµότητας και η βελτίωση της κατάταξης στις µηχανές 

αναζήτησης ενδυναµώνουν και κάνουν τη διαδικτυακή µας παρουσία πιο ανταγωνιστική. 
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6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

Οι κίνδυνοι στον χώρο του διαδικτύου είναι µεγάλοι, γι’ αυτό η προστασία µιας 

ιστοσελίδας πρέπει να είναι υψηλή. Χιλιάδες ιστοσελίδες καθηµερινά πέφτουν θύµατα 

κακόβουλων bots και επίδοξων hackers. Πιο συγκεκριµένα, πολλές εταιρείες των οποίων οι 

ιστοσελίδες δέχονται τέτοιες επιθέσεις καταγράφουν ζηµιές εκατοµµυρίων ευρώ. Οι 

επιθέσεις στα Websites αποτελούν βεβαιότητα για την οποία πρέπει να είµαστε σε 

ετοιµότητα, προκειµένου να αποφύγουµε κάθε πιθανή επίθεση. Η ασφάλεια της σελίδας µας 

είναι πρωτεύων θέµα και θα πρέπει να µεριµνήσουµε από την αρχή της δηµιουργίας της. Το 

Wordpress από µόνο του είναι παραµετροποιηµένο ώστε να είναι αρκετά ασφαλές.  

Η αρχική ιδέα για να χακαριστεί µία ιστοσελίδα ξεκινάει µε την παραβίαση των κωδικών 

εισόδου του διαχειριστή. Αυτό πραγµατοποιείται µε την υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης 

µέσω ασύρµατου δικτύου, Wifi, το οποίο ενέχει πολλούς κινδύνους. Τα περισσότερα Wifi 

δίκτυα δεν έχουν κάποια ασφάλεια κι έτσι εύκολα µπορεί κάποιος µε τεχνικές γνώσεις να 

αποκτήσει πρόσβαση στη δική µας συσκευή και να κλέψει όλα τα στοιχεία του λογαριασµού 

µας, µέσω της χρήσης ειδικών προγραµµάτων για hackers. Μερικά τέτοια προγράµµατα 

παρέχονται δωρεάν, όπως το Wireshark και τοAdvanced Port Scanner. 

 

6.1 ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ INTERNET 

Οι hackers χωρίζονται σε ηθικούς και εγκληµατίες. Μία επιτυχηµένη εισβολή αφορά τις 

µεθόδους επίθεσης που χρησιµοποιούν, hatching attacks. Μερικές από αυτές τις επιθέσεις 

είναι οι παρακάτω: 
 

• Denial of service (DoS attack): Αυτή η µορφή επίθεσης είναι η πιο κοινή µορφή που 

χρησιµοποιούν οι hacker Anonymous. Τρέχουν πολλαπλά προγράµµατα µε 

αυτοµατοποιηµένη αποστολή µηνυµάτων τα οποία βοµβαρδίζουν το δίκτυο µε 

αποτέλεσµα να το υπερφορτώνουν και αυτό µε τη σειρά του να αδυνατεί να 

ανταποκριθεί. 
 

• Sniffer: Sniffers στα ελληνικά σηµαίνει λαγωνικά. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

χωρίς να γίνεται αντιληπτό εισxωρεί σε ένα σύστηµα και αναλύει τα αρχεία του, µε 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών όπως οι κωδικοί πρόσβασης, και στη συνέχεια τους 

διαβιβάζει στον χρήστη. 
 

• Phising: Το Phising ή αλλιώς το «ηλεκτρονικό ψάρεµα», αφορά την αποστολή 

παραπλανητικών email από την τράπεζα µας, το facebook ή από την ιστοσελίδα µας. 

Μέσω αυτών των µυνηµάτων µας ζητείται να αλλάξουµε τους κωδικούς πρόσβασης ή 

τους κωδικούς ασφαλείας µας, εκµαιεύοντας µε αυτό τον τρόπο τα προσωπικά µας 

δεδοµένα. 
 

Μία ιστοσελίδα µπορεί, επίσης, να µολυνθεί από ανεπιθύµητο ή κακόβουλο λογισµικό, 

malware, να υπάρξουν αλλαγές σε DNS, WHOIS, SSL Certification ή ύποπτες αλλαγές στα 

αρχεία της. 

Το µεγαλύτερο κέρδος της παρακολούθησης από κακόβουλο λογισµικό είναι η ταχεία και 

αποτελεσµατική παρέµβαση. Όταν ανιχνευθεί κίνδυνος για παραποίηση της ιστοσελίδας µας, 
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απαιτείται άµεση δράση καθαρισµού µέχρι να αποµακρυνθεί όλο το κακόβουλο περιεχόµενο 

που έχει εισβάλει. 

Προκειµένου να αποφευχθούν όλα τα παραπάνω και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της 

ιστοσελίδας µας από µελλοντικές επιθέσεις και διαδικτυακές απειλές, είναι σηµαντικό να 

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα.  

 

6.2 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ SITE ΜΑΣ 

• PASSWORD 

Το καλύτερο που µπορεί να γίνει από πλευράς µας, είναι να χρησιµοποιούµε διαφορετικα 

Passwords για κάθε υπηρεσία. Όταν ένα Password αποτελείται από πολλά ψηφία, αριθµούς 

και σύµβολα, είναι αδύνατο να καταφέρει ένας hacker να τον παραβιάσει. Η αλλαγή επίσης, 

ενός κωδικού ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δυσκολεύει την προσβολή από hackers. 
 

• ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS 

Ένα πρόγραµµα Antivirus είναι απαραίτητο για τον υπολογιστή ή το κινητό µας, µε σκοπό 

να µην πέσουµε θύµατα κάποιου ιού. Ένας hacker µπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση 

στον υπολογιστή µας και στη συνέχεια να µπει στην εγκατάσταση του Wordpress ή στην 

ιστοσελίδα µας. 
 

• ΣΥΧΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ SITE ΜΑΣ 

Η ενηµέρωση της έκδοσης του λογισµικού που τρέχει η ιστοσελίδα µας και τα πρόσθετα 

που έχουµε χρησιµοποιήσει θα πρέπει να έχουν την τελευταία έκδοση. Είναι σηµαντικό να 

κάνουµε συχνές ενηµερώσεις γιατί έτσι οι hackers δεν µπορούν να βρουν τρύπες και κενά 

στον κώδικα για να διαρρήξουν τη σελίδα µας. 
 

• PLUGIN 

Ιδανική λύση είναι η εγκατάσταση ενός καλού Plugin, για να µπορούµε να βλέπουµε τις 

αλλαγές που γίνονται µέσα στην εγκατάσταση και στη διαχείριση του Wordpress. Θα 

µπορούµε επίσης, να ελέγχουµε τα αρχεία µας και να κάνουµε επαναφορά του Wordpress 

στην αρχική του κατάσταση. 
 

• BACK UP WORDPRESS 

Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι απαραίτητα κάθε φορά που κάνουµε αλλαγές στην 

ιστοσελίδα µας. Μπορούµε είτε τοπικά στον υπολογιστή µας να κρατήσουµε ένα αντίγραφο, 

είτε να κρατήσει η εταιρεία Hosting. 
 

• AKISMET 

Το Akismet, αυτόµατα, προστατεύει το site µας από κακόβουλα σχόλια, spamming, τα 

οποία µπορούν να καταστρέψουν τη σελίδα µας. 
 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ FTP 

Κλείνοντας, πολύ σηµαντικό είναι να αλλάζουµε τους κωδικούς του Wordpress, του FTP 

και του CPanel και να σβήνουµε τους κωδικούς τους οποίους κρατάει το πρόγραµµα στη 

µνήµη για αυτόµατη σύνδεση. 
 

Η δυνατότητα έγκυρου εντοπισµού περιστατικών είναι θεµελιώδης για τη γενικότερη 

ασφάλεια ενός website. Καθίσταται απαραίτητο να επιβλέπουµε τη λειτουργικότητα της 

σελίδας µας και να προνοούµε για την έγκαιρη επίλυση σε περίπτωση που προκύψει κάποιο 

ζήτηµα, µε σκοπό την αποκατάσταση του προβλήµατος. 
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6.3 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ 

Το Wordpress είναι το πιο δηµοφιλές CMS στον κόσµο κι αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν 

χιλιάδες δικτυακοί τόποι οι οποίοι µπορεί να είναι στόχοι. Το συγκεκριµένο CMS, είναι 

ανοιχτού κώδικα, που σηµαίνει ότι είναι σε όλους διαθέσιµο. Στην ιστοσελίδα µας 

εγκαταστήσαµε το plugin Wordfence, το οποίο περιλαµβάνει ένα τείχος προστασίας και έναν 

σαρωτή κακόβουλου λογισµικού, τα οποία κρατούν τον ιστότοπο ασφαλή.  

Το Wordfence επιβάλλει ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και αποκλείει τις υπερβολικές 

προσπάθειες σύνδεσης. Χρησιµοποιεί επίσης, το εκτεταµένο δίκτυό του για να λάβει γνώση 

των πιο γνωστών attackers, οι οποίοι στη συνέχεια αποκλείονται από την πρόσβαση σε όλες 

τις ιστοσελίδες του Wordfence.  

 

 
 

Εικόνα 39. Wordfence plugin. 

 

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας µας δεν είναι µόνο υπόθεση ενός προγραµµατιστή, αλλά και 

προσωπική µας. Τα επιπλέον µέτρα ασφαλείας θα µας βοηθήσουν να µην πέσουµε θύµα 

hacker και θα µας κάνουν πιο προσεκτικούς και πιο προετοιµασµένους για κάθε πιθανή 

επίθεση µε τη µικρότερη δυνατή ζηµιά αντίστοιχα. 
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7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ SCREENSHOTS ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 

Εικόνα 40. Παρουσίαση της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας, menu, cookies, logo. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 41. Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, Αναζήτηση, Ηµερολόγιο. 
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Εικόνα 42. Σελίδα του site: Γνωριµία µε τη Μάνη. 
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Εικόνα 43. Σελίδα του site: Ιστορία. 

 

 
 

Εικόνα 44. Σελίδα του site: Ιστορική Αναδροµή. 
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Εικόνα 45. Σελίδα του site: Πύργοι & Πυργόσπιτα. 
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Εικόνα 46. Σελίδα του site: Ταΰγετος. 

 

 

 

 

Εικόνα 47. Popup Maker Plugin. 
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Εικόνα 48. Σελίδα του site: Επικοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 49. Footer και Social Media. 
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Εικόνα 50. Άρθρα του site. 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 51. Άρθρα του .site. 
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Εικόνα 52. Social Media και σχόλια µετά από κάθε άρθρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 53. Ετικέτες. 
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Εικόνα 54. Σελίδα του site για την προώθηση Ντοκιµαντέρ. 

 

 

 
 

Εικόνα 55. Σελίδα του site για την προώθηση Ντοκιµαντέρ. 
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8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στις µέρες µας η χρήση των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη και αρκετά εξελιγµένη, είτε αυτή αφορά συστήµατα ανοιχτού κώδικα, είτε 

κλειστού. Θα µπορούσαµε να πούµε επίσης ότι αποτελούν µια καινοτόµα τεχνολογία που 

έχει διαδοθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Τα πλεονεκτήµατα είναι πάρα πολλά, τα οποία και περιγράψαµε σε αντίστοιχο κεφάλαιο, 

όπως είναι το  µηδενικό κόστος, ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για να δηµιουργηθεί µια 

ιστοσελίδα και τα άφθονα Plugins που έχουµε στη διάθεσή µας, ακόµα και δωρεάν. Να 

πούµε ακόµα, ότι τα CMS είναι τόσο χρήσιµα επειδή ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα 

να µη χρειαστεί να γράψει ο ίδιος τον κώδικα, τον οποίο έτσι κι αλλιώς περιλαµβάνει το 

εκάστοτε πακέτο, µιας και ο κώδικας είναι ενσωµατωµένος. Με αυτό τον τρόπο, ο 

δηµιουργός της ιστοσελίδας δεν υποχρεούται να φτιάξει από την αρχή ένα σύστηµα 

διαχείρισης χρηστών, συνδέσεις, άδειες, σελίδες back-end, δυνατότητα αποστολής αρχείων 

και εικόνων ή επαναφορά κωδικού πρόσβασης, κι αυτό γιατί είναι ενσωµατωµένα σε ένα 

CMS πακέτο.  

Τα µειονεκτήµατα των CMS πακέτων αφορούν κυρίως την ασφάλεια που παρέχουν, 

καθώς επίσης και τα τεχνικά προβλήµατα που προκύπτουν λόγω των συχνών ενηµερώσεων. 

Τα επόµενα χρόνια, τα CMS θα έχουν ακόµα µεγαλύτερη εξέλιξη. Κάθε απλός χρήστης 

σε όλο τον κόσµο µπορεί να κατασκευάσει από την αρχή µία ιστοσελίδα χωρίς να έχει 

γνώσεις προγραµµατισµού. 

Τέλος, όσον αφορά την υποστήριξη του Wordpress, είναι εκτενής και τις περισσότερες 

φορές άµεση. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει είναι προορισµένο για τη δηµιουργία προσωπικών 

blogs και πολύπλοκων ιστοσελίδων και έχει αποδειχθεί κατάλληλο για κάθε χρήση, γεγονός 

που το έχει κάνει τόσο δηµοφιλές. Η ευκολία κατασκευής ενός site δεν σηµαίνει ότι υστερεί 

στην ποιότητα των υπηρεσιών του. Υπάρχουν άφθονα tutorials σχετικά µε τα Plugins που 

αφορούν το Wordpress, τα οποία δίνουν απάντηση στο 90% των προβληµάτων και των 

αποριών που µπορεί να προκύψουν. Το 34% του παγκόσµιου ιστού χρησιµοποιεί Wordpress, 

από απλά ιστολόγια µέχρι τα µεγαλύτερα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το Wordpress, µας 

επιτρέπει να διαµορφώνουµε τις σελίδες µας ελεύθερα και να πραγµατοπούµε ακριβώς ό,τι 

χρειαζόµαστε µε όµορφο σχεδιασµό, πανίσχυρα εργαλεία, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες µας. 

∆ιαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, είναι φιλικό προς το SEO, προσφέρει 

υψηλές επιδόσεις, υψηλή ασφάλεια, πανίσχυρη διαχείριση πολυµέσων, είναι εύκολο και 

προσβάσιµο. Εποµένως, το Wordpress ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή που κάναµε για την 

ιστοσελίδα που κατασκευάσαµε, mani.org.gr. 
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9 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Ο επανασχεδιασµός ενός ιστότοπου είναι εξίσου σηµαντικός µε τον σχεδιασµό ενός νέου 

ιστότοπου. Θα πρέπει να είναι ελκυστικός, προκειµένου οι επισκέπτες να παραµένουν 

περισσότερη ώρα και να µη χάνουν το ενδιαφέρον και τον σκοπό της επίσκεψής τους. 

Με τον επανασχεδιασµό του συγκεκριµένου site επιθυµούµε να βελτιώσουµε τον τρόπο 

παρουσίασης της πληροφορίας που περιέχει, για να αποκτήσει µία πιο σύγχρονη εµφάνιση 

και λειτουργικότητα. Στο σηµείο αυτό, ωστόσο, θα αναφερθούµε στα στοιχεία που προς το 

παρόν το site δεν µπορεί να υποστηρίξει ή δεν έχουν επιλεγεί να χρησιµοποιηθούν σε αυτό 

το σταδιο.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο νέος ιστότοπος κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

πτυχιακης εργασίας για να αντικαταστήσει την πρώτη ιστοσελίδα που φτιάχτηκε για τη 

Μάνη (2000). 

Η ιστοσελίδα µας αποτελεί ένα ενδεικτικό demo, πάνω στο οποίο θα στηριχτούν οι 

µελλοντικές µας προσθήκες.  

Ο επανασχεδιασµός του αρχικού site έχεις πολλές απαιτήσεις, καθώς ο όγκος της 

πληροφορίας είναι αρκετά µεγάλος. Το περιεχόµενο των κειµένων το οποίο διαθέτει είναι 

περίπου 5.500 σελίδες. Ένα τέτοιο site, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία «ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια», η οποία προσφέρει στο κοινό ποικίλες πληροφορίες σχετικά µε την 

ιστορία, τα ήθη και τα έθιµα, την αρχιτεκτονική, τη φύση, την ποιήση και την πολιτιστική 

κληρονοµιά του τόπου. 

Για το στήσιµο του νέου site επιλέξαµε ένα free template, το οποίο εν γνώση µας είχε 

περιορισµένες επιλογές και δυνατότητες. Προσπαθήσαµε λοιπόν, να δοµήσουµε το site 

σύµφωνα µε τις εφαρµογές που ήταν ήδη εγκατεστηµένες και διαθέσιµες σε αυτό. Επίσης, 

για τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης χρησιµοποιήσαµε έτοιµα πρόσθετα (plugins), τα οποία 

και προσαρµόσαµε στις ανάγκες του site. Για τους παραπάνω λόγους θα αντικαταστήσουµε 

µελλοντικά το template µε ένα πιο αποτελεσµατικό και αξιόπιστο, ώστε να υλοποιήσουµε 

τον αρχικό µας στόχο, δηλαδή τη δηµιουργία ένός σύγχρονου και λειτουργικού site. 

Επίσης, η διάταξη του menu πλοήγησης του τελικού site λόγω του µεγάλου όγου, όπως 

προαναφέραµε, θα πρέπει να διαθέτει περισσότερα µονοπάτια ώστε να είναι εύκολη και 

ευχάριστη η αναζήτηση πληροφοριών. 

Ακόµα, επί του παρόντος το site δεν περιέχει διαφηµίσεις κάτι που θα αξιολογηθεί 

µελλοντικά. Οι διαφηµισείς θα αφορούν κυριώς τουριστικά καταλύµατα, εστιατόρια, 

καταστήµατα πώλησης τοπικών προϊόντων κ.λπ. µε στόχο ο ιστότοπος να εµπλουτιστεί 

αναδεικνύοντας περισσότερο τα σηµεία ενδιαφέροντος της περιοχής. 

Επιπρόσθετα, επιθυµία µας είναι να προσφέρουµε βήµα στους τοπικούς συλλόγους, οι 

οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, µε ανακοινώσεις τους στο site, να ενηµερώνουν το κοινό για 

τυχόν εκδηλώσεις. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η ιστοσελίδα µας δεν διαθέτει χάρτη κι αυτό γιατί το 

περιεχόµενό της δεν αφορά την προώθηση ή την πώληση κάποιου προϊόντος από υπαρκτή 

επιχείρηση, αλλά τη γνωριµία των επισκεπτών µε την περιοχή. 

Επιπλέον, όπως κάθε σύγχρονο site, έτσι και το δικό µας χρήζει αποτελεσµατικής 

προώθησης στις µηχανές αναζήτησης µε σκοπό τη βελτίωση της επισκεψιµότητας και της 

σειράς κατάταξής του. Η συγκεκριµένη διαδικασία περιγράφεται ως το Search Engine 

Optimization (SEO) και αφορά το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται είτε πάνω 

στο ίδιο το site, on-page SEO, είτε έξω από αυτό, off-page SEO. 
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Ενδεικτικά βήµατα: 

 

• Ισχυρό Domain name 

• Περιγραφή σελίδας (Meta Description) 

• Φιλικά Permalinks 

• Χρήση Λέξεων-Κλειδιών 

• Σύνδεση µε Social Media 

 

Σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα στην εποχή µας social media, στο site µας έχουµε προσθέσει 

τα buttons, αλλά δεν έχουµε φτιάξει τις αντίστοιχες σελίδες, τις οποίες θα δηµιουργήσουµε 

και θα ενηµερώνουµε το περιεχόµενό τους τακτικά στο µέλλον.  

Τέλος, το τελικό βήµα είναι η µεταφορά του συνολικού περιεχοµένου και η σύνδεσή του 

µε το αρχικο domain name, mani.org.gr, ώστε να υπάρξει συνέχεια µε το προηγούµενo και 

ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή site. Θα χρησιµοποιήσουµε το υπάρχον web hosting για την 

ασφάλεια και συντήρηση της ιστοσελίδας µας. 

Εν κατακλείδι, για να τελειοποιηθεί η νέα ιστοσελίδα είναι απαραίτητες όλες οι παραπάνω 

ενέργειες που θα την καταστήσουν άρτια, εύχρηστη, ασφαλή και ποιοτική για τα χιλιάδες 

µάτια που θα εκτεθεί. 
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10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 

(Τελευταία επίσκεψη ιστοτόπων Σεπτέµβριος 2019) 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

J. R. Okin, The Information Revolution: The Not-for-dummies Guide to the History, 

Technology, And Use of the World Wide Web, Ed. Ironbound Press, 2005. 

https://books.google.gr/books?id=J1gb2eb-

NuEC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=%22The+Information+Revolution%22,+J.+R.+Okin.+I

SBN+0976385740.+Ed.+Ironbound+Press,+2005.+350+pp.&source=bl&ots=o5twvwDYP5

&sig=ACfU3U1jIXb6DPJ-

Yo0dt5_LjOXZlGs_Sw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiI6v6FgfHiAhUOdJoKHZt4AWAQ6

AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22The%20Information%20Revolution%22%2C%20

J.%20R.%20Okin.%20ISBN%200976385740.%20Ed.%20Ironbound%20Press%2C%20200

5.%20350%20pp.&f=false  

 

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%C

E%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%C

E%B4%CE%B1 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%

CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%

CE%AF%CE%B4%CE%B1 

XAMPP: https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

APACHE: https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

MYSQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html 

PHP: https://web-mate.gr/ti-einai-h-php/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/PHP 

PHPMYADMIN: https://www.ip.gr/el/dictionary/470-PHPMyAdmin 

HTML: http://javascript-coder.com/html-form/html-form-tutorial-p1.phtml 

https://web-mate.gr/html/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTML 
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PHP/MYSQL: 

https://el.wikibooks.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%

CF%82_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_PHP_%CE

%BA%CE%B1%CE%B9_MySQL/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%

89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_MySQL 

WEBSITE: https://www.ip.gr/el/dictionary/193-Website 

WEB BROWSER: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B7%CE%B3%C

E%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D 

https://www.encyclopedia.com/computing/news-wires-white-papers-and-books/browsers 

WEB HOSTING: https://www.webdevelopersnotes.com/what-is-web-hosting 

ΕΥΡΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ KAI DOMAINS: 

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Publishing_your_website 

WEBSERVER: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server 

https://www.ip.gr/el/dictionary/31-Server 

https://www.webdevelopersnotes.com/what-is-web-server 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: https://www.thecreativeshop.gr/blog/1708/ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

CMS: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 

ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ: 

http://pacific.jour.auth.gr/content_management_systems/index.htm 

PRESENTATION COURSE: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΟΥΒΛΗΣ 

https://www.slideshare.net/rodotheos/cms-421346 

CMS:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%

BC%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%

B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%8

7%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85 

http://www.kepa.gov.cy/diktiothite/Portal/PortalDocuments.aspx?DocumentId=a5d27b95-

5b46-4a56-a535-0c2324141d42 

http://pacific.jour.auth.gr/content_management_systems/pleonektimata_general.htm 

http://pacific.jour.auth.gr/content_management_systems/eidi.htm 

http://pacific.jour.auth.gr/content_management_systems/history.htm 

CMS-OPEN SOURCE: https://inkstory.gr/dimofileis-blogging-platformes-cms/ 

JOOMLA: https://www.joomla.org/about-joomla.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/Joomla 

DRUPAL: https://www.drupal.org/about 
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https://el.wikipedia.org/wiki/Drupal 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

WORDPRESS Mark Parolisi: https://www.slideshare.net/markparolisi/wordpress-structure-

and-best-practices 

Wordpress organization. Wordpress blog software: https://wordpress.org/ 

https://el.wordpress.org/ 

https://botlane.gr/pleonektimata-wordpress/ 

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

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WORDPRESS:  

https://www.pliroforiki-edu.gr/unit/ch0403-dynatotites-xaraktiristika-tou-wordpress/ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ: https://el.wordpress.org/plugins/ 

ΘΕΜΑΤΑ: https://wordpress.org/themes/ 

https://developer.wordpress.org/themes/getting-started/what-is-a-theme/ 

WIDGETS: https://wordpress.org/support/article/wordpress-widgets/ 

ΡΟΛΟΙ: https://html.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1/ 

WORDPRESS-JOOMLA-DRUPAL: 

https://www.ip.gr/Web_Development/joomla_drupal_wordpress_%CF%80%CE%BB%CE%

B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%

84%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CE%B9o%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE

%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-375.html 

https://www.workbiz.gr/cms-diaxeirisi-istoselidas-etaireias/ 

WORDPRESS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: https://el.wordpress.com/ 

ΧΡΗΣΗ CMS-STATISTIKA: 

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management 

CMS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: 

https://w3techs.com/ 

https://trends.builtwith.com/cms/traffic/Entire-Internet 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ XAMPP: 

https://shortcodesblog.wordpress.com/2015/02/22/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9

%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-

%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%B

D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-xampp/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ XAMPP: http://www.freewaretips.gr/programs/xampp 

WORDPRESS: https://en.support.wordpress.com/com-vs-org/ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ: https://mindtheseo.com/kataskevi-istoselidon-wordpress-

cms/ 

PLUGINS: https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/what-are-wordpress-plugins-how-

do-they-work/ 

ΕΥΡΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ KAI DOMAINS: 

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Publishing_your_website 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: http://www.digitalid.gr/seo/5-ways-of-seo-for-your-

bussines/ 

https://www.greekinternetmarketing.com/blog/web-promotion/seo-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ/ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ/ΛΥΣΕΙΣ: 

https://paramarketing.gr/poso-asfales-einai-site-sas-asfaleia-istoselidon-internet/ 

https://www.easycomtech.gr/security-auditing/ 

https://www.webandart.eu/ 

https://paramarketing.gr/web-design-8-symvoules-asfaleia-wordpress/ 

 

 

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ BLOGS ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

 

https://www.makemyweb.gr/giati-na-ftiakseis-istoselida-logoi-kataskevis-istoselidas/ 

https://webmarketing-greece.eu/ 

https://wpgreece.org/ 

https://www.websitepro.gr/23-yperoxes-istoselides-wordpress/ 

https://wpspeak.com/ 

https://www.wpexplorer.com/ 

https://www.wpbeginner.com/ 

http://paramarketing.gr/wordpress-and-why-to-use-it/ 
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https://websitesetup.org/cms-comparison-wordpress-vs-joomla-drupal/ 

https://codex.wordpress.org/Database_Description 

https://www.webhostinggreece.gr/filoxenia-istoselidwn-wordpress/ 

https://www.hongkiat.com/blog/ 

https://www.cmscritic.com/tag/cms/ 

https://www.inkthemes.com/why-use-wordpress/ 

https://www.iphost.net/el/blog/?s=wordpress&post_type=post 

https://inkstory.gr/dimofileis-blogging-platformes-cms/ 

https://mindtheseo.com/simvoules-seo/ 

https://www.hiremycode.com/blog/ti-ine-seo/ 

https://www.devio.gr/el/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%8

4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%

CF%89%CE%BD-seo-

%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7

%CF%82 
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