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   ηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο, πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ, λα πνπιάλε θαη λα δεκνπξαηνχλ πξντφληα 

ή λα θάλνπλ πξνζθνξά γηα πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ. Η 

δεκηνπξγία ηεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Drupal πνπ απνηειεί έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS). 

 

   Η ηζηνζειίδα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα πεξηεγεζεί κεηαμχ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη λα αλαδεηήζεη ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ έηζη ψζηε 

λα δεη πιεξνθνξίεο γη’απηά. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο κειψλ γηα 

νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα γίλεη κέινο. Έηζη απνθηά επηπιένλ πξνλφκηα φπσο λα 

ζρνιηάδεη ζε πξντφληα, λα ζπκκεηάζρεη ζε δεκνπξαζίεο θαη λα πνπιάεη δηθά ηνπ 

πξντφληα. 

 

   Η δεκηνπξγία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έρεη γίλεη κε γλψκνλα ηελ απιφηεηα θαη 

επρξεζηία πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα πεξηεγήηαη θαη λα βξίζθεη απηφ πνπ 

ςάρλεη, κε φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιν, γξήγνξν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

 

1.1 Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 
 

 

1.1.1 Οξηζκόο 
  

  Με έλαλ απιφ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε 

αγνξαπσιεζία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet. Βέβαηα, εάλ ζέινπκε λα 

είκαζηε πην ζσζηνί κε ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην (electronic commerce) ελλνείηαη 

θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ε νπνία εθηειείηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν, 

δειαδή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηειεθσληθψλ 

γξακκψλ.  

 

   Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθνη 

πξνγξακκαηηζηηθνί κεραληζκνί θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

Ηιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (Electronic Data Interchange- EDI) αλάκεζα 

ζηηο δχν πιεπξέο (κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηαλαισηψλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Με άιια ιφγηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπλαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ππνινγηζηψλ, 

παξαθάκπηνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ζηνηρείσλ. 

 

 

1.1.2 Καηεγνξίεο 

 

   Αλάινγα κε ην πνηφο είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ παξαπάλσ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 

I. Απφ επηρεηξήζεηο ζε επηρεηξήζεηο (business to business), πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

ηηο παξαγγειίεο θαη αγνξέο ελφο εξγνζηαζίνπ ή ελφο εκπνξηθνχ νίθνπ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ, νπφηε ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλάγθε 

απιέο ζπλαιιαγέο (πιεξσκή – αγνξά), αιιά γεληθφηεξα ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα ακθίδξνκεο δηαδηθαζίεο αγνξάο θαη πψιεζεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη άιια ζηνηρεία 

επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. 
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II. Απφ επηρεηξήζεηο ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο (business to customer). 

Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη νη πσιήζεηο 

βηβιίσλ, ππνινγηζηψλ, πξνγξακκάησλ θαη άιισλ αγαζψλ. Αληηζηνηρίδνληαο ηηο 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο ήδε γλσζηέο «ζπκβαηηθέο» κνξθέο εκπνξίνπ, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξψηε θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζην ρνλδξηθφ εκπφξην, ελψ ε 

δεχηεξε ζην ιηαληθφ. 

 

 

1.1.3 Σερλνινγίεο 

 

Ηιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI - Electronic Data Interchange) 

 

   Γεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Η EDI είλαη κηα θνηλή δνκή 

αξρείσλ πνπ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα επηηξέςεη ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο λα κεηαδίδνπλ 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ κεγάια ηδησηηθά δίθηπα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή 

αληαιιαγή εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή, κε 

ηελ ειάρηζηε παξέκβαζε ρεηξφγξαθσλ δηαδηθαζηψλ. Σα δεδνκέλα απηά είλαη 

νξγαλσκέλα ζε απηνηειή κελχκαηα (ηηκνιφγηα, παξαγγειίεο, ηηκνθαηάινγνη, 

θνξησηηθέο θιπ.), ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ θάπνην 

θνηλψο απνδεθηφ πξφηππν. Σα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ. Σν πξφηππν απηφ είλαη ην 

EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and Transportation). 

 

Δπίπεδν Αζθαιώλ πλδέζεσλ (SSL - Secure Sockets Layer) 

 

   Σν πξσηφθνιιν απηφ ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί αζθαιή ζχλδεζε 

κε ηνλ εμππεξεηεηή (server). Σν SSL ρξεζηκνπνηεί "θιεηδί" δεκφζηαο 

θξππηνγξάθεζεο, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα θαζψο "ηαμηδεχνπλ" κέζα 

ζην Internet. 

 

Αζθαιείο Ηιεθηξνληθέο πλαιιαγέο (SET - Secure Electronic 

Transactions) 

 

   Σν SET θσδηθνπνηεί ηνπο αξηζκνχο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ εκπφξνπ. Σν πξφηππν απηφ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Visa θαη ηε 

MasterCard, απνιακβάλεη κεγάιεο απνδνρήο απφ ηελ ηξαπεδηθή θνηλφηεηα. 
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Γξακκσηόο θώδηθαο (Barcode) 

 

   Η ηερλνινγία ηνπ γξακκσηνχ θψδηθα απνηειεί ηκήκα ηνπ γεληθφηεξνπ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ απηφκαηεο αλαγλψξηζεο (Auto ID Technologies). Δίλαη έλα ζχγρξνλν 

εξγαιείν, ην νπνίν βνεζά θαηαιπηηθά ζηελ νκαιή δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε 

(logistics) πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

   Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ γξακκσηνχ θψδηθα μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηελ πιεξσκή πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. Οη πξψηεο εθαξκνγέο ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ 

εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο ίδηαο δεθαεηίαο ζε κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ παξαγσγή. Δθηεηακέλε 

ρξήζε παξνπζηάζηεθε κεηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ πξνηχπσλ (ιφγσ ησλ πηέζεσλ 

ησλ αξθεηψλ πιένλ ρξεζηψλ - πξνκεζεπηψλ, ππνθαηαζθεπαζηψλ ησλ κεγάισλ 

βηνκεραληψλ) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε 

αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη' επέθηαζε θαη ησλ ηξφπσλ ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο γξακκσηνχ θψδηθα. 

 

Έμππλεο θάξηεο (Smart Cards) 

 

   Οη "έμππλεο θάξηεο" απνηεινχλ εμέιημε ησλ θαξηψλ καγλεηηθήο ισξίδαο (παζεηηθφ 

κέζν απνζήθεπζεο, ηα πεξηερφκελα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα 

αιιαρζνχλ). Οη έμππλεο θάξηεο κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ θαη παξέρνπλ δπλαηφηεηεο θξππηνγξάθεζεο θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Η ηδέα ηεο έμππλεο θάξηαο 

μεθίλεζε ζηε Γαιιία ην 1974. Σν 1975 ηα δηθαηψκαηα αλάπηπμεο πέξαζαλ ζε 

κεγάιεο εηαηξίεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Η λέα απηή ηερλνινγία παξνπζηάζηεθε 

ζην θνηλφ ην 1981. Μηα ζεηξά απφ πηινηηθά ζρέδηα μεθίλεζε ακέζσο, θαη ην 1984 κε 

κηα ζπιινγηθή αμηνιφγεζή ηνπο εθδφζεθαλ λέεο νινθιεξσκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

 

   ήκεξα επηθξαηεί ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη νη Smart Cards είλαη ηξαπεδηθέο ή 

πηζησηηθέο θάξηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεηαη ην κεγάιν εχξνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Η ηερλνινγία ησλ έμππλσλ θαξηψλ πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο ζηε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

 

1.1.4 Γπλαηόηεηεο 
  

 Αλαδήηεζε πξντφλησλ αλά θαηεγνξία ή είδνο.  

 Καιάζη αγνξψλ.  

 Ο ζπλεξγάηεο καο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαη κε ηε 

ρξήζε θσδηθνχ θαη username λα βιέπεη ην αξρείν ησλ παξαγγειηψλ.  
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 Γηαθνξεηηθά είδε ζπλαιιάγκαηνο.  

 Τπνινγηζκφο θφξσλ κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή, θ.α.).  

 Τπνινγηζκφο εμφδσλ απνζηνιήο κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή, 

θ.α.). 
 

 

1.1.5 Πιενλεθηήκαηα 

  

 εηζαγσγή ζε λέεο αγνξέο  

 απφθηεζε λέσλ πειαηψλ  

 αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο  

 αζθαιείο ζπλαιιαγέο ηνηο κεηξεηνίο 

 αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα  

 
 

Αλαιπηηθόηεξα πιενλεθηήκαηα όζσλ αθνξά ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ 

εηαηξία: 

 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή 

 

  Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ψξεο ην 24σξν. Με άιια 

ιφγηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα αγνξάζεηε π.ρ. έλα CD, 

έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, ή αθφκα θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ νηθνδνκή ζαο. 

  Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κέζσ Internet είλαη θαηά γεληθφ 

θαλφλα πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα είλαη απαιιαγκέλν απφ κεγάιν κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ελφο πξαγκαηηθνχ θαηαζηήκαηνο (ελνηθίαζε ρψξνπ θαη «αέξα», ειεθηξηθφ, 

λεξφ θιπ) θαη γεληθά απαηηεί πνιχ ιηγφηεξν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. 

  Η αγνξά είλαη πξαγκαηηθά παγθφζκηα. Με άιια ιφγηα, κπνξείηε κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο λα αγνξάζεηε αθφκα θαη θάηη ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ 

Διιάδα, ρσξίο λα πξέπεη πηα λα πεξηκέλεηε πφηε θάπνηνο θίινο ζαο ζα 

ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ γηα λα ζαο ην θέξεη. 

  Η ζπλαιιαγή είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νινθιεξψλεηε ηελ παξαγγειία ζαο, ην αξγφηεξν ζε 3-4 εκέξεο ηελ έρεηε 

ιάβεη, αθφκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντφλ βξηζθφηαλ ζηελ άιιε άθξε 

ηνπ πιαλήηε.  

Αιιά ην πην πξαθηηθφ θαη πην ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή απφ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην φηη: 

  O θαζέλαο βξίζθεη απηφ πνπ ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη, ρσξίο λα θάλεη βήκα, 

ρσξίο δειαδή θφπν θαη ρσξίο θακία ζπαηάιε ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα απιά 

θαη εχθνια ςψληα απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν! 
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηελ εηαηξία 

 

  Όπσο πξναλαθέξακε, θάζε εηαηξία πνπ έρεη ειεθηξνληθή παξνπζία κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επεθηείλνληαο ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα 

πξντφληα ηεο online κπνξεί θαη απνθηά πειάηεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη 

καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο, αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ. Με άιια ιφγηα, θάζε 

επηρείξεζε πνπ έρεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη ζαλ λα έρεη 

ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα κε ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο. 

  Κάζε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο- φπσο ην Internet- γίλεηαη 

εμ νξηζκνχ πην αληαγσληζηηθή, αθνχ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη πην εχθνια γηα 

ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο. Με άιια ιφγηα θαη κε δεδνκέλν ην φηη 

ζε ιίγα ρξφληα φιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνληαη κέζσ Internet, 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε λέα κεγάιε πξφθιεζε γηα θάζε εηαηξία πνπ 

ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. 

  Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (interaction). Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε εηαηξία 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά ζηνηρεία γηα 

ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα γνχζηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχκθσλα κε 

απηά λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ην ζεηηθφηεξν. 

  Σέινο, γλσξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο, νη εηαηξίεο 

κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είηε 

αληαπνθξηλφκελσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή, είηε ζε κηα νκάδα θαηαλαισηψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη έλα λέν πξντφλ ην νπνίν δελ ππάξρεη αθφκα ζηελ αγνξά. 

 

 

1.1.6 Μεηνλεθηήκαηα 

 

 Γελ ππάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αζθάιεηα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν 

θάπνησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γελ ππάξρεη αθεξαηφηεηα, ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ππνθείκελν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη. 

 πλεπψο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην 

ρξήζηε. 
 

 

1.1.7 Πηζηνπνίεζε & Αζθάιεηα 
 

   Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα 

firewalls. Σν firewall απνηειεί ινγηζκηθφ ή πιηθφ, πνπ επηηξέπεη κφλν ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα, λα πξνζπειάζνπλ ην 

πξνζηαηεπφκελν δίθηπν. Έλα firewall επηηξέπεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο λα έρνπλ 

πιήξε πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ελψ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο πξέπεη λα 

πηζηνπνηεζνχλ.  
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   Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη firewalls, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο παξέρεη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πξνζηαζίαο. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ελφο firewall είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ελφο ππνινγηζηή ή δξνκνινγεηή κεηαμχ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ θαη ηνπ 

Internet, θαη ε παξαθνινχζεζε φιεο ηεο θπθινθνξίαο κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 

ηνπηθνχ δηθηχνπ. 

 

   Η εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία πνπ δηαθηλείηαη ζην δίθηπν κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί κε 

θξππηνγξάθεζε θαη ρξήζε κπζηηθψλ θσδηθψλ. Η αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ βαζίδεηαη θαηεμνρήλ ζηελ θξππηνγξάθεζε, δειαδή ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ 

κεηαδηδφκελνπ θεηκέλνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί 

κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ θιεηδηνχ απνθξππηνγξάθεζεο. Η θξππηνγξάθεζε 

ζπλνδεχεηαη πνιιέο θνξέο θαη απφ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα, έηζη ψζηε 

ν παξαιήπηεο λα κπνξεί λα βεβαησζεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξψηνπ. 

 

 

1.1.8 Σν Ηιεθηξνληθό Δκπόξην ζήκεξα 
 

   Ήδε, πιεηάδα επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ Διιάδα, αλ θαη ππάξρεη κηα 

ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα, νη εμειίμεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη ππάξρνπλ 

ήδε αξθεηέο εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Δπηπιένλ ππάξρνπλ ήδε ζηε ρψξα καο θαη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ιχζεηο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλνίμεη ή ζα ήζειαλ λα αλνίμνπλ 

θάπνην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ν θχξηνο ιφγνο πνπ κηα 

επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν είλαη γηα λα πξνζειθχζεη 

αγνξαζηηθφ θνηλφ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο γεσγξαθηθήο ηεο έδξαο, απμάλνληαο 

έηζη ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα έζνδά ηεο.  

 

   ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη ζπλαιιαγέο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ γίλνληαη σο εμήο: 

 

   Οη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζηηο ζειίδεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο θαηαζηήκαηνο έλα 

είδνο on-line θαηαιφγνπ κε φια ηα πξντφληα ηνπο, ηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη βέβαηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειεθηξνληθνί πειάηεο 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα «θαιάζη» ζην νπνίν ζηνηβάδνπλ ηα πξντφληα πνπ 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηα ςψληα ηνπο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν site, δίλνπλ ηελ ηειηθή παξαγγειία ηνπο, ε νπνία θαη εθηειείηαη 

απηφκαηα. Οη πιεξσκέο, φπσο θαη νη παξαγγειίεο , γίλνληαη θαη απηέο ειεθηξνληθά, 

κέζσ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ θαηαλαισηή ε νπνία ρξεψλεηαη κε ην αληίζηνηρν 

πνζφ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη κέζσ αληηθαηαβνιήο. 
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   Θα ιέγακε πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ελδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ 

βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα θαη δε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ην νπνία δελ 

δηαθξίλνληαη γηα ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη ν αγνξαζηήο θαηά θάπνην 

ηξφπν λα ηα «δνθηκάζεη» πξηλ ηα αγνξάζεη, φπσο βηβιία, εηζηηήξηα, CD, δηάθνξα είδε 

δψξσλ, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ δελ απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο test 

drive, πξνγξάκκαηα software & hardware, θαηλνχξηα απηνθίλεηα θιπ. 

 

 

1.2 Γπλακηθή ηζηνζειίδα 

 

 

   Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα, ζε αληίζεζε κε κηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα, δελ είλαη απιφ 

HTML έγγξαθν, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη πξνγξακκαηηζκφ (ζε κία γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαηάιιειε γηα ην δηαδίθηπν, φπσο π.ρ. είλαη ε php) θαη νπζηαζηηθά 

είλαη web εθαξκνγή.  

 

   Η θαηαζθεπή δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ είλαη πξνθαλψο πην πνιχπινθε απφ ηηο απιέο 

ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο, θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπο εμαξηάηαη θπζηθά απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε εθάζηνηε web εθαξκνγή. 

 

   ηηο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, απνζεθεχεηαη θαη 

αληιείηαη δπλακηθά απφ κία ή πεξηζζφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. MySQL), ελψ 

δηαζέηνπλ εθηφο απφ ην frontend (user interface) θαη ην backend (administration area) 

κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εχθνια ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

   Έηζη ζπλνιηθά ε web εθαξκνγή ζπλαληάηαη ζπλήζσο σο CMS (content 

management system), δειαδή ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

 

   Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα ηεξεί ηα 3 βαζηθά νπζηαζηηθά ζπζηαηηθά κηαο 

ηζηνζειίδαο μερσξηζηά, αθφκα παξέρεη ηε δεκηνπξγία ακέηξεησλ ζειίδσλ. Απηά ηα 

ζηνηρεία είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 

 Πεξηερόκελν - ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ θείκελν, εηθφλεο, θαη δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εθαξκνγέο, αξρεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Πινήγεζε θαη επηρεηξεκαηηθή ινγηθή - ηε δπλακηθή ζρέζε ελφο ζπλφινπ 

πεξηερνκέλνπ ζε έλα άιιν ή κία ηζηνζειίδα ζηελ άιιε, ή κία επηρεηξεκαηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ άιιε 

 Interface - παξνπζίαζε ή 'look and feel' ηνπ πεξηερνκέλνπ 

   Γπλακηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, λα παξέρεη δηαρείξηζε θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζην 
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δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαθνκηζηή ή ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν server, θαη κπνξεί 

λα ζπλίζηαηαη ζε νηαδήπνηε κνξθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή εηθφλσλ.  

 

   Οη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο θάλνπλ ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, 

θάλνληαο θιηθ ζε ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζηέιλνπλ ηηο νδεγίεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπο ηφπν. 

Ιζηνζειίδεο ή άιια ειεθηξνληθά έγγξαθα, φπσο είλαη αξρεία PDF ζπλήζσο 

θαηαζθεπάδνληαη "on the fly" απφ ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη γηα ην web site 

ζαο ή ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σα έγγξαθα απηά παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπλεπή 

κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλα πξφηππα πνπ 

παξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα εκθάληζε θαη αηζζεηηθή. 

 

 

Ση είδνπο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα; 

 
Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα είλαη θαηάιιειε ιχζε γηα ηνλ νξγαληζκφ ζαο εάλ: 

 

 έρεηε πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αιιάδνπλ ηαθηηθά - φπσο εηδήζεηο, 

εθδειψζεηο, απνηειέζκαηα, ή ζρφιηα 

 ζέιεηε νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ - είηε ην επξχ θνηλφ ή ην πξνζσπηθφ ζαο 

- λα είλαη ζε ζέζε λα θνξηψζνπλ δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα 

 νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο 

απνζεθεχνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ 

 αλ έρεηε πνιιέο ζειίδεο θαη πνιιά ζηνηρεία 

 ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη κηα ζπλεθηηθή εηθφλα θαη αίζζεζε 

 ηελ ηζηνζειίδα ζαο ζέιεηε λα ηε δηαρεηξίδεηαη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ 

εζείο επηιέμεηε 

 

Ση πξνζθέξεη κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα; 
 

Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 

     κνξθέο φισλ ησλ εηδψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ή ηνπο δηνηθεηέο γηα λα 

θνξηψζνπλ ζηνηρεία φισλ ησλ εηδψλ  

     εηδήζεηο, γεγνλφηα, ςεθνθνξίεο, κνξθέο έξεπλαο 

     θαηαιφγνπο, θαιάζη αγνξψλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

     γθαιεξί εηθφλσλ/θσηνγξαθηψλ 
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   Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα πξνζηεζνχλ δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε απιά ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Απηή είλαη κία ηππηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πξνγξακκαηηζηέο ηεο κέηξηαο εηδίθεπζεο. 

 

 

1.2.1 Πιενλεθηήκαηα 
 

   Θα ρξεηαζηείηε κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα, ή δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ζαο, εάλ ζέιεηε λα ζέζεη νξηζκέλεο ή φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζήο 

ζαο ζην δηαδίθηπν. Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

 

     Οηθνλνκία, γηαηί ην εγρεηξίδην επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξφζζεηεο 

επελδχζεηο έρνπλ κεησκέλε ηερλνινγία 

     Η απιφηεηα, επεηδή ην smanagement είλαη απιφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ηηο γλσζηέο δηαδηθαζίεο 

     Σαρεία εθαξκνγή, ηφζν γηα ηελ αξρηθή θαη ηε ζπλερή αλάπηπμε 

 

Με κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα: 

 

     Σν νπηηθφ ζρέδην, ε επηρεηξεζηαθή ινγηθή θαη ην πεξηερφκελν θξαηνχληαη 

θαη ξπζκίδνληαη ρσξηζηά, επηηξέπνληαο ζηνπο εηδηθνχο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ηκήκαηά ηνπο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην ζρέδην ρσξίο λα πξέπεη λα 

θαηαγξαθεί ην πεξηερφκελν θαη αληίζηξνθα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζην κέιινλ φηαλ θαη φπσο είλαη απαξαίηεην, 

πξνζηαηεχνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ επέλδπζή ζαο. 

     Σν πεξηερφκελν ηζηνρψξνπ είλαη ελεκεξσκέλν, επεηδή ππάξρεη επθνιία ζηε 

δηαρείξηζε. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε, λα εθδψζεηε ή λα δηαγξάςεηε ηηο 

ζειίδεο, κέξε ησλ ππάξρνπζσλ ζειίδσλ, ή λα δηαρεηξηζηείηε ηα ζηνηρεία 

on-line ρσξίο ηελ αλάγθε ελφο πξνγξακκαηηζηή θαη κε ηελ ειάρηζηε 

ηερληθή ηθαλφηεηα. Η ηζηνζειίδα ζαο είλαη πην ρξήζηκε γηα ηνπο ρξήζηεο 

ζαο.  

     Σν πεξηερφκελν δηαηεξείηαη ελεκεξσκέλν 

     Δάλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ζαο ρξεηάδνληαη ηαθηηθά 

αιιαγέο, ηφηε κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα κεηψλεη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. 
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1.3 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 
 

 

   Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη κηα εηαηξία ην site 

ηεο ελεκεξσκέλν ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κηα εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπληήξεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα πνιιά ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. Πνιιέο απφ απηέο 

έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 

   Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ) αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα 

δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο θ.ιπ., κε 

εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. Οη 

εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή 

γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG 

("What You See Is What You Get") html editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, 

παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε 

ππάξρεη αλάγθε. 

 

 
 

 

   Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. Μέζσ ελφο απινχ 

θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη 

λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 

 

   Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε έλα website δελ 

είλαη άιιν παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην site θαη κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία 

νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη (πξνζζέηεη), δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε 

πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο 

νη πιεξνθνξίεο. 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=890&PHPSESSID=620a835d657444f807057c5e6f6d1395
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=957&PHPSESSID=620a835d657444f807057c5e6f6d1395
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   Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο 

ζηα ζεκεία φπνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη 

ν εηδηθφο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (ASP, PHP, 

Coldfusion, Perl, CGI θ.ιπ.), ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. 

 

   Έηζη, γηα ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο εθεκεξίδαο π.ρ., πνπ απαηηεί εχινγα θαζεκεξηλή 

ελεκέξσζε αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα Content Management, ζα πξέπεη 

ν ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ (designer) λα δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα κε ηα 

γξαθηθά, ηελ πινήγεζε θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ website, ν 

ππεχζπλνο χιεο λα ηνπνζεηήζεη ην πεξηερφκελν ζηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

ζέιεη, θαη λα ελεκεξσζνχλ νη ζχλδεζκνη ησλ ππφινηπσλ ζειίδσλ ψζηε λα ζπλδένληαη 

κε ηελ θαηλνχξγηα. Αθνχ ηελ απνζεθεχζεη, πξέπεη λα ηελ αλεβάζεη ζην website καδί 

κε ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο πνπ άιιαμαλ. 

 

   Αληηζέησο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί κε ρξήζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο CM, ην 

κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη λα αλνίμεη ηε ζρεηηθή θφξκα 

εηζαγσγήο λένπ άξζξνπ ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ website θαη λα γξάςεη ή λα 

επηθνιιήζεη (copy-paste) ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί. Απηφκαηα, κεηά ηελ θαηαρψξηζε 

γίλνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο, ψζηε ην άξζξν λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο θαη φινη νη 

ζχλδεζκνη πξνο απηφ ελεκεξσκέλνη. 

 

   Με ηελ απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ησλ CMS ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γίλεηαη 

εκθαλέο φηη ην κέιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε φ,ηη αθνξά πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, αθνχ πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηαρχηεηα θαη επθνιίεο ζηε 

ρξήζε ηνπο. 

 

   Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ έλα ζπκβφιαην ζπληήξεζεο επάμηα. Σα CMS κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα: 

 

 Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ θ.ιπ.) 

 Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

 Καηαιφγνπο πξντφλησλ 

 Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ 

 Online ππνζηήξημε 

 Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο 

 Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

 Γηαθεκίζεηο 

 Γειηία Σχπνπ 

 Όξνπο θαη ζπκβφιαηα 

 Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=611&PHPSESSID=620a835d657444f807057c5e6f6d1395
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=426&PHPSESSID=620a835d657444f807057c5e6f6d1395
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1.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά & Πιενλεθηήκαηα 
 

   Έλα νινθιεξσκέλν CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο δπλακηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπ site θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. 

 

   Δπηγξακκαηηθά, κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

νινθιεξσκέλνπ CMS είλαη: 

 

 Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε 

 Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο 

 Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

 Δχθνιε ρξήζε θαη άκεζε γλψζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο γίλεηαη κε 

ηνπο γλσζηνχο θεηκελνγξάθνπο 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφκαηε 

δεκηνπξγία αξρείνπ 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή ηνπ 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινήγεζε 

(navigation) ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 Αιιαγή ζρεδηαζκνχ ή ηξφπνπ πινήγεζεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

ελεκέξσζε φισλ ησλ ζειίδσλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή 

πξνβιεκάησλ αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages) 

 Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, 

αθνχ δελ ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά 

 Όιν ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηελ/ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε πην εχθνια θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο 

αληίγξαθα αζθαιείαο 

 

   Αζθαιψο ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο, αλάινγα 

κε ην CMS, πνπ άιινηε ρξεψλνληαη επηπιένλ θαη άιινηε ελζσκαηψλνληαη θαη 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ πξνο ρξήζε, φπσο: 

 

 

 Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ banners, δεκνζθνπήζεσλ 

θαη παξακεηξνπνίεζεο (personalisation) 

 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαδφκελα sites 

(syndication) 

 ηαηηζηηθά 

 Γηαρείξηζε κειψλ 

 Newsletters 

 Forum 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=925
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=667&PHPSESSID=620a835d657444f807057c5e6f6d1395
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1.4 Διεύζεξν Λνγηζκηθό 
 

 

   Η ιέμε Διεχζεξν ζην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ αλαθέξεηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ρξήζηε, 

φρη ζηελ αγνξαία ηηκή. Με απηή ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

'80, ν πξψηνο ηεθκεξησκέλνο πιήξεο νξηζκφο εκθαλίδεηαη δεκνζηεπκέλνο ζην GNU's 

Bulletin, ηφκνο 1 αξ. 1 , ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986. Δηδηθφηεξα, ηέζζεξηο ειεπζεξίεο 

γηα ηνλ ρξήζηε νξίδνπλ ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ: 

 

 Η ειεπζεξία λα εθηειέζεη ην πξόγξακκα, γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπό.  
 

   Με ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ, γηα 

παξάδεηγκα ζην ρξφλν ("δνθηκαζηηθή πεξίνδνο 30 εκεξψλ", "ε άδεηα ιήγεη 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2004"), ζηνλ ζθνπφ ("ε άδεηα παξέρεηαη γηα εξεπλεηηθή 

θαη κε εκπνξηθή ρξήζε", "δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπγθξηηηθή 

κέηξεζε επηδφζεσλ") ή ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ("δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ρψξα Υ") έλα πξφγξακκα γίλεηαη κε ειεχζεξν. 

 

 Η ειεπζεξία λα κειεηήζεη πώο δνπιεύεη ην πξόγξακκα, θαη λα ην 

πξνζαξκόζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ.  
 

   Με ηελ επηβνιή λνκηθψλ ή πξαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θαηαλφεζε ή 

ηξνπνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο, φπσο ε ππνρξεσηηθή αγνξά εηδηθψλ αδεηψλ, 

ε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε θνηλνπνίεζεο (Non Disclosure Agreement, NDA) 

ή - ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ 

πνιιαπινχο ηχπνπο αλαπαξάζηαζεο - ε κε δηάζεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπ πξνηηκφηεξνπ ηχπνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ, ην πξφγξακκα επίζεο γίλεηαη ηδηνθηεζηαθφ. Υσξίο ηελ 

ειεπζεξία κεηαηξνπήο ελφο πξνγξάκκαηνο, ζα παξακέλνπκε ζην έιενο ηνπ 

κνλαδηθνχ πξνκεζεπηή. 

 

 Η ειεπζεξία λα αλαδηαλείκεη αληίγξαθα ώζηε λα βνεζήζεη ηνλ δηπιαλό 

ηνπ.  
 

   Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα αληηγξαθεί/δηαλεκεζεί κε πξαθηηθά κεδεληθφ 

θφζηνο. Αλ δελ ζαο επηηξέπεηαη λα δψζεηε έλα πξφγξακκα ζε έλα πξφζσπν 

πνπ ην ρξεηάδεηαη, ην πξφγξακκα απηφ δελ είλαη ειεχζεξν. Η δηάζεζή ηνπ 

κπνξεί λα γίλεη θαη επί πιεξσκήο, αλ ην επηιέμεηε. 

 

 Η ειεπζεξία λα βειηηώζεη ην πξόγξακκα θαη λα ην επαλεθδώζεη δεκόζηα, 

ώζηε όιε ε θνηλόηεηα λα σθειεζεί.  
 

   Γελ είλαη φινη εμίζνπ θαινί πξνγξακκαηηζηέο ζε φια ηα πεδία, ελψ άιινη 

δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ λα πξνγξακκαηίδνπλ. Απηή ε ειεπζεξία επηηξέπεη ζε 

φζνπο δελ έρνπλ ην ρξφλν ή ηηο ηθαλφηεηεο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα 

απνθηήζνπλ έκκεζε πξφζβαζε ζηελ ηξνπνπνίεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη 

κε θάπνην αληίηηκν. 
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   Οη ειεπζεξίεο απηέο είλαη δηθαηψκαηα, φρη ππνρξεψζεηο, αλ θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

απηέο, ππέξ ηεο θνηλσλίαο, ελδέρεηαη λα ππνρξεψζεη ην άηνκν. Καζέλαο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπο, φπσο επίζεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε φισλ. 

 

   Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ δελ απνθιείεη 

ηελ εκπνξηθή ρξήζε. Αλ έλα πξφγξακκα δελ επηηξέπεη ηελ εκπνξηθή ρξήζε θαη ηελ 

εκπνξηθή δηαλνκή, δελ είλαη Διεχζεξν Λνγηζκηθφ. Πξάγκαηη έλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο εηαηξηψλ, βαζίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν πιήξσο ή ηνπιάρηζηνλ 

κεξηθψο ζε Διεχζεξν Λνγηζκηθφ, κεηαμχ απηψλ θαη κεξηθνί απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

πξνκεζεπηέο ηδηνθηεζηαθνχ ινγηζκηθνχ. Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ θαζηζηά λφκηκε ηελ 

παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, δελ ηελ θαζηζηά ππνρξεσηηθή. 

 

 

1.4.1 Πιενλεθηήκαηα & Μεηνλεθηήκαηα 

 

   Όπσο φιεο νη θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ, έηζη θαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ, παξνπζηάδεη 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ην ρξήζηε λα θξίλεη 

αλ είλαη σθέιηκν θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ή φρη. 

 

   Δπεηδή ε αγγιηθή θξάζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ πεξηέρεη ηε ιέμε "free", ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε νξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ λα ην δηαζέηνπλ ζηνλ θνηλφ 

δίρσο θφζηνο, πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη απαξαίηεηα 

θαη δσξεάλ. Απηφ δελ ηζρχεη ζε θακία πεξίπησζε. Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

πσιεζεί, θαη κάιηζηα ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη θάηη 

ηέηνην είλαη νη εηαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ δηαλνκέο ηνπ Λ GNU/Linux. Λφγνπ ράξηλ, 

ε Redhat ήηαλ ε πξψηε νκψλπκε εηαηξία ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, πνπ θαηάθεξε λα 

εηζρσξήζεη ζην ρξεκαηηζηήξην, θαη κάιηζηα κε πςειά θέξδε. Αθνινχζεζαλ πνιιέο 

αθφκε, κε αξθεηά δεκνθηιή ηελ Cygnus Solutions. 

 

   Απηέο νη εηαηξίεο θεξδίδνπλ ρξήκαηα κέζσ ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, πνπιψληαο 

Λ, εθαξκνγέο, βηβιία, ππνζηήξημε, επηπιένλ ππεξεζίεο θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν. Καλείο δελ απαγνξεχεη θάηη ηέηνην. 

 

   Αληηζέησο, ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ φιεο νη πιεπξέο (θαηαζθεπαζηήο, πειάηεο, 

ηειηθφο ρξήζηεο) είλαη πνιιά. 

 

   Ο θαηαζθεπαζηήο, θεξδίδεη ρξήκαηα δίρσο ηαπηφρξνλα λα κεηψλεη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ πειάηε. Δπίζεο, κέζσ ηνπ κνληέινπ ηνπ παδαξηνχ, παξάγεη απνδνηηθφηεξν θαη 

πην αμηφπηζην ινγηζκηθφ, ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν. 

 

 

   Ο πειάηεο, δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξψλεη ππέξνγθα πνζά θαη λα θξέκεηαη απν κία 

ηδηφθηεηε εηαηξία ινγηζκηθνχ. Δμάιινπ, εάλ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία, 
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κπνξεί λα κεηαηξαπεί ν ίδηνο ζε θαηαζθεπαζηή, αθνχ ηνπ παξέρνληαη νη ηέζζεξηο 

βαζηθέο ειεπζεξίεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα, εάλ απαηηεί 

αιιαγέο ζε θάπνην πξφγξακκα, είηε λα ηηο θάλεη ν ίδηνο, είηε λα πξνζιάβεη θάπνηνλ 

άιιν πξνγξακκαηηζηή λα ηηο θάλεη, γηα δηθνχο ηνπ πξνζσπηθνχο ιφγνπο (π.ρ. 

ρακειφηεξν θφζηνο, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο, θηι). 

 

   Γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηα νθέιε είλαη πάξα πνιιά. Διεπζεξία, εκπινπηηζκφο 

γλψζεσλ, απνδνηηθφηεξν ινγηζκηθφ, θαζψο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο αγνξάο ζπγθξηηηθά 

κε ηα ππέξνγθα πνζά ηνπ ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

   Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, πνπ αθνξά ηνλ πειάηε θαη ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, είλαη φηη δελ ζπλνδεχεηαη απφ θακία εγγχεζε, θάηη πνπ ζεκαίλεη ν 

πειάηεο, ρξήζηεο, θηι, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα απνδίδεη επζχλεο ζηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (δπζιεηηνπξγία, ρακειή απφδνζε, θησρή 

ηεθκεξίσζε, θηι). Σνλίδεηαη φκσο φηη θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη πάξα πνιχ ζπάληα, θαη 

κάιηζηα είλαη ε θχζε ηεο θνηλφηεηαο ηέηνηα, ψζηε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θη αλ 

δεκηνπξγεζεί, είλαη δηαζέζηκε λα βνεζήζεη λα βξεζεί ιχζε ηνπ. 

 

 

1.5 Drupal 
 

 

   To Drupal είλαη έλα αξζξσηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content 

Management System, CMS) αλνηθηνχ/ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, γξακκέλν ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP. Σν Drupal, φπσο πνιιά ζχγρξνλα CMS, επηηξέπεη ζην 

δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο λα νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν, λα πξνζαξκφδεη ηελ 

παξνπζίαζε, λα απηνκαηνπνηεί δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη απηνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ. Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα 

πνιχπινθε πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κε ιίγν ή θαη θαζφινπ πξνγξακκαηηζκφ. Σν Drupal νξηζκέλεο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο 

"ππνδνκή γηα εθαξκνγέο ηζηνχ", θαζψο νη δπλαηφηεηέο ηνπ πξνρσξνχλ παξαπέξα 

απφ ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, επηηξέπνληαο έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ. 

 

   Σν Drupal κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή 

νπνηαζδήπνηε πιαηθφξκαο πνπ ππνζηεξίδεη είηε ην δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache 

HTTP Server (έθδνζε 1.3+), είηε ην Internet Information Services (έθδνζε IIS5+), 

θαζψο επίζεο θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP (έθδνζε 4.3.3+). Σν Drupal 

απαηηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ φπσο ε MySQL θαη ε PostgreSQL γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ. 
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1.5.1 Ιζηνξία 
 

   Αξρηθά γξακκέλν απφ ηνλ Dries Buytaert σο ζχζηεκα πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (BBS, 

bulletin board system), ην Drupal κεηαηξάπεθε ζε εγρείξεκα αλνηθηνχ θψδηθα ην 

2001. Drupal είλαη ε δηαηχπσζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηεο Οιιαλδηθήο ιέμεο 

"druppel", πνπ ζεκαίλεη "ζηαγφλα". Σν φλνκα πάξζεθε απφ ηνλ μεπεξαζκέλν πιένλ 

ηζηνηφπν Drop.org, ηνπ νπνίνπ ν θψδηθαο εμειίρζεθε ζην Drupal. 

 

   Ο Buytaert ήζειε λα νλνκάζεη ηνλ ηζηνηφπν "dorp" (ζηα Οιιαλδηθά ζεκαίλεη 

"ρσξηφ", αλαθεξφκελνο ζηε δηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο), αιιά έθαλε έλα νξζνγξαθηθφ 

ιάζνο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ (domain name) θαη ηειηθά 

ζθέθηεθε φηη αθνχγεηαη θαιχηεξα. 

  

   Απφ ην Μάην ηνπ 2006 σο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, ρξήζηεο θαηέβαζαλ ην Drupal απφ 

ηνλ επίζεκν ηζηνηφπν πεξηζζφηεξεο απφ 600.000 θνξέο. Μηα κεγάιε θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ ιακβάλεη πιένλ κέξνο ζηε ζπλερή εμέιημε ηνπ Drupal.  

 

 

1.5.2 ρεδίαζε  
 

   Σν Drupal έρεη ιάβεη επαίλνπο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ, ζρεδηαζηέο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο γηα ηνλ αξζξσηφ ζρεδηαζκφ ηνπ, πνπ παξέρεη ην βαζηθφ ηνπ 

ζηξψκα, ή "ππξήλα", θαη παξέρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal ζηελ 

πξνεπηιεγκέλε εγθαηάζηαζή ηνπ. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζηνλ ππξήλα κε ηελ πξφζζεζε πξνζαξηψκελσλ 

κνλάδσλ θαη ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ. 

  

   Οη κνλάδεο ηνπ Drupal ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα "ππεξβνχλ" ηα ελζσκαησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξήλα, επεθηείλνληαο έηζη ή θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ εμ' 

νξηζκνχ ζπκπεξηθνξά ηνπ Drupal, ρσξίο ηελ επέκβαζε ζηνλ απηνχζην θψδηθα ησλ 

αξρείσλ ηνπ ππξήλα ηνπ Drupal. Η δπλαηφηεηα απηή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ππξήλα έρεη επίπησζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ Drupal 

θαζψο θαη ζηελ αζθάιεηά ηνπ, εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα αζθαιείαο, φπσο ε έγρπζε 

εληνιψλ SQL (SQL injection). 

 

   Πξνζαξκνζκέλεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ρσξίο λα 

επεξεάδνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ Drupal, ρξεζηκνπνηνχλ πξνηππνπνηεκέλεο κνξθέο πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ κεραλέο ζρεδίαζεο ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ ηξίησλ. 

 

 

1.5.3 Μνλάδεο 
 

   Ο ππξήλαο ηνπ Drupal έρεη ζρεδηαζηεί βάζε ελφο ζπζηήκαηνο απφ hook, ή callback, 

πνπ επηηξέπεη ζηηο γξακκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα κνλάδεο λα εηζάγνπλ ζπλαξηήζεηο 

ζην κνλνπάηη εθηέιεζεο ηνπ Drupal. 
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   Οη κνλάδεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα: 

 

 ππνβάιινπλ, αλαζεσξνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ χιε 

 

 εθηεινχλ αλαδεηήζεηο 

 

 ππνβάιινπλ ζρφιηα 

 

 ιακβάλνπλ κέξνο ζε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ 

 

 ςεθίδνπλ ζε ςεθνθνξίεο 

 

 δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαηηθά ζπγγξαθηθά έξγα 

 

 ηξνπνπνηνχλ θαη λα βιέπνπλ πξνζσπηθά πξνθίι 

 

 επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ 

 

 αιιάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηνηφπνπ κε έηνηκεο ή θηηαγκέλεο κε ην ρέξη 

ζεκαηηθέο παξαιιαγέο 

 

 δεκηνπξγνχλ κελνχ κε πνιιαπιά επίπεδα 

 

 βιέπνπλ ηε γξαθηθή δηεπαθή θαη ηα κελχκαηα ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

 

 παξέρνπλ ξνέο RSS 

 

 ζπιιέγνπλ πεξηερφκελν απφ ξνέο RSS άιισλ ηζηνηφπσλ 

 

 εγγξάθνληαη σο ρξήζηεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο 

 

 θαζνξίδνπλ ξφινπο ρξεζηψλ, κε ηνλ νξηζκφ αδεηψλ (permissions) ζηνπο 

ρξήζηεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνηφπνπ 

 

 ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο πξφζβαζεο γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ζηνλ ηζηνηφπν 

ζε ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ρξεζηψλ, δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη δηεπζχλζεηο IP 

 

 ιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

 

 ρεηξίδνληαη ζέκαηα ιαλζάλνπζαο κλήκεο θαη απφπλημεο ψζηε λα βειηηψζνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ ζε πεξηφδνπο κεγάιεο θίλεζεο 

 

 δεκηνπξγνχλ θαη θαζνξίδνπλ δηάθνξα θίιηξα εηζφδνπ θαη κνξθφηππνπο χιεο 
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 δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζην ρξήζηε, εχθνιεο πξνο απνκλεκφλεπζε, δηεπζχλζεηο 

URL (πρ. "www.mysite.com/products" αληί γηα 

"www.mysite.com/?q=node/432") 

 

   Δπηπξφζζεηα, ν ηζηνηφπνο ηνπ Drupal παξέρεη εθαηνληάδεο δσξεάλ κνλάδεο 

γξακκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Drupal, πνπ παξέρνπλ: 

 

 δπλαηφηεηεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) 

 

 ραξαθηεξηζηηθά ξνήο εξγαζηψλ 

 

 γθαιεξί θσηνγξαθηψλ 

 

 ζειίδεο νκάδσλ αηφκσλ (νξγαληθά γθξνππ) 

 

 ράξηεο ηζηνηφπνπ γηα ην Google 

 

 αληηθείκελα Amazon 

 

 δηαρείξηζε ιηζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 

 έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρέζεσλ (Customer 

relationship management, CRM), ην CiviCRM 

 

 ελζσκάησζε κε έλα "Concurrent Versions System" (CVS). 

 

 

Παξαθνινύζεζε ησλ εθδόζεσλ ζπζηήκαηνο 
 

   Η κνλάδα module_update, κηα ζρεηηθά λέα κνλάδα δηαζέζηκε γηα ηελ έθδνζε 5.x 

(πνπ πξνζηίζεηαη θαη σο κέξνο ηνπ ππξήλα γηα ηελ 6.0), εηδνπνηεί απηφκαηα ην 

δηαρεηξηζηή γηα ηπρφλ λέεο εθδφζεηο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ θαη ζεκαηηθψλ 

παξαιιαγψλ. 

 

 

Θεκαηηθέο παξαιιαγέο 
 

   Οη πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο είλαη γξακκέλεο γηα ηε κεραλή 

PHPTemplate ή ηελ XTemplate. Παιηφηεξεο παξαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκέλν 

ζην ρέξη θψδηθα ζε PHP. 

 

   Πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηηθήο παξαιιαγήο ηνπ Drupal είραλ 

δερζεί θξηηηθή φηη ήηαλ ιηγφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν γηα ηε ζρεδίαζε θαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθν απφ άιια ζπζηήκαηα φπσο ην Mambo θαη ην Plone. Η ζπκπεξίιεςε ζην 

Drupal ησλ κεραλψλ PHPTemplate θαη XTemplate δηφξζσζαλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 
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Μεηαθξάζεηο 

 
   Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, νη κεηαθξάζεηο γηα ηε δηεπαθή ηνπ Drupal είλαη 

δηαζέζηκεο ζε 37 γιψζζεο εθηφο ηεο Αγγιηθήο (ηεο εμ' νξηζκνχ). Οη ππνζηεξηδφκελεο 

γιψζζεο πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο πνπ δηαβάδνληαη απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, 

φπσο ηα Αξαβηθά θαη ηα Δβξατθά. 

 

 

1.5.4 Κξηηηθή 
 

   Οξηζκέλνη ρξήζηεο ζεσξνχλ ην Drupal δπζθνιφηεξν ζηελ εθκάζεζε θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζπγθξηλφκελν κε άιιεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε πνιππινθφηεηα ησλ επηινγψλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ε 

ζπαξηηάηηθε εκθάληζε ελφο ηζηφηνπνπ ηνπ νπνίνπ κφιηο νινθιεξψζεθε ε 

εγθαηάζηαζε ζπρλά έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ απιφηεηα εξγαιείσλ φπσο ην 

WordPress θαη ηεο πξφζθαηα αλαλεσκέλεο εκπεηξίαο ρξήζηε ηνπ Joomla.  

 

   Σν Drupal 5.0, πνπ αλαθνηλψζεθε ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2007, έξρεηαη παθέην κε έλα 

εγθαηαζηάηε δηεπαθήο ηζηνζειίδαο, κε κηα λέα ζεκαηηθή παξαιιαγή θαη κε έλα 

επαλαζρεδηαζκέλν πίλαθα δηαρείξηζεο γηα λα απαληήζεη ελ κέξεη ζε απηέο ηηο 

θξηηηθέο. Σν Drupal ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε πξνθίι εγθαηαζηάζεσλ κε 

πξνθαζνξηζκέλν πεξηερφκελν γηα ηνλ ηζηνηφπν, αιιά ιίγα έρνπλ εθδνζεί έσο ηψξα 

(2007). 

 

   Οξηζκέλνη πξνγξακκαηηζηέο αζθνχλ θξηηηθή ζην Drupal γηα ηελ απνθιεηζηηθή 

ρξήζε δηαδηθαζηαθήο PHP αληί γηα αληηθεηκελνζηξαθή PHP. Σν άξζξν 

“Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Drupal” απφ κηα νπηηθή αληηθεηκελνζηξέθεηαο εμεγεί πσο 

αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο έλλνηαο ηνπ Aspect-

oriented_programming (AOP) εθαξκφδνληαη ζην Drupal, παξφιν πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αληηθεηκελνζηξαθή ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP.  

 

   Η βειηησκέλε ππνζηήξημε γηα ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ ζηελ PHP5 

ππήξμε σο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ηνπ Drupal λα αθαηξέζεη 

ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ PHP4 ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

 

1.5.5 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 

πλεξγαηηθό Βηβιίν 

 
   Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ελα “βηβιίν” 

θαη έπεηηα λα ην εμνπζηνδνηήζεη ζε άιινπο ρξήζηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

ζπλεηζθέξνπλ πξνζζέηνληαο θαη απηνί θάπνην πεξηερφκελν. 
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Φηιηθά URLs 

 
   Σν Drupal θάλεη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο mod_rewrite ηνπ Apache γηα λα 

ελεξγνπνηήζεη πξνζαξκνζκέλα URLs πνπ είλαη θηιηθά θαη πξνο ηνλ ρξήζηε θαη πξνο 

κεραλέο αλαδήηεζεο 

 

Μνλάδεο 

 
   Η θνηλφηεηα ηνπ Drupal έρεη πξνζθέξεη πνιιέο κνλάδεο νη νπνίεο παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επεθηείλνπλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηνπ Drupal.   

 

Online Βνήζεηα 

 
   Όπσο ζε πνιιά έξγα αλνηθηνχ θψδηθα, έηζη θαη ζην Drupal δελ κπνξεί λα πεη 

θαλείο φηη ε online βνήζεηα είλαη ηέιεηα αιιά έρεη ελζσκαησζεί έλα αθκαίν ζχζηεκα 

online βνήζεηαο κέζα ζην βαζηθφ ππξήλα βνήζεηαο. 

 

Αλνηθηόο Κώδηθαο 

 
   Ο πεγαίνο θψδηθαο ηνπ Drupal είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκνο ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

άδεηαο ρξήζεο GNU GPL 2. ε αληίζεζε κε ηδηφθηεηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems, CMS) ή blogs, ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Drupal είλαη πιήξσο ειεχζεξν λα επεθηαζεί ε λα πξνζαξκνζηεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Πξνζσπνπνίεζε 

 
   Έλα αθκαίν πεξηβάιινλ πξνζσπνπνίεζεο ππάξρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal. Σν 

πεξηερφκελν φζν θαη ε παξνπζίαζε κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα βαζηζκέλα ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε.  

 

ύζηεκα αδεηώλ βαζηζκέλν ζε ξόινπο 

 
   Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Drupal δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ παξνρή 

δηθαησκάησλ ζε θάζε ρξήζηε. Αληηζέησο, αλαζέηνπλ δηθαηψκαηα ζε ξφινπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαζέηνπλ ηνπο ξφινπο απηνχο ζε νκάδεο ρξεζηψλ. 

 

Αλαδήηεζε 

 
   Όιν ην πεξηερφκελν ζην Drupal είλαη πιήξσο αλαδεηήζηκν θαη νξγαλσκέλν ζε 

θαηαιφγνπο φιε ηελ ψξα εάλ γίλεη ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο κνλάδαο αλαδήηεζεο. 
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Πηζηνπνίεζε ρξήζηε 

 
   Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ είηε ηνπηθά είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα εμσηεξηθή πεγή πηζηνπνίεζεο, φπσο ην Jabber, ην Blogger, 

ην LiveJournal ή θάπνην άιιν Drupal site. Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα 

Intranet, ην Drupal κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ δηαθνκηζηή LDAP. 

 

Γεκνζθνπήζεηο 

 
   Σν Drupal πεξηιακβάλεη κηα κνλάδα δεκνζθνπήζεσλ ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο λα δεκηνπξγνχλ δεκνζθνπήζεηο θαη λα ηηο 

παξνπζηάδνπλ ζε δηάθνξεο ζειίδεο. 

 

Γεκηνπξγία Templates 

 
   Σν ζχζηεκα δηαρσξίδεη ην πεξηερφκελν απφ ηελ παξνπζίαζε, επηηξέπνληαο ζην 

ρξήζηε λα ειέγρεη ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο. Σα templates δεκηνπξγνχληαη κε 

ρξήζε θψδηθα HTML θαη PHP, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα 

κάζεη θάπνηα ηδηφθηεηε γιψζζα δεκηνπξγίαο templates. 

 

Νεκαηηθά ζρόιηα 

 
   Σν Drupal παξέρεη έλα ηζρπξφ λεκαηηθφ κνληέιν ζρφιησλ πνπ επηηξέπεη ζπδήηεζε 

ζε δεκνζηεπκέλν πεξηερφκελν. 

 

Έιεγρνο εθδόζεσλ 

  
   Σν ζχζηεκα εθδφζεσλ ηνπ Drupal θαηαγξάθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ελεκεξψζεσλ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξήζηε πνπ άιιαμε ην πεξηερφκελν, 

ηη αιιάρζεθε, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ εθδφζεσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα πξνζζέηεη ζρφιηα θαζψο θαη λα κπνξεί λα επαλαθέξεη ην πεξηερφκελν ζε 

πξνεγνχκελε έθδνζή ηνπ. 

 

Τπνζηήξημε Γηεπαθήο Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ γηα Bloggers  

 
   Η Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ γηα Bloggers επηηξέπεη ζην Drupal Site 

λα ελεκεξψλεηαη κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη 

εξγαιεία πνπ δελ είλαη web-based, ηα νπνία παξέρνπλ πινπζηφηεξν πεξηβάιινλ 

επεμεξγαζίαο. 

 

Γεκνζίεπζε Πεξηερνκέλνπ 

 
   Σν Drupal εμάγεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε κνξθή RDF/RSS. Απηφ επηηξέπεη ζε 

φπνηνλ δηαζέηεη έλα ζπιιέθηε εηδήζεσλ λα έρεη πξφζβαζε ζηα RSS λέα ηνπ Drupal 

site. 
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Αζξνηζηήο Δηδήζεσλ 

 
   Σν Drupal έρεη έλαλ ηζρπξφ αζξνηζηή εηδήζεσλ ελζσκαησκέλν γηα ηελ αλάγλσζε 

λέσλ θαη αλάξηεζε λέσλ απφ άιιεο ηζηνζειίδεο. Ο αζξνηζηήο εηδήζεσλ απνζεθεχεη 

πξνζσξηλά ηα άξζξα ζε βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη ν ρξφλνο απφθξπςεο είλαη 

ξπζκίζηκνο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

Αλεμαξηεζία από ηε βάζε δεδνκέλσλ 

 
   Σν Drupal κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε MySQL φζν θαη κε ηελ PostgreSQL 

θαζσο επίζεο θαη κε άιιεο SQL βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 

Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ γισζζώλ 

 
   Σν Drupal έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ δηεζλψο θαη γηα ην ιφγν απηφ παξέρεη πιήξεο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα 

ηε δεκηνπξγία πνιπγισζζηθψλ δηαδηθηπαθψλ ρψξσλ, blogs θαη εθαξκνγψλ 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Όιν ην θείκελν κπνξεί λα κεηαθξαζηεί κε ηε βνήζεηα 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο, εηζάγνληαο ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο ή ελζσκαηψλνληαο 

θάπνην άιιν εξγαιείν, φπσο ην GNU gettext. 

 

Αλάιπζε, θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθά 
 

   Σν Drupal κπνξεί λα εθηππψζεη αλαθνξέο κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκνθηιία ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηζθέπηεο 

πεξηεγνχληαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν.  

 

Web-based δηαρείξηζε 

  
   Η δηαρείξηζε ηνπ Drupal πξαγκαηνπνηείηαη εμ’ νινθιήξνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνηνλ θπιινκεηξεηή θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

γεο θαη δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε επηπξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

Forums ζπδήηεζεο 

  
   ην Drupal ππάξρεη πιήξεο δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο forum ζπδεηήζεσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία δσληαλψλ, δπλακηθψλ δηαδηθηπαθψλ ρψξσλ. 

 

Απόθξπςε 

 
   Ο κεραληζκφο απφθξπςεο εμαιίθεη εξσηήκαηα βάζεο δεδνκέλσλ απμάλνληαο ηελ 

απφδνζε θαη κεηψλνληαο ην θφξην ηνπ δηαθνκηζηή. 
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1.5.6 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο 
 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη αλαβάζκηζε 
 

   Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ δηθνχ ζαο site φπνηε ζέιεηε, φπνπ ζέιεηε 

ρσξίο θαζαξία. Γελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηε απφ ηνλ ζρεδηαζηή ηεο ηζηνζειίδαο ζαο 

λα ην θάλεη γηα εζάο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιεια ξπζκηζκέλν editor 

(ζπληάθηε) WYSIWYG (What You See Is What You Get) φπσο π.ρ. ηνλ TinyMCE, 

κπνξείηε αθφκα θαη λα επηθνιιήζεηε θείκελν απφ ην Word θαη λα αθαηξέζεηε φινπο 

εθείλνπο ηνπο πεξίεξγνπο ραξαθηήξεο πνπ ζπλήζσο θνιιάλε απφ ην MS Word. 

 

 Μεδεληθό θόζηνο 

 
   Σν Drupal είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα 

πιεξψζεηε ηίπνηα γηα άδεηεο αιιά νχηε γηα θάπνην θφζηνο αλάπηπμεο. 

 

 Αμηόπηζην θαη αζθαιέο  

 
   Σν Drupal έρεη κηα εθηεηακέλε θαη ελεξγή θνηλφηεηα πνπ ην ππνζηεξίδεη. 

Βειηηψλεηαη ζπλερψο θαη είλαη ζέκα γηα εθηεηακέλν έιεγρν, έηζη κπνξείηε λα 

βαζηζηείηε πάλσ ηνπ θαζψο είλαη ζηαζεξφ ζαλ βξάρνο. 

 

 Φηιηθό κε κεραλέο αλαδήηεζεο  

 
   Μπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα θηιηθά URLs. Σν παξαγφκελν πεξηερφκελν είλαη 

ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θάηη πνπ δελ βνεζάεη 

ζηελ ψζεζε ησλ ηαμηλνκήζεσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο αιιά είλαη πξνζηηφ. 

  

 Βαζηζκέλν ζε κνλάδεο θαη επεθηάζηκν 

 
   Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε έμηξα ιεηηνπξγίεο φπσο ηα κπινθ, ηα θφξνπκ, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, αθφκα θαη εκεξνιφγην αλ ην επηζπκείηε. Τπάξρνπλ πιήζε απφ 

third party κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο κπνξείηε λα επηιέμεηε φζεο ζέιεηε γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ Drupal site ζαο. 

 

 

1.6 Πξόσζεζε ηζηνζειίδαο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο (SEO) 
 

 

   Η βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) έρεη επεξγεηηθά θαη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο 

κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
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1.6.1 Πιενλεθηήκαηα 
 

 Αύμεζε ηεο ζηνρεπκέλεο θίλεζεο: ε νξγαληθή βειηηζηνπνίεζε έρεη σο ζηφρν 

ηηο πςειέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SERPs) γηα ηηο δηάθνξεο 

ιέμεηο-θιεηδηά. Όζν απμάλεηαη ε θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (π.ρ. Google), ηφζν απμάλεηαη θαη ε θίλεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ζαο, πνπ ςάρλνπλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά (πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο / πξντφληα ζαο). 

 

 

 Σα απνηειέζκαηα δηαξθνύλ ζην ρξόλν: Σα απνηειέζκαηα ηεο νξγαληθήο 

βειηηζηνπνίεζεο δηαξθνχλ ζην ρξφλν αθφκα θαη φηαλ απηή νινθιεξσζεί. Οη 

κεραλέο αλαδήηεζεο αληακνίβνπλ ζσζηά βειηηζηνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηζηνζειίδσλ φπσο ηε δηαθήκηζε κέζσ 

πιεξσκήο αλά θιηθ (pay per click advertising), φπνπ θαηαξγείηαη ηε ζηηγκή πνπ 

ζα ζηακαηήζεηε λα πιεξψλεηε ή έρεη θαιπθζεί ν πξνυπνινγηζκφο ζαο. 

 

 Brand Building: Όιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο, 

κπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο θαηάηαμεο ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο. Οη ηζηνζειίδεο κε πςειέο ζέζεηο θαηάηαμεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο 

εγέηεο ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ςάρλνπλ γηα ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο / 

πξντφληα. 

 

 Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ: Λφγσ ηεο πξνψζεζεο (seo) ηεο ηζηνζειίδαο ε θίλεζε 

απμάλεηαη, κε θπζηθφ απνηέιεζκα νη πσιήζεηο λα απμάλνληαη. 

 

 Υακειόηεξν θόζηνο θαη πςειόηεξα θέξδε: Πην απνδνηηθή θαη κεγαιχηεξε 

επηζηξνθή θεξδψλ (ROI – Return of Investment) απφ φηη άιιεο 

κνξθέο δηαθήκηζεο / επέλδπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ DRUPAL 

 

 

2.1 Πξνεηνηκαζία ηνπ ππνινγηζηή 

 

 

   Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα εγθαηαζηήζνπκε ην Drupal ζηνλ ππνινγηζηή καο, πξέπεη 

πξψηα λα θάλνπκε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη λα ζπγθεληξψζνπκε ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία. 

 

   Σν Drupal σο έλα OpenSource (αλνηθηνχ θψδηθα) CMS απαηηεί ηελ χπαξμε 

θάπνησλ εξγαιείσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Σν πξψην απφ απηά είλαη ε χπαξμε ελόο 

δηαθνκηζηή δηθηύνπ (Web Server). Τπάξρνπλ δηάθνξνη δηαθνκηζηέο φπσο ν ISS ηεο 

Microsoft, ν Apache, o Jigsaw, o Klone, o Zeus θαη δηάθνξνη άιινη. Οη δεκηνπξγνί 

ηνπ Drupal βέβαηα ζπληζηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ Apache. 

 

   Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ απαηηεί ην Drupal έηλαη ε χπαξμε ηεο γιώζζαο PHP. 

 

   Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν εξγαιείν πνπ απαηηείηαη είλαη ε χπαξμε ελόο δηαθνκηζηή 

βάζεο δεδνκέλσλ (Database Server). Όπσο θαη γηα ηνπο δηαθνκηζηέο δηθηχνπ, έηζη 

θαη έδσ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ δηάθνξνη Database Servers φπσο MySQL, 

SQLite, Sybase, PostgreSQL θαη άιινη. Σν Drupal κπνξεί λα ππνζηεξίμεη είηε ηελ 

MySQL φζν θαη ηελ PostgreSQL. Μηα θαιή επηινγή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε MySQL. 

 

   Καη ηα ηξία παξαπάλσ εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 

OpenSource θαη κπνξνχκε λα ηα θαηεβάζνπκε δψξεαλ απφ ην internet θαη λα ηα 

εγθαηαζηήζνπκε έλα έλα μερσξηζηά. Δκείο φκσο επηιέμακε ηε ρξήζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ νλνκάδεηαη WampServer ην νπνίν απνηειεί έλα παθέην πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηα ηξία παξαπάλσ εξγαιεία θαη έηζη είλαη αθφκε πην εχθνιε ε 

εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 

 

2.2 WampServer 

 

 

   Σν WampServer φπσο είπακε θαη παξαπάλσ είλαη έλα παθέην εξγαιείσλ ηα νπνία  

ρξεηάδεηαη ην Drupal γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

δηθηχνπ γηα ηα Windows, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία web εθαξκνγψλ κε ρξήζε ηνπ 
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Apache, ηεο PHP θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κηα 

εθαξκνγή δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη phpMyAdmin. 

 

2.2.1 Δγθαηάζηαζε WampServer 

 

   Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ WampServer είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε. Σν πξψην 

πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε είλαη λα θαηεβάζνπκε ην πξφγξακκα απφ ην 

internet. Κάλνπκε αλαδήηεζε ζην Google κε ηηο ιέμεηο Wamp Server θαη παηάκε ην 

πξψην link πνπ καο εκθαλίδεη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (βι. Δηθφλα 1). 

 
Δηθόλα 1 

 

   Παηψληαο ην link αλνίγεη κηα ζειίδα ζηελ νπνία παηάκε ζην βήκα 1 “Download the 

latest release of Wampserver 2” θαη καο νδεγεί ζην λα θαηεβάζνπκε ηελ ηειεπηαία 

έθδνζε ηνπ WampServer. 

 

   Αθνχ ινηπφλ έρνπκε θαηεβάζεη ην WampServer θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν θαη 

εκθαλίδεηαη ην πξψην παξάζπξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

(βι. Δηθφλα 2). 
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Δηθόλα 2 

 

Παηάκε “Next” γηα λα ζπλερίζνπκε θαη εκθαλίδεηαη ην 2
ν
 παξάζπξν (βι. Δηθφλα 3). 

 
Δηθόλα 3 
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   Δπηιέγνπκε “I accept the agreement” θαη παηάκε “Next” θαη εκθαλίδεη 3
ν
 παξάζπξν 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα (βι. Δηθφλα 4). 

 
Δηθόλα 4 

 

   Δδψ επηιέγνπκε πνπ ζα απνζεθεπηεί ν θάθεινο ηνπ WampServer, κέζα ζηνλ νπνίν 

ζα έρνπκε θαη ηνλ θάθειν κε ην site καο, θαη παηάκε “Next” φπνπ καο ξσηάεη αλ 

ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπληνκέπζεηο θαη πνπ (βι. Δηθφλα 5). 

 
Δηθόλα 5 
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   Έπεηηα ζην επφκελν παξάζπξν παηάκε ην θνπκπί “Install” θαη μεθηλά ε 

εγθαηάζηαζε (βι. Δηθφλα 6). 

 
Δηθόλα 6 

 

   Μφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε επηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα αλνίμνπκε ην 

WampServer θαη παηάκε “Finish” (βι. Δηθφλα 7). 

 
Δηθόλα 7 
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   Σψξα πνπ νινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε ηνπ WampServer κε επηηπρία πεγαίλνπκε 

θαη ην αλνίγνπκε θαη εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδηφ ηνπ θάησ δεμηά ζηελ πεξηνρή 

εηδνπνηήζεσλ απφ φπνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο (βι. Δηθφλα 

8). 

 
Δηθόλα 8 

 

 

2.2.2 Ρπζκίζεηο 

 

   Έρνληαο αλνίμεη ην WampServer φπσο είπακε πην πάλσ πάκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην 

εηθνλίδην θάησ δεμηά θαη εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ WampServer ζην ίδην 

ζεκείν (βι. Δηθφλα 9). 

 

 
Δηθόλα 9 

 

   Απφ εδψ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εξγαιεία Apache, 

PHP, θαη MySQL θαζψο θαη λα αλνίμνπκε ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ phpMyAdmin. Πξέπεη πάληα νη ππεξεζίεο απηέο λα είλαη ελεξγέο. Αλ γίλεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο πξέπεη λα παηήζνπκε “Restart All Services” γηα 

λα εθαξκνζηνχλ νη αιιαγέο. 
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   ηε δηθή καο πεξίπησζε, επεηδή ην Drupal ρξεζηκνπνηεί ηα ιεγφκελα “Clean 

URLs” ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε κία ξχζκηζε ζε έλα αξρείν ηνπ Apache πνπ ιέγεηαη 

“httpd.conf” θαη γηα λα ην αλνίμνπκε πάκε Apachehttpd.conf  (βι. Δηθφλα 10). 

 

 
Δηθόλα 10 

 

   Βξίζθνπκε ηε γξακκή πνπ ιέεη “#LoadModule rewrite_module 

modules/mod_rewrite.so” θαη αθαηξνχκε ηελ δίεζε (#) απφ ηελ αξρή έηζη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ησλ “Καζαξψλ URLs” (Clean URLs) κέζα ζην Drupal. 

 

   Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο server θαη λα θαίλεηαη ην site καο ζην 

internet απφ ην ζπίηη καο, 2 πξάγκαηα ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε. Πξψηνλ λα παηήζνπκε 

ζην WampServer ηελ επηινγή “Put Online” θαη δεχηεξνλ λα θάλνπκε πξνψζεζε ηεο 

ζχξαο 80 (Port Forward) κέζα απν ηηο ξπζκίζεηο ηνπ router καο. Έηζη αλ θάπνηνο 

μέξεη ηελ IP καο εθείλε ηε ζηηγκή (ηαηηθή ή Γπλακηθή), πιεθηξνινγψληαο ζηνλ 

browser (Internet Explorer, Firefox θηι.) http://ηελ IP καο/ην όλνκα ηνπ site καο ζα 

κπνξέζεη λα δεη ην site καο. 

 

   Με φιεο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ν ππνινγηζηήο είλαη έηνηκνο γηα λα 

εγθαηαζηήζνπκε ην Drupal. 
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2.3 Apache Server 
 

 

   Ο Apache HTTP Server γλσζηφο θαη σο Apache είλαη έλαο δηαθνκηζηήο δηαδηθηχνπ, 

αμηνζεκείσηνο γηα ην ξφιν θιεηδί πνπ είρε ζηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηπφπ. Σν 

2009 έγηλε ην πξψην ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή δηαδηθηχνπ πνπ μεπέξαζε ηηο 100 

εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο. 

 

   Ήηαλ ε πξψηε βηψζηκε ελαιιαθηηθή επηινγή απέλαληη ζηνλ δηαθνκηζηή HTTP ηεο 

εηαηξείαο Netscape θαη απφ ηφηε έρεη εμειηρζεί ζε ζεκείν λα αληαγσλίδεηαη άιινπο 

δηαθνκηζηέο βαζηζκέλνπο ζην Unix ζε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε. 

 

   Ο Apache αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξήζεθε απφ κηα αλνηθηή θνηλφηεηα απφ 

developers ππφ ηνπο νηνλνχο ηνπ Ιδξχκαηνο Λνγηζκηθνχ Apache. Σν ινγηζκηθφ είλαη 

δηαζέζηκν γηα έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο Unix, GNU, 

FreeBSD, Linux, Solaris, Novell, NetWare, Mac OS X, Microsoft Windows, OS/2, 

TPF θαη eComStation. Ο Apache έρεη ραξαθηεξηζηεί ψο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 

   Η πξψηε ηνπ έθδνζε, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robert McCool θαη θπθινθφξεζε ην 

1993, γλσζηή σο NCSA HTTPd. 

 

   Απφ ην 1996 ν Apache είλαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο HTTP δηαθνκηζηέο ζε ρξήζε. 

Μέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 έρεη εμππεξεηίζεη πάλσ απφ ην 54.46% φισλ ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη πάλσ απφ ην 66% ησλ πην απαζρνιεκέλσλ. 

 

 

2.4 MySQL 

 

 

   Η MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ αλνηθηνχ 

θψδηθα φπσο ιέγεηαη (relational database management system - RDBMS) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Structured Query Language (SQL), ηελ πην γλσζηή γιψζζα γηα ηελ 

πξνζζήθε, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ. 

Η πξψηε έθδνζε ηεο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1998.  

 

   Δπεηδή είλαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source), νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηεβάζεη 

ηελ MySQL θαη λα ηελ δηακνξθψζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε 

ηελ γεληθή άδεηα πνπ ππάξρεη. Δίλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία, 

θαη ηελ επειημία πνπ παξέρεη. Απηή ηε ζηηγκή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο 

πιαηθφξκεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ Linux, Unix, θαη Windows. 

 

   Η ΜySQL ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, e-commerce, βάζεηο δεδνκέλσλ δηαδηθηχνπ θαη 

δηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο. Δπίζεο ελζσκαηψλεηαη κε απμαλφκελν ξπζκφ ζε third-

party εθαξκνγέο θαη ζε άιιεο ηερλνινγίεο. 
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2.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πιενλεθηήκαηα 

 

Δπεθηαζηκόηεηα θαη επειημία  
 

 

Δθηειέζηε νηηδήπνηε απφ ...  

 

 Βαζηά ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο κε θαηαιακβαλφκελν ρψξν κφιηο 1MB, ή 

 Μαδηθέο "απνζήθεο" δεδνκέλσλ - κε terabyte πιεξνθνξηψλ 

 

 

Τςειή απόδνζε  
 

 Γηακέξηζε πηλάθσλ θαη επξεηεξίσλ 

 Δμαηξεηηθά γξήγνξα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα θφξησζεο 

 Γηαθξηηέο κλήκεο cache 

 Δπξεηήξηα πιήξνπο θεηκέλνπ θαη πεξηζζφηεξα 

 

 

Τςειή δηαζεζηκόηεηα  
 

 Δθηέιεζε δηακνξθψζεσλ πςειήο ηαρχηεηαο θχξηαο/εμαξηψκελεο 

αλαπαξαγσγήο βαζηζκέλε ζε γξακκέο θαη πβξηδηθή αλαπαξαγσγή 

 Οη εμεηδηθεπκέλνη δηαθνκηζηέο ζπκπιεγκάησλ πξνζθέξνπλ άκεζε κεηαγσγή 

κεηά απφ αζηνρία 

 

 

ηηβαξή ππνζηήξημε ζπλαιιαγώλ 
  

 Οινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζπλαιιαγψλ ACID (αηνκηθή, ζπλεπήο, 

απνκνλσκέλε, δηαξθήο) 

 Απεξηφξηζην θιείδσκα ζε επίπεδν γξακκψλ 

 Γπλαηφηεηα θαηαλεκεκέλσλ ζπλαιιαγψλ 

 Τπνζηήξημε ζπλαιιαγψλ πνιιαπιψλ εθδφζεσλ 

 

 

Πιενλεθηήκαηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη web  
 

 Τςειήο απφδνζεο κεραληζκφο εξσηεκάησλ 

 Δμαηξεηηθά γξήγνξε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

 Ιζρπξή ππνζηήξημε γηα εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο web - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξήγνξσλ αλαδεηήζεσλ πιήξνπο θεηκέλνπ 

 

 

 

 

 



38 |  ε ι ί δ α  

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Σ.Δ.Ι Κξήηεο 

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ 

Πηπρηαθή Δξγαζία 

Αγνπξίδα Δπαγγειία – Καλαθάθεο Ηιίαο 

Ιζρπξή πξνζηαζία δεδνκέλσλ  
 

 Παλίζρπξνη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο ηεο πξνζπέιαζεο κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

 Τπνζηήξημε SSH θαη SSL γηα αζθαιείο θαη ζίγνπξεο ζπλδέζεηο 

 Ιζρπξή θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγίεο απνθξππηνγξάθεζεο 

 

 

Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε εθαξκνγώλ  
 

 Τπνζηήξημε γηα απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο, θαλφλεο ελεξγνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίεο, πξνβνιέο, δξνκείο, γιψζζεο SQL πξνηχπνπ ANSI, θαη πνιιά 

πεξηζζφηεξα 

 Βηβιηνζήθεο πξνζζέησλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ππνζηήξημεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ MySQL ζρεδφλ ζε θάζε εθαξκνγή 

 

 

Δπθνιία δηαρείξηζεο  
 

 Υξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπκβάλησλ - απηφκαηνο πξνγξακκαηηζκφο 

ζπλήζσλ επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ βαζηζκέλσλ ζε SQL γηα εθηέιεζε ζε 

δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Ο κέζνο ρξφλνο απφ ηε ιήςε ινγηζκηθνχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη ιηγφηεξνο απφ δεθαπέληε ιεπηά. 

 

 

Διεπζεξία αλνηθηνύ πεγαίνπ θώδηθα θαη ππνζηήξημε 24 ώξεο ην 

εηθνζηηεηξάσξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα  
 

 Δηθνζηηεηξάσξε ππνζηήξημε θαη δηαζέζηκε επαλφξζσζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

MySQL 

 Δηαηξηθή πνηφηεηα θαη έηνηκν γηα εηαηξηθή ρξήζε - απφ ηελ εγθαηάζηαζε σο 

ηελ ππνζηήξημε 

 

 

Σν ρακειόηεξν ζπλνιηθό θόζηνο θηήζεο  
 

 Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο αδεηνδφηεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εμφδσλ γηα 

πιηθφ εμνπιηζκνχ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο 
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2.5 PHP 

 

 

   Η ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά απφ ην 1995, φηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus Lerdorf 

δεκηνχξγεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Perl έλα απιφ script κε 

φλνκα php.cgi, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα δηαηεξεί κηα 

ιίζηα ζηαηηζηηθψλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. 

Αξγφηεξα απηφ ην script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ 

δεηνχλ λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Η γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI 

απφ ηα αξρηθά Personal Home Page/Form Interpreter.  

 

   Σν 1997  ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδφκελε απηή ηε θνξά ζηε γιψζζα 

C θαη αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ, 

ελψ αξγφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski μαλαέγξαςαλ ηε 

γιψζζα απφ ηελ αξρή, βαζηδφκελνη φκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Έηζη ε PHP 

έθζαζε ζηελ έθδνζε 3.0 ε νπνία ζχκηδε πεξηζζφηεξν ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο.  

 

   ηε ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνχξγεζαλ ηελ εηαηξεία Zend (απφ ηα αξρηθά 

ησλ νλνκάησλ ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε 

ηεο γιψζζαο PHP.  

 

   Αθνινχζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4 ηεο PHP, ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε έθδνζε 

5, ελψ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ηεο 

επεξρφκελεο PHP 6, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. 

Οη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη επί ηνπ παξφληνο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4 θαη 

5 ηεο PHP. 

 

   Έλα αξρείν κε θψδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, 

*.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θψδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θψδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, 

εθηφο αλ έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθφκε 

θη φηαλ έλα αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο 

γηα λα επεμεξγάδεηαη θψδηθα PHP. 

 

 

2.5.1 Πιενλεθηήκαηα 

 

o Αλνηθηνχ θψδηθα, άκεζα δηαζέζηκε (κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηείηε θαη ζήκεξα) 

θαη κε δηπιή άδεηα - εάλ θάλεηε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έξγν ή ρσξίο 

αδεηνδφηεζε, δελ ππάξρεη θαλέλα θφζηνο. 
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o Πνιχ εχθνιν λα θαηαλνήζεη ε ζχληαμε κε νξηζκέλα πξαγκαηηθά σξαία 

ραξαθηεξηζηηθά 

 

o Γηαζπλδέεηαη πνιχ εχθνια κε Apache/MySQL 

 

o Δίλαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή 

 

o Τπάξρεη πιήζνο πεγαίνπ θψδηθα γηα ρξήζε ή εθκάζεζε φζν θαη πνιιέο 

βηβιηνζήθεο γηα εξγαζία κε PDFs, γξαθηθά θηι. 

 

o Τπάξρεη πιήζνο απφ θαιά βηβιία θαη on-line βνήζεηα 

 

o Γελ εμαξηάηαη απφ πιαηθφξκεο θαη κπνξεί λα ηξέμεη ζε Windows, Linux ή Mac 

δηαθνκηζηέο. 

 

o Πνιιέο ππεξεζίεο θηινμελίαο ηελ έρνπλ έηνηκε γηα ρξήζε, ρσξίο εηδηθή 

δηακφξθσζε (εθηφο αλ έρεηε εηδηθέο αλάγθεο αζθάιεηαο) 

 

o Δχθνιε πξφζβαζε ζε άιια εξγαιεία βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο PHP 

(πρ. Google Maps) 

 

 

2.5.2 Μεηνλεθηήκαηα 

 

o Αλ ζέιεηε λα θηηάμεηε θάηη παξαπάλσ απφ ζειίδεο HTML/CSS ζηνλ ρξήζηε 

πξέπεη λα πξνζζέζεηε Javascript, Java ή άιιε client-side γιψζζα ζηελ έμνδν. 

 

o Ο ηξφπνο πνπ νη πεξηεγεηέο (Browsers) δνπιεχνπλ θάλνπλ ηελ δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πην ελδηαθέξνλ (απφ ηερληθήο άπνςεο θάζε 

ζειίδα απνηειεί κηα λέα εθηέιεζε ζην ζχζηεκα, έηζη πξέπεη λα δηαρεηξηζηείηε ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη θαη εμάγνληαη κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θάηη πνπ δελ είλαη 

δχζθνιν αιιά δηαθνξεηηθφ) 

 

o Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαδηθηχνπ (αλεμαξηήησο γιψζζαο) είλαη αλνηθηφο ζε 

αηέιεηεο αζθάιεηαο ιφγσ αλεθηέιεζησλ ή άγλσζησλ ηξσηψλ ζεκείσλ θαη 

απαηηεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή. 
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2.6 phpMyAdmin 
 

 

   Σν phpMyAdmin είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ γξακκέλν ζε PHP πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο MySQL ζην Γηαδίθηπν. Σν phpMyAdmin 

ππνζηεξίδεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κε MySQL. Οη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε 

(δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ, ζρέζεσλ, επξεηεξίσλ, ρξεζηψλ, 

δηθαησκάησλ, θιπ), ελψ εμαθνινπζείηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεηε άκεζα 

νπνηαδήπνηε πξφηαζε SQL. 

 

   Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ηνπ ζε έλα επξχ θάζκα αηφκσλ, ην phpMyAdmin 

είλαη κεηαθξάζκέλν ζε 58 γιψζζεο θαη ππνζηεξίδεη γιψζζεο ΓΠΑ (δεμηά πξνο 

αξηζηεξά) θαη ΑΠΓ (αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά). 

 

   To phpMyAdmin θέξδηζε πνιιά βξαβεία. Μεηαμχ άιισλ, επειέγε σο ηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγή PHP, ζε δηάθνξα βξαβεία θαη θάζε ρξφλν θεξδίδεη ην 

SourceForge.net Community Choice Awards σο "θαιχηεξν εξγαιείν ή βνεζεηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ SysAdmins". 

 

 

2.6.1 Υαξαθηεξηζηηθά 
 

 Γηαηζζεηηθφ web interface 

 

 Τπνζηήξημε γηα ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο MySQL: 

 

o Αλαδεηήζηε θαη απνζέζηε βάζεηο δεδνκέλσλ, πίλαθεο, πξνβνιέο, πεδία 

θαη επξεηήξηα 

o Γεκηνπξγήζηε, αληηγξάςηε, απνζέζηε, κεηνλνκάζηε θαη κεηαβάιιεηε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, πίλαθεο, πεδία θαη επξεηήξηα 

o πληήξεζε δηαθνκηζηή, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πηλάθσλ, κε πξνηάζεηο γηα 

ηε ξχζκηζε παξακέηξσλ ηνπ δηαθνκηζηή 

o Δθηειέζηε, επεμεξγαζηείηε θαη νξίζηε ζειηδνδείθηε νπνηαδήπνηε 

πξφηαζε SQL, αθφκε θαη καδηθά εξσηήκαηα 

o Γηαρεηξηζηείηε MySQL ρξήζηεο θαη δηθαηψκαηα 

o Γηαρείξηζε απνζεθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελαπζκάησλ 

 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ CSV θαη SQL 

 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο: CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC 

26300 - OpenDocument Text and Spreadsheet, Word, Excel, L
A
TEX θαη άιια  

 

 Γηαρείξηζε πνιιψλ δηαθνκηζηψλ 

  

 Γεκηνπξγία PDF γξαθηθψλ ηεο δηάηαμεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζαο 
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 Γεκηνπξγία ζχλζεησλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξψηεκα-απφ-

παξάδεηγκα (QBE) 

 

 Αλαδήηεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή έλα ππνζχλνιφ ηεο 

 

 Μεηαζρεκαηηζκφο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο 

εκθαλίδνληαο δεδνκέλα BLOB σο εηθφλα ή ζχλδεζε ιήςεο 

 

 Καη αθφκα πεξηζζφηεξα... 

 

 

2.7 Δγθαηάζηαζε ηνπ Drupal 

 

 

   Δθφζνλ έρνπκε θάλεη ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην 

WampServer πνπ πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία (Apache , MySQL , PHP) θαη 

εθφζνλ έρνπκε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal. 

 

   Αθνχ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ην WampServer, πνπ ζεκαίλεη φηη ν server καο είλαη 

έηνηκνο, πεγαίλνπκε ζηε δηεχζπλζε http://www.drupal.org, πνπ είλαη ε ηζηνζειίδα 

ηνπ Drupal θαη θαηεβάδνπκε ηελ ηειεχηαηα έθδνζε πνπ έρεη βγεη (βι Δηθφλα 11). 

 
Δηθόλα 11 

 

http://www.drupal.org/
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   Δθεί παηάκε ζε έλα απφ ηα 2 links γηα λα θαηεβάζνπκε ην Drupal. Η πην πξφζθαηε 

έθδνζε βιέπνπκε φηη είλαη ε 6.17. Απηφ πνπ θαηεβάδνπκε είλαη έλαο ζπκπηεζκέλνο 

θάθεινο ηνπ Drupal ηνλ νπνίν εκείο πξέπεη λα ηνλ απνζπκπηέζνπκε κέζα ζηνλ 

θάθειν www πνπ βξίζθεηαη ζηφ θάθειν πνπ εγθαηαζηήζεθε ην WampServer (πρ. 

C:/wamp/www).  

 

   Μεηά ηελ απνζπκπίεζε δεκηνπξγείηαη έλαο θάθεινο κε φλνκα drupal-6.17. Απηφο 

ν θάθεινο απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ην site καο.  Βέβαηα κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην 

φλνκα ηνπ θαθέινπ θαη λα ηνλ νλνκάζνπκε φπσο πρ. ην φλνκα ηνπ Site πνπ ζα 

θηηάμνπκε. Απηφο ν θάθεινο πεξηιακβάλεη φια ηα αξρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ Drupal (βι. 

Δηθφλα 12). 

 
Δηθόλα 12 

 

   Σν επφκελν βήκα πνπ ρξείαδεηαη λα θάλνπκε έηλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην site καο. Πξέπεη λα κπνχκε ζην phpMyAdmin. 

Γηα λα κπνχκε είηε γξάθνπκε ζηνλ browser καο http://localhost/phpmyadmin είηε 

πάκε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ WampServer θαη παηάκε ζην “phpMyAdmin”. ηελ 

ζειίδα πνπ αλνίγεη βάδνπκε ην φλνκα ηεο βάζεο καο θαη παηάκε “create” (βι. 

Δηθφλα 13). 

http://localhost/phpmyadmin
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Δηθόλα 13 

 

   Έζησ ηψξα φηη ην θάθειν ηνπ Drupal πνπ απνζπκπηέζακε ζην θάθειν www ηνλ 

νλνκάζακε “drupal”. Πάκε θαη γξάθνπκε ζηνλ browser http://localhost/drupal θαη 

καο αλνίγεη ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal (βι. Δηθφλα 14). 

 
Δηθόλα 14 

 

   Δάλ βέβαηα ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ζηα Διιεληθά ηφηε ρξεηάδεηαη λα 

θαηεβάζνπκε ην ειιεληθφ παθέην κεηάθξαζεο απφ ην http://www.drupal.org θαη λα 

ην απνζπκπηέζνπκε ζην θάθειν ηνπ site καο. Σφηε ε πξψηε ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί 

http://localhost/drupal
http://www.drupal.org/
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δελ ζα είλαη ε πξνεγνχκελε πνπ δείμακε αιιά απηή πνπ θαίλεηαη παξαθάησ (βι. 

Δηθφλα 15). 

 
Δηθόλα 15 

 

   Δκείο ζα ζπλερίζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ζηα αγγιηθά φπσο είλαη πξνεπηιεγκέλα. 

Δπηιέγνληαο ινηπφλ λα γίλεη εγθαηάζηαζε ζηα αγγιηθά καο εκθαλίδεη ηε δεχηεξε 

ζειίδα (βι. Δηθφλα 16). 

 

 
Δηθόλα 16 
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   ε απηή ηε ζειίδα καο εκθάληζε έλα κήλπκα φηη παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα. Πξέπεη 

λα βξνχκε ην αξρείν default.settings.php πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδξνκή 

c:/wamp/www/drupal/sites/default/ ,λα ην αληηγξάςνπκε εθεί κέζα θαη λα ην 

νλνκάζνπκε settings.php θαη έηζη ζα έρνπκε 2 αξρεία, ην “default.settings.php” θαη 

ην “settings.php”. Δπίζεο ιέεη λα αιιάμνπκε ηηο άδεηεο πξφζβαζεο ζην αξρείν. 

Κάλνληαο απηά παηάκε “try again” γηα λα ζπλερίζνπκε. 

 

   Έηζη εκθαλίδεηαη ε 3
ε
 ζειίδα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (βι Δηθφλα 17). 

 
Δηθόλα 17 

 

   Δδψ ζπκπιεξψλνπκε ζην 1
ν
 πεδίν ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ είρακε 

δεκηνπξγήζεη πξνεγνπκέλσο, ζην 2
ν 

γξάθνπκε ηε ιέμε “root” θαη ζαλ θσδηθφ ην 

αθήλνπκε θελφ αλ ζέινπκε αθνπ είλαη πξναηξεηηθφ. ηελ θαξηέια “Advanced 

options” δελ αιιάδνπκε θάηη. Έπεηηα παηάκε “Save and continue” θαη πάκε ζηελ 

επφκελε ζειίδα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ (βι. Δηθφλα 18). 
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Δηθόλα 18 

 

 

   Δδψ γξάθνπκε ην φλνκα ηνπ site καο, ηελ e-mail δηεχζπλζε καο θαη δίλνπκε θαη έλα 

φλνκα ρξήζηε καδί κε θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

εηζεξρφκαζηε σο δηαρεηξηζηέο ηνπ site. ηε ζπλέρεηα παηάκε “Save and continue” θαη 

πξνρσξάκε ζηελ επφκελε ζειίδα (βι. Δηθφλα 19). 
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Δηθόλα 19 

 

   Η εγθαηάζηαζε ιέεη φηη νινθιεξψζεθε. Βέβαηα καο βγάδεη κηα πξνεηδνπνίεζε 

αιιά απηφ έγηλε επεηδή δελ έρνπκε Mail Server ζηνλ ππνινγηζηή καο. Δκείο παηάκε 

εθεί πνπ ιέεη “your new site” θαη καο αλνίγεη ηελ 1
ε
 ζειίδα ηνπ Drupal Site καο (βι. 

Δηθφλα 20). 

 

 
Δηθόλα 20 
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Σψξα έηκαζηε έηνηκνη λα αξρίζνπκε λα δνπιεχνπκε πάλσ ζην site καο. 

 

   Αλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ιφγσ 

αζηνρίαο ηνπ θψδηθα ή γηα θάπνην άιιν ιφγν, ηφηε κπνξείηε λα κπείηε ζηε ζειίδα ηνπ 

Drupal http://www.drupal.org θαη κε κηα αλαδήηεζε λα βξείηε ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drupal.org/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΙΑΥΔΙΡIΗ DRUPAL 

 

 

3.1 Γεληθέο Ρπζκίζεηο Ιζηνζειίδαο 

 

 

   Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal θαη βξηζθφκαζηε ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο καο κπνξνχκε πιένλ λα μεθηλήζνπκε λα ηελ ξπζκίδνπκε θαη 

λα ηελ δηακνξθψλνπκε ζχκθσλα κε απηφ πνπ ζέινπκε. Καη’αξράο ην Drupal καο 

δείρλεη θάπνηα βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ην πσο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε λέεο 

ιεηηνπξγίεο ζην site, πσο κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ θαη πσο 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγίζνπκε λέν πεξηερφκελν.  

 

   αλ πξψηνο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο είκαζηε θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο. 

Πεγαίλνληαο αξηζηεξά ζην κελνχ θαη παηψληαο εθεί πνπ ιέεη Administer 

(Γηαρείξηζε) έρνπκε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ξπζκίζεηο ηεο ηζηνζειίδαο (βι. Δηθφλα 

21). 

 

 
Δηθόλα 21 
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   ηε ζειίδα απηή εκθαλίδνληαη 5 ελφηεηεο ηνπ site πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (Content management), κε ηε δηαρείξηζε ρξεζηψλ (User 

management), κε ηηο αλαθνξέο (Reports), κε ην ρηήζηκν ηνπ site (Site building) θαη κε 

γεληθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ site (Site configuration). 

 

   Καιφ είλαη πξηλ μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε νηηδήπνηε, λα ξπζκίζνπκε 2-3 βαζηθά 

πξάγκαηα φπσο ηελ εκεξνκήληα θαη ψξα, λα ειέγμνπκε αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη 

θαζαξέο δηεπζχλζεηο URLs (Clean URLs) θαη αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ηνπ site καο φπσο ην φλνκα (αληί Localhost) θαη ηελ δηεχζπλζε e-mail 

ηνπ. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο (Site 

maintenance). Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο ζην site καο ελψ ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά ζηνλ server καο ηφηε κπνξνχκε λα ην βάινπκε ζε θαηάζηαζε εθηφο 

ζχλδεζεο (offline), λα θάλνπκε ηηο αιιαγέο καο θαη κεηά λα ην μαλαεπαλαθέξνπκε ζε 

θαηάζηαζεο ζχλδεζεο (online). 

 

 

3.2 ύζηεκα Αξρείσλ Drupal (File System) 

 

 

   Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ξπζκίζνπκε πξηλ θάλνπκε νηηδήπνηε είλαη λα 

ξπζκίζνπκε θαηάιιεια ην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ site καο. Πεγαίλνληαο ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ site (Site configuration), παηάκε εθεί πνπ ιέεη “File System” 

(ύζηεκα Αξρείσλ) (βι. Δηθφλα 22). 

 

 
Δηθόλα 22 
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   Δδψ πξέπεη λα επηιέμνπκε πνπ ζα απνζεθεχνληαη ηα αξρεία ζπζηήκαηνο θαη πνηά 

κέζνδν πξφζβαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη (Γεκφζηα ή Ιδησηηθή)(Public ή Private). 

 

 

3.3 Θεκαηηθέο Παξαιιαγέο (Themes) 

 

 

   Οη ζεκαηηθέο παξαιιαγέο (themes) είλαη ζέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζην site καο θαη  λα αιιάμνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ. Όκσο έλα κφλν ζέκα κπνξεί λα 

επηιερζεί, δειαδή δελ γίλεηαη ζπλδπαζκφο 2 ή πεξηζζφηεξσλ καδί. Σν Drupal έρεη 

θάπνηεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο εγθαηεζηεκέλεο εμ’αξρήο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

δηαιέμνπκε θάπνηα πνπ καο αξέζεη. Βέβαηα ην Drupal καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

βξνχκε κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζην επίζεκν site ηνπ Drupal 

(http://www.drupal.org). Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε κηα δηθή καο ζεκαηηθή παξαιιαγή 

πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θάθειν κε φλνκα “themes” ζηε δηαδξνκή 

sites/all/ ή ζηελ δηαδξνκή sites/default/  κέζα ζηνλ νπνίν ζα απνζπκπηέζνπκε ηε 

ζεκαηηθή παξαιιαγή πνπ θαηεβάζακε απν ην http://drupal.org/project/themes. 

 

   Γηα λα επηιέμνπκε έλα theme κέζα απφ ην Drupal πεγαίλνπκε AdministerSite 

BuildingThemes (ΓηαρείξηζεΓεκηνπξγία ηζηφηνπνπΘεκαηηθέο παξαιιαγέο) 

θαη καο εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο (βι. Δηθφλα 23). 

 

 
Δηθόλα 23 

http://www.drupal.org/
http://drupal.org/project/themes
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   Γηα λα δηαιέμνπκε έλα theme επηιέγνπκε ηα πεδία “Enabled” θαη “Default” δίπια 

απφ απηφ πνπ ζέινπκε θαη παηάκε “Save Configuration”. 

 

 

3.4 Μνλάδεο (Modules) 

 

 

   Οη κνλάδεο είλαη plugins γηα ην Drupal πνπ επεθηείλνπλ, νηθνδνκνχλ θαη εληζρχνπλ 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππξήλα ηνπ Drupal. Πξνζζέηνπλ δειαδή πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Μηα κνλάδα δελ είλαη κέξνο ηνπ ππξήλα θαη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ έρεη 100% βέιηηζηε ιεηηνπξγία. Βέβαηα νη κνλάδεο 

ππφθεηληαη ζε ζπλερείο δηνξζψζεηο αλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα ζηνλ θψδηθα. 

 

   Αλ ζειήζνπκε λα ελζσκαηψζνπκε κηα κνλάδα ζην site ηνπ Drupal κπνξνχκε λα 

κπνχκε ζην επίζεκν site ηνπ Drupal ζηελ δηεχζπλζε http://drupal.org/project/modules 

θαη κέζα εθεί ζα βξφπκε πάξα πνιιέο κνλάδεο νη νπνίεο είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο 

θάηη πνπ καο βνεζά λα βξνχκε ηηο κνλάδεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ. 

 

   Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα απελεξγνπνηήζνπκε ηηο κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ κέζα 

ζην Drupal site καο πεγαίλνπκε AdministerSite BuildingModules 

(ΓηαρείξηζεΓεκηνπξγία ηζηφηνπνπΜνλάδεο) θαη ζηε ζειίδα πνπ αλνίγεη θαίλεηαη 

κηα ιίζηα κε φια ηα modules πνπ είλαη δηαζέζηκα (βι. Δηθφλα 24). 

 

 
Δηθόλα 24 

http://drupal.org/project/modules
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1. Σν πξψην βήκα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε, φπσο είπακε θαη πην πάλσ, είλαη λα 

κπνχκε ζην site ηνπ Drupal θαη λα θαηεβάζνπκε ηε κνλάδα (module) πνπ 

ρξεηαδφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή καο. Σν αξρείν πνπ ζα θαηεβάζνπκε είλαη ζε 

ζπκπηεζκέλε κνξθή. 

 

2. Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα θηηάμνπκε έλα θάθειν κε ην φλνκα “modules” ζηε 

δηαδξνκή sites/all/ ή ζηελ sites/default/, φπσο είρακε θάλεη θαη γηα ηηο ζεκαηηθέο 

παξαιιαγέο (themes) πην πάλσ. 

 

3. Σν ηξίην βήκα πνπ θάλνπκε είλαη λα απνζπκπηέζνπκε ην αξρείν πνπ θαηεβάζακε 

κέζα ζηνλ θάθειν “modules” πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

 

   Με απηά ηα 3 βήκαηα ζα πξέπεη ε κνλάδα λα είλαη δηαζέζηκε γηα ελεξγνπνίεζε 

κέζα ζηε ιίζηα. Να πξνζζέζνπκε βέβαηα φηη φιεο ζρεδφλ νη κνλάδεο πεξηέρνπλ έλα 

.txt αξρείν κε φλνκα “README” πνπ δίλεη νδεγίεο γηα ην πσο πξέπεη λα γίλεη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο εγθαζήζηαληαη 

κε ηα 3 παξαπάλσ βήκαηα. 

 

   Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο κνλάδεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Drupal θαη κηα κηθξή επεμήγεζε: 

 

Ππξήλαο – Πξναηξεηηθέο κνλάδεο :  
 

 

 Agreegator : πιιέγεη αλεμάξηεηε χιε (ξνέο RSS, RDS θαη Atom).  

 

 Blog : Δπηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ηζηνζειίδσλ ή ησλ 

ηζηνινγίσλ ησλ ρξεζηψλ.  

 

 Blog API : Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάιινπλ χιε ρξεζηκνπνηψληαο 

εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ API ηζηνινγίσλ XML-RPC.  

 

 Book : Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δνκνχλ ηηο ηζηνζειίδεο ηεξαξρηθά ή 

πεξηιεπηηθά. 

 

 Color : Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ηα ρξψκαηα ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ.  

 

 Comment : Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ γηα ηελ 

δεκνζηεπκέλε χιε. 
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 Contact : Δπηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θφξκεο επηθνηλσλίαο, πξνζσπηθέο ή 

θεληξηθέο, γηα νιφθιεξν ηνλ ηζηφηνπν.  

 

 Content translation : Δπηηξέπεη ζην πεξηερφκελν λα κεηαθξάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

 

 Database loggin : Καηαγξάθεη θαη απνζεθεχεη ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

 Forum: Δπηηξέπεη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε γεληθά ζέκαηα. 

 

 Help : Γηαρεηξίδεηαη ηελ εκθάληζε online βνήζεηαο.  

 

 Locale : Δπηηξέπεη ηε κεηάθξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ζε άιιεο γιψζζεο. 

 

 Menu : Δπηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα πξνζαξκφδνπλ ην κελνχ πινήγεζεο 

ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

 Open ID: Δπηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην OpenID. 
 

 

 Path: Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεηνλνκάδνπλ δηεπζχλζεηο URL. 

 

 PHP filter : Δπηηξέπεη ηε ρξήζε ελζσκαησκέλνπ PHP θψδηθα. 

 

 Ping: Δηδνπνηεί άιινπο ηζηνηφπνπο φηαλ ελεκεξψλεηαη ν δηθφο ζαο. 

 

 Poll : Δπηηξέπεη ζηνλ ηζηφηνπν λα δηεμάγεη ςεθνθνξίεο ζε δηάθνξα ζέκαηα κε 

ηελ κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο. 

 

 Profile : Τπνζηεξίδεη πξνζαξκνζκέλα πξνθίι ρξεζηψλ. 

 

 Search : Δπηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε φιν ηνλ ηζηφηνπν κε ιέμεηο-θιεηδηά.  

 

 Statistics: Καηαγξάθεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηζθέςεηο ζηνλ ηζηνηφπν 

ζαο. 
 

 Syslog: Καηαγξάθεη θαη απνζεθεχεη ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην syslog. 

 

 Taxonomy: Δπηηξέπεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο χιεο.  

 

 Throttle: Υεηξίδεηαη ην κεραληζκφ απηφκαηεο-απφπλημεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκθφξεζεο ηνπ ηζηφηνπνπ.  

 

 Tracker: Δπηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε πξφζθαησλ θαηαρσξίζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ. 
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 Trigger: Δπηηξέπεη λα εθηεινχληαη ελέξγεηεο ζε νξηζκέλα ζπκβάληα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο φηαλ δεκηνπξγείηαη λέν πεξηερφκελν. 

 

 Update status : Διέγρεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο γηα δηαζέζηκεο 

αλαβαζκίζεηο ηνπ Drupal θαη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ θαη ζεκαηηθψλ 

παξαιιαγψλ.  

 

 Upload : Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνζηέιινπλ θαη λα επηζπλάπηνπλ 

αξρεία ζηελ χιε. 

 

Ππξήλαο – Απαηηνύκελεο κνλάδεο:  
 

 

 Block : Διέγρεη ηα πιαίζηα πξφζζεηεο χιεο πνπ εκθαλίδνληαη γχξσ απφ ηελ 

θχξηα χιε. 

 

 Filter : Υεηξίδεηαη ην θηιηξάξηζκα ηεο χιεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

παξνπζίαζε. 

 

 Node : Δπηηξέπεη λα ππνβάιιεηαη χιε ζηνλ ηζηφηνπν θαη λα εκθαλίδεηαη ζηηο 

ζειίδεο. 

 

 System : Υεηξίδεηαη ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ ηζηφηνπνπ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο.  

 

 User : Γηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα εγγξαθήο θαη εηζφδνπ ρξεζηψλ. 

 

 

3.5 Γηαρείξηζε Υξεζηώλ (User Μanagement) 

 

 

   To Drupal δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ έηζη ψζηε λα γίλεη κέινο ηνπ site θαη λα 

εθηειεί δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα έλαλ απιφ ρξήζηε. 

Πξνυπφζεζε φκσο έηλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ site λα έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο κειψλ. 

 

   Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξνπο ξφινπο κε ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο 

εξγαζηψλ, έηζη ψζηε αλ επηζπκεί, λα δψζεη έλαλ απφ απηνχο ηνπο ξφινπο ζε φπνην 

ρξήζηε/κέινο ζέιεη απηφο. Σν Drupal απφ ηελ αξρή δεκηνπξγεί απηφκαηα 2 ξφινπο, 

ην ξφιν ηνπ αλψλπκνπ ρξήζηε, δειαδή απηνχ πνπ είλαη απιφο επηζθέπηεο, θαη ηνπ 

επηβεβαησκέλνπ ρξήζηε, δειαδή ηνπ εγγεγξακέλνπ κέινπο. 
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   Γηα λα κπνχκε ζηηο ξπζκίζεηο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ πάκε AdministerUser 

managementUsers (ΓηαρείξηζεΓηαρείξηζε ρξεζηψλΥξήζηεο) (βι. Δηθφλα 25) 

 

 
Δηθόλα 25 

 

   Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο σο δηαρεηξηζηέο έλαλ ρξήζηε παηάκε πάλσ ζην “Add 

user”. ηε ζειίδα πνπ αλνίγεη ζπκπιεξψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ λένπ ρξήζηε θαη 

παηάκε “Create new account” (βι. Δηθφλα 26). 

 

 
Δηθόλα 26 

 

 

   Σψξα αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ξφιν πάκε AdministerUser 

managementRoles (ΓηαρείξηζεΓηαρείξηζε ρξεζηψλΡφινη).  
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   Έπεηηα ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ηνπ λένπ ξφινπ θαη παηάκε “Add role” (βι. 

Δηθφλα 27). 

 

 
Δηθόλα 27 

 

 

   Έζησ φηη δεκηνπξγνχκε έλα ξφιν δηαρεηξηζηή κε ηνλ ηξφπν πνπ είπακε παξαπάλσ 

θαη ηνλ απνδίδνπκε ζε έλα ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζακε. Σψξα ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε 

φιεο ηηο άδεηεο έηζη ψζηε λα έρεη πιήξε εμνπζηνδφηεζε ζην site. 

 

   Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε φιεο ηηο άδεηεο γηα ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ θηηάμακε 

πάκε AdministerUser managementPermissions (ΓηαρείξηζεΓηαρείξηζε 

ρξεζηψλΆδεηεο) θαη ηηθάξνπκε φια ηα θνπηάθηα θάησ απφ ην φλνκα ηνπ ξφινπ 

(βι. Δηθφλα 28). 

 



59 |  ε ι ί δ α  

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Σ.Δ.Ι Κξήηεο 

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ 

Πηπρηαθή Δξγαζία 

Αγνπξίδα Δπαγγειία – Καλαθάθεο Ηιίαο 

 
Δηθόλα 28 

 

 

   Έζησ φηη έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα ρξήζηε κε φλνκα “User1”. Γηα λα ηνπ 

απνδψζνπκε ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή πάκε AdministerUser 

managementUsersUser1(ΓηαρείξηζεΓηαρείξηζε ρξεζηψλΥξήζηεοUser1) 

θαη κεηά παηάκε ςειά ζην θνπκπί “edit”. Έπεηηα ηηθάξνπκε ζηνπο ξφινπο ην 

“administrator” θαη παηάκε “Save” (βι. Δηθφλα 29). 

 

 
Δηθόλα 29 
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3.6 Σύπνη Ύιεο (Content Types) 

 

 

   Οη ηχπνη χιεο απνηεινχλ ηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζην δηθφ καο site φπσο κηα ζειίδα, κηα ηζηνξία, έλα blog θηι. Σν 

Drupal ζηελ αξρή έρεη ελεξγνπνηεκέλνπο κφλν ηνπο ηχπνπο ειίδα (Page) θαη 

Ιζηνξία (Story). Αλ ελεξγνπνηήζνπκε θαη άιιεο κνλάδεο (modules) ζα κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε θαη άιινπο ηχπνπο. Γηα λα κπνχκε ζηε ιίζηα κε ηνπο ηχπνπο χιεο 

παηάκε αξηζηεξά ζηελ επηινγή “Create content” (“Τπνβνιή Ύιεο”) (βι. Δηθφλα 30). 

 

 
Δηθόλα 30 

 

 

Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ ηύπνπ ζειίδαο 

 

   Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζειίδα ζην site καο παηάκε ζηελ επηινγή “Page” 

(“ειίδα”). ηε ζειίδα πνπ αλνίγεη βάδνπκε έλαλ ηίηιν θαη κέζα ζην “Body” 

εηζάγνπκε φιν ην πεξηερφκελν πνπ ζέινπκε λα δείρλεη απηή ε ζειίδα. Απηφ κπνξεί λα 

έηλαη απιφ θείκελν, εηθφλεο αθφκα θαη θψδηθαο HTML θαη  PHP. Η επηινγή “Input 

format” (“Μνξθή εηζφδνπ”) καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε ηε κνξθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, αλ είλαη δειαδή HTML ή PHP. Δπίζεο έρεη θαη άιιεο επηινγέο φπσο 

αλ ζέινπκε λα ππάξρεη έλα link γηα απηή ηε ζειίδα θαη ζε πνηφ κελνχ, αλ ζα κπνξεί 

λα ζρνιηάζεη θάπνηνο θαη πνπ ζα δεκνζηεπζεί ε ζειίδα. Όηαλ νινθιεξψζνπκε ηηο 

επηινγέο παηάκε “Save”. (βι. Δηθφλα 31) 

 



61 |  ε ι ί δ α  

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Σ.Δ.Ι Κξήηεο 

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ 

Πηπρηαθή Δξγαζία 

Αγνπξίδα Δπαγγειία – Καλαθάθεο Ηιίαο 

 
Δηθόλα 31 

 

 

3.7 Μπινθ (Blocks) 

 

 

   Έλα κπινθ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειέη έλα ηκήκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα 

εκθαλίζνπκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζε έλα ζεκείν ηεο 

ηζηνζειίδαο καο αλάινγα πάληα κε ηελ ζεκαηηθή παξαιιαγή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

Γηα λα δνχκε ηα κπινθ πάκε AdministerSite BuildingBlocks 

(ΓηαρείξηζεΓεκηνπξγία ΙζηφηνπνπΜπινθ) φπνπ εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε απηά θαη 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην θαζέλα. Δπίζεο θαίλνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε έλα κπινθ “Header”, “Left sidebar” θηι. (βι. Δηθφλα 

32). 
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Δηθόλα 32 

 

 

   Αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κπινθ παηάκε πάλσ ζην “Add block” θαη 

κέζα δίλνπκε κηα πεξηγξαθε θαη έλαλ ηίηιν αιιά επίζεο ζην body ηκήκα βάδνπκε ην 

πεξηερφκελν ηνπ. Μφιηο νινθιεξψζνπκε ηηο επηινγέο καο παηάκε “Save block” θαη 

έηζη ην κπινθ είλαη δηαζέζηκν λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζε φπνην ζεκείν ζέινπκε λα 

εκθαλίδεηαη (βι. Δηθφλα 33). 

 

 
Δηθόλα 33 
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3.8 Δξγαζίεο Cron 

 

 

   Οη εξγαζίεο Cron απνηεινχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ζε έλα Drupal site δηφηη κε ηελ εθηέιεζε ηνπο εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ (modules). 

 

   Γηα λα εθηειέζνπκε ηηο εξγαζίεο Cron πεγαίλνπκε AdministerStatus report 

(ΓηαρείξηζεΑλαθνξά θαηάζηαζεο) θαη βιέπνπκε ζην θνκκάηη πνπ ιέεη “Cron 

maintenance tasks” (βι. Δηθφλα 34). 

 

 
Δηθόλα 34 

 

 

   Δθεί θαίλεηαη πφηε εθηειέζηεθαλ ηειεπηαία θνξά νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Αλ 

αξηζηεξά δελ έρεη πξάζηλν √ ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα ηηο εθηειέζνπκε. Μπνξνχκε βέβαηα 

λα ηηο εθηειέζνπκε θαη πεγαίλνληαο απ’επζείαο ζην αξρείν ησλ εξγαζηψλ κε φλνκα 

cron.php πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν ηνπ site καο. Αξθεί λα γξάςνπκε ζηνλ 

browser http://ην όλνκα ηνπ site/cron.php ή http://localhost/ην όλνκα ηνπ 

site/cron.php αλ δνπιεχνπκε ην site ζε ηνπηθφ ππνινγηζηή. 

 

   Τπάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα εθηεινχληαη απηφκαηα φπνηε ζέινπκε εκείο θαη απηφ 

απαιιάζεη ηνλ δηαρεηξηζηή απφ ην λα έρεη ππ’φςελ ηνπ ζπλέρεηα λα εθηέιεη απηφο ηηο 

εξγαζίεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ν 

server ζηνλ νπνίν έρνπκε αλεβάζεη ην site καο. 
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3.9 Πεξηγξαθή ηεο δηθηάο καο ηζηνζειίδαο 

 

 

3.9.1 ηόρνο 

 

   ηφρνο καο κε ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηεο λα αγνξάδεη θαη λα πνπιάεη πξντφληα θαζψο θαη λα 

κπνξεί λα δεκνπξαηεί πξντφληα ή λα θάλεη πξνζθνξέο γηα απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

λα απνθηήζεη. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε φζν ην δπλαηφλ πην απιφ ηξφπν έηζη 

ψζηε λα είλαη εχρξεζηε θαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο, φπσο 

επίζεο λα ππάξρεη επθνιία ζηε πεξηήγεζε. 

 

 

3.9.2 Θεκαηηθή Παξαιιαγή 

 

   Η ζεκαηηθή παξαιιαγή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην  site καο είλαη ε “Four Seasons”. 

Παξαθάησ θαίλεηαη κηα εηθφλα ηεο (βι. Δηθφλα 35). 

 

 

 
Δηθόλα 35 
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Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 3 column theme  

 fixed width (990px)  

 nice primary / secondary navigation  

 cleanly styled menu trees  

 Theme Settings let you choose a custom basecolor for the Theme (Applies to 

headlines & seondary menu).  

 

 

   Όκσο εκείο κεηαηξέςακε ην αξρηθφ ζηπι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο παξαιιαγήο 

αιιάδνληαο ηνλ θψδηθα CSS (Cascading Style Sheet) ζην αξρείν (style.css) θαη ηνλ 

θψδηθα ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηνλ θψδηθα δηακφξθσζεο ησλ ζειίδσλ 

(page.tpl.php) ζχκθσλα κε απηφ πνπ ζέιακε. 2 παξαδείγκαηα απηψλ ησλ αιιαγψλ 

είλαη πξψηνλ νηη αιιάμακε ην ρξψκα θαη ην ζηχι ζηα blocks θαη δεχηεξνλ 

αθαηξέζακε ηελ πάλσ εηθφλα θαη βάιακε θψδηθα πνπ λα εκθαλίδεη έλα Flash ην νπνίν 

θηηάμακε, κε ην ινγφηππν θαη θάπνηα links. 

 

 

3.9.3 Μνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

   ην site καο ρξεζηκνπνηήζακε αξθέηεο κνλάδεο έηζη ψζηε λα ηνπ πξνζζέζνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο φκσο λα κελ είλαη πεξηηηέο. Δκείο 

παξαθάησ ζα ζαο θάλνπκε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ κνλάδσλ 

θαη ηνπ ηη ιεηηνπξγίεο πξνζθέξνπλ ζε έλα νπνηνδήπνηε Drupal site. 

 

 

Ubercart  

 

   Η κνλάδα Ubercart είλαη έλα παθέην e-commerce πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ην Drupal. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

θαηά λνπ, εζηηάδνληαο ζηελ ρξεζηκφηεηα ζε 3 βαζηθνχο ηνκείο: 

δηακφξθσζε θαηαζηήκαηνο, δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη θαηαιφγσλ, 

δηαρείξηζε παξαγγειηψλ. 

 

   Θα ιέγακε φηη θαηέρεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη θαη έρεη βαζηθφ ξφιν ζηελ ηζηνζειίδα 

θαζψο παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα online θαηάζηεκα, θαη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ηαμηλνκνχλ πξντφληα θαζψο 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη φιεο ηηο παξαγγειίεο γη’απηά. Δπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

πξνζζέηνπλ ηα πξντφληα ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπο θαη λα θάλνπλ checkout νινθιεξψλνληαο 

ηελ παξαγγειία ηνπο. 
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Ubercart Marketplace 

 

   Η κνλάδα Ubercart Marketplace απνηειεί ζα ιέγακε κηα 

επέθηαζε ηεο κνλάδαο Ubercart θαζψο πξνζζέηεη ππνζηήξημε γηα 

πνιινχο πσιεηέο ζην θαηάζηεκα. Οη πσιεηέο (κε ηηο θαηάιιειεο 

άδεηεο πξφζβαζεο) απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο, λα εθπιεξψλνπλ ηηο παξαγγειίεο ζηα πξντφληα 

ηνπο θαη λα βιέπνπλ αλαθνξέο γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο κπνξνχλ λα δνπλ ηηο αλαθνξέο απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο πσιεηέο. 

Τπάξρεη ππνζηήξημε πιεξσκήο Paypal πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα 

πιεξψζεη ηνλ πσιεηή ην πνζφ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί κέζσ απηήο. 

 

 

Panels 

 

   Η κνλάδα Panels επηηξέπεη ζε έλα δηαρεηξηζηή site λα δεκηνπξγήζεη 

πξνζαξκνζκέλεο δηαηάμεηο γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο. ηελ νπζία απηφ πνπ θάλεη είλαη 

φηη φηαλ εθαξκφζνπκε έλα panel ζε κηα ζειίδα ηελ δηαρσξίδεη ζε πεξηνρέο θαη ζε 

θάζε κηα απν απηέο κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε. Η 

κνλάδα Panels γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη θαη κηα αθφκε κνλάδα πνπ νλνκάδεηαη 

“Chaos tool suite” . 
 

Πώο δεκηνπξγνύκε έλα Panel ; 

 

   Γηα λα θηηάμνπκε έλα Panel πεγαίλνπκε AdministerSite builingPanels θαη 

καο βγάδεη ζηε πξψηε ζειίδα φπνπ εθεί πεγαίλνπκε θαη παηάκε ζηελ επηινγή “Panel 

page” (βι. Δηθφλα 36). 

 

 
Δηθόλα 36 
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   ηελ επφκελε ζειίδα ζπκπιεξψλνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο πνπ θηηάρλνπκε κε ην 

Panel θαη επίζεο δίλνπκε ζην πεδίν “path” (“δηαδξνκή”) ην URL ζην νπνίν ζα είλαη 

πξνζβάζηκε ε ζειίδα (βι. Δηθφλα 37). 

 

 
Δηθόλα 37 

 

 

   ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο καο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

ζηαζεξέο δηαηάμεηο αιιά ππάξρεη θαη ε επηινγή Flexible πνπ καο επηηξέπεη λα 

θηηάμνπκε ηελ δηάηαμε φπσο ηε ζέινπκε εκείο (βι. Δηθφλα 38). 

 

 
Δηθόλα 38 
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   Πξνρσξάκε παξαθάησ θαη παηάκε “finish”. Γηα λα πξνζζέζνπκε πεξηερφκελν ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παηάκε ζην γξαλάδη πνπ εκθαλίδεη ζηα αξηζηεξά ηεο θαη 

θάλνπκε πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ. Αθνχ πξνζζέζνπκε ην πεξηερφκελν παηάκε 

“Update” (Δλεκέξσζε) θαη κεηά “Save” (Απνζήθεπζε) (βι. Δηθφλα 39). 

 

 
Δηθόλα 39 

 

   Έηζη αλ γξάςνπκε ην URL ηεο ζειίδαο καο πάλσ ζηνλ Browser ζα καο νδεγήζεη 

ζηε ζειίδα πνπ κφιηο θηηάμακε. Μεηά ηε δεκηνπξγία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο πεξηερνκέλνπ αθφκα θαη λα αιιάμνπκε ηε δηάηαμε. 

 

Views 

 

   Η κνλάδα Views παξέρεη κηα επέιηθηε κέζνδν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ 

Drupal λα ειέγρνπλ πσο παξνπζηάδνληαη νη ιίζηεο θαη νη πίλαθεο πεξηερνκέλσλ. ηελ 

νπζία απηφ πνπ θάλεη είλαη λα ζπιιέγεη ην πεξηέρνκελν πνπ επηιέγεη ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ site θαη λα ην πξνβάιεη είηε κέζσ θάπνηνπ κπινθ ή κέζσ ελφο panel είηε κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν δηαζέζηκν ηξφπν. 

 

Πώο δεκηνπξγνύκε έλα View ; 

 

   Γηα λα θηηάμνπκε έλα View πεγαίλνπκε AdministerSite builingViews θαη 

ζηελ πξψηε ζειίδα ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηα Views πνπ ππάξρνπλ. Απφ εθεί 

πεγαίλνπκε θαη παηάκε ζηελ επηινγή “Add” . ηελ επφκελε ζειίδα ζπκπιεξψλνπκε 

ην φλνκα ηνπ View θαη επηιέγνπκε Node. To node (θόκβνο) είλαη έλα 
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δεκηνπξγεκέλν πεξηερφκελν ελφο ηχπνπ χιεο είηε ζειίδα είηε έλα blog. Οη ππφινηπεο 

επηινγέο ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπάληα (βι. Δηθφλα 40).  

 

 
Δηθόλα 40 

 

 

   Παηψληαο “Next” πξνρσξάκε ζηελ θχξηα ζειίδα κε φιεο ηηο ξπζκίζεηο (βι. Δηθφλα 

41). 

 

 

 
Δηθόλα 41 

    



70 |  ε ι ί δ α  

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Σ.Δ.Ι Κξήηεο 

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ 

Πηπρηαθή Δξγαζία 

Αγνπξίδα Δπαγγειία – Καλαθάθεο Ηιίαο 

Δδψ καο έρεη θάπνηεο θαηεγνξίεο επηινγψλ: 

 

 View Settings 

 Basic Settings (Σίηινο, ηπι εκθάληζεο, θηι.) 

 Relationships (ρέζεηο κεηαμχ κνλάδσλ) 

 Arguments (Απνηεινχλ ζα ιέγακε έλα δπλακηθφ θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ) 

 Fields (Πεδία ελφο θφκβνπ πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε φπσο ν ηίηινο κηαο 

ζειίδαο) 

 Sort criteria (Σξφπνο ηαμηλφκηζεο πεξηερνκέλνπ) 

 Filters (Φηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ κε βάζε γηα παξάδεηγκα ηνλ ηχπν πιεο) 

 

   Δπίζεο ζηα αξηζηεξά κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα “display” δειαδή αλ 

ζέινπκε ηα απνηειέζκαηα λα θαίλνληαη ζαλ κπινθ ή ζαλ κηα ζειίδα. 

 

   Όηαλ νινθιεξψζνπκε ηηο επηινγέο καο παηάκε “Save” θαη ην View δεκηνπξγείηαη. 

 

 

3.9.4 Αξρηθή ζειίδα 

 

   H αξρηθή καο ζειίδα απνηειείηαη απφ δηάθνξα θνκκάηηα πεξηερνκέλνπ. ην πάλσ 

κέξνο έρνπκε θηηάμεη 2 flash αξρεία, ην έλα εκθαλίδεη ην ινγφηππν ηνπ site καδη κε 

θάπνηα links ελψ ην απφ θάησ flash είλαη έλα είδνο δηαθήκηζεο πξντφλησλ. Γηα λα 

εηζάγνπκε απηά ηα flash κεηαηξέςακε ηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ “page.tpl.php” ηεο 

ζεκαηηθήο παξαιιαγήο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, αθαηξψληαο θάπνηα ζηνηρεία 

θαη εηζάγνληαο δηθφ καο θψδηθα. Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ flash 

θαίλεηαη παξαθάησ 

 

<div id="flash_banner"> 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab 

version=7,0,19,0" width="990" height="220"> 

   <param name="movie" value="/greekmarket/sites/default/files/site_banner.swf"> 

   <param name="quality" value="best"> 

   <param name="wmode" value="opaque"> 

   <embed wmode="opaque" src="/greekmarket/sites/default/files/site_banner.swf" 

     quality="best" pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer 

     type="application/x-shockwave-flash" width="990" height="220"> 

   </embed> 

</object>  

</div> 

 

http://www.macromedia.com/go/getflashplayer
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   Δλψ γηα ην δέπηεξν flash ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ παξαθάησ πην απινπνηεκέλν 

θψδηθα: 

 

<div align="center" id="flash_kinita" style="margin-top:5px; margin-bottom:5px;"> 

  <?php print swf('Kinita_Panw.swf'); ?> 

</div> 

 

   ην θπξίσο ζψκα ηεο ζειίδαο, ζηελ αξηζηεξή κεξηά ππάξρνπλ θάπνηα blocks φπσο 

ε Δίζνδνο ρξήζηε , έλα block πινήγεζεο ην νπνίν θαίλεηαη κφλν γηα εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο, νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ, έλα κπινθ “Γεο Σψξα” θαη κηα δηαθήκηζε πνπ 

είλαη θηηαγκέλε θαη απηή ζε Flash θαη δείρλεη ηα νλφκαηα δηάθνξσλ θαηαζηεκάησλ.  

 

   Σν θεληξηθφ κέξνο καδί κε ηε δεμηά κεξηά είλαη θηηαγκέλα κε έλα Panel κέζσ ηνπ 

νπνίνπ έρνπκε εκθαλίζεη ηα πεξηερφκελα. Σν Panel απηφ απνηειείηαη απφ 2 ζηήιεο 

θαη ζε θάζε κηα απφ απηέο έρνπκε πξνζζέζεη ην θάζε πεξηερφκελν εθεί πνπ ζέινπκε. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη θηηαγκέλα κε Views θαη ηα εκθαλίζακε κέζα απφ ην Panel.  

 

   ηελ αξηζηεξή ζηήιε βιέπνπκε ην ηκήκα “ην GreekMarket πξνηείλεη” πνπ 

δείρλεη ηελ εηθφλα, ηνλ ηίηιν θαη ηελ ηηκή πψιεζεο θάπνησλ ηπραία επηιεγκέλσλ 

πξντφλησλ θαη απν θάησ 2 Flash πνπ έρνπλ ξφιν δηαθήκηζεο. 

 

   ηελ δεμηά ζηήιε βιέπνπκε ην πεδίν αλαδήηεζεο, ην θαιάζη αγνξψλ, 2 εηθφλεο απφ 

ηηο νπνίεο ε κηα παηψληαο ηελ καο νδεγεί ζηε ζειίδα επηθνηλσλίαο, 2 blocks 

“Κιείλνπλ ζύληνκα” θαη “Μόιηο άλνημαλ” πνπ αλαθέξνληαη ζε πξντφληα 

δεκνπξαζίαο. Απηά ηα 2 blocks είλαη θηηαγκέλα ζε Views. Δπίζεο βιέπνπκε έλα 

flash ην νπνίν έρεη 2 θνπκπηά, “Σειενξάζεηο” θαη “Κηλεηά”, πνπ καο νδεγνχλ ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία.  

 

   Σέινο, ζην θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη ρακειά έρνπκε βάιεη θάπνηα links πνπ νδεγνχλ 

ζε ζειίδεο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηθνηλσλία, ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο θηι. 

 

   Μηα γεληθή εηθφλα ηεο πξψηεο ζειίδαο θαίλεηαη παξαθάησ (βι. Δηθφλα 42): 
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Δηθόλα 42 
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3.9.5 ειίδα πξντόληνο 

 

   Σε ζειίδα ηνπ πξντφληνο ηελ έρνπκε θηηάμεη ρξεζηκνπνηψληαο Panel. Σν layout πνπ 

επηιέμακε είλαη ην “Flexible” έηζη ψζηε λα ην πξνζαξκφζνπκε φπσο ζέινπκε εκείο. 

 

   ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο βιέπνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ πξντφληνο ελψ αθξηβψο απν θάησ 

εκθαλίδνληαη νη θσηνγξαθίεο ηνπ, νη νπνίεο κε έλα θιηθ κεγεζχλνληαη, θαη δεμηά 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γη’απηφ θαζψο θαη γηα ηνλ πσιήηε ηνπ. Οη “Πιεξνθνξίεο 

Πξντφληνο” φπσο θαη νη “Πιεξνθνξίεο Πσιεηή” είλαη θηηαγκέλεο κε Views. 

 

   Απφ θάησ ππάξρνπλ θάπνηνη ζχλδεζκνη αλ ζέινπκε λα δνχκε ην πξνθίι θαη ηα 

πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πσιεηή, αλ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε ηε ζειίδα ή λα 

δειψζνπκε ηελ πψιεζε σο χπνπηε. 

 

   ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πσιεηή ηνπ θαζψο θαη 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο φπσο γηα ηελ εγγχεζε θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

   ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ζειίδαο ππάξρεη κηα θφξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζηείιεη email ζηνλ πσιεηή αθνχ πξψηα φκσο ν πσιεηήο έρεη επηιέμεη λα 

δέρεηαη ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο. 

 

   Παξαθάησ εκθαλίδεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηεο ζειίδαο ηνπ πξντφληνο (βι. Δηθφλα 

43).  
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Δηθόλα 43 

 

 

   ε έλα πξντφλ δεκνπξαζίαο ε ζειίδα δηαθέξεη ιίγν θαζψο ππάξρεη θαη ην θνπηί ηεο 

δεκνπξαζίαο ζην νπνίν θαίλεηαη ζε πφζν θαηξφ ιήγεη θαζψο θαη πφζεο πξνζθνξέο 

έρνπλ γίλεη (βι. Δηθφλα 44). 
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Δηθόλα 44 
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3.9.6 Γεκηνπξγία πξντόληνο πώιεζεο ή δεκνπξαζίαο 

 

   Γηα λα κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα πνπιήζεη ή λα δεκνπξαηήζεη έλα πξντφλ πξέπεη 

πξψηα λα είλαη εγγεγξακέλνο ζηελ ηζηνζειίδα. Αθνχ έρεη γίλεη απηφ θαη έρεη εηζέιζεη 

κε ην δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ηφηε ζηελ αξηζηεξή κεξηά εκθαλίδεηαη έλα link “ζέισ λα 

πνπιήζσ”. Παηψληαο ην αλνίγεη κηα ζειίδα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη δηάθνξα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ φπσο είλαη ν ηίηινο, ζε πνηά θαηεγνξία λα 

ηνπνζεηεζεί, δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ηνπ θηι.  

 

   Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη λα επηιέμεη αλ ην πξντφλ είλαη πψιεζεο ή δεκνπξαζίαο. 

Πξνεπηιεγκέλα ην πξντφλ είλαη πψιεζεο. Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα είλαη 

δεκνπξαζίαο ηφηε ζα πξέπεη λα ηζεθάξεη ηελ επηινγή “Απηφ ην πξντφλ είλαη 

δεκνπξαζίαο” θαη λα ζπκπιεξψζεη απφ θάησ ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα ιήμεο. 

 

   Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη ηα απαξαίηεηα πεδία ηφηε παηάεη απνζήθεπζε θαη ην 

πξντφλ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

 

   Παξαθάησ θαίλεηαη ε ζειίδα κε ηελ θφξκα πνπ ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο (βι. 

Δηθφλα 45). 
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Δηθόλα 45 
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3.9.7 Παξαγγειία ελόο πξντόληνο 

 

   Έζησ φηη ν ρξήζηεο ζέιεη λα παξαγγείιεη έλα πξντφλ. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη 

λα θάλεη είλαη λα παηήζεη ζην θνπκπί “Add to cart” γηα λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη 

αγνξψλ ηνπ (βι. Δηθφλα 46). 

 

 
Δηθόλα 46 

 

   Μεηά αλνίγεη ε ζειίδα κε ην θαιάζη αγνξψλ ηνπ. Γηα λα ζπλερίζεη κε ηελ αγνξά 

ηνπ πξντφληνο παηάεη ζην θνπκπί “Checkout”. Μπνξεί βέβαηα λα ζπλερίζεη λα 

ςσλίδεη πξνζζέηνληαο πξντφληα ζην θαιάζη ηνπ παηψληαο “πλέρηζε αγνξώλ” (βι 

Δηθφλα 47). 

 

 
Δηθόλα 47 
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   ηελ επφκελε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε θφξκα κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγγειία θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν αγνξαζηήο φπσο ηα ζηνηρεία απνζηνιήο 

θαη ε κέζνδνο πιεξσκήο. Αθνχ ηα ζπκπιεξψζεη ζσζηά παηάεη ζην θνπκπί 

“Αλαζθόπεζε παξαγγειίαο” (βι. Δηθφλα 48). 

 

 
Δηθόλα 48 
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   ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα ζχλνςε ηεο παξαγγειίαο φπνπ εδψ ν αγνξαζηήο 

κπνξεί λα δεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη θαη λα ζηγνπξεπηεί φηη είλαη ζσζηά. Αλ έρεη 

θάλεη θάπνην ιάζνο παηάεη ην θνπκπί “Πίζσ” γηα λα θάλεη ηηο δηνξζψζεηο πνπ ζέιεη. 

Αλ είλαη ζίγνπξνο γηα ηα ζηνηρεία παηάεη “Τπνβνιή παξαγγειίαο” (βι. Δηθφλα 49). 

 

 

 
Δηθόλα 49 

 

 

   Έηζη εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ιέεη φηη ε παξαγγειία νινθιεξψζεθε κε επηηπρία 

(βι. Δηθφλα 50). 

 

 

 
Δηθόλα 50 
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3.9.8 Μειινληηθή πξννπηηθή ηζηνζειίδαο 

 

   Η ηζηνζειίδα καο απηή ηε ζηηγκή απνηειεί έλα παξάδεηγκα εηθνληθήο θαη φρη 

πξαγκαηηθήο επηρείξηζεο. αθψο βέβαηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηζηνζειίδα κηαο 

πξαγκαηηθήο επηρείξηζεο. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηεο ζε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε ηζηνζειίδα, έηζη 

ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ε επηρείξηζε. 

 

   Έλα απιφ παξάδεηγκα ηέηνηαο αλαβάζκηζεο αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ πειαηψλ. To site καο έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη πιεξσκέο λα 

γίλνληαη κέζσ ηεο επηρείξηζεο δειαδή ιακβάλεη ηα ζπλνιηθά πνζά απφ ηνπο 

αγνξαζηέο θαη χζηεξα δίλεηαη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηνλ εθάζηνηε πσιεηή. Ήδε ην 

module “Ubercart Marketplace” αλαβαζκίδεηαη έηζη ψζηε ζην κέιινλ λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα νη ζπλαιιαγέο λα γίλνληαη κεηαμχ ησλ πειαηψλ απ’επζείαο θαη επίζεο ζα 

κπνξεί ν θάζε πσιεηήο λα θαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ επηζπκεί ν ίδηνο θαη 

φρη απηνχο πνπ θαζνξίδεη ε επηρείξηζε. Έηζη παξέρεηαη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηνπο 

ρξήζηεο πάληα βέβαηα ππφ ηελ επίβιεςε ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

 

   Δπίζεο ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα κπνξνχζακε λα ελζσκαηψζνπκε πεξηζζφηεξεο 

δηαθεκίζεηο γηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα ή άιια πξντφληα πνπ ζα απνθέξνπλ επηπιένλ 

έζνδα, ψζηε ε επηρείξηζε  λα είλαη αθφκε πην θεξδνθφξα. 

 

   Σν Drupal θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηνπ κνλάδεο ζπλερψο αλαβαζκίδνληαη. Έηζη ζην 

κέιινλ ζα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κέζα ζηελ 

ηζηνζειίδα καο ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ κε αθφκε πην ζηαζεξφ ηξφπν, ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζα είλαη επθνιφηεξε. 
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 http://www.drupal.org/ 

 

 http://www.mydrupal.gr/ 

 

 http://www.drupal.com/ 

 

 http://en.wikipedia.org/ 

 

 http://el.wikipedia.org/ 

 

 http://www.youtube.com/ 

 

 http://www.lynda.com/ 

 

 http://mustardseedmedia.com/podcast 

 

 http://www.google.com/ 

 

 “Αλάπηπμε Web Δθαξκνγψλ κε PHP θαη MySQL”, Luke Welling - Laura 

Thomson, Δθδφζεηο: Μ. Γθηνχξδαο 

 

 

 

 

 

 


