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Περιγραφή - Περίληψη 
  

 
Το θεµατικό αντικείµενο της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι η δηµιουργία µιας ∆υναµικής 

Ιστοσελίδας µε θέµα την Οικολογία και γενικότερα σύγχρονα θέµατα που απασχολούν τον πλανήτη. 
Το Site θα είναι ενηµερωτικό για θέµατα οικολογικά και θα περιλαµβάνει ειδήσεις από την Ελλάδα 
και όλο τον κόσµο, ιστορικά στοιχεία και παρουσίαση σύγχρονων “πράσινων” τεχνολογικών 
εφαρµογών (πχ. υβριδικά οχήµατα, ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες υδρογόνου, 
αποθήκευση CO2 κα.).  
 Όλα αυτά, θα παρουσιάζονται έτσι ώστε το Site να αποπνέει οικολογικό χαρακτήρα µε ροπή 
στις χρήσεις που προτείνονται κατά καιρούς και να είναι εύχρηστο και ελκτικό προς τους χρήστες. Η 
πτυχιακή εργασία βασίζεται σε διαθέσιµη θεωρία που αφορά την ανάπτυξη της εφαρµογής και της 
υλοποίησης µιας δυναµικής ιστοσελίδας. 
 Για την εκπόνησή της, πρώτα έγινε µια συνολική αναζήτηση για τεχνολογίες αιχµής σε 
βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές. Κατόπιν, αφού εντοπίστηκαν οι προσφορότερες και 
βασικότερες γνώσεις για τη δηµιουργία της εργασίας ξεκίνησε ο σχεδιασµός και η ανάπτυξή της. 
Ταυτόχρονα αναζητήθηκαν τα εργαλεία δηµιουργίας Ιστοσελίδας µε κριτήριο την ευελιξία και τη 
φιλικότητά τους προς τον απλό χρήστη αλλά και την απλότητα στον τρόπο σύνταξης και ανάπτυξής 
της. Η τελική επιδίωξη είναι η δηµιουργία ενός όσο το δυνατόν ολοκληρωµένου Site µε υψηλή 
λειτουργικότητα και αισθητική, εύκολα και γρήγορα προσπελάσιµου. Πιο συγκεκριµένα, 
χρησιµοποιήθηκε ένα ανοικτού κώδικα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management 
Systems CMS) που ο κώδικάς του είναι γραµµένος σε PHP,  η βάση δεδοµένων είναι MySql και το 
λειτουργικό του Server που ανεβάσαµε το Site µας είναι UNIX. 
 Στη συνέχεια ξεκίνησε - στην πραγµατικότητα αυτό έχει αρχίσει πιο πριν όταν είχε 
πρωτοειπωθεί άτυπα η πρόταση για το Site - η αναζήτηση, η συλλογή, η αξιολόγηση, η επεξεργασία 
και η αρχειοθέτηση του υλικού. Η ∆υναµική Ιστοσελίδα αναπτύχθηκε µε κεντρικό θέµα την 
Οικολογία. Το Site είναι περιηγήσιµο από όλους τους χρήστες του ∆ιαδικτύου. Όσοι το επιθυµούν, 
µπορούν να εγγραφούν και να λαµβάνουν τα νέα του Site. Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να 
“εξουσιοδοτήσει” και άλλα άτοµα να εµπλουτίζουν το Site, ενέργεια που δεν απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις προγραµµατισµού. 
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Description – Summary 
 

 
The thematic topic of this dissertation work is to create a Dynamic Website on the ecology 

and general current issues concerning planet. The Site will be informative for ecological issues and 
will include news from Greece and around the world, historical issues and presentation of new "green" 
technological applications (eg hybrid vehicles, wind generators, solar energy systems, hydrogen fuel 
cells, CO2 storage etc).. 

All this will be presented, so the Site will exhale an ecological character with an inclination on 
the uses proposed at times and to be easy to use and attractive for users. The dissertation work is based 
on available theory that concerns the development of the application and implementation of a dynamic 
website. 

For the elaboration of this dissertation work we did firstly a total search for technologies to 
bibliographic and Internet sources. Then, having identified the most appropriate and basic knowledge 
to create this work we began its design and development. Simultaneously we searched the Web 
creation tools in terms of flexibility and friendliness for the casual user and the simplicity in how to 
write and deploy. The final goal is the creation of a possible comprehensive Site with high 
functionality and aesthetics, easily and quickly accessible. More specifically, used an open source 
CMS (Content Management Systems CMS) that the code is written in PHP, database is MySql, and 
operating the Server, which raised our Site is UNIX. 

We then began - in fact this has started earlier when we had first done the informal proposal for 
the Site - search, collection, evaluation, processing and archiving of material. Dynamic Website was 
developed with central theme in ecology. The Site is browsable by all Internet users. Those who wish 
can subscribe and receive news of the Site. The manager can "authorize" and others to enrich the Site, 
an action that does not require specialized programming skills. 
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∆οµή Εργασίας 
  

 
Η πτυχιακή εργασία έχει οργανωθεί σε κεφάλαια και υποκεφάλαια για την όσο το δυνατόν 

καλύτερη διευθέτηση και κατανόηση της αναφοράς. Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων 
και των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται το καθένα από αυτά. 

Η εργασία είναι χωρισµένη σε δύο µεγάλα µέρη. Το πρώτο αναφέρεται στη θεωρητική 
προσέγγιση, τη µεθοδολογία ανάλυσης, ανάπτυξης και υλοποίηση της πτυχιακής και καταχωρούνται 
τα εργαλεία που επιλέχτηκαν να υποστηρίξουν το Site υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Το 
δεύτερο µέρος περιλαµβάνει το πρακτικό µέρος της εργασίας, δηλαδή την πραγµατοποίηση της 
εγκατάστασης και τον τρόπο διαχείρισης του Site. 

Αναλυτικά :  
Στο Κεφάλαιο 1 που είναι εισαγωγικό, παρουσιάζονται οι Ιστοσελίδες και συγκεκριµένα τα 

πλεονεκτήµατα της ∆υναµικής Ιστοσελίδας.  
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν, τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου µε ιδιαίτερο βάρος στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του CMS. 
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται να χρησιµοποιηθούν για 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήµατος, όπως και η αρχιτεκτονική του. 
Στο Κεφάλαιο 4 συντελείται η εγκατάσταση των εργαλείων και των αρχείων των συστηµάτων. 
Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Site του CMS και διεξοδικά οι 

δοµές, τα µενού και τα υποµενού που συµπεριλαµβάνονται. 
Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται οι λειτουργίες των πινάκων της Βάσης, οι ιδιότητες και οι σχέσεις 

τους. 
Στα Κεφάλαια 7 & 8 γίνεται µια περιληπτική παρουσίαση του Site και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα από τη διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής και της 
δηµιουργίας του Site «Φιλόξενος Πλανήτης». 

Στο παράρτηµα, περιέχονται το σχέδιο παρουσίασης της πτυχιακής και οι βασικοί κώδικες του 
Site µας όπως και οι διαφάνειες της Παρουσίασης του Power Point. 
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A. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Γενικά περί Ιστοσελίδων 
 Η δηµιουργία Ιστοσελίδων αποτελεί σήµερα µία σηµαντική αναγκαιότητα για την υποστήριξη 
της προβολής, της διαφήµισης και της παρουσίασης των δραστηριοτήτων κάθε φορέα που θέλει να 
συµµετέχει στο ∆ιαδίκτυο. Η διάδοση των εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο είναι τόσο µεγάλης κλίµακας, 
ώστε είναι απαραίτητο η διαδικασία της δηµιουργίας Ιστοσελίδων να είναι όσο απλοποιηµένη και 
λειτουργική γίνεται. 

1.1 Τι είναι Ιστοσελίδα. 
 Ιστοσελίδα (web page) είναι το µέσον και ο τρόπος παρουσίας ενός φυσικού προσώπου, µιας 
επιχείρησης, ενός οργανισµού κλπ. στον παγκόσµιο ιστό World Wide Web (WWW). Μια ιστοσελίδα 
περιλαµβάνει πληροφορίες µε τη µορφή κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές 
ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (ή αλλιώς : ιστοχώρο ή δικτυακό τόπο, αγγλικά web site ή 
internet site). Οι σελίδες ενός ιστότοπου εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου (domain) πχ. 
Microsoft.com, Google.gr, yahoo.com, in.gr. Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης 
να µεταβεί από τη µία στην άλλη επιλέγοντας συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο ή στις 
φωτογραφίες τους. 
 Τα είδη µιας ιστοσελίδας ποικίλουν ανάλογα µε τις ανάγκες του κατόχου της. 

1.2 Στατικές και ∆υναµικές Ιστοσελίδες 
 Οι δύο σηµαντικότερες και βασικότερες κατηγορίες Ιστοσελίδων είναι οι Στατικές (static) και 
οι ∆υναµικές (dynamic). Στατικές ονοµάζονται οι ιστοσελίδες που έχουν µόνιµο περιεχόµενο και 
διάταξη (layout) τα οποία µπορούν να αλλάζουν µόνο µε αίτηµα για αναβάθµιση (update) από τον 
προγραµµατιστή / διαχειριστή της σελίδας µε κάποιο ειδικό πρόγραµµα κατασκευής ιστοσελίδων. Οι 
Στατικές Ιστοσελίδες έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα και βεβαίως όταν λέµε “στατικές” δεν υπονοείται 
ότι το περιεχόµενό τους είναι οπωσδήποτε στατικό, αφού µπορεί να έχει πολλά κινούµενα γραφικά. 
Απλά, τα δεδοµένα σε µία Στατική Ιστοσελίδα έχουν σταθερό και αµετάβλητο περιεχόµενο. 
 ∆υναµικές Ιστοσελίδες ονοµάζονται οι ιστοσελίδες στις οποίες ο απλός χρήστης – επισκέπτης 
αλληλεπιδρά άµεσα – δυναµικά µε την ίδια τη σελίδα, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να αλλάξει και 
το περιεχόµενό της. Για να µπορεί να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός, οι ∆υναµικές Ιστοσελίδες 
διαχειρίζονται από open source cms (content management system), σύστηµα δηλαδή διαχείρισης της 
σελίδας ανοιχτό στους χρήστες, οι οποίοι µπορούν να επιφέρουν αλλαγές ή τροποποιήσεις. Το ποιοί 
και το κατά πόσον έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλαγών στο περιεχόµενο µιας ∆υναµικής Ιστοσελίδας 
το ορίζει βέβαια ο διαχειριστής της σελίδας (administrator). 

1.3 Χρήσεις και δυνατότητες των ∆υναµικών Ιστοσελίδων 
 Οι ∆υναµικές Ιστοσελίδες, σε αντίθεση µε τις Στατικές, δεν είναι απλά HTML έγγραφα, αλλά 
συµπεριλαµβάνουν Προγραµµατισµό σε γλώσσα προγραµµατισµού κατάλληλη για το ∆ιαδίκτυο, 
όπως η php και ουσιαστικά είναι web εφαρµογές. Στις ∆υναµικές Ιστοσελίδες το περιεχόµενο 
αποθηκεύεται και αντλείται δυναµικά από µια ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων (πχ. MySql). 
∆ιαθέτουν εκτός από το frontend (user interface) και το backend (administration area) µέσω του 
οποίου γίνεται εύκολα η διαχείριση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. 
 Οι ∆υναµικές Ιστοσελίδες προσαρµόζουν το περιεχόµενό τους και την εµφάνισή τους 
σύµφωνα µε την καταχώριση / αλληλεπίδραση ή τις αλλαγές του τελικού χρήστη στο περιβάλλον 
προγραµµατισµού (χρήστης, ώρα, τροποποιήσεις στη βάση δεδοµένων κλπ.). Το περιεχόµενο µπορεί 
να αλλάζει στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, µε τη χρήση των γλωσσών προγραµµατισµού που 
εκτελούνται στον υπολογιστή του (JavaScript, vbscript, action script etc.). Το περιεχόµενο στις 
∆υναµικές σελίδες συχνά µεταφράζεται στον εξυπηρετητή (server), που εκεί αποστέλλεται µέσω του 
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διακοµιστή (Apache), µέσω γλωσσών προγραµµατισµού που εκτελούνται στον εξυπηρετητή (php, asp, 
jsp Perl etc.). Οι ∆υναµικές Ιστοσελίδες υποστηρίζονται από βάσεις δεδοµένων στις οποίες 
αποθηκεύονται δεδοµένα και πληροφορίες της ιστοσελίδας. Με τις εντολές των χρηστών η ιστοσελίδα 
επικοινωνεί µε τη βάση των δεδοµένων απ΄ όπου αντλούνται τα δεδοµένα που απαιτούν να δουν. Το 
µεγάλο πλεονέκτηµα των ∆υναµικών Ιστοσελίδων, είναι η ευκολία στη διαχείριση και στην ανανέωσή 
τους. Ενώ σε µια Στατική σελίδα για ν΄ αλλάξει ή να τροποποιηθεί το περιεχόµενο θα πρέπει να 
γνωρίζει κανείς προγραµµατισµό για να µπορεί να επέµβει στον κώδικα, στη ∆υναµική, απλά πρέπει 
να ξέρει πώς να διαχειρίζεται το περιεχόµενο στη βάση δεδοµένων και όλα τα υπόλοιπα γίνονται 
αυτοµατοποιηµένα από το ίδιο το πρόγραµµα. 
 Είναι απαραίτητη η επιλογή ∆υναµικής Ιστοσελίδας εφόσον πρέπει να ανανεώνεται συχνά και 
εφόσον απαιτείται απεριόριστος αριθµός διαφορετικών σελίδων και καταχωρίσεων. Οι ∆υναµικές 
Ιστοσελίδες έχουν συµβατότητα µε πολλαπλούς Browsers και πρότυπα διαδικτύου. (ΠΗΓΗ : 17) 
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2. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου CMS. 
 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Σ∆Π, Content Management Systems CMS) είναι 
διαδικτυακές εφαρµογές που επιτρέπουν την Online τροποποίηση του περιεχοµένου ενός δικτυακού 
τόπου. Οι διαχειριστές µέσω του διαδικτύου ενηµερώνουν το περιεχόµενο στο CMS, το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο σ' έναν διακοµιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόµατα διαθέσιµες πάλι µέσω του 
διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου. 

2.1 Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ιστού WCMS. 
 Τα Web Content Management System έχουν τη µεγαλύτερη διείσδυση στους οργανισµούς 
σήµερα και αποτελούν ένα συνδυασµό µιας µεγάλης Βάσης ∆εδοµένων, ενός συστήµατος 
αρχειοθέτησης και άλλων στοιχείων λογισµικού, τα οποία χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και 
την µετέπειτα ανάκτηση των δεδοµένων. Χρησιµοποιούνται ακόµα και για τις διάφορες ξεχωριστές 
λειτουργίες των CMS και µπορούν να καταλογογραφήσουν κείµενο, ηχητικά αποσπάσµατα, βίντεο ή 
εικόνες σε αντίθεση µε τις απλές βάσεις δεδοµένων.  

Η διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδων (WCM) είναι ένα σύστηµα CMS σχεδιασµένο για να 
απλοποιεί και να διευκολύνει τη δηµοσίευση του δικτυακού περιεχοµένου των Web Site και των 
κινητών συσκευών. Επιτρέπει στους δηµιουργούς περιεχοµένου να υποβάλουν περιεχόµενο χωρίς να 
απαιτεί τεχνική γνώση HTML ή µεταφόρτωση των αρχείων. Η διαχείριση περιεχοµένου Ιστού 
περιλαµβάνει τις λειτουργίες εκείνες οι οποίες εµπλέκονται στη δηµιουργία και διάθεση ψηφιακού 
περιεχοµένου σε πρόσωπα όπως : πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες, χρήστες και προσωπικό, οι 
οποίοι αποκτούν προσπέλαση στα περιεχόµενα του Ιστού µέσω extra net, internet και intranet. 

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Ιστού (WCMS) αποτελείται από τα εργαλεία 
λογισµικού τα οποία χρησιµοποιούνται για να παρέχουν αυτοµατοποιηµένη υποστήριξη σε 
δραστηριότητες (WCM). 

2.2 Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου CMS. 
 Τα τελευταία χρόνια, η ροή των πληροφοριών µεγαλώνει γεωµετρικά. Η “απαίτηση” των 
χρηστών του ∆ιαδικτύου - που κι αυτοί αυξάνονται ακόµα περισσότερο - για όλο και πιο πολλές αλλά 
και πιο “φρέσκες” ειδήσεις, δηµιουργούσε προβλήµατα στους Οργανισµούς. Έπρεπε πολύ σύντοµα να 
συλλέξουν, να δηµιουργήσουν, να ελέγξουν, να επεξεργαστούν, να παρουσιάσουν και να 
αποθηκεύσουν τις πληροφορίες. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν από εξειδικευµένους τεχνικούς και αυτό 
κόστιζε σε ταχύτητα, σε γραφειοκρατία, σε ανθρώπινο δυναµικό και βέβαια οικονοµικά. Αλλά κυρίως 
δηµιουργούσε προβλήµατα στους ίδιους τους ιστότοπους, αφού τους καθιστούσε είτε αργούς, είτε 
κακοσχεδιασµένους, είτε µε µικρή ευελιξία. Το πρόβληµα ήρθε να λύσει η δηµιουργία ηλεκτρονικών 
εργαλείων που αυτοµατοποιούν τη διαδικασία δηµιουργίας, δηµοσίευσης και παρουσίασης των 
πληροφοριών. 
 Τα CMS (Content Management Systems, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου) επιτρέπουν 
στους οργανισµούς να δηµιουργούν, αλλά και να εισάγουν έτοιµο πολυµεσικό υλικό. Να πιστοποιούν 
τους χρήστες του συστήµατος και να επιµερίζουν ξεχωριστούς ρόλους στον καθένα, στον κύκλο της 
λειτουργίας τους. Τα CMS δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται 
πολλαπλές εκδόσεις ενός µόνο αρχείου περιεχοµένου και να το αποθηκεύουν σε µια ξεχωριστή βάση 
δεδοµένων. Ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα ευρετηρίου, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την 
επαναφορά παλαιότερου υλικού της ιστοσελίδας. Το βασικότερο όµως χαρακτηριστικό που 
προσφέρουν, είναι η δυνατότητα διαχωρισµού του περιεχοµένου από την παρουσίαση της 
ιστοσελίδας. 
 Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) είναι µια εφαρµογή που αποθηκεύει όλο το 
περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας σε µια προστατευµένη µε κωδικό βάση δεδοµένων και το εµφανίζει, 
σύµφωνα µε ένα σχέδιο (design). Περιλαµβάνει µια διεπαφή, που επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτηµένο 
χρήστη (ή πολλούς χρήστες) να προσθέσουν, να επεξεργαστούν, να καταργήσουν, να αξιολογήσουν, 
να δηµοσιεύσουν, να αρχειοθετήσουν ή να αναδιατάξουν το περιεχόµενο µε διάφορους τρόπους. 
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Συνήθως ένα CMS απαιτεί ειδικό λογισµικό για την επεξεργασία και το χειρισµό ιστοσελίδων και 
αρχείων. 
 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου είναι ιδανικά για ιστοσελίδες που ενηµερώνονται 
εκ των πραγµάτων συχνά, όπως αυτές που περιέχουν ειδήσεις, τις προδιαγραφές προϊόντων και την 
τιµολόγηση τους, την ενηµέρωση των εργαζοµένων, φωτογραφικό υλικό, ήχο, βίντεο, ψηφιακά 
αρχεία, ηλεκτρονικά έγγραφα κτλ. 

Είναι ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται για την οργάνωση και εξυπηρέτηση συνεργατικής 
δηµιουργίας εγγράφων και άλλου τύπου περιεχοµένων, όπως και για τη δηµιουργία της υποδοµής 
πάνω στην οποία θα στηθεί ένας δυναµικός δικτυακός τόπος όπου θα γίνεται η διαχείριση της 
Ιστοσελίδας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. ( ΠΗΓΕΣ : [07], [09] ) 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 1 : γραφική απεικόνιση του CMS 
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2.2.1 Χαρακτηριστικά του CMS. 
Βάση ∆εδοµένων Περιεχοµένου: πρόκειται για µία βάση δεδοµένων, η οποία συγκεντρώνει 

και ιεραρχεί όλο το περιεχόµενο, το οποίο πρόκειται να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Οι λύσεις των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου έχουν, όπως είναι φυσικό, την δυνατότητα να διαχειρίζονται 
µία πολύ µεγάλη ποικιλία περιεχοµένου, καθώς επίσης και διάφορες µορφές του περιεχοµένου αυτού. 
Μπορούν να διαχειρίζονται διάφορες µορφές κειµένων, αρχείων (PDF, Word, Excel, PowerPoint, 
Zip), άρθρα, ∆ελτία Τύπου, εικόνες, streaming ήχου και βίντεο, HTML, γραφικά, υπερσυνδέσεις κ.α.  
 Βάση ∆εδοµένων Ατόµων: πρόκειται για µία βάση δεδοµένων όλων των ατόµων που 
σχετίζονται µε την ιστοσελίδα, την οποία διαχειρίζεται το CMS. Αυτά τα άτοµα µπορεί να είναι 
επισκέπτες, µέλη, εγγεγραµµένοι στα newsletters της ιστοσελίδας, εθελοντές κλπ.  
 Βάση ∆ιαχείρισης Χρηστών: πρόκειται για µία βάση δεδοµένων, που αποτελείται από τα 
στοιχεία όλων των διαχειριστών και των συντακτών περιεχοµένου της ιστοσελίδας, που διαχειρίζεται 
το CMS. Σε αυτήν την βάση αποθηκεύονται οι κωδικοί των χρηστών αυτών, καθώς επίσης οι 
συσχετισµένοι ρόλοι τους και τα καθήκοντά τους.  
 Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική (Information Architecture- IA): πρόκειται για τον χάρτη 
πλοήγησης της ιστοσελίδας. Ένα CMS επιτρέπει στον διαχειριστή του να εγκαταστήσει και να 
διαχειριστεί την Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική και να ρυθµίσει την παρουσίαση των σχετικών µενού 
πλοήγησης.  
 Σχεδίαση Παρουσίασης: πρόκειται για την οπτική και την αισθητική της ιστοσελίδας, όπως 
αυτές δηµιουργούνται µέσω της γραφικής σχεδίασής της. Η παρουσίαση της ιστοσελίδας χωρίζεται σε 
δύο µέρη: Α) Πλαίσιο: αναφέρεται στην εµφάνιση των δοµικών χαρακτηριστικών της σελίδας, όπως 
για παράδειγµα της κεφαλίδας, του υποσέλιδου, της αριστερής, κεντρικής και δεξιάς στήλης, καθώς 
επίσης και των κύριων στοιχείων πλοήγησης. Β) Γραφική Προσέγγιση: αναφέρεται στην χρωµατική 
παλέτα, τα είδη και τα µεγέθη των γραµµατοσειρών και τα γραφικά στοιχεία, που βρίσκονται σε κοινή 
χρήση σε όλη την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγµα το φόντο. Η παρουσίαση µπορεί να σχεδιαστεί 
από ένα πρόγραµµα γραφικού σχεδιασµού, το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο CMS, ή να 
χρειάζεται χειροκίνητο προγραµµατισµό σε γλώσσες, όπως η HTML, CSS και άλλες γλώσσες για τη 
δηµιουργία script. Σε κάθε περίπτωση, δηµιουργούνται από τους προγραµµατιστές του CMS πρότυπα 
ή «συσκευασίες» παρουσίασης (packages), οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε όλη ή σε µέρος της 
ιστοσελίδας.  
 ∆ηµιουργία Περιεχοµένου: Εργαλεία φορµών και προγραµµατισµού HTML σε µορφή 
WYSIWYG (Αυτό Που Βλέπεις Είναι Αυτό Που Παίρνεις) βοηθούν τους χρήστες του CMS να 
προσθέσουν υλικό χωρίς να χρειάζονται να χρησιµοποιήσουν τεχνικούς πόρους. Τα WYSIWYG 
εργαλεία βοηθούν τους συντάκτες περιεχοµένου όχι µόνο να προσθέσουν περιεχόµενο στην 
ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζονται πολλές τεχνικές γνώσεις, αλλά και να παράγουν ένα άρτιας 
σχεδίασης τελικό προϊόν. Ένα CMS συνήθως περιλαµβάνει µία µεγάλη ποικιλία λειτουργιών, όπως 
για παράδειγµα: την εισαγωγή γραφικών, µορφοποίηση κειµένου (γραµµατοσειρά, µέγεθος, χρώµα, 
υπογράµµιση, πλάγια κλπ.), δηµιουργία πινάκων, ορθογραφικό έλεγχο κ.α. Η λειτουργία προ 
επισκόπησης επιτρέπει φυσικά στον χρήστη να ελέγξει ξανά το περιεχόµενο µέσα στα πλαίσια της 
παρουσίασής του, πριν αυτό δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα των CMS.  
 Φόρµες Βάσεων ∆εδοµένων: πρόκειται για φόρµες, που εµφανίζονται στην δηµοσιευµένη 
ιστοσελίδα και χρησιµοποιούνται για την επί τόπου συγκέντρωση στοιχείων από τους επισκέπτες της. 
Αυτές οι φόρµες χειρίζονται τις βασικές ανάγκες στην συλλογή δεδοµένων, όπως πχ. µια σελίδα για 
την εγγραφή εθελοντών. Τα περισσότερα CMS προσφέρουν την δυνατότητα σε χρήστες χωρίς πολλές 
τεχνικές γνώσεις να ρυθµίσουν αυτές τις φόρµες.  
 Εργαλεία Αναζήτησης: πρόκειται για εργαλεία, που επιτρέπουν την αναζήτηση 
χαρακτηριστικών στοιχείων τόσο σε όλο το µήκος του δικτυακού τόπου, όσο και σε κάποια 
συγκεκριµένη περιοχή που καθορίζεται από τον χρήστη. Επίσης αφορά τα εργαλεία αναζήτησης 
κειµένου από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, τα οποία την κάνουν πιο προσβάσιµη και εύχρηστη. 
Τα καλύτερα εργαλεία αναζήτησης ερευνούν τα κείµενα και τις σελίδες του δικτυακού τόπου και 
προσφέρουν λειτουργίες σύνθετης αναζήτησης. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι για να βελτιώσουν τα 
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αποτελέσµατα της αναζήτησης, οι διαχειριστές χρησιµοποιούν συχνά ειδικά εργαλεία, τα οποία 
τεµαχίζουν ή κατηγοριοποιούν τα κείµενα, τα αρχεία και τις εικόνες, διευκολύνοντας µε αυτό τον 
τρόπο την αναζήτησή τους.  
 Εργαλεία Ενσωµάτωσης: πρόκειται για πολύ µικρές εφαρµογές, που υποστηρίζουν την 
γρήγορη διασύνδεση ανάµεσα στα CMS και στα συστήµατα διαχείρισης οικονοµικών δεδοµένων, 
όπως είναι για παράδειγµα, της λογιστικής, της διαχείρισης µελών και δωρεών, των τραπεζικών 
συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εµπορίου.  
 Αναφορές Ιστοσελίδας: πρόκειται για στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από ένα 
CMS, ώστε ο διαχειριστής να έχει καλύτερη επίβλεψη. Οι αναφορές αυτές αναλύουν την καθηµερινή 
κίνηση της ιστοσελίδας, τις σελίδες που συνάντησαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες, 
την προέλευση των επισκεπτών, τη µέση διάρκεια των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Ακόµη, 
αναφέρουν τον πιο συχνό όρο που αναζητήθηκε από τα εργαλεία αναζήτησης, ποια µέθοδος 
αναζήτησης χρησιµοποιήθηκε περισσότερο, αλλά και άλλα στατιστικά στοιχεία.  
 Σχεδόν κάθε εργαλείο από τα παραπάνω, είναι διαθέσιµο στα περισσότερα open source CMS. 
Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη συλλογή εργαλείων αποτελεί την αρχική σύνθεση ενός CMS, που 
απευθύνεται σε αρχάριους στον χώρο ή σε Οργανισµούς, που επιζητούν µια απλά αξιοπρεπή 
παρουσία στον χώρο του ∆ιαδικτύου. Περισσότερο εξελιγµένες και σύνθετες λύσεις, καθώς επίσης 
και χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα σε κάθε ιστοσελίδα, παρέχονται από 
εξειδικευµένα CMS. ( ΠΗΓΗ : [18] ) 
 

2.2.2 ∆υνατότητες και πλεονεκτήµατα του CMS. 
 
 ∆ιαχωρισµός του περιεχοµένου από τον σχεδιασµό και την πλοήγηση του δικτυακού τόπου : 
Όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες τις χειρίζεται το ίδιο το σύστηµα, επιτρέποντας έτσι σε οποιονδήποτε 
να διαχειριστεί και να ενηµερώνει τον ιστότοπο. Υπάρχει δηλαδή µια αυτονόµηση από τους τεχνικούς 
κατασκευαστές – σχεδιαστές. Η δυνατότητα της διαχείρισης – συντήρησης ενός ιστότοπου από 
απλούς χειριστές χωρίς την απαίτηση ειδικού τεχνικού προσωπικού, διευκολύνει τον διαχειριστή έτσι 
ώστε να επικεντρώνεται στο περιεχόµενο και όχι στην τεχνολογία. Αυτή η λειτουργία, βοηθάει στην 
καλύτερη ιεράρχηση των υπεύθυνων για τη δηµιουργία και διαχείριση της Ιστοσελίδας και ακόµα 
στην εστίαση του κάθε υπεύθυνου σε συγκεκριµένους τοµείς της Ιστοσελίδας. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τον καλύτερο καταµερισµό της εργασίας, έτσι ώστε να προκύπτουν τα µέγιστα δυνατά 
αποτελέσµατα.  

Αυξηµένη ευελιξία και ικανότητα ανάπτυξης : Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης της 
διαδικασίας αλλαγών και δηµιουργίας νέων σελίδων. Η παραµετροποίηση, η συντήρηση και η 
ενηµέρωση του περιεχοµένου γίνεται εύκολα και γρήγορα. Οι αλλαγές µπορούν να γίνονται 
οποιαδήποτε ώρα απαιτηθούν. 

Μεγαλύτερη οµοιοµορφία και συνοχή : Η δυνατότητα που προσφέρει το CMS της οµοιοµορφίας 
του προτύπου σχεδίασης, βοηθά να δηµιουργηθούν συνεκτικοί αλλά και πολύ πλούσιοι σε 
περιεχόµενο ιστοχώροι, σαν αποτέλεσµα εργασίας πολλών διαφορετικών ανθρώπων και όχι λίγων 
τεχνικά καταρτισµένων. 

Ευέλικτη λύση αρχειοθέτησης : Το CMS παρέχει τη δυνατότητα για ταξινόµηση, επεξεργασία, 
αντιγραφή, µεταφορά αναζήτηση στο περιεχόµενο και αυτόµατη δηµιουργία αρχείου. 

Εύκολη χρήση και άµεση γνώση του τελικού αποτελέσµατος : Τα θέµατα των σελίδων 
διαχειρίζονται µε επεξεργαστή κειµένου, µε δυνατότητες σαν αυτές των σύγχρονων επεξεργαστών 
κειµένου.  

Αυτόµατη δηµοσίευση : πρόκειται για τη δυνατότητα που προσφέρουν τα CMS, ώστε ένα 
αντικείµενο να δηµιουργείται µια φορά αλλά να δηµοσιεύεται πολλές φορές σε διαφορετικές ενότητες 
της σελίδας. Για παράδειγµα όταν δηµοσιεύουµε µία είδηση, το CMS µπορεί αυτόµατα να 
δηµιουργήσει διάφορες εργασίες : Στο µενού “Νέα” καταχωρεί την είδηση. Την καταχωρεί όµως και 
στο µενού «Περιεχόµενο» ανάλογα µε το πού αναφέρεται η είδηση (πχ. στο Site µας, εάν αναφέρεται 
στην Φουκουσίµα θα το βάλουµε στο υποµενού «οικολογικές καταστροφές»). Στην κεντρική σελίδα 
µπορεί να δηµοσιεύσει τον τίτλο της είδησης και ακόµα να την αποστείλει στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των εγγεγραµµένων στο newsletter της ιστοσελίδας.  
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Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (Server) και εξοικονόµηση χώρου : Αποφεύγονται πολλές 
επαναλαµβανόµενες στατικές σελίδες, επειδή η ανάπτυξη των σελίδων γίνεται δυναµικά. 

Αποδοτική οργάνωση εταιρικής πληροφορίας : Ένα CMS υποστηρίζει τη δηµιουργία, διαχείριση, 
διάθεση και εφαρµογή εταιρικών πληροφοριών.  

Αυτοµατοποίηση εργασιών ρουτίνας : Εφαρµόζει πχ. την ίδια µορφοποίηση (layout) σε όλες τις 
ιστοσελίδες. Οι επιλογές (menus) και γενικότερα η πλοήγηση αναπαράγεται επίσης αυτόµατα. 

Βελτιωµένο σύστηµα πλοήγησης : Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης της δοµής του ιστότοπου, 
της εµφάνισης των δηµοσιευµένων σελίδων καθώς και τις πλοηγήσεις σε αυτές. 

Επιτήρηση : Το σύστηµα επιτηρεί ποιος κάνει τι, ώστε να αποφεύγονται λάθη και κακόβουλες 
ενέργειες. 

Προστασία : Όλο το περιεχόµενο καταχωρείται στις βάσεις δεδοµένων τις οποίες µπορούµε πιο 
εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουµε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας. 

∆ιαµοιρασµός περιεχοµένου τόσο ενδοεταιρικά (intranet) όσο και στο internet. 
∆ιευκόλυνση για τη δηµιουργία συνεργατικών (collaborative) δικτυακών τόπων. 
Πλεονεκτεί οικονοµικά : Το κόστος συντήρησης και διαχείρισης είναι µειωµένο. ∆εν 

απαιτούνται ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης. Με τις έτοιµες φόρµες εισαγωγής, µορφοποίησης και 
προεπισκόπησης που προσφέρουν, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις Προγραµµατισµού και Σχεδίασης 
Ιστοσελίδων. Με απλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι πλέον απαραίτητες 
στους εργαζόµενους κάθε τοµέα της παραγωγής, άλλα και γενικότερα στην καθηµερινή ζωή, µπορεί 
κάποιος να δηµιουργήσει έναν εντυπωσιακό, περιεκτικό και ενηµερωµένο ιστοχώρο. 

 
 

 
 

Εικόνα 2: ∆ιάφορα είδη CMS 
 

2.2.3 Είδη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 
 Τα Content Management Systems διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε ορισµένα βασικά 
χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν. Μπορούν, λοιπόν, να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το 
είδος του παρόχου τους ή µε το πού βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης και διαχείρισης της βάσης 
δεδοµένων και του CMS. 

2.2.4 CMS  (µε βάση το χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης) 
 Στα Application Service Provider (ASP) CMS, δηλαδή Υποστήριξης Παρόχου Υπηρεσίας, 
ο κατασκευαστής τους φιλοξενεί όλα τα δεδοµένα και το λογισµικό στους server της Εταιρίας του. Με 
αυτόν τον τρόπο, απαλείφονται τα έξοδα για µία ακριβή αγορά λογισµικού και hardware του 
συστήµατος που θα φιλοξενεί το CMS. Παράλληλα µειώνονται και οι ανάγκες για τεχνικούς πόρους, 
όπως για παράδειγµα για συντηρητές του δικτύου των υπολογιστών. Τέλος, βασικότερο πλεονέκτηµα 
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ενός τέτοιου είδους συστήµατος είναι η συνεχής εξέλιξη, καθώς ο πάροχος προωθεί διαρκώς νέες 
λειτουργίες του προϊόντος και ανανεώσεις στους πελάτες του, προσφέροντας έτσι το χαρακτηριστικό 
της άµεσης ανανέωσης και πρωτοπορίας της ιστοσελίδας. 
 Στα CMS µε παροχή άδειας (Licensed), ο πάροχος του πουλάει το προϊόν, δηλαδή παρέχει 
άδεια χρήσης του, δεν εµπλέκεται στην όλη διαδικασία λειτουργίας του και ο χρήστης είναι πλέον 
υπεύθυνος, ώστε να το εγκαταστήσει, να το ρυθµίσει και να το συντηρήσει. ∆ιαχειριστής σε αυτήν 
την περίπτωση είναι το τεχνικό τµήµα του Οργανισµού. Η προσέγγιση αυτών των CMS εξασφαλίζει 
ότι φιλοξενείς και διαχειρίζεσαι τα δικά σου δεδοµένα. Επίσης, τα Licensed είναι ιδανικά για 
Οργανισµούς, οι οποίοι διατηρούν ήδη στις εγκαταστάσεις τους κάποιο είδος παρόµοιας υπηρεσίας, 
όπως για παράδειγµα το σύστηµα ∆ιαχείρισης Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM), οπότε θα ήταν πιο 
οικονοµικό να συντηρούν ταυτόχρονα και ένα CMS. ( ΠΗΓΗ : [18] ) 

2.2.5 CMS (µε βάση το είδος του παρόχου) 

Commercial: πρόκειται για λογισµικό, που προέρχεται είτε από κερδοσκοπικές είτε από µη 
κερδοσκοπικές Εταιρίες. Οι πάροχοι αυτοί αναπτύσσουν κατά κύριο λόγο λογισµικό, το οποίο στην 
συνέχεια πουλάνε και υποστηρίζουν τεχνικά. Στην σηµερινή εποχή, οι εµπορικές αυτές λύσεις είναι 
πιο συχνές από τις ελεύθερες λύσεις των open source CMS.  

Open Source: πρόκειται για µία λύση CMS, που δηµιουργείται και συντηρείται από έναν 
ανεπίσηµο και ανιδιοτελή συνεργάτη µιας κοινότητας χρηστών. Στην συνέχεια, το λογισµικό αυτό 
διανέµεται για συγκεκριµένο σκοπό στα µέλη αυτής της κοινότητας. Για αυτά τα ανοιχτά λογισµικά 
θα πρέπει σαφώς στο κόστος τους να συµπεριληφθεί και τα έξοδα τεχνικής υποστήριξής τους, τα 
οποία σε αυτό το µοντέλο είναι αυξηµένα. Ακόµη, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε το εσωτερικό 
hardware και λογισµικό και το τεχνικό προσωπικό που χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτό το 
σύστηµα, όπως είναι για παράδειγµα οι προγραµµατιστές, οι οποίοι εγκαθιστούν τις ανανεώσεις και 
εξελίσσουν τις λειτουργίες του προγράµµατος.  

Managed Open Source: πρόκειται για έναν συνδυασµό της εµπορικής και της ελεύθερης 
προσέγγισης, όπου ένας πάροχος υιοθετεί µία open- source λύση σαν την βασική του πλατφόρµα και 
στη συνέχεια προσφέρει την λύση αυτή σε άλλους, σε συνδυασµό µε συµπληρωµατικές υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η λύση ουσιαστικά δεν υφίσταται σήµερα στην κοινότητα των µη-
κερδοσκοπικών παρόχων. Παρόλ’ αυτά, καθώς οι λύσεις open-source ωριµάζουν, οι ειδικοί 
επισηµαίνουν ότι θα εµφανιστούν εντονότερα. Όσον αφορά τη διάκριση των CMS σε σχέση µε τον 
τρόπο παράδοσής τους, έχουµε δύο µορφές λογισµικού. Υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές από CMS 
και των δύο κατηγοριών και η κάθε µία από αυτές διαφέρει στην υλοποίηση, στο κόστος και στην 
εξυπηρέτηση. ( ΠΗΓΗ : [18] ) 

 

2.2.6 Κριτήρια Επιλογής CMS 
Ένα CMS αποτελεί για τους περισσότερους οργανισµούς, οποιουδήποτε µεγέθους, µία αγορά 

κεφαλαίου. Επειδή, λοιπόν, οι λύσεις που προσφέρονται στην διαχείριση περιεχοµένου είναι 
πολλαπλές και πολλές φορές πολύπλοκες και εξειδικευµένες, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που 
πρέπει να λάβει κανείς υπόψη πριν αγοράσει ή κατεβάσει από το ∆ιαδίκτυο και εγκαταστήσει ένα 
CMS. Τα κριτήρια επιλογής του λογισµικού αυτού, εποµένως θα πρέπει να είναι τα εξής:  

Open Source ή Commercial : στην επιλογή αυτή σηµαντικό παράγοντα παίζει η έννοια 
κόστος. Στην περίπτωση του open-source λογισµικού, αυτό παρέχεται «δωρεάν». Στην 
πραγµατικότητα, όµως, κρύβει κόστη σχετικά µε την τεχνική υποστήριξή του. Τα ερωτήµατα, που 
πρέπει να απαντηθούν είναι, ποιος θα υποστηρίζει τεχνικά το λογισµικό και ποιος θα δηµιουργεί νέες 
λειτουργίες και θα εγκαθιστά τις ανανεώσεις. Χρειάζεται, άρα, µεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχουν 
πολλές βιώσιµες open-source λύσεις, αλλά καλό θα ήταν πάντα να συνυπολογίζεται το συνολικό 
κόστος.  

Χρήστες- Συντάκτες Περιεχοµένου : στο κριτήριο αυτό απαιτείται να υπολογιστεί ρεαλιστικά 
ο αριθµός των χρηστών, που θα συνεισφέρουν στην ιστοσελίδα. Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο παίζει 
και το είδος του περιεχοµένου, για το οποίο ο καθένας από αυτούς θα είναι υπεύθυνος, και αν το 
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περιεχόµενο αυτό θα δηµοσιεύεται άµεσα στον δικτυακό τόπο ή θα περνάει από τον έλεγχο κάποιου 
αρχισυντάκτη. Οι επιλογές αυτές θα βοηθήσουν στην επιλογή CMS, τα οποία θα προσφέρουν 
δυναµική και ασφαλή λειτουργία ροής περιεχοµένου και δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου ενός 
µεγάλου αριθµού συντακτών, αν αυτό χρειάζεται.  

Είδη Περιεχοµένου : το κριτήριο αυτό αφορά τις µορφές του υλικού, που θα εµφανίζεται στην 
ιστοσελίδα. Οι περισσότερες εφαρµογές διαχειρίζονται κείµενα, γραφικά και φωτογραφίες. Αν, όµως, 
στο δικτυακό τόπο δηµοσιεύεται υλικό µε πλούσια µορφοποίηση, όπως για παράδειγµα µε πλάγια, 
έντονα, υπογραµµισµένα και µαρκαρισµένα γράµµατα, ή πίνακες και λίστες µε κουκίδες, συλλογές 
φωτογραφιών και ήχος ή βίντεο streaming, τότε, το CMS, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσφέρει 
αυτές τις δυνατότητες.  

Επανασχεδίαση ή Μετακίνηση : το κριτήριο αυτό αφορά την πιθανότητα ανασχεδίασης του 
δικτυακού χώρου και την µετακίνηση στοιχείων, που θα χρησιµοποιηθούν από την παλιά ιστοσελίδα. 
Η δυνατότητα εύκολης µετακίνησης του κώδικα και των δεδοµένων της ιστοσελίδας είναι πολύ 
σηµαντική σε αυτήν την περίπτωση. ( ΠΗΓΗ : [18] ) 

2.2.7  Συστήµατα ανοικτού κώδικα 
 Υπάρχουν πολλά συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου CMS ανοικτού κώδικα. ∆ύο από τα 
πιο δηµοφιλή και αξιόπιστα συστήµατα είναι το Joomla και το Drupal. 
 Joomla: Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µε πολλές δυνατότητες και ταυτόχρονα 
εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Είναι µια πολύ καλή εφαρµογή για να δηµοσιεύσετε στο διαδίκτυο 
µια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά ακόµα και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι 
προσαρµόσιµο σε περιβάλλοντα επιχειρηµατικής κλίµακας όπως τα intranets µεγάλων επιχειρήσεων ή 
οργανισµών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες. 
 Είναι γραµµένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του στη βάση MySQL. Το βασικό 
χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εµφανίζει είναι ∆υναµικές, δηλαδή δηµιουργούνται την 
στιγµή που ζητούνται. Ένα σύστηµα διακοµιστή(server) όπως είναι ο Apache λαµβάνει τις αιτήσεις 
των χρηστών και τις εξυπηρετεί. 
 Με ερωτήµατα προς τη βάση, λαµβάνει δεδοµένα τα οποία µορφοποιεί και αποστέλλει στον 
εκάστοτε φυλλοµετρητή (Web browser) του χρήστη. Το Joomla έχει και άλλες δυνατότητες εµφάνισης 
όπως : η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιµες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, 
blogs, δηµοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη των εκδόσεών του. (ΠΗΓΗ:[05]) 
 Drupal:  To Drupal είναι ένα αρθρωτό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content 
Management System, CMS) ανοικτού/ελεύθερου λογισµικού, γραµµένο στη γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP. Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή 
συστήµατος να οργανώνει το περιεχόµενο, να προσαρµόζει την παρουσίαση, να αυτοµατοποιεί 
διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστότοπου και αυτούς που 
συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει µια πολύπλοκη προγραµµατιστική διεπαφή, οι περισσότερες 
εργασίες µπορούν να γίνουν µε λίγο ή και καθόλου προγραµµατισµό. (ΠΗΓΕΣ : [01], [02], [03], [04]) 

2.2.8 Το CMS του site “Φιλόξενος Πλανήτης”.  

Το CMS που θα χρησιµοποιηθεί είναι φτιαγµένο σε γλώσσα PHP και χρησιµοποιεί τη βάση 
δεδοµένων MySQL. Είναι εύκολο στη χρήση του και έχει έτοιµη υποστήριξη για δύο γλώσσες, που 
στην σελίδα µου είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά και δεν χρειάζεται έξτρα Plugin σε αντίθεση µε 
άλλα CMS. Όπως δεν χρειάζεται και έξτρα Plugin και για τα Banners γιατί και εκεί έχει έτοιµη 
υποστήριξη. ∆εν διαθέτει βέβαια κάποιο API για κατασκευή Plugin από τρίτους όπως έχουν άλλα 
CMS διότι το συγκεκριµένο CMS είναι σε συνεχή διαµόρφωση. Χρησιµοποιεί σαν editor τον FCK 
όπως και το drupal ενώ το Joomla τον tinymce και τον JCE και βέβαια υπάρχουν και άλλοι πολλοί 
που κάνουν παρόµοια δουλειά. Το CMS µας χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία από απλούς χρήστες 
σε σχέση µε άλλα CMS που χρειάζεται πρώτα να εκπαιδευτείς από έναν έµπειρο στο πρόγραµµά για 
να παράγεις αποτέλεσµα. Η διαµόρφωση του site παραµετροποιείται ως ένα βαθµό µέσα από το 
design, ενώ άλλα χρειάζονται άλλο template µε άλλο CSS για να παραµετροποιήσουν το design. To 
CMS µας στηρίζεται σε µια βάση δεδοµένων περιεχοµένου και φυσικά χρησιµοποιεί και βάσεις 
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δεδοµένων ατόµων για τα άτοµα που χρησιµοποιούν το Site και µια βάση διαχείρισης χρηστών µε τα 
άτοµα που διαχειρίζονται το Site. Χρησιµοποιεί και την Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική για να 
ρυθµίζει την παρουσίαση των σχετικών µενού πλοήγησης και τη δηµιουργία περιεχοµένου για να 
προστίθενται περιεχόµενα και υλικό. Εµφανίζει φόρµες στην Ιστοσελίδα για την επιτόπου 
συγκέντρωση στοιχείων από τους επισκέπτες της.  
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3 Βασικά εργαλεία για το στήσιµο και τη λειτουργία του Site µας. 
 Η ραγδαία διάδοση των εφαρµογών του Παγκόσµιου Ιστού οδήγησε στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη των εργαλείων υποστήριξης σύνταξης Ιστοσελίδων. Τα εργαλεία αυτά είναι όλο και πιο 
ευέλικτα, εύχρηστα και φιλικά προς τον απλό χρήστη. Έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία δηµιουργίας 
Ιστοσελίδων τα οποία είτε είναι εµπορικά προϊόντα, είτε είναι διαθέσιµα δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο. Το 
χαρακτηριστικό των εργαλείων αυτών είναι ότι δεν απαιτείται γνώση των εντολών της HTML, αλλά ο 
χρήστης κατασκευάζει τη σελίδα του µε απλό τρόπο και οι HTML εντολές “παράγονται” στο 
παρασκήνιο, σύµφωνα µε τα βήµατα που ακολουθεί ο συντάκτης µιας Ιστοσελίδας. 
 Τα εργαλεία συγγραφής που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του Site µε κριτήριο τη 
διαθεσιµότητά τους στο Internet, την ευκολία στη χρήση και στην εκµάθηση και τη φιλικότητα προς 
τον χρήστη είναι τα παρακάτω : 
 

3.1  XAMPP 
Το όνοµα του Xampp είναι ένα ακρωνύµιο των:  
Χ(σηµαίνει cross-platform = που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρµες)  
Apache HTTP Server  
MySql  
PHP  
Perl  
Το Xampp διατίθεται δωρεάν για διάφορα λειτουργικά συστήµατα (Unix, Linux, Win, Mac, 

κ.α. )Το Xampp είναι ένα ολοκληρωµένο πακέτο Server που περιλαµβάνει τις τελευταίες εκδόσεις του 
apache, της php, της mysql, του filezilla ftp Server, της phpMyAdmin, της Perl, του mercury email 
Server, υποστήριξη SSL και όλα αυτά µε αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση και ρύθµιση. Ο 
διαχειριστής οφείλει µόνο να ορίσει τα subdomains στο αρχείο conf του apache. ( ΠΗΓΗ : [14] ) 
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Εικόνα 3 : Το Control Panel του XAMPP 

3.2 Apache 

 Η δηµιουργία ενός site που χρησιµοποιεί CMS προαπαιτεί κάποιες άλλες λειτουργίες. Αρχικά 
η εγκατάσταση του site θα γίνει τοπικά οπότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας τοπικός server, πάνω 
στον οποίο θα στηθεί το site. Σε αυτή την εργασία θα χρησιµοποιηθεί o Apache HTTP. Ο Apache 
HTTP γνωστός και απλά ως Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου ιστού (web). Όταν 
επισκεπτόµαστε έναν ιστότοπο ο πλοηγός µας επικοινωνεί µε έναν διακοµιστή (server) µέσω του 
πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις 
αποστέλλει στο πρόγραµµα πλοήγησης. 

 Ο Apache περιέχει πολλές διαφορετικές λειτουργικές µονάδες ελέγχου ταυτότητας που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δεδοµένων, που εισάγονται από 
τον χρήστη. O Apache είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές, εν µέρει γιατί λειτουργεί 
σε διάφορες πλατφόρµες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Συντηρείται τώρα 
από µια κοινότητα ανοικτού κώδικα µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού Apache (Apache 
Software Foundation). 
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 Ο Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστής συνεργαζόµενος µε 
συστήµατα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων πχ. Oracle, MySql. (ΒΙΒΛ. [2], [3] ) 

Εικόνα 4 : Λογότυπα MySql & php. 

 

3.3 PHP 
 Η PHP (PHP Hypertext Preprocessor, προ επεξεργαστής κειµένου PHP) είναι µια γλώσσα 
ανοικτού κώδικα. Προσφέρει πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να 
αλλαχθεί και να αναδιανεµηθεί ελεύθερα. Ανακαλύφθηκε το 1995 από ένα φοιτητή. 
 Η PHP, δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη διευκόλυνση των προγραµµατιστών που θέλουν να 
κατασκευάσουν ∆υναµικές Εφαρµογές Ιστού. Η γλώσσα PHP, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά 
που προσφέρονται για εύκολη διαχείριση της ροής των δεδοµένων µας, µπορεί να µετατραπεί σε ένα 
πολύ ευέλικτο αλγοριθµικό εργαλείο, που εκτελεί και διαµορφώνει εντολές για προχωρηµένους η για 
µεγάλες διαδικτυακές εφαρµογές. Πλέον, έχει καταστεί µια πολύ δηµοφιλής λύση για 
προγραµµατιστές ανά τον κόσµο, λόγω του µηδενικού κόστους εγκατάστασης και της 
επεκτασιµότητας/συµβατότητας µε τρίτα προγράµµατα διαχειριστικού περιβάλλοντος όπως το mySql.
 H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε ∆υναµικό 
περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου 
Ιστού (πχ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο που θα σταλεί, σε 
µορφή κώδικα HTML στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. 

Ένα αρχείο µε κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (πχ. *.php, *.php4, 
*.phtml κ.α.). Η ενσωµάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα 
εµφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καµία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη 
ρύθµιση στα MIME types του server. Επίσης ακόµη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα 
πρέπει ο server να είναι ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο διακοµιστής Apache, που 
χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως σε συστήµατα µε τα λειτουργικά συστήµατα GNU/Linux και 
Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ ορισµού την εκτέλεση κώδικα PHP. (ΒΙΒΛ. [1], [2], [3] & 
ΠΗΓΕΣ : [10], [11], [12] ) 
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3.3.1 Πλεονεκτήµατα της PHP 
Έχει υψηλή απόδοση. Μπορεί να εξυπηρετεί εκατοµµύρια επισκέψεων καθηµερινά. Αν 

έχουµε πολλούς διακοµιστές η χωρητικότητα είναι απεριόριστη. 
 ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων. 
Ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες. Επειδή σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται στο Web, έχει 

αρκετές ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες που εκτελούν πολλές χρήσιµες λειτουργίες σχετικές µε το Web.
 Κόστος. Η PHP είναι δωρεάν. 

Ευκολία στη µάθηση και στη χρήση. 
∆υνατή αντικειµενοστραφή υποστήριξη. Η PHP έχει καλά σχεδιασµένες αντικειµενοστραφείς 

λειτουργίες. 
Μεταφερσιµότητα. Είναι διαθέσιµη για πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Ένας 

καλογραµµένος κώδικας θα δουλεύει συνήθως χωρίς αλλαγές σε διαφορετικά συστήµατα που τρέχουν 
την PHP. 

∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης. Έχουµε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης. Με την 
PHP, αντίθετα µε τα εµπορικά, κλειστού κώδικα προϊόντα, αν θέλουµε να αλλάξουµε ή να 
προσθέσουµε στη γλώσσα, µπορούµε να το κάνουµε. ∆ε χρειάζεται να περιµένουµε τον 
κατασκευαστή να εµφανίσει διορθώσεις. 

Υποστήριξη. Η Zend Technologies (www.zend.com), η Εταιρία πίσω από τη µηχανή που 
στηρίζει την PHP, χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη της PHP προσφέροντας υποστήριξη και σχετικό 
λογισµικό σε εµπορική βάση. (ΒΙΒΛ. [1], [2], [3] & ΠΗΓΕΣ : [10], [11], [12] ) 

3.4 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ.∆.Β.∆.)* 
 Τα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων είναι πολύ αποτελεσµατικά εργαλεία για τη δηµιουργία 
και τη διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Τα Σ.∆.Β.∆. είναι από τα πιο σύνθετα είδη λογισµικού που έχουν αναπτυχθεί µέχρι 
σήµερα. Τα Σ.∆.Β.∆. επιτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες : 
 Επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν νέες βάσεις και να προσδιορίζουν το σχήµα τους 
(δηλαδή τη λογική διάρθρωση των δεδοµένων), χρησιµοποιώντας µια εξειδικευµένη γλώσσα ορισµού 
δεδοµένων. 
 Παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήµατα (στο πεδίο των Β.∆. ο όρος 
“ερώτηµα” δηλώνει τις πληροφοριοληπτικές εντολές που υποβάλλονται σε µια Β.∆.) και να 
τροποποιούν τα δεδοµένα µε τη χρήση µιας κατάλληλης γλώσσας, η οποία ονοµάζεται γλώσσα 
ερωτηµάτων ή γλώσσα χειρισµού δεδοµένων. 
 Επιτρέπουν την αποθήκευση δεδοµένων πολύ µεγάλου όγκου – συχνά πολλών TB ή και 
περισσότερων – για µεγάλο χρονικό διάστηµα και προσφέρουν ταχεία προσπέλαση στα δεδοµένα, 
προκειµένου να µπορούν να υποβάλλονται ερωτήµατα και να γίνονται τροποποιήσεις της βάσης 
δεδοµένων. 
 Καθιστούν τη Β.∆. ανθεκτική, διασφαλίζουν δηλαδή την ανάκαµψη του συστήµατος σε 
περίπτωση βλάβης, διαφόρων ειδών σφαλµάτων ή εσκεµµένης προσπάθειας καταστροφής της. 
 Ελέγχουν την ταυτόχρονη (αποκαλείται και συγχρονική) προσπέλαση πολλών χρηστών στα 
ίδια δεδοµένα, διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες του ενός δεν θα επηρεάζουν τους άλλους χρήστες (η 
ιδιότητα αυτή ονοµάζεται µόνωση) και ότι κάθε ενέργεια θα εκτελείται πλήρως και όχι εν µέρει (η 
ιδιότητα αυτή ονοµάζεται ολοµέρεια). 
 
 
 
 
 
*Από το βιβλίο «Συστήµατα βάσεων δεδοµένων Τόµος 1» των H. Garcia, J. Ulman, J. Windom. 
Π.Ε.Κ. Ηράκλειο 2011 
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3.5 MySql 
 
Η MySql είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων 

(RDBMS) το οποίο µετρά περισσότερες από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Το πρόγραµµα τρέχει 
έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων 
δεδοµένων. 

Ο MySql διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα µας διασφαλίζοντας ότι πολλοί 
χρήστες θα µπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα, παρέχει γρήγορη πρόσβαση και διασφαλίζει ότι µόνο 
οι πιστοποιηµένοι χρήστες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς, η MySql είναι ένας 
πολυνηµατικός διακοµιστής πολλαπλών χρηστών. 

Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος µέσω της GNU General Public License, καθώς και 
µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκει και χρηµατοδοτείται από µία και µοναδική 
κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySql AB, σήµερα θυγατρική της Sun Microsystems. (ΒΙΒΛ. 
[1], [2], [3] & ΠΗΓΗ : [13]) 

3.5.1 Πλεονεκτήµατα της MySql. 

Υψηλή απόδοση. Η MySql είναι αρκετά πιο γρήγορη από τις ανταγωνίστριές της. 
Χαµηλό κόστος. Η MySql είναι διαθέσιµη δωρεάν, µε άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source), ή 

µε χαµηλό κόστος, αν πάρετε εµπορική άδεια. 
Ευκολία χρήσης. Οι περισσότερες µοντέρνες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν SQL. 
Μεταφερσιµότητα. Η MySql µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήµατα UNIX, 

όπως επίσης και στα Windows. 
Κώδικας προέλευσης. Όπως και µε την PHP, µπορούµε να πάρουµε και να τροποποιήσουµε τον 

κώδικα προέλευσης της mySQL. 
∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης. Από την MySQLAB (www.mysql.com) µπορούµε να έχουµε 

υποστήριξη, εκπαίδευση, συµβουλές και πιστοποιητικά. (ΒΙΒΛ. [1], [2], [3] & ΠΗΓΗ : [13]) 
 

3.6 PhpMyAdmin  
 Το PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο γραµµένο σε php µε το οποίο διαχειριζόµαστε τις βάσεις 
δεδοµένων που έχουµε µέσω Web. Το PhpMyAdmin προσφέρει ένα γραφικό περιβάλλον για εργασίες 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και χειρίζεται πίνακες, πεδία πινάκων αλλά και ένα ολόκληρο MySql 
Server. Υποστηρίζει 62 γλώσσες, µεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και είναι λογισµικό ανοικτού 
κώδικα.  

3.6.1 ∆υνατότητες του PhpMyAdmin:   

Υποστηρίζει µια µεγάλη λίστα λειτουργιών µέσω γραφικής διεπαφής όπως σχετικά µε πίνακες, 
πεδία, συσχετίσεις, ευρετήρια, χρήστες και δικαιώµατα.  

∆ηµιουργεί, διαγράφει, και τροποποιεί πίνακες. 
Ανταποκρίνεται σε ερωτήµατα και εντολές SQL και εξάγει τα αποτελέσµατα σε οποιαδήποτε 

µορφή (text, SQL, CSV κλπ.). 
Εξάγει (back – up) πεδία, πίνακες άλλα και ολόκληρες βάσεις δεδοµένων. 
Κάνει συντήρηση της βάσης. 
Υποστηρίζει αιτήµατα µέσω παραδειγµάτων. 
Εξάγει δεδοµένα σε µορφές CSV, SQL, XML, PDF, Open Document Text και Spreadsheet, 

Word, Excel, LATEX. 
Εκτελεί αναζητήσεις σ’ όλη τη βάση δεδοµένων ή µέρος αυτής. 
∆ιαχειρίζεται πολλούς διακοµιστές. 



 

 

25 

3.7 File Transfer Protocol (FTP) 

 Το FTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι το εξειδικευµένο πρωτόκολλο µεταφοράς 
αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδοµένων, όπως τα internet, intranet. Είναι το πρωτόκολλο που 
χρησιµοποιείται ευρέως για την αποµακρυσµένη µεταφορά αρχείων από έναν client σε έναν server και 
αντίστροφα. Ανάλογα µε τον τύπο των αρχείων, η µεταφορά τους γίνεται δυαδικά (binary) ή µε 
κώδικα ASCII. 

Όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες του internet έτσι και η FTP χρησιµοποιεί το σύστηµα 
πελάτη / εξυπηρετητή (client / server). Για να χρησιµοποιήσουµε το FTP τρέχουµε στον υπολογιστή 
µας ένα πρόγραµµα που ονοµάζεται πελάτης FTP (FTP client) για να συνδεθούµε µε έναν 
αποµακρυσµένο υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ένα άλλο πρόγραµµα που ονοµάζεται 
εξυπηρετητής FTP (FTP server). Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα πελάτη δίνουµε κάποιες εντολές 
που µεταβιβάζονται στον  FTP server ο οποίος ανταποκρίνεται εκτελώντας αυτές τις εντολές. Για 
παράδειγµα στέλνοντας µια εντολή που ζητά από τον  FTP server να µας στείλει ένα αντίγραφο 
κάποιου αρχείου που βρίσκεται στον δίσκο του, ο server ανταποκρίνεται στέλνοντας το συγκεκριµένο 
αρχείο. Στη συνέχεια το πρόγραµµα “πελάτης” λαµβάνει το αρχείο το οποίο αποθηκεύει στον δίσκο 
του υπολογιστή µας. 

Όταν αντιγράφουµε στον υπολογιστή µας αρχεία από έναν υπολογιστή υπηρεσίας FTP λέµε 
ότι τα λαµβάνουµε (download), ενώ όταν αντιγράφουµε αρχεία από τον δικό µας υπολογιστή στον 
υπολογιστή υπηρεσίας FTP λέµε ότι τα στέλνουµε (upload). Είναι δυνατόν κάθε υπολογιστής που 
είναι συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο, να διαχειρίζεται αρχεία σε ένα άλλο υπολογιστή του δικτύου, 
ακόµα και αν ο δεύτερος διαθέτει διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα. 

Για να έχουµε πρόσβαση σε ένα FTP server πρέπει να διαθέτουµε κάποιον λογαριασµό σ΄ 
αυτόν, δηλαδή να είµαστε καταχωρηµένοι και να έχουµε όνοµα χρήστη (username) και έναν 
προσωπικό κωδικό (password). Υπάρχει όµως και η υπηρεσία anonymous FTP που µας επιτρέπει να 
συνδεθούµε σε έναν FTP server και να πάρουµε αρχεία χωρίς να είµαστε καταχωρηµένοι σαν χρήστες 
στον server. Στην περίπτωση αυτή το όνοµα χρήστης είναι το anonymous και ο κωδικός password 
είναι η προσωπική µας διεύθυνση email, ή χρησιµοποιείται κατά σύµβαση ο κωδικός “guest”. Η 
υπηρεσία anonymous FTP δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιονδήποτε FTP server άλλα µόνο σ' 
αυτούς που έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Χρησιµοποιείται κυρίως 
για αρχεία που είναι ανοιχτά στο κοινό, σαν αποθήκη πληροφοριών (όπως λογισµικό, έγγραφα, 
εικόνες κλπ.). Όταν κάνουµε anonymous FTP σε κάποιον server δεν µπορούµε να µεταφέρουµε 
αρχεία από τον δικό µας υπολογιστή στον server ούτε να επέµβουµε στον δίσκο του server πχ. να 
δηµιουργήσουµε ευρετήρια, να διαγράψουµε ή να µετονοµάσουµε αρχεία. Αλλά και αν ακόµα έχουµε 
λογαριασµό σε κάποιον FTP server το τι µπορούµε να κάνουµε εξαρτάται από τα δικαιώµατα που µας 
έχουν εκχωρηθεί.  
 Το πρόγραµµα που θα χρησιµοποιήσουµε για να ανεβάσουµε τον κώδικά µας στον SERVER 
µε το όνοµα http://menelaos.evreto.com/cms  είναι το FileΖilla, ένα εξειδικευµένο εργαλείο FTP 
client. 

Ο FileΖilla είναι ένα πολύ καλό δωρεάν, γρήγορο και αξιόπιστο λογισµικό για µεταφορά 
αρχείων (ftp). Περιλαµβάνει cross platform ftp, ftps και s ftp και ενσωµατώνει πλήθος χρήσιµων 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, ευκολία χρήσης και ένα γραφικό περιβάλλον πολύ απλό για τον 
χρήστη. 

Το FileΖilla είναι µια εφαρµογή πελάτη FTP ανοικτού κώδικα που δίνει την δυνατότητα 
µεταφοράς αρχείων είτε µε τη χρήση απλού FTP, είτε µε SFTP µέσω ασφαλούς σύνδεσης (FTP πάνω 
από SSH ή FTP πάνω από SSL). 

Με την χρήση SSH-FTP, τα στοιχεία σύνδεσης (όνοµα χρήστη και συνθηµατικό) 
µεταφέρονται κρυπτογραφηµένα, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία µε τον διακοµιστή.            
( ΠΗΓΕΣ : [15], [16] ) 
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Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
Στο πρώτο µέρος της πτυχιακής έγινε η θεωρητική υποστήριξη της εργασίας, η ανάλυση 

απαιτήσεων του συστήµατος πληροφορικής και αρκετά λεπτοµερή καταγραφή των εφαρµογών που 
επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν για τη σχεδίαση και υλοποίηση της Τελικής Εφαρµογής. Στο δεύτερο 
µέρος γίνεται η υλοποίηση της εφαρµογής και η περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης των εργαλείων 
που είχαν επιλεχθεί για να λειτουργήσει το Site µας. 

4.Τρόπος εγκατάστασης των εργαλείων 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε τον τρόπο εγκατάστασης των εργαλείων για να 
µπορέσει να µορφοποιηθεί και να λειτουργήσει το Site. 

4.1 Εγκατάσταση XAMPP 
Από την διεύθυνση : http://www.apache friends.org/en/xampp-windows.html κατεβάζουµε 

(download) την τελευταία έκδοση του XAMPP. Επιλέγουµε την γλώσσα που επιθυµούµε και 
τοποθετούµε το φάκελο Xampp στη διαδροµή D:/ , όπου θα αποσυµπιέσουµε (extract)και θα 
εκτελέσουµε το πρόγραµµα. Ακολουθούµε τα βήµατα εγκατάστασης και αφού τελειώσει η 
εγκατάσταση, ανοίγει το Control Panel του Xampp.  
 
 

 
 

Εικόνα 5 : Αρχή εγκατάστασης του XAMPP 
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Εικόνα 6 : Ο φάκελος εγκατάστασης του XAMPP 
 

Εικόνα 7 : Εγκατάσταση του XAMPP και άλλων προγραµµάτων. 
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Εικόνα 8 : Το XAMPP εγκαθίσταται κανονικά. 

Εικόνα 9 : Το XAMPP εγκαταστάθηκε. 
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Εικόνα 10 : Άνοιγµα του Control Panel του XAMPP. 
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Εικόνα 11 : Το Control Panel του XAMPP. 
 

Στο Control Panel του Xampp (εικόνα 11) µπορούµε να εκκινήσουµε ή να σταµατήσουµε τον 
web server µας (Apache), την µηχανή της βάσης δεδοµένων (MySql), καθώς και έναν ftp 
server(FileΖilla) και ένα smtp server(Mercury) για τα e-mail µας. Η ενεργοποίηση γίνεται πατώντας 
το κουµπί Start, ενώ η απενεργοποίηση µε το κουµπί Stop. Επίσης στο Control Panel πατώντας το 
κουµπί Explore µεταβαίνουµε στο φάκελο εγκατάστασης του Xampp. Ακόµα πιέζοντας το πλήκτρο 
Service µπορούµε να ορίσουµε τον Πίνακα ∆ιαχείρισης (Control Panel) να τρέχει ως υπηρεσία 
επιλέγοντας το κουµπί SCM… στην πάνω δεξιά γωνία. Αυτό το checkbox ενεργοποιεί - 
απενεργοποιεί  τον Apache / Mysql / Filezilla από τα services. Αν είναι τσεκαρισµένο δηλαδή όταν ο 
υπολογιστής ξεκινάει, εκτελείται και το αντίστοιχο service.  
 Αφού εκκινήσουµε τον server (Apache) και την µηχανή της βάσης δεδοµένων (MySql) και 
έχοντας επιλεγµένα τα Modules Svc, κλείνουµε το παράθυρο του Control Panel (αν το χρειαστούµε 
πάλι βρίσκεται στο Notification Area) και είµαστε έτοιµοι να µεταβούµε στο επόµενο βήµα, τις 
ρυθµίσεις του Xampp.  
 Μετά την εγκατάσταση, το πρώτο πράγµα που πρέπει κάνουµε είναι να ρυθµίσουµε τις 
βασικές επιλογές ασφαλείας του Apache και της mySQL.  
 Για να φτιάξουµε τις βασικές ρυθµίσεις του Xampp θα πρέπει να µεταβούµε στην διεύθυνση 
http://localhost/Xampp ή http://localhost µε την βοήθεια ενός φυλλοµετρητή (browser). Ένας άλλος 
τρόπος να διαχειριστούµε τις υπηρεσίες αυτές, είναι επιλέγοντας το πλήκτρο Admin που βρίσκεται 
δίπλα σε κάθε µια από τις υπηρεσίες στο διαχειριστικό πίνακα (Control Panel).  
 Επιλέγοντας το πλήκτρο Admin του Apache (στο Control Panel), µεταφερόµαστε στη σελίδα 
επιλογής γλώσσας.  
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Εικόνα 12 : Επιλογή γλώσσας και σελίδα δυνατοτήτων του Xampp. 
 

Εδώ επιλέγοντας Status βλέπουµε αν είναι ενεργοποιηµένες οι υπηρεσίες που επιθυµούµε  
 

Εικόνα 13 : Σελίδα Status. 
 

 Στην µπάρα ιδιοτήτων στο αριστερό µέρος της σελίδας επιλέγουµε phpMyAdmin() (εικόνες 
12, 13) και µας εισάγει στο Create new database (∆ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων) (εικόνα 14) 
στην οποία δίνουµε το όνοµα που επιθυµούµε.  
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Εικόνα 14 : ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων στο phpMyAdmin 
 
 
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όνοµα CMS  (εικόνα 14, 15).  
 
 
 

Εικόνα 15 : Η Βάση ∆εδοµένων CMS. 
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4.2 Εγκατάσταση Navicat 8 

 Το Navicat 8 είναι ένα πρόγραµµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µε το οποίο θα 
διαχειριζόµαστε τη βάση δεδοµένων του Site µας. Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται σε περιβάλλον 
Windows. 

 

Εικόνα 16 :Αρχή εγκατάστασης του Navicat. 
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Εικόνα 17 : Παρουσίαση των όρων χρήσης του προγράµµατος. 
 

Εικόνα 18 : Εγκατάσταση του προγράµµατος σε φάκελο. 
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Εικόνα 19 : Εγκατάσταση συντόµευσης του προγράµµατος στην έναρξη. 
 

Εικόνα 20 : Το πρόγραµµα εγκαθίσταται. 
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Εικόνα 21 : Το πρόγραµµα εγκαταστάθηκε. 

Εικόνα 22 : Το πρόγραµµα, πριν τη σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων. 
 
Για να συνδεθούµε µε τη βάση δεδοµένων, κάνουµε κλικ στο Connection (Εικόνα 23). Τα 

δεδοµένα που βάζουµε κατά τη διαδικασία σύνδεσης, είναι τα εξής : 
Host: db1.grserver.gr 
Port: 3306 
User: guest 
Pass: guest 
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Εικόνα 23 : Σύνδεση στη βάση δεδοµένων. 

 

 

Εικόνα 24 : Επιλογή βάσης : menelaos_evreto (πρασινισµένη στην εικόνα). 
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4.3 Εγκατάσταση FileZilla 

Το λογισµικό που έχουµε επιλέξει για να περάσουµε τους κωδικούς του Site στον FTP Server είναι το 
Filezilla, ένα εξειδικευµένο εργαλείο FTP Client. 

 

Εικόνα 25 : Άδεια χρήσης του FileΖilla 
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Εικόνα 26 : Χρήση προγράµµατος FileZilla : Όλοι οι χρήστες / µόνο ο χρήστης (που θα 
χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα). 

 

Εικόνα 27 : Επιλογή αποθήκευσης : Μόνο το πρόγραµµα / και άλλα αρχεία 
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Εικόνα 28 : Ο φάκελος εγκατάστασης προγράµµατος. 
 
 

Εικόνα 29 : Εγκατάσταση συντόµευσης του προγράµµατος στην έναρξη. 
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Εικόνα 30 : Η εγκατάσταση πραγµατοποιείται. 
 

Εικόνα 31 : Το FileZilla εγκαταστάθηκε και µπορεί να τρέξει. 
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Εικόνα 32 : Το FileZilla πριν τη σύνδεσή του µε τον server. 
  

Αφού κατεβάσαµε και εγκαταστήσαµε το FileΖilla (Εικόνες 25 - 32) θα πρέπει να κάνουµε 
κάποιες ρυθµίσεις ( Εικόνα 33). Στην επιλογή Κόµβος γράφουµε guest, για Όνοµα Χρήστη και Κωδικό 
Πρόσβασης θα χρησιµοποιήσουµε τα guest και guest αντίστοιχα και για Θύρα θα χρησιµοποιήσουµε 
την 21. Τέλος κάνουµε κλικ στο κουµπί Γρήγορη Σύνδεση. 

 

Εικόνα 33 : Στοιχεία σύνδεσης µε τον FTP server. 
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4.4 Ανέβασµα αρχείων στον FTP Server. 
 Στο αριστερό µέρος κάτω από τον τίτλο Τοπική τοποθεσία εµφανίζονται τα αρχεία που 
βρίσκονται στο δίσκο του υπολογιστή µας και στο δεξί µέρος κάτω από τον τίτλο Αποµακρυσµένη 
τοποθεσία εµφανίζονται τα αρχεία που βρίσκονται στον Server (εικόνα 34). 
 Για ν' ανεβάσουµε τα αρχεία µας, θα πρέπει στο αριστερό παράθυρο να βλέπουµε τα αρχεία 
της ιστοσελίδας µας που βρίσκονται στον υπολογιστή και στο δεξί παράθυρο θα πρέπει κάνοντας 
διπλό κλικ να µεταβούµε στον φάκελο /httpdocs και στη συνέχεια στο φάκελο cms. 
 Τέλος επιλέγουµε τα αρχεία που θέλουµε να ανεβάσουµε από το αριστερό παράθυρο και τα 
κάνουµε µεταφορά και απόθεση (drag and drop) στο δεξί παράθυρο. 
 

 

Εικόνα 34 : Σύνδεση µε τον FTP Server του Site. 
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5 Χαρακτηριστικά του Site και του CMS. 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουµε το πώς φτιάξαµε το Template του Site σε Photoshop και τις 

βασικές δοµές του. 

5.1 Template 

 Το template το δηµιουργήσαµε σε Photoshop (εικόνες 35 - 38) και το προσαρτήσαµε στο 
CMS. To template είναι φτιαγµένο µε πλάτος 1200px γιατί αυτό το µέγεθος ανταποκρίνεται στο µέσο 
όρο ανάλυσης οθόνης των περισσοτέρων χρηστών (µέγεθος οθόνης 1280 * 1024). Το Template 
χωρίζεται σε 3 πλαίσια (frame). Στο αριστερό που υπάρχει το µενού, στο δεξιό που υπάρχουν κάποιες 
φωτογραφίες και µπορούµε να βάλουµε ότι άλλο θέλουµε από link µέχρι πληροφορίες για άλλα site ή 
για τον καιρό και βέβαια στο κεντρικό πλαίσιο, στο οποίο βρίσκονται όλα τα θέµατα και οι 
πληροφορίες του Site. Υπάρχει φυσικά και το πάνω µέρος (η κεφαλίδα) όπου βρίσκεται η ονοµασία 
του Site και δύο φωτογραφίες. 

 

Εικόνα 35 : Το τελικό αρχείο του Photoshop. 
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Εικόνα 36 : Το αρχείο του Photoshop χωρίς main, ενότητες και banners. 
 
 

Εικόνα 37 : Το αρχείο του Photoshop χωρίς τη πρώτη φωτογραφία στον τίτλο, τις ενότητες και 
τα banners. 
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Εικόνα 38 : Αρχική Σελίδα του Site. 

 

5.2 ∆oµές του Site 

 Το Site αποτελείται από δύο δοµές. Την front end στην οποία έχουν όλοι πρόσβαση και στην 
back end δηλαδή το admin panel, στην οποία έχουν πρόσβαση οι διαχειριστές και όσοι είναι 
εξουσιοδοτηµένοι από αυτούς. 
 Front end: Τα δοµικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας που είναι εµφανή στους χρήστες είναι 
η κεφαλίδα όπου βρίσκεται το λογότυπο του Site, το υποσέλιδο και οι τρείς στήλες. Η αριστερή στήλη 
όπου υπάρχει το µενού και τα υποµενού, η δεξιά στήλη που φιλοξενεί τη φόρµα µε τα πεδία για να 
συνδέονται οι χρήστες, την αναζήτηση όπως και τα Banners και η κεντρική στήλη που εµφανίζονται 
τα περιεχόµενα των µενού και υποµενού. 
 Back end - admin panel: Με το admin panel πραγµατοποιούνται όλοι οι χειρισµοί, οι 
διευθετήσεις, οι προσθέσεις ή οι αφαιρέσεις περιεχοµένων, η µορφοποίηση του Site από τους 
διαχειριστές και τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε το πώς λειτουργεί 
το Site στo back end, δηλαδή το πώς και πού βάζουµε τα θέµατα, τα µενού, τα υποµενού, τα Banners, 
τους χρήστες που µπορούν να βάλουν θέµατα, τους χρήστες που θέλουν να παίρνουν τα Newsletter 
του Site µας, το Design και το File Browser που βλέπουµε τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν 
στο cms µας. 
 
 Οι κωδικοί που χρησιµοποιούµε για να µπούµε στο admin panel (εικόνα 38) του CMS είναι:  
Name: guest  
Pass: guest 
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5.3 Τα µενού του Admin Panel 
 
Όταν γίνεται η σύνδεση (εικόνα 39) βλέπουµε στο πάνω µέρος το λογότυπο της σελίδας και 

στην από κάτω σειρά το µενού του admin panel. Το admin panel έχει τα εξής µενού: το Categories, το 
Categories tree, το Users, το Subscribes, το Articles, το Banners, το Design, το File Browser, το Back 
και το Logout.  

Εικόνα 39 : Admin Panel Categories 

5.4 Το µενού Categories 

 Η πρώτη επιλογή που έχουµε είναι το µενού Categories (εικόνα 39) το οποίο µας δείχνει τα 
µενού που έχουµε στο Site και πώς προσθέτουµε νέα µενού, υποµενού και άρθρα στην κάθε 
κατηγορία. Μπαίνοντας στο  Admin panel εµφανίζεται ένας πίνακας µε όλες τις κατηγορίες του µενού 
µας µε την ελληνική και αγγλική τους ονοµασία. Στη διπλανή στήλη (Seq.) βλέπουµε το πώς 
εµφανίζονται στο µενού δηλαδή τον  αριθµό κατάταξής τους. Στη στήλη Subcategories βλέπουµε 2 

σύµβολα – κουµπιά. Το πρώτο κουµπί  (εικόνα λευκής σελίδας µε µεγεθυντικό φακό view) δείχνει 
αν στο αντίστοιχο µενού περιλαµβάνονται υποµενού και αν ναι, ποια είναι αυτά. Το δεύτερο κουµπί 

 (εικόνα πρόσθεσης στο δίσκο του Server) χρησιµεύει για να προσθέσουµε υποµενού στο Site. 

Στην επόµενη στήλη (Articles) υπάρχουν 2 σύµβολα – κουµπιά. Το πρώτο  (εικόνα µεγεθυντικού 
φακού µε γράµµατα Articles) µας πληροφορεί αν στο αντίστοιχο µενού έχουµε θέµατα και το δεύτερο 

 χρησιµεύει στο να προσθέσουµε θέµατα στο αντίστοιχο µενού. Στην επόµενη στήλη (Delete 

Categories) υπάρχει το κουµπί  (εικόνα κάδου) µε το οποίο µπορούµε να σβήσουµε το αντίστοιχο 
µενού µε τα υποµενού του και τα θέµατα που έχει. Στην επόµενη στήλη (edit categories) υπάρχει ένα 

κουµπί  (εικόνα ενός µολυβιού) µε το οποίο κάνουµε αλλαγές στις κατηγορίες – µενού που έχουµε 
φτιάξει.  
 Στο κάτω µέρος του πίνακα υπάρχει το Add item που χρησιµεύει για να φτιάχνουµε νέα µενού 
στο Site µας. 
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5.5 Add item µενού 
Κάνοντας κλικ στο Add item του µενού Categories εµφανίζεται η φόρµα για να προσθέσουµε νέα 
κατηγορία. 
 

Εικόνα 40 : Νέο µενού - New menu 

 Στη φόρµα αυτή (εικόνα 40) πρέπει να συµπληρώσουµε τα κουτιά που έχουν ένα κόκκινο 
αστεράκι, δεν µπορούµε δηλαδή να τ' αφήσουµε κενά. Αρχικά γράφουµε τα ονόµατα του µενού στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Στις από κάτω στήλες, µπορούµε να βάλουµε εικόνες στα µενού απλές ή 
και rollover, δηλαδή να φαίνονται µόνες τους σε µαύρο φόντο. Αυτό µπορεί να γίνει είτε στο ελληνικό 
είτε στο αγγλικό µενού. Στη στήλη Sequence βάζουµε τον αριθµό κατάταξης µε το οποίο θα 
εµφανίζεται το νέο µας µενού. Αν δε βάλουµε, θα µπει αυτόµατα από το Πρόγραµµα κάτω από το 
τελευταίο αριθµηµένο µενού. Στην τελευταία στήλη επιλέγουµε αν θέλουµε, οι χρήστες να µπορούν 
να βάζουν άρθρα στο µενού που θα δηµιουργήσουµε. Τέλος, µε το κουµπί Save αποθηκεύουµε το νέο 
µας µενού. 
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5.6 Τα υποµενού 
Από το µενού Categories (εικόνα 39) για να δούµε τα υποµενού µας κάνουµε κλικ στην εικόνα 

 της στήλης subcategories και εµφανίζονται τα υποµενού της συγκεκριµένης κατηγορίας. 
 

Εικόνα 41 : Υποµενού - Subcategories 

 Περιγραφή της δοµής των υποµενού. Πατώντας για παράδειγµα το κουµπί  στο µενού 
Ενέργεια/Energy του µενού Categories (εικόνα 39) µπαίνουµε στα υποµενού της Parent : 
Ενέργεια/Energy το οποίο µας δείχνει τα υποµενού που έχουµε σε αυτή την Parent και πώς 
προσθέτουµε υποµενού ή/και άρθρα στο κάθε υποµενού. Μπαίνοντας στο Parent : Ενέργεια/Energy 
εµφανίζεται ένας πίνακας (εικόνα 41) µε όλες τις κατηγορίες του υποµενού µας µε την ελληνική και 
αγγλική τους ονοµασία. Στη διπλανή στήλη Seq. βλέπουµε το πώς εµφανίζονται στο µενού, δηλαδή 
τον  αριθµό κατάταξης των υποµενού. Στη περιοχή Subcategories υπάρχουν δύο σύµβολα – κουµπιά. 

Το πρώτο κουµπί  δείχνει αν στο αντίστοιχο µενού περιλαµβάνονται υποµενού στα υποµενού µας 

και αν ναι, ποια είναι αυτά. Το δεύτερο κουµπί  χρησιµεύει για να προσθέσουµε υποµενού στα ήδη 

υπάρχοντα υποµενού. Στην επόµενη στήλη (Articles) υπάρχουν 2 σύµβολα – κουµπιά. Το πρώτο  

µας πληροφορεί αν στο αντίστοιχο υποµενού έχουµε θέµατα και το δεύτερο  χρησιµεύει στο να 
βάλουµε θέµατα στο αντίστοιχο υποµενού. Στη διπλανή στήλη (Delete Categories) έχουµε ένα κουµπί 

 µε το οποίο µπορούµε να σβήσουµε το αντίστοιχο υποµενού µε τα θέµατα που έχει. Στην επόµενη 

στήλη (edit categories) υπάρχει ένα κουµπί  µε το οποίο κάνουµε αλλαγές στις κατηγορίες –  
υποµενού που έχουµε φτιάξει.  
 Στο κάτω µέρος του πίνακα υπάρχει το Add item που χρησιµεύει για να φτιάχνουµε νέα 
υποµενού στο Site µας.  



 

 

50 

5.7 Add item υποµενού 
Αν θέλουµε να προσθέσουµε νέο υποµενού από τη φόρµα Subcategories (εικόνα 41) πιέζουµε το 

add item και εµφανίζεται η φόρµα New Subcategories. 
 

Εικόνα 42 : Νέα Υποµενού - New Subcategories 

 Στη φόρµα αυτή (εικόνα 42) είµαστε υποχρεωµένοι να συµπληρώσουµε τα κουτιά που 
σηµατοδοτούνται µε κόκκινο αστεράκι. Αρχικά, έχουµε να γράψουµε τα ονόµατα του υποµενού στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Στις από κάτω στήλες, µπορούµε να βάλουµε εικόνες στα υποµενού απλές 
ή και rollover, δηλαδή να φαίνονται µόνες τους σε µαύρο φόντο. Αυτό µπορεί να γίνει είτε στο 
ελληνικό είτε στο αγγλικό υποµενού. Στη στήλη Sequence µπορούµε να βάλουµε τον αριθµό 
κατάταξης µε το οποίο θα εµφανίζεται το νέο µας υποµενού. Αν δεν το βάλουµε, θα το βάλει 
αυτόµατα το Πρόγραµµα κάτω από το τελευταίο αριθµηµένο υποµενού. Στην επόµενη στήλη 
επιλέγουµε, αν θέλουµε οι χρήστες να µπορούν να βάζουν υποµενού καθώς και άρθρα στο υποµενού 
που θα δηµιουργήσουµε. Στην τελευταία γραµµή ορίζεται για το αν το υποµενού που τρέχει, θα 
κληρονοµήσει τα άρθρα κάποιου προγόνου του και ποια από αυτά, βάσει πλαισίου που προβάλλονται. 
Τέλος, µε το κουµπί Save αποθηκεύουµε το νέο µας υποµενού. 
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5.8 Articles 
Από το µενού Subcategories (εικόνα 41) ή το Categories (εικόνα 39) για να δούµε τα θέµατα που 

υπάρχουν στα µενού µας ή στα υποµενού µας πατάµε στην στήλη (Articles) το κουµπί  που µας 
πληροφορεί αν στο αντίστοιχο µενού ή υποµενού έχουµε θέµατα και ποια είναι αυτά. 

 

Εικόνα 43 : Θέµατα / Πράσινη Αρχιτεκτονική - Article GREEN ARCHITECTURE 

 Περιγραφή της δοµής των θεµάτων (Εικόνα 43). Πατώντας για παράδειγµα το κουµπί  στο 
υποµενού Πράσινη αρχιτεκτονική / GREEN ARCHITECTURE του µενού Parent : Ενέργεια/Energy 
εµφανίζονται τα άρθρα που έχουµε σ' αυτό το υποµενού και πώς του προσθέτουµε νέα. Μπαίνοντας 
στο υποµενού Πράσινη αρχιτεκτονική / GREEN ARCHITECTURE εµφανίζεται ένας πίνακας µε όλα 
τα θέµατα του υποµενού µας µε την ελληνική και αγγλική τους ονοµασία. Στη στήλη Thumb 
βλέπουµε αν στα θέµατα που ήδη έχουµε συγκεντρώσει, υπάρχει µικρή εικόνα. Στη στήλη Main 
δηλώνεται αν κάποιο από τα θέµατα που έχουµε βάλει είναι κεντρικό, δηλαδή αν θα εµφανίζεται 
ολόκληρο σε καθένα απ' τα θέµατα που θα µπαίνουµε. Στη διπλανή στήλη Seq. βλέπουµε τον αριθµό 
που δηλώνει αν το συγκεκριµένο θέµα θα εµφανίζεται 1ο, 2ο κοκ. Η στήλη Frame φανερώνει σε ποιο 
πλαίσιο - Frame του Site θα εµφανίζονται τα θέµατα, τις περισσότερες φορές βέβαια στο κεντρικό 
Frame. H στήλη Expands µας δείχνει αν το θέµα που έχουµε βάλει είναι επεκτεινόµενο ή όχι. Οι 
στήλες pub. Gr & En µας δείχνουν σε ποια/ες γλώσσα/ες θα εµφανίζεται το θέµα που βάλαµε. ∆ηλαδή 
και στις δύο γλώσσες ή µόνο στη µία από τις δύο γλώσσες του Site µας. Στη στήλη Delete έχουµε το 

κουµπί  µε το οποίο µπορούµε να σβήσουµε το αντίστοιχο θέµα που έχουµε βάλει. Στην επόµενη 

στήλη (edit) υπάρχει το κουµπί  µε το οποίο κάνουµε αλλαγές στα θέµατα που έχουµε επιλέξει. 
Στην τελευταία στήλη Owner, καταγράφονται τα στοιχεία των χρηστών πού έχουν γράψει τα θέµατα. 
 Στο κάτω µέρος του πίνακα υπάρχει το Add article που χρησιµεύει για να προσθέτουµε νέα 
article - θέµατα στο Site µας. 
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5.9 Add Article 
Αν θέλουµε να προσθέσουµε νέα θέµατα στο Site πατάµε Add Article από την φόρµα Articles 

του παραδείγµατος (εικόνα 43). 
 

Εικόνα 44 : Νέα θέµατα - New Articles 

  Στη φόρµα αυτή (εικόνα 44) δεν υπάρχουν υποχρεωτικές ετικέτες για συµπλήρωση. Αρχικά 
έχουµε να γράψουµε τους τίτλους των θεµάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στις από κάτω στήλες 
µπορούµε να βάλουµε εικόνες στα Articles – θέµατα σαν σελιδοδείκτες, δηλαδή για να εµφανίζονται 
µαζί µε το θέµα ή και µεγάλες εικόνες που θα εµφανίζονται όταν ανοίγουµε το θέµα. Στο χώρο που 
γράφουµε το κυρίως θέµα υπάρχει ένας text editor. Φυσικά text editor έχουν όλα τα σύγχρονα CMS. 
To Joomla χρησιµοποιεί τον JCE, το Drupal χρησιµοποιεί τον FCKeditor. Το CMS του site µας 
χρησιµοποιεί τον FCKeditor µε τον οποίο µπορούµε να γράψουµε HTML κώδικα και να τον 
αποθηκεύσουµε. Μπορούµε να εµφανίσουµε καινούργια σελίδα, να κάνουµε προεπισκόπηση του τι 
έχουµε φτιάξει, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πρότυπα γραφής όπως στους απλούς 
κειµενογράφους, να εκτυπώσουµε µόνο ότι γράφουµε µέσα στα κείµενά µας, να προσθέσουµε µια 
φόρµα στο θέµα µας και εικόνες και αρχεία flash. Γενικά µπορούµε να κάνουµε απευθείας στο Site 
µας ότι θα κάναµε µε έναν κοινό επεξεργαστή κειµένου όπως το Word ή το Open Office. Στην 
επόµενη γραµµή (Main Article) ορίζουµε αν θέλουµε, το θέµα αυτό να είναι κεντρικό ή όχι. Αν 
επιλέξουµε να είναι κεντρικό τότε το “τσεκάρουµε”, αλλιώς το αφήνουµε κενό. Στη στήλη Sequence 
επιλέγουµε µε έναν αριθµό την κατάταξη εµφάνισης του θέµατος. Αν δεν βάλουµε εµείς αρίθµηση, θα 
τεθεί αυτόµατα από το πρόγραµµα κάτω από το τελευταίο αριθµηµένο Article - θέµα. Στη γραµµή 
Frame βλέπουµε σε ποιο πλαίσιο του Site θα εµφανίζεται το θέµα. Στην επόµενη σειρά (Article 
Expands), δηλώνουµε αν θέλουµε το θέµα να επεκτείνεται όταν πατάµε “περισσότερα”. Στην 
τελευταία σειρά “τσεκάρουµε” τις γλώσσες στις οποίες είναι γραµµένα τα θέµατα, για να 
εµφανίζονται. Αν είναι και στις δύο γλώσσες και τις δύο. Αν είναι µόνο στη µία, αυτή στην οποία 
είναι γραµµένο. Τέλος, µε το κουµπί Save αποθηκεύουµε το νέο µας Article – θέµα. 
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5.10 Το µενού Category Tree 
 

Εικόνα 45 : Η ∆ενδρική Μορφή του Site - Category Tree 
  
  

Το µενού Category Tree του Admin Panel (Εικόνα 45) µας δείχνει το στήσιµο της σελίδας σε 
δενδρική µορφή. ∆ηλαδή το πώς εµφανίζονται τα µενού και τα υποµενού µε δενδρική µορφή. Η 
δενδρική µορφή, ισχύει και για τις δύο γλώσσες του Site. 
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5.11 Το µενού Users 
 

Εικόνα 46 : Κατάλογος Χρηστών - Menu Users 
 

 
 Στο µενού Users (εικόνα 46) καταχωρούνται όλοι οι χρήστες που είναι πιστοποιηµένοι να 
εισέρχονται στο Admin Panel. Στην πρώτη στήλη (Name) εµφανίζονται τα ονόµατα των χρηστών που 
συνδέονται στο Admin panel και στη διπλανή στήλη (Pass) υπάρχει το Password των χρηστών αυτών. 
Στην επόµενη στήλη (ID) γράφεται ο αντίστοιχος αριθµός του κάθε χρήστη που προσθέτει άρθρα στο 

Site. Στη διπλανή στήλη µε τα Articles – θέµατα πατώντας το κουµπί  εµφανίζει τα θέµατα του 

συγκεκριµένου χρήστη. Στη διπλανή στήλη (Delete user) υπάρχει το κουµπί  µε το οποίο 
µπορούµε να διαγράψουµε τον αντίστοιχο χρήστη µε ότι έχει προσθέσει. Στην επόµενη στήλη (edit 

user) υπάρχει το κουµπί  µε το οποίο κάνουµε αλλαγές στους χρήστες που συµπεριλαµβάνονται 
στο σύστηµα. Για να προσθέσουµε νέο χρήστη, πατάµε το κουµπί add user. 
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5.12 Add User. 
 

Η φόρµα Add User (εικόνα 47) χρησιµεύει για να προσθέσουµε νέους χρήστες στο Site µας. 
Μπαίνουµε από το Add User της φόρµας Users (εικόνα 46). 

Εικόνα 47 : Η φόρµα νέων χρηστών - Add User. 

  
Συµπληρώνουµε το όνοµα χρήστη, το αποκλειστικό Password του συγκεκριµένου χρήστη και µια 

επαλήθευση αυτού του Password στα αντίστοιχα πλαίσια (εικόνα 47). Μετά πατάµε το Save για να 
αποθηκευτεί ο νέος χρήστης στη βάση δεδοµένων. 
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5.13 Το µενού Subscribers 
 

Εικόνα 48 : Η φόρµα των Subscribers. 
  

Το µενού Subscribers (εικόνα 48) εξυπηρετεί να καταχωρούµε τους χρήστες που θέλουν να 
πληροφορούνται τις καινούργιες ειδήσεις του Site. Στην πρώτη στήλη (Name) εµφανίζεται το όνοµα 
του χρήστη που θέλει να πληροφορείται τα νέα του Site και στη διπλανή στήλη το mail που µας έχει 
δώσει. Στην επόµενη στήλη, το ID είναι ο αριθµός καταλόγου που έχει ο χρήστης για να τον 
ενηµερώνει το Site όποτε ανεβαίνουν καινούργια θέµατα. Στη διπλανή στήλη (Delete user) βρίσκεται 

το κουµπί  µε το οποίο µπορούµε να σβήσουµε τον αντίστοιχο χρήστη, αν για διάφορους λόγους 
θέλει να διαγραφεί από την mail list του site µας. Τέλος, έχουµε την επιλογή να καταχωρήσουµε τους 
χρήστες που ενηµερώνουµε µε τα νέα του Site, σε ένα αρχείο CSV και είτε απλά να τους έχουµε στο 
αρχείο είτε να τους περάσουµε σε mail list και έτσι να ενηµερώνονται. 
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5.14 Το µενού Articles – Θέµατα 
 

Είναι η φόρµα στην οποία βλέπουµε όλα τα θέµατα του Site καταχωρηµένα και διευθετηµένα σε 
κατηγορίες. 

Εικόνα 49 : Menu Article - Θέµατα 
 
 Πατώντας το Articles από το µενού του Admin Panel εµφανίζεται ο πίνακας (εικόνα 49) µε 
όλα τα θέµατα του Site µε την ελληνική και αγγλική τους ονοµασία και  η κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. Στην στήλη Category βλέπουµε σε ποια κατηγορία µενού ή υποµενού ανήκουν τα θέµατα 
που έχουµε βάλει. Στης στήλες Title Gr & En υπάρχει ο ελληνικός τίτλος του θέµατος και ο αγγλικός 
αντίστοιχα. Η στήλη Thumb γνωστοποιεί αν στα θέµατα που ήδη έχουµε βάλει υπάρχει µικρή εικόνα. 
Στη στήλη Main δηλώνονται ποια από τα θέµατα είναι κεντρικά ή όχι, θα εµφανίζονται δηλαδή 
ολόκληρα σε κάθε θέµα του µενού ή υποµενού που θα µπαίνουµε. Στη στήλη Seq. βλέπουµε τον  
αριθµό κατάταξης των θεµάτων στα µενού και υποµενού µας. Στη στήλη Frame βλέπουµε σε ποιο 
πλαίσιο του Site θα εµφανίζεται το θέµα. Τις περισσότερες φορές – εννοείται - θα εµφανίζονται στο 
κεντρικό πλαίσιο.  Στη στήλη Expands δηλώνεται αν το θέµα που έχουµε βάλει είναι επεκτεινόµενο ή 
όχι. Στις στήλες Pub. Gr & En, σε ποια γλώσσα εµφανίζεται το θέµα. ∆ηλαδή και στις δύο γλώσσες ή 

µόνο στη µία από τις δύο γλώσσες του Site. Στη στήλη Delete έχουµε το κουµπί  µε το οποίο 

µπορούµε να σβήσουµε το αντίστοιχο θέµα που έχουµε βάλει. Στην στήλη edit υπάρχει το κουµπί  
µε το οποίο κάνουµε αλλαγές στα θέµατά µας. Η τελευταία στήλη Owner δηλώνει ποιος χρήστης έχει 
προσθέσει το συγκεκριµένο θέµα. 
 Για να προσθέσουµε καινούργιο θέµα στη σελίδα µας, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις 
οδηγίες όπως αναφέρονται στο menu Categories του Admin panel για τα Articles - θέµατα. 
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5.15 Το µενού Banners. 
 Τα Banners είναι µικρά γραφικά εικονίδια τα οποία έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να 
προβάλουν διαφηµίσεις, να συγκεντρώνουν δηµογραφικά στοιχεία, να αλληλεπιδρούν µε το χρήστη 
κ.α. Μας διευκολύνουν να ελέγχουµε τον αριθµό των ατόµων που τα επιλέγουν να τα βλέπουν και 
µπορούν να αντικαθίστανται εύκολα. 
 

Εικόνα 50 : Menu Banners 
  
 Πατώντας το Banners από το µενού του Admin Panel εµφανίζεται ένας πίνακας (εικόνα 50) 
µε όλα τα Banners της σελίδας µας και δηλώνεται η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιµο, στην 
ελληνική, στην αγγλική ή και στις 2 βερσιόν του Site µας. Επίσης µας δείχνει τα χαρακτηριστικά των 
Banners που έχουµε βάλει δηλαδή αν είναι φωτογραφίες, flash animation κ.α. Στη στήλη Sequence 
βλέπουµε τον αριθµό κατάταξης των Banners στη σελίδα µας. Στη στήλη Frame βλέπουµε σε ποιο 
πλαίσιο του Site θα εµφανίζονται τα Banners, τις περισσότερες φορές θα εµφανίζονται στο αριστερό 
Frame.  Στη διπλανή στήλη (Home only) δηλώνεται αν το Banner µας θα εµφανίζεται µόνο στην 
κεντρική σελίδα ή σε όλες. Οι διπλανές στήλες (Pub gr & en) δηλώνουν τη γλώσσα του Banner µας, 
δηλαδή και τις δύο γλώσσες ή µόνο τη µία από τις δύο γλώσσες του Site µας. Στη διπλανή στήλη 

(Delete) µε το κουµπί  (εικόνα κάδου) µπορούµε να σβήσουµε το αντίστοιχο Banner που έχουµε 

βάλει. Στην επόµενη στήλη (edit) µε το κουµπί  (εικόνα µολυβιού) κάνουµε αλλαγές στα Banners 
που έχουµε βάλει. 

 Στο κάτω µέρος του πίνακα υπάρχει το Add item που χρησιµεύει για να φτιάχνουµε νέα 
Banners στο Site µας. 
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5.16 Add item Banners 
Η φόρµα αυτή χρησιµεύει για να προσθέσουµε ένα καινούργιο Banner στο Site (εικόνα 51). 

Ερχόµαστε από το µενού Banners (Εικόνα 50) κάνοντας κλικ στο Add item. 

Εικόνα 51 : New Banners 

 Αρχικά έχουµε να βάλουµε το Banner στο ελληνικό τµήµα της σελίδας ή στο αγγλικό ή και 
στα δύο. Αυτά που θα βάλουµε ή θα τα εµφανίσουµε ή θα τα γράψουµε στον FCKeditor.  
 Για τα Banners, θεωρητικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όλες τις ιδιότητες του FCKeditor 
: µπορούµε να γράψουµε HTML κώδικα και να τον αποθηκεύσουµε, µπορούµε να εµφανίσουµε 
καινούργια σελίδα, να κάνουµε προεπισκόπηση του τι έχουµε φτιάξει, να χρησιµοποιήσουµε πρότυπα 
γραφής όπως στους απλούς κειµενογράφους, να εκτυπώσουµε µόνο ότι γράφουµε µέσα στα κείµενα 
µας και να προσθέσουµε µια φόρµα στο θέµα µας ή εικόνες και αρχεία flash. Γενικά έχουµε τη 
δυνατότητα να κάνουµε απευθείας στο Site µας ότι θα κάναµε σε έναν κοινό επεξεργαστή κειµένου 
όπως το Word ή το Open Office..  
 Για να βάλουµε εικόνα στον FCKeditor κάνουµε κλικ στο εικονίδιο εισαγωγή / µεταβολή 
εικόνας και εµφανίζεται ο πίνακας ιδιότητες εικόνας στον οποίο συµπληρώνουµε τις πληροφορίες της 
εικόνας, δηλαδή το URL της για να την βρίσκει και να την εµφανίζει, το πλάτος και το ύψος της 
εικόνας, τα περιθώρια στις εικόνες των Banners, όπως και τις ευθυγραµµίσεις µεταξύ τους. Σε άλλο 
σηµείο του νέου πίνακα, µπορούµε να βάλουµε εικόνα µε σύνδεσµο σε άλλη σελίδα βάζοντας το URL 
της σελίδας και επιλέγοντας την τοποθεσία εµφάνισής της. Υπάρχει και λειτουργία για 
προχωρηµένους, όπου µπορείς να βάλεις το id της φωτογραφίας, (αν υπάρχει), την κατεύθυνση 
ανάγνωσης του κειµένου, τον κωδικό της γλώσσας που θες να γράψεις, µια αναλυτική περιγραφή του 
URL της σελίδας, το στυλ της classes, έναν συµβουλευτικό τίτλο για την εικόνα και το στυλ της 
εικόνας.  
 Αν χρειάζεται αρχείο Flash, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο εισαγωγή / επεξεργασία Flash και 
εµφανίζεται ο πίνακας “ιδιότητες flash” στον οποίο συµπληρώνουµε τις πληροφορίες του flash 
αρχείου. Πληκτρολογούµε το URL του Flash αρχείου για να το βρίσκει και να το προβάλλει, καθώς 
και τις διαστάσεις από το κουτάκι που θα µπει, για να ελέγξει αν εφαρµόζει στο χώρο που έχουµε 
ορίσει για τα Banners. Από κάτω µας δείχνει µια προεπισκόπηση του αρχείου flash.. Υπάρχει και η 
δυνατότητα για µια προχωρηµένη επιλογή στην οποία µπορούµε να καθορίσουµε την κλίµακα που θα 
προβάλλεται το flash animation. Μας επιτρέπει ακόµα να ρυθµίζουµε αν θα ξεκινά αυτόµατα, αν θα 
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επαναλαµβάνεται και αν θα ενεργοποιείται το flash menu. Συµπληρώνουµε επίσης το id του, την 
classe που θα έχουµε στο flash animation, τον Συµβουλευτικό τίτλο και, φυσικά, το Στυλ παιξίµατος 
του Flash.  
 Αυτήν τη διαδικασία εννοείται ότι την κάνουµε είτε και για τις δύο γλώσσες είτε µόνο στη µία 
του Site για τα Banners. Στη στήλη Sequence µπορούµε να βάλουµε την αρίθµηση που θέλουµε να 
εµφανίζεται το νέο µας Banner. Αν δεν το κάνουµε, θα τοποθετηθεί αυτόµατα από το πρόγραµµα 
κάτω από το τελευταίο αριθµηµένο Banner. Στη γραµµή Frame διαλέγουµε αν το Banner θα 
εµφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο του site ή στο δεξιό. Στην επόµενη εντολή ορίζουµε αν το Banner 
θα εµφανίζεται µόνο στην κεντρική σελίδα ή σε όλες τις σελίδες του site µας. Στην τελευταία ρύθµιση 
ορίζουµε αν θα φαίνεται και στις δύο γλώσσες ή µόνο σε µία. Τέλος, µε το κουµπί Save 
αποθηκεύουµε το νέο µας Banner. 

5.17 Το µενού Design 
 Από το µενού του Admin Panel κάνοντας κλικ στο Design εµφανίζονται οι λειτουργίες του  
(εικόνες 52- 54 και 77). Το Design είναι το άλφα και το ωµέγα σε ένα site ! Μας υποδεικνύει πώς 
πρέπει να χτίσουµε το Site µας απ' την αρχή µέχρι το τέλος. ∆ηλαδή πόσες στήλες θα έχει, πού θα 
µπουν τα Banners, ποιο θα είναι το µέγεθος ανάλυσης οθόνης κλπ.  
 
 

Εικόνα 52 : menu Design (Ι) 

 
 Η πρώτη λειτουργία που πρέπει να ρυθµίσουµε είναι το πού θα εµφανίζεται το µενού µας. 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες : να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά, να µπει από πάνω standard 
όπως είναι του Admin panel ή να είναι από πάνω µε dropdown. Στο συγκεκριµένο Site επέλεξα, 
βλέποντάς τα όλα, ότι η καλύτερη και πιο λειτουργική θέση είναι να τοποθετήσω το µενού στο 
αριστερό πλαίσιο.  

Οι επόµενες ιδιότητες που πρέπει να καθοριστούν είναι η ανάλυση της οθόνης και των 
Frames. Όλη η επιφάνεια της σελίδας έχει µέγεθος 1180px : το κεντρικό - σαν µεγαλύτερο και επειδή 
είναι αυτό που δέχεται τις περισσότερες πληροφορίες - είναι 690px, ενώ τα άλλα δύο είναι το 
αριστερό µε 250px και το δεξί µε 240px.  
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Στη συνέχεια πρέπει να οριστεί το χρώµα και η φωτογραφία για το background της σελίδας. 
Για το χρώµα του background επέλεξα το γκρι, την δε φωτογραφία, τη βρήκαµε απ' τις εικόνες µας. 
Οι επόµενες ρυθµίσεις αφορούν την επικεφαλίδα της σελίδας µας. Αρχικά πρέπει να βάλουµε µια 
φωτογραφία, να την στοιχίσουµε και µετά στο background της να προσθέσουµε το χρώµα ή/και µια 
φωτογραφία ακόµα. Στο site µας την φωτογραφία που υπάρχει στο top_frame της σελίδας την 
βρίσκουµε από τον δίσκο µας και την στοιχίζουµε στο κέντρο, θα µπορούσαµε όµως να την 
στοιχίσουµε αριστερά ή δεξιά. Σαν χρώµα του backround της επέλεξα το µαύρο. Θα µπορούσε όµως 
να έµπαινε το transparent και να φαινόταν το background όλης της σελίδας. Η επόµενη ρύθµιση 
(top_frame_image) µας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουµε φωτογραφία background αντί για 
χρώµα. Στο site µας δεν έχουµε φωτογραφία background διότι η top_frame_image  καλύπτει όλο το 
χώρο.  

Το επόµενο που πρέπει να ρυθµίσουµε είναι το κεντρικό Frame, που είναι και το µεγαλύτερο. 
Εδώ, θα πρέπει να ορίσουµε το χρώµα του background και το αν θα έχουµε φωτογραφία. Στην 
προκειµένη περίπτωση το χρώµα του background µας είναι το λευκό όπως και η φωτογραφία για να 
διακρίνονται τα κείµενα που θα αναρτούµε. 

 

Εικόνα 53 : Συνέχεια του Menu Design (ΙΙ) 

 Η επόµενη ρύθµιση που θα πρέπει να γίνει θα είναι στο αριστερό frame για χρώµα και εικόνα 
background. Στο Site το χρώµα στο αριστερό frame είναι γκρι ενώ θα µπορούσαµε να το κάνουµε και 
στο χρώµα του φόντου Disable (transparent). Φωτογραφία δεν έχουµε βάλει ώστε να διακρίνεται το 
menu.   
 Το επόµενο που θα πρέπει να ρυθµίσουµε είναι το δεξιό frame για χρώµα και εικόνα 
background. Στο background του Site το χρώµα είναι και εδώ το γκρι, ενώ µπορούµε να το κάνουµε 
και στο χρώµα του φόντου. Φωτογραφία δεν έχουµε ούτε εδώ, ώστε να φαίνονται τα Banners.  

Επόµενη ρύθµιση οι ιδιότητες του µενού και των υποµενού : το µέγεθος των γραµµάτων (στο 
site µας 13px για το µενού και 12px για τα υποµενού), το χρώµα των γραµµάτων (γκρι) και το χρώµα 
του background (διαφανές για να φαίνονται τα γράµµατα). Τη φωτογραφία του background για το 
µενού την έχω πάρει από τις εικόνες µου, στα υποµενού δεν έχει φωτογραφία.  
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Εικόνα 54 : Συνέχεια του Menu Design (III) 
 
 
 Ρύθµιση του χρώµατος των θεµάτων. Το χρώµα των επικεφαλίδων των θεµάτων που βάζουµε 
είναι το πορτοκαλί. Το µέγεθος των γραµµάτων των επικεφαλίδων είναι 14px, των γραµµάτων των 
κειµένων 12px και το χρώµα µαύρο.  
 Στη συνέχεια θα ρυθµίζουµε τις συντοµεύσεις. Το χρώµα του background είναι διάφανο, αν 
είχαµε στο background φωτογραφία θα την βρίσκαµε από τον δίσκο µας. Το χρώµα τον τίτλων θα 
γίνει µπλε, το µέγεθος των τίτλων θα είναι 12px, το χρώµα των κειµένων των θεµάτων ορίστηκε 
µαύρο και το µέγεθος των γραµµάτων 12px.  
 Κατόπιν ρυθµίζουµε τις φόρµες. Πρώτα το χρώµα του background των φορµών, έπειτα το 
χρώµα των γραµµάτων των ετικετών, κατόπιν το αν και σε ποια πλευρά του Site θα εµφανίζονται, αν 
θα είναι σκουρόχρωµες ή ανοιχτόχρωµες και τέλος αν θα εµφανίζονται ψηλά στο Site ή χαµηλά. Στο 
Site µας το χρώµα του background των φορµών θα είναι άσπρο και το χρώµα των γραµµάτων των 
ετικετών θα είναι γκρι. Η φόρµα των γλωσσών θα εµφανίζεται στο αριστερό Frame και το στιλ του θα 
είναι ανοιχτόχρωµο γιατί ταιριάζει περισσότερο σε ένα οικολογικό Site. Θα είναι δε ψηλά και όχι 
χαµηλά για να το διακρίνουν αν θέλουν ν' αλλάξουν τη γλώσσα. Κατόπιν ρυθµίζουµε την αναζήτηση 
για να µπορεί ο χρήστης  να βρίσκει γρήγορα αυτό που θέλει. Εµείς την τοποθετούµε στο δεξιό 
πλαίσιο και το χρώµα της φόρµας θα είναι ανοιχτόχρωµο και θα το εµφανίσουµε ψηλά για να 
µπορούν οι χρήστες να αναζητούν γρήγορα. Το subscribe θα τοποθετηθεί στο αριστερό Frame από 
κάτω από τις γλώσσες και θα έχει ανοιχτόχρωµη απόχρωση. Ρυθµίζουµε το login για να µπορούµε να 
µπούµε στο Admin Panel και το τοποθετούµε κάτω από την αναζήτηση. 
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5.18 Το µενού File Browser 
 

Εικόνα 55 : Menu File Browser 
 
  

Στο µενού File Browser (Εικόνα 55) εµφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι που υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα µας και υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής τους. 
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6. Λειτουργίες των πινάκων της Βάσης και οι ιδιότητές τους. 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί αναλυτικά η βάση δεδοµένων του συστήµατος, η 
χρησιµότητα κάθε πίνακα και οι σχέσεις µεταξύ τους. Η µορφή της καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη 
συνολική οργάνωση του συστήµατος. Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε 
γνώµονα την απλότητα, την πληρότητα, την καλή χρήση αλλά και την αποφυγή επανάληψης 
πληροφοριών. 
 

6.1 Πίνακας Categories 

 

Name Type Length Null Key 

id Int 11  Yes 

parent Int 11   

name_gr Varbinary 255 Yes  

name_en Varbinary 255 Yes  

image_gr Varbinary 255 Yes  

image_gr_rover Varbinary 255 Yes  

image_en Varbinary 255 Yes  

image_en_rover Varbinary 255 Yes  

sequence Int 11 Yes  

level Int 11 Yes  

user Int 11 Yes  

 
 Ο πίνακας categories περιέχει όλα τα µενού και υποµενού που υπάρχουν στη σελίδα µας. 
 Το Id ορίζεται ως πρωτεύον κλειδί. Με το Parent ιεραρχούνται  τα υποµενού στις διάφορες 
κατηγορίες µενού. Το Name µας λέει ποιο είναι το όνοµα των µενού και υποµενού και στις δύο 
γλώσσες που υποστηρίζει η σελίδα. Τα Image µας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσουµε εικόνες αντί για 
κείµενο στα µενού και στα υποµενού και στις δύο γλώσσες. Επίσης αν υπάρχουν δηλωµένα rollover 
images στα αντίστοιχα πεδία, τότε έχουµε εναλλαγή εικονιδίων στο mouse Over και mouse Out 
events. Το Sequence καθορίζει τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα µενού και υποµενού. Το Level 
δηλώνει το επίπεδο των υποµενού ως προς το βάθος (2ο επίπεδο, 3ο επίπεδο κλπ). Το user δηλώνει το 
αν άλλοι χρήστες εκτός του διαχειριστή, µπορούν να προσθέτουν περιεχόµενο. 
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Εικόνα 56 : Στιγµιότυπο categories (δοµή) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 57 : Στιγµιότυπο categories (λίστα) 
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6.2 Πίνακας users 
 

Name Type Length Null Key 

Id Int 11  Yes 

Name Varchar 25 No  

Pass Varchar 25 No  

  
Ο πίνακας users είναι ο πίνακας που περιέχει τα ονόµατα και τα password των χρηστών. 

 Το Id είναι και εδώ το πρωτεύον κλειδί όπως και σε όλους τους πίνακες. Στο name και στο 
pass καταγράφει ο κάθε χρήστης το username και το password που του έχει δοθεί για να µπορεί να 
µπαίνει στο admin panel.  

 

 

 
 

Εικόνα 58 : Στιγµιότυπο users (δοµή) 
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Εικόνα 59 : Στιγµιότυπο users (λίστα) 

 
 
6.3 Πίνακας subscribers 
 

Name Type Length Null Key 

Id Int 11  Yes 

Name Varchar 255 Yes  

Email Varchar 255 Yes  

  
Ο πίνακας subscribes είναι ο πίνακας που περιέχει τα ονόµατα και τα mail των χρηστών που 

έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ενηµερώνονται από το Site. 
 Το Id πρωτεύον κλειδί. Το name και το mail περιλαµβάνουν τα ονόµατα και τα mail των 
εγγεγραµµένων µελών του Site για ν' αντλούν πληροφορίες. 
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Εικόνα 60: Στιγµιότυπο subscribes (δοµή) 

 
 

 

 

Εικόνα 61 : Στιγµιότυπο subscribers (λίστα) 
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6.4 Πίνακας article 

Name Type Length Null Key 

Id Int 11 No Yes 

Uid Int 11 No  

Cid Int 11 No  

title_gr Varchar 255 Yes  

title_en Varchar 255 Yes  

text_gr Text  Yes  

text_en Text  Yes  

Thumb Varbinary 255 Yes  

Image Varbinary 255 Yes  

Main Int 11 Yes  

Sequence Int 11 Yes  

Frame Int 11 Yes  

Expands Int 11 Yes  

pub_gr Int 11 Yes  

pub_en Int 11 Yes  

Lightbox Int 11 Yes  

 
 Ο πίνακας article είναι σηµαντικός διότι περιέχει όλα τα δεδοµένα του cms µας δηλαδή τις 
εικόνες, τους τίτλους, τις καταχωρίσεις, τη γλώσσα, κλπ. 
 Θα περιγράψουµε αναλυτικά τα µέρη του πίνακα article, δηλαδή το τι υποδηλώνει το κάθε 
στοιχείο του και ποια είναι η σύνδεσή του µε τους άλλους πίνακες. Ο πίνακας article αναφέρεται στα 
θέµατα της σελίδας. Το Id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Το Uid δηλώνει ποιος χρήστης έχει 
βάλει τα συγκεκριµένα δεδοµένα στην σελίδα. Το Cid δηλώνει σε ποιο µενού έχουµε κατατάξει τα 
θέµατά µας. Η συσχέτιση του µε το Id του πίνακα Categories είναι ένα Id προς πολλά Cid του Article. 
Το title γνωστοποιεί την εµφάνιση των τίτλων στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το πεδίο Text δηλώνει 
ποια από τα κείµενα παρουσιάζονται στα ελληνικά και ποια στα αγγλικά. Το πεδίο Thumb 
περιλαµβάνει τη µινιατούρα της φωτογραφίας του άρθρου, όταν αυτό εµφανίζεται στα συνεπτυγµένα 
άρθρα.  Το πεδίο Image περιλαµβάνει τη φωτογραφία του άρθρου σε πλήρη ανάπτυξη. Με το πεδίο 
main καθορίζουµε ποια από τα άρθρα είναι κύρια και ποια δευτερεύοντα. Με το πεδίο Sequence 
καθορίζουµε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται τα άρθρα στην σελίδα. Με το πεδίο Frame 
οργανώνουµε σε ποιο σηµείο της σελίδας θα εµφανίζεται ένα άρθρο. Η σελίδα µας αποτελείται από 
τρία πλαίσια (αριστερό, κεντρικό, δεξί). Αν θέλουµε ένα άρθρο να εµφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο 
θα είναι στο 1, αν θέλουµε στο δεξιό ή στο αριστερό πλαίσιο θα επιλεγεί το 3 ή το 2 αντίστοιχα. Το 
πεδίο pub δηλώνει αν θα εµφανίζονται τα άρθρα και στις δύο γλώσσες που υποστηρίζει η σελίδα ή 
µόνο σε µία. 
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Εικόνα 62 : Στιγµιότυπο του article (δοµή) 

 

 

 

Εικόνα 63 : Στιγµιότυπο του article (λίστα) 
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6.5 Πίνακας banners 
 

Name Type Length Null Key 

Id Int 11 Νο Yes 

Banner_gr Text  Yes  

Banner_en Text  Yes  

Sequence Int 11 Yes  

Frame Int 11 Yes  

home_only Int 11 Yes  

pub_gr Int 11 Yes  

pub_en Int 11 Yes  

  
 Ο πίνακας banners είναι ο πίνακας που περιέχει όλα τα banners και καθορίζει το πού θα 
εµφανίζονται, αν θα εµφανίζονται δηλαδή µόνο στην Αρχική σελίδα ή όχι και σε ποιο πλαίσιο 
(αριστερό - δεξί). 
 Το Id όπως είπαµε είναι πρωτεύον κλειδί σε όλους τους πίνακες της βάσης. To banner_gr και 
banner_en περιέχουν τα δεδοµένα του banner. Το Sequence δηλώνει την σειρά που  θα εµφανίζονται 
τα banners. Με το frame καθορίζουµε σε ποια πλευρά (δεξιά ή αριστερή) θα εµφανίζεται ένα banner. 
Με το home_only ορίζουµε αν το banner θα φαίνεται µόνο στις αρχικές σελίδες. Με το pub 
επιλέγουµε αν θα εµφανίζεται και στις δύο γλώσσες ή µόνον σε µια απ' τις δύο. 

 

Εικόνα 64 : Στιγµιότυπο banners (δοµή) 
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Εικόνα 65 : Στιγµιότυπο banners (λίστα) 
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6.6 Πίνακας design 

Name Type Length Null Key 

Id Int 11  Yes 

Menu Varchar 255 Yes  

Total_size Int 11 Yes  

Total_size_n Varchar 10 Yes  

left_frame_size Int 11 Yes  

left_frame_size_n Varchar 10 Yes  

right_frame_size Int 11 Yes  

right_frame_size_n Varchar 10 Yes  

page_bg_color Varchar 255 Yes  

page_bg_image Varchar 255 Yes  

top_frame_image Varchar 255 Yes  

top_frame_img_valling Int 11 Yes  

top_frame_bg_color Varchar 255 Yes  

top_frame_bg_image Varchar 255 Yes  

center_frame_bg_color Varchar 255 Yes  

center_frame_bg_image Varchar 255 Yes  

left_frame_bg_color Varchar 255 Yes  

left_frame_bg_image Varchar 255 Yes  

right_frame_bg_color Varchar 255 Yes  

right_frame_bg_image Varchar 255 Yes  

main_cats_text_size Int 11 Yes  

main_cats_text_color Varchar 255 Yes  

main_cats_bg_color Varchar 255 Yes  

main_cats_bg_image Varchar 255 Yes  

sub_cats_text_color Varchar 255 Yes  

sub_cats_text_size Int 11 Yes  

sub_cats_bg_color Varchar 255 Yes  

sub_cats_bg_image Varchar 255 Yes  

main_article_title_color Varchar 255 Yes  

main_article_title_size Int 11 Yes  

main_article_text_color Varchar 255 Yes  
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  Ο πίνακας design περιέχει όλα τα δεδοµένα του cms µας ως προς το θέµα της µορφοποίησης. 
 Το Id πρωτεύον κλειδί. Το menu ορίζει τον τρόπο εµφάνισης των µενού (οριζοντίως ή 
καθέτως).  

Το total_size δίνει το πλάτος του Site και το _n δηλώνει αν αυτό είναι σε pixel ή σε ποσοστό. 
Στο Site προτιµήθηκαν τα 1180px διότι αυτό το µέγεθος χρησιµοποιεί το µεγαλύτερο ποσοστό των 
σύγχρονων υπολογιστών.  
 Το left_frame_size και _n µας δείχνει το µέγεθος του αριστερού µενού κατ' αντιστοιχίαν. Το 
Right_frame_size και _m µας δείχνει το µέγεθος του δεξιού µενού. Το page_bg_color δηλώνει το 
bg_color που θα υπάρχει πίσω από το background. Το page_bg_image δηλώνει ποια είναι η 
φωτογραφία του background.  
 Το top_frame_image αντιστοιχεί στη φωτογραφία που βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας. 
Το top_frame_img_vallign δηλώνει τη κάθετη στοίχιση της φωτογραφίας. Το top_frame_bg_color 
δηλώνει το χρώµα που βρίσκεται στο background του πάνω µέρους της σελίδας και το 
top_frame_bg_image δείχνει αν υπάρχει φωτογραφία σ' αυτό.  
 Το center_frame_bg_color δείχνει αν υπάρχει χρωµατικό background στο κεντρικό frame. Το 
center_frame_bg_image ότι υπάρχει φωτογραφία στο background στο κεντρικό frame. Το 
left_frame_bg_color αν έχει χρώµα το αριστερό frame στο background. Το left_frame_bg_image αν 
έχει εικόνα το αριστερό frame στο background. Το right_frame_bg_color αν έχει χρώµα το δεξιό 
frame του background. Το right_frame_bg_image αν έχει εικόνα το δεξί frame στο background.  
 Το main_cats_text_size και _color δηλώνει ποιο είναι το χρώµα και το µέγεθος των 
γραµµάτων των µενού της ιστοσελίδας. Το main_cats_bg_color και _image, αν έχει χρώµα το 
background και φωτογραφία στα µενού. Το sub_cats_text_color και _size δηλώνει το χρώµα και το 
µέγεθος των γραµµάτων στα µενού και υποµενού. Το sub_cats_bg_color και _image το χρώµα, καθώς 
και αν υπάρχει φωτογραφία στο background των µενού και υποµενού.  
 Το main_article_title_color και _size δηλώνει το χρώµα του τίτλου και το µέγεθος του 
ανεπτυγµένου άρθρου. Το main_article_text_color και _size ορίζει το χρώµα και το µέγεθος των 
γραµµάτων του ανεπτυγµένου άρθρου. Το brief_art_bg_color και _image µας δείχνει το χρώµα και αν 
έχει φωτογραφία το background του συνεπτυγµένου άρθρου. Το br_art_title_color και _size, το χρώµα 
και το µέγεθος των τίτλων στα συνεπτυγµένα άρθρα. Το br_art_text_color και _size δηλώνει ποιο θα 
είναι το χρώµα του κειµένου στα συνεπτυγµένα άρθρα.  
 Το bottom_row_bg_color ορίζει το χρώµα του backround στην τελευταία σειρά του site.  
 Το form_labels_text_color είναι το χρώµα των γραµµάτων στις φόρµες του site.  
 Το login_visible πληροφορεί αν φαίνεται η φόρµα του login ή όχι. Στο login_frame αν 
εµφανίζεται το login δεξιά ή αριστερά. Το login_style αν τα γράµµατα θα είναι ανοιχτόχρωµα ή 
σκουρόχρωµα. Το login_valign αν θα εµφανίζεται στην κορυφή ή στο κάτω µέρος του πλαισίου που 
βρίσκεται.  
 To search_visible πληροφορεί αν θα εµφανίζεται η φόρµα του search ή όχι. Το search_frame 
αν εµφανίζεται το search δεξιά ή αριστερά. Το search_style αν τα γράµµατα θα είναι ανοιχτόχρωµα ή 
σκουρόχρωµα. Το search_valign, αν θα εµφανίζεται στο πάνω µέρος του πλαισίου που βρίσκεται ή 
στο κάτω.  
 To language_visible ορίζει αν θα φαίνονται οι επιλογές των γλωσσών στο Site. Το 
language_frame ορίζει πού θα εµφανίζονται οι γλώσσες, δεξιά η αριστερά. Το language_style ορίζει 
αν τo background των σχηµάτων θα είναι ανοιχτόχρωµο ή σκουρόχρωµο. Το language_valign αν θα 
εµφανίζονται στο πάνω µέρος του πλαισίου που βρίσκονται ή στο κάτω.  
 Το subscribe_visible ορίζει αν φαίνεται η φόρµα των subscribers ή όχι. Το subscribe_frame, 
σε ποιο πλαίσιο (δεξιό ή αριστερό) θα εµφανίζονται οι subscribers. Το subscribe_style δηλώνει αν το 
χρώµα της φόρµας θα είναι ανοιχτόχρωµο ή σκουρόχρωµο. Το subscribe_valign ορίζει αν θα 
εµφανίζεται στο πάνω ή στο κάτω µέρος του πλαισίου του. 
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Εικόνα 66 : Στιγµιότυπο design (δοµή) 

 
 

Εικόνα 67 : Στιγµιότυπο design (λίστα) 
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6.7 Οι σχέσεις των πινάκων. 
 Οι µοναδικές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των παραπάνω πινάκων είναι του πίνακα article 
που παίρνει το id του µενού categories για να κατατάξει το θέµα που βάζουµε σε κατηγορία και το id 
του πίνακα users για να µας δηλώσει ποιος είναι ο χρήστης που έβαλε το συγκεκριµένο θέµα, όπως 
φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 68 : Οι σχέσεις των πινάκων. 
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7. Το Site : περιγραφή και περιεχόµενα. 

Επιδίωξα το Site να ταιριάζει µε το περιεχόµενό του. Γι αυτό επέλεξα απαλούς και 
ανοιχτόχρωµους χρωµατισµούς (µε έµφαση στο πράσινο). Ο σχεδιασµός των σελίδων φρόντισα να 
είναι ελκυστικός για τους επισκέπτες του, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στο χαρακτήρα και την 
προσωπικότητα του Site. 

Ένα ακόµα µέληµά µου ήταν να είναι εύκολη η πλοήγηση για τους χρήστες και οι πληροφορίες, 
τα θέµατα και όλα τ΄ άλλα να είναι πλούσια σε υλικό και αξιόλογα. Βέβαια επειδή είναι ένα 
εργαστηριακό Site και δεν είναι δυνατόν να έχει τον όγκο ενός ενεργού, προσπάθησα να έχει ποικιλία 
και αντιπροσωπευτικότητα.  

 

Εικόνα 69 : Η αρχική σελίδα του Site. 

 
Η αρχική σελίδα περιλαµβάνει την κεφαλίδα όπου τοποθετείται ο τίτλος του Site, ανάµεσα 

από δύο φωτογραφίες και τις τρείς στήλες. Την αριστερή, στην οποία βρίσκεται το µενού και 
υποµενού περιεχοµένων, τα σύµβολα των γλωσσών που υποστηρίζει το Site και η φόρµα για τους 
χρήστες που θέλουν να µαθαίνουν τα νέα του Site. Τη δεξιά στήλη που υπάρχουν δύο φωτογραφίες 
που δηλώνουν κατά κάποιο τρόπο τον ελληνικό – ευρωπαϊκό αλλά και τον διεθνιστικό – παγκόσµιο 
προσανατολισµό του Site. Μπορούν να µπουν και άλλα Banners που θα αλλάζουν και θα 
ανανεώνονται, όπως υπάρχει και το σηµείο που µπορούν οι χρήστες µε δικαιώµατα να βάζουν τους 
κωδικούς τους για να µπαίνουν στο Back – End και το σηµείο αναζήτησης του Site. Και η κεντρική 
στήλη που εµφανίζονται τα θέµατα του Site. 
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Εικόνα 70 : Υποµενού Πράσινες Πόλεις. 

Εικόνα 71 : Μενού Φωτογραφίες του Site. 

Οι κατηγορίες – µενού του Site είναι δεκατρείς αλλά υπάρχουν και υποκατηγορίες – 
υποµενού όπως πχ. στο θέµα Περιβάλλον - Οικολογία υπάρχουν τα επιµέρους θέµατα 
«Οικοσυστήµατα – Προστατευόµενες περιοχές», «Πράσινες πόλεις» και «Ρύπανση», στο θέµα 
Ενέργεια τα υποµενού «Πράσινη Αρχιτεκτονική», «Εναλλακτικές πηγές ενέργειας» µε υποµενού τα : 
«Αιολική ενέργεια», «Ηλιακή Ενέργεια», «Κυψέλες Υδρογόνου», «Υδροηλεκτρική Ενέργεια» και 
«Γεωθερµική ενέργεια». 
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Υπάρχουν ακόµα δύο κατηγορίες: µια µε φωτογραφίες από διάφορα πρακτορεία και 
γνωστούς φωτογράφους αλλά και ερασιτέχνες και µια µε video απ’ όλο τον κόσµο, µε θέµατα βέβαια 
πάντα οικολογικά.  

 
 
 

 

Εικόνα 72 : Μενού και φόρµα επικοινωνίας του Site. 

 

Στο τέλος υπάρχει µια φόρµα επικοινωνίας όπου ο επισκέπτης µπορεί να γράψει την άποψή του 
για το Site, την κριτική του και αν θέλει να ανεβάζει δεδοµένα πρέπει να στείλει τα στοιχεία του 
Name και Pass.. Τα mail αυτά πηγαίνουν στους διαχειριστές του Site. 
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8. Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα 
 Η διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας ήταν µια µεγάλη ερευνητική και 
διαπαιδαγωγική εµπειρία. Έπρεπε να προηγηθεί µια επισταµένη αναζήτηση για να εντοπιστούν οι 
βασικές πηγές και τα εργαλεία που θα ήταν τα καταλληλότερα για την πραγµατοποίησή της. Στη 
συνέχεια να επιλεχθούν, να περιγραφούν, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν χωρίς 
προβλήµατα. Συµβουλεύτηκα εκατοντάδες κείµενα και πηγές, έγραψα, διόρθωσα, ξεχώρισα , 
µεταποίησα, συγκόλλησα, συνέθεσα δεκάδες σελίδες. Πολλή σηµαντική σε εµπειρίες ήταν και η 
διαδικασία δηµιουργίας του Site και εµπλουτισµού του. Με στόχο ένα Site εύχρηστο άλλα και 
πλούσιο πλοηγήθηκα σε πάρα πολλούς κόµβους για να επιλέξω και την εµφάνιση και το περιεχόµενό 
του. 
 Οι πολύωρες εργασίες για την αναζήτηση, συλλογή, επιλογή, κατηγοριοποίηση και 
ενσωµάτωση του υλικού και των θεµάτων υπήρξαν προσωπικά πολύ γόνιµες και µου επιφύλαξαν 
εκπλήξεις και ανακαλύψεις. Πιθανόν η εργασία µου να είναι χρήσιµη µόνο για κάποιους επόµενους 
σπουδαστές – να πάρουν ιδέες στοιχεία κλπ. - αλλά για µένα υπήρξε ίσως το πιο δηµιουργικό εξάµηνο 
των σπουδών µου. 
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9. Βιβλιογραφία - Πηγές  

Βιβλιογραφία 
 [1] “Ανάπτυξη WEB εφαρµογών µε PHP και MYSQL” Luke Welling, Laura Tomson Τρίτη 
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[09] http://www.slideshare.net/rodotheos/cms-421346 Θ. ∆ούβλης καθ. Πληρ.  
[10] http://www.php.net 
[11] http://el.wikiversity.org/wiki/Εκµάθηση_PHP/Πρώτα_Βήµατα 
[12] http://el.wikipedia.org/wiki/PHP 
[13] http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL 
[14] http://en.wikipedia.org/wiki/Xampp  
[15] http://noc.auth.gr/service/general/ftp/ 
[16] http://el.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
[17] http://www.bloggertips.gr/2011/03/blog-post_05.html 
[18] http://pacific.jour.auth.gr/content_management_systems/index.html 
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Παράρτηµα :  
 
Παράρτηµα 1ο Οι βασικοί κώδικες που χρησιµοποιεί το 

CMS µου για τις βασικές λειτουργίες του Admin Panel. 
 Σε αυτό το κεφαλαίο θα αναλύσω τον κώδικα που χρησιµοποιεί το CMS για τα βασικότερες 
λειτουργίες του Site µας. 

A. New Categories 

 
 Εικόνα 73 : Στιγµιότυπο νέας κατηγορίας µενού και υποµενού. 

 
 
<!--  --------------------------    NEW CAT / EDIT CAT  (σελ. INDEX) -----------------------    → 
 Εδώ είναι ο κώδικας για τη νέα κατηγορία (Εικόνα 69) για το πώς θα φαίνεται δηλαδή στο 
Admin Panel όταν πατήσετε add items. 
<? If ($action==3 || $action==11) {?> <? f ($parent_name) { 
echo "<table align=\"center\" border=\"0\" cellspacing=\"0\"> <TR> <td height=\"20\" 
valign=\"middle\" bgcolor=\"#ffffff\"> 
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 &nbsp; &nbsp ;< img src=\"images/arrow1.gif\">&nbsp;&nbsp;</td><td bgcolor=\"#ffffff\"> ". 
$parent_name."&nbsp; &nbsp ;< /td></TR> 
 <TR><td>&nbsp ;< /td><td>&nbsp ;< /td></TR></table>";} ?> 
<form action="insert.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" 
onSubmit="return check_form1 (this)"> 
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" 
bgcolor="#dddddd"><TR bgcolor="#ECE9D8"><td>&nbsp ;< /td><td>&nbsp ;< /td> 
<td class="style1">Category properties </td></TR> <TR> 
<Td><div align="right">Name gr <span class="style1">*</span></div></td>            <td>&nbsp ;< 
/td><td><? $Val=''; if ($action==11) $Val=htmlspecialchars (stripslashes ($row_rs ['name_gr'])) ;?> 
<input name="name_gr" type="text" id="name_gr" value="<? Echo $Val?>" size="60" 
maxlength="255"></td></TR><TR> 
<Td><div align="right">Name en <span class="style1">*</span></div></td>            <td>&nbsp ;< 
/td><td> 
<? $Val=''; if ($action==11) $Val=htmlspecialchars (stripslashes ($row_rs ['name_en'])) ;?> 
<input name="name_en" type="text" id="name_en" value="<? Echo $Val?>" size="60" 
maxlength="255"></td></TR><TR><td><div align="right">Image gr</div></td><td> 
&nbsp;  <? $image_tag=''; $image_gr = $row_rs ['image_gr']; 
If ($action==11 && $image_gr) {$image_tag="<img src=\"$image_gr\">";}                                                
echo $image_tag ;?>< /td><td><input name="image_gr" type="file" id="image_gr" size="60" 
maxlength="255" onKeyDown="this.blur ()"></td></TR><TR> 
<Td><div align="right">Rollover image gr</div></td><td>&nbsp ;<? $image_tag=''; 
$image_gr_rover = $row_rs ['image_gr_rover']; 
If ($action==11 && $image_gr_rover) { $image_tag="<imgsrc=\"$image_gr_rover\">";}               
echo $image_tag ;?> </td> 
<Td><input name="image_gr_rover" type="file" id="image_gr_rover" size="60" maxlength="255" 
onKeyDown="this.blur ()"></td></TR><TR> 
<Td><divalign="right">Imageen</div></td><td>&nbsp ;<? $image_tag=''; $image_en=$row_rs 
['image_en']; if ($action==11 && $image_en) {  $image_tag="<img src=\"$image_en\">";} 
echo $image_tag ;?> </td> 
<Td><input name="image_en" type="file" id="image_en" size="60" maxlength="255" 
onKeyDown="this.blur ()"></td></TR><TR><td><div align="right">Rollover image en</div></td> 
<Td>&nbsp ;<? $image_tag=''; $image_en_rover = $row_rs ['image_en_rover']; 
If ($action==11 && $image_en_rover) { 
$image_tag="<img src=\"$image_en_rover\">";} echo $image_tag; 
?></td> 
<Td><input name="image_en_rover" type="file" id="image_en_rover" size="60" maxlength="255" 
onKeyDown="this.blur ()"></td></TR><TR> 
<Td><div align="right">Sequence</div></td><td>&nbsp ;< /td><td> 
<? $Val=''; if ($action==11) $Val=$row_rs ['sequence'] ;?> 
<input name="sequence" type="text" id="sequence" value="<? Echo $Val?>" size="10" 
maxlength="3"></td></TR><? $Val=''; if ($action==11) $Val=$row_rs ['user'] ;?>< TR> 
<Td><div align="right">Users can add articles</div></td><td>&nbsp ;< /td> 
<Td><table width="150" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><TR> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"> 
<input type="radio" name="user" id="radio" value="1" <? If ($Val) echo 'checked';?> > 
</div></td><td bgcolor="#FFFFCC">Yes</td> 
<td bgcolor="#FFCCCC"><div align="center"> 
<input name="user" type="radio" id="radio2" value="0" <? If (! $Val) echo 'checked';?> > 
</div></td><td bgcolor="#FFCCCC">No</td></TR></table></td></TR>                     
<?//add articles from parents $wanted='';if(!$parent_name)$wanted=$_GET['parent'];  
if($parent_name) $wanted=$_GET['cid'];  if($wanted){ $par_arr=array();
 get_parent(&$par_arr, $wanted);$num=count(&$par_arr);//print_r (&$par_arr);?><tr> 
<Td><div align="right">Add articles from</div></td><td>&nbsp ;< /td> 
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<Td><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0"><TR><td> 
<select name="cat_grab_id" id="cat_grab_id"><option value="0">select</option><? $nbsp=''; while 
($num) { $cat_id=&$par_arr [$num-1]; 
$q_par="SELECT * FROM categories WHERE id='$cat_id'"; 
$rs_par=mysql_query ($q_par) or die ("Error: 777r"); //mysql_error () 
$row_rs_par=mysql_fetch_assoc ($rs_par); $cat_name=$row_rs_par ['name_en']; 
echo"<optionvalue=\"$cat_id\">$nbsp<b>$cat_name</b></option>"; 
$nbsp.="&nbsp;";$num--;}?></select></td><td>which exists in </td> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><input name="fr_grab_2" type="checkbox" id="fr_grab_2" 
value="1"></td><td bgcolor="#FFFFCC">left frame </td> 
<td bgcolor="#CCCCFF"><input name="fr_grab_3" type="checkbox" id="fr_grab_3" 
value="1"></td> 
<td bgcolor="#CCCCFF">right frame </td></TR></table></td></TR><? } //add articles?><TR>            
<td>&nbsp ;< /td><td><? $id=''; if ($action==11) $id = $row_rs ['id'] ;?>< /td><td>&nbsp ;< /td>        
</TR><TR><td><input name="action" type="hidden" id="action" value="<? Echo $action?>"> 
<input name="id" type="hidden" id="id" value="<? Echo $id?>"></td><td> 
<? If ($action==11 && ($image_gr || $image_en)) {?> 
<div align="center" style="background-color: #666666 ;"> 
<a href="insert.php? Action=31&id=<? Echo $cid ;?>" onClick="return confirm ('Attention! You will 
loose any unsaved changes. Clear?')">Clear images</a></div></td><? } ?> 
<td><input type="submit" name="button" id="button" value=" Save "></td></TR></table> 
<palign="center">&nbsp ;< /p></form><?}?> 
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B. New – Edit Article 

 
Εικόνα 74 : Στιγµιότυπο εισαγωγής νέου θέµατος. 

 
/*************************   ARTICLES.PHP  ******** ********************/ 
/****                                    NEW / EDIT ARTICLE                      ***/ 
Ο κώδικας όταν προσθέτουµε νέο θέµα και πατάµε add item ή όταν κάνουµε edit σε ένα ήδη υπάρχον 
θέµα (Εικόνα 70). 
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<? If ($action==16 || $action==17) {?>     
<form action="insert.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" 
onSubmit="return check_form1 (this)"> 
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" 
bgcolor="#EEEEEE"><TR><td width="20 %">< strong>TITLE GR</strong></td> 
<td width="80 %"> 
<? $Val=''; if ($action==17) $Val=htmlspecialchars (stripslashes ($row_rs ['title_gr'])) ;?> 
<input name="title_gr" type="text" id="title_gr" size="90" maxlength="255" value="<? Echo $Val 
;?>">< /td></TR><TR bgcolor="#FFFFFF"> 
<td bgcolor="#FFFaF0"><strong>TITLE ENG</strong></td><td bgcolor="#FFFAF0"> 
<? $Val=''; if ($action==17) $Val=htmlspecialchars (stripslashes ($row_rs ['title_en'])) ;?> 
<input name="title_en" type="text" id="title_en" size="90" maxlength="255" value="<? Echo $Val 
;?>">< /td></TR><TR bgcolor="#EEEEEE"> 
<td valign="bottom"><strong>IMAGE (THUMB) </strong><br> 
W :< span class="details">100px * H: ~90px</span><? $thumb_tag=''; if ($action==17) {   
  if ($row_rs ['thumb']) {$thumb=$row_rs ['thumb']; 
$thumb_tag="<img src=\"$img_path$thumb\" name=\"thumb_pic\" id=\"thumb_pic\"><br>";}} 
 If ($thumb_tag) {echo» 
<Br><div align=\"left\" style=\"background-color: #666666; background-image: URL (images/bg.jpg) 
;\"> 
<a href=\"insert.php?action=37&id=$id\" onClick=\"return confirm ('Attention! You will loose any 
unsaved changes. Clear?')\">&nbsp;Clear thumb</a></div>";}?>< /td><td> 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><TR><td> <? Echo $thumb_tag 
;?>             
<input name="thumb" type="file" id="thumb" size="90" maxlength="255"></td></TR></table>          
</td></TR><TR bgcolor="#FFFAF0"><td valign="bottom"><strong>IMAGE (FULL) </strong><br>            
<span class="details">up to 600px width</span><? $image_tag=''; if ($action==17) {if ($row_rs 
['image']) {  $image=$row_rs ['image']; 
$image_tag="<img src=\"$img_path$image\" name=\"image_pic\" id=\"image_pic\"><br>";}} if 
($image_tag) {echo " 
<Br><div align=\"left\" style=\"background-color: #666666; background-image: URL (images/bg.jpg) 
;\"> 
<a href=\"insert.php?action=39&id=$id\" onClick=\"return confirm ('Attention! You will loose any 
unsaved changes. Clear?')\">&nbsp;Clear image</a></div>";}?>< /td><td> 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><TR><td><? echo $image_tag; 
?>  <input name="image" type="file" id="image" size="90" maxlength="255"></td></tr>          
</table></td></tr><tr bgcolor="#FFFAF0"><td><strong>THUMB to FULL</strong><br>   
<span class="details">(clicked thumb displays full image)</span></td><td> 
<? $Val=''; if ($action==16) $Val=0; if ($action==17) $Val=$row_rs ['lightbox'] ;?> 
<input type="radio" name="lightbox" id="lightbox_1" value="1" <? If ($Val==1) echo 'checked';?>> 
Yes &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<input type="radio" name="lightbox" id="lightbox_2" value="0" <? If ($Val==0) echo 'checked';?>> 
No&nbsp; &nbsp; &nbsp ;< /td></TR><TR><td valign="bottom"><strong>TEXT 
GREEK</strong><br> 
<span class="details">images up to 600px width</span></td><td> 
 <? $Val=''; if ($action==17) $Val=$row_rs ['text_gr'];  
// automatically calculates the editor base path based on the _samples directory. 
// this is usefull only for these samples. A real application should use something like this: 
// $oFCKeditor->BasePath = '/fckeditor/’; // '/fckeditor/' is the default value. 
 $sBasePath = $_SERVER['PHP_SELF'] ;$oFCKeditor = new FCKeditor('text_gr') ;
 $oFCKeditor->BasePath = './fckeditor/' ;$oFCKeditor->Value  = $val ;
 $oFCKeditor->Create() ;?>          </td></tr><tr bgcolor="#FFFAF0"> 
<td valign="bottom"><strong>TEXT ENGLISH</strong><br> 
<span class="details">images up to 600px width</span></td><td> 
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<? $Val=''; if ($action==17) $Val=$row_rs ['text_en'];   
// automatically calculates the editor base path based on the _samples directory. 
// this is usefull only for these samples. A real application should use something like this: 
// $oFCKeditor->BasePath = '/fckeditor/’; // '/fckeditor/' is the default value. 
 $sBasePath = $_SERVER ['PHP_SELF']; $oFCKeditor = new FCKeditor ('text_en');
 $oFCKeditor->BasePath = '. /fckeditor/’; 
$oFCKeditor->Value  = $Val; $oFCKeditor->Create () ;>< /td></TR><TR>   
<td><strong>MAIN ARTICLE</strong></td><td> 
<? $checked=''; if ($action==17) $Val=$row_rs ['main']; if ($Val) $checked='checked';?> 
<input name="main" type="checkbox" id="main" value='1' <? Echo $checked ;?>>< /td></TR> 
<TR bgcolor="#FFFAF0"><td><strong>SEQUENCE</strong></td><td> 
<? $Val=''; if ($action==17) $Val=$row_rs ['sequence'] ;?> 
<input name="sequence" type="text" id="sequence" size="5" maxlength="5" value="<? Echo $Val 
;?>">< /td></TR><TR><td><strong>FRAME</strong> <span class="style1">*</span></td><td>          
<? $Val=''; if ($action==17) $Val=$row_rs ['frame'] ;?>             
<input type="radio" name="frame" id="frame_1" value="1" <? If ($action==16 || $Val=='1') echo 
checked';?>> Center &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<input type="radio" name="frame" id="frame_2" value="2" <? If ($Val=='2') echo 'checked';?>>            
Left &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<input type="radio" name="frame" id="frame_3" value="3" <? If ($Val=='3') echo 'checked';?>>      
Right&nbsp; &nbsp; &nbsp;            </td></TR><TR bgcolor="#FFFAF0"> 
<Td><strong>ARTICLE EXPANDS</strong>&nbsp ;< span class="style1">*</span></td><td>     
 <? $Val=''; if ($action==16) $Val=1; if ($action==17) $Val=$row_rs ['expands'] ;?>     
 <input type="radio" name="expands" id="expands_1" value="1" <? if($val==1) echo 
'checked'; ?>>Yes &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="radio" name="expands" id="expands_2" value="0" <? if($val==0) echo 'checked'; ?>>   
No&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td><strong>PUBLISHED</strong></td> 
<Td><table width="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"><TR><td><? $checked=''; if 
($action==16) $checked='checked'; if ($action==17) {$Val=$row_rs ['pub_gr'];       if 
($Val) $checked='checked';}?>< /td> 
<td bgcolor="#FFFFE8"><input name="pub_gr" type="checkbox" id="pub_gr" value="1" <? Echo 
$checked ;?>>< /td><td bgcolor="#FFFFE8">GR</td><td><? $checked='';     if 
($action==16) $checked='checked'; if ($action==17) {$Val=$row_rs ['pub_en'];      if ($Val) 
$checked='checked';}?>< /td> 
<td bgcolor="#FFE7CE"><input name="pub_en" type="checkbox" id="pub_en" value="1" <? Echo 
$checked ;?>>< /td><td bgcolor="#FFE7CE">EN</td></TR></table></td></TR><TR><td> 
<input type="hidden" name="action" id="action" value="<? Echo $action ;?>">   
<input type="hidden" name="cid" id="cid" value="<? Echo $cid ;?>"> 
<input type="hidden" name="id" id="id" value="<? Echo $id ;?>"> 
<input name="pact" type="hidden" id="pact" value="<? Echo $pact ;?>"> 
<input name="puid" type="hidden" id="puid" value="<? echo $puid; ?>"></td><td>&nbsp;</td> 
</tr><tr><td><tableborder="0"cellspacing="0"cellpadding="0"><tr><td>Help</td><td> 
&nbsp;&nbsp;<a href="images/help.jpg" rel="lightbox"><img src="images/help.gif" width="23" 
height="23" border="0"></a></td></tr></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;</td>  
<td><div align="center"><input type="submit" name="button" id="button" value=" Save ">       
</div></td></tr></table></form><? } // if ($action==16 || $action==17)?> 
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C. Print Tree 

 
Εικόνα 75 : Στιγµιότυπο από το δέντρο του Site µε τα µενού και τα υποµενού στα ελληνικά και 

στ' αγγλικά. 
 
<!--    ---------------------     PRINT TREE     --------------------- → 
 Ο κώδικας για το δέντρο των µενού (Εικόνα 71) και των υποµενού για το πώς φαίνεται στο 
Site µας στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
 <? //get all rowsif ($action==21) { 
$query = mysql_query ('SELECT * FROM categories order by sequence, id’); 
while ( $row = mysql_fetch_assoc($query) ){$menu_array_en[$row['id']] = array('name_en' => 
stripslashes($row['name_en']),'parent' => $row['parent']); //array('1'=>[name=>'mission', parent=>'0'])
 $menu_array_gr[$row['id']] = array('name_gr' => stripslashes($row['name_gr']),'parent' => 
$row['parent']);}//recursive function that prints categories as a nested html unorderd list 
Function generate_menu_gr ($parent, $menu_array_gr) {$has_childs = false; 
 //this prevents printing 'ul' if we don't have subcategories for this category      foreach 
($menu_array_gr as $key => $value) {if ($value ['parent'] == $parent) {        
 //if this is the first child print '<ul>'$this_id="m". $key; if ($has_childs === false) {                                
//don't print '<ul>' multiple times$has_childs = true; $par_id="m". $parent; echo '<ul id='. $par_id.'>';     
} $STR = "<li><strong>". $value ['name_gr']."</strong> "."<a href='admin.php? 
Action=11&cid=$key'> <img src=\"images/edit_gif.gif\" border=\"0\" alt=\"Edit\" title=\"Edit\"> 
</a>"." "."<a href='insert.php? Action=12&pa=21&id=$key' onClick=\"return confirm ('Attention! 
you are going to delete this entire category branch (including articles) downwards. Delete?')\"> <img 
src=\"images/remove_gif.gif\" border=\"0\" alt=\"Delete\" title=\"Delete\"> </a>"." "."<a 
href='admin.php? Action=14&parent=$key'> <img src=\"images/in_gif.gif\" border=\"0\" alt=\"Add 
sub\" title=\"Add sub\"> </a>"." "."<a href='articles.php? Action=19&cid=$key'> <img 
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src=\"images/articles.gif\" border=\"0\" alt=\"Articles\" title=\"Articles\"> </a><p></p>"; //$str = 
"<li><a href='javascript: toggle (\"".$this_id."\")'>" . $value ['name_gr']. "</a>";  echo $STR; 
generate_menu_gr ($key, $menu_array_gr); 
//call function again to generate nested list for subcategories belonging to this category                   
echo '</li>';}} if ($has_childs === true) echo '</ul>';} 
//recursive function that prints categories as a nested html unorderd list 
Function generate_menu_en ($parent, $menu_array_en) {$has_childs = false; 
//this prevents printing 'ul' if we don't have subcategories for this category        foreach 
($menu_array_en as $key => $value) {if ($value ['parent'] == $parent) { 
 //if this is the first child print '<ul>' 
$this_id="m". $key; if ($has_childs === false) {//don't print '<ul>' multiple times                                                             
$has_childs=true; $par_id="m". $parent; echo’<ulid='. $par_id.'>';} $STR="<li><strong>". $value 
['name_en']."</strong> "."<a href='admin.php? Action=11&cid=$key'><img 
src=\"images/edit_gif.gif\" border=\"0\" alt=\"Edit\" title=\"Edit\"> </a>"." "."<a href='insert.php? 
Action=12&pa=21&id=$key' onClick=\"return confirm ('Attention! you are going to delete this entire 
category branch (including articles) downwards. Delete?')\"> <img src=\"images/remove_gif.gif\" 
border=\"0\" alt=\"Delete\" title=\"Delete\"></a>".""."<ahref='admin.php? 
Action=14&parent=$key'><img rc=\"images/in_gif.gif\" order=\"0\" alt=\"Add sub\" title=\"Add 
sub\"> </a>"." "."<a href='articles.php? Action=19&cid=$key'> <img src=\"images/articles.gif\" 
border=\"0\" alt=\"Articles\"title=\"Articles\"></a><p></p>"; 
//$str="<li><ahref='javascript: toggle (\"".$this_id."\")'>" . $value ['name_en']. "</a>"; echo $STR;                       
generate_menu_en ($key, $menu_array_en); 
//call function again to generate nested list for subcategories belonging to this category                        
echo '</li>';}} if ($has_childs === true) echo '</ul>';} 
//generate menu starting with parent categories (that have a 0 parent) 
Echo "<table align=\"center\" cellpadding=\"4\" cellspacing=\"4\" border=\"0\"> 
<TR><td align=\"center\" bgcolor=\"#ECE9D8\">ΕΛΛΗΝΙΚΑ</td> 
<td align=\"center\" bgcolor=\"#F5F4EB\">ENGLISH</td></TR> 
<TR><td bgcolor=\"#F5F4EB\" class=\"tree\">«; generate_menu_gr (0, $menu_array_gr);  
Echo "</td><td bgcolor=\"#ECE9D8\" class=\"tree\">"; generate_menu_en (0, $menu_array_en); 
Echo "</td></TR></table>";}?>    
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D. New User 
 

 
Εικόνα 76 : Στιγµιότυπο εγγραφής νέου χρήστη. 

 
/************************ USER.PHP **************** *************/ 
Εδώ παρατίθεται ο κώδικας που χρησιµοποιείται όταν πατάµε add user για να εγγράψουµε έναν 
καινούργιο χρήστη (Εικόνα 72) πατώντας το Save. 
<? If ($action== 40 || $action==42 || $action==43) {?> 
<form action="insert.php" method="post" name="data" id="data"> 
<table width="450" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="4"><TR> 
<td colspan="3" class="subtitle"><div align="center" class="style3">USER </div></td></TR><TR> 
<td colspan="3"><div align="center" class="style3">RECORD DATA </div></td></TR><TR> 
<td width="38%" bgcolor="#ECE9D8"><div align="right">Name * </div></td> 
<td width="62%" colspan="2" bgcolor="#ECE9D8"><div align="center"> 
<input name="username" type="text" class="fields" id="username" size="40" maxlength="40" 
value="<? Echo "$username";?>"/>< /div></td></TR><TR> 
<td bgcolor="#ECE9D8"><div align="right">Password * </div></td> 
<td colspan="2" bgcolor="#ECE9D8"><div align="center"> 
<input name="passwd" type="password" class="fields" id="passwd" size="40" maxlength="20" 
value="<? Echo "$passwd";?>"/>< /div></td></TR><TR> 
<td bgcolor="#ECE9D8"><div align="right">Retype password * </div></td> 
<td colspan="2" bgcolor="#ECE9D8"><div align="center"> 
<input name="passwd2" type="password" class="fields" id="passwd2" size="40" maxlength="20" 
value="<? Echo "$passwd";?>"/>< /div></td></TR><TR><td colspan="3"><div align="right"> 
<input type="hidden" name="id" id="id» value="<? Echo $id ;?>"> 
<input name="action" type="hidden" id="action" value="<? Echo ($action+1) ;?>">< /div> 
<table width="100%» border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><TR> 
<td width="50 %"> &nbsp ;< /td><td width="50 %">< div align="center"> 
<input name="Button" type="button" onClick="test_fields()" value=" Save  " /></div></td></tr><tr>   
<td colspan="2"><div align="center"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></div></td></tr> 
</table></td></tr></table></form><? } ?> 
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E. User 

 
Εικόνα 77 : Στιγµιότυπο εµφάνισης των χρηστών του Site. 

 
/*********************  USER.PHP  (VIEW USERS)  *** ************************/  
 Εδώ βλέπουµε (Εικόνα 73) τον κώδικα που µας δείχνει τους χρήστες του Site µας. 
<? If ($action=='44') {$query="select * from users ORDER BY id"; 
$rs = mysql_query ($query, $conn) or die (mysql_error ()) ;?> 
<table width="90%» border="0" align="center" cellpadding="8" cellspacing="1"> 
<TR bgcolor="#ECE9D8"><td bgcolor="#CCCCFF" align="center" height="44">Name</td> 
<td bgcolor="#CBDCDC" align="center">Pass</td> 
<td bgcolor="#CCCCFF" align="center">ID</td> 
<td bgcolor="#CBDCDC" align="center">Articles</td> 
<td bgcolor="#CCCCFF"><div align="center">Delete user</div></td> 
<td bgcolor="#CBDCDC"><div align="center">Edit user</div></td></TR><? Php $BG=''; 
While ($row_rs = mysql_fetch_assoc ($rs)) {$uid=$row_rs ['id']; $name=$row_rs ['name'];
 $pass=decrypt ($row_rs ['pass'], "awishellas"); 
If ($BG=="#D1D1E9") {$BG="#E2E2F1";} else {$BG="#D1D1E9"; }?><TR bgcolor="<? Echo 
$BG?>"> <td align="center"><? Echo $name ;?>< /td><td align="center"><? Echo $pass ;?>< /td> 
<td align="center"><? Echo $uid ;?>< /td> 
<tdalign="center"><a href="articles.php? Action=45&uid=<? Echo $row_rs ['id'] ;?>">< img 
src="images/articles.gif" alt="View" title="View" width="20" height="20" border="0"></a></td> 
<td align="center"><a href="insert.php? Action=46&id=<? Echo $row_rs ['id'] ;?>" onClick="return 
confirm ('Attention! you are going to delete current user. Delete?')"> <img 
src="images/remove_gif.gif" alt="Delete" title="Delete" width="20" height="20" 
border="0"></a></td><td align="center"><a href="user.php? Action=42&id=<? echo $row_rs['id']; 
?>"> <img src="images/edit_gif.gif" alt="Edit" title="Edit" width="20" height="20" 
border="0"></a></td></tr><?php } ?></table><p align="center"><a href="user.php?action=40">Add 
user</a></p><p align="center">&nbsp;</p><? } ?> 
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F. Subscribers 
 

 
Εικόνα 78 : Εµφάνιση των Subscribers του Site. 

 
 Ο κώδικας για το πώς βλέπουµε τους Subscribers στο Site µας (Εικόνα 74) είναι ο ίδιος µε 
των User. 
 
/******************** USER.PHP ******************/ 
<? If ($action=='55') {$query = "select * from subscribers "; 
$rs = mysql_query ($query, $conn) or die (mysql_error ()); $num_rows = mysql_num_rows ($rs);
 $message = " "; if (! $num_rows) $message = "No records found.";?> 
<table width="80%» border="0" align="center" cellpadding="8" cellspacing="1"> 
<TR bgcolor="#ECE9D8"><td bgcolor="#CCCCFF" align="center" height="44">Name</td> 
<td bgcolor="#CBDCDC" align="center">Email</td> 
<td bgcolor="#CCCCFF" align="center">ID</td> 
<td bgcolor="#CCCCFF"><div align="center">Delete user</div></td></TR><? Php$BG=''; 
while ($row_rs = mysql_fetch_assoc($rs)) {$uid=$row_rs['id'];$name=$row_rs['name'];
 $email=$row_rs['email'];if ($bg=="#D1D1E9") {$bg="#E2E2F1";}else{ $bg="#D1D1E9";} 
?><tr bgcolor="<? echo $bg ?>"> <td align="center"><? echo $name; ?></td> 
<td align="center"><? Echo $email ;?>< /td><td align="center"><? Echo $uid ;?>< /td> 
<td align="center"><a href="insert.php? Action=47&id=<? Echo $row_rs ['id'] ;?>" onClick="return 
confirm ('Attention! you are going to delete current user. Delete?')"> <img 
src="images/remove_gif.gif" alt="Delete" title="Delete" width="20" height="20" 
border="0"></a></td></TR><? Php}?></table><p align="center"><? Echo $message?></p><?    if 
($num_rows) echo"<p align=\"center\"><a href=\"subscribers.php\" target=\"_blank\">Export 
subscribers to CSV</a></p>";}  ?> 
/*****************   SUBSRIBERS.PHP (TO EXPORT SE C SV) ******************/ 
Εδώ βλέπουµε τον κώδικα που χρησιµοποιείται για να βγάλουµε τους Subscribers σε ένα αρχείο csv. 
<? Php require_once ('conn.php'); mysql_select_db ($db, $conn); session_start (); 
If (! isset ($_SESSION ['log_admin'])) header ("location: index.php"); 
if (isset($_SESSION['log_admin']) && $_SESSION['log_admin']!=1) 
{header("location:index.php");}function exportMysqlToCsv($sql_query,$filename = 'export.csv'){ 
$csv_terminated = "\n";$csv_separator = ","; //$csv_enclosed = '"';$csv_enclosed = ''; 
$csv_escaped = "\\"; // Gets the data from the database$result = mysql_query ($sql_query); 
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$fields_cnt = mysql_num_fields ($result); /* $schema_insert = ''; for ($i = 0; $i < $fields_cnt; $i++) {   
$l = $csv_enclosed. str_replace ($csv_enclosed, $csv_escaped. $csv_enclosed,      stripslashes 
(mysql_field_name ($result, $i))). $csv_enclosed; $schema_insert. = $l;  
$schema_insert. = $csv_separator ;} // end for $out = trim (substr ($schema_insert, 0, -1)); 
$out. = $csv_terminated; */ // Format the data 
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$schema_insert = ''; for ($j = 0; $j < $fields_cnt; $j++){       
if ($row[$j] == '0' || $row[$j] != ''){if ($csv_enclosed == ''){$schema_insert .= $row[$j]; }else{              
$schema_insert .= $csv_enclosed .str_replace($csv_enclosed, $csv_escaped . $csv_enclosed, $row 
[$j]). $csv_enclosed ;}} else {$schema_insert. = ‘‘;} if ($j < $fields_cnt - 1) { 
$schema_insert. = $csv_separator ;}} // end for  
$out. = $schema_insert; $out. = $csv_terminated ;} // end while 
Header ("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); 
Header ("Content-Length: «. Strlen ($out)); 
// Output to browser with appropriate mime type, you choose ;) 
Header ("Content-type: text/x-csv"); //header ("Content-type: text/csv");  
//header ("Content-type: application/csv"); 
Header ("Content-Disposition: attachment; filename=$filename"); echo $out; exit ;} 
ExportMysqlToCsv ("SELECT name, email FROM subscribers") ;?> 

 
G. View Article 
 

 
Εικόνα 79 : Στιγµιότυπο εµφάνισης των  θεµάτων του Site. 

 
/*******************  ARTICLES.PHP **************** ******/ 
Εδώ βλέπουµε τον κώδικα για τα θέµατα και πώς φαίνονται στο Site µας (Εικόνα 75). 
<! -- ---------------------          20: ALL ARTICLES         ------------------------ --> 
<? If ($action==20) {?> 
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="1"><TR> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Category</strong></td> 
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<td height="44" align="center" bgcolor="#FFE7CE"><strong>Title Gr</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Title En</strong></td> 
<td bgcolor="#FFE7CE" align="center"><strong>Thumb</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Main</strong></td> 
<td bgcolor="#FFE7CE" align="center"><strong>Seq.</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Frame</strong></td> 
<td bgcolor="#FFE7CE" align="center"><strong>Expands</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Pub. Gr</strong></td> 
<td bgcolor="#FFE7CE" align="center"><strong>Pub. En</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Delete</strong></td> 
<td bgcolor="#FFE7CE" align="center"><strong>Edit</strong></td> 
<td bgcolor="#FFFFE8" align="center"><strong>Owner</strong></td></TR> 
<? Php $num_rows=mysql_num_rows ($rs); 
If (! $num_rows) echo "<TR><td colspan=\"12\" align=\"center\" height=\"100\" class=\"msg1\"> No 
records found.  </td></TR>"; $BG=''; while ($row_rs = mysql_fetch_assoc ($rs)) 
{if ($bg=="#FCEEFF"){$bg="#FFE1E1";}else{ $bg="#FCEEFF";}?> <tr bgcolor="<? echo $bg ?>"> 
<tdalign="center"><? Echostripslashes ($row_rs ['cat_name_gr']) 
.'<Br>'.stripslashes ($row_rs ['cat_name_en']) ;?>< /td> 
<td align="center"><? Echo stripslashes ($row_rs ['title_gr']) ;?>< /td> 
<td align="center"><? Echo stripslashes ($row_rs ['title_en']) ;?>< /td> 
<td align="center"><? If ($row_rs ['thumb']) echo "<img src=\"$img_path". $row_rs 
['thumb']."\">";?></td><td align="center"><? $main='No'; if ($row_rs ['main']) $main='Yes'; echo 
$main ;?>< /td> 
<td align="center"><? Echo $row_rs ['sequence'] ;?>< /td> 
<td align="center"><? $frame=$row_rs ['frame']; if ($frame==1) echo "Center"; if ($frame==2) echo 
"Left"; if ($frame==3) echo "Right";?>< /td><td align="center"><? $expands='No'; if ($row_rs 
['expands']) $expands='Yes'; echo $expands ;?>< /td><td align="center"><? $pub_gr='No'; if 
($row_rs ['pub_gr']) $pub_gr='Yes'; echo $pub_gr ;?>< /td><td align="center"><? $pub_en='No'; if 
($row_rs ['pub_en']) $pub_en='Yes'; echo $pub_en ;?>< /td><td align="center"><? $id=$row_rs ['id']; 
if ($id) {echo "<a href=\"insert.php?action=20&id=$id\"><img src=\"images/remove_gif.gif\" 
border=\"0\" alt=\"Delete\" onClick=\"return confirm ('Attention! you are going to delete current 
record. Delete?')\"></a>";}?></td><td align="center"><? $id=$row_rs ['id']; if ($id) {echo "<a 
href=\"articles.php?action=17&id=$id&pact=$action\"><img src=\"images/edit_gif.gif\" border=\"0\" 
alt=\"Edit\"></a>";}?> </td><td align="center"> <? $user_id=$row_rs['uid']; if($user_id==1) { echo 
"admin"; }else{ echo $row_rs['uname']; } ?> </td></tr><? } // while?></table> 
<? } //if ($action==20)?> 
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H. New – Edit Banner 

 
Εικόνα 80 : Στιγµιότυπο αποθήκευσης νέου Banner στο Site ή αλλαγής σ' ένα ήδη υπάρχον. 

 
    /********************      ADMIN.PHP     ********* ****************/ 
Εδώ βλέπουµε τον κώδικα που τρέχει όταν πατάµε add Banner για ένα νέο Banner ή πατάµε edit σ' 
ένα ήδη υπάρχον Banner, για να εµφανιστεί στο Site µας (Εικόνα 76). 
<! -- --------------------------   NEW/EDIT BANNER Action 61/63 -----------------------    --> 
<? If ($action==61 || $action==63) {?><form action="insert.php" method="post" 
enctype="multipart/form-data" name="form1" onSubmit="return check_form6 (this)"><table 
width="95%" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" bgcolor="#EEEEEE"> 
<TR><td><strong>BANNER_GR</strong></td><td><? If ($action==61 || $action==63) {
 $Val=''; if ($action==63) {if (isset ($_GET ['bid'])) $id=$_GET ['bid']; 
$query="SELECT * FROM banners WHERE id = '$bid'"; 
$rs=mysql_query ($query) or die (mysql_error ()); $row_rs=mysql_fetch_assoc ($rs);
 $Val=$row_rs ['banner_gr'] ;} 
// automatically calculates the editor base path based on the _samples directory. 
// this is usefull only for these samples. A real application should use something like this: 
// $oFCKeditor->BasePath = '/fckeditor/’; // '/fckeditor/' is the default value. 
$sBasePath=$SERVER ['PHP_SELF']; $oFCKeditor=newFCKeditor ('banner_gr');  
$oFCKeditor->BasePath= '. /fckeditor/’; $oFCKeditor->Value= $Val; $oFCKeditor->Create () ;}?> 
</td></TR><TR><td><strong>BANNER_EN</strong></td><td><? 
If ($action==61||$action==63) {$Val=''; if ($action==63) 
{if(isset($_GET['bid']))$id=$_GET['bid'];$query="SELECT*FROMbannersWHEREid='$bid'";$rs=m
ysql_query($query)ordie(mysql_error());$row_rs=mysql_fetch_assoc($rs);$val=$row_rs['banner_en'];
}// automatically calculates the editor base path based on the _samples directory. 
// this is usefull only for these samples. A real application should use something like this: 
// $oFCKeditor->BasePath = '/fckeditor/'; 
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//'/fckeditor/' is the default value. $sBasePath = $_SERVER ['PHP_SELF']; 
$oFCKeditor = new FCKeditor ('banner_en'); $oFCKeditor->BasePath = '. /fckeditor/’; 
$oFCKeditor->Value=$Val; $oFCKeditor->Create () ;}?>< /td></TR><TR> 
<td width="20 %">< strong>SEQUENCE 
<input type="hidden" name="action" id="action" value="<? Echo $action?>"> 
<input type="hidden" name="id" id="id" value="<? Echo $id?>"></strong></td> 
<td width="80 %"> <? $Val=''; if ($action==63) $Val=$row_rs ['sequence'] ;?> 
<input type="text" name="sequence" id="sequence" size="90" maxlength="255" value="<? Echo 
$Val ;?>">< /td></TR><TR><td><strong>FRAME</strong></td><td><? $Val=''; 
If ($action==63) $Val=$row_rs ['frame'] ;?> 
<input type="radio" name="frame" id="frame" value="2" <? If ($Val=='2') echo 'checked';?>> 
Left &nbsp; &nbsp; &nbsp ;< input type="radio" name="frame" id="frame" value="3"<? 
if($action==61 || $val=='3') echo 'checked'; ?>>Right&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr>    
<td><strong>HOME PAGE ONLY</strong></td><td> <?$val=''; 
If ($action==63) $Val=$row_rs ['home_only'] ;?> 
<inputtype="radio"name="home_only"id="home_only" value="1" <? If ($Val=='1') echo 
'checked';?>>      Yes&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<inputtype="radio"name="home_only"id="home_only"value="0"<? 
If ($action==61||$Val=='0') echo’checked’ ;?>> No&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
</td></TR><TR><td><strong>PUBLISHED</strong></td><td> 
<tablewidth="100"border="0"cellspacing="0"cellpadding="3"><TR><td><? $checked=''; 
If ($action==61) $checked='checked'; if ($action==63) {$Val=$row_rs ['pub_gr']; 
If ($Val) $checked='checked';}?>< /td> 
<tdbgcolor="#FFFFE8"><inputname="pub_gr"type="checkbox" id="pub_gr" value="1" <? Echo 
$checked ;?>>< /td><td bgcolor="#FFFFE8">GR</td><td><? $checked=''; 
If ($action==61) $checked='checked'; if ($action==63) {$Val=$row_rs ['pub_en']; 
If ($Val) $checked='checked';}?>< /td> 
<tdbgcolor="#FFE7CE"><inputname="pub_en"type="checkbox" id="pub_en" value="1" <? Echo 
$checked ;?>>< /td><tdbgcolor="#FFE7CE">EN</td></TR></table></td></TR><TR><td>&nbsp ;< 
/td>     <td><input type="submit" name="button2" id="button2" 
value="Save"></td></TR></table></form> <?  } ?> 
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Παράρτηµα 2ο : Οι διαφάνειες της παρουσίασης. 
 
 

 
 

Εικόνα 81 : Εξώφυλλο παρουσίασης 
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Εικόνα 82 : Εισαγωγική διαφάνεια 
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Εικόνα 83 : ∆ιαφάνεια πλήρους παρουσίασης του Θέµατος. 
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Εικόνα 84 : ∆ιαφάνεια µε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του CMS. 
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Εικόνα 85 : ∆ιαφάνεια µε τα είδη του CMS. 
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Εικόνα 86 : ∆ιαφάνεια µε τα κριτήρια επιλογής CMS. 
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Εικόνα 87 : ∆ιαφάνεια µε τα βασικά εργαλεία υλοποίησης και λειτουργίας του Site. 
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Εικόνα 88 : ∆ιαφάνεια µε τα πλεονεκτήµατα της PHP 



 

 

105 

Εικόνα 89 : ∆ιαφάνεια µε τα πλεονεκτήµατα της MySQL. 
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Εικόνα 90 : ∆ιαφάνεια για τα χαρακτηριστικά του Site και του CMS. 
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Εικόνα 91 : ∆ιαφάνεια των πινάκων της Βάσης και τις ιδιότητές τους. 
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Εικόνα 92 : Slide Αρχικής σελίδας του Site. 
 
 
 
 
 


