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Ευχαριστίες 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε κε φινπο 

ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο φια απηά ηα ρξφληα ψζπνπ λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. Θα ήζεια επίζεο 

λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θχξην Παπαδάθε Νηθφιαν, γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα 

αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαζψο θαη γηα ηε βνήζεηά ηνπ, πνπ 

κνπ πξνζέθεξε φπνηε ρξεηάζηεθε. 
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Abstract 

In this thesis there are described in details the steps followed to create a dynamic website that 

has as its central theme the tourist promotion of a place, and more specifically of the Ionian Islands. 

Visitors of this website will be able to learn about all the points of interest of this place through text 

and photographs and to get information on the available transportation to this tourist destination and to 

local travel agencies. Finally, there is the possibility of booking rooms, vehicles or even full vacation 

packages.  

At the same time there is a presentation of basic meanings and modules needed to develop the 

website. Σhe implementation of the application took place with the help of Wordpress, an open source 

Content Management System (CMS). Also, there is an introduction and a presentation of CMS‟s and 

in more detail of  the Wordpress, of which there are analyzed all the elements and building modules, 

and a step by step guide of installation and administration instructions. 
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Σφνοψη 

ηελ πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο πνπ έρεη ζαλ θεληξηθφ ζέκα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ελφο 

ηφπνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ Ινλίσλ Νήζσλ. Οη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο απηήο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο κέζσ θεηκέλσλ θαη 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα κέζα κεηαθνξάο πξνο 

απηφλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηα ηνπηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία. Σέινο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θξαηήζεσλ ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, κέζα κεηαθίλεζεο ή πιήξε εθδξνκηθά παθέηα.  

Παξάιιεια, γίλεηαη θαηαγξαθή βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηφηνπνπ. Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Wordpress, ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System) αλνηρηνχ 

θψδηθα. Αθφκα, γίλεηαη κηα γλσξηκία θαη παξνπζίαζε ησλ CMS θαη πην ιεπηνκεξψο ηνπ Wordpress, 

ηνπ νπνίνπ αλαιχνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη δνκηθά ζπζηαηηθά, θη ελφο νδεγνχ βήκα πξνο 

βήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ.   
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1. Ειςαγωγό 
 
 

1.1. Περύληψη  
 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κηαο 

δπλακηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ Ινλίσλ λήζσλ. Ο επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα 

ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο, θαη γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Δπίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηα θαηά ηφπνπο δηαζέζηκα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, 

ελνηθηαδφκελα νρήκαηα αιιά θαη πιήξε εθδξνκηθά παθέηα πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα παξαπάλσ θαη 

λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε ή απιά λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο. Ο δηαρεηξηζηήο 

ηεο ηζηνζειίδαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη κε λέν πιηθφ ηελ ηζηνζειίδα, λα δέρεηαη emails 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη λα απνθαζίδεη γηα ηηο αηηήζεηο θξαηήζεσλ πνπ ζα έρνπλ θάλεη νη επηζθέπηεο 

ηεο ηζηνζειίδαο.   

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ Wordpress, ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ CMS (Content Management System) αλνηθηνχ θψδηθα. Γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία θαη παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηνηκα 

πξφζζεηα ηνπ Wordpress.  

 

 

1.2. Σκοπόσ και ςτόχοι τησ εργαςύασ  
 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο κηαο ηζηνζειίδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Wordpress, μεθηλψληαο απφ ηα αξρηθά ζηάδηα αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη 

θαιχπηνληαο φιε ηελ πνξεία σο ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Αθφκα, ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Wordpress θαη ησλ πξνζζέησλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη ε επεμήγεζε θάπνησλ βαζηθψλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη φισλ ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο 

ηζηνζειίδαο.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζα είλαη εχθνιε 

θαη θαηαλνεηή ζηε ρξήζε ηεο απφ απινχο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ζα πξνζθέξεη 

κηα πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ πξνβάιιεη θαη ζα ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ θξαηήζεηο online ή λα επηθνηλσλνχλ κε ην δηαρεηξηζηή. 

 

 

1.3. Δομό τησ εργαςύασ  
 

Σα θεθάιαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Κεθάιαην 2: Μεζνδνινγία πινπνίεζεο. Υξήζηκνη νξηζκνί θαη βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ην 

δηαδίθηπν θαη ηελ ρξήζε ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Κεθάιαην 3: Σερλνινγίεο θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε 

ηζηνζειίδσλ.  

Κεθάιαην 4: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). 

Κεθάιαην 5: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ Wordpress. 

Κεθάιαην 6: Αλαιπηηθά βήκαηα πινπνίεζεο ηζηνζειίδαο ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ. 
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2. Μεθοδολογύα Υλοπούηςησ 
 
 

2.1. Μϋθοδοσ ανϊλυςησ & ανϊπτυξησ πτυχιακόσ 
 

Μεθοδολογία Αναφορά ςτη βιβλιογραφία 

PhpMyAdmin https://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin 

MySQL https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL 

Apache https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

PHP https://el.wikipedia.org/wiki/PHP 

CSS https://el.wikipedia.org/wiki/CSS 

HTML https://el.wikipedia.org/wiki/HTML 

Xampp https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

CMS https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 

Wordpress https://el.wikipedia.org/wiki/WordPress 

 
Webpages (Dynamic, Static) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_web_page 
https://en.wikipedia.org/wiki/Static_web_page 

 
 

2.2. Θεωρύεσ 
 

2.2.1. Διαδύκτυο 

 
Εικόνα 1. Διαδίκτυο 

Σν δηαδίθηπν (internet) είλαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ, θαζψο θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε αιιά θαη ηνπο δνξπθφξνπο ηεο γεο. 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ΗΠΑ ην 1969 κε ην φλνκα ARPANET, αξρηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, 

γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεζζάξσλ θφκβσλ 

πνπ ζπλέδεαλ ηέζζεξηο κίλη ππνινγηζηέο. Πιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο παγθνζκίσο, γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ. Η ηερλνινγία ηνπ βαζίδεηαη ζηε 

δηαζχλδεζε επηκέξνπο δηθηχσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη απφ ηνπηθά δίθηπα (local area networks) 

κέρξη επξείαο θιίκαθαο δίθηπα (wide area networks) θαη δνξπθνξηθά, θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηνπο, κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ πξσηνθφιισλ.  

 

2.2.2. Παγκόςμιοσ ιςτόσ 

 
Εικόνα 2. Παγκόςμιοσ Ιςτόσ 

https://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://el.wikipedia.org/wiki/PHP
https://el.wikipedia.org/wiki/CSS
https://el.wikipedia.org/wiki/HTML
https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://el.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_web_page
https://en.wikipedia.org/wiki/Static_web_page
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Ο παγθφζκηνο ηζηφο (world wide web, www ελ ζπληνκία) είλαη έλα ζχζηεκα πξνζέγγηζεο θαη 

δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ (internet). πλήζσο, νη δχν απηέο έλλνηεο 

ζπγρένληαη θαη πνιινί πηζηεχνπλ φηη είλαη ηαπηφζεκεο, φκσο ε αιήζεηα είλαη φηη ν παγθφζκηνο ηζηφο 

είλαη κηα “δπλαηφηεηα” πνπ παξέρεηαη εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έγγξαθα, αξρεία πνιπκέζσλ θαη άιινη 

δηθηπαθνί πφξνη, πνπ ν θαζέλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ εληαίν εληνπηζηή πφξνπ (uniform resource 

locator ή πην θνηλά URL), δηαζπλδένληαη κέζσ δεζκψλ ππεξθεηκέλνπ. Όινη απηνί νη πφξνη 

θηινμελνχληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλνχο 

νηθηαθνχο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη δηθηπαθνί εμππεξεηεηέο (web servers). Η πξνζπέιαζε ησλ πφξσλ 

είλαη εθηθηή κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη θπιινκεηξεηήο (web browser).  

Ο παγθφζκηνο ηζηφο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, απνηειψληαο 

ην θχξην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζηνλ πιαλήηε, γηα λα 

αιιειεπηδξνχλ ζην δηαδίθηπν. Γεκηνπξγήζεθε ην 1989 απφ ηνλ Βξεηαλφ Tim Berners Lee, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (CERN), ζέινληαο λα 

πινπνηήζεη ην φξακά ηνπ γηα εχθνιε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ “ίζσλ” θφκβσλ εληφο ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

 

2.2.3. Ιςτοςελύδα 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή εγγξάθνπ, θαηάιιεινπ γηα ρξήζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Πεξηέρεη 

δηάθνξα είδε πιεξνθνξίαο φπσο θείκελν, ππεξθείκελν θαη πνιπκέζα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνβιεζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Έλα ζχλνιν ηζηνζειίδσλ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην ίδην φλνκα ρψξνπ, δεκηνπξγεί έλαλ δηθηπαθφ ηφπν (web site) ή αιιηψο ηζηφηνπν. Η 

πεξηήγεζε κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ γίλεηαη φηαλ ν επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θάλεη “θιηθ” ζε 

ζπλδέζκνπο (links) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη πνπ επηιέγνληάο ηνπο κεηαθέξεηαη ζηνλ 

πξννξηζκφ πνπ “δείρλνπλ” νη ζχλδεζκνη απηνί. Οη ηζηνζειίδεο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο 

ζηαηηθέο θαη ηηο δπλακηθέο, φπνπ ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα γλσξίζκαηα ηεο θαζεκίαο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Μπνξεί θαλείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ινγηζκηθά ηα νπνία ελδείθλπληαη γηα ηε δεκηνπξγία web pages θαη δηαηίζεληαη ζε 

πιεξσκέλεο εθδφζεηο κε επξεία γθάκα δπλαηνηήησλ, αιιά θαη ζε δσξεάλ εθδφζεηο, κε ιηγφηεξεο 

παξερφκελεο δπλαηφηεηεο. Έλαο άιινο ηξφπνο παξαγσγήο ηζηνζειίδσλ είλαη κέζσ εχρξεζησλ 

κεραληζκψλ πνπ πξνζθέξνπλ είηε αλεμάξηεηεο ηζηνζειίδεο είηε νη ίδηνο ν πάξνρνο φπνπ ζα 

θηινμελεζεί ε ππφ θαηαζθεπήλ ηζηνζειίδα. Οη δχν πξναλαθεξζέληεο ηξφπνη απαηηνχλ ρξφλν θαη 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δηαθνξεηηθά κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα απεπζπλζεί ζε εηαηξείεο πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. 

 

Στατικέσ ιςτοςελίδεσ 

 

 Οη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ ζαλ θχξην γλψξηζκα ην ζηαζεξφ πεξηερφκελν θαη ηε κφληκε 

δηάηαμή ηνπο. Γειαδή εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ έρνπλ 

απνζεθεπζεί. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο είλαη έγγξαθα ηα νπνία 

ζπληάζζνληαη ζπλήζσο κε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ (Hyper Text Markup 

Language, ελ ζπληνκία HTML), ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηνπ παγθνζκίνπ 

ηζηνχ, Tim Berners Lee, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90. Απηή ε θαηεγνξία ηζηνζειίδσλ ελδείθλπηαη 

γηα δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ζηαζεξφ πεξηερφκελν, φπνπ δελ απαηηείηαη ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο. Σα 

βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ ζηαηηθψλ ηζηνζειίδσλ είλαη:  

 

 Μηθξφ θφζηνο πινπνίεζεο θαη θηινμελίαο 

 Γξήγνξε θαη εχθνιε πινπνίεζε 

 Γξήγνξε πξνβνιή ηεο ζειίδαο 

 Γπζθνιία αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ 
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Δυναμικέσ ιςτοςελίδεσ 

 

 Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζηνζειίδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηα-δξαζηηθφηεηα πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ρξήζηε θαη ζειίδαο. Οη ηζηνζειίδεο δειαδή δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά, ηε ζηηγκή πνπ 

θάπνηνο ρξήζηεο έξρεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ server φπνπ θηινμελείηαη ν ηζηφηνπνο. Γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζελάξηα εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη είηε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε, είηε ζηνλ server ή θαη ζηνπο δχν. Σα ζελάξηα εληνιψλ δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξεο γιψζζεο 

ζελαξίσλ φπσο είλαη ε ASP, JavaScript, Perl ή PHP. Η δηαθνξεηηθή δνκή ησλ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ 

δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε ζηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ δπλακηθψλ 

ηζηνζειίδσλ είλαη:  

 

 Δχθνιε αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ  

 Τπνζηήξημε κεγάινπ φγθνπ πεξηερνκέλνπ 

 Απμεκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη θηινμελίαο  

 Απμεκέλνο ρξφλνο πξνβνιήο 

 

2.2.4. Φυλλομετρητόσ ιςτοςελύδων 

 

 
Εικόνα 3. Web Browsers 

Ή πην θνηλά πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνχ (web browser), θαιείηαη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ 

ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ηεο λα πξνβάιιεη, θαη λα αιιειεπηδξά κε πφξνπο ηνπ 

δηαδηθηχνπ φπσο θείκελα, κνπζηθή, βίληεν, εηθφλεο θαη παηρλίδηα. Οη θπιινκεηξεηέο πξνζθέξνπλ 

ζηνλ ρξήζηε ηνπο κεγάιε άλεζε θαη επρέξεηα ζηελ πξνζπέιαζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηάβαζε ζε 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζήκαλζεο 

ππεξθεηκέλνπ (HTML) πξνθεηκέλνπ λα “κεηαθξάζνπλ” θαη λα πξνβάινπλ κηα ηζηνζειίδα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο είλαη ινγηζκηθά πειάηε (client), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηθηπαθφ πξσηφθνιιν HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ηνπ επηπέδνπ 

εθαξκνγψλ. Πιένλ, νη πεξηζζφηεξνη θπιινκεηξεηέο δηαζέηνπλ κηα κεγάιε γθάκα πξφζζεησλ 

ζηνηρείσλ (add-ons, extensions, plugins), ηα νπνία παξέρνπλ επηπιένλ δπλαηφηεηεο ή κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα θαηά ηελ πεξηήγεζε. Σα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο παγθνζκίσο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Google Chrome (62,55%) 

 Mozilla Firefox (15%) 

 Microsoft Internet Explorer (10,7%) 

 Safari (4,75%) 

 Microsoft Edge (3%) 

 Opera (1,75%) 

 

2.2.5. Φιλοξενύα ιςτοςελύδων 

 

Όηαλ ππάξρεη ε απαίηεζε κηα ηζηνζειίδα λα βξίζθεηαη δηαξθψο αλαξηεκέλε (online) ζην 

δηαδίθηπν, ηφηε ζα πξέπεη πξψηα λα απνζεθεπηεί ζε έλαλ Web Server. Γη‟ απηφ ππάξρνπλ νη 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε εηαηξίεο αιιά θαη ηδηψηεο, λα δηαζέηνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν, ζπλερψο, αμηφπηζηα θαη κε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα. 

Θα ήηαλ αδχλαην ν θάζε ρξήζηεο μερσξηζηά, λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ψζηε λα 
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εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. Η θηινμελία ηζηνζειίδσλ 

(Web Hosting) ινηπφλ, είλαη αχηε ε δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ επηηξέπεη θάηη ηέηνην κε ζρεηηθά κηθξφ 

αληίηηκν ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ.  

Ο φξνο Web Hosting ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ πνπ ππάξρεη εληφο 

εμππεξεηεηή (server), θαη παξέρεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε κηαο ηζηνζειίδαο γηα λα ηνπνζεηήζεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνχ ηνπ αιιά θαη ηα emails ηνπ. Η δηαρείξηζε ελφο ηζηφηνπνπ γίλεηαη 

απνκαθξπζκέλα, ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ελφο απινχ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, πιεθηξνινγψληαο ηελ 

θαηάιιειε δηεχζπλζε θη έπεηηα ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαρείξηζεο ελψ γηα “αλέβαζκα” 

θάπνηνπ λένπ αξρείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο αξρείνπ (File Transfer Protocol, 

FTP), αθνχ πξψηα εηζαρζνχλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία (θφκβνο, φλνκα ρξήζηε, θσδηθφο πξφζβαζεο).  

 

2.2.6. Δικτυακόσ εξυπηρετητόσ 

 

Δμππεξεηεηήο ή δηαθνκηζηήο (server), θαιείηαη έλαο ππνινγηζηήο ή έλα ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Η θχξηα ιεηηνπξγία ελφο server 

είλαη ε επεμεξγαζία θαη πινπνίεζε αηηεκάησλ πειαηψλ, πνπ δέρεηαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ 

πξσηνθφιινπ HTTP, γηα ηελ εκθάληζε, επεμεξγαζία ή απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ. Οη αλσηέξσ 

δηθηπαθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε πειάηεο (clients) πνπ κπνξνχλ λα “ηξέρνπλ” αθφκα θαη ζηνλ ίδην 

ππνινγηζηή ή ζε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ. 

ε κεγάιεο έθηαζεο δίθηπα, φπνπ ν δηαθνκηζηήο ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιπάξηζκα 

αηηήκαηα πειαηψλ, δελ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θνηλφο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο αιιά έλα ζχζηεκα 

απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ. Σα βαζηθά ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ εμππεξεηεηή θαη ηνλ θάλνπλ λα 

μερσξίδεη απφ ηνπο απινχο ππνινγηζηέο είλαη νη γξήγνξνη επεμεξγαζηέο πνπ ππνζηεξίδεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα επεμεξγάδεηαη ηα δηάθνξα δεδνκέλα, νη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ζθιεξνί 

δίζθνη αιιά θαη νη ηαρχηαηεο κλήκεο. πλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ζχζηεκα δηπιήο ηξνθνδνζίαο, απφ 

ζπζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS), αιιά θαη απφ έλα πνιχ θαιφ ζχζηεκα ςχμεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο θαη ζηγνπξηάο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

2.2.7. Σύςτημα ονομϊτων τομϋων 

 

Σν χζηεκα Ολνκάησλ Σνκέσλ (Domain Name System, ελ ζπληνκία DNS ), είλαη έλα βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεκηνπξγήζεθε ην 1980, θαη πξφθεηηαη γηα έλα 

ηεξαξρηθφ ζχζηεκα απφδνζεο νλνκάησλ ζε ππνινγηζηέο, ππεξεζίεο ή θάζε είδνπο πφξν πνπ ζπλδέεηαη 

ζην δηαδίθηπν ή ζε θάπνην ηδησηηθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν IP. Κάζε νληφηεηα εληφο 

ηνπ DNS, δηαζέηεη έλα φλνκα ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, κε πην ζεκαληηθή ηε 

ζπζρέηηζε ηνπ κε κηα αξηζκεηηθή δηεχζπλζε IP. Η αλάγθε αληηζηνίρηζεο ελφο νλφκαηνο κε κηα 

δηεχζπλζε IP, παξνπζηάζηεθε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο απνκλεκφλεπζεο αξηζκψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

επθνιία ζπγθξάηεζεο ελφο νλφκαηνο. Έηζη, γίλεηαη πην απιή ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ηνπ νλφκαηνο 

θάπνηνπ πφξνπ εληφο δηθηχνπ, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

DNS είλαη νη εμήο:  

 

 Κάλεη εθηθηφ ηνλ εληνπηζκφ ελφο δηαθνκηζηή ε κηαο ππεξεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή 

πιεθηξνινγψληαο απιά έλα φλνκα θη φρη κηα αξηζκεηηθή δηεχζπλζε IP (π.ρ. 

www.facebook.com αληί γηα 173.252.120.6). 

 πζρεηίδεη νλφκαηα κε δηεπζχλζεηο IP, θάλνληαο πην εχθνιε θαη απιά ηε δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ππνινγηζηψλ ελφο δηθηχνπ, θαζψο δε ζα είλαη απαξαίηεην 

λα απνκλεκνλεχνπλ αξηζκνχο αιιά νλφκαηα ππνινγηζηψλ. 

 πζρεηίδεη νλφκαηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη απνδίδεη έλα φλνκα ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο 

IP, κε ζηφρν ηε δηακνίξαζε εξγαζηψλ κεηαμχ servers γηα ηε γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία 

αηηεκάησλ ή ηελ αλαθαηεχζπλζε (redirecting) ησλ clients ζε δηαθνκηζηέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αληίζηνηρεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο αιιά βξίζθνληαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή απφζηαζε απφ ηνλ 

πειάηε. 
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2.2.8. Τουριςμόσ & διαδύκτυο 

 

 
Εικόνα 4. Ηλεκτρονικόσ Τουριςμόσ 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ νηθνλνκία κηαο πεξηνρήο απνηειεί  θη ν ηνκέαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Γηα ηνχηνλ αθξηβψο ην ιφγν, πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζέζεη σο πξσηεχνλ δήηεκα, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή θέξδνπο. Η ζπλερψο εμειηζζφκελε 

ηερλνινγία θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θάλνπλ εθηθηή ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ 

επθαηξηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θάζε 

ρψξαο. Καηά ζπλέπεηα, απαηηνχληαη φιν θαη πην πξσηφηππεο, φιν θαη πην έμππλεο κέζνδνη πνπ ζα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη ε 

δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαιχηεξε 

πξνψζεζε ηνπ εθάζηνηε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Έηζη, ν επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζα κπνξεί λα 

έρεη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, κηα θαιή εηθφλα, αιιά θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε-

πιεξνθφξεζε  ζηα ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ ίζσο λα έρεη γηα ηνλ ηφπν πνπ ελδηαθέξεηαη. 

ην αέλαν παηρλίδη ηεο ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ζπκβάιιεη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ν ρψξνο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ κέζσ απηνχ δηνρεηεχνληαη άπεηξεο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, θαζψο ν ρψξνο 

ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη θαηαζηεί αξθεηά δεκνθηιήο θη αζθεί κεγάιε επηξξνή ζην θνηλφ, φιε ε 

βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ βαζίδεηαη ζε απηφλ θαη θάζε ηφζν ζηνρεχεη ζηελ φιν θαη πην ζηξαηεγηθή 

ρξήζε ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πεγή ηαμηδησηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηα άιια, πην θιαζηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ε πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ ζηελ Δπξψπε, πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ 

ή/θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ – κεηαμχ άιισλ λα θάλνπλ 

έξεπλα πξνζθνξψλ- αιιά θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.  Γπζηπρψο, ζηελ Διιάδα, ηα δεδνκέλα 

είλαη δηαθνξεηηθά, αθνχ νη ηνπξηζηηθέο  επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν πνιχ ην δηαδίθηπν γηα 

ηελ πξνψζεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνηηκψληαη ηφζν κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε ζρέζε κε άιια 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηνχηνλ ην ιφγν, θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο δηαδηθηπαθέο 

πσιήζεηο είλαη ε ηξίηε απφ ην ηέινο, κπξνζηά απφ άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, φπσο ε Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία, αληίζεηα, ε Σζερία, ε Ιξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν έξρνληαη πξψηεο ζηελ επηινγή.  

Αλ, ινηπφλ, άιιαδε ην δηαδηθηπαθφ ηνπξηζηηθφ ηνπίν ηεο Διιάδαο θαη γηλφηαλ κηα πην επξεία 

θη νξγαλσκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα νθέιε ζα ήηαλ πεξηζζφηεξα. Αθελφο ζα ηνλσλφηαλ ε 

ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ζα δεκηνπξγνχληαλ θίλεηξα γηα ηε κεηέπεηηα θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο 

ζε κηα απφ ηηο πξψηεο ηνπξηζηηθέο επηινγέο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αθεηέξνπ ζα 

δεκηνπξγνχληαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

λα δνζεί ε πξέπνπζα ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ δηαδηθηχνπ, νχησο ψζηε ε Διιάδα λα απνθηήζεη ηε ζέζε 

πνπ ηεο αλαινγεί αλάκεζα ζηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο. Απηφ, φκσο, ζα επηηεπρζεί κφλν 

κέζσ δηαδηθηπαθήο πξνψζεζεο,  θάηη πνπ πξνδηαζέηεη πςειφηεξν θφζηνο. 

Η ζπλερήο θη επξείαο γθάκαο ελεκέξσζε πξνο ηνπο επηζθέπηεο, ελδερνκέλσο λα ζπλεπάγεηαη 

θαη ηαμηδησηηθά παθέηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη πςειφηεξσλ ρξεκαηηθψλ  απαηηήζεσλ. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρξήζε κεγάινπ πνζνζηνχ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ζα ζεκαηνδνηνχζε θαη κηα επθαηξία αλάδεημεο-ελίζρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο. Γηα απηφλ ην ιφγν, νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ: 

 

 Να  εδξαηψζνπλ, κέζσ ηεο πνιπγισζζίαο,  ηε ζπλερή παξνπζία ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν. 

Απηφ ζα απνηειεί θαη ην βαζηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη θξαηήζεσλ, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

βξίζεη πεξηερνκέλνπ πνπ ζα δηεπξχλεηαη ζπλερψο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ αμηφινγν ηνπξηζηηθφ πεξηερφκελν  πνιηηηζηηθήο θχζεσο, πξάγκα ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 
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 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζε επξεία θιίκαθα ηα δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αιιά θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηνλ ζρνιηαζκφ απφ πειάηεο. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε αθζνλία πιεξνθνξηψλ, σζεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ ζέινπλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα απνθαζίζνπλ επθνιφηεξα. 

 

2.2.9. Δυνατότητεσ ηλεκτρονικού τουριςμού 

 

Ειςαγωγή 

 

ηελ πξνψζεζε θη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη θη άιιε κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, νη δηαδηθηπαθέο αγνξαπσιεζίεο. Καζψο, 

ινηπφλ, ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, νη 

δηαδηθηπαθέο αγνξαπσιεζίεο, ηφζν απφ πιεπξάο πξντφλησλ, φζν θη απφ πιεπξάο ππεξεζηψλ, 

θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηηο επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαηέρνπλ  κεγάιν κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπο, πξάγκα πνπ απηνκάησο δεκηνπξγεί έλα θιίκα πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νη εηαηξίεο ελνηθίαζεο 

νρεκάησλ θαη νη αθηνπιντθέο εηαηξείεο, πνπ έπνληαη θαη θαηέρνπλ κηθξφηεξα κεξίδηα ζηελ πίηα ηεο 

αγνξάο. 

Δθηφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα,  ν ελδηαθεξφκελνο 

επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί άκεζα θαη γηα άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα αθνξνχλ ζηνλ ηφπν πνπ έρεη επηιέμεη γηα λα ηαμηδέςεη. Καζψο έρεη πιεζψξα 

επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, κπνξεί  λα ελεκεξσζεί γηα ελδερφκελε 

αιιαγή ζην ηαμηδησηηθφ πξφγξακκά  ηνπ.( πρ. καηαίσζε πηήζεο ιφγσ απεξγίαο ή θαθνθαηξίαο) ή λα 

επεμεξγαζηεί πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπ θαλνχλ ρξήζηκεο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζε έλαλ 

φρη θαη ηφζν δεκνθηιή πξννξηζκφ( πρ. εκβφιην γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ελεκέξσζε ζρεηηθή 

κε ηε ζξεζθεία, ηα ήζε/ έζηκα θαη ηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θάπνηαο άιιεο). Καηφπηλ 

φισλ απηψλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κέζν 

ελεκέξσζεο, αιιά θαη σο κέζν πξνεηδνπνίεζεο-ζπκβνπιήο πξνο ηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν 

ηνπξίζηα.   

 

Πλεονεκτήματα  

 
Δίλαη γλσζηφ φηη φινη νη θνξείο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, θαη νη παξέρνληεο θαη νη 

ιακβάλνληεο, απνθνκίδνπλ θάπνηα νθέιε απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο πειάηεο, ηα νθέιε είλαη ηα εμήο: 

 Πνιχπιεπξε θαη πιήξεο ελεκέξσζε 

 Γπλαηφηεηα επηινγψλ 

 Πξφζβαζε ζε θξηηηθέο άιισλ ηνπξηζηψλ γηα ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

 Γπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο γλψκεο ηνπο 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο παξέρνληεο, ηα νθέιε είλαη ηα εμήο: 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο:  

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο 

 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 Γηαξθήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Γεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο 

 Βειηίσζε απηφ – εηθφλαο ηνπο 
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Γηα ηνπο πξννξηζκνχο:  

 

 Αλάδεημε  

 Απνδέζκεπζε απφ ηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία ή ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο 

 Απηφ-πξνβνιή θαη απηφ-πξνψζεζε ζε παγθφζκην επίπεδν 

 Βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ 

 Μείσζε θφζηνπο δηαθήκηζεο 

 

Μειονεκτήματα  

 
Ωζηφζν, πέξαλ ησλ πιενλεθηεκάησλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ πξνθχπηνπλ 

θαη θάπνηα αξλεηηθά ζεκεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Γηα ηνπο πειάηεο:  

 

 Η έιιεηςε αζθάιεηαο ή έζησ ε αίζζεζε απνπζίαο αζθάιεηαο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν 

γηα ηνλ πειάηε, φζν θαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, νδεγεί πνιινχο ηνπξίζηεο ζηελ απ‟ επζείαο 

επηθνηλσλία- ελεκέξσζε κε ηα ίδηα ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

 Δλδερφκελε αδπλακία πξφζβαζεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

 Έιιεηςε απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ή/ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο:  

 

 Αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ  ζπλερνχο ζπληήξεζεο θαη έξεπλαο λέσλ ηερλνινγηψλ πξνβνιήο, 

πξάγκα πνπ εμππαθνχεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ  

 Έιιεηςε απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο 

 Ακθηζβήηεζε πιενλεθηεκάησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ιφγσ εκκνλήο θαη πξνζθφιιεζεο ζηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

 

2.2.10. Αςφϊλεια ηλεκτρονικών ςυναλλαγών 

 

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο κηαο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πνλνθέθαιν ησλ αηφκσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, 

ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο εληνπίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ (booking), νη νπνίεο παξέρνληαη 

ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ηζηφηνπνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα κνξθή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε ηηο ίδηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο, φπνπ απιά δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε 

ππεξεζίεο θαη φρη αληηθείκελα. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Κέληξσλ Καηαλαισηή νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαη θπξίσο νη κηθξνκεζαίεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, δελ παξνπζηάδνπλ ηα επηζπκεηά έζνδα. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν θφβνο ησλ 

ρξεζηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ν θφβνο γηα ηε κε επηηπρή έθβαζε 

ηεο ζπλαιιαγήο (κελ ηπρφλ ραζνχλ ηα ρξήκαηα, κελ πέζνπλ ζχκαηα απάηεο).  

 Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηζθεπηψλ-ρξεζηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ απαηηείηαη 

εμνηθείσζε κε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο, θαιή γλψζε ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο θαη ηθαλφηεηα λα 

δηαθξίλνπλ ηπρφλ ηζηνζειίδεο πνπ είηε δεκηνπξγήζεθαλ απφ επηηήδεηνπο κε ζθνπφ ηελ θινπή 

ρξεκάησλ ή είλαη ηζηνζειίδεο πνπ δελ παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπο 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαηά ην δπλαηφλ, έλα εχρξεζην θαη εχθνια 

θαηαλνεηφ πεξηβάιινλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο 

πξνζηαζίαο. ήκεξα, ε πην αμηφπηζηε κνξθή αζθαιείαο πνπ παξέρεηαη ζε δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, 

είλαη ην  Secure Socket Layer (SSL). 
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Secure Socket Layer 

 
Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Netscape κε ζηφρν ηελ 

παξνρή αζθάιεηαο ζην internet, θαηά ηε δηάξθεηα αληαιιαγήο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Η έθδνζε 3.0 

ηνπ SSL ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1996 θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ελφο 

λένπ πξσηνθφιινπ, ηνπ Transport Layer Security (TLS), ην νπνίν ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

πξνθάηνρφ ηνπ. 

Σν SSL ιεηηνπξγεί πξηλ ην TCP/IP ζην επίπεδν δηθηχνπ, εθηειψληαο κηα ζεηξά απφ δηεξγαζίεο 

πξηλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηψλ. Αξρηθά γίλεηαη κηα “γλσξηκία”, o client 

πηζηνπνηεί ηνλ server θαη ην αληίζεην. Έπεηηα ν client ζηέιλεη ζηνλ server, θξππηνγξαθεκέλν ην 

ζπκκεηξηθφ θιεηδί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο. Ο server ην 

απνθξππηνγξαθεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί θαη ζηέιλνπλ κήλπκα φηη είλαη έηνηκνη γηα 

έλαξμε αληαιιαγήο θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθή έλδεημε, ηνπ φηη θάπνηνο 

βξίζθεηαη πιένλ ζε ηζηνζειίδα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν αζθάιεηαο SSL, είλαη ε αιιαγή ζηε 

γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ web browser, φπνπ ε δηεχζπλζε δελ αλαγξάθεηαη πηα σο “http://...” αιιά σο 

“https://...” δειαδή Hyper Text Transfer Protocol Secure. 
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3. Σχϋδιο Δρϊςησ για την εκπόνηςη τησ εργαςύασ 
 
 

3.1. State of the Art 
 

3.1.1. Apache 

 
Εικόνα 5. Apache HTTP Web Server 

Ο Apache HTTP δηαθνκηζηήο, γλσζηφο επξέσο ζαλ Apache είλαη ην πην δηαδεδνκέλν 

ινγηζκηθφ εμππεξεηεηή παγθνζκίσο. Η δεκηνπξγία ηνπ βαζίζηεθε ζηνλ HTTPd server θαη ε αλάπηπμή 

ηνπ μεθίλεζε ην 1995, απφ ηνλ Robert McCool, ν νπνίνο απνρψξεζε απφ ην πξφγξακκα HTTPd ηνπ 

National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Δγθαζίζηαηαη ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα φπσο Windows, Linux, Unix θαη Mac OS X, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ 

δηαθφξσλ ρξεζηψλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ θηινμελνχλ. Δθηφο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζαλ 

εμππεξεηεηήο ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε ηνπηθά δίθηπα ζαλ δηαθνκηζηήο, ζπλεξγαδφκελνο 

κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ φπσο Oracle, MySQL. Απφ ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηέθηεζε ηελ θνξπθή ζηελ θαηεγνξία ηνπ, φπνπ θαη παξακέλεη κέρξη θαη ηηο κέξεο 

καο, θαζψο εμππεξεηεί ην 46,4% φισλ ησλ ελεξγψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ.  

 

 

3.1.2. PHP 

 
Εικόνα 6. PHP 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ εθηειείηαη ζπλήζσο ζηελ πιεπξά ηνπ 

δηαθνκηζηή, θαη ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε Ιζηνχ, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ . Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Rasmus 

Lerdorf ην 1994, ηελ πεξίνδν πνπ έγξαθε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. ηε ζπλέρεηα, δηεχξπλε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ, πξνζζέηνληαο ηνπο δηθηπαθέο θφξκεο θαη ζπλδένληαο ηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, 

νλνκάδνληαο απηή ηε κέζνδν “Πξνζσπηθή Ιζηνζειίδα/Γηεξκελέαο Φνξκψλ” (Personal Home 

Page/Forms Interpreter, ελ ζπληνκία PHP/FI). Απηή ήηαλ θαη ε πξψηε εκθάληζε ηεο PHP, πιένλ ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο παξάγεηαη απφ ηελ PHP Development Team, ελψ ην αθξσλχκην 

PHP αληηπξνζσπεχεη πηα ηνλ φξν Hypertext Preprocessor. 

Η PHP είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο web 

servers, ζρεδφλ ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη πιαηθφξκα, ρσξίο θάπνηα ρξέσζε. Ο θψδηθαο ηεο 

PHP κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηνλ HTML θψδηθα κηαο ηζηνζειίδαο, ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο. πλήζσο, γίλεηαη 

επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα απφ έλαλ δηεξκελέα PHP, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζαλ ζηνηρείν ελφο web 

server. Ο βαζηθφο δηεξκελέαο PHP, ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ Zend Engine, είλαη ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ θαη δηαηίζεηαη ππφ ηελ άδεηα PHP.  
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3.1.3. MySQL 

 
Εικόνα 7. MySQL 

Η MySQL, είλαη έλα  ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, αλνηθηνχ 

θψδηθα (Relational Database Management System, ελ ζπληνκία RDBMS). Κχξηα δηεξγαζία κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ είλαη δηαζχλδεζή ηεο κε κηα ηζηνζειίδα, κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, εληφο ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ πηλάθσλ απηψλ. Γεκηνπξγήζεθε απφ κηα ζνπεδηθή εηαηξεία, ηελ MySQL AB, ε νπνία 

ηδξχζεθε απφ ηνπο David Axmark, Allan Larsson θαη Michael “Monty” Widenius, ελψ ηψξα πηα, 

αλήθεη ζηελ Oracle Corporation. Η δεκηνπξγία ηεο μεθίλεζε ην 1994 θαη ε πξψηε έθδνζή ηεο 

θπθινθφξεζε ζηηο 23 Μαΐνπ 1995. Σν φλνκα, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ “My”, ην φλνκα ηεο θφξεο 

ηνπ ζπληδξπηή Michael Widenius, θαη ηνπ “SQL”, ε ζπληνκνγξαθία γηα ηε δνκεκέλε γιψζζα 

εξσηεκάησλ (Structured Query Language).  

Η αλάπηπμή ηεο έρεη γίλεη κε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C++, ελψ ν πεγαίνο 

θψδηθάο ηεο είλαη δηαζέζηκνο ππφ ηνπο φξνπο αδείαο General Public License (GNU). H MySQL 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ  Linux, OS X, Microsoft Windows, OpenSolaris, Oracle Solaris, Symbian, SunOS, SCO 

OpenServer, SCO UnixWare, Sanos θαη Tru64. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο, πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο MySQL, είλαη νη TYPO3, MODx, Joomla, WordPress, phpBB, myBB, θαη Drupal, θαζψο 

θαη θάπνηεο δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο, φπσο Google, Facebook, Twitter, Flickr θαη YouTube. 

 

 

3.1.4. XAMPP 

 

 
Εικόνα 8. XAMPP 

Σν XAMPP είλαη έλα δσξεάλ παθέην ινγηζκηθνχ, αλνηθηνχ θψδηθα θαη αλεμαξηήηνπ 

πιαηθφξκαο, δειαδή ππνζηεξίδεη πνιινχο ηχπνπο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο Microsoft 

Windows, Linux. Mac OS X, θαη Solaris. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ Apache, θαη ην φλνκά ηνπ ππνδειψλεη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ απηφ ην παθέην. Σν “X” 

ζπκβνιίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ παθέηνπ λα ηξέρεη ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο, ην “A”  δειψλεη ηελ 

χπαξμε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ HTTP web server Apache θαη ην “M” ηελ χπαξμε ηεο MySQL (ηείλεη 

λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα πην εμειηγκέλε έθδνζε, ηελ MariaDB). Σα δχν “P” ππνδειψλνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη Perl, ελψ εθηφο απηψλ ησλ βαζηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, ην XAMPP πεξηέρεη πνιιά άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία φπσο FTP Client, 

PhpMyAdmin, Mercury Mail Server θ.α. ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο εγθαηάζηαζε. Γεδνκέλνπ φηη 

ζηελ πξάμε νη πεξηζζφηεξεο αλαπηχμεηο web server ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε ην XAMPP, 

ε κεηάβαζε απφ έλαλ δνθηκαζηηθφ ηνπηθφ δηαθνκηζηή ζε έλα δσληαλφ δηαθνκηζηή ζην δηαδίθηπν, 

γίλεηαη εμαηξεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία. 

Οη δεκηνπξγνί ηνπ XAMPP, ην πξνφξηδαλ γηα ρξήζε σο έλα εξγαιείν αλάπηπμεο, γηα λα είλαη 

εθηθηφ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ζηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ λα δνθηκάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

ηνπηθά, ζηνπο δηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο, ρσξίο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή δηακφξθσζε θαη νξζή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο, ρσξίο ζθάικαηα, ψζηε 

έπεηηα λα κπνξεί λα γίλεη κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά  ε πξνψζεζή ηεο (αλέβαζκα) ζην δηαδίθηπν. 
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3.1.5. PhpMyAdmin 

 
Εικόνα 9. PhpMyAdmin 

Σν PhpMyAdmin είλαη έλα αλνηθηνχ θψδηθα εξγαιείν, γξακκέλν ζε PHP γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη πξννξίδεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ MySQL ή 

MariaDB, κε ηε ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηζηνχ θαη θαηφπηλ εηζαγσγήο ηνπ νλφκαηνο 

δηαρεηξηζηή θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν 1998, ν Tobias Ratschiller, ν 

νπνίνο εθείλε ηελ πεξίνδν εξγαδφηαλ σο ζχκβνπινο πιεξνθνξηθήο, μεθίλεζε λα εξγάδεηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο γηα ηελ MySQL, βαζηζκέλν ζε PHP θαη εκπλεπζκέλν απφ 

ην MySQL-Webadmin. Σειηθά, νινθιήξσζε ην έξγν ηνπ ην 2000, θαη ην PhpMyAdmin έγηλε κηα απφ 

ηηο δεκνθηιέζηεξεο PHP εθαξκνγέο θαη ην πην γλσζηφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο MySQL. Πιένλ, είλαη 

δηαζέζηκν ζε 78 γιψζζεο, ζπληεξείηαη απφ ηελ θνηλφηεηα PhpMyAdmin Project θαη κπνξεί λα 

εθηειέζεη δηάθνξεο εξγαζίεο, φπσο δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή δεδνκέλσλ, πηλάθσλ ή 

πεδίσλ, θαζψο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

3.1.6. HTML 

 

Η Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ (HyperText Markup Language, ελ ζπληνκία HTML), 

είλαη ε ηππηθή γιψζζα ζήκαλζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δεκηνπξγφο ηεο HTML 

ήηαλ ν Tim Berners Lee, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ αλέπηπμε θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηνλ θπιινκεηξεηή θαη 

ηνλ δηαθνκηζηή, ην έηνο 1990.  

Η δνκή ελφο HTML εγγξάθνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα αληηθείκελα, ηα νπνία νξηνζεηνχληαη 

θαη πεξηγξάθνληαη απφ εηηθέηεο (tags), θαη πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ εηδψλ φπσο επηθεθαιίδεο, 

θείκελα, παξάγξαθνη, ζχλδεζκνη, εηθφλεο. Σα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ιακβάλνπλ απηά ηα HTML 

έγγξαθα απφ έλαλ δηαθνκηζηή θαη ηα “κεηαθξάδνπλ” ζε ηζηνζειίδεο πνιπκέζσλ ρσξίο λα εκθαλίδνπλ 

ζην ρξήζηε ηηο εηηθέηεο.ε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ επηθαιππηφκελσλ θχιισλ ζηπι (Cascading 

Style Sheets, ελ ζπληνκία CSS), θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript, απνηεινχλ κηα πνιχ 

παξαγσγηθή ηξηάδα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ.  

 

3.1.7. CSS 

 

Σα επηθαιππηφκελα θχιια ζηπι (Cascading Style Sheets, ελ ζπληνκία CSS) είλαη κηα γιψζζα 

θχιισλ ζηπι, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηπι παξνπζίαζεο ελφο εγγξάθνπ, ην νπνίν 

είλαη γξακκέλν ζε κηα γιψζζα ζήκαλζεο. Η δεκηνπξγία ηνπο πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Håkon Wium Lie ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1994, ηελ επνρή πνπ εξγαδφηαλ καδί κε ηνλ Tim Berners Lee 

ζην CERN. Σελ ίδηα πεξίνδν, άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο κηαο 

γιψζζαο πνπ ζα ξπζκίδεη ην νπηηθφ ζηπι ησλ ηζηνζειίδσλ. Έηζη, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηνπ Bert 

Bos, ν νπνίνο θαιείηαη θαη ζπλδεκηνπξγφο ησλ CSS καδί κε ηνλ Håkon Wium Lie, πξνέθπςε ε πξψηε 

έθδνζε CSS, κε φλνκα CSS1 θαη έηνο δεκηνπξγίαο ην 1996.  

Παξφιν πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ νπηηθνχ ζηπι ησλ ηζηνζειίδσλ, 

θαη ησλ δηεπαθψλ ρξεζηψλ, πνπ είλαη γξακκέλεο ζε HTML θαη XHTML, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζε νπνηνδήπνηε XML έγγξαθν. Ο βαζηθφο ιφγνο ηεο δεκηνπξγία ησλ CSS, ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελφο εγγξάθνπ απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ξπζκίζεσλ φπσο ε δηάηαμε, ηα ρξψκαηα θαη νη γξακκαηνζεηξέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

εχθνιε δηακφξθσζε ηεο εκθάληζεο ελφο ηζηφηνπνπ, κε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηαπηφρξνλα φια 

ηα HTML έγγξαθα ηνπ, ηελ ίδηα κνξθνπνίεζε.    
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4. Σύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου 
 

 

4.1. Οριςμόσ 
 

 

Εικόνα 10. CMS 

 

Σα CMS (Content Management Systems - πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ), 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ζηφρν ηελ παξνρή επειημίαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζζήθεο, αθαίξεζεο ή 

κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ. Οπζηαζηηθά, ηα CMS είλαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, νη 

νπνίεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ κηα απιή θαη εχθνια θαηαλνεηή δηεπαθή, δελ απαηηνχλ επεμεξγαζία 

θψδηθα ρακεινχ επηπέδνπ, ελψ κε ηελ ππνζηήξημε πνιιψλ ρξεζηψλ ηαπηφρξνλα, παξέρεηαη 

πξφζβαζε ζηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο επεμεξγαζίαο, 

ηεο δεκνζίεπζεο θ.α., αλαιφγσο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ ρξήζηε. 

 

 

4.2. Δυνατότητεσ 
 

Παιαηφηεξα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο έπξεπε ν δεκηνπξγφο ηεο λα επεμεξγαζηεί 

ηνλ θψδηθα ηνπ HTML εγγξάθνπ, ψζηε λα δηακνξθψζεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. Απηφ 

αθνξνχζε θαη ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, κηαο θαη ηα δχν απηά 

ζθέιε ξπζκίδνληαλ κέζα απφ ην HTML αξρείν. Πιένλ, κε ηελ χπαξμε ησλ CMS, κπνξεί θάπνηνο λα 

ελεκεξψζεη κηα ηζηνζειίδα πνιχ εχθνια θαη ρσξίο λα απαηηνχληαη γλψζεηο πξνγξακκαηηζηή. Γηα ηα 

CMS, ην πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο θαη ε κνξθνπνίεζή ηεο είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα εληειψο 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα επεμεξγαζηεί κέζα απφ πιεζψξα επηινγψλ 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ησλ CMS θαη δηαηίζεληαη κε πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε.  

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο, κπνξεί λα γίλεη άκεζα, online, κε ηε 

ρξήζε απιά θάπνηνπ πεξηεγεηή ηζηνχ έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ 

ηχπσλ ρξεζηψλ γηα ηελ θάζε CMS εθαξκνγή, φπνπ ν θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ινγαξηαζκνχ 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), θαζψο θαη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Σν πεξηερφκελν δηαθξίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηίηινο, 

εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ή δηακφξθσζεο, ζπληάθηεο, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ηε 

δηαρείξηζή ηνπ. Αθφκε, γηα ηελ εχθνιε πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο παξέρεηαη πνηθηιία πξνηχπσλ, πνπ 

κπνξνχλ κε ιίγεο θηλήζεηο λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ εηθφλα ελφο ηζηφηνπνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ.  
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4.3. Κατηγορύεσ 
 

Βάζεη ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (πάξνρνο, ρψξνο θηινμελίαο θαη δηαρείξηζεο) ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 

4.3.1. Βϊςει παρόχου 

 

Commercial 

 

Σν ινγηζκηθφ απηφ δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ πάξνρν, κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπ γηα ηελ 

απνθφκηζε ρξεκαηηθνχ νθέινπο γηα ηνλ πάξνρν θαη κε ηελ ππνρξέσζε απφ κέξνπο ηνπ, γηα ηε 

κεηέπεηηα ππνζηήξημε φζσλ πξνρσξνχλ ζηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ.  

 

Open Source  

 

Σν ινγηζκηθφ απηφ δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη ηξέθνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγήο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αληδηνηέιεηα. Γελ απνζθνπνχλ ζην ρξεκαηηθφ θέξδνο, αιιά ζπλήζσο πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ θάπνηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο αληηζηαζκίδνληαη απφ δσξεέο πνπ 

θάλνπλ πξνο ηηο θνηλφηεηεο απηέο, ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ιήςε ηνπ ινγηζκηθνχ, πξνο έλδεημε 

αλαγλψξηζεο θαη ζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηθηνχ 

θψδηθα είλαη ην Wordpress, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, ππφ ηελ άδεηα 

ρξήζεο GPL θαη ην νπνίν είλαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε, έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 

παξακεηξνπνίεζεο αιιά θαη πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ.  

 

Managed Open Source 

 

 Σν ινγηζκηθφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηε κίμε ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ππνθαηεγνξηψλ. 

Γεκηνπξγείηαη δειαδή θάπνην ινγηζκηθφ απφ έλαλ πάξνρν, κε απψηεξν ζθνπφ ην ρξεκαηηθφ φθεινο 

θαη κε ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο ηνπ, φπνηε παξαζηεί ε αλάγθε. Γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπ έρεη βαζηζηεί ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν έρεη εκπινπηηζηεί κε θάπνηεο 

πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο.  

 

4.3.2. Βϊςει χώρου φιλοξενύασ και διαχεύριςησ 

 

Application Service Provider 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε θαη θηινμελία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ server ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε  ρξεκάησλ, ιφγσ ηεο 

κε αλάγθεο απφθηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία ινγηζκηθνχ αλαλεψλεηαη 

θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπ παξφρνπ λα δεκηνπξγεί θάζε ηφζν, νινέλα θαη πην 

απαηηεηηθέο, νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο ηνπ. 

 

Licensed 

 
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν πάξνρνο δηαζέηεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζηνλ 

εθάζηνηε πειάηε, πνπ απφ εθείλν ην ζεκείν θη έπεηηα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
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θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Γελ ππάξρεη θακία πεξαηηέξσ αλάκημε ηνπ παξφρνπ ζηελ 

αλάπηπμε ή ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

4.4. Σύγκριςη 
 

Βαζηθφο ζηφρνο κηαο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ είλαη ε ζπλερήο δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ θαη εληππσζηαθψλ ηζηφηνπσλ. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην δελ θαζηζηά ζίγνπξε ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ. Κάηη άιιν, πνπ επίζεο απαηηείηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη ε ηαθηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ηζηνζειίδσλ, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη  επθνιία ζηε δηαρείξηζε. ε απηφ ην ζεκείν, 

ηα CMS έξρνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα παξζεί 

ε απφθαζε ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ CMS πνπ απαηηείηαη γηα απηή ηε δνπιεηά. 

 

Πλεονεκτήματα των CMS ανοιχτού κώδικα 

 

Όπσο ππνδειψλεηαη θη απφ ηελ ίδηα ηε νλνκαζία “αλνηρηνχ θψδηθα”, πνιινί 

πξνγξακκαηηζηέο εξγάδνληαη πάλσ ζε απηφ ην ινγηζκηθφ, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά πην νινθιεξσκέλν 

θαη αμηφπηζην. Γηαηίζεηαη επξεία γθάκα ινγηζκηθνχ, ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ ηζηνζειίδαο. Τπάξρεη ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ CMS αλνηρηνχ θψδηθα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη 

δηαξθή βειηίσζε. Παξάιιεια, ηα εγρεηξίδηα νδεγηψλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ αθφκα θαη κε κηα κηθξή 

έξεπλα ζην δηαδίθηπν, θαη είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθά θαη αλαιπηηθά. Αθφκε, γίλεηαη εθηθηφ γηα ηνλ 

ρξήζηε λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ν ίδηνο ην ινγηζκηθφ ηνπ, αλαιφγσο ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ θάζε 

θνξά.  

 

Μειονεκτήματα των CMS ανοιχτού κώδικα 

 

Πέξαλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ηα CMS αλνηρηνχ θψδηθα έρνπλ θαη ιίγα κεηνλεθηήκαηα. 

Κάπνηεο θνξέο, είλαη δπλαηφλ έλαο ρξήζηεο λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο ή ηεο δηαρείξεζεο. Σα CMS λαη κελ δελ απαηηνχλ πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζή ηνπο, 

αιιά ζηελ πνξεία, ζα πξνθχςνπλ έμνδα θαηά ην ζηήζηκν ηνπ ηζηφηνπνπ. Καζψο ν θψδηθαο είλαη 

γλσζηφο ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, ε αζθάιεηα κηαο ηζηνζειίδαο δελ είλαη βέβαηε. Δπίζεο ζπλήζσο, 

γηα λα θαιχπηνπλ θάζε ρξήζηε, απνηεινχληαη απφ πνιιά πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο, ηα νπνία 

φκσο δελ είλαη θαη ηφζν απαξαίηεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη κπνξεί απιά λα πεξηπιέθνπλ ηα 

πξάγκαηα. 

 

Πλεονεκτήματα των CMS κλειςτού κώδικα 

 

Σα CMS θιεηζηνχ θψδηθα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν επίπεδν αζθαιείαο θαη ππνζηήξημεο. 

Οη νδεγνί ρξήζεο είλαη θαηαηνπηζηηθνί θαη ιεπηνκεξείο, ελψ ζε πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηαο 

δπζιεηηνπξγίαο ή  ηερληθνχ πξνβιήκαηνο, ηελ επίιπζε αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ε ίδηα ε εηαηξεία. 

Αθφκα, ε δηαρείξηζε ηνπ CMS γίλεηαη κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ πιήξσο δηακνξθσκέλν ζηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Πξνζθέξνληαη επίζεο, λέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ, πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επηδηφξζσζε πξνεγνχκελσλ ή ζηελ πξνζζήθε λέσλ δπλαηνηήησλ. 

 

Μειονεκτήματα των CMS κλειςτού κώδικα 

 

Όπσο θαη ηα CMS αλνηρηνχ θψδηθα, έηζη θαη ηα CMS θιεηζηνχ θψδηθα έρνπλ θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα. Σν πάληα κεγάιν θφζηνο, ε φρη θαη ηφζν ζπρλή αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ 

θάπνηνπο παξφρνπο, ε αλαγθαία θαζνδήγεζε - εκπινθή ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, αθφκε θαη ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ζέιεη θάπνηνο πειάηεο λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ θψδηθα, είλαη θάπνηα απφ ηα αξλεηηθά 

ζεκεία ησλ CMS θιεηζηνχ θψδηθα. 

 

 

4.5. Επιλογό 

 
Εικόνα 11. Επιλογή CMS 

Πιένλ, ηα CMS απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεηαη απφ ην κηθξφ θφζηνο ηνπο, αιιά θαη απφ ηα πςειήο πνηφηεηαο εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξνπλ. Οη θαηαζθεπαζηέο ηζηνζειίδσλ, θαηά ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, έρνπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν επηινγέο. Απφ ηε κηα 

ππάξρεη ε εχθνιε, γξήγνξε ιχζε ελφο CMS θιεηζηνχ θψδηθα, θαηαβάιινληαο ην αλάινγν πάληα 

αληίηηκν θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη ηα CMS αλνηρηνχ θψδηθα, ηα νπνία δηαηίζεληαη 

δσξεάλ.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα εκπνξηθά CMS είλαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηελ αγνξά έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Μαδί κε ηελ αγνξά ηνπο, παξέρεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αζθάιεηα, πξάγκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ηζηνζειίδαο ζε 

πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηζέησο, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα 

είλαη ιίγν πην επάισηα ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαζψο επίζεο δελ δηαζέηνπλ θαη ηελ αληίζηνηρε 

ππνζηήξημε θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο. Απηφ βέβαηα 

ζπλεπάγεηαη φηη ιφγσ ηνπ αλνηρηνχ ηνπο θψδηθα παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε γθάκα 

παξακεηξνπνηήζεσλ, ελψ έρνπλ θαη ην πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο δσξεάλ παξαρψξεζήο ηνπο 

πξνο ην θνηλφ.  

Όπσο ζπκπεξαίλεηαη, ε ηειηθή επηινγή ελφο CMS είλαη ζίγνπξα δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θαζέλα 

θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ απηή ηελ επηινγή εληνπίδνληαη θπξίσο 

ζην νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαζέζεη, ζην ρξφλν πνπ κπνξεί λα αθηεξψζεη γηα ηελ 

εθκάζεζε ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ 

πξνζθέξεηαη αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε επίζεο. 

 

 

4.6. Σύνοψη κεφαλαύου 
 

ηνλ παξφλ θεθάιαην, έγηλε αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάζηεθαλ νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδνληαη ηα CMS, θη έπεηηα έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο θαηεγνξίαο. 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε είδνπο 

CMS, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηινγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 
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5. Wordpress 

 
Εικόνα 12. Wordpress 

5.1. Ειςαγωγό 
 

Σν Wordpress είλαη έλα δσξεάλ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα, 

γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

MySQL. Δγθαζίζηαηαη ζε έλαλ web server ή θαη ηνπηθά, κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ δνθηκαζηηθνχ 

server, γηα καζεζηαθνχο ή πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο. Γηαζέηεη κεγάιε ππνζηήξημε απφ ηελ πνιππιεζή 

θνηλφηεηά ηνπ, κε δπλαηφηεηεο πξνζζήθεο πξνηχπσλ αιιά θαη πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ.  

Κπθινθφξεζε ζηηο 27 Μαΐνπ 2003 απφ ηνπο Matt Mullenweg θαη Mike Little, ππφ ηελ άδεηα 

ρξήζεο GPL, ζαλ παξαιιαγή ηνπ b2/cafelog. Πιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 

εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο, απνηειψληαο ην δεκνθηιέζηεξν ζχζηεκα παξαγσγήο blog παγθνζκίσο, 

ελψ έρεη ήδε αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη ε ρξήζε ηνπ θαη ζε φια ηα ππφινηπα είδε ηζηνζειίδσλ θαζψο 

ζαξψλεη ζηα βξαβεία ηεο θαηεγνξίαο CMS αλνηρηνχ θψδηθα. Σν θαινθαίξη ηνπ 2007, ν εθ ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπ Matt Mullenweg, πξνρψξεζε ζε κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία, θαζψο απέζπξε απφ ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Wordpress φζα ζέκαηα πεξηείραλ δηαθεκηζηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

 

 

5.2. Κορμόσ 
 

Έλα website θαηαζθεπαζκέλν κε ηε ρξήζε ηνπ Wordpress, απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα ζπζηαηηθά απηά είλαη ηα αξρεία ηνπ 

Wordpress θαη ε βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη φιν ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ. Με 

ηε βνήζεηα θαη ηε “ζπλεξγαζία” απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθχπηεη ν βαζηθφο θνξκφο ηνπ 

website. ε θάζε Wordpress ηζηφηνπν ππάξρνπλ επίζεο δχν δηαθνξεηηθνί ηνκείο, φπνπ ν ρξήζηεο 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην ινγηζκηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην “Back end” θαη ην “Front end”, έλλνηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

5.2.1. Αρχεύα πυρόνα 

 

Γηα ηε ιήςε ησλ αξρείσλ ππξήλα ηνπ Wordpress πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κεηάβαζε ζε θάπνηνλ 

ηζηφηνπν, πνπ λα ην έρεη δηαζέζηκν θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιήςε ελφο αληηγξάθνπ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

πξέπεη λα γίλεη εμαγσγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ, εληφο ελφο web server ή ελφο 

testing server ηνπηθά. Καηά ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παθέηνπ ηνπ 

Wordpress, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νλφκαηα αξρείσλ θαη θαθέισλ 

μεθηλνχλ κε ην πξφζεκα “wp-”. Σα αξρεία ππξήλα, είλαη απηά πνπ θάλνπλ ην Wordpress έλα πιήξεο 

ινγηζκηθφ παθέην. πλήζσο δελ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεί επεμεξγαζία θάπνην απφ απηά ηα αξρεία κηαο 

θαη φιεο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γίλνληαη κέζα απφ ηε δηεπαθή ηνπ CMS.  

 

Δομή φακέλων  

 

 wp-admin (πεξηιακβάλεη ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Wordpress)  

 wp-includes (πεξηιακβάλεη ηηο θιάζεηο, ηηο βηβιηνζήθεο, scripts, εηθφλεο) 

 wp-content (πεξηιακβάλεη ηα πξφζζεηα, ηα ζέκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ) 

 Αξρεία ππξήλα (φπσο “wp-settings.php”, “wp-config.php” θ.α.) 
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Εικόνα 13. Αρχεία Πυρήνα και Φάκελοι του Wordpress 

5.2.2. Βϊςη δεδομϋνων  

 
Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Wordpress, είλαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπ κε κηα ήδε ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα απνζεθεχεηαη εληφο πηλάθσλ φιν ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο ην Wordpress 

δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα. ηελ νπζία ην Wordpress απιά θαζνξίδεη ηε κνξθή, ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ην πην ζεκαληηθφ “θνκκάηη” κηαο 

ηζηνζειίδαο, ζπγθξαηεί ξπζκίζεηο, άξζξα, ρξήζηεο, ζρφιηα, πνιχηηκν δειαδή πιηθφ, ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ web server, πνπ θηινμελεί ηελ ηζηνζειίδα, ζα ππήξρε ζνβαξφο θίλδπλνο λα 

ραζεί νινθιεξσηηθά. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηεο δπλακηθέο 

ηζηνζειίδεο, ε απνζήθεπζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελφο εμαγφκελνπ sql αξρείνπ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αλάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ ζην θαηά ην δπλαηφλ 

πην πξφζθαην ρξνληθφ ζεκείν.  

 

Δομή βάςησ δεδομένων  

 

 wp_comments: θαηαρσξνχληαη ηα ζρφιηα  

 wp_commentmeta: απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζρφιηα (εκεξνκελία, ψξα, θ.α.)  

 wp_links: θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλδέζκνπο 

 wp_options: απνζεθεχνληαη νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε  

 wp_postmeta: απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δεκνζηεχζεηο 

 wp_posts: απνζεθεχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ  

 wp_terms: θαηαρσξνχληαη νη θαηεγνξίεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ  

 wp_term_relationships: θαηαρσξείηαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ κε ηηο δεκνζηεχζεηο 

 wp_term_taxonomy: θαηαρσξείηαη ε ηεξαξρία ησλ θαηεγνξηψλ, ζπλδέζκσλ, θ.α.  

 wp_usermeta: απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο  

 wp_users: θαηαρσξείηαη ε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ  
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Εικόνα 14. Αρχική Μορφή Βάςησ Δεδομζνων του Wordpress 

5.2.3. Back end  

 
Σν back end ηνπ Wordpress, απνθαιείηαη επίζεο πεξηνρή Admin, θαζψο απηφ αλαγξάθεηαη 

θαη ζηε κπάξα δηεπζχλζεσλ ηνπ browser (wp-admin/), αιιά θαη dashboard, νζφλε δηαρείξηζεο ή 

πίλαθαο ειέγρνπ. Δίλαη ην κέξνο ηνπ Wordpress πνπ είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα φιεο νη ζεκαληηθέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο, 

φπσο πξνζζήθε/επεμεξγαζία δεκνζηεχζεσλ, δηακφξθσζε εκθάληζεο θαη πνιιέο άιιεο δηαζέζηκεο 

ιεηηνπξγίεο. Η πξφζβαζε ζην back end απαηηεί κφλν ηε ρξήζε ελφο web browser θαη ηε γλψζε ησλ 

ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ελφο ινγαξηαζκνχ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο..  

 

5.2.4. Front end  

 
Σν front end απνηειεί ηελ εηθφλα πνπ βιέπνπλ νη επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο. Όπσο 

αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ην front end ζηελ νπζία παξάγεηαη απφ ηε ρξήζε φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. Γειαδή, ηα αξρεία ππξήλα ηνπ Wordpress, πνπ πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ινγηζκηθφ, ηε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζπγθξαηεί φιν ην πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνζειίδαο, θαη ην back end, κέζα απφ ην νπνίν γίλεηαη ε ξχζκηζε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ κελνχ, ησλ widgets θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο.  

 

 

5.3. Πρόςθετα 
 

Σα πξφζζεηα (plugins) είλαη θνκκάηηα ινγηζκηθνχ πνπ πεξηέρνπλ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε κηα ηζηνζειίδα ηνπ Wordpress, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε  ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο ή αθφκα θαη ηελ δεκηνπξγία εληειψο λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα plugins γξάθνληαη ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ελζσκαηψλνληαη πιήξσο κε ην Wordpress. Με ηε ρξήζε ηνπο, θαζίζηαηαη 

εχθνιν ζην δεκηνπξγφ ηεο ηζηνζειίδαο λα πξνζζέζεη θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε γλψζε ή ην γξάςηκν έζησ κηαο γξακκήο θψδηθα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έηνηκεο ιχζεηο ινγηζκηθνχ, 

πνπ  θαιχπηνπλ πξαγκαηηθά φιεο ηηο αλάγθεο ελφο θαηαζθεπαζηή ηζηνζειίδσλ Wordpress, νη νπνίεο 

δηαηίζεληαη ζπλήζσο δσξεάλ, ελψ θάπνηεο απφ απηέο πξνζθέξνπλ αθφκα κεγαιχηεξε γθάκα επηινγψλ 

έλαληη θάπνηνπ επηπξφζζεηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

Γηα λα πξνρσξήζεη θαλείο ζηελ εγθαηάζηαζε πξνζζέησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξέπεη απφ ηελ 

θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Wordpress λα κεηαβεί ζηελ θαηεγνξία ησλ plugins. Απφ εθέη ζα 
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κεηαθεξζεί ζε κηα λέα ζειίδα, φπνπ κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην ζχλνιν ησλ πξνζζέησλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα, ή γξάθνληαο θάπνηα ιέμε-θιεηδί λα θάλεη αλαδήηεζε γηα θάπνην πξφζζεην κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα, αθνχ εληνπηζηεί ην θαηάιιειν plugin, κπνξεί λα γίλεη 

εγθαηάζηαζή ηνπ, ελεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο επηπιένλ δπλαηφηεηεο 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζή ηνπ. 

 

 

5.4. Widgets  
 

Σα widgets ζην Wordpress είλαη κηθξά θνκκάηηα θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζζήθε θάπνηαο επηπιένλ ιεηηνπξγίαο ζε κηα ηζηνζειίδα. πλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζηελ πιατλή 

κπάξα ηεο ηζηνζειίδαο φκσο απηφ δελ είλαη απφιπην θαζψο ηα ζέκαηα πνπ θπθινθνξνχλ πιένλ 

ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο widgets φπσο ζηελ θεθαιίδα θαη ζην ππνζέιηδν. Σε δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο ελφο widget ηνπο πξνζθέξνπλ επίζεο θαη δηάθνξα πξφζζεηα ηνπ Wordpress κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

5.5. Θϋματα  
 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην Wordpress είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

αλνηρηνχ θψδηθα θαη βαζηζκέλν ζε βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη θάπνην 

πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα, ην νπνίν φκσο πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ξπζκηζηεί ην πψο ζα 

εκθαλίδεηαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Οπζηαζηηθά, απηή είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλεη έλα ζέκα 

ηνπ Wordpress, θαζνξίδεη δειαδή ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ρσξίο λα 

επεξεάδεη θάπνπ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζέκα είλαη θάηη πνιχ επξχηεξν απφ απιά κηα αιιαγή ζηελ εηθφλα 

ελφο ηζηφηνπνπ. Μπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ζπλνιηθνχ “παθέηνπ” θαη λα πξνζδίδεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζηπι ή λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε πνιιψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, 

ψζηε λα επηηεπρζεί κηα εκθάληζε πνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο. Σα 

επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλήζσο κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ ζε θάπνην ζέκα είλαη ε 

γξακκαηνζεηξά, ηα ρξψκαηα, ην θφλην, νη ζέζεηο ησλ widgets, ε δηάηαμε ηεο ζειίδαο θαη πνιιά άιια. 

Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξφζζεηα, έηζη θαη κε ηα ζέκαηα ηνπ Wordpress, ζρεδφλ φια δηαηίζεληαη 

δσξεάλ, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δσξεάλ ρξήζε ηνπο, αιιά γηα λα απνθηήζεη ν 

ρξήζηεο πιήξε πξφζβαζε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο απαηηνχλ πιεξσκή θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

 

5.6. Χρόςτεσ και δικαιώματα  
 

Σν Wordpress πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμε πνιιψλ ηχπσλ ρξεζηψλ ζε έλαλ ηζηφηνπν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν CMS. Οη ινγαξηαζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζβάζεηο, δηθαηψκαηα θαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ θάζε ρξήζηε. Οη δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο/δηαβαζκίζεηο ρξεζηψλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ φξν “ξφινο” θαη δηαθξίλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 

 Administrators: Γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο, έρνπλ πιήξε 

πξφζβαζε παληνχ θαη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ νηηδήπνηε.  

 Editors: Οη Editors έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο, ηηο ζειίδεο, ηα ζρφιηα, ηηο 

θαηεγνξίεο, ηηο εηηθέηεο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ πέξαλ 

ηνπ δηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ, αθφκα θαη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη πξνζηεζεί απφ άιινπο 

ρξήζηεο.  
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 Authors: Οη Authors έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπλ πιηθφ ζηελ ηζηνζειίδα θαζψο θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη πεξηερφκελν πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζην παξειζφλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ πεξηερφκελν πνπ έρεη πξνζηεζεί απφ άιινπο ρξήζηεο.  

 Contributors: Οη Contributors έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληάμνπλ λέα άξζξα ή λα 

δηαρεηξηζηνχλ παιηά δηθά ηνπο άξζξα, φκσο δελ ηνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο δεκνζίεπζεο 

ηνπο.  

 Subscribers: Οη Subscribers είλαη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζε 

απηήλ θαη νη κφλεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι 

ηνπο θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ άξζξσλ (αλ έρεη επηηξαπεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή).  

 

Ο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ αλήθεη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο, ζα κπνξνχζε λα 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ή θαη λα απνιέζεη επίζεο θάπνηα, αλ ην επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο ηζηνζειίδαο. Αθφκα πην πνιιέο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ θάζε ρξήζηε είλαη εθηθηέο κε ηε βνήζεηα πξνζζέησλ, πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα site, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί Wordpress. Απηή ε επθνιία ελαιιαγήο δηθαησκάησλ απαηηεί θπζηθά θαη ηελ 

αλάινγε πξνζνρή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη βέβαην φηη έλαο 

ρξήζηεο κε πνιιά δηθαηψκαηα είλαη άηνκν εκπηζηνζχλεο θαη γλσξίδεη θαιά ηνλ “ξφιν” ηνπ, 

δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πνιιά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ηζηφηνπν απηφλ. 

 

 

5.7. Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην 24% ησλ ηζηνζειίδσλ παγθνζκίσο 

ρξεζηκνπνηεί ην Wordpress, αξηζκφο πνπ απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην Wordpress 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρεηαη, φρη κφλν ζε θαηαζθεπή blogs, αιιά ζε θάζε είδνπο 

ηζηνζειίδεο θαζψο ζπλδπάδεη ηελ απιφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο κε ηελ πνιππινθφηεηα γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο. Μπνξεί δειαδή θαλείο λα πξνζζέζεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ 

εγθαζηζηψληαο plugins ή λα πεηξακαηηζηεί ηξνπνπνηψληαο ηνλ θψδηθα ηνπ Wordpress. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ:  

 

 Απιόηεηα: Καζηζηά εθηθηή ηελ δεκηνπξγία δεκνζηεχζεσλ ζην δηαδίθηπν ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ζχληαμε άξζξσλ, θαη ε θαηαζθεπή ζειίδσλ γίλεηαη πνιχ εχθνια. 

 Επειημία: Μπνξεί λα πινπνηήζεη νπνηνδήπνηε είδνο ηζηνζειίδσλ, απφ blogs κέρξη e-shops.  

 Δηαρείξηζε ρξεζηώλ: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ, δειαδή 

ησλ παξερφκελσλ δηθαησκάησλ ζηνλ θάζε ξφιν. 

 Δηαρείξηζε πνιπκέζωλ: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βηβιηνζήθεο πνιπκέζσλ, 

θαζψο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 Σπκβαηόηεηα: Δμαζθαιίδεη φηη θάζε ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ παξάγεηαη απφ ην Wordpress 

είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα ηνπ W3C. 

 Δηαρείξηζε ζεκάηωλ: Πξνζθέξεη πξνεγθαηεζηεκέλα ζέκαηα αιιά θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο λένπ, επηιέγνληαο κέζα απφ κεγάιν πιήζνο ζεκάησλ. 

 Επέθηαζε κε πξόζζεηα: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζζήθεο επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ ζε κηα 

ηζηνζειίδα κε ηελ εγθαηάζηαζε plugins ηα νπνία θαιχπηνπλ θάζε αλάγθε. 

 Υπνζηήξημε: Τπνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα εζεινληψλ, πνπ είλαη εθεί γηα λα 

πξνζθέξνπλ κηα άκεζε ιχζε ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 

 Ειεπζεξία: Υξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα ρξήζεο GPL, εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

ειεπζεξία ζηνλ ρξήζηε, λα ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ κε φπνηνλ ηξφπν επηζπκεί. 

 Δπλαηόηεηα εηζαγωγήο ηζηόηνπνπ: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ηδηνθηήηε 

ηζηνζειίδαο δηαθνξεηηθνχ ινγηζκηθνχ, λα εηζάγεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζε κηα 

ηζηνζειίδα Wordpress. 

 Επθνιία εγθαηάζηαζεο: Μπνξεί αθφκα θαη θάπνηνο πνπ δελ έρεη κεγάιε επαθή κε ηελ 

θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ λα νινθιεξψζεη ηα βήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Wordpress γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ.  
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 Πνιύγιωζζν: Γηαηίζεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70 γιψζζεο. 

 Μεραλέο αλαδήηεζεο: Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα βειηηζηνπνηεί ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, αιιά θαη παξέρεη plugins πνπ 

επεθηείλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. 

 Ελζωκάηωζε ζρνιίωλ: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 

5.8. Σύνοψη κεφαλαύου  
 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε πιήξεο αλάιπζε ηνπ Wordpress. Αλαθέξζεθαλ θάπνηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην 

ινγηζκηθφ απηφ, θαζψο θαη  θαηαγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σέινο, έγηλε θαηαγξαθή θαη 

αλάιπζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη 

εχθνιε παξακεηξνπνίεζε, δειαδή ησλ plugins, ησλ ζεκάησλ θαη ησλ widgets.  
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6. Ανϊπτυξη τουριςτικού οδηγού 
 

 

6.1. Απαιτόςεισ υλοπούηςησ 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε πνηα εξγαιεία ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Γεληθά, γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο, είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε ελφο εμππεξεηεηή, ελφο πεξηεγεηή ηζηνχ, θη κηαο εθαξκνγήο κεηαθνξάο αξρείσλ κέζσ 

πξσηνθφιινπ FTP. ην παξάδεηγκά καο βέβαηα, ην ξφιν ηνπ δηαθνκηζηή ζα ηνλ πξαγκαηνπνηήζεη 

έλαο εηθνληθφο server ν νπνίνο ζα νλνκάδεηαη localhost θαη ζα ηξέρεη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή. Απηφ 

ζα ζπκβεί εγθαζηζηψληαο ην παθέην ινγηζκηθνχ XAMPP, φπνπ εθηφο απφ ην ινγηζκηθφ γηα ηνλ server 

(Apache), ζα πεξηέρεη θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο 

(MySQL, PhpMyAdmin). Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα είλαη γλσζηφ φηη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

Wordpress, απαηηείηαη γηα ηελ PHP έθδνζε 5.6 ή λεφηεξε, γηα ηελ MySQL έθδνζε 5.6 ή πην 

πξφζθαηε θαη ε χπαξμε ελφο server πνπ λα ππνζηεξίδεη PHP θαη MySQL, φπνπ ζπλήζσο πξνηηκάηαη 

ν Apache.  

 

 

6.2. Εγκατϊςταςη XAMPP  
 

Μεηαβαίλνπκε ζηε ζειίδα https://sourceforge.net/projects/xampp/files/ θαη επηιέγνπκε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP. ηελ 

πεξίπησζή καο, επηιέγνπκε ην ζχλδεζκν “XAMPP for Windows” θαη έπεηηα ηελ έθδνζε πνπ καο 

ελδηαθέξεη. ηε ζπλέρεηα, νδεγνχκαζηε ζηηο εμήο επηινγέο αξρείσλ πξνο “θαηέβαζκα”: ηνλ installer, 

ην zip (πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα αξρεία, ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή), ην 7zip (ην νπνίν επίζεο πεξηέρεη ηα 

αξρεία εγθαηάζηαζεο, ζπκπηεζκέλα, αιιά κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπκπίεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε), 

θαζψο επίζεο θαη portable έθδνζε (άκεζα εθηειέζηκε, ρσξίο λα απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, ζπλήζσο γηα 

ρξήζε ζε αθαηξνχκελεο ζπζθεπέο).  

 

 
Εικόνα 15. "Κατζβαςμα" του XAMPP 
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Καηεβάδνπκε ηνλ installer θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί ε ιήςε ηνπ, ηνλ “εθηεινχκε”. ην πξψην 

βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο, δεηείηαη ε επηινγή ηεο γιψζζαο γηα ην πξφγξακκα. 

 

 

 
Εικόνα 16. Επιλογή Γλώςςασ του XAMPP 

 

 

Μεηά απφ ηελ επηινγή ηεο γιψζζαο, εκθαλίδεηαη ε νζφλε θαισζνξίζκαηνο.  

 

 

 
Εικόνα 17. Οθόνη Καλωςορίςματοσ XAMPP 

 

Έπεηηα επηιέγνπκε πνηα απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία λα εγθαηαζηαζνχλ. Γε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα εξγαιεία ηνπ XAMPP ζηελ παξνχζα εξγαζία, αιιά παξφια απηά ζα 

πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα εγθαζηζηψληαο φια ηα ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ. 
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Εικόνα 18. Επιλογή Στοιχείων Προσ Εγκατάςταςη 

 

ηε ζπλέρεηα, θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε ηνλ θάθειν, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα αξρεία 

ηνπ XAMPP. Θα αθήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ default θάθειν C:\xampp.  

 

 
Εικόνα 19. Επιλογή Φακζλου Εγκατάςταςησ 
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Αθνινπζεί ε εμαγσγή/ηνπνζέηεζε ησλ αξρείσλ ηνπ XAMPP ζην θάθειν πνπ επηιέμακε 

πξνεγνπκέλσο.  

 

 
Εικόνα 20. Διαδικαςία Εγκατάςταςησ 

 

Αθνχ ηειεηψζεη ε εγθαηάζηαζε, ππάξρεη πξνεπηιεγκέλε ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εθθίλεζεο 

ηνπ XAMPP Control Panel, δηαθνξεηηθά ην ηξέρνπκε απφ ηε ζπληφκεπζε πνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή, θαη παηάκε Start ζηνλ Apache θαη ζηελ MySql γηα λα γίλεη 

εθθίλεζε ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ. 

 

 
Εικόνα 21. Ολοκλήρωςη Εγκατάςταςησ 
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Εικόνα 22. Control Panel του XAMPP 

 

 
Εικόνα 23. Apache & MySQL ςε Λειτουργία 

 

ηελ ζπλέρεηα, εηζάγνπκε ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ πεξηεγεηή, ηε δηεχζπλζε 

“http://127.0.0.1” ή “http://localhost, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ XAMPP, απφ 

φπνπ έρνπκε πξφζβαζε ζε φζα εξγαιεία παξέρνληαη ζην παθέην. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα 

κεηαθεξζνχκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ XAMPP, είλαη απιά θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “Admin” 

ηνπ ζηνηρείνπ Apache ζην XAMPP control panel. 
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Εικόνα 24. Κεντρική Σελίδα XAMPP 

 

 Αξρηθά θάλνπκε θιηθ ζην κελνχ αξηζηεξά, ζηελ επηινγή “security”. Μεηαθεξφκαζηε ζε κηα 

λέα ζειίδα απ‟ φπνπ ζα θάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο 

“http://localhost/security/xamppsecurity.php” ψζηε λα ξπζκίζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ καο. Σν username είλαη ήδε ξπζκηζκέλν 

ζαλ “root” θαη απιά ζα εηζάγνπκε έλα password. 

 

 

 
Εικόνα 25. Σελίδα Αςφαλείασ XAMPP 
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6.3. Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων  
 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζην βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Wordpress, είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπκε θηηάμεη ηε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηζηνζειίδα. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, πξέπεη αξρηθά λα εηζέιζνπκε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ phpMyAdmin. Απηφ ην θαηαθέξλνπκε, 

είηε θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “phpMyAdmin”, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα “Tools”, ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηνπ XAMPP, είηε θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “Admin”, ηνπ ζηνηρείνπ MySQL ζην XAMPP 

control panel. ηε ζειίδα πνπ κεηαθεξφκαζηε, εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο 

πξφζβαζεο, ηα νπνία είλαη απηά πνπ δψζακε ζηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο ηνπ XAMPP. 

 

 
Εικόνα 26. Σελίδα Ειςόδου PhpMyAdmin 

Δηζεξρφκαζηε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ phpMyAdmin θη απφ εθεί θάλνπκε θιηθ ζηελ 

επηινγή “Βάζεηο Γεδνκέλσλ”.  

 

 
Εικόνα 27. Κεντρική Σελίδα PhpMyAdmin 

 

ηε λέα θαξηέια πνπ αλνίγεη θαη θάησ απφ ηελ εηηθέηα “Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ”, 

ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο. Γηα θσδηθνπνίεζε 
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επηιέγνπκε ζχλζεζε κε utf8_general_ci θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί “Γεκηνπξγία”. ην παξάδεηγκά 

καο, δφζεθε ην φλνκα “wordpress” ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

 

 
Εικόνα 28. Δημιουργία Νζασ Βάςησ Δεδομζνων 

 

6.4. Εγκατϊςταςη Wordpress  
 

Δθφζνλ ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη έηνηκε, επφκελν βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

Οδεγνχ, είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Wordpress. Η ιήςε ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ, φπνπ πεξηέρνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα αξρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 

“https://wordpress.org/download/”. Όηαλ ε ιήςε ηνπ αξρείνπ  νινθιεξσζεί, ην εμάγνπκε ζηνλ 

θάθειν πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ ηζηφηνπν (C:\xampp\htdocs\wordpress). 

 

 
Εικόνα 29. Φάκελοσ Αρχείων Wordpress 
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 ηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε ηελ δηεχζπλζε (localhost/wordpress), ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ 

θπιινκεηξεηή, γηα λα κεηαβνχκε ζηελ αξρηθή ζειίδα εγθαηάζηαζεο ηνπ Wordpress. 

 

 
Εικόνα 30. Ζναρξη Εγκατάςταςησ Wordpress 

 

Έπεηηα, εηζάγνπκε ζηα θαηάιιεια πεδία, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε βάζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην phpMyAdmin. 

 

 
Εικόνα 31. Συμπλήρωςη Στοιχείων Βάςησ Δεδομζνων ςτο Wordpress 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 Όλνκα βάζεο δεδνκέλσλ: Σν φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

phpMyAdmin.  

 Όλνκα ρξήζηε & ζπλζεκαηηθφ: Σν φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο, πνπ είραλ 

εηζαρζεί γηα ην ινγαξηαζκφ ρξήζηε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 Φηινμελεηήο βάζεο:  Η ηνπνζεζία πνπ θηινμελείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα 

εξγαζία εηζάγνπκε ηελ default επηινγή πνπ είλαη “localhost” κηαο ε βάζε θηινμελείηαη ηνπηθά.  
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 Πξφζεκα πίλαθα: Σν πξφζεκα ηνπ νλφκαηνο ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, πρ. “wp_posts”. Μπνξεί 

λα εηζαρζεί νπνηνδήπνηε πξφζεκα, φκσο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηαηεξεζεί ε 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή “wp_”. 

 

Αθφηνπ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ζηα θαηάιιεια πεδία, ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή “Τπνβνιή” θαη λα ζπλερίζνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπκπιεξψλνληαο άιιε κηα θφξκα.  

 

 
Εικόνα 32. Συμπλήρωςη Απαραίτητων Στοιχείων Wordpress 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 Σίηινο ηζηφηνπνπ: Ο ηίηινο πνπ ζα έρεη ν ηζηφηνπνο, πνπ ζα είλαη νξαηφο θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ.  

 Όλνκα ρξήζηε & ζπλζεκαηηθφ: Σν φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εηζάγεη ν ρξήζηεο, γηα λα κεηαβεί ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Wordpress. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ην default username (admin).  

 Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ζαο: Η δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 Απφξξεην: Δπηηξέπεη ή φρη επξεηεξηνπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (δελ 

ην επηιέγνπκε ζην παξάδεηγκά καο κηαο θαη ε ηζηνζειίδα ηξέρεη ηνπηθά). 

 

Η δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο νινθιεξψζεθε. Μπνξνχκε πιένλ λα εηζέιζνπκε ζηνλ 

ηζηφηνπν, ψζηε λα ηνλ δηακνξθψζνπκε φπσο επηζπκνχκε. Σν επφκελν βήκα, είλαη λα θάλνπκε log in 

ζηελ ηζηνζειίδα, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ πνπ εηζάγακε πξνεγνπκέλσο 

ζηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα λα κεηαβνχκε ζηε ζειίδα εηζφδνπ, έρνληαο πάληα 

ελεξγνπνηεκέλα ηα modules MySQL θαη Apache ηνπ XAMPP, πιεθηξνινγνχκε  ηε δηεχζπλζε 

(localhost/wordpress/wp-admin) ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ browser. 

 

 
Εικόνα 33. Σελίδα Ειςόδου Wordpress 
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6.5. Υλοπούηςη ιςτοςελύδασ 
 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Wordpress, θαζψο θαη ησλ βεκάησλ πινπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ Ινλίσλ λήζσλ, 

πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

6.5.1. Αρχικό ςελύδα διαχεύριςησ  

 

Η αξρηθή ζειίδα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ (dashboard) πεξηιακβάλεη δχν πιαίζηα 

ελδηαθέξνληνο. Κεληξηθά, απνηειείηαη απφ ην θχξην κέξνο φπνπ εκθαλίδνληαη εηδήζεηο γηα 

βειηησκέλεο δηαζέζηκεο εθδφζεηο ηνπ Wordpress, αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζηφηνπνπ, 

θαζψο θαη ζχλδεζκνη γηα άκεζεο ξπζκίζεηο (πξνζαξκνγή ζέκαηνο, δεκηνπξγία άξζξνπ ή ζειίδαο, 

δηαρείξηζε κελνχ) ή βνήζεηα. Σν δεχηεξν πιαίζην ελδηαθέξνληνο είλαη κηα κπάξα κε δηάθνξεο 

επηινγέο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη γξακκή εξγαιείσλ, είλαη 

πάληα νξαηή θαη πξνζβάζηκε θαηά ηε δηαρείξηζε κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηα κέξε ηεο ζα αλαιπζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

 
Εικόνα 34. Πίνακασ Ελζγχου Wordpress 4.2.2 

 

6.5.2. Θϋμα ιςτότοπου 

 

Εγκατάςταςη & ενεργοποίηςη 

 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα έρεη ν ηζηφηνπνο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

θαη επηινγέο παξακεηξνπνίεζεο. Σα ζέκαηα, φπσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη 

δηαζέζηκα ρσξίο ηελ απαίηεζε πιεξσκήο θαη ε ιήςε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο είλαη κηα πνιχ εχθνιε 

θαη άκεζε δηαδηθαζία. Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Appearance, πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή 

εξγαιείσλ θαη έπεηηα ζηελ επηινγή Themes, βιέπνπκε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλα ζην Wordpress, θαη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην απφ απηά, αλ θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο καο. Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “Add New”, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέζνπκε θάπνην άιιν ζέκα ηεο αξεζθείαο καο ζηνλ ηζηφηνπν, επηιέγνληαο κέζα απφ κηα 

κεγάιε γθάκα ζεκάησλ. ην παξάδεηγκά καο, θαηαιήμακε ζην ζέκα κε νλνκαζία Reception 
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θαη κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ, θάλνληαο θιηθ αξρηθά ζηελ επηινγή 

“Install” θη έπεηηα ζηελ επηινγή “Activate”, ψζηε λα γίλεη ε ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζέκαηνο ζηνλ ηζηφηνπφ. 
 

 
Εικόνα 35. Reception Wordpress Theme 

 

Μορφοποίηςη 

 
 Αθνχ έρνπκε εθαξκφζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ ηζηνζειίδα, είλαη ψξα λα θέξνπκε θάζε 

κηα ιεπηνκέξεηα ζηα κέηξα καο, ψζηε λα δψζνπκε αθξηβψο ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε ζηνλ ηζηφηνπφ. 

Απηφ ζα ην πεηχρνπκε, θάλνληαο θιηθ απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Wordpress ζηελ επηινγή 

Appearance θη έπεηηα Customize, ην νπνίν ζα καο νδεγήζεη ζηε ζειίδα παξακεηξνπνίεζεο δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία βιέπνπκε ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά. 

 

 
Εικόνα 36. Appearance - Customize 
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 General Settings: Δηζαγσγή παξακέηξσλ φπσο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, 

δηεχζπλζε, email), ε ιεδάληα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ππνζέιηδν θαζψο θαη ην ινγφηππν ηνπ 

ηζηφηνπνπ. 

 Site Identity: Δηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο (ηίηινο) ηεο ηζηνζειίδαο, θάπνηαο θξάζεο πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχεη θαζψο θαη ηεο εηθφλα ηεο. 

 Homepage Settings: Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο slideshow εηθφλσλ θαη παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ. 

 Fonts & Color Settings: Δπηινγή παξακέηξσλ γηα ηνλ ηχπν ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ζειίδαο 

(menu, background, links, body). 

 Colors: Δπηινγή ηνπ ρξψκαηνο γηα ην background. 

 Background Image: Γπλαηφηεηα ρξήζεο θάπνηαο εηθφλαο ζαλ background ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Menus: Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο.  

 Widgets: Ρχζκηζε ησλ widgets ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Static Front Page: Δπηινγή ηνπ αλ ζα εκθαλίδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηαηηθή ηζηνζειίδα 

ζε φπνηνλ επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηφηνπφ ή αλ ζα ηνπ παξνπζηάδνληαη ηα πην πξφζθαηα 

δεκνζηεπκέλα άξζξα. 

 

6.5.3. Πρόςθετα (Plugins) 

 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ ηζηφηνπνπ, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Γηα λα επηιέμνπκε φζα plugins καο είλαη απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή Plugins 

θαη ελ ζπλερεία “Add New” ζηε γξακκή εξγαιείσλ ψζηε λα κεηαθεξζνχκε ζηε ζειίδα ησλ 

πξνζζέησλ. Απφ εδψ κπνξνχκε λα δνχκε πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε πξφζζεην θαη λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θη έπεηηα ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο θαη γηα ην ζέκα ηεο ηζηνζειίδαο. 

Αλαιχνληαο ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην website καο θαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κε ηαπηφρξνλα κηα θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε θαηαιήμακε 

ζηα εμήο πξφζζεηα: 

 

 
Εικόνα 37. Plugins - Πίνακασ 1 
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Εικόνα 38. Plugins - Πίνακασ 2 

 

Booking System Pro 

 

 Σν πξφζζεην απηφ είλαη πηζαλφλ φ,ηη θαιχηεξν ππάξρεη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ website ζε έλαλ 

ηζηφηνπν online θξαηήζεσλ. ίγνπξα ππάξρνπλ πξφζζεηα πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά πνιχ πην 

απιά, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν πξφζζεην έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο. Θα 

κπνξνχζακε αλ ζέιακε, λα εηζάγνπκε παξακέηξνπο φπσο εηδηθφο θφξνο, εθπησηηθφ θνππφλη, ρξέσζε 

θιηκαθσηή αλά άηνκα. Πνιιά αθφκα έμηξα πεδία, πνπ πηζαλφλ λα κελ ππάξρνπλ, καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ηα δεκηνπξγήζνπκε εκείο νη ίδηνη θαη λα ηα πξνζζέζνπκε ζηηο θφξκεο θξαηήζεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο.  

 Μηαο θαη είλαη έλα μελφγισζζν plugin, κπνξεί λα ππάξρνπλ νξνινγίεο είηε ζην back end, είηε 

ζην front end, νη νπνίεο λα κε καο θαίλνληαη θαη ηφζν ζσζηέο ή λα πηζηεχνπκε φηη ζα δπζθνιέςνπλ 

ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο θαηά ηε ρξήζε ηεο. ε απηφ ην πξφζζεην φκσο, κπνξνχκε αθφκα 

θαη λα κεηαθξάζνπκε εκείο νη ίδηνη, ην νπνηνδήπνηε πεδίν ή ζηνηρείν ηνπ πξνζζέηνπ απηνχ, θη έηζη λα 

ην θάλνπκε πην θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην.  

Μηα αθφκα δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη, είλαη ζην λα δηακνξθψζνπκε ηα απηνκαηνπνηεκέλα 

emails, πνπ ζα απνζηέιινληαη πξνο φζνπο θάλνπλ θάπνηα θξάηεζε. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην ηη ζα 

απνζηέιιεηαη, θάζε θνξά πνπ θάπνηνο θάλεη κηα αίηεζε γηα θξάηεζε θαη φηαλ ην αίηεκα ηνπ 

εγθξίλεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή. 

 

 
Εικόνα 39. Booking System Pro Dashboard 



37 
 

 

Γηα ηελ πινπνίεζή καο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνζζέηνπ, 

δειαδή ηε δεκηνπξγία εκεξνινγίνπ (calendar) γηα ην θάζε αληηθεηκέλν πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο 

θξάηεζε (ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, νρήκαηα, πιήξε εθδξνκηθά παθέηα), φπνπ ζην θάζε εκεξνιφγην, 

ζα αλαγξάθεηαη θαη ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ εθείλε ηε ζηηγκή αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ε ηηκή ηνπο.  

Ο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αίηεζε γηα θξάηεζε ελφο εθ 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ, γηα φζεο κέξεο επηζπκεί, ζπκπιεξψλνληαο απιψο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, 

ζηε θφξκα θξάηεζεο πνπ αθνινπζεί ην εθάζηνηε εκεξνιφγην. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα θαηαβάιεη ηα ρξήκαηα, γηα ηελ πιεξσκή ηεο θξάηεζήο ηνπ, θαζψο θαη λα ζπκθσλήζεη 

κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηδνπνηείηαη κέζσ 

ηνπ plugin, γηα ην θάζε αίηεκα γηα θξάηεζε θαη κπνξεί είηε λα απνδερζεί, είηε λα απνξξίςεη ην αίηεκα 

απηφ. Δπίζεο, κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηα δηάθνξα εκεξνιφγηα, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ηηκψλ ή ησλ 

δηαζέζηκσλ κνλάδσλ. 

Η πξνζζήθε ηνπ πξνζζέηνπ απηνχ ζε νπνηνδήπνηε άξζξν ή ζειίδα ηνπ Wordpress, γίλεηαη 

θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “Booking System Pro”, ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ αθξηβψο απφ ηνλ 

θεηκελνγξάθν ζηελ επεμεξγαζία ηνπ άξζξνπ, θαη ελ ζπλερεία επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εκεξνιφγην 

αληηθεηκέλνπ, πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε πξνο ελνηθίαζε ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. 

 

Contact Form 7 

 

 Η πην γλσζηή παγθνζκίσο θφξκα επηθνηλσλίαο γηα ην Wordpress, κε πεξηζζφηεξεο απφ 1 

εθαηνκκχξην ελεξγέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζζέηνπ. Δίλαη έλα πνιχ απιφ ζηε ρξήζε 

ηνπ πξφζζεην, ην νπνίν φκσο έρεη φζα ρξεηάδεηαη θάπνηνο απφ κηα θφξκα επηθνηλσλίαο. Γηαζέηεη φια 

ηα απαξαίηεηα πεδία θαη αλ ζέινπκε πξνζζέηνπκε νπνηνδήπνηε άιιν πεδίν ζηε θφξκα καο, θαζψο 

επίζεο, κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε νπνηαδήπνηε ιεδάληα ζέινπκε γηα λα νλνκάζνπκε ην θάζε πεδίν. 

 Μηα αθφκα πνιχ βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη απηφ ην plugin, είλαη ε πξνζζήθε πεδίσλ 

“αζθαιείαο”, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ φηη ε ηζηνζειίδα ζα δέρεηαη κελχκαηα επηθνηλσλίαο απφ 

πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο θαη ζα απνηξέπεη spam επηζέζεηο. ην παξάδεηγκά καο, έρνπκε πξνζζέζεη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη δεηάκε απφ ηνλ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο, λα ζπκπιεξψζεη ην απνηέιεζκα 

ηεο καζεκαηηθήο πξάμεο ζην αληίζηνηρν πεδίν, πξηλ θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή “Απνζηνιή”. 

 Η εηζαγσγή ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο, γίλεηαη αλ απιά πξνζζέζνπκε ζε έλα άξζξν ή ζε κηα 

ζειίδα ηνπ Wordpress, ηνλ θψδηθα (shortcode) πνπ αληηζηνηρεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα. Ο 

θψδηθαο απηφο, καο δίλεηαη απφ ην ίδην ην πξφζζεην. 

 

 
Εικόνα 40. Contact Form 7 - Back End 
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Εικόνα 41. Contact Form 7 - Front End 

 

Cool Clock 

 
Εικόνα 42. Cool Clock Plugin - Widget 

 Σν Cool Clock είλαη έλα πνιχ απιφ πξφζζεην, ην νπνίν καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, λα 

πξνζζέζνπκε κε ηε κνξθή widget ζηελ πιατλή κπάξα ηεο ηζηνζειίδαο καο έλα αλαινγηθφ ξνιφη. 
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Crafty Social Buttons 

 
Εικόνα 43. Crafty Social Buttons Plugin - Widget 

 Σν Crafty Social Buttons είλαη έλα plugin, ην νπνίν φηαλ ην εγθαηαζηήζνπκε, κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε έλα widget ζηελ πιατλή κπάξα ηνπ ηζηφηνπνπ, νχησο ψζηε αλ θάπνηνο επηζθέπηεο ηνπ 

website δεη θάηη ελδηαθέξνλ, λα κπνξεί λα ην κνηξαζηεί εχθνια θαη άκεζα ζε θάπνην θνηλσληθφ 

δίθηπν. 

 

Date and Time Widget 

 
Εικόνα 44. Date and Time Plugin - Widget 

 Σν Date and Time Widget είλαη απηφ αθξηβψο πνπ ιέεη θαη ην φλνκά ηνπ, δειαδή έλα plugin 

ην νπνίν δηαζέηεη widget, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ πιατλή κπάξα ηεο ηζηνζειίδαο, θαη ην νπνίν δείρλεη 

ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα. 

 

Gmedia Gallery 

 

 
Εικόνα 45. Gmedia Gallery 

 Σν πξφζζεην απηφ, είλαη ην ηδαληθφ γηα ηε δεκηνπξγία θσηνγξαθηθψλ άικπνπκ εληφο άξζξσλ. 

Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα “αλεβάδνπκε” φζεο θσηνγξαθίεο ζέινπκε εληφο ηνπ plugin, θαζψο 

επίζεο θαη λα πξνζζέηνπκε ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε θάζε θσηνγξαθία ή θαη θάπνηα εηηθέηα (tag) 

πνπ λα ηε ραξαθηεξίδεη. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε άικπνπκ είηε “απηφκαηα”, δειαδή 

ρξεζηκνπνηψληαο απιά θάπνην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο π.ρ. θαηεγνξία πνπ αλήθεη ε θσηνγξαθία ή 

“ρεηξνθίλεηα”, επηιέγνληαο κηα-κηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέινπκε λα πξνζηεζνχλ ζε έλα άικπνπκ. 

 Πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο άικπνπκ θσηνγξαθηψλ, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο 

νπνηαζδήπνηε θσηνγξαθίαο, ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνβάιινληαη 

ηα άικπνπκ θσηνγξαθηψλ, ην ζηπι ηνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη νξαηέο ζηνπο επηζθέπηεο 

ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Η πξνζζήθε ηνπ Gmedia Gallery κέζα ζε έλα άξζξν ηνπ Wordpress, γίλεηαη είηε εηζάγνληαο 

ηνλ αληίζηνηρν θψδηθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άικπνπκ πνπ ζέινπκε λα πξνβάινπκε εληφο ηνπ άξζξνπ, 
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είηε απιά θάλνληαο θιηθ, εληφο ηνπ άξζξνπ πνπ επεμεξγαδφκαζηε, ζηελ επηινγή “Gmedia” αθξηβψο 

πάλσ απφ ηνλ θεηκελνγξάθν ηνπ άξζξνπ. 

Huge IT Slider 

 

 
Εικόνα 46. Huge IT Slider 

 Έλα αθφκα πξφζζεην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θσηνγξαθηθψλ άικπνπκ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία slideshow ζηελ θεληξηθή εηθφλα ηνπ 

ηζηφηνπνπ. Πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο παξακεηξνπνίεζεο, φπσο ην κέγεζνο πνπ ζα έρνπλ νη εηθφλεο, 

ηε ζηνίρηζή ηνπο, ην ρξφλν ελαιιαγήο ηνπο θαζψο θαη ην ηη ζα ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ θάλνπκε 

θιηθ ζε θάπνηα απφ απηέο. 

 Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ slideshow έγηλε πξνζζέηνληαο ηνλ θψδηθα πνπ καο δίλεη ην 

ίδην ην plugin, ζην header.php, ην νπνίν κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε κέζσ ηεο επηινγήο “Editor”, 

θάησ απφ ην Appearance ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 

 

My SMTP WP 

 

 Σν My SMTP WP είλαη έλα πξφζζεην ην νπνίν είλαη απαξαίηεην, γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ηζηφηνπφ, γηα ηελ απνζηνιή emails. Γηα λα γίλεη ε 

ξχζκηζε ηνπ plugin, ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ απνζηνιέα emails, θαζψο θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζηνιή απηψλ ησλ emails. 

Polylang 

 
 Σν polylang είλαη έλα plugin πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιπγισζζηθνχο ηζηφηνπνπο, 

ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη έρεη εγθαηαζηαζεί απφ ηνπιάρηζηνλ 200.000 ρξήζηεο ηνπ Wordpress. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιχ απιή, γηα θάζε ζειίδα, άξζξν, θαηεγνξία, tag δεκηνπξγείηαη απηφκαηα έλα 

αληίζηνηρν, θελφ πεξηερνκέλνπ, ζηνηρείν. Γηα λα είλαη νξαηφ ην θάζε ζηνηρείν ζε φιεο ηηο γιψζζεο πνπ 

ζέινπκε λα έρνπκε δηαζέζηκεο ζην website, ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζνπκε ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζή 

ηνπ. 

 Σν polylang, καο δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα, λα πξνζζέζνπκε widget ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ 

δηαζέζηκσλ γισζζψλ, ή menu item κε ηελ ίδηα δπλαηφηεηα, θάηη πνπ θάλακε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο, 
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ηνπνζεηψληαο ην αληίζηνηρν widget ζηελ πιατλή κπάξα ηνπ website καο, αιιά θαη ζην θεληξηθφ κελνχ 

καο. 

 
Εικόνα 47. Polylang Plugin - Widget 

 

Scroll Back to Top 

 
Εικόνα 48. Scroll Back to Top Plugin 

Σν Scroll Back to Top πξνζζέηεη έλα θνπκπί κε ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηελ θνξπθή ηνπ 

website, φηαλ ν επηζθέπηεο δελ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο καο. Οη επηινγέο 

παξακεηξνπνίεζεο πνπ έρνπκε είλαη ην πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην θνπκπί, ηη θείκελν ζα έρεη, ηη ζρήκα, ηη 

ρξψκα θαη πφζν γξήγνξα ζα καο επαλαθέξεη ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

Weather Underground 

 
Εικόνα 49. Weather Underground Plugin - Widget 

 Σν Weather Underground είλαη έλα πξφζζεην, ην νπνίν καο πξνζθέξεη έλα φκνξθν θη 

εχρξεζην widget, γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ πιατλή κπάξα ηεο ηζηνζειίδαο καο. Δπηιέγνπκε κηα 

αξρηθή ηνπνζεζία, θαη ην widget δείρλεη ηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Ο 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο βέβαηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ ηνπνζεζία ηεο αξεζθείαο ηνπ. 

 Οη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ δέρεηαη απηφ ην πξφζζεην, είλαη ην πνηα ζα είλαη ε αξρηθή 

ηνπνζεζία πξφγλσζεο θαηξνχ, πφζσλ εκεξψλ πξφγλσζε ζα εκθαλίδεηαη, πνηα ζηνηρεία ζα 

εκθαλίδνληαη (εκέξα, εκεξνκελία, ζεξκνθξαζία, άλεκνο, πξνεηδνπνηήζεηο) θαζψο θαη ην ζηπι ησλ 

εηθνληδίσλ θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ widget. 
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Reveal IDs 

 

 Σν Reveal IDs είλαη έλα πνιχ απιφ θαη ζπγθεθξηκέλν ζηε δνπιεηά ηνπ πξφζζεην. 

Υξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο θάλνληαο εκθαλή ηα IDs 

ησλ θαηεγνξηψλ, tags, άξζξσλ ηνπ Wordpress.  

 Με ηε βνήζεηα ηνπ plugin απηνχ, κπνξέζακε λα δεκηνπξγήζνπκε επθνιφηεξα θάπνηα 

θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ custom links ζην θεληξηθφ κελνχ καο ψζηε λα 

εκθαλίδνληαη posts ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ή tags θάλνληαο θιηθ ζε θάπνην menu item. 

 

WP Extended Search 

 
Εικόνα 50. WP Extended Search 

 Σν WP Extended Search είλαη έλα plugin, ην νπνίν πξνζζέηεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα αλαδήηεζε ηνπ Wordpress. Μέζα απφ ηελ επηινγή Settings ηεο γξακκήο εξγαιείσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζην “Extended Search”, κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

γίλεηαη κηα αλαδήηεζε ζηνλ ηζηφηνπφ καο, θαη κε βάζε πνηα θξηηήξηα ζα εκθαλίδνληαη ή φρη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. 

 

6.5.4. Κεντρικό μενού 

 

Σν κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο, κπνξνχκε λα ην δηακνξθψζνπκε είηε απφ ηελ επηινγή 

Appearance-Customize-Menus φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, είηε απεπζείαο θάησ απφ ην Appearance 

επηιέγνληαο ην “Menus”. ην κελνχ κπνξνχκε λα βάινπκε δηαθφξσλ ηχπσλ ζηνηρεία φπσο ζειίδεο, 

άξζξα, θαηεγνξίεο ή custom links. ην παξάδεηγκά καο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 3 ζειίδεο, νη νπνίεο ζα 

είλαη δηαζέζηκεο θαη ζην θεληξηθφ κελνχ. Η πξψηε ζα είλαη κηα ζηαηηθή αξρηθή ζειίδα, ε δεχηεξε ζα 

είλαη απιά κηα ζειίδα ε νπνία ζα πεξηέρεη links γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζα πεξηέρεη ν ηνπξηζηηθφο 

νδεγφο θαη ε ηξίηε ζειίδα ζα έρεη κηα θφξκα επηθνηλσλίαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα ζηε 

ζπλέρεηα, ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ θεληξηθνχ κελνχ, ζα είλαη custom links, ηα νπνία ζα πεξηέρνληαη 

(sub items) θάησ απφ ην ζηνηρείν-ζειίδα “Σνπξηζηηθφο Οδεγφο”, θαη ηα νπνία βάζεη ηεο εθάζηνηε 

θαηεγνξίαο & tag πνπ ππάξρεη ζην θάζε custom link πνπ έρνπκε θηηάμεη, ζα παξνπζηάδνπλ ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα φηαλ επηιέγνληαη. 

 

 
Εικόνα 51. Κεντρικό Μενοφ - Back End 
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Εικόνα 52. Κεντρικό Μενοφ - Front End 

 

6.5.5. Sidebar 

 

Δίλαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην πιάη ηεο ηζηνζειίδαο, εθηφο ηεο πεξηνρήο φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα άξζξα, θαη ζπλήζσο εθεί ηνπνζεηνχληαη ηα δηάθνξα widgets. Όπσο αλαθέξακε θαη 

πην πάλσ, πνιιά απφ απηά ηα widgets πξνέξρνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε πξνζζέησλ ζην Wordpress. 

Γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ widgets ζηνλ ηζηφηνπν, ζα πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ ζηελ 

επηινγή Appearance θη έπεηηα Widgets. Απφ εδψ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηα widgets, λα επηιέμνπκε 

πνηά widgets ζα εκθαλίδνληαη, ζε πνην ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο, κε πνηφ ηίηιν θαη κε πνηα ζεηξά 

ηαμηλφκεζεο.  

 

 
Εικόνα 53. Wordpress Sidebar 

 

6.5.6. Άρθρα 

 

Σα άξζξα είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ Wordpress. Όζα έρνπκε αλαιχζεη θαη πινπνηήζεη κέρξη 

ηψξα είλαη ε “θνξλίδα”, ην πεξίγξακκα, θαη ήξζε ε ψξα γηα λα ηνπνζεηεζεί ην πεξηερφκελν. Σα 

βήκαηα πνπ έρνπκε λα αθνινπζήζνπκε είλαη πνιχ απιά θαη ζπγθεθξηκέλα.  



44 
 

Κατηγορίεσ & tags 

  
Αξρηθά, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηαζηαιάμεη πιήξσο, σο πξνο ην πψο ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ηα δηάθνξα άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ ζα θάλεη πνιχ επθνιφηεξν ην έξγν καο, θαη ζηελ πνξεία πνπ 

ζα κεγαιψλεη ν φγθνο ηνπ ηζηφηνπνπ, δελ ζα θηλδπλεχνπκε λα δεκηνπξγεζεί ράνο θαη αλνξγαλσζηά. 

Έηζη ινηπφλ, ην πξψην βήκα καο είλαη ην λα θηηάμνπκε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

άξζξα καο, θαζψο θαη ηα tags, ηα νπνία ζα ρξεζηκεχνπλ ζαλ έλα επηπιένλ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. 

Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε “Posts” θαη ζηε ζπλέρεηα “Categories” θαη “Add New”, 

γηα λα πξνζζέζνπκε λέεο θαηεγνξίεο. Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηα tags, ηα νπνία κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε επηιέγνληαο “Posts” “Tags”, ζηε γξακκή εξγαιείσλ θη έπεηηα “Add New”. Φπζηθά αλ 

θάηη δελ πάεη θαιά, εθηφο απφ ηελ πξνζζήθε έρνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ή θαη δηαγξαθήο 

θαηεγνξηψλ θαη tags. 

 

Δημιουργία  

 

 Φηάζακε ζην ηειηθφ βήκα, ψζηε λα αξρίζεη λα γεκίδεη ν θνξκφο ηνπ website. Απφ ηε γξακκή 

εξγαζηψλ, επηιέγνπκε “Posts” “Add New”. ηε ζειίδα πνπ κεηαθεξφκαζηε βιέπνπκε λα ππάξρεη κηα 

θελή γξακκή, ακέζσο πην θάησ έλαο θεηκελνγξάθνο θαη ζηε δεμηά ζηήιε δηάθνξεο επηινγέο. 

 Πξψηα, ζα δψζνπκε έλαλ ηίηιν γηα ην λέν άξζξν, κέζα ζηελ θελή γξακκή. ηε ζπλέρεηα, ζα 

πάκε ζηνλ θεηκελνγξάθν θαη ζα πξνζζέζνπκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε, κε ηε κνξθνπνίεζε πνπ 

ζέινπκε. Μέζα ζηνλ θεηκελνγξάθν, καο δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε θαη δηάθνξα 

γξαθηθά ζηνηρεία θαη plugins πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη αλαιχζεη πην πάλσ, φπσο ην Gmedia 

Gallery θαη ην Booking System Pro, γηα λα πξνζηεζεί ζην άξζξν έλα άικπνπκ εηθφλσλ ή κηα θφξκα 

ελνηθηάζεσλ αληίζηνηρα. 

 Έπεηηα, αθνχ έρνπκε ζπληάμεη ην άξζξν καο, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηε ζηήιε δεμηά. 

Δπηιέγνληαο ζην “Featured image”, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κηα εηθφλα ζην άξζξν καο, ε νπνία ζα 

εκθαλίδεηαη θαη ζαλ κηθξνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε ζε πνηέο 

θαηεγνξίεο ζα εληάμνπκε ην ελ ιφγσ άξζξν, λα γξάςνπκε πνηα tags ην αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηέινο λα 

θάλνπκε θιηθ ζην “Publish” γηα λα ην δεκνζηεχζνπκε. 

 

 

 
Εικόνα 54. Επεξεργαςία Άρθρου 
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Εικόνα 55. Άρθρο - Front End - Part 1 

 

 

 
Εικόνα 56. Άρθρο - Front End - Part 2 
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7. Συμπερϊςματα 
 

Όπσο είδακε ζηελ παξνχζα εξγαζία ην Wordpress, έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

αλνηρηνχ θψδηθα, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηε ινγηθή ηνπ λα εμππεξεηεί ηελ πινπνίεζε blogspots, 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε κηα παληνδχλακε κεραλή παξαγσγήο δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ, 

πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο αθφκα θαη ησλ πην απαηηεηηθψλ ηζηφηνπσλ, φπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα. ε απηφ ζπληεινχλ ηα πνιπάξηζκα πξφζζεηα, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

δσξεάλ, θαη πνπ απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα, είλαη ε δηαξθήο ππνζηήξημε απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ηνπ Wordpress θαη ησλ 

δεκηνπξγψλ ησλ πξνζζέησλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ιχζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ή δπζθνιηψλ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη αθφκα θη ν πην άπεηξνο ρξήζηεο ηνπ.  

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, δεκηνπξγήζακε έλαλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Ινλίσλ Νήζσλ, φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηα 

δηάθνξα λεζηά θαη λα κάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ. Αθφκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, αιιά 

θαη γηα ηα θαηά ηφπνπο ηαμηδησηηθά γξαθεία. Φπζηθά, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε ηνπξηζηηθφ νδεγφ, ν 

ηζηφηνπνο παξνπζηάδεη θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ελνηθηαδφκελα νρήκαηα αιιά θαη πιήξε 

εθδξνκηθά παθέηα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα online θξαηήζεηο.  

Σέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο, κηαο θαη πξέπεη 

εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο, πνπ είλαη θαη ε πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, λα ειέγρεηαη δηαξθψο αλ 

ππάξρνπλ ιεθζέληα κελχκαηα επηθνηλσλίαο, λα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ ηηκψλ ζηα εκεξνιφγηα ησλ 

πξνο ελνηθίαζε αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη λα ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα θξαηήζεσλ, 

πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, πνπ ελδηαθέξζεθαλ λα θάλνπλ κηα 

ελνηθίαζε. Παξφια απηά, ε ρξήζε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Wordpress, κεηψλεη θαηά πνιχ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα φια ηα παξαπάλσ, θαη θάλεη ηε 

δηαρείξηζε κηαο ηφζν απαηηεηηθήο ηζηνζειίδαο, πνιχ απιή ππφζεζε. 
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