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Σύνοψη 

 

 Στόχος αυτής της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ιστοχώρου, για την 

παρουσίαση του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων. Χρησιμοποιήθηκε το 

Συστήμα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα WordPress, μαζί με ορισμένα plugins, για 

την παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων στα μέλη του εργαστηρίου. Το μεγαλύτερο μέρος της 

υλοποίησης, αφορούσε τη συγγραφή CSS και PHP κώδικα, ώστε το περιεχόμενο του ιστοχώρου 

να προσαρμόζεται άριστα σε συσκευές με περιορισμένο εύρος οθόνης.    

 Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης δημοσίευσης 

περιεχομένου, σε περισσότερες από μία σελίδες. Τα μέλη του εργαστηρίου εξοικονομούν χρόνο, 

καθώς πληκτρολογούν το κείμενό τους μία φορά και το δημοσιεύουν σε συγκεκριμένα σημεία 

στις σελίδες του WordPress. Ο ιστοχώρος παρουσιάζει μια πλήρη περιγραφή των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των μελών του και φιλοξενείται στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Η 

αναφορά στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι τόσο αναλυτική, ώστε ο αναγνώστης θα 

μπορούσε να υλοποιήσει τον ιστοχώρο εξαρχής, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο "Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοχώρου ερευνητικού 

εργαστηρίου", εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών μας σπουδών στο τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

 

1.1   Περίληψη 

 

 Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ιστοχώρου, 

για την παρουσίαση του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων. Η υλοποίηση 

του ιστοχώρου ξεκίνησε αρχικά από μηδενική βάση, όμως κατόπιν καθοδήγησης των καθηγητών 

μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, 

είναι περισσότερο συμφέρουσα. Ο ιστοχώρος του εργαστηρίου αναπτύχθηκε, μέσω της χρήσης 

του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου WordPress. Το εν λόγω σύστημα είναι το πιο 

διαδεδομένο CMS ανοικτού κώδικα, καθώς υποστηρίζει το ένα τρίτο των ιστοσελίδων 

παγκοσμίως.    Πέραν της υλοποίησης του ιστοχώρου και της καταχώρησης 

δεδομένων σε αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οπτική διαμόρφωση του περιεχομένου σε 

συσκευές, με περιορισμένο εύρος οθόνης. Η διαμόρφωση επετεύχθη μέσω προσθήκης CSS 

κώδικα, καθώς και μετατροπής συγκεκριμένων PHP αρχείων του συστήματος. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του ιστοχώρου είναι, η δυνατότητα ταυτόχρονης δημοσίευσης περιεχομένου, σε 

περισσότερες από μία σελίδες. Ο ιστοχώρος παρουσιάζει μια πλήρη περιγραφή, των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των μελών του εργαστηρίου και αναπτύχθηκε με σκοπό να αντικαταστήσει τον 

προκάτοχό του. 

 

1.2   Κίνητρο για τη Διεξαγωγή της Εργασίας – Στόχοι 

 

 Είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν μία ιστοσελίδα, μέσω της υπηρεσίας Yahoo! 

GeoCities, καθώς και ορισμένες σελίδες με τη χρήση της περιγραφικής γλώσσας HTML. 

Ορισμένα χρόνια αργότερα, αγοράσαμε ένα πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδων, μέσω του οποίου 

πειραματιστήκαμε για πρώτη φορά με το CMS Joomla! και τη γλώσσα PHP. Η διεύρυνση των 

γνώσεών μας πάνω στις γλώσσες CSS και PHP, θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για 

τη διεξαγωγή της εργασίας. Επιπλέον, η παρούσα πτυχιακή μας ώθησε, να εξερευνήσουμε ένα 

εντελώς διαφορετικό και φιλικό προς το χρήστη CMS, που δεν είχαμε χρησιμοποιήσει ξανά στο 

παρελθόν. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι, η δημιουργία ενός ιστοχώρου, που θα 

παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του 

εργαστηρίου. 
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1.3   Δομή Εργασίας 

 

 Στη συνέχεια αναφερόμαστε, εν συντομία, στην περιγραφή των κεφαλαίων της παρούσας 

εργασίας: 

 Κεφάλαιο 2: Το δεύτερο κεφάλαιο, ξεκινάει με την πορεία δημιουργίας του Διαδικτύου και 

του συστήματος ονοματοδοσίας DNS. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τον Παγκόσμιο Ιστό, 

τη γλώσσα HTML, το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου και τις διευθύνσεις URL, που 

δημιουργήθηκαν από τον Tim Berners-Lee. Ακολουθεί η εξέλιξη των φυλλομετρητών 

ιστοσελίδων και των μηχανών αναζήτησης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις γλώσσες 

CSS και PHP, που συντέλεσαν στην οπτική διαμόρφωση και στη λειτουργικότητα των 

ιστοσελίδων. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφερόμαστε, στις στατικές και δυναμικές 

ιστοσελίδες, καθώς και στα CMS WordPress, Joomla! και Drupal. 

 Κεφάλαιο 3: Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε αναλυτικά την εγκατάσταση του 

WordPress, με τη χρήση του λογισμικού XAMPP. 

 Κεφάλαιο 4: Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην υλοποίηση του ιστοχώρου στο 

WordPress. Παρουσιάζουμε αναλυτικά το μενού του CMS και την εγκατάσταση ενός 

καινούργιου θέματος. Αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις του επιλεγμένου θέματος του 

ιστοχώρου και στη διαδικασία εγκατάστασης ενός νέου plugin. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζουμε τα plugins μαζί με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που χρειάστηκαν, 

προκειμένου να υλοποιήσουμε τον ιστοχώρο του εργαστηρίου. Στο τέλος του κεφαλαίου 

αναφερόμαστε, στη δημιουργία των στοιχείων του μενού, στις γενικές ρυθμίσεις, στις 

κατηγορίες χρηστών του WordPress και στη δημιουργία ενός νέου χρήστη. 

 Κεφάλαιο 5: Παρουσιάζουμε τον κώδικα CSS και PHP που προσθέσαμε ή τροποποιήσαμε, 

για να διαμορφώσουμε την εμφάνιση του ιστοχώρου. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις 

τροποποιήσεις του μεγέθους στο λογότυπο του εργαστηρίου, καθώς και στη διαμόρφωση 

της εμφάνισης των δημοσιεύσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε την ολοκληρωτική αλλαγή 

στην εμφάνιση της μπάρας αναζήτησης του ιστοχώρου, καθώς και τις αλλαγές στη φόρμα 

εισόδου των χρηστών. Τέλος εμφανίζουμε, τις αλλαγές που υπέστη το μενού κινητών 

συσκευών, καθώς και τις τροποποιήσεις των πλαισίων παρουσίασης τίτλου του ιστότοπου. 

 Κεφάλαιο 6: Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τον υλοποιημένο ιστοχώρο του 

εργαστηρίου μέσα από τις επιλογές του κεντρικού μενού. 
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Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού 

 

2.1   Η Ιστορία του Διαδικτύου 

 

 Η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο το 1957, δύο 

χρόνια μετά την αναγγελία του Προέδρου των Η.Π.Α. Eisenhower περί δημιουργίας 

αμερικανικού δορυφόρου. Το γεγονός αυτό θορύβησε τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες 

δημιούργησαν τον οργανισμό ARPA (Advanced Research Projects Agency) το Φεβρουάριο του 

1958. Σκοπός του ARPA ήταν η συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων και πανεπιστημίων, για 

την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα έδιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες το τεχνολογικό πλεονέκτημα 

έναντι των Σοβιετικών. Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούσαν 

έναν ασφαλή τρόπο μετάδοσης πληροφοριών όπου οι σταθμοί εκπομπής θα συνέχιζαν να 

μεταδίδουν ακόμη και σε ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου.       

   Εκείνη την περίοδο οι υπολογιστές μπορούσαν να διαβάσουν δεδομένα 

μόνο από διάτρητες κάρτες και μαγνητικές ταινίες, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα της μεταξύ 

τους δικτύωσης. Τον Αύγουστο του 1962 ο Joseph Carl Robnett Licklider του ΜΙΤ αναφέρθηκε 

θεωρητικά στο Intergalactic Computer Network, σαν ένα δίκτυο όπου η πρόσβαση στα δεδομένα 

θα γίνεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή του χρήστη. Οι ιδέες του Licklider 

περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα όπως το Internet είναι σήμερα, ενώ εξίσου σημαντικός είναι και 

ο ρόλος που διαδραμάτισε πείθοντας τους διάδοχούς του ως επικεφαλής του DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency) για τη σπουδαιότητα δικτύωσης των υπολογιστών.   

 To 1964 ένας εργαζόμενος στο ARPA ο Leοnard Kleinrock δημοσίευσε μια εργασία 

σχετικά με την τεχνολογία Packet Switching. Ο Kleinrock που αποκαλείται και πατέρας του 

Internet υποστήριζε ότι η κατάτμηση της πληροφορίας σε πακέτα, δρομολόγησής τους 

ξεχωριστά και επανασύνδεσής τους στο δέκτη, ήταν περισσότερο συμφέρουσα και ευέλικτη από 

το άνοιγμα μιας μοναδικής γραμμής για τη μετάδοση της πληροφορίας. Η μετάδοση της 

πληροφορίας σε πακέτα είχε το πλεονέκτημα ότι η σύλληψη της αρχικής πληροφορίας ήταν 

δυσκολότερη, καθώς δεν χρησιμοποιούσε μια μόνο γραμμή επικοινωνίας.     

  Από το 1964 έως το 1966 το ARPA κάλεσε πολλά ερευνητικά ιδρύματα να 

συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υπολογιστών. Στόχος ήταν η αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος, η αποκεντρωμένη αποθήκευση πληροφοριών και η εύρεση ενός τρόπου 

διανομής πληροφοριών σε περίπτωση επίθεσης στη χώρα. Το 1966 ο Lawrence G. Roberts 

εμφάνισε τα πρώτα σχέδια του ARPANET που χρησιμοποιούσαν τις τεχνικές μεταγωγής 

πακέτου. Πριν υλοποιηθεί το δίκτυο η εταιρεία Bolt Beranek and Newman (BBN) δημιούργησε 

τον Κόμβο Μεταγωγής Πακέτων (Interface Message Processor - IMP) που χρησιμοποιείται για 

τη διασύνδεση δικτύων με το ARPANET. Το IMP ήταν η πρώτη γενιά των gateways, που 

σήμερα είναι γνωστοί ως δρομολογητές (routers).        

   Στις 29 Οκτωβρίου του 1969 ο Charles S. Kline έστειλε το πρώτο μήνυμα 

στο ARPANET από τον υπολογιστή του Leonard Kleinrock. Το μήνυμα ήταν η λέξη login και 
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μεταδόθηκε από το UCLA (University of California) στον κόμβο του Stanford Research Institute 

που ήταν εγκατεστημένος στο Menlo Park της Καλιφόρνια. Στην πρώτη αποστολή μεταδόθηκαν 

μόνο τα γράμματα "l" και "o". Όταν το σύστημα επανήλθε μετά από μια ώρα, μεταδόθηκε 

επιτυχώς ολόκληρη η λέξη.           

 Στο διάστημα από το 1969 μέχρι το 1972 οι κόμβοι αυξήθηκαν από 4 σε 29, ενώ το 1973 

η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα εκτός των Η.Π.Α που συνδέθηκε με το ARPANET καθώς ένας 

υπερατλαντικός δορυφορικός σύνδεσμος σύνδεσε το Norwegian Seismic Array (NORSAR). 

 

2.1.1   Από το ARPANET στο Internet 

 

 Η δημόσια επίδειξη του ARPANET το 1972 από τον Bob Kahn, προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων και σε συνδυασμό με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τον Ray Tomlinson, οδήγησαν στην επέκταση του δικτύου με την προσθήκη 

επιπλέον κόμβων. Ο Bob Kahn εργαζόταν στη δημιουργία ενός δορυφορικού και ενός επίγειου 

δικτύου ραδιοσυχνοτήτων, στα οποία η μεταφορά των δεδομένων θα γινόταν μέσω της 

τεχνολογίας packet switching. Οι εμπειρίες που απέκτησε τον οδήγησαν στην ανάγκη ανάπτυξης 

ενός μοντέλου δικτύων ανοικτής αρχιτεκτονικής, όπου δίκτυα με διαφορετικό υλικό και 

λογισμικό θα μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους.       

   Το Φθινόπωρο του 1973 ο Vinton Cerf συνεργάζεται με τον Bob Kahn στο 

project Internetting, όπου η τεχνολογία δικτύων που ανέπτυξαν τότε είναι σήμερα γνωστή με την 

ονομασία Internet. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν η δημιουργία του πρωτοκόλλου 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), το οποίο είναι μια συλλογή 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο. Στο TCP/IP κάθε δίκτυο 

λειτουργεί ανεξάρτητα, ενώ η σύνδεσή του με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω ενός υπολογιστή που 

λειτουργεί σαν πύλη (gateway) αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των πακέτων από και προς το 

δίκτυο. Το πρωτόκολλο TCP/IP χαρακτηρίζεται από την ανοικτή αρχιτεκτονική του. Τα πακέτα 

προωθούνται μέσω της ταχύτερης διαδρομής, ενώ αν ένα πακέτο δεν φθάσει στον παραλήπτη ο 

αποστολέας το αναμεταδίδει αυτόματα. 

 

2.1.2   Το Τέλος του ARPANET 

 

 Από το 1969 μέχρι το 1977 το ARPANET επεκτάθηκε από ένα δίκτυο τεσσάρων 

υπολογιστών, σε ένα δίκτυο με 111 υπολογιστές που ανήκαν στο στρατό, σε ερευνητικές 

εγκαταστάσεις και σε πανεπιστήμια. Με τη χρήση δορυφορικής επικοινωνίας τα υπολογιστικά 

συστήματα του ARPANET στις Η.Π.Α. συνδέθηκαν με υπολογιστές στη Χαβάη και την 

Ευρώπη. Όμως παρόλο που το δίκτυο είχε αυξηθεί, λίγοι άνθρωποι είχαν πρόσβαση στο 

σύστημα, ενώ το κοινό αγνοούσε την ύπαρξή του. Το 1983 ο στρατός των Η.Π.Α. χρησιμοποιεί 

πλέον το δικό του δίκτυο με την ονομασία MILNET, παραμένοντας συνδεδεμένος στο 

ARPANET μόνο μέσω ενός περιορισμένου αριθμού θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 



5 

 

δημιουργία του MILNET μείωσε τους κόμβους του ARPANET από 133 σε 68. Η επιστημονική 

κοινότητα συνεχίζει να χρησιμοποιεί το υπόλοιπο κομμάτι του δικτύου για πειραματικούς 

σκοπούς.      Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 δημιουργήθηκε το 

NSFNET το οποίο από ένα δίκτυο υπολογιστών για έρευνα, εξελίχθηκε στην πρώτη υποδομή 

κορμού (backbone) για το εμπορικό δημόσιο Internet. Δημιουργήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία 

του National Science Foundation (NSF), καθιερώνοντας μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ 

των πέντε υπερυπολογιστών του NSF και του National Center for Atmospheric Research και 

παρείχε εξωτερική πρόσβαση σε επιστήμονες που δεν βρίσκονταν κοντά στα υπολογιστικά 

κέντρα. Στις αρχές του 1990 το NSFNET συνδέθηκε με ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων και χωρών. Λόγω του υψηλού αριθμού των δικτύων που άρχισαν να συνδέονται πάνω 

στο NSFNET, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ο όρος Internet. Την ίδια στιγμή οι Κόμβοι 

Μεταγωγής Πακέτων (Interface Message Processor - IMP) που χρησιμοποιούσε το ARPANET 

δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που μπορούσαν οι κόμβοι 

του NSFNET. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι διάφοροι οργανισμοί του ARPANET να αρχίσουν 

να μεταφέρονται στο καινούργιο δίκτυο. Το 1990 η DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency - πρώην ARPA) σταμάτησε τη λειτουργία του ARPANET. 

 

2.1.3   Από το NSFNET στους ISP 

 

 Ορισμένοι παρατηρητές επέκριναν την απαγόρευση του NSFNET να επιτρέπει τη χρήση 

του δικτύου της για εμπορική χρήση, γιατί θεωρούσαν ότι παρεμποδίζει την επέκτασή του. Αυτό 

οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων εμπορικών Πάροχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet 

Service Providers - ISP). Οι ISP ξεπέρασαν γρήγορα το NSFNET σε χωρητικότητα και 

συνδέσεις και μπόρεσαν εύκολα να αναλάβουν το συνολικό φορτίο των δεδομένων, όταν το 

NSFNET σταμάτησε τη λειτουργία του. 

 

 

2.2   Domain Name System 

 

 Για να μπορέσει να στείλει ένας υπολογιστής δεδομένα σε έναν άλλο θα χρειαστεί να 

γνωρίζει την IP διεύθυνση του υπολογιστή στο δίκτυο. Πριν το 1983 όλοι οι υπολογιστές στο 

ARPANET ανακτούσαν το αρχείο HOSTS.TXT που αντιστοίχιζε ονόματα σε αριθμητικές 

διευθύνσεις. Η συγκεκριμένη μέθοδος υστερούσε καθώς σε περίπτωση αλλαγής της IP 

διεύθυνσης ενός κόμβου, έπρεπε να ενημερωθούν χειροκίνητα όλα τα αρχεία HOSTS.TXT και 

να σιγουρευτούν οι διαχειριστές του δικτύου ότι δεν θα δοθεί η ίδια διεύθυνση σε άλλο κόμβο. 

Όσο αυξανόταν το μέγεθος του ARPANET τόσο γινόταν επιτακτική η ανάγκη κατανεμημένης 

διαχείρισης του αρχείου HOSTS.TXT και γρήγορης ενημέρωσής του. Λόγω χρήσης του 

πρωτοκόλλου TCP/IP, το Internet όπως και ο προκάτοχός του απαιτεί να γνωρίζουμε τη 

διεύθυνση IP του μηχανήματος με το οποίο θέλουμε να συνδεθούμε.    
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    Η λύση δόθηκε το 1985 με τη δημιουργία του ιεραρχικού συστήματος 

ονοματοδοσίας Domain Name System (DNS). Μπορούμε να πούμε ότι το DNS είναι μια 

τεράστια βάση δεδομένων που επιτρέπει την αντιστοίχιση μιας διεύθυνσης IP (147.95.32.25) σε 

ένα domain name (netdil.epp.teicrete.gr). Ο λόγος που δημιουργήθηκε το DNS είναι για να μην 

χρειάζεται οι χρήστες να δυσκολεύονται με την απομνημόνευση των αριθμών των IP 

διευθύνσεων. 

 

2.2.1   Τρόπος Λειτουργίας του DNS 

 

 Θα πρέπει να φανταστούμε το DNS σαν μια κατανεμημένη βάση δεδομένων. Κάθε DNS 

Server περιέχει μόνο ένα μικρό τμήμα με domain names που αντιστοιχούν σε διευθύνσεις IP, 

συγκριτικά με τον τεράστιο αριθμό που απαιτείται για την καταχώρηση όλων των διευθύνσεων 

του Διαδικτύου. Παρόλα αυτά περιλαμβάνουν και διευθύνσεις IP που αναφέρονται σε άλλους 

DNS Servers καθώς και εγγραφές που διευκολύνουν διάφορες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Για 

παράδειγμα η εγγραφή Mail Exchanger (MX) παρέχει στους Mail Servers τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Mail Server του 

παραλήπτη.           

 Η υπηρεσία DNS είναι μια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία γίνεται ένα ερώτημα 

(query) από ένα μηχάνημα για να αντιστοιχηθεί το domain name σε μία διεύθυνση IP. Κάθε 

φορά που ένας DNS Server δεν μπορεί να βρει τη διεύθυνση IP, παραπέμπει το ίδιο ερώτημα σε 

έναν άλλο Server. Όταν ένας DNS Server βρει στις καταχωρήσεις του τη διεύθυνση, την 

επιστρέφει πίσω στο αρχικό μηχάνημα που ξεκίνησε το ερώτημα. 

 

2.2.2   Δομή και Σύνταξη των Domains 

 

 Το DNS είναι δομημένο ιεραρχικά σε ζώνες και μοιάζει σαν ένα ανεστραμμένο δέντρο 

όπου στην κορυφή του είναι το DNS root zone. Κάτω από το root zone βρισκεται το top-level 

domain που διαχειρίζεται domain names όπως .com, .edu και .gr. Ακολουθεί το second-level 

domain το οποίο αναφέρεται σε οργανισμούς, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(wikipedia.org, google.com, harvard.edu). Το third-level domain αναφέρεται συχνά σαν 

subdomain και μπορεί σε μεγάλους οργανισμούς ή εταιρείες να προσδιορίσει αποτελεσματικά 

μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα τμήμα (developer.apple.com). Όταν εξετάζουμε το domain 

name books.google.com παρατηρούμε ότι αποτελείται από τρείς λέξεις οι οποίες διαχωρίζονται 

μεταξύ τους με τελείες. Το DNS διαβάζει το domain name από δεξιά προς τα αριστερά. Κάθε 

ετικέτα η οποία βρίσκεται στα αριστερά, μπορεί να περιγραφεί ως υποτομέας (subdomain) της 

ετικέτας που βρίσκεται στα δεξιά. Στο domain books.google.com η ετικέτα com είναι το top-

level domain, η ετικέτα google το second-level domain και η ετικέτα books το trird-level domain 

αντίστοιχα. 
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2.2.3   Διαχείριση του Domain Name System 

 

ICANN: 

 

 Ο ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998 στις Η.Π.Α. και είναι αρμόδιος να διαμοιράζει 

τις IP διευθύνσεις στους Internet Service Providers, να διαχειρίζεται τους DNS Servers και να 

δημιουργεί top-level domains (.com, .org, .gr). Ο ICANN είναι υπεύθυνος για την ορθή 

λειτουργία του Διαδικτύου, καθώς διαχειρίζεται το σύστημα που κάνει την αντιστοίχιση των 

domain names σε IP διευθύνσεις, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα έχουν δύο ιστοσελίδες την ίδια 

διεύθυνση. Ο ICANN δημιούργησε την αγορά καταχωρητών (registars). Οι καταχωρητές είναι 

εταιρείες οι οποίες πωλούν domain names για ιστότοπους. Όταν αγοράζουμε ένα domain 

μεσολαβεί ένας καταχωρητής, όμως ο ICANN είναι ο φορέας εποπτείας του. Η δημιουργία 

καινούργιων top-level domains όπως .asia, .travel πρέπει πρώτα να περάσει από την έγκριση του 

ICANN. Η αρχική ονομασία του οργανισμού ήταν IANA και λειτουργούσε υπό την εποπτεία και 

τη χρηματοδότηση της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο ICANN είναι ο παγκόσμιος οργανισμός 

διαχείρισης του Διαδικτύου, ενώ αυτονομήθηκε από τις Η.Π.Α. το 2016. 

 

IANA: 

 

 Η IANA (Internet Assigned Number Authority) είναι η υπεύθυνη αρχή για το συντονισμό 

και την παροχή των top-level domain (.com, .org), του country code top-level domain (.ru, .gr) 

και τη διαχείριση του DNS root zone με την εποπτεία του ICANN. Έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει αλλά και να δεσμεύει μπλοκ διευθύνσεων των πρωτοκόλλων IPv4 και IPv6. Επίσης η 

IANA είναι υπεύθυνη για την παροχή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, λειτουργιών και κωδικών 

συμπεριλαμβανομένων των: 

 Υπηρεσιών (π.χ. δρομολόγηση) 

 E-mail πρωτοκόλλων (π.χ. POP3, SMTP) 

 Εκχώρησης διευθύνσεων για broadcast και κλάσεων ιδιωτικών διευθύνσεων IP 

 Διατήρησης των επίσημων εκχωρήσεων των port numbers των πρωτοκόλλων TCP και UDP 

 

Διαχειριστές των Top-Level Domains: 
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 Ο ICANN δημιουργεί τα top-level domains και τα εκχωρεί σε έναν οργανισμό για τη 

διαχείρισή τους. Ο οργανισμός ελέγχει το μητρώο των top-level domains και αν υπάρχει 

ελεύθερος χώρος σε αυτό, επιτρέπει την καταχώρησή τους από εταιρείες και οργανισμούς. Ο 

διαχειριστής διατηρεί τη βάση δεδομένων και δημοσιεύει ένα αρχείο ζώνης για κάθε domain. 

Στην ιστοσελίδα https://whois.icann.org/en μπορούμε να αναζητήσουμε διάφορες πληροφορίες 

όπως τον ιδιοκτήτη ενός domain name, σε περίπτωση μη καταβολής ειδικού ποσού για την 

απόκρυψη των στοιχείων του.         

   Υπάρχουν πάνω από 1500 top-level domains στο root zone. Σε γενικές 

γραμμές κάθε top-level domain διοικείται από διαφορετικούς οργανισμούς, όμως κάποιοι 

οργανισμοί διαχειρίζονται αρκετά top-level domains. Για παράδειγμα η εταιρεία Verisign 

διαχειρίζεται τα top-level domains .com και .net, ενώ παράλληλα είναι ο διαχειριστής των δύο εκ 

των δεκατριών root nameservers που εξυπηρετούν όλο το DNS root zone. Οι οργανισμοί που 

διαχειρίζονται τα top-level domains χρειάζεται να υπογράψουν συμβόλαιο με τον ICANN για 

καθορισμένη χρονική περίοδο και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μετά το πέρας αυτής. 

 

Διαπιστευμένες Εταιρείες Καταχώρησης Domain Name: 

 

 Οι καταχωρητές domain name (domain name registars) είναι εταιρείες που διαχειρίζονται 

την κράτηση ενός domain name από έναν πελάτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Διαθέτουν ιστοσελίδες στις οποίες οι πελάτες μπορούν να καταχωρήσουν διαθέσιμα top-level 

domains και προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting). Πολλές εταιρείες 

καταχώρησης δεν είναι διαπιστευμένοι καταχωρητές του οργανισμού ICANN αλλά 

μεταπωλητές. Προς το παρόν στην Ελλάδα μόνο η εταιρεία Papaki Ε.Π.Ε. 

(https://www.papaki.gr) έχει λάβει την πιστοποίηση του ICANN. 

 

 

2.3   Παγκόσμιος Ιστός 

 

 Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου που 

επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη και άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που φιλοξενούνται σε 

εξυπηρετητές. Τα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού ονομάζονται Ιστοσελίδες και έχουν τη 

δυνατότητα αναπαράστασης της πληροφορίας σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Ο 

χρήστης χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους, έχει τη δυνατότητα μετάβασης σε οποιαδήποτε 

δημόσια ιστοσελίδα του Διαδικτύου. Ο εξυπηρετητής επικοινωνεί με τον πελάτη μέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP, ενώ οι ιστοσελίδες είναι γραμμένες στη γλώσσα HTML. Η μετατροπή του 

HTML κώδικα σε μορφή κατανοητή από το χρήστη και η περιήγηση μεταξύ των ιστοσελίδων, 

γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων που ονομάζονται φυλλομετρητές. 

  

https://whois.icann.org/en
https://www.papaki.gr/
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2.3.1   Η Ιστορία του Παγκόσμιου Ιστού 

 

 Ο Tim Berners-Lee δημιούργησε τον Παγκόσμιο Ιστό το 1991 την περίοδο που ήταν 

εργαζόμενος στο CERN. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προσπάθησε να δημιουργήσει το 

σύστημα εγγράφων ENQUIRE, για να βοηθήσει τους επιστήμονες του CERN να μοιραστούν 

πληροφορίες αποφεύγοντας παράλληλα την απώλειά τους. Το 1983 η ομάδα δικτύωσης του 

CERN ξεκίνησε τη δημιουργία μιας υποδομής για εσωτερική και εξωτερική δικτύωση. Στο τέλος 

η ομάδα δικτύωσης αποφάσισε να εφαρμόσει το πρωτόκολλο TCP/IP αντί για το πρότυπο 

δικτύωσης ISO και από το 1991 το εξωτερικό δίκτυο του CERN μετατράπηκε σε κόμβο διεθνούς 

κίνησης του Διαδικτύου. Μετά την αποτυχία του ENQUIRE, ο Tim Berners-Lee πρότεινε ένα 

νέο project που βασίζεται στο υπερκείμενο, ενώ μέσω του δικτύου IP του CERN θα ήταν 

διαθέσιμο σε όλους. Το project παρουσιάστηκε αρχικά στο αφεντικό του Lee με την ονομασία 

Mesh, όμως κατά τη συγγραφή του κώδικα το 1990 ονομάστηκε World Wide Web (WWW). Ο 

Tim Burners-Lee με τη βοήθεια του Robert Cailliau έγραψαν ένα paper με τίτλο 

WorldWideWeb: Proposal for a HyperTextProject και το οποίο πέτυχε να πάρει το πράσινο φως 

για χρηματοδότηση από το CERN. Ο Tim Burners-Lee αποφάσισε ότι τα έγγραφα υπερκειμένου 

του Παγκόσμιου Ιστού είναι μόνο για ανάγνωση καθώς είναι διαθέσιμα μέσω του μοντέλου 

πελάτη εξυπηρετητή. Ο πρώτος εξυπηρετητής του Παγκόσμιου Ιστού ήταν ένας υπολογιστής της 

εταιρείας NeXT που χρησιμοποιούσε ο Lee, ενώ το πρώτο λογισμικό εξυπηρετητή ονομάστηκε 

CERN httpd. Ο Tim-Berners Lee δημιούργησε τους δύο πρώτους φυλλομετρητές (web browsers) 

του Παγκόσμιου Ιστού. Ο πρώτος φυλλομετρητής ονομάστηκε WorldWideWeb, ενώ ο δεύτερος 

που ήταν μια έκδοση του προκάτοχού του και μπορούσε να μεταφερθεί σε αρκετά λειτουργικά 

συστήματα, ονομάστηκε Line Mode Browser.        

  Ο πρώτος web server ξεκίνησε τη λειτουργία του τα Χριστούγεννα του 1990, 

όμως ο Παγκόσμιος Ιστός έγινε για πρώτη φορά διαθέσιμος στις 6 Αυγούστου του 1991. Στην 

αρχή φιλοξενούσε κάποιες απλές ιστοσελίδες, στις οποίες είχαν πρόσβαση λίγα και 

συγκεκριμένα άτομα που γνώριζαν για το project. Μόλις άρχισαν να αυξάνονται οι χρήστες του 

Παγκόσμιου Ιστού, ο Tim Berners-Lee αντιλήφθηκε ότι οι πλήρεις δυνατότητες του 

δημιουργήματός του αλλά και ο αριθμός των χρηστών, θα μπορούσαν να αυξηθούν μόνο αν η 

υπηρεσία ήταν δωρεάν και διαθέσιμη για όλους. Τελικά το CERN συμφώνησε στην πρόταση του 

Lee και των συνεργατών του και στις 30 Απριλίου του 1993 διέθεσε δωρεάν το λογισμικό του 

Παγκόσμιου Ιστού, με σκοπό να αυξήσει τη δημοτικότητά του.      

     Παράλληλα με την απόφαση του CERN να αποκηρύξει την 

ιδιοκτησία του Παγκόσμιου Ιστού, ένας εξίσου καθοριστικός παράγοντας που βοήθησε στο να 

γίνει η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Διαδικτύου, ήταν η δημιουργία του φυλλομετρητή Mosaic. 

Ο Mosaic χρησιμοποιήθηκε από εκατομμύρια χρήστες καθώς μπορούσε να εμφανίσει κείμενο 

και γραφικά στην ίδια σελίδα, ενώ ήταν εύκολος στη χρήση. Το 1995 ο Παγκόσμιος Ιστός ήταν η 

πιο δημοφιλής υπηρεσία του Διαδικτύου, ενώ πάνω σε αυτή δημιουργήθηκαν μεγάλες εταιρείες 

τεχνολογίας όπως η Yahoo! και η Netscape. Το 1994 ο Tim Berners-Lee έφυγε από το CERN και 
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ίδρυσε το World Wide Web Consortium (W3C) στο Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του 

MIT (MIT/LCS). Το W3C έλαβε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

οργανισμού DARPA (πρώην ARPA) που ήταν υπεύθυνο για τη δημιουργία του ARPANET. 

Βασικός σκοπός της κοινοπραξίας είναι η δημιουργία νέων προτύπων, που θα οδηγήσουν τον 

Παγκόσμιο Ιστό να αξιοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητές του. 

 

 

2.4   HTML 

 

 H γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language) είναι μια απλή τυποποιημένη γλώσσα 

σήμανσης που σχεδιάστηκε για τη δημιουργία web εγγράφων (ιστοσελίδων). Οι γλώσσες 

σήμανσης χρησιμοποιούνται από εκδοτικούς οίκους για να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία 

δημοσίευσης των βιβλίων τους. Τα βασικά στοιχεία σε μια γλώσσα σήμανσης, είναι τα σχόλια 

και το κείμενο. Το 1991 η γλώσσα HTML που δημιούργησε ο Tim Berners-Lee περιλάμβανε την 

ετικέτα href, επιτρέποντας τη σύνδεση ενός εγγράφου με άλλα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού. 

Ο αρχικός προσδιορισμός της γλώσσας δήλωνε ότι τα HTML έγγραφα είναι Standard 

Generalized Markup Language (SGML). Το SGML αναπτύχθηκε από το Generalized Markup 

Language (GML) της IBM.          

  Τα πρώτα HTML έγγραφα αποτελούνταν μόνο από τις ετικέτες για τον τίτλο, την 

κεφαλίδα (header) και τον υπερσύνδεσμο (hyperlink). Το 1991 ο Dan Connolly συμμετείχε στο 

πρόγραμμα WWW του CERN και η γλώσσα HTML άρχισε να εμπλουτίζεται με περισσότερα 

στοιχεία και δυνατότητες. Παρόλη την εξέλιξη της γλώσσας, άρχισαν να εμφανίζονται 

προβλήματα τυποποίησης, καθώς οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούσαν διαφορετικές παραλλαγές 

των HTML ετικετών. Το 1991 ο Tim Beners-Lee δημοσίευσε το έγγραφο HTML Tags 

περιγράφοντας τη λειτουργία της γλώσσας. Οι επίσημες προδιαγραφές που θα έπρεπε να 

ακολουθούν όλοι οι φυλλομετρητές τέθηκαν το 1995 με την έλευση της HTML 2.0. Η HTML5 

που κυκλοφόρησε το 2014, είναι η τελευταία έκδοση της γλώσσας και αποσκοπεί στο πάντρεμα 

της HTML με ευέλικτες εφαρμογές του Διαδικτύου (Rich Internet Applications). Στόχος της 

HTML5 είναι η μείωση της εξάρτησης των χρηστών, από την εγκατάσταση εμπορικών 

επεκτάσεων (π.χ. Adobe Flash). 

 

2.4.1   Δομή ενός Εγγράφου HTML 

 

 Σε ένα έγγραφο HTML οτιδήποτε περικλείεται μέσα στα σύμβολα σύγκρισης μικρότερο 

από (<) και μεγαλύτερο από (>) ονομάζονται ετικέτες (tags). Το πρώτο ζεύγος ονομάζεται 

ετικέτα ανοίγματος (π.χ. <b>), ενώ το δεύτερο ζεύγος ετικέτα κλεισίματος (π.χ. </b>). Στην 

ετικέτα κλεισίματος χρησιμοποιείται πάντα το σύμβολο της διαίρεσης (/), ενώ η λέξη που 

περικλείεται μέσα στα σύμβολα σύγκρισης ονομάζεται HTML στοιχείο (HTML element). Το 

HTML στοιχείο χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας 
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δημιουργώντας ένα δομημένο έγγραφο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες HTML στοιχείων, τα κενά 

(void) και τα κανονικά (normal). Τα κενά στοιχεία αποτελούνται μόνο από την ετικέτα 

ανοίγματος, όπως η ετικέτα <br> που αλλάζει γραμμή στο κείμενο. Τα κανονικά στοιχεία 

επιτρέπουν την εισαγωγή περιεχομένου ή και πρόσθετων ετικετών, μεταξύ των ετικετών 

ανοίγματος και κλεισίματος. Για παράδειγμα μέσα σε ένα HTML έγγραφο το κείμενο που 

περικλείεται μέσα στις ετικέτες <b> και </b> θα εμφανιστεί σε ένα φυλλομετρητή πιο έντονα 

(bold) από το υπόλοιπο κείμενο. 

 

 

2.5   Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου 

 

 Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HyperText Transfer Protocol, HTTP) είναι 

ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής που σχεδιάστηκε για να επεξεργάζεται τις αιτήσεις 

δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού. Το πρωτόκολλο HTTP είναι ενσωματωμένο στο επίπεδο 

εφαρμογής του πρωτοκόλλου TCP/IP και χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να μεταφέρει δεδομένα 

μεταξύ υπολογιστών. Το HTTP δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee και την ομάδα του στο 

CERN, στα τέλη του 1990. Αρχικά ήταν ένα αρκετά απλό πρωτόκολλο που είχε διαθέσιμο μόνο 

το αίτημα GET, για τη λήψη δεδομένων από εξυπηρετητές (servers). Από την αρχή εμφάνισης 

του πρωτοκόλλου μέχρι και το 1999, ομάδες εργασίας και οργανισμοί πρόσθεσαν περισσότερες 

μεθόδους αίτησης και επιλογές ασφάλειας. Από το 2014 μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται η 

έκδοση HTTP 1.1, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η βελτίωση και η τροποποίηση του 

πρωτοκόλλου.  

 

2.5.1   Πως Λειτουργεί το HTTP 

 

 Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα πληροφοριακό σύστημα όπου τα έγγραφα εντοπίζονται 

μέσω της χρήσης υπερσυνδέσμων. Τα έγγραφα του ιστού (web pages) έχουν δημιουργηθεί με τη 

χρήση της γλώσσας HTML, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες σήμανσης. Ο 

Παγκόσμιος Ιστός βασίζεται στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), όπου μέσω ενός 

φυλλομετρητή (πελάτης) ζητάμε και ανακτάμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον 

εξυπηρετητή (web/http server).         

 O πελάτης θα ξεκινήσει μια HTTP συνεδρία (HTTP session) και θα χρησιμοποιηθεί η 

θύρα 80 του πρωτοκόλλου TCP. Ο εξυπηρετητής μπορεί να ζητήσει έλεγχο ταυτότητας 

πρόσβασης, πριν εξυπηρετήσει το αίτημα. Πελάτες και εξυπηρετητές επικοινωνούν μέσω 

μηνυμάτων αίτησης (request) και απόκρισης (responce). Υπάρχει μια σειρά μεθόδων αιτήματος 

HTTP, όπως οι GET, POST, HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS και CONNECT όπου 

τα περισσότερα από αυτά τα αιτήματα παρέχουν ασφάλεια, καθώς ανακτούν μόνο έγγραφα από 

έναν εξυπηρετητή χωρίς να παρεμβαίνουν σε αυτόν. Οι μέθοδοι POST και DELETE μπορούν να 

επηρεάσουν το διακομιστή αφού μπορούμε να στείλουμε ή να διαγράψουμε δεδομένα 
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αντίστοιχα. Τα μηνύματα HTTP απόκρισης (HTTP responce) που επιστρέφονται από το server 

έχουν έναν κωδικό κατάστασης που πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης, όπως ο κωδικός 404 που 

δηλώνει ότι ο εξυπηρετητής δεν μπόρεσε να βρει αυτό που του ζητήθηκε. 

 

2.5.2   Παράδειγμα Χρήσης του HTTP 

 

 Όταν ένας χρήστης ζητάει την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας, ο φυλλομετρητής στέλνει ένα 

HTTP request στο Server το οποίο περιλαμβάνει το αίτημα GET, τη σελίδα που ζητάει ο χρήστης 

και πλήθος άλλων πληροφοριών όπως το User-Agent που δηλώνει πληροφορίες σχετικά με το 

λειτουργικό και το browser που χρησιμοποιεί. Ο server ανταποκρίνεται και στέλνει στο browser 

ένα HTTP responce με κωδικό 200 (για να δηλώσει ότι ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο αίτημα 

του πελάτη), ένα πλήθος πληροφοριών και τον κώδικα HTML της σελίδας που ζητήθηκε. Ο 

πελάτης συνεχίζει να λαμβάνει από το server και άλλα responces με δεδομένα (π.χ. αρχεία CSS, 

εικόνες) μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η σελίδα που ζήτησε. 

 

 

2.6   URL 

 

 Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (Uniform Resource Locator, URL) είναι ένας τύπος URI 

(Uniform Resource Identifier) και χρησιμοποιείται ως ένα απλό μέσο για τον εντοπισμό πόρων 

του Παγκόσμιου Ιστού. Το URL παρέχει πληροφορίες για την υπηρεσία του δικτύου μέσω της 

οποίας ζητάμε πρόσβαση καθώς και για το μονοπάτι (path) που οδηγεί στην πληροφορία που 

θέλουμε. Το 1994 ο Tim Berners-Lee με τους Larry Masinter και Mark Perry McCahill 

σχεδίασαν και έγραψαν τον κώδικα για τις διευθύνσεις URL, που χρησιμοποιούνται από την 

περίοδο έναρξης της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την πληροφόρηση του Παγκόσμιου Ιστού. 

Τα domain names χρησιμοποιούνται μέσα σε πολλές διευθύνσεις URL, αλλά παρόλο που μας 

επιτρέπουν να συνδεθούμε με έναν ιστότοπο, το URL είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε 

οποιαδήποτε από τις σελίδες του. 

 

2.6.1   Σύνταξη Διευθύνσεων URL 

 

 Η σύνταξη των διευθύνσεων URL είναι μία ακολουθία γραμμάτων, ψηφίων και ειδικών 

χαρακτήρων, ενώ αποτελείται από δύο μέρη τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από μια άνω 

και κάτω τελεία (:).  

 

<scheme>:<scheme-specific-part> 
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 Στο πρώτο μέρος (<scheme>) αναφέρεται το πρωτόκολλο μεταφοράς που θα 

χρησιμοποιηθεί (http, https, ftp, mailto κ.ά.), ενώ στο δεύτερο μέρος (<scheme-specific-part>) 

μία συμβολοσειρά, όπου η σύνταξή της εξαρτάται από το πρώτο. Η σύνταξη του scheme-

specific-part συνήθως είναι: 

 

//<user>:<password>@<host>:<port>/<path> 

 

 To user και το password αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα χρήστη και στον κωδικό 

πρόσβασης που ζητάει ένα πρωτόκολλο μεταφοράς όπως το FTP για να επιτρέψει την πρόσβαση 

στους πόρους ενός συστήματος. Το host αναφέρεται στο domain name ή στη διεύθυνση IP με 

την οποία ζητάμε να συνδεθούμε. Ως port δηλώνουμε τον αριθμό θύρας του πρωτοκόλλου 

μεταφοράς. Αν δεν αναφέρεται κάποιος αριθμός, τότε χρησιμοποιείται το port 80 του 

πρωτοκόλλου HTTP. Μέσω του path αναφερόμαστε στο μονοπάτι που θα βρούμε το αρχείο, 

όπου κάθε χαρακτήρας (/) αναπαριστά τη σχέση μεταξύ καταλόγων και αρχείων.   

   Για παράδειγμα η διεύθυνση 

"http://www.mysite.com/repository/names.pdf" χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP για να 

συνδεθεί στο domain name www.mysite.com και συγκεκριμένα με το αρχείο names.pdf που 

βρίσκεται στον κατάλογο repository. Στο προηγούμενο παράδειγμα δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα 

όνομα χρήστη και κανένας κωδικός πρόσβασης αφού το πρωτόκολλο HTTP (σε αντίθεση με το 

FTP) δεν το επιτρέπει, ενώ το <scheme-specific-part> είναι της μορφής:  

 

//<host>:<port>/<path> 

 

 Η πιο συχνή αναζήτηση πόρων σε ένα σύστημα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP 

και είναι της μορφής: 

 

<host>:<port>/<path>?<searchpart>  

 

 Με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε να περάσουμε παραμέτρους μεταβλητών σε έναν 

εξυπηρετητή. Στο επόμενο παράδειγμα περνάμε δύο παραμέτρους που διαχωρίζονται με το 

χαρακτήρα &, ενώ το ερωτηματικό (?) χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το path από το 

searchpart: 

 

http://www.mysite.com/repository?country=greece&city=heraklion 
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2.7   Φυλλομετρητής Ιστοσελίδων 

 

 Ο φυλλομετρητής ιστοσελίδων (browser) είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για 

την ανάκτηση και την προβολή πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον Παγκόσμιο ιστό (World 

Wide Web). Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που βασίζεται στο μοντέλο 

πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), όπου μια εφαρμογή πελάτης όπως ο φυλλομετρητής ζητά 

και ανακτά έγγραφα από εξυπηρετητές που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Οι φυλλομετρητές 

χρησιμοποιούν ένα τύπο URI με την ονομασία URL (Uniform Resource Locator) και το 

πρωτόκολλο HTTP (HyperText Transfer Protocol) για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των 

πόρων ενός εξυπηρετητή.         

 Παράλληλα με τον εντοπισμό και την ανάκτηση των πληροφοριών, οι φυλλομετρητές 

προβάλλουν τις πληροφορίες και αλληλεπιδρούν με αυτές. Από την εμφάνιση των πρώτων 

φυλλομετρητών μέχρι και σήμερα, ο τρόπος αλληλεπίδρασης των χρηστών έχει παραμείνει σε 

μεγάλο βαθμό ο ίδιος. Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το URL στη γραμμή διεύθυνσης 

του φυλλομετρητή, να κάνει click σε έναν υπερσύνδεσμο μιας ιστοσελίδας ή να χρησιμοποιήσει 

ένα URL που έχει αποθηκεύσει στους σελιδοδείκτες του. Όταν χρησιμοποιείται ένας 

υπερσύνδεσμος ή μια διεύθυνση URL, τότε εισάγονται αυτόματα στη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το HTTP που είναι ένα πρωτόκολλο αίτησης-

απόκρισης (request-response) για να σταλεί ένα αίτημα HTTP στον εξυπηρετητή. Αν το αίτημα 

εγκριθεί τα δεδομένα θα ανακτηθούν από το φυλλομετρητή, ο οποίος θα προβεί στη σύνθεση της 

αρχικής πληροφορίας και θα προβάλει το τελικό αποτέλεσμα στο χρήστη.     

   Όταν ο Παγκόσμιος Ιστός ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η 

συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών ήταν σε μορφή HTML εγγράφων, επομένως η κύρια 

λειτουργία των φυλλομετρητών ήταν και είναι η απόδοση στην οθόνη του HTML και CSS 

κώδικα. Οι σύγχρονοι φυλλομετρητές περιλαμβάνουν μια πλούσια διεπαφή χρήστη, εκτελούν 

JavaScript κώδικα, αποθηκεύουν δεδομένα (cookies) και μπορούν να χειρίζονται δικτυακές 

εργασίες.   Όμως παρά τις εξαιρετικές λειτουργίες και της συμβατότητάς τους 

με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού, δεν παρέχουν την 

αποκλειστικότητα χρήσης τους σε διαφορετικούς τύπους υπολογιστών με διαφορετικά πακέτα 

λογισμικού. Οι πρώτες εκδόσεις φυλλομετρητών ήταν κατά κύριο λόγο συμβατοί με το Unix, 

ενώ οι σύγχρονοι όπως οι Opera, Firefox και Chrome είναι διαθέσιμοι στις πλατφόρμες των 

Windows, macOS, Linux, Android και iOS. Οι πρώτοι φυλλομετρητές σχεδιάστηκαν 

αποκλειστικά για χρήση από σταθερούς υπολογιστές, αλλά λόγω της αλματώδους αύξησης των 

smartphones και tablets, έχουν σχεδιαστεί ειδικές εκδόσεις για κινητές συσκευές. Παρά την 

απαίτηση δημιουργίας φυλλομετρητών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, η γλώσσα 

προγραμματισμού στην οποία συνήθως αναπτύσσονται είναι η C++.    

        Στην αρχή ορισμένοι φυλλομετρητές 

δεν ήταν δωρεάν. To 1995 εννέα στους δέκα υπολογιστές είχαν εγκατεστημένο το φυλλομετρητή 
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Netscape Navigator, ενώ η εταιρεία Netscape χρέωνε 49 δολάρια για την απόκτησή του. Τα 

πράγματα όμως άλλαξαν όταν η Microsoft διέθεσε δωρεάν τον Internet Explorer με κάθε 

εγκατάσταση των Windows, οδηγώντας τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των φυλλομετρητών να 

διατίθενται δωρεάν. 

 

2.7.1   Η Ιστορία των Φυλλομετρητών 

 

 Ο Tim Berners-Lee ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του πρώτου φυλλομετρητή τα 

Χριστούγεννα του 1990. Ο φυλλομετρητής ονομάστηκε WorldWideWeb και διατέθηκε δημόσια 

το 1991. O WorldWideWeb εκτός από την απόδοση κειμένου στην οθόνη, έδινε τη δυνατότητα 

στους χρήστες να επεξεργάζονται και να δημιουργούν σελίδες. Ο φυλλομετρητής ήταν στην 

ουσία ένας browser-editor καθώς με την επιλογή Edit, επέτρεπε στο χρήστη να μην περιηγείται 

παθητικά αλλά να συμμετέχει στη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού. Οι επόμενοι 

φυλλομετρητές απομάκρυναν τη δυνατότητα επεξεργασίας, βοηθώντας στη διάκριση μεταξύ των 

χρηστών και των δημιουργών ιστοσελίδων. Φυσικά το editing των σελίδων γινόταν τοπικά στον 

υπολογιστή του χρήστη μέσω της επιλογής "Save a copy offline", καθώς το αίτημα HTTP PUT 

με το οποίο αντικαθιστούμε δεδομένα σε έναν εξυπηρετητή δεν είχε υλοποιηθεί ακόμα.  

 Επειδή η ομοιότητα του ονόματος του πρώτου φυλλομετρητή (WorldWideWeb) και του 

Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες, 

αποφασίστηκε η μετονομασία του φυλλομετρητή σε Nexus. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πιστή εξομοίωση του φυλλομετρητή WorldWideWeb: 

https://worldwideweb.cern.ch/browser/. Πριν την έλευση του φυλλομετρητή Mosaic που 

βοήθησε στην εξάπλωση του Παγκόσμιου Ιστού, εμφανίστηκε ένα πλήθος φυλλομετρητών το 

διάστημα από το 1991 μέχρι το 1992, με τους πιο χαρακτηριστικούς από αυτούς να είναι οι 

MacWWW, Line Mode Browser και Lynx.         

  Ο πρώτος φυλλομετρητής δημιουργήθηκε σε υπολογιστή της εταιρείας NeXT, 

στον οποίο το λειτουργικό σύστημα NeXTSTEP ήταν ένα παράγωγο της πλατφόρμας Unix. Η 

μεγαλύτερη πλειοψηφία των φυλλομετρητών ήταν συμβατοί με το Unix, καθώς παρείχε αρκετά 

καλή δικτυακή υποστήριξη. Παρόλα αυτά το 1992 ο MacWWW ήταν ο πρώτος φυλλομετρητής 

που δημιουργήθηκε για την πλατφόρμα Macintosh της Apple και παράλληλα ο πρώτος που δεν 

σχεδιάστηκε με βάση το Unix. Αυτή η υλοποίηση οδήγησε στη μεταφερσιμότητα (portability) 

των φυλλομετρητών και σε άλλα λειτουργικά συστήματα, βοηθώντας όλο και περισσότεροι 

χρήστες να έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό.        

 Το Μάιο του 1991 δημιουργήθηκε ο δεύτερος φυλλομετρητής του Παγκόσμιου Ιστού 

μετά το WorldWideWeb και ονομάστηκε Line Mode Browser (LMB). O Βρετανός φοιτητής 

Nicola Pellow μαζί με τον Tim Berners-Lee και το Henrik Frystyk Nielsen προσπάθησαν να 

επεκτείνουν τις πλατφόρμες στις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το LMB. Η διεπαφή 

λειτουργίας του LMB ήταν μία απλή γραμμή εντολών, ενώ μέχρι το 1995 ήταν συμβατό με τις 

πλατφόρμες Windows, Mac και Linux. Το 1992 αναπτύχθηκε ο φυλλομετρητής ViolaWWW για 

το X Window System, που αποτελεί το γραφικό περιβάλλον των συστημάτων Unix. 

Δημιουργήθηκε από τον Pei-Yuan Wei και ήταν ο πρώτος φυλλομετρητής που υποστήριζε 

https://worldwideweb.cern.ch/browser/
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εικόνες, γραφικά, πίνακες και υλοποιούσε την οπτική διαμόρφωση των σελίδων πριν 

δημιουργηθεί η γλώσσα CSS. 

 

 

 

Mosaic: 

 

 Ο πρώτος φυλλομετρητής που έλαβε τεράστια δημοσιότητα και βοήθησε τον Παγκόσμιο 

Ιστό να γίνει η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Διαδικτύου, ήταν ο Mosaic. Δημιουργήθηκε από το 

Marc Andreessen και τον Eric Bina, ενώ η πρώτη έκδοση ήταν διαθέσιμη τον Απρίλιο του 1993. 

Ο Mosaic δεν ήταν ο πρώτος φυλλομετρητής που δημιουργήθηκε για τον Παγκόσμιο Ιστό αλλά 

ούτε και ο πρώτος που υποστήριζε εικόνες, ωστόσο διέθετε χαρακτηριστικά που συναντάμε σε 

σύγχρονους φυλλομετρητές όπως οι σελιδοδείκτες και τα εικονίδια.   

 Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Mosaic ήταν η χρήση της ετικέτας εικόνων (img 

tag) η οποία έδινε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνων σε ιστοσελίδες. Δεδομένου ότι οι 

προηγούμενοι φυλλομετρητές επέτρεπαν τις εικόνες να προβάλλονται ως ξεχωριστά αρχεία, ο 

Marc Andreessen πρότεινε το Φεβρουάριο του 1993 στην επίσημη λίστα αλληλογραφίας για την 

ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (www-talk mailing list), τη χρήση της ετικέτας img. Μέχρι 

εκείνη την εποχή κανένα από τα 18 στοιχεία της γλώσσας HTML δεν επέτρεπε τη χρήση εικόνων 

μέσα σε μια ιστοσελίδα. To 1995 η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) υιοθέτησε την 

πρόταση του Andreessen και την συμπεριέλαβε στην έκδοση HTML 2.0.   

 Ένα άλλο συστατικό της επιτυχίας του Mosaic, ήταν ότι οι περισσότεροι φυλλομετρητές 

ήταν διαθέσιμοι σε αρκετά ακριβά μηχανήματα που υποστηρίζονταν από Unix πλατφόρμες. Στα 

μηχανήματα αυτά συνήθως είχε πρόσβαση ακαδημαϊκό προσωπικό και μηχανικοί, ενώ το 

περιβάλλον χρήστη δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό. Στην αρχή το Mosaic ήταν διαθέσιμο μόνο για το 

Unix, ενώ την ίδια χρονιά δημιουργήθηκαν εκδόσεις για την πλατφόρμα της Apple και της 

Microsoft, τις οποίες οι χρήστες μπορούσαν να εγκαταστήσουν με ιδιαίτερη ευκολία. Το Mosaic 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Unix, καθώς τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών 

εκείνης της εποχής δεν είχαν επικεντρωθεί σε τεχνολογίες δικτύων. Για παράδειγμα στην πρώτη 

έκδοση των Windows 95, δεν ήταν προεγκατεστημένο το πρωτόκολλο TCP/IP. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Παγκόσμιο Ιστό σε συνδυασμό με την 

αύξηση των Πάροχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), ώθησαν τη Microsoft να συμπεριλάβει τον 

Internet Explorer και το TCP/IP στα Windows 95. 

 

Netscape Navigator: 

 

 Τον Απρίλιο του 1994 δημιουργήθηκε η Mosaic Communications Corporation λόγω της 

μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε ο Mosaic. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία ιδρύθηκε από τους Marc 



17 

 

Andreessen, James Henry Clark και William Foss, ενώ διατήρησε την πλειοψηφία των 

μηχανικών λογισμικού του Mosaic. Τον Οκτώβριο του 1994 η εταιρεία κυκλοφορεί το 

φυλλομετρητή Mosaic Netscape 0.9, αλλά λόγω προβλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η 

εταιρεία θα μετονομαστεί σε Netscape Communications Corporation και ο φυλλομετρητής σε 

Netscape Navigator.  Η περίοδος από το 1994 μέχρι και το 1995 χαρακτηρίστηκε ως η 

εποχή του Netscape, με το φυλλομετρητή να κυριαρχεί στο τοπίο του Παγκόσμιου Ιστού. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα HTTP cookies και η γλώσσα JavaScript δημιουργήθηκαν για πρώτη 

φορά από εργαζόμενους της εταιρείας Netscape Communications και οι τεχνολογίες τους 

ενσωματώθηκαν σε εκδόσεις του Netscape Navigator. Στο παρελθόν η εταιρεία επικρίθηκε ότι 

ενδιαφέρθηκε να κάμψει τον Παγκόσμιο Ιστό στα δικά της πρότυπα παρακάμπτοντας επιτροπές 

τυποποίησης, αντί να διορθώνει τα σφάλματα που εντοπίζονταν στο λογισμικό της.  

     Στις 9 Αυγούστου του 1995 η εταιρεία του πιο διάσημου 

φυλλομετρητή εισήλθε στην αγορά NASDAQ, διαθέτοντας 5 εκατομμύρια μετοχές από το 

μετοχικό της κεφάλαιο προς πώληση με αρχική αξία τα 28 δολάρια ανά μετοχή. Λόγω της 

υψηλής ζήτησης η μετοχή έκλεισε στα 58,25 δολάρια στο τέλος της πρώτης ημέρας, αφού 

προηγουμένως είχε ανέβει στα 74,75. Εκείνη την εποχή η εφημερίδα Wall Street Journal είχε 

γράψει, ότι η General Dynamics χρειάστηκε 43 χρόνια για να γίνει μια εταιρεία αξίας 2,7 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στο χρηματιστήριο, ενώ η Netscape χρειάστηκε μόνο ένα λεπτό. Ο 

James Clark που ήταν ήδη πλούσιος από την ίδρυση της Silicon Graphics, είδε την αξία των 

μετοχών του στη Netscape να φτάνει στα 566 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο 24χρονος Marc 

Andreessen έγινε πλουσιότερος κατά 59 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία Netscape 

Communications που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο κατέγραψε τεράστια κέρδη, βοηθώντας 

πολλούς επενδυτές να δώσουν υπεραξία σε εταιρείες του Διαδικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την απώλεια εκατομμυρίων δολαρίων, όταν έσκασε η φούσκα Dot-com (dot-com bubble) το 

2000. 

 

Η Επικράτηση του Internet Explorer: 

 

 Η εταιρεία Microsoft κυκλοφόρησε στα Windows 95 το φυλλομετρητή Internet Explorer 

1.0, μία εβδομάδα μετά την ένταξη της εταιρείας Netscape Communications στο χρηματιστήριο. 

Οι χρήστες των Windows 95 μπορούσαν να προμηθευτούν τον Internet Explorer 1.0 μέσω ενός 

πρόσθετου λογισμικού με την ονομασία Microsoft Plus! for Windows 95, το οποίο αρχικά 

κόστιζε 49,99 δολάρια. Στις 13 Αυγούστου του 1996 η Microsoft συμπεριλάμβανε δωρεάν τον 

Internet Explorer 3.0 σε κάθε νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows 95. Ο Internet 

Explorer 3.0 παρείχε ευρεία υποστήριξη σε CSS, Java applets και ActiveX controls.  

  Την περίοδο από το 1995 μέχρι το 1997 οι δύο εταιρείες συναγωνίζονταν η μία 

την άλλη για την επικράτηση στην αγορά των φυλλομετρητών, δημιουργώντας συνεχώς 

καινούργιες εκδόσεις με νέα χαρακτηριστικά. Η Netscape κατηγόρησε τη Microsoft για 

παράνομη μονοπωλιακή δράση λόγω της διανομής του φυλλομετρητή με το λειτουργικό 

σύστημα των Windows. Τον Ιανουάριο του 1998 η εταιρεία Netscape Communications ξεκίνησε 

τη δωρεάν διανομή του φυλλομετρητή Netscape Navigator. Έντεκα μήνες μετά η εταιρεία 
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αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και εξαγοράστηκε από την AOL για 4,2 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Τα μέλη της εταιρείας Netscape Communications δημιούργησαν το 1998 την κοινότητα 

Mozilla που διαχειρίζεται την έκδοση του ανοιχτού κώδικα του Netscape Communicator 

(διάδοχος του Netscape Navigator). Η λέξη Mozilla προέκυψε από το συνδυασμό των λέξεων 

Mosaic και Godzilla. 

 

 

2.7.2   Οι Φυλλομετρητές από το 2000 έως και Σήμερα 

 

 Από το 1997 μέχρι τα μέσα του 2012 ο Internet Explorer ήταν ο πιο δημοφιλής 

φυλλομετρητής, καθώς η πλειονότητα των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιούσε το 

λειτουργικό Windows. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2002 η Mozilla δημιούργησε το φυλλομετρητή 

Phoenix 0.1 που μετονομάστηκε σε Firebird, ενώ το 2004 απέκτησε την ονομασία Mozilla 

Firefox. Οι χρήστες μπορούσαν να εγκαταστήσουν το Mozilla Firefox δωρεάν σε οποιαδήποτε 

πλατφόρμα, ενώ την περίοδο από το 2004 μέχρι τα τέλη του 2011 ήταν η δεύτερη 

δημοφιλέστερη επιλογή παγκοσμίως. Στις 23 Ιουνίου του 2003 η εταιρεία Apple διέθεσε στο 

κοινό το Safari 1.0, ο οποίος ήταν ο πιο δημοφιλής φυλλομετρητής στους χρήστες Macintosh. H 

Apple δημιούργησε εκδόσεις του Safari για το λειτουργικό σύστημα Windows την περίοδο από 

το 2009 μέχρι το 2012.   Οι διαφορετικοί φυλλομετρητές που 

δημιουργήθηκαν στις πλατφόρμες Linux, Unix και Amiga αποτελούσαν περίπου το 2% της 

συνολικής χρήσης, ενώ την περίοδο από το 2000 έως και το 2018 η μέση τιμή της συνολικής 

χρήσης του φυλλομετρητή Opera έφτανε το 1,72%. Ο Internet Explorer αντιμετώπιζε συχνά 

κριτική λόγω ζητημάτων ασφάλειας και αξιοπιστίας, ενώ το 2010 αυξήθηκε ο ανταγωνισμός από 

τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Opera. Η εταιρεία Google με τη δημιουργία του 

Chrome το 2008, θέλησε να αξιοποιήσει την επιρροή της ως η πιο δημοφιλής μηχανή 

αναζήτησης, ενώ η Mozilla μέσω του Firefox είχε διατηρήσει ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο 

χρήσης. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές σε σταθερούς 

υπολογιστές από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 είναι τα εξής: 

Chrome 71.58%, Firefox 8.72%, Safari 5.77%, Internet Explorer 5.34%, Edge 4.34%, Opera 

2.41%, Άλλοι 1.84%. 

 

2.7.3   Φυλλομετρητές Κινητών Συσκευών 

 

 Τα πρώτα προγράμματα περιήγησης σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για επιτραπέζιους και 

φορητούς υπολογιστές, όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στη δημιουργία κινητών 

τηλεφώνων ικανών να συνδέονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Πολλοί ιστότοποι που παραδοσιακά 

ήταν προσβάσιμοι μόνο από υπολογιστές, άρχισαν να δέχονται επισκέψεις από χρήστες κινητών 

συσκευών. Οι μικρότερες οθόνες των συσκευών και οι τεχνολογικοί περιορισμοί, οδήγησαν τις 

εταιρείες στη δημιουργία φυλλομετρητών για κινητά που προσαρμόζουν το περιεχόμενο του 
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ιστού εντός των ορίων μιας οθόνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ιστότοποι να 

προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους, δημιουργώντας ειδικές εκδόσεις ιστοσελίδων για κινητά.  

  Τα κινητά τηλέφωνα συνήθως αποκτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο είτε μέσω του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασύρματων δικτύων όπως το Wi-Fi. Οι παραδοσιακοί 

φυλλομετρητές χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HTTP) για την 

ανάκτηση ιστοσελίδων, ενώ οι φυλλομετρητές των κινητών εκτός από το HTTP, υποστηρίζουν 

και το πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών (WAP). Παρόλο που τα προγράμματα περιήγησης 

των κινητών μπορούν να εμφανίζουν ιστοσελίδες στη γλώσσα HTML, συνήθως 

χρησιμοποιούνται άλλες γλώσσες σήμανσης όπως οι WML και HDML. Οι συγκεκριμένες 

γλώσσες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σε συσκευές 

με μειωμένο μέγεθος οθόνης και περιορισμένους πόρους (μνήμη, επεξεργαστική ισχύ). Το World 

Wide Web Consortium (W3C) για να βοηθήσει την ανάπτυξη των γλωσσών σήμανσης και να 

επεκτείνει το πλήθος των κινητών συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο 

Ιστό, δημιούργησε την πρωτοβουλία Mobile Web Initiative (MWI). 

 

 

2.8   Μηχανές Αναζήτησης 

 

 Η μηχανή αναζήτησης (Search Engine) είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την 

αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το βασικό γραφικό περιβάλλον χρήστη είναι 

συνήθως μια φόρμα στην οποία εισάγονται ερωτήματα ή λέξεις κλειδιά και η μηχανή 

αναζήτησης επιστρέφει τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

2.8.1   Η Εξέλιξη των Μηχανών Αναζήτησης 

 

 Ο Tim Berners-Lee δημιούργησε μία ιστοσελίδα στην οποία εμφάνιζε έναν κατάλογο 

άλλων ιστότοπων που ήταν διαθέσιμοι στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι χρήστες απλώς έπρεπε να 

επισκεφτούν τον ιστότοπο του Berners-Lee για να βρουν τις διαθέσιμες διευθύνσεις. Καθώς 

αυξανόταν συνεχώς το περιεχόμενο που ήταν διαθέσιμο στον Παγκόσμιο Ιστό, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη ταξινόμησης και παράδοσης των καινούργιων πληροφοριών.    

 Η πρώτη βασική μηχανή αναζήτησης δημιουργήθηκε το 1990 από το φοιτητή Alan 

Emtage με την ονομασία Archie και η βασική της λειτουργία ήταν η αντιστοίχιση των 

ερωτημάτων αναζήτησης με ονόματα αρχείων. Το Archie δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τις 

σύγχρονες μηχανές αναζήτησης όπου συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα για 

να ανακτήσουν πληροφορίες, αλλά καταχωρούσε τα ονόματα αρχείων των FTP εξυπηρετητών. 

Οι χρήστες επομένως έπρεπε να γνωρίζουν το όνομα του αρχείου που αναζητούσαν. Παρόλο που 

το Archie ήταν μια βασική μηχανή αναζήτησης και πολλοί θα τη θεωρούσαν σήμερα πρωτόγονη, 

εντούτοις έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν και να βρουν νέες πληροφορίες.  

 Η πρώτη γενιά των μηχανών αναζήτησης είχε πολλές ομοιότητες με τις σημερινές, ειδικά 
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όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας του χρήστη. Ορισμένες μηχανές αναζήτησης που ανήκουν 

στην πρώτη γενιά είναι οι Altavista, Lycos και Ask. Παρόλο που αυτές οι μηχανές αναζήτησης 

ήταν πολύ πιο χρήσιμες από τον Archie, ο αλγόριθμός τους εξακολουθούσε να ήταν 

περιορισμένος και σχετικά εύκολος στο χειρισμό. Εκείνη την περίοδο οι αλγόριθμοι αναζήτησης 

βασίστηκαν σε λέξεις κλειδιά για να ταξινομήσουν τις ιστοσελίδες. Αρκετοί διαχειριστές 

ιστοσελίδων τοποθετούσαν τις σωστές λέξεις κλειδιά στον κώδικα της σελίδας και μάλιστα σε 

συγκεκριμένη συχνότητα, προκειμένου να βρεθεί στις πρώτες προτιμήσεις των χρηστών, 

ξεγελώντας με αυτόν τον τρόπο τις μηχανές αναζήτησης.       

   Η Altavista πρωτοπορούσε στη βιομηχανία των μηχανών αναζήτησης 

λόγω της ικανότητάς της να συσσωρεύει ένα μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων και να χειρίζεται 

ερωτήματα αναζήτησης που βασίζονται στη φυσική γλώσσα. Ωστόσο ο χειρισμός και τα μη 

σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, οδήγησαν το μερίδιο αγοράς της Altavista να πέσει στο 11% 

το 1999. Η μηχανή αναζήτησης Altavista καθώς και άλλες μηχανές αναζήτησης της πρώτης 

γενιάς παρουσίασαν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα.      

     Ένας παράγοντας που συνέβαλε στη στασιμότητα του 

μεριδίου αγοράς για αυτές τις μηχανές, ήταν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν πως θα τις 

εξαπατούσε ένα μεγάλο μέρος των ιστότοπων προκειμένου να λάβουν καλύτερη θέση στην 

κατάταξη των αναζητήσεων. Επίσης καμία από τις μηχανές αναζήτησης της πρώτης γενιάς δεν 

έχει σήμερα μερίδιο στην αγορά, καθώς δεν προχώρησαν σε συνεχόμενη εξέλιξη του προϊόντος 

τους για να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.     

      Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη δεύτερη γενιά 

μηχανών αναζήτησης και στην είσοδο της Google. Ορισμένες μηχανές αναζήτησης της δεύτερης 

γενιάς περιλαμβάνουν τις Yahoo, Bing, Google, Yandex και Baidu. Η άφιξη αυτών των μηχανών 

αναζήτησης δημιούργησε μια εντελώς νέα ολοκληρωμένη όψη του Παγκόσμιου Ιστού. Πλέον 

δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύει ο χρήστης το domain name συγκεκριμένων ιστοσελίδων, 

καθώς οι μηχανές αναζήτησης εντοπίζουν τις σχετικές πληροφορίες σχεδόν αμέσως. Οι μηχανές 

αναζήτησης χρησιμοποιούσαν πιο εξελιγμένους αλγόριθμους που συμπεριλάμβαναν 

περισσότερους παράγοντες προσδιορισμού της κατάταξης των ιστότοπων. Αυτό οδήγησε στη 

βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών καθώς τα σχετικά αποτελέσματα αυξήθηκαν δραματικά, 

ενώ οι ιστοσελίδες που τα χειραγωγούσαν είχαν ωθηθεί προς τα κάτω στα αποτελέσματα 

αναζήτησης.        Μια άλλη πτυχή που βελτιώθηκε 

σημαντικά στη δεύτερη γενιά των μηχανών αναζήτησης, ήταν η δυνατότητά τους να χειρίζονται 

προηγμένα ερωτήματα. Η πρώτη γενιά ταξινομούσε ορισμένα μόνο τμήματα ενός αρχείου του 

Παγκόσμιου Ιστού, ενώ οι μηχανές αναζήτησης της δεύτερης γενιάς ταξινομούν ολόκληρη την 

ιστοσελίδα. Όλες αυτές οι βελτιώσεις έκαναν τις μηχανές αναζήτησης ακόμα πιο δημοφιλείς στη 

χρήση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αγορά των διαφημίσεων στις μηχανές αναζήτησης να γίνει 

μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και όροι όπως SEO και SEM να έχουν γίνει 

κοινοί στον κλάδο της διαφήμισης. Σήμερα οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν όλο και 

περισσότερη εξατομικευμένη εμπειρία, κάτι που θεωρούμε ότι είναι η αρχή της τρίτης γενιάς. 

 

2.8.2   Πως Λειτουργούν οι Σύγχρονες Μηχανές Αναζήτησης 
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 Οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης λειτουργούν με τη χρήση προγραμμάτων τα οποία 

εντοπίζουν, καταχωρούν και συγκρίνουν τα δεδομένα των ιστοσελίδων. Τα προγράμματα 

εντοπισμού των δεδομένων ονομάζονται Crawlers, Spiders ή Bots και χρησιμοποιούν τους 

συνδέσμους υπερκειμένου ενός ιστότοπου για να εντοπίσουν το περιεχόμενο σε όλες τις σελίδες 

του. Μια ιστοσελίδα μπορεί να απαγορεύσει την αναζήτηση στο περιεχόμενό της με τη χρήση 

του αρχείου robots.txt.           

 Τα περιεχόμενα των ιστότοπων που έχουν διαβαστεί, μεταβιβάζονται σε ένα πρόγραμμα 

που τα ταξινομεί και τα αποθηκεύει σε μια τεράστια βάση δεδομένων η οποία ονομάζεται 

ευρετήριο ή κατάλογος. Στη συνέχεια ένας αλγόριθμος συσχετίζει τα ερωτήματα των χρηστών με 

τις καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων και επιστρέφει τα σχετικά αποτελέσματα. Αν μια 

ιστοσελίδα αλλάξει το περιεχόμενό της, τότε οι Crawlers θα ενημερώσουν τη βάση δεδομένων 

με τις νέες πληροφορίες. Ορισμένες φορές μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή 

που οι Crawlers σκανάρουν έναν ιστότοπο (καινούργιο ή τροποποιημένο) μέχρι τη στιγμή που θα 

καταχωρηθούν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων, στο οποίο οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται 

στη μηχανή αναζήτησης.  

 

2.8.3   Δημοφιλείς Μηχανές Αναζήτησης 

 

Google: 

 

 Το 1996 ο Larry Page και ο Sergey Brin δούλευαν πάνω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα 

την περίοδο που έκαναν το διδακτορικό τους στο πανεπιστήμιο Stanford. Δημιούργησαν ένα 

σύστημα που υπολογίζει πόσο σημαντική είναι μια ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού από μια 

άλλη και της δίνει μια βαθμολογία. Κάθε ιστοσελίδα εξετάζεται και βαθμολογείται από το 

σύνολο των ιστοσελίδων που αναφέρονται σε αυτή. Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η βαθμολογία της. Σημαντικό ρόλο για το σύστημα του Larry Page και 

του Sergey Brin παίζει και το πόσο γνωστή και σημαντική είναι η ιστοσελίδα που αναφέρεται σε 

κάποια άλλη. Το σύστημα λαμβάνει επίσης υπόψιν του την πιθανότητα να επιλεχθεί τυχαία μια 

ιστοσελίδα από μια βάση δεδομένων. Όταν ένας χρήστης υποβάλει ένα ερώτημα, οι ιστοσελίδες 

με την υψηλότερη βαθμολογία θεωρούνται περισσότερο σημαντικές από κάποιες άλλες και 

εμφανίζονται πιο ψηλά στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης. Το σύστημα αυτό 

ονομάστηκε PageRank και υπερτερούσε έναντι των υπολοίπων μηχανών αναζήτησης, που 

κατέτασσαν μια ιστοσελίδα ανάλογα με το ποσοστό εμφάνισης των όρων αναζήτησης στο 

περιεχόμενό τους.    Ο Larry Page και ο Sergey Brin ενσωμάτωσαν τον 

PageRank στη μηχανή αναζήτησης και την ονόμασαν Google. Αρχικά η Google λειτουργούσε 

στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Stanford, ενώ το 1997 κατοχυρώθηκε το domain 

google.com. Οι Page και Brin θέλοντας να επικεντρωθούν στις σπουδές τους στο Stanford, 

προσέγγισαν το 1998 την εταιρεία Yahoo! με σκοπό να πουλήσουν το σύστημα PageRank για 1 

εκατομμύριο δολάρια. Η Yahoo! αρνήθηκε την προσφορά, καθώς ήθελε να δημιουργήσει τη δική 

της πλατφόρμα. Την επόμενη χρονιά δημιούργησαν στο γκαράζ μιας φίλης τους την εταιρεία 
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Google. Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι η μηχανή αναζήτησης της Google ανταποκρινόταν πολύ 

καλά στα ερωτήματά τους, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι το γραφικό 

περιβάλλον χρήστη (GUI) ήταν αρκετά απλό. Το Φεβρουάριο του 1999 η μηχανή αναζήτησης 

εξυπηρετούσε 500.000 ερωτήματα την ημέρα, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να 

ξεπεράσει όλους τους ανταγωνιστές της.   Σήμερα η εταιρεία παρέχει ένα μεγάλο 

πλήθος υπηρεσιών, με τις πιο αξιοσημείωτες από αυτές να είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (Gmail), χαρτογράφησης (Google Maps), αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων 

(Google Drive), μετάφρασης (Google Translate) και κοινωνικής δικτύωσης (Google+). To 2006 

η εταιρεία Google αγόρασε την υπηρεσία διαμοιρασμού βίντεο YouTube για 1,65 

δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2018 η ιστοσελίδα google.com ήταν η πρώτη σε επισκεψιμότητα 

παγκοσμίως, ενώ το 92,92% των χρηστών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τη μηχανή 

αναζήτησης Google. 

 

Bing: 

 

 Η εταιρεία Microsoft έχει ένα μεγάλο ιστορικό σχεδιασμού και ανάπτυξης μηχανών 

αναζήτησης, που ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η μηχανή αναζήτησης Bing 

συμπεριλαμβάνει τις τεχνολογίες των παλαιότερων μηχανών αναζήτησης MSN search και 

Windows Live Search, τα οποία ονομάστηκαν στη συνέχεια Live Search. Η εταιρεία Microsoft 

προσπάθησε να εξαγοράσει την εταιρεία Yahoo! για το ποσό των 44,6 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, αλλά η Yahoo! απέρριψε την προσφορά καθώς εκτίμησε ότι δεν είναι συμφέρουσα για 

τους επενδυτές της. Το Bing ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009, ενώ δημιουργήθηκε με τη 

χρήση του framework ASP.NET που επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Tο 2009 

η μηχανή αναζήτησης Yahoo! τροφοδοτούσε τα αποτελέσματά της από τη μηχανή αναζήτησης 

Bing, ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στο περιεχόμενο του web portal. Το 2015 η συμφωνία 

άλλαξε και τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Yahoo!, δεν παρέχονται αποκλειστικά 

από τη Microsoft. Το 2018 το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της μηχανής αναζήτησης Bing ήταν στο 

2,38%. 

 

Yahoo!: 

 

 Η μηχανή αναζήτησης Yahoo! δημιουργήθηκε το 1994 από τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές Jerry Yang και David Filo του πανεπιστημίου Stanford. Στην αρχή το Yahoo! ήταν ένας 

τεράστιος κατάλογος στον οποίο οι εργαζόμενοι της εταιρείας καταχωρούσαν ιστοσελίδες. Το 

2002 η εταιρεία υιοθέτησε την τεχνολογία των Crawlers, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία 

ενημέρωσης του καταλόγου. Ο Jerry Yang και ο David Filo ξεκίνησαν αρχικά τη δημιουργία του 

καταλόγου ως χόμπι, αλλά και ως ανάγκη καταχώρησης των αγαπημένων τους ιστοσελίδων. Ο 

κατάλογος άρχισε να γίνεται γνωστός στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα 

(akebono.stanford.edu/yahoo) του πανεπιστημίου Stanford. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι ο 



23 

 

κατάλογός τους μπορεί να εξελιχθεί σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, ζήτησαν και έλαβαν 

χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων.  Η διαδικτυακή πύλη Yahoo! προσφέρει ένα μεγάλο 

πλήθος υπηρεσιών, ενώ η ιστοσελίδα yahoo.com βρίσκεται σήμερα στην ένατη θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης βάσει επισκεψιμότητας. Η μηχανή αναζήτησης Yahoo! δεν έχει 

δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά ενσωματώνει τεχνολογίες άλλων εταιρειών που 

εξαγοράστηκαν με την πάροδο του χρόνου. Η πιο χαρακτηριστική εξαγορά της Yahoo!, ήταν η 

εταιρεία Inktomi το 2002. Η εταιρεία Yahoo! που κάποτε το όνομά της ήταν συνώνυμο με τον 

Παγκόσμιο Ιστό, συνεχίζει ακόμα και σήμερα να παρέχει υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, παρά την 

εξαγορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων της το 2017 από τη Verizon Communications έναντι 

του ποσού των 4,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Baidu: 

 

 Η εταιρεία Baidu Inc. δημιουργήθηκε το 2000 από τους Robin Li και Eric Xu. Η Baidu 

θεωρείται σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στο 

Διαδίκτυο και σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Η μηχανή αναζήτησης Baidu χρησιμοποιεί 

τον αλγόριθμο RankDex που δημιούργησε ο Robin Li το 1996. Μια μικρή μερίδα ανθρώπων 

υποστηρίζει ότι ο αλγόριθμος RankDex και ο αλγόριθμος PageRank της Google, μοιράζονται 

παρόμοιες ιδέες κατάταξης μιας σελίδας, καθώς η κατάταξη των ιστοσελίδων δεν εξαρτάται από 

το κείμενο, αλλά από τον αριθμό των υπερσυνδέσμων που αναφέρονται σε αυτές. O Robin Li 

έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α για τον αλγόριθμό του το 1997, ενώ ο Larry Page 

για τον PageRank το 1998, όπου αναφέρθηκε και στον αλγόριθμο του Robin Li.   

 Το 2018 το ποσοστό χρήσης της μηχανής αναζήτησης Baidu στην Κίνα έφτανε στο 74%, 

ενώ το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς το μοιράστηκαν οι μηχανές αναζήτησης των Κινεζικών 

εταιρειών Shenma, Sogou και Haosou. Το αντίστοιχο ποσοστό της μηχανής αναζήτησης Google 

έφτανε στο 2%, ενώ της Bing στο 1,7%. Το χαμηλό ποσοστό της μηχανής αναζήτησης Google, 

θα μπορούσε κανείς να το αποδώσει στους περιορισμούς της Κινεζικής Κυβέρνησης. Από το 

2010 η χρήση του Great Firewall of China (GFW), παρεμποδίζει την πρόσβαση σε ξένες 

εταιρείες του Διαδικτύου. Στο Χονγκ Κονγκ το οποίο διαθέτει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, το 

ποσοστό της Google για το 2018 έφτασε στο 85%, ενώ της Baidu στο 1,13%. 

 

Yandex: 

 

 Το Σεπτέμβριο του 1997 o Arkady Volozh και ο Ilya Segalovich ξεκίνησαν τη λειτουργία 

της μηχανής αναζήτησης Yandex. Η ιστοσελίδα Yandex.ru φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μηχανή 

αναζήτησης της Ρωσίας, με το ποσοστό χρήσης της να φτάνει στο 50% των συνολικών 

αναζητήσεων. Η Yandex N.V. είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Ρωσίας, ενώ από το 

2010 ξεκίνησε τη λειτουργία του ιστότοπου Yandex.com, που επιτρέπει την αναζήτηση 

αποτελεσμάτων και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ρωσικής. Η εταιρεία εισήχθη στο NASDAQ 

συγκεντρώνοντας 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011. Η Yandex δημιουργεί διεθνείς 
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διαγωνισμούς προγραμματισμού πάνω σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning) 

και σχεδίασης αλγορίθμων. Ο αλγόριθμος αναζήτησης της εταιρείας θεωρείται ότι αποδίδει 

καλύτερα στα ερωτήματα των χρηστών, καθώς ορισμένες λέξεις στη Ρωσική γλώσσα έχουν 

ιδιαιτερότητες και διαφορετικές ερμηνείες. Ένας ακόμα παράγοντας που ωθεί πολλούς χρήστες 

στη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι ότι η ιστοσελίδα της είναι το πιο πλήρες ιδιόκτητο 

ενημερωτικό μέσο της χώρας. 

 

 

 

DuckDuckGo: 

 

 Το 2008 ο Gabriel Weinberg ξεκίνησε τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης 

DuckDuckGo. Η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης έχει την ιδιαιτερότητα να μην κρατάει το 

ιστορικό αναζητήσεων των χρηστών της. Δεν υπάρχει συσχετισμός των δεδομένων αναζήτησης 

με προηγούμενες αναζητήσεις ή προτιμήσεις, καθώς τα δεδομένα στο DuckDuckGo 

κρυπτογραφούνται. Η μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων, ενώ παράλληλα 

δίνει τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους στις ρυθμίσεις. Ο Gabriel Weinberg εργάστηκε μόνος 

του επί τρεισήμισι χρόνια πάνω στη μηχανή αναζήτησης, ενώ αυτήν την περίοδο η εταιρεία του 

απασχολεί 55 εργαζόμενους. Η συνολική κίνηση των άμεσων (direct) ερωτημάτων που 

απευθύνθηκαν στο DuckDuckGo το 2010 ήταν 16 εκατομμύρια, ενώ το 2018 ο αριθμός αυτός 

ανήλθε στα 9 δισεκατομμύρια. 

 

 

2.9   CSS 

 

 Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα που καθορίζει την εμφάνιση των 

αντικειμένων σε σελίδες που έχουν δημιουργηθεί με HTML ή άλλες γλώσσες σήμανσης. Η 

γλώσσα CSS προσδιορίζει το στυλ ενός web εγγράφου μέσω χρωμάτων, γραμματοσειρών και 

άλλων στοιχείων, ενώ η HTML χρησιμοποιείται για τη δόμησή του, όπως η ενσωμάτωση μιας 

εικόνας ή ο ορισμός ενός τίτλου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μόνο αρχείο CSS για να 

καθορίσουμε την εμφάνιση πολλών HTML εγγράφων και παράλληλα να προσαρμόσουμε την 

εμφάνιση των ιστοσελίδων ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Η χρήση της CSS διαχώρισε την 

παρουσίαση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, αφού δεν υπάρχει πλέον λόγος να 

χρησιμοποιούνται ετικέτες HTML όπως η <font>. Αυτό συντέλεσε στην καλύτερη δόμηση των 

ιστοσελίδων και στην ελαχιστοποίηση της επανάληψης κώδικα. 
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2.9.1   Η Ιστορία της CSS 

 

 Λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού, παρουσιάστηκε έλλειψη στη 

διαμόρφωση της εμφάνισης των ιστοσελίδων. Η γλώσσα HTML δεν έδινε τη δυνατότητα 

μορφοποίησης των κειμένων στις ιστοσελίδες, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Ο 

Tim Berners-Lee όταν δημιούργησε τη γλώσσα HTML, είχε ως στόχο το διαχωρισμό της δομής 

ενός HTML εγγράφου από την οπτική αναπαράστασή του. Ο Lee δημιούργησε τον πρώτο 

φυλλομετρητή με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθορίζεται το στυλ μιας σελίδας μέσω ενός απλού 

φύλλου μορφοποίησης (style sheet). Στην απόφασή του όμως να επιτρέψει στους φυλλομετρητές 

να αποφασίζουν μόνοι τους, πως να προβάλλουν καλύτερα τις σελίδες στους χρήστες τους, δεν 

δημοσίευσε τη σύνταξη για τα φύλλα μορφοποίησης.      

 Όταν εμφανίστηκε το 1992 ο φυλλομετρητής ViolaWWW, υλοποιούσε έναν απλό 

μηχανισμό οπτικής διαμόρφωσης σελίδων, πριν δημιουργηθεί η γλώσσα CSS. Οι μεταγενέστεροι 

φυλλομετρητές που ακολούθησαν εκείνη την περίοδο, επέτρεψαν την αλλαγή ορισμένων 

χρωμάτων και γραμματοσειρών, όμως οι δημιουργοί ιστοσελίδων παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν 

αρκετό έλεγχο στον τρόπο εμφάνισης των σελίδων τους. Το 1994 ο Marc Andreessen που 

δημιούργησε το φυλλομετρητή Mosaic, παραπονέθηκε και εκείνος για αυτή την έλλειψη στην 

επίσημη λίστα αλληλογραφίας για την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (www-talk mailing list). 

Την ίδια χρονιά ο Andreessen ανακοίνωσε τη beta έκδοση του φυλλομετρητή Mozilla που 

υποστήριζε τη χρήση διάφορων μη τυποποιημένων HTML ετικετών, όπως την ετικέτα center η 

οποία στοιχίζει το κείμενο στο κέντρο της οθόνης.       

 Τρείς μέρες πριν η εταιρεία του Marc Andreessen ανακοινώσει τη διαθεσιμότητα του 

καινούργιου της φυλλομετρητή, ο Håkon Wium Lie που εργαζόταν στο CERN, δημοσίευσε το 

πρώτο σχέδιο πρότασης για τα Επικαλύπτοντα HTML Φύλλα Μορφοποίησης (Cascading HTML 

Style Sheets). Πίσω από όλο το εγχείρημα βρισκόταν ο Dave Raggett που ήταν ο κύριος 

αρχιτέκτονας της HTML 3.0. Ο Raggett είχε συνειδητοποιήσει ότι η HTML δεν θα έπρεπε ποτέ 

να μετατραπεί σε μια γλώσσα περιγραφής σελίδας και ότι χρειαζόταν ένας διαφορετικός 

μηχανισμός που να εξυπηρετεί τους σχεδιαστές ιστοσελίδων. Ο Raggett ενθάρρυνε τον Håkon 

Wium Lie να δημοσιεύσει το σχέδιο Cascading HTML Style Sheets, πριν την ανακοίνωση του 

Marc Andreessen και τη σύσκεψη για το Web στο Σικάγο.      

 Ο Bert Bos είχε δημιουργήσει το φυλλομετρητή Argo που υποστήριζε τη χρήση των 

προσαρμοσμένων φύλλων μορφοποίησης. Ο Argo είχε τη δική του γλώσσα μορφοποίησης 

φύλλων με την ονομασία SSP (Stream-based Style Sheet Proposal) και η οποία ήταν τόσο 

γενική, που μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες γλώσσες πέραν της HTML. Ο Bos ένωσε τις 

δυνάμεις του με τον Håkon Wium Lie, καθώς του άρεσε η ιδέα του πρώτου προσχεδίου της CSS. 

  Εκείνη την εποχή η Cascading HTML Style Sheets δεν ήταν η μόνη προτεινόμενη 

γλώσσα, καθώς υπήρχαν και άλλες δέκα πέραν της γλώσσας του φυλλομετρητή ViolaWWW. Τη 

μεγαλύτερη επιρροή στην εξέλιξη της CSS είχαν οι γλώσσες Cascading HTML Style Sheets και 

SSP. Το πρώτο προσχέδιο της CSS παρουσιάστηκε τελικά το 1994 στο συνέδριο για το Web στο 

Σικάγο και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Ορισμένοι άνθρωποι θεώρησαν ότι η διαμόρφωση της 

οπτικής αναπαράστασης θα έπρεπε να γίνει από μια ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού, 

καθώς η CSS ήταν αρκετά απλή.         
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 Ο Dave Raggett είχε δημιουργήσει το 1993 στο Unix το φυλλομετρητή Arena, που 

χρησιμοποιήθηκε για να δοκιμαστούν οι τεχνολογίες HTML 3.0, Cascading Style Sheets (CSS) 

και το πρότυπο συμπίεσης εικόνων Portable Network Graphics (PNG). Οι φυλλομετρητές Arena 

και Argo βοήθησαν στην ανάπτυξη της CSS, ενώ τον Απρίλιο του 1995 χρησιμοποιήθηκαν στη 

διάσκεψη για τον Παγκόσμιο Ιστό. Ο Lie παρουσίασε μια έκδοση του φυλλομετρητή Arena που 

είχε τροποποιηθεί ώστε να υποστηρίζει CSS, ενώ ο Bos παρουσίασε την υποστήριξη του Argo σε 

φύλλα μορφοποίησης.          

 Οι Lie και Bos εργάστηκαν από κοινού για την ανάπτυξη της CSS, ενώ από το αρχικό 

όνομα αφαιρέθηκε η λέξη HTML, καθώς η γλώσσα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες 

γλώσσες σήμανσης. Ο Thomas Reardon της εταιρείας Microsoft δεσμεύτηκε, ότι οι επόμενες 

εκδόσεις του Internet Explorer θα υποστηρίζουν τη γλώσσα CSS. Το 1996 η εταιρεία Netscape 

Communications δημιούργησε τη δική της γλώσσα με την ονομασία JavaScript Style Sheets 

(JSSS). Στην πραγματικότητα η JSSS χρησιμοποιούσε τους κανόνες της CSS στη γλώσσα 

JavaScript, όμως δεν έγινε ποτέ δεκτή ούτε από την αγορά αλλά ούτε και ως πρότυπο. Η έκδοση 

CSS1 έγινε επίσημα διαθέσιμη στις 17 Δεκεμβρίου του 1996. 

 

2.9.2   Σύνταξη της CSS 

 

 Ένα αρχείο CSS έχει ένα σύνολο κανόνων, όπου κάθε κανόνας αποτελείται από ένα ή 

περισσότερους επιλογείς και ένα μπλοκ δήλωσης. Ο επιλογέας δηλώνει σε ποιο σημείο του 

κώδικα μιας γλώσσας σήμανσης, θα εφαρμοστεί η μορφοποίηση. Το μπλοκ δήλωσης είναι ένας 

κατάλογος δηλώσεων που περιέχεται μέσα σε αγκύλες. Μια δήλωση αποτελείται από την 

ιδιότητα, την άνω και κάτω τελεία και μια τιμή. Αν υπάρχουν πολλές δηλώσεις μέσα σε ένα 

μπλοκ, τότε θα πρέπει να διαχωρίζονται με ένα ερωτηματικό. Στο παρακάτω μπλοκ δηλώσεων οι 

δηλώσεις είναι οι color και text-align, ενώ οι τιμές τους είναι οι yellow και center: 

{ 

color: yellow; 

text-align: center; 

} 

 

Οι επιλογείς (selectors) μπορούν να εφαρμοστούν ως εξής: 

 

 Σε όλα τα στοιχεία συγκεκριμένου τύπου, όπως για παράδειγμα στο περιεχόμενο όλων των 

παραγράφων: 

p { 

  color: green; 

}  

 

<h1>1</h1> 

<p>2</p> 
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<p>3</p> 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα οι αριθμοί 2 και 3 θα αποκτήσουν πράσινο χρώμα. 

  

 Σε στοιχεία που καθορίζονται από ιδιότητες όπως: 

 

 id: Μοναδικό αναγνωριστικό 

#first { 

  color: red; 

  text-align: right; 

} 

 

<h1>0</h1> 

<p id="first">1</p> 

<p id="second">2</p> 

<p>3</p> 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα έχουν δηλωθεί δύο μοναδικά αναγνωριστικά, τα first και 

second. Ο CSS κώδικας αναφέρεται μόνο στο μοναδικό χαρακτηριστικό first, οπότε o 

αριθμός 1 θα αποκτήσει κόκκινο χρώμα και θα στοιχηθεί στα δεξιά της οθόνης. 

 

 class: Αναγνωριστικό μορφοποίησης πολλαπλών στοιχείων 

  

.list { 

  text-align: center; 

} 

 

<h1>1</h1> 

 

<div class="list"> 

  <p>2</p> 

  <p>3</p> 

</div> 

 

<p>4</p> 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα το αναγνωριστικό μορφοποίησης πολλαπλών στοιχείων είναι 

το list, οπότε οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο τμήμα που ορίζεται με την ετικέτα div θα 

στοιχηθεί στο κέντρο της οθόνης. Στην προκειμένη περίπτωση οι αριθμοί 2 και 3 θα 

στοιχηθούν στο κέντρο, ενώ οι αριθμοί 1 και 4 θα παραμείνουν αριστερά. 
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2.10   PHP 

  

 Η PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία web εφαρμογών. Συγκαταλέγεται στις γλώσσες σεναρίων 

(scripting lagnuages) όπως η JavaScript και η Perl και επιτρέπει τον έλεγχο δεδομένων στις 

εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είναι γραμμένες σε γλώσσα PHP εγκαθίστανται σε έναν 

εξυπηρετητή του Παγκόσμιου Ιστού (web server) και παρέχουν αποτελέσματα ανάλογα με τα 

δεδομένα που εισάγει ο χρήστης.  Μια από τις διαφορές της γλώσσας PHP από την JavaScript 

είναι ότι οι εφαρμογές στην PHP μπορούν να επιστρέψουν αποτελέσματα σε ένα φυλλομετρητή, 

χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ο χρήστης τον κώδικα που χρησιμοποιείται. Η PHP μπορεί 

εύκολα να ενσωματωθεί σε HTML σελίδες, ενώ αν ρυθμιστεί ο εξυπηρετητής ώστε να 

επεξεργάζεται όλα τα αρχεία HTML με την PHP παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Χρησιμοποιείται συνήθως για να δημιουργήσει δυναμικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες, ενώ το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι υποστηρίζει αρκετές βάσεις δεδομένων. Η επικοινωνία 

μιας ιστοσελίδας με μια βάση δεδομένων γίνεται πολύ εύκολα με τη χρήση της γλώσσας PHP. 

Επίσης παρέχει υποστήριξη σε αρκετά πρωτόκολλα εφαρμογής του TCP/IP, ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και λήψη cookies.  

 

2.10.1   Η Ιστορία της PHP 

 

 Ο Rasmus Lerdorf χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού C, δημιούργησε τη 

γλώσσα PHP. Όλα ξεκίνησαν από την ιδέα δημιουργίας ενός γρήγορου εργαλείου, που θα 

επιτρέπει στο Lerdorf να γνωρίζει ποιος βλέπει το βιογραφικό του στο Διαδίκτυο. Στην αρχή ο 

Lerdorf έγραψε τον κώδικα του εργαλείου στη γλώσσα Perl. Στη συνέχεια όμως παρατήρησε ότι 

ο εξυπηρετητής που φιλοξενούσε το βιογραφικό του υπερφόρτωνε αρκετά και έτσι αποφάσισε να 

γράψει από την αρχή τον κώδικα στη γλώσσα C. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το δημιούργημά του 

προορίζονταν αρχικά για προσωπική χρήση. Ένα μέρος των χρηστών που μοιράζονταν τον ίδιο 

εξυπηρετητή με τον Lerdorf, ζητούσαν την άδειά του για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο που 

είχε αναπτύξει.           

 Καθώς οι χρήστες απαιτούσαν την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, οδήγησαν τον 

Lerdorf το 1995 να δημιουργήσει την πρώτη έκδοση της γλώσσας PHP Tools (Personal Home 

Page Tools). Η PHP Tools αποτελούσε μια πολύ απλοϊκή γλώσσα η οποία κατανοούσε μόνο 

μερικές μακροεντολές και μια σειρά βοηθητικών προγραμμάτων, όπως ο μετρητής (counter) και 

το βιβλίο επισκεπτών που χρησιμοποιούν συνήθως οι αρχικές σελίδες. Ο μηχανισμός της PHP 

Tools ξαναγράφτηκε από την αρχή και στα μέσα του 1995 ονομάστηκε PHP/FI (Personal Home 

Page/Forms Interpreter) έκδοση 2. Η συγκεκριμένη έκδοση είχε τη βασική λειτουργικότητα που 

έχει σήμερα η γλώσσα PHP. Στην PHP/FI οι λέξεις Form Interpreter (FI) προέκυψαν από τον 

κώδικα που είχε γράψει ο Lerdorf, για να ερμηνεύει τα δεδομένα στις HTML φόρμες. Ο Rasmus 

Lerdorf για να δημιουργήσει την PHP/FI, συνδύασε τα scripts της γλώσσας PHP Tools με το 
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διερμηνέα των HTML φορμών και πρόσθεσε σε αυτά και τη δυνατότητα υποστήριξης SQL 

ερωτημάτων.            

 Μη επίσημα στατιστικά ανέφεραν ότι μέχρι το τέλος του 1996 η γλώσσα PHP/FI 

χρησιμοποιήθηκε από 15.000 ιστότοπους στον κόσμο, ενώ ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 50.000 

το 1997. Οι προγραμματιστές Zeev Suraski και Andi Gutmans έγραψαν τον κώδικα της γλώσσας 

PHP/FI από το μηδέν και το 1997 δημιούργησαν την PHP 3. H PHP 7 δημιουργήθηκε το 2015 

και αποτελεί την τελευταία έκδοση της γλώσσας, όμως οι περισσότεροι εξυπηρετητές προς το 

παρόν χρησιμοποιούν την έκδοση 5. 

 

2.10.2   Σύνταξη της PHP 

 

 Η σύνταξη στις γλώσσες PHP και C παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες. Ο διερμηνέας της 

γλώσσας PHP εκτελεί μόνο τον κώδικα που βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες <?php και ?>. Αν 

θέλουμε να εμφανίσουμε ένα μήνυμα στην προκαθορισμένη έξοδο, χρησιμοποιούμε την εντολή 

echo. Ο τύπος των μεταβλητών στην PHP δεν χρειάζεται να δηλωθεί, ενώ μπροστά από το όνομα 

μιας μεταβλητής χρησιμοποιείται το σύμβολο $. Οι μεταβλητές στην PHP είναι case sensitive 

και δεν αρχίζουν ποτέ με αριθμό. Οι συμβολοσειρές πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στους 

ειδικούς χαρακτήρες (""), ενώ οι δηλώσεις να τερματίζονται με ένα ερωτηματικό (;). Ο τρόπος 

σύνταξης των δομών ελέγχου, επανάληψης και επιστροφής αποτελεσμάτων από μια συνάρτηση 

(function), είναι παρόμοιος με τη γλώσσα C. 

 

 

2.11   Ιστοσελίδες 

 

 Ιστοσελίδα (Web Page) είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο υπερκειμένου που μπορεί να 

περιέχει κείμενο, πολυμεσικό περιεχόμενο, φόρμες και πίνακες. Οι Ιστοσελίδες δημιουργούνται 

συνήθως με τη γλώσσα σήμανσης HTML, ενώ η απόδοση του περιεχομένου τους στην οθόνη 

είναι εφικτή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων που ονομάζονται φυλλομετρητές ιστοσελίδων. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των ιστοσελίδων είναι οι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks), που 

επιτρέπουν τη μετάβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή τύπους αρχείων. Οι ιστοσελίδες είναι 

αποθηκευμένες σε ειδικούς υπολογιστές που ονομάζονται εξυπηρετητές (servers). Ένας 

ιστότοπος (website) απαρτίζεται από ένα σύνολο ιστοσελίδων που βρίσκονται κάτω από το ίδιο 

domain (π.χ. wordpress.org). Οι στατικές (static) και οι δυναμικές (dynamic) ιστοσελίδες είναι οι 

βασικές κατηγορίες ιστοσελίδων που συναντάμε στον Παγκόσμιο Ιστό. Η διαφοροποίηση των 

δύο κατηγοριών δεν εντοπίζεται τόσο στο οπτικό κομμάτι των ιστοσελίδων, όσο στις 

δυνατότητες και στη λειτουργικότητά τους. 

 



30 

 

2.11.1   Στατικές Ιστοσελίδες 

 

 Οι στατικές ιστοσελίδες ήταν η πρώτη μορφή διαθέσιμων σελίδων του Παγκόσμιου 

Ιστού. Είναι απλά ηλεκτρονικά έγγραφα που χρησιμοποιούν HTML και CSS κώδικα για να 

αναπαραστήσουν πληροφορίες σε μορφή κειμένου, εικόνας, υπερσυνδέσμων και αρχείων 

διαθέσιμων για αποθήκευση. Το περιεχόμενο μιας στατικής ιστοσελίδας παραμένει το ίδιο όσες 

φορές και αν προσπελαστεί από ένα φυλλομετρητή. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει το 

περιεχόμενό της, είναι αν ο προγραμματιστής της ιστοσελίδας ενημερώσει και δημοσιεύσει το 

αντίστοιχο HTML αρχείο. Η δημιουργία τους είναι σχετικά εύκολη και είναι κατάλληλες σε 

περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται η ανάγκη συχνής ενημέρωσης των περιεχομένων τους. 

Πλεονεκτήματα Στατικών Ιστοσελίδων: 

 Η ανάπτυξη μιας στατικής ιστοσελίδας είναι γρηγορότερη από μια δυναμική. 

 Χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις όπου είναι σπάνια η ανάγκη μετατροπής του 

περιεχομένου τους, λόγω της διαχρονικότητας των πληροφοριών τους. 

 Το κόστος φιλοξενίας σε έναν εξυπηρετητή είναι οικονομικότερο σε μια στατική 

ιστοσελίδα, καθώς δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου. 

 Δεν έχουν σύνθετες δομές όπως οι δυναμικές ιστοσελίδες και μπορούν να μεταφερθούν 

εύκολα και γρήγορα από τον εξυπηρετητή χωρίς πολύ χρόνο επεξεργασίας. 

 Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το περιεχόμενο των στατικών 

ιστοσελίδων, καθώς είναι μια σειρά απλών HTML και CSS αρχείων. 

 Παρέχουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις δυναμικές ιστοσελίδες, καθώς ο 

εξυπηρετητής δεν χρειάζεται να εκτελέσει κώδικα, αλλά να προωθήσει αρχεία HTML και 

CSS στον πελάτη. 

 

Μειονεκτήματα Στατικών Ιστοσελίδων: 

 Το μεγαλύτερο μειονέκτημα μιας στατικής ιστοσελίδας είναι ότι το περιεχόμενό της δεν 

μπορεί να αλλάξει εύκολα, καθώς απαιτούνται σχετικές γνώσεις προγραμματισμού. 

 Δεν προσφέρουν τη λειτουργικότητα μιας δυναμικής ιστοσελίδας. 

 

 

2.11.2   Δυναμικές Ιστοσελίδες 

 

 Η εμφάνιση μιας δυναμικής ιστοσελίδας ενδέχεται να μην έχει μεγάλες διαφορές με μια 

στατική, όμως παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Κάθε φορά που 

προβάλλεται μια δυναμική ιστοσελίδα, μπορεί να εμφανίζει διαφορετικό περιεχόμενο, όπως για 

παράδειγμα οι ιστοσελίδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το περιεχόμενο μιας δυναμικής 

ιστοσελίδας δημιουργείται μέσα από σενάρια εντολών, που εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη 
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(client-side) και στην πλευρά του εξυπηρετητή (server-side). Μια από τις πιο γνωστές γλώσσες 

σεναρίων, που εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη και υποστηρίζονται από όλους σχεδόν τους 

σύγχρονους φυλλομετρητές, είναι η JavaScript. Στην πλευρά του πελάτη πρώτα φορτώνεται η 

ιστοσελίδα σε ένα φυλλομετρητή και μετά εκτελούνται τα σενάρια εντολών που επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση με το χρήστη. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα 

HTML και ξεχάσει να δηλώσει τα στοιχεία του σε ένα πεδίο, η γλώσσα JavaScript θα αποτρέψει 

την αποστολή των δεδομένων στον εξυπηρετητή και θα ενημερώσει το χρήστη με σχετικό 

μήνυμα.  

 

 

Το μοντέλο πελάτη στις δυναμικές ιστοσελίδες, λειτουργεί ως εξής: 

 Ο χρήστης επιλέγει έναν υπερσύνδεσμο και ο φυλλομετρητής στέλνει το αίτημα για την 

ιστοσελίδα.  

 Ο εξυπηρετητής λαμβάνει το αίτημα και επιστρέφει την αντίστοιχη σελίδα στο  

φυλλομετρητή. 

 Αν ο φυλλομετρητής εντοπίσει την ύπαρξη μιας γλώσσας σεναρίων, στέλνει τον κώδικα στο  

διερμηνέα της αντίστοιχης γλώσσας. 

 Ο διερμηνέας εκτελεί τις εντολές και τοποθετεί το αποτέλεσμα σε μια HTML σελίδα.  

 Η σελίδα HTML εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη. 

 

 Τα σενάρια εντολών στην πλευρά του εξυπηρετητή, εκτελούν μια σειρά παραμέτρων που 

καθορίζουν πως θα συναρμολογηθεί μια ιστοσελίδα. Διάφορες γλώσσες όπως οι PHP, Python 

και Perl, χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν HTML και XHTML σελίδες σε έναν 

εξυπηρετητή, πριν σταλούν στο φυλλομετρητή του χρήστη. Ο φυλλομετρητής που λαμβάνει τον 

HTML ή XHTML κώδικα μιας σελίδας, δεν μπορεί να γνωρίζει τις εντολές που εκτελέστηκαν 

στον εξυπηρετητή, παρά μόνο αυτές που τον αφορούν. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης θέλει 

να βρει μια πληροφορία από μια ιστοσελίδα, ο εξυπηρετητής που τη φιλοξενεί, υποβάλλει ένα 

ερώτημα σε μια βάση δεδομένων και διαμορφώνει τα αποτελέσματα σε μια HTML σελίδα. Ο 

χρήστης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης δεδομένων, παρά μόνο στην 

πληροφορία που του έστειλε ο εξυπηρετητής.  

 

Το μοντέλο εξυπηρετητή στις δυναμικές ιστοσελίδες, λειτουργεί ως εξής: 

 Ο χρήστης πληκτρολογεί δεδομένα στο πεδίο αναζήτησης μιας ιστοσελίδας. 

 Ο εξυπηρετητής που λαμβάνει το αίτημα, χρησιμοποιεί το διερμηνέα της γλώσσας PHP για 

να επικοινωνήσει με τη βάση δεδομένων. 

 Η PHP συνδέεται με τη βάση και υποβάλει το ερώτημα του χρήστη. 

 Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από τη βάση, τοποθετούνται από το διερμηνέα σε μια 

HTML σελίδα. 
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 Ο εξυπηρετητής επιστρέφει την HTML σελίδα, στο φυλλομετρητή του χρήστη. 

 

Πλεονεκτήματα Δυναμικών Ιστοσελίδων: 

 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας δυναμικής ιστοσελίδας είναι ότι οι αλλαγές στο 

περιεχόμενό της, μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις 

προγραμματισμού. 

 Ο σχεδιασμός μιας δυναμικής ιστοσελίδας εξοικονομεί χρόνο, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή 

σε αρχείο προτύπου (template file), επηρεάζει όλες τις σελίδες που σχετίζονται με αυτό. 

 Οι δυναμικές ιστοσελίδες αλληλεπιδρούν με τους χρήστες και προσαρμόζουν το 

περιεχόμενο και την εμφάνισή τους, ανάλογα με τη συμπεριφορά των χρηστών. 

 Ανταποκρίνονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες. 

 

Μειονεκτήματα Δυναμικών Ιστοσελίδων: 

 Η δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας εκτός από τις βασικές γνώσεις HTML, απαιτεί 

μια περαιτέρω γλώσσα προγραμματισμού, όπως η PHP. 

 Για να φιλοξενήσει δυναμικές ιστοσελίδες ένας εξυπηρετητής, πρέπει να υποστηρίζει βάσεις 

δεδομένων. 

 Οι δυναμικές ιστοσελίδες σε σχέση με τις στατικές, είναι πιο αργές στην επεξεργασία και 

στη μεταφορά τους από τον εξυπηρετητή, καθώς έχουν πιο περίπλοκη τεχνολογία με 

περισσότερες λειτουργίες για εκτέλεση. 

 Το κόστος ανάπτυξης και φιλοξενίας σε έναν εξυπηρετητή είναι μεγαλύτερο από μια 

στατική ιστοσελίδα. 

 

 

2.12   CMS 

 

 Το Content Management System (CMS) είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό δημιουργίας, 

δημοσίευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών. Επιτρέπει σε χρήστες που δεν έχουν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν γρήγορα και 

αποτελεσματικά, το περιεχόμενο των δυναμικών ιστοσελίδων ενός ιστότοπου σε μια ενιαία 

εφαρμογή. 

 

2.12.1   Η Ιστορία των CMS 

 



33 

 

 Tο 1985 η εταιρεία FileNet δημιουργούσε λογισμικό που έδινε τη δυνατότητα σε 

εταιρείες να διαχειριστούν το περιεχόμενο των δεδομένων τους, αυτοματοποιώντας τις 

επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Το λογισμικό της FileNet θεωρείται ως το πρώτο σύστημα 

ενός πραγματικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Το 1995 η εταιρεία παρουσίασε μια 

ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης εγγράφων, με προγράμματα που είχαν δυνατότητες 

απεικόνισης, διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασίας.       

   Στα τέλη του 1995 δημιουργήθηκε η εταιρεία Vignette από τους Ross 

Garber και Neil Webber και είχε ως στόχο να καταστήσει τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο πιο 

προσβάσιμη και εξατομικευμένη. Την επόμενη χρονιά η εταιρεία ανέπτυξε το λογισμικό 

StoryBuilder, που είχε τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων. Το 

StoryBuilder δημιουργούσε ξεχωριστές περιοχές αποθήκευσης για τη φιλοξενία κειμένου, 

εικόνων, αρχείων πολυμέσων καθώς και αρχείων σχετικών με την παρουσίαση ενός ιστότοπου, 

όπως προγράμματα back-end και HTML templates. Το λογισμικό έδινε τη δυνατότητα στους 

χρήστες να εστιάσουν μόνο στη δημιουργία περιεχομένου, ενώ οι διαχειριστές στην παρουσίαση 

και στο τεχνολογικό κομμάτι του ιστότοπου. Το StoryBuilder συνεργαζόταν με οποιονδήποτε 

εξυπηρετητή, ενώ είχε σχεδιαστεί ειδικά για το λογισμικό εξυπηρετητή StoryServer. Το 1996 οι 

δέκα άδειες και των δύο λογισμικών μαζί κόστιζαν περίπου 10.000 δολάρια. Λόγω του 

καινοτόμου λογισμικού StoryBuilder, η εταιρεία Vignette συνήθως πιστώνεται τη δημιουργία 

του όρου Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου.  Εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκαν 

εμπορικά CMS από πολλές εταιρείες, όπως οι Interwoven, Documentum και FatWire. Μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου κυριάρχησαν στο 

Διαδίκτυο, ενώ στις αρχές του 2000 ξεκίνησαν να εμφανίζονται CMS και frameworks ανοικτού 

κώδικα. Τα δωρεάν CMS όπως τα OpenCMS, Drupal, WordPress και Joomla πρόσφεραν αρκετά 

ικανοποιητικές εναλλακτικές λύσεις, στην ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων.    

      Από το 2003 πολλές εταιρείες φιλοξενίας 

ιστοσελίδων προσφέρουν, τη γρήγορη δημιουργία δυναμικών ιστότοπων με χρήση της 

τεχνολογίας CMS. Άτομα χωρίς καμία εμπειρία τεχνικών γνώσεων, μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά 

να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα με έτοιμα templates. Οι εταιρείες Weebly και Wix 

απλοποίησαν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας 

ιστοσελίδας με απλό drag and drop των επιμέρους στοιχείων της. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες 

δόμησης δεν είναι γνήσια Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, όμως επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός μικρού και χαμηλού κόστους ιστοχώρου, χωρίς καμιά γνώση HTML και CSS 

κώδικα. 

 

2.12.2   Front-End και Back-End ενός CMS 

 

 Στην πιο βασική του μορφή ένα σύστημα CMS αποτελείται, από την Εφαρμογή 

Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Application) και την Εφαρμογή Παράδοσης 

Περιεχομένου (Content Delivery Application). Το τμήμα Content Management Application 

(CMA) είναι συνήθως το front-end κομμάτι του λογισμικού, που επιτρέπει στους χρήστες να 

περιηγούνται εύκολα στο περιεχόμενο του ιστότοπου και να διαχειρίζονται δεδομένα με μη 
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τεχνικό τρόπο. Το περιεχόμενο προστίθεται και ενημερώνεται εύκολα με τη χρήση ενός 

επεξεργαστή κειμένου WYSIWYG (What You See Is What You Get), ενώ στη συνέχεια με το 

πάτημα ενός κουμπιού προωθείται στον ιστότοπο. Το τμήμα Content Delivery Application 

(CDA) είναι το back-end κομμάτι του λογισμικού, που είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση όλου του 

περιεχομένου του ιστότοπου με το CMS και την ανάπτυξη της λογικής που απαιτείται για να 

λειτουργήσουν όλα σωστά. 

 

2.12.3   Κατηγορίες Χρηστών στα CMS 

 

 Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε ένα CMS, μέσω οποιουδήποτε συστήματος που 

έχει εγκατεστημένο ένα φυλλομετρητή και δυνατότητα σύνδεσης με το Internet. Στα 

περισσότερα CMS οι χρήστες ανήκουν είτε στην κατηγορία των επισκεπτών (Guests), είτε στην 

κατηγορία των εγγεγραμμένων χρηστών (Registered Users). Οι επισκέπτες μπορούν να 

προβάλλουν στο φυλλομετρητή, τα περιεχόμενα ολόκληρης της ιστοσελίδας ή μόνο αυτά που 

τους επιτρέπει ο διαχειριστής (Administrator) του CMS. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες 

πιστοποιούνται μέσω κωδικού πρόσβασης, ενώ τους έχουν παραχωρηθεί συγκεκριμένα 

δικαιώματα από το διαχειριστή του CMS. Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ένας χρήστης, 

μπορεί να δημιουργήσει, επεξεργαστεί και διαγράψει το περιεχόμενο το δικό του ή των άλλων 

χρηστών. 

 

2.12.4   Δημοφιλή Χαρακτηριστικά ενός CMS 

 

Τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά ενός CMS είναι τα εξής: 

 Διαχείριση της παρουσίασης των περιεχομένων, με χρήση έτοιμων templates. 

 Οδηγοί εγκατάστασης και αναβάθμισης. 

 Εύκολα αναγνωρίσιμες διευθύνσεις URL, για ευρετηρίαση από τις μηχανές αναζήτησης. 

 Έλεγχο πρόσβασης βάσει εξουσιοδότησης. 

 Διαχείριση ροής εργασίας. 

 Υποστήριξη χρηστών. 

 Παραχώρηση δικαιωμάτων μεταξύ ομάδων χρηστών. 

 Εικονικοποίηση περιεχομένου. 

 Λειτουργικότητα χρήστη και ομάδας. 

 Ολοκληρωμένα αρχεία καταγραφής (logs). 

 Δομές οργάνωσης περιεχομένου, όπως ιεραρχία και ταξινόμηση. 

 Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. 

 Επεξεργαστές εμπλουτισμένου κειμένου (WYSIWYG editors). 

 Πλατφόρμα συνεργασίας. 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων. 
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2.12.5   CMS Ανοικτού και Κλειστού Κώδικα 

 

 Πλέον υπάρχουν αρκετές προτάσεις Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου που 

διατίθενται δωρεάν και βασίζονται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα (open source). Σε 

αυτά τα συστήματα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, βελτιώσεις και 

επεκτάσεις προσαρμόζοντας τον κώδικα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το αντίθετο του 

λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι το ιδιόκτητο λογισμικό.      

 Τα CMS που βασίζονται στο ιδιόκτητο λογισμικό αναπτύσσονται από συγκεκριμένες 

εταιρείες και ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος στους χρήστες. Η χρήση αυτών των 

συστημάτων είναι εφικτή, μόνο με την απόκτηση της άδειας χρήσης λογισμικού. Μερικά από τα 

πιο γνωστά εμπορικά CMS που χρησιμοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι τα SiteCore και 

OpenText. Η άδεια χρήσης του CMS SiteCore ξεκινά από τα 40.000 δολάρια με επιπλέον 

χρέωση 8.000 δολάρια για κάθε έτος, ενώ το κόστος υλοποίησης του συστήματος ξεκινά από τα 

65.000 δολάρια. H εταιρεία Vignette που είχε δημιουργήσει το 1996 το διάσημο CMS 

StoryBuilder, εξαγοράστηκε από την εταιρεία Open Text Corporation, με την τελευταία να 

κοστολογεί στα 100.000 δολάρια την άδεια χρήσης του CMS OpenText.     

  Πολλές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν CMS ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη 

των ιστοσελίδων τους, εξοικονομούν αρκετά χρήματα. Τα πιο γνωστά CMS ανοικτού κώδικα δεν 

είναι χειρότερα από τις ιδιόκτητες λύσεις, αφού πίσω από αυτά βρίσκονται κοινότητες 

προγραμματιστών υψηλού επιπέδου. Τα αναλυτικά εγχειρίδια τεκμηρίωσης (documentation) που 

βρίσκονται διαθέσιμα στον Ιστό και η διαφάνεια στη διαδικασία ανάπτυξης, διασφαλίζουν ότι τα 

κενά ασφαλείας και τα σφάλματα λογισμικού θα επιλυθούν άμεσα. Μερικά από τα 

δημοφιλέστερα CMS ανοικτού κώδικα είναι: 

 WordPress 

 Joomla! 

 Drupal 

 

 

2.13   WordPress 

 

 Το WordPress είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα, που 

επιτρέπει τη δημιουργία ιστολογίων και ιστοσελίδων. Υποστηρίζει την εγκατάσταση πρόσθετων 

τμημάτων λογισμικού (plugins) και θεμάτων (themes) για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας 

και της εμφάνισης των περιεχομένων του. Στηρίζεται στη χρήση της γλώσσας PHP και στο 

σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL. To WordPress δημιουργήθηκε το 

2003 από το Matt Mullenweg και το Mike Little, που βασίστηκαν στο λογισμικό b2/cafelog του 

Michel Valdrighi. 
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2.13.1   Η Ιστορία του WordPress 

 

 Η ιστορία του WordPress ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2003, όταν ο 19χρονος blogger και 

ερασιτέχνης προγραμματιστής Matt Mullenweg εξέφρασε τις ανησυχίες του, μέσω μιας 

ανάρτησης στο ιστολόγιο που διατηρούσε. Ο Mullenweg ανέφερε ότι το λογισμικό για blogs που 

χρησιμοποιούσε με την ονομασία b2 ή cafelog, είχε να ενημερωθεί για μήνες και ότι ο βασικός 

του προγραμματιστής είχε εξαφανιστεί. Το λογισμικό που χρησιμοποιούσε ο Matt Mullenweg, 

είχε δημιουργηθεί το 2001 από τον Michel Valdrighi, με τη χρήση της γλώσσας PHP και το 

σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL.     

 Εκείνη την περίοδο ο Valdrighi δεν ήταν αρκετά έμπειρος στον προγραμματισμό, όμως 

δημιούργησε το b2/cafelog ως εναλλακτική λύση σε άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες blogging, 

όπως το Greymatter και το Movable Type. Το b2/cafelog μπορεί να μην ήταν τόσο δημοφιλές 

όσο το Movable Type, όμως η γλώσσα PHP στην οποία είχε δημιουργηθεί έδινε τη δυνατότητα 

βελτίωσης των βασικών του λειτουργιών. Γύρω από τον Valdrighi είχε σχηματιστεί μια μικρή 

κοινότητα, που άρχισε να προσθέτει όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά στο b2/cafelog. Ο 

λόγος αυτός ώθησε τον Valdrighi να κυκλοφορήσει το b2/cafelog με την άδεια χρήσης 

ελεύθερου λογισμικού GPL (General Public License), δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε 

να βελτιώσει και να διανείμει ελεύθερα το λογισμικό του. Το 2002 ο Valdrighi σταμάτησε να 

υποστηρίζει την πλατφόρμα b2/cafelog, εξαιτίας ορισμένων προσωπικών ζητημάτων.   

    Το 2003 ο Mullenweg μετά την ανάρτηση στο blog του, είχε την 

ιδέα να χρησιμοποιήσει τον πηγαίο κώδικα του b2/cafelog και να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό 

λογισμικό, αφού η άδεια GPL του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Καθώς δημοσίευσε την ιδέα στο 

blog του, έλαβε απάντηση από τον προγραμματιστή Mike Little που ήθελε να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του b2/cafelog. Οι Mullenweg και Little πήραν ένα αντίγραφο του πηγαίου κώδικα του 

b2/cafelog και στις 1 Απριλίου του 2003 ανέπτυξαν ένα ξεχωριστό κομμάτι λογισμικού. Η 

ονομασία WordPress προήλθε έπειτα από την πρόταση της Christine Selleck Tremoulet, που 

ήταν φίλη του Mullenweg. Μετά από αρκετές αλλαγές στον κώδικα του λογισμικού, 

κυκλοφόρησαν στις 27 Μαΐου του 2003 την πρώτη έκδοση, με την ονομασία WordPress 0.7.  

       Οι δημιουργοί του WordPress συνέβαλαν με 

το δικό τους τρόπο στην ανάπτυξη του συστήματος. Ο Mike Little ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερος 

από τον Matt Mullenweg και εργαζόταν ως προγραμματιστής λογισμικού για πάνω από είκοσι 

χρόνια. Γνώριζε ότι η σταθερότητα του έργου είναι πρωταρχικής σημασίας για τη 

μακροπρόθεσμη πορεία του. Οι πρώτες του τροποποιήσεις περιλάμβαναν την προσθήκη 

δυνατοτήτων που έλειπαν από το b2/cafelog, όπως η περίληψη, τα αποσπάσματα των 

δημοσιεύσεων και τα RSS feeds. Από την άλλη πλευρά ο Mullenweg, καθώς ήταν ένας πιο 

άπειρος προγραμματιστής, ξεκίνησε να προσθέτει σημασιολογικό κώδικα HTML στο 

WordPress. Μέχρι τη στιγμή που τελείωσε, το WordPress ήταν σχεδόν πλήρως συμβατό με την 

XHTML 1.1, όπου στο μέλλον το πρότυπο αυτό αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο για τους 

προγραμματιστές ιστού.         Την περίοδο 

εκείνη το WordPress, δεν ήταν το μοναδικό λογισμικό που βασίστηκε στον πηγαίο κώδικα του 

b2/cafelog. Οι πιο αξιοσημείωτες εναλλακτικές λύσεις ήταν το b2++ και το b2evolution. Ο 



37 

 

Mullenweg επικοινώνησε με τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη και των δύο λογισμικών, για να 

τους ρωτήσει αν θα ήθελαν να συγχωνεύσουν τον κώδικά τους με το WordPress. O Donncha Ó 

Caoimh συμφώνησε και έτσι το λογισμικό b2++ ενσωματώθηκε στο WordPress, επιτρέποντας 

στους χρήστες να φιλοξενούν πολλαπλά blogs στον ίδιο ιστότοπο. Η άδεια χρήσης ελεύθερου 

λογισμικού του b2/cafelog διατηρήθηκε αυστηρά και εξασφάλισε τη διατήρηση του ανεξάρτητου 

πνεύματος του λογισμικού του Valdrighi, με τους συνεισφέροντες να εξακολουθούν να μπορούν 

να πραγματοποιήσουν αλλαγές.       Το WordPress άρχισε 

να προσελκύει ομάδες προγραμματιστών που αφιέρωναν χρόνο για τη βελτίωση του έργου. Ο 

Michel Valdrighi επανεμφανίστηκε και ήταν μέλος της ομάδας ανάπτυξης του WordPress μέχρι 

το 2005. Ο Valdrighi δέχτηκε το WordPress ως τον επίσημο διάδοχο του b2/cafelog, ενώ οι 

χρήστες που αναζητούσαν τον ιστότοπο του λογισμικού του, προωθούνταν στο WordPress.  

        Οι προγραμματιστές του WordPress 

επικεντρώθηκαν ώστε να κάνουν τη χρήση του εύκολη για τους χρήστες. Δημιούργησαν 

εγχειρίδια τεκμηρίωσης (documentation) και forums για να δημοσιεύουν ερωτήσεις. Η 

εγκατάσταση του WordPress μπορούσε να γίνει σε 5 λεπτά, ενώ το admin panel ήταν πολύ 

εύχρηστο. Η ευκολία σύνδεσης και δημοσίευσης στον ιστότοπο, χωρίς την προβολή 

οποιουδήποτε κώδικα, ήταν βασικός στόχος του WordPress. Ωστόσο υπήρχε ένα σημαντικό 

θέμα. Η αναβάθμιση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας του WordPress, κληρονομήθηκε 

από το b2/cafelog και βασιζόταν στην εγκατάσταση αρχείων. Οι χρήστες έπρεπε να κατεβάσουν 

στον υπολογιστή τους ένα πακέτο με ορισμένα αρχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που 

περιλαμβάνονται, για να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα αρχεία του WordPress. Η διαδικασία 

αυτή φαινόταν αρκετά περίπλοκη και δύσκολη στους περισσότερους χρήστες.  Λίγο πριν την 

κυκλοφορία του WordPress 1.2 το Μάιο του 2004, ο προγραμματιστής Ryan Boren πρότεινε και 

υλοποίησε την ιδέα εγκατάστασης και χρήσης των plugins. Ο κώδικας μηχανισμού του 

WordPress παρέμεινε ανέπαφος, ενώ χρήστες χωρίς καθόλου γνώσεις προγραμματισμού, 

εγκαθιστούσαν plugins. Εκείνη την περίοδο η δημοφιλής πλατφόρμα blogging Movable Type 

που ήταν και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του WordPress, ανακοίνωσε ότι το λογισμικό της δεν 

θα διατίθενται πλέον δωρεάν. Μετά την ανακοίνωση ο διακεκριμένος προγραμματιστής και 

υποστηρικτής του ελεύθερου λογισμικού Mark Pilgrim, εξέφρασε τη δική του άποψη επί του 

θέματος, στο blog που διατηρούσε. Ο Pilgrim υποστήριξε ότι το Movable Type δεν ήταν στην 

πραγματικότητα ποτέ δωρεάν, λόγω της περιοριστικής αδειοδότησης της πλατφόρμας. Επίσης 

πρότεινε στους χρήστες να ελέγξουν το WordPress, καθώς ήταν λογισμικό ανοικτού κώδικα.  

         Αρκετοί χρήστες ανάμεσά 

τους και προγραμματιστές, μετακινήθηκαν στο WordPress εγκαταλείποντας το Movable Type. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το διπλασιασμό των χρηστών του WordPress μέσα σε ένα μήνα. Η 

κοινότητα του WordPress ήταν έτοιμη να δεχτεί το πλήθος των καινούργιων χρηστών και να 

τους παρέχει την απαραίτητη βοήθεια για να ξεκινήσουν. Μετά από εκείνη την περίοδο οι 

χρήστες του WordPress αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Το admin panel πέρασε αρκετούς 

επανασχεδιασμούς, το σύστημα των plugins έγινε ακόμα πιο εύκολο στο χειρισμό του, ενώ 

προστέθηκε και η επιλογή αλλαγής του θέματος εμφάνισης (themes) του WordPress.  Τον 

Αύγουστο του 2005 ο Matt Mullenweg ίδρυσε την εταιρεία ανάπτυξης ιστότοπων Automattic. Η 

εταιρεία χρηματοδοτεί έργα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανοικτού κώδικα, ενώ λειτουργεί 

διάφορους ιστότοπους όπως το wordpress.com. Η Automattic στις 1 Μαρτίου του 2006 υπέβαλε 
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την καταχώριση του εμπορικού σήματος για το WordPress και το λογότυπό του. Πλέον 

υπάρχουν δύο ιστότοποι με την ίδια ονομασία, όμως μόνο ο ιστότοπος wordpress.org 

υποστηρίζει τη δωρεάν έκδοση ανοικτού κώδικα του WordPress. Τον Ιούνιο του 2010 η εταιρεία 

Automattic μεταβίβασε την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος και του λογότυπου του 

WordPress, στο Ίδρυμα WordPress (WordPress Foundation). Αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή 

στην ιστορία του WordPress, καθώς εξασφαλίστηκε ότι το λογισμικό θα συνεχίσει να 

αναπτύσσεται ελεύθερα, χωρίς να εξαρτάται από καμία εταιρεία.     

   Τον ίδιο μήνα κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0 του WordPress, που 

αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του λογισμικού ως Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου (CMS). Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσίασε αρκετά χαρακτηριστικά, όπως τους 

προσαρμοσμένους τύπους δημοσιεύσεων και την προσθήκη νέου API για προσαρμοσμένες 

κεφαλίδες (headers) και φόντο. Η έκδοση 3 έδινε τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών WordPress 

ιστότοπων σε μία ενιαία εγκατάσταση, όπου η κεντρική διαχείριση γινόταν μέσω ενός admin 

panel. Η τελευταία έκδοση του WordPress είναι η 5.1 και κυκλοφόρησε στις 21 Φεβρουαρίου 

του 2019. Το WordPress ξεκίνησε ως πλατφόρμα blogging και μετατράπηκε σε ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου που υποστηρίζει εκατομμύρια ιστοσελίδες. 

Στις αρχές του 2019 το WordPress υποστηρίζει το 33.3% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο. 

 

2.13.2   Χαρακτηριστικά του WordPress 

 

 Είναι πλατφόρμα ανοικτού κώδικα (open source) 

Οι χρήστες του WordPress έχουν τη δυνατότητα να διανείμουν και να κάνουν αλλαγές στον 

κώδικα, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν για την απόκτηση της άδειας χρήσης λογισμικού, 

που επιβάλλεται στα εμπορικά CMS. 

 

 Μεγάλη κοινότητα 

Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές CMS στον κόσμο και διαθέτει μια πολύ μεγάλη 

κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών. Η κοινότητα στηρίζεται από το εθελοντικό έργο 

των μελών της, ώστε να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη. Πολλοί 

προγραμματιστές συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του WordPress, είτε με 

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης του πηγαίου κώδικα του συστήματος, είτε 

με τη δημιουργία θεμάτων (themes) και προσθέτων (plugins). Οι χρήστες που 

αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το WordPress λαμβάνουν άμεσα υποστήριξη από την 

κοινότητα. Οι συναντήσεις των μελών της κοινότητας γίνονται κάθε χρόνο σε πολλές χώρες 

του κόσμου και σκοπό έχουν να γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους, να γνωρίσουν νέα άτομα 

την πλατφόρμα και να συζητήσουν για το μέλλον του WordPress. 

 

 Ευκολία στη χρήση 
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Το WordPress είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 65 γλώσσες, ενώ η διαδικασία 

εγκατάστασής του είναι αρκετά απλή και δεν ξεπερνάει τα πέντε λεπτά. Οι χρήστες δεν 

χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να διαχειριστούν το WordPress, καθώς 

μπορούν πολύ εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αναρτήσεις, σελίδες, φωτογραφίες και βίντεο. 

Με τη χρήση των επεξεργαστών εμπλουτισμένου κειμένου (WYSIWYG editors), η 

δημιουργία αναρτήσεων που συνδυάζουν κείμενο, πολυμεσικό περιεχόμενο και άλλα 

πρόσθετα, καθιστούν πολύ εύκολη την ενημέρωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Το 

μενού στο WordPress είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν 

εύκολα αυτό που ψάχνουν. 

 

 

 

 Ευελιξία 

Πλέον το WordPress μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οποιουδήποτε τύπου 

ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν blogs, επαγγελματικές ιστοσελίδες, 

ηλεκτρονικά καταστήματα, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, ιστοσελίδες διαδικτυακών 

δημοπρασιών όπως το eBay, καθώς και άλλους διαφορετικούς τύπους ιστοσελίδων. Το 

WordPress υποστηρίζει την ανακατασκευή και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων σε μια 

ιστοσελίδα, χωρίς να χαθεί το ήδη υπάρχον περιεχόμενό της. 

 

 Ενσωματωμένες δυνατότητες SEO 

Όλες οι ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν με το WordPress, ενσωματώνουν δυνατότητες για 

Search Engine Optimization (SEO). SEO είναι τεχνικές βελτιστοποίησης που εφαρμόζονται 

σε ιστοσελίδες, για να επιτρέπουν στις μηχανές αναζήτησης να κατανοούν το περιεχόμενό 

τους. Όσο καλύτερα εφαρμοστούν οι τεχνικές αυτές σε μια ιστοσελίδα, τόσο πιο ψηλά θα 

εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το WordPress επιτρέπει στις μηχανές 

αναζήτησης να ανιχνεύσουν εύκολα το περιεχόμενό του και τις ενημερώνει όταν υπάρχουν 

καινούργιες δημοσιεύσεις. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί στο WordPress themes και plugins, 

που βελτιστοποιούν τις πιθανότητες να πετύχει η ιστοσελίδα καλύτερη θέση σε μια μηχανή 

αναζήτησης. 

 

 Επεκτασιμότητα 

Μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες που παρέχει το WordPress, είναι η εγκατάσταση 

plugins. Τα plugins είναι κομμάτια λογισμικού που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και 

παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες στο σύστημα του WordPress και στις ιστοσελίδες του. 

Υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 54.000 plugins για προστασία μέσω firewall, δημιουργία 
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αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του ιστότοπου, υποστήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου, 

ενσωμάτωση ενός forum στο WordPress καθώς και πάρα πολλές ακόμη επιλογές. 

 

 Μεγάλη ποικιλία θεμάτων 

Το WordPress δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας, μέσω της 

εγκατάστασης θεμάτων (themes). Τα θέματα είναι αρχεία που αλλάζουν το σχεδιασμό και τη 

διάταξη ενός ιστότοπου, ενώ παρέχονται δωρεάν ή επί πληρωμή. Πλέον έχουν δημιουργηθεί 

χιλιάδες θέματα για το WordPress που παρέχουν αρκετές επιλογές προσαρμογής. 

 

 

 

2.13.3   Δημοφιλείς Ιστότοποι στο WordPress 

 

 Παρόλο που η πλατφόρμα WordPress παρέχεται δωρεάν, αρκετοί άνθρωποι έχουν την 

εσφαλμένη αντίληψη ότι το εμπορικό λογισμικό είναι καλύτερο. Παραθέτουμε παρακάτω 

ορισμένους πολύ δημοφιλείς ιστότοπους, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του WordPress: 

 

 Ο επίσημος ιστότοπος του Λευκού Οίκου: https://www.whitehouse.gov/ 

 To blog της εφαρμογής Skype, που παρέχεται από την εταιρεία Microsoft: 

https://blogs.skype.com/ 

 Η ιστοσελίδα παροχής συμβουλών και εργαλείων, της πολυεθνικής εταιρείας διανομής 

δεμάτων United Parcel Service (UPS): https://global.ups.com/ 

 Ο ιστότοπος του Αμερικανικού δικτύου συνδρομητικής τηλεόρασης BBC America: 

http://www.bbcamerica.com/ 

 Η ιστοσελίδα των επαγγελματικών υπηρεσιών της εταιρείας χρηματοοικονομικού 

λογισμικού, δεδομένων και μέσων μαζικής ενημέρωσης Bloomberg: 

https://www.bloomberg.com/professional/ 

 Ο ιστότοπος της Sony Music, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον 

κόσμο: https://www.sonymusic.com/ 

 Το blog της κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών PlayStation: https://blog.eu.playstation.com/ 

 Ο επίσημος ιστότοπος της Σουηδίας: https://sweden.se/ 

 Ο ιστότοπος του ομίλου της Γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων 

Renault: https://group.renault.com/ 

 Ο ιστότοπος της πολυεθνικής εταιρείας Walt Disney: 

https://www.thewaltdisneycompany.com/ 

 

https://www.whitehouse.gov/
https://blogs.skype.com/
https://global.ups.com/
http://www.bbcamerica.com/
https://www.bloomberg.com/professional/
https://www.sonymusic.com/
https://blog.eu.playstation.com/
https://sweden.se/
https://group.renault.com/
https://www.thewaltdisneycompany.com/
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2.14   Παρουσίαση των Συστημάτων Joomla και Drupal 

 

Joomla!: 

 

 Το Joomla! είναι ένα CMS ανοικτού κώδικα, που επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου 

στον Παγκόσμιο Ιστό. Δημιουργήθηκε με τη γλώσσα PHP και υποστηρίζει τις βάσεις δεδομένων 

MySQL, SQL Server και PostgreSQL για την αποθήκευση των δεδομένων του. Το Joomla! 

δημιουργήθηκε από ένα μεγάλο μέρος των προγραμματιστών του CMS Mambo. To Mambo 

ξεκίνησε το 2000 ως ένα ιδιόκτητο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και ένα χρόνο αργότερα 

κυκλοφόρησε δωρεάν στο κοινό με την άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού GPL (General 

Public License). Το Mambo έλαβε μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Το 2005 πολλά μέλη της κοινότητας του Mambo παραιτήθηκαν και ξεκίνησαν το 

Joomla!, εξαιτίας μιας διαμάχης περί πνευματικών δικαιωμάτων με τη διευθύνουσα επιτροπή του 

λογισμικού.  Η έκδοση Joomla 1.0 κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2005, όμως στην 

πραγματικότητα ήταν η έκδοση 4.5.2 του CMS Mambo, μαζί με μερικά πρόσθετα. Όλος ο 

πηγαίος κώδικας του Joomla! ξαναγράφτηκε από την αρχή και στις 22 Ιανουαρίου του 2008 

κυκλοφόρησε η έκδοση 1.5. Η συγκεκριμένη έκδοση έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και αρκετές 

ιστοσελίδες εκείνη την περίοδο βασίστηκαν στο CMS Joomla!. Στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Joomla! υπάρχουν διαθέσιμες περίπου 8.000 επεκτάσεις (extensions), που διευρύνουν τις 

δυνατότητες του CMS και των ιστοσελίδων που βασίζονται σε αυτό. Οι επεκτάσεις του Joomla! 

χωρίζονται σε Plugins, Templates, Modules, Components και Languages. Η τελευταία έκδοση 

του Joomla! είναι η 3.9 και κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου του 2018. Το Joomla! είναι το 

δεύτερο πιο διαδεδομένο CMS ανοικτού κώδικα και υπολογίζεται ότι στις αρχές του 2019, 

υποστηρίζει το 2.9% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο. 

 

Drupal: 

 

 Το Drupal είναι ένα αρθρωτό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα που 

δημιουργήθηκε στη γλώσσα PHP. Η υλοποίησή του ξεκίνησε το 2000 από τον Dries Buytaert, 

την περίοδο όπου φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Ο Buytaert ήθελε να δημιουργήσει 

έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας με τους φίλους του, καθώς ήταν σπάνιες οι συνδέσεις με 

το Internet, στο πανεπιστήμιό του. Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, δημιούργησε μια μικρή web 

εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσαν να μοιράζονται σημειώσεις.    

 Τον Ιανουάριο του 2001 ο Buytaert αποφάσισε να κυκλοφορήσει τον πηγαίο κώδικα της 

εφαρμογής του και την ονόμασε Drupal. Η έκδοση Drupal 1.0 βασίστηκε στα Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου Slash και Scoop, που είχαν δημιουργηθεί με τη γλώσσα Perl. Διαθέτει 

αρκετά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία εφαρμογών στο web, που συναντάμε σε γνωστά web 

application frameworks. Ο μηχανισμός του Drupal που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

των περιεχομένων σε μια ιστοσελίδα, είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση με άλλα CMS. Ένα 
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μεγάλο μέρος των δεδομένων σε έναν ιστότοπο αποθηκεύονται ως κόμβοι (nodes), επιτρέποντας 

τη δημιουργία νέων τύπων περιεχομένου.        

 Το Drupal φορτώνει τις ιστοσελίδες πιο γρήγορα, καθώς απαιτεί λιγότερους πόρους σε 

σχέση με το Joomla! και το WordPress. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για την προσθήκη 

περιεχομένου σε μια ιστοσελίδα, όμως αξιοποιείται καλύτερα από άτομα με μεγαλύτερη 

προγραμματιστική εμπειρία, καθώς είναι πιο προηγμένο τεχνικά σε σχέση με άλλα CMS. Η 

κοινότητα του Drupal έχει 1.37 εκατομμύρια μέλη, ενώ οι δυνατότητες του CMS διευρύνονται 

μέσα από 42.000 modules και 2.700 themes, που υπάρχουν διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο. Το 

Drupal είναι το τρίτο πιο διαδεδομένο CMS ανοικτού κώδικα και υπολογίζεται ότι στις αρχές του 

2019 υποστηρίζει το 1.9% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο. 

 

2.14.1   Σύγκριση των Συστημάτων Joomla και Drupal με το WordPress 

 

Παράγοντες WordPress Joomla! Drupal 

Ενδείκνυται για χρήση 

Απλή διαχείριση 
ιστοσελίδων μικρού 

και μεσαίου μεγέθους, 
ιστολόγια και 

ιστότοποι 
ειδησεογραφίας. 

Οποιοσδήποτε τύπος 
ιστότοπου που 

χρειάζεται CMS. 

Σύνθετοι και μεγάλοι 
ιστότοποι, καθώς το 

API παρέχει πάρα 
πολλές δυνατότητες. 

Χαρακτηριστικά 

Ευκολία στη χρήση. 
Δημιουργία 

προσαρμοσμένων 
ιστοσελίδων με χρήση 

πρόσθετων. 

Χρήσιμο για τη 
δημιουργία αξιόπιστων 

ιστοσελίδων. 

Ισχυρά χαρακτηριστικά 
ταξινόμησης και 

διαχείρισης 
περίπλοκου 

περιεχομένου. 

Επεκτασιμότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Απόδοση 

Καλή διαχείριση σε 
μεγάλη κίνηση 

δεδομένων. Χρειάζεται 
καλύτερο πακέτο 

φιλοξενίας για 
μεγαλύτερο ιστότοπο. 

Χρειάζεται μικρές 
αλλαγές για αποφυγή 
κατανάλωσης πόρων. 

Γρήγορη φόρτωση 
ιστοσελίδων και μικρή 
κατανάλωση πόρων, 

εφόσον δεν έχουν 
εγκατασταθεί 

πρόσθετα. 

Δυσκολία Εκμάθησης Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Εγκατάσταση με ένα 
Click 

Ναι Ναι Ναι 

Χρόνος Εγκατάστασης 5 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 

Αριθμός λήψεων από 
τον επίσημο ιστότοπο 

140.000.000 63.000.000 15.000.000 

Δωρεάν Πρόσθετα 45.000 7.000 34.000 

Δωρεάν Θέματα 4.000 1.000 2.000 

Ασφάλεια Μεσαία Μεσαία Υψηλή 

SEO 
Εξαιρετικό SEO με 
χρήση πρόσθετων 

Μέτριο Μέτριο 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ναι, με τη χρήση του Ναι, με τη χρήση Ναι για παλαιότερες 
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πρόσθετου 
WooCommerce 

επεκτάσεων όπως το 
Virtuemart 

εκδόσεις. Η έκδοση 8 
δεν παρέχει πρόσθετα 
που να προσφέρουν 

σταθερότητα. 

Φιλικό προς κινητές 
συσκευές. 

Ναι Ναι Ναι 

Αναβαθμίσεις 
Περίπου κάθε 40 

ημέρες 
Περίπου κάθε 36 

ημέρες 
Περίπου κάθε 30 

ημέρες 

Υποστήριξη 

Παρουσία ισχυρής 
κοινότητας. Βοήθεια 
σε επίσημα φόρουμ 

υποστήριξης, έγγραφα 
και εγχειρίδια. 

Παρουσία μεγάλης 
κοινότητας. Πολλά 

εγχειρίδια 
τεκμηρίωσης, ξένες 

πηγές πληροφόρησης. 

Ενεργή κοινότητα 
χρηστών, εκτεταμένα 

εγχειρίδια 
τεκμηρίωσης, φόρουμ 
υποστήριξης και λίστες 

αλληλογραφίας. 
Πίνακας 1: Σύγκριση των WordPress, Joomla και Drupal 

 

Κεφάλαιο 3: Τοπική Εγκατάσταση WordPress 

 

3.1   XAMPP 

 

Το XAMPP είναι ένα πακέτο προγραμμάτων ανοικτού κώδικα που επιτρέπει να κάνουμε 

τον υπολογιστή μας web server. Χρησιμοποιείται κυρίως από όσους θέλουν να εγκαταστήσουν 

τοπικά στον υπολογιστή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν 

εφαρμογές του Διαδικτύου. Το XAMPP χρησιμοποιεί τον εξυπηρετητή Apache HTTP, τη βάση 

δεδομένων MySQL και τους διερμηνείς για κώδικα που έχει δημιουργηθεί με τις γλώσσες 

προγραμματισμού PHP και Perl. 

 

3.1.1   Εγκατάσταση XAMPP 

 

 Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον ιστοχώρο του ερευνητικού εργαστηρίου με το 

WordPress θα χρειαστεί προηγουμένως να εγκαταστήσουμε το XAMPP. Μπορούμε να 

κατεβάσουμε το XAMPP για το λειτουργικό σύστημα Windows στη διεύθυνση: 

https://www.apachefriends.org/download.html 

 Στο αρχικό παράθυρο εγκατάστασης της έκδοσης 7.3.0 του XAMPP θα πρέπει να 

επιλέξουμε το κουμπί Next: 

 

https://www.apachefriends.org/download.html
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Εικόνα 1: Εγκατάσταση XAMPP 

 Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τις υπηρεσίες του XAMPP που πρόκειται να 

εγκατασταθούν και πατάμε το κουμπί Next: 

 

 

Εικόνα 2: Εγκατάσταση XAMPP 

 

Επιλέγουμε το φάκελο εγκατάστασης του XAMPP και πατάμε Next: 
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Εικόνα 3: Εγκατάσταση XAMPP 

 Αφαιρούμε την επιλογή στο checkbox για την ενημέρωση του Bitnami και πατάμε το 

κουμπί Next: 

 

 

Εικόνα 4: Εγκατάσταση XAMPP 

 

Επιλέγουμε Next για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του XAMPP: 
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Εικόνα 5: Εγκατάσταση XAMPP 

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, επιλέγουμε το κουμπί Finish για να 

ανοίξει για πρώτη φορά το παράθυρο του πίνακα ελέγχου του XAMPP: 

  

 

Εικόνα 6: Εγκατάσταση XAMPP 
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 Πριν ανοίξει για πρώτη φορά ο πίνακας ελέγχου του XAMPP θα μας εμφανιστεί ένα 

παράθυρο επιλογής της επιθυμητής γλώσσας. Επιλέγουμε μια από τις δυο διαθέσιμες επιλογές 

και πατάμε το κουμπί Save: 

 

 

Εικόνα 7: Επιλογή επιθυμητής γλώσσας 

 

 Ο πίνακας ελέγχου του XAMPP μας επιτρέπει την εκκίνηση και τη διακοπή των 

υπηρεσιών Apache, MySQL, FileZilla, Mercury και Tomcat με το πάτημα ενός κουμπιού. 

 

Εικόνα 8: Πίνακας ελέγχου XAMPP 

 

 Κάθε φορά που καλούμαστε να διαχειριστούμε το CMS WordPress, πρέπει να 

επιλέγουμε την εκκίνηση του εξυπηρετητή Apache και της βάσης δεδομένων MySQL πατώντας 

τα αντίστοιχα κουμπιά Start: 



48 

 

 

 

Εικόνα 9: Εκκίνηση του εξυπηρετητή Apache και της βάσης δεδομένων MySQL 

 Για να επιβεβαιώσουμε ότι η εγκατάσταση του XAMPP έγινε με επιτυχία, πρέπει να 

πληκτρολογήσουμε σε οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser) τη διεύθυνση: http://localhost 

 

3.2   Δημιουργία Βάσης Δεδομένων στο phpMyAdmin 

 

 Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του WordPress πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με το εργαλείο διαχείρισης phpMyAdmin. 

Πληκτρολογούμε στο φυλλομετρητή τη διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/ και επιλέγουμε 

την καρτέλα Databases: 

 

http://localhost/
http://localhost/phpmyadmin/
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Εικόνα 10: Δημιουργία βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin 

 

 Στο πεδίο Database name πληκτρολογούμε το όνομα της βάσης δεδομένων και 

επιλέγουμε το κουμπί Create: 

 

 

Εικόνα 11: Δημιουργία βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin 

 Όλες οι βάσεις δεδομένων εμφανίζονται σε μια λίστα κάτω από το λογότυπο του 

phpMyAdmin. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει τη βάση με το όνομα wordpress που έχουμε 

δημιουργήσει: 
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Εικόνα 12: Εμφάνιση της βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin 

 

Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χρήστη που θα έχει πλήρη δικαιώματα στη βάση 

δεδομένων. Ανοίγουμε την καρτέλα User accounts και επιλέγουμε Add user account: 

 

 

Εικόνα 13: Δημιουργία χρήστη στο phpMyAdmin 

 Στο User name καταχωρούμε το όνομα του χρήστη, στο Host name επιλέγουμε από τη 

λίστα την επιλογή Local, ενώ στα πεδία Password και Re-type πληκτρολογούμε τον κωδικό 

πρόσβασης: 
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Εικόνα 14: Δημιουργία χρήστη στο phpMyAdmin 

 

 Συνεχίζουμε πιο κάτω στην ίδια σελίδα και επιλέγουμε το checkbox Check all στο Global 

privileges και πατάμε το κουμπί Go: 

 

 

Εικόνα 15: Δημιουργία χρήστη στο phpMyAdmin 

3.3   Εγκατάσταση WordPress 
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 Πριν κατεβάσουμε το WordPress, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα φάκελο στο 

path: C:\xampp\htdocs. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο φάκελο htdocs του XAMPP είναι 

προσπελάσιμο από το φυλλομετρητή μας. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα φάκελο με το 

όνομα netdil στον οποίο θα φιλοξενήσουμε την εγκατάσταση του WordPress: 

 

 

Εικόνα 16: Δημιουργία φακέλου στο htdocs 

 

 Τώρα που έχουμε δημιουργήσει το αρχείο htdocs, μια βάση δεδομένων και ένα χρήστη, 

πρέπει να κατεβάσουμε το WordPress από τη διεύθυνση https://wordpress.org/download/. Η 

έκδοση που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του ιστοχώρου του ερευνητικού εργαστηρίου 

είναι η 4.9.10. Τα αρχεία εγκατάστασης του WordPress είναι συμπιεσμένα σε ένα ZIP αρχείο και 

πρέπει να τα αποσυμπιέσουμε μέσα στο φάκελο που δημιουργήσαμε προηγουμένως στο htdocs. 

 

 

Εικόνα 17: Αποσυμπίεση των αρχείων εγκατάστασης του WordPress στο φάκελο htdocs 

 Όταν αποσυμπιέσουμε όλα τα αρχεία της εγκατάστασης του WordPress στο φάκελο που 

δημιουργήσαμε στο htdocs το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: 

 

https://wordpress.org/download/


53 

 

 

Εικόνα 18: Προβολή των αρχείων εγκατάστασης του WordPress στο φάκελο htdocs 

 

 Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση πρέπει να πληκτρολογήσουμε σε ένα φυλλομετρητή τη 

διεύθυνση IP 127.0.0.1 ή το localhost ακολουθούμενο από το αρχείο που δημιουργήσαμε στο 

htdocs. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση τη διεύθυνση http://127.0.0.1/netdil ή 

http://localhost/netdil: 

 

 

Εικόνα 19: Εγκατάσταση WordPress 

 Όταν επιλέξουμε την επιθυμητή γλώσσα εγκατάστασης, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί 

Let’s go! στο παράθυρο που μας καλωσορίζει στο WordPress: 

 

http://127.0.0.1/netdil
http://localhost/netdil
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Εικόνα 20: Εγκατάσταση WordPress 

 

 Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να πληκτρολογήσουμε όλα τα στοιχεία που 

δημιουργήσαμε στο phpMyAdmin. Στο πεδίο Database Name δηλώνουμε το όνομα της βάσης 

δεδομένων στην οποία θα εγκατασταθεί το WordPress. Στα πεδία Username και Password 

πληκτρολογούμε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που δημιουργήσαμε στην 

καρτέλα User accounts του phpMyAdmin. Τα πεδία Database Host και Table Prefix παραμένουν 

ως έχουν:  

 

 

Εικόνα 21: Εγκατάσταση WordPress 

 Μόλις πληκτρολογήσουμε σωστά τα στοιχεία της βάσης και επιλέξουμε Submit, 

εμφανίζεται ένα παράθυρο που αναφέρει ότι το WordPress μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση 
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δεδομένων. Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Run the 

installation: 

 

 

Εικόνα 22: Εγκατάσταση WordPress 

 

 Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον τίτλο του ιστότοπου, το όνομα 

χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το Email μας με τα οποία θα μπορούμε να συνδεθούμε στο 

admin area του WordPress. Δεν επιλέγουμε το checkbox για να είναι ορατός ο ιστότοπος από τις 

μηχανές αναζήτησης και πατάμε το κουμπί Install WordPress:  

 

 

Εικόνα 23: Εγκατάσταση WordPress 



56 

 

 Το τελευταίο παράθυρο μας ενημερώνει ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία την 

εγκατάσταση, ενώ το κουμπί Log In μας οδηγεί στο Login Page του WordPress: 

 

 

Εικόνα 24: Εγκατάσταση WordPress 
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Κεφάλαιο 4: Η Υλοποίηση του Ιστοχώρου στο WordPress 

 

4.1   Σύνδεση και Αποσύνδεση στο WordPress 

 

 Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο WordPress θα 

χρειαστεί πρώτα να συνδεθούμε με το Admin Area. Η σύνδεση με το Admin Area απαιτεί να 

εισάγουμε στη φόρμα Log In το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσαμε 

κατά την εγκατάσταση του WordPress. Η φόρμα Log In είναι προσβάσιμη, μόνο αν στο τέλος 

του URL του ιστότοπου πληκτρολογήσουμε /wp-admin. Αν για παράδειγμα η εγκατάσταση του 

WordPress στο XAMPP έγινε στο φάκελο netdil, τότε η φόρμα Log In είναι στη διεύθυνση: 

http://localhost/netdil/wp-login 

 

 

Εικόνα 25: Σύνδεση με το Admin Area του WordPress 

 

 Στο υποσέλιδο (footer) του ιστοχώρου του ερευνητικού εργαστηρίου έχουμε τη 

δυνατότητα να συνδεθούμε με το Admin Area του WordPress χωρίς να χρειαστεί να 

πληκτρολογήσουμε /wp-admin. Μέσω της χρήσης του plugin Theme My Login εμφανίζουμε στο 

κάτω μέρος της οθόνης κάθε ιστοσελίδας τη φόρμα σύνδεσης: 

http://localhost/netdil/wp-login
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Εικόνα 26: Σύνδεση με το Admin Area του WordPress μέσω της φόρμας εισόδου χρηστών 

 

 Για να αποσυνδεθούμε από το Admin Area του WordPress πρέπει να μετακινήσουμε τον 

κέρσορα στο όνομα χρήστη που βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης και να επιλέξουμε το 

Log Out: 

 

 

Εικόνα 27: Αποσύνδεση από το Admin Area του WordPress 
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4.2   Γνωριμία με το Μενού του WordPress 

 

 To μενού του WordPress είναι υπεύθυνο για τις βασικές ρυθμίσεις και τη συνολική 

διαχείριση των περιεχομένων σε έναν ιστότοπο. 

 

 

Εικόνα 28: Κυρίως μενού του WordPress 

 

 Αριστερά της παραπάνω εικόνας φαίνεται το κυρίως μενού του WordPress, ενώ στα δεξιά 

το συμπτυγμένο μενού. Η μετατροπή του συμπτυγμένου μενού επιτυγχάνεται με την επιλογή 

Collapse menu. Αξίζει να αναφερθεί ότι το προεπιλεγμένο (default) μενού του WordPress έχει 

λιγότερες επιλογές από το μενού που εμφανίζεται παραπάνω. Οι επιλογές UnPress Options και 

Unlimited Sidebars προστέθηκαν αυτόματα, όταν εγκαταστήσαμε στο WordPress το θέμα 

(theme) UnPress, ενώ το Duplicator και το MetaSlider προέρχονται από ένα μέρος των plugins 

που χρησιμοποιούμε. 
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Οι επιλογές στο μενού του WordPress είναι οι εξής: 

 Dashboard – Προβάλει επιπλέον λεπτομέρειες για έναν ιστότοπο, όπως το συνολικό αριθμό 

των posts και των σελίδων που έχουν δημιουργηθεί, την εμφάνιση των πιο πρόσφατων posts 

καθώς και επερχόμενα events της κοινότητας του WordPress. 

 Posts – Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, προβολή και διαχείριση των Posts, Categories 

και Tags. 

 Galleries – Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε ομάδες 

εικόνων αντί να προσθέτουμε μία εικόνα κάθε φορά. 

 Interviews – Μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα Interviews. Η μόνη διαφορά 

των Interviews με τα Posts είναι ότι μας επιτρέπουν να προσθέσουμε το όνομα του 

συνεντευξιαζόμενου μέσω της επιλογής Interview With. 

 Videos – Μπορούμε να προσθέσουμε βίντεο και να ορίσουμε κατηγορίες και tags. 

 Media – Μας επιτρέπει τη διαχείριση όλων των αρχείων (εικόνα, βίντεο, pdf) που έχουμε 

ανεβάσει στο site. 

 Pages – Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, τροποποιήσουμε 

και να διαγράψουμε τις σελίδες που θα εμφανίζονται στον ιστότοπο. 

 Comments – Δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες του ιστότοπου να σχολιάσουν κάτω 

από τα Posts που έχουν δημοσιευτεί και στους Administrators να έχουν τον πλήρη έλεγχο 

αυτών. 

 UnPress Options – Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει τη ρύθμιση του Θέματος (Theme) 

που έχουμε εγκαταστήσει. 

 Unlimited Sidebars – Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαγράψουμε Sidebars τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα και post. 

 Appearance – Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των Themes, των μενού και των Widgets τα 

οποία επηρεάζουν τη συνολική εμφάνιση ενός ιστότοπου. 

 Plugins – Μέσω αυτής της επιλογής υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των 

plugins που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο. 

 Users – Διαχείριση των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. 

 Tools – Έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε και να εξάγουμε δεδομένα από και προς άλλα 

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). 

 Settings – Όλες οι κεντρικές ρυθμίσεις του ιστότοπου γίνονται μέσω αυτής της επιλογής.  

 Duplicator – Η συγκεκριμένη επιλογή αναφέρεται στο plugin Duplicator. Με τη χρήση του 

Duplicator μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας (backup) ολόκληρου του 

ιστότοπου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. 

 MetaSlider – Το plugin MetaSlider δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, ρυθμίσουμε 

και να ανεβάσουμε φωτογραφίες στα Sliders που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. 
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4.3   Εγκατάσταση ενός Θέματος στο WordPress 

 

 Την πρώτη φορά που προβάλλουμε έναν ιστότοπο του WordPress, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ένα προεπιλεγμένο θέμα (theme): 

 

 

Εικόνα 29: Πρώτη προβολή ιστότοπου του WordPress 

 

 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση του 

ιστοχώρου του ερευνητικού εργαστηρίου, είναι να επιλέξουμε ένα άλλο θέμα εμφάνισης. Στο 

WordPress ένα θέμα (theme) είναι μια συλλογή προτύπων (templates) και αρχείων γλωσσών 

σήμανσης που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την εμφάνιση και τον τρόπο προβολής ενός 

ιστότοπου. Υπάρχουν διαθέσιμα χιλιάδες θέματα δωρεάν και επί πληρωμή για εγκατάσταση στο 

WordPress. Η διαχείριση των θεμάτων του WordPress γίνεται από το κεντρικό μενού του Admin 

Area στην επιλογή Appearance → Themes: 

 

 

Εικόνα 30: Επιλογή theme στο WordPress 
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 Στην επόμενη εικόνα παρατηρούμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα 3 διαθέσιμα 

θέματα που είναι προεγκατεστημένα στην έκδοση 4.9.10 του WordPress. Για να αλλάξουμε θέμα 

πρέπει να μετακινήσουμε τον κέρσορα πάνω σε αυτό και να επιλέξουμε το Activate: 

 

 

Εικόνα 31: Ενεργοποίηση theme στο WordPress 

 

 Αν θέλουμε μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα καινούργιο θέμα χειροκίνητα ή 

επιλέγοντας μια από τις 4000 δωρεάν επιλογές που είναι διαθέσιμες με την επιλογή Add New. 

Για να εγκαταστήσουμε ένα από τα δωρεάν θέματα, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Install και 

όταν το αρχείο κατέβει, να το ενεργοποιήσουμε μέσω της επιλογής Activate: 

 

 

Εικόνα 32: Εγκατάσταση και ενεργοποίηση θέματος στο WordPress 
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 Το θέμα που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία ιστοχώρου του ερευνητικού 

εργαστηρίου είναι το UnPress 2.7. Το συγκεκριμένο θέμα το εγκαταστήσαμε χειροκίνητα καθώς 

δεν το αναγνώριζε το WordPress. Το αρχείο του UnPress ήταν συμπιεσμένο σε μορφή ZIP και 

έπρεπε να το αποσυμπιέσουμε μέσα στην εγκατάσταση του WordPress στο path: 

C:\xampp\htdocs\netdil\wp-content\themes. Κάθε φάκελος μέσα στο φάκελο themes είναι και 

ένα ξεχωριστό θέμα του WordPress: 

 

 

Εικόνα 33: Χειροκίνητη εγκατάσταση θέματος UnPress στο WordPress 

 

 Μόλις αποσυμπιέσουμε το αρχείο στο φάκελο themes θα χρειαστεί να κάνουμε reload τη 

σελίδα των θεμάτων του WordPress για να εμφανιστεί το καινούργιο θέμα που εγκαταστήσαμε. 

 

 

Εικόνα 34: Ενεργοποίηση θέματος UnPress στο WordPress 
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 Αν κάνουμε Activate to θέμα UnPress και φορτώσουμε τη σελίδα του WordPress σε ένα 

φυλλομετρητή, το αρχικό αποτέλεσμα θα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 35: Προβολή του ιστοχώρου μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του θέματος UnPress 

 

 Προτιμήσαμε το συγκεκριμένο θέμα γιατί μας επιτρέπει να εμφανίζουμε κείμενο στην 

ίδια ευθεία με τετράγωνα πλαίσια (κουτιά) που μετακινούνται παράλληλα με το scroll down του 

χρήστη. Στην επόμενη εικόνα φαίνονται τα  πλαίσια που χρησιμοποιούμε όταν ολοκληρώσαμε 

την υλοποίηση του ιστοχώρου: 

 

 

Εικόνα 36: Προβολή των πλαισίων παρουσίασης τίτλου 
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4.4   Ρυθμίσεις του Επιλεγμένου Θέματος 

 

 Η εγκατάσταση του θέματος UnPress δημιούργησε αυτόματα τις επιλογές UnPress 

Options και Unlimited Sidebars στο βασικό μενού του WordPress. Όλες οι ρυθμίσεις που μας 

παρέχει το θέμα UnPress είναι στην επιλογή UnPress Options: 

 

 

Εικόνα 37: Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του εγκατεστημένου θέματος 

 

 Θα αναφερθούμε μόνο στις επιλογές που χρησιμοποιήσαμε για τη στυλιστική 

διαμόρφωση του ιστότοπου, όπου το κοινό σημείο όλων αυτών είναι η επιλογή Save All 

Changes: 

 

 

Εικόνα 38: Αποθήκευση ρυθμίσεων εγκατεστημένου θέματος 

 

 Αριστερά εμφανίζεται ένα μενού με όλες τις επιλογές του θέματος, όπου θα αναφερθούμε 

μόνο στις τρεις από αυτές: 

 

General Settings: Στη συγκεκριμένη καρτέλα χρησιμοποιήσαμε μόνο τις τρεις πρώτες επιλογές. 

Η επιλογή Website Logo, επιτρέπει το ανέβασμα μιας εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως 

λογότυπο στον ιστότοπο. Πατώντας το κουμπί Upload, μπορούμε να ανεβάσουμε μία καινούργια 
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εικόνα ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτές που έχουμε ήδη ανεβάσει στο Media Library. 

Η αφαίρεση της εικόνας γίνεται με το κουμπί Remove. 

 

Εικόνα 39: Προσθήκη λογότυπου 

 

 Η επιλογή Logo Margin Top ορίζει σε pixels την απόσταση που θα έχει το λογότυπο από 

το πάνω μέρος του μενού. Στον ιστότοπο έχουμε επιλέξει το νούμερο 4.5 που σημαίνει ότι το 

λογότυπο θα εμφανίζεται 4.5px πιο κάτω από το μενού, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα: 

 

 

Εικόνα 40: Επιλογή της απόστασης του λογότυπου από το πάνω μέρος του μενού 

 

 Aν για παράδειγμα επιλέξουμε να κάνουμε το Logo Margin Top 40.5px, το αποτέλεσμα 

θα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 41: Επιλογή της απόστασης του λογότυπου από το πάνω μέρος του μενού 

 



67 

 

 Η επόμενη επιλογή είναι το Website Favicon, όπου μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα 

που θα εμφανίζεται σαν favicon στην καρτέλα των φυλλομετρητών: 

 

Εικόνα 42: Προσθήκη favicon 

 

 Μόλις ανεβάσουμε την εικόνα που θα εκπροσωπεί το favicon, το τελικό αποτέλεσμα θα 

φανεί στην καρτέλα του browser: 

 

 

Εικόνα 43: Προβολή favicon στην καρτέλα του φυλλομετρητή 

 

Styling/Skin Options: Μέσω της επιλογής αυτής μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές στο 

στυλ του ιστότοπου και να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα δύο Skin που μας παρέχει το θέμα 

UnPress. Η πρώτη επιλογή με όνομα Theme Main Skin κάνει όλο τον ιστότοπο εκτός του μενού 

και του Secondary Bar (η μαύρη λωρίδα στο πάνω μέρος της οθόνης) να είναι άσπρο ή μαύρο. 
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Εικόνα 44: Αλλαγή Skin στο επιλεγμένο θέμα 

 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το άσπρο skin αλλά αν επιλέξουμε το μαύρο το 

αποτέλεσμα θα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 45: Προβολή μαύρου Skin στο επιλεγμένο θέμα 

 

 Το Website Main Color μας επιτρέπει να επιλέξουμε το χρώμα που θα εμφανίζεται κατά 

την επιλογή κειμένου ή αντικειμένων, όταν πατήσουμε αριστερό click και μετακινήσουμε τον 

κέρσορα του ποντικιού. 
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Εικόνα 46: Αλλαγή χρώματος επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένων 

 

 Στον ιστότοπο έχουμε επιλέξει το χρώμα με τη δεκαεξαδική τιμή 000366 το αποτέλεσμα 

του οποίου φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 47: Προβολή χρώματος επιλεγμένου κειμένου 

 

 Μέσω της επιλογής Floating Title Box Background Color μπορούμε να αλλάξουμε το 

χρώμα των πλαισίων που μετακινούνται παράλληλα με το scroll down του χρήστη. Το χρώμα 

που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο έχει τη δεκαεξαδική τιμή 1e73be. Η επιλογή Floating Title 

Box Text Color αλλάζει το χρώμα της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια. 
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Εικόνα 48: Επιλογές αλλαγής χρώματος πλαισίου και γραμματοσειράς 

 

Custom Code: Η καρτέλα Custom Code θεωρούμε ότι είναι η πιο σημαντική για τη στυλιστική 

διαμόρφωση του ιστοχώρου του εργαστηρίου, καθώς εκεί προσθέσαμε όλες τις αλλαγές που 

κάναμε στο CSS κώδικα. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε JavaScript κώδικα για τη συλλογή και 

την αποστολή δεδομένων που αναλύουν την κίνηση στον ιστότοπο. 
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Εικόνα 49: Προβολή καρτέλας Custom Code 

 

 Ο περισσότερος χρόνος για τη δημιουργία ιστοχώρου παρουσίασης του εργαστηρίου 

Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων, αφιερώθηκε στη δημιουργία CSS κώδικα που 

προσθέσαμε στη φόρμα Custom CSS. Στο θέμα UnPress χρειάστηκε να κάνουμε αρκετές 

παρεμβάσεις στο CSS κώδικα, καθώς δεν υποστήριζε με τον τρόπο που θα θέλαμε την εμφάνιση 

του ιστότοπου σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης. Αντικαταστήσαμε το μενού για κινητές συσκευές 

που ήταν ενσωματωμένο στο UnPress με τη χρήση του plugin ShiftNav Pro - Responsive Mobile 

Menu. Πάνω στο καινούργιο μενού προσθέσαμε CSS κώδικα και αλλάξαμε τον τρόπο προβολής 

των στοιχείων του. Μεγάλο μέρος των αλλαγών έγιναν και στην εμφάνιση του κυρίως μενού του 

UnPress, στο δευτερεύον μενού, καθώς και στη δυναμική σμίκρυνση του λογότυπου και των 

πλαισίων που μετακινούνται. Οι αλλαγές συνεχίστηκαν στον τρόπο εμφάνισης του πεδίου 

αναζήτησης καθώς και στα footer, header του ιστότοπου.      

 Οι παρεμβάσεις που έγιναν στο CSS και PHP κώδικα, θεωρούμε ότι πρέπει να 

παρουσιαστούν στο προτελευταίο κεφάλαιο της Αναφοράς της Πτυχιακής Εργασίας, ακριβώς 

πριν την παρουσίαση του ιστότοπου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εγκατάσταση και η 

παρουσίαση των plugins που χρησιμοποιούμε στο WordPress. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση 

και η δημιουργία του μενού, οι γενικές ρυθμίσεις και στο τέλος η δημιουργία ενός νέου χρήστη 

στο WordPress. Η παρουσίαση ακολουθεί τη συγκεκριμένη ροή, καθώς οι αλλαγές στον κώδικα 

επηρέασαν το μενού και ένα μέρος των plugins του ιστότοπου. 

4.5   Εγκατάσταση Plugin στο WordPress 

 

 Τα plugins είναι κομμάτια λογισμικού που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και 

παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες στο σύστημα και στις ιστοσελίδες του WordPress. Όλα τα 
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plugins έχουν δημιουργηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP που χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία web εφαρμογών. Η πρόσβαση στα εγκατεστημένα plugins γίνεται μέσω της επιλογής 

Plugins στο κεντρικού μενού του WordPress: 

 

 

Εικόνα 50: Πρόσβαση στα plugin του WordPress 

 

 Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται η σελίδα των plugins του υλοποιημένου ιστότοπου. 

Η έκδοση 4.9.10 του WordPress έχει προεγκατεστημένα μόνο τα plugins Akismet Anti-Spam και 

Hello Dolly. Η εγκατάσταση ενός plugin γίνεται μέσω της επιλογής Plugins → Add New: 

 

 

Εικόνα 51: Επιλογή εγκατάστασης νέου plugin στο WordPress 

 Από τη φόρμα αναζήτησης της σελίδας Add Plugins μπορούμε να εγκαταστήσουμε 

οποιοδήποτε από τα 54.000 plugins που είναι διαθέσιμα για το WordPress. Η εγκατάσταση ενός 

plugin γίνεται μέσω της επιλογής Install Now, ενώ η ενεργοποίησή του με το Activate: 

 



73 

 

 

Εικόνα 52: Ενεργοποίηση ενός νέου plugin στο WordPress 

 

 Το κάθε plugin έχει διαφορετικές επιλογές, με τις πιο κοινές από αυτές να είναι οι 

Deactivate, Activate, Delete, Rollback, και Settings. Η επιλογή Deactivate απενεργοποιεί το 

plugin για όσο χρονικό διάστημα θέλουμε χωρίς να το διαγράφει και οι λειτουργίες του δεν 

εμφανίζονται στον ιστότοπο. Η ενεργοποίησή του γίνεται με την επιλογή Activate και η 

διαγραφή του με το Delete. Η επιλογή Rollback παρέχεται από το plugin WP Rollback και μας 

δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε την έκδοση οποιουδήποτε plugin σε προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη έκδοση. Τέλος μέσω της επιλογής Settings έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε 

τις ρυθμίσεις του κάθε plugin ξεχωριστά.  

 

 

Εικόνα 53: Διαθέσιμες επιλογές των εγκατεστημένων plugins του WordPress 

4.6   Αναλυτική Παρουσίαση των Εγκατεστημένων Plugins 
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 Η υλοποίηση ιστοχώρου για την παρουσίαση του εργαστηρίου Κατανεμημένων 

Συστημάτων και Δικτύων απαιτούσε την εγκατάσταση ορισμένων plugins στο WordPress. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τον τίτλο και την έκδοση των εγκατεστημένων plugins: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 

Display Posts Shortcode 2.9.0 

Duplicator 1.2.40 

Easy WP SMTP 1.3.6 

MetaSlider 3.8.1 

Relevanssi 4.0.10.1 

ShiftNav Pro - Responsive Mobile Menu 1.6.2 

Theme My Login 7.0.7 

TinyMCE Advanced 4.7.11 

WP Rollback 1.5.1 

Πίνακας 2: Παρουσίαση τίτλων και εκδόσεων των εγκατεστημένων plugins 

 

Display Posts Shortcode: Το συγκεκριμένο plugin είναι το σημαντικότερο από όσα έχουμε 

εγκαταστήσει στον ιστότοπο καθώς επιτρέπει την πολλαπλή εμφάνιση των δημοσιεύσεων σε 

περισσότερες από μια σελίδες. Μια πολύ βασική λειτουργία του ιστότοπου που μας ζητήθηκε εξ 

αρχής ήταν να μην χρειάζεται ένας χρήστης να πληκτρολογεί την ίδια δημοσίευση παραπάνω 

από μία φορά. Μια σελίδα (page) στον ιστότοπο μπορεί να φιλοξενήσει αρκετές δημοσιεύσεις 

(posts). Παρόλο που το WordPress μπορεί να διαχωρίσει μια δημοσίευση (post) μέσω των 

Κατηγοριών (Categories) και των Ετικετών (Tags), δεν μπορεί να εμφανίσει στις σελίδες του τα 

posts μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή ετικέτας. Με τη χρήση του συγκεκριμένου plugin 

μπορούμε να εμφανίζουμε τις δημοσιεύσεις των καθηγητών στην προσωπική τους σελίδα αλλά 

και σε άλλες σελίδες μέσα στον ιστότοπο. Η λειτουργία αυτή φαίνεται ακόμα πιο χρήσιμη όταν 2 

ή και περισσότεροι καθηγητές αναφέρονται από την ίδια δημοσίευση, καθώς δεν χρειάζεται να 

δημιουργήσουμε δύο δημοσιεύσεις (μια για κάθε σελίδα του κάθε καθηγητή), αλλά μία που 

ανήκει σε 2 ή και περισσότερες κατηγορίες μαζί. Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητός ο τρόπος 

που λειτουργεί το plugin θα κάνουμε μια σύντομη δοκιμαστική παρουσίαση. 

 Δημιουργήσαμε ένα δοκιμαστικό ιστότοπο στο WordPress ο οποίος έχει δύο σελίδες, την 

Α και τη Β: 
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Εικόνα 54: Δημιουργία δοκιμαστικού ιστότοπου για παρουσίαση του plugin Display Posts Shortcode 

 

 Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δημοσίευση (post) όπου με τη χρήση του plugin 

Display Posts Shortcode θα εμφανίζεται και στις δύο σελίδες μαζί. Το πρώτο πράγμα που θα 

κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τη δημοσίευση μέσα από την επιλογή Posts του WordPress: 

 

 

Εικόνα 55: Δημιουργία ενός καινούργιου post για παρουσίαση του plugin Display Posts Shortcode 

 Για να εμφανίσουμε το κείμενο (This is a test post) και στις δύο σελίδες (A και B) πρέπει 

να καταχωρήσουμε το post που δημιουργήσαμε στις κατηγορίες A και Β. Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε κατηγορίες μέσα από τη σελίδα Add New Post ή μέσα από το μενού του 

WordPress στην επιλογή Posts → Categories. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δημιουργήσουμε 

τις κατηγορίες μέσα από τη σελίδα που δημιουργούμε το post.  
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Εικόνα 56: Δημιουργία κατηγοριών μέσα από τη σελίδα δημιουργίας ενός καινούργιου post 

 

 Κάθε φορά που συντάσσουμε ένα post, εμφανίζονται στα δεξιά του editor όλες οι 

κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να επιλέξουμε το 

αντίστοιχο checkbox των κατηγοριών A και B και να πατήσουμε το κουμπί Publish: 

 

 

Εικόνα 57: Επιλογή κατηγοριών και δημοσίευση του post 



77 

 

 Τώρα που έχουμε δημιουργήσει ένα post και το έχουμε δηλώσει στις κατηγορίες A και B, 

πρέπει να εισάγουμε τον κώδικα του plugin στη σελίδα A και B. Ο κώδικας που πρέπει να 

εισάγουμε στη σελίδα (Page) A είναι:  

[display-posts category="A" include_content="true" 

include_title="false" posts_per_page="100" orderby="date"] 

 

 

Εικόνα 58: Εισαγωγή κώδικα του plugin Display Posts Shortcode στη σελίδα Α 

 

 Πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία και στη σελίδα Β, με τη διαφορά ότι 

πρέπει να δηλώσουμε στον κώδικα την κατηγορία Β και όχι την Α. Όταν τελειώσουμε τη 

διαδικασία και εμφανίσουμε οποιαδήποτε από τις δύο σελίδες, θα μας εμφανιστεί το κείμενο του 

post στην οθόνη: 

 

 

Εικόνα 59: Παρουσίαση post στη σελίδα Β με τη χρήση του plugin Display Posts Shortcode 



78 

 

 Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις παραμέτρους της εντολής του plugin Display Posts 

Shortcode για την εμφάνιση ενός post. Κάθε φορά που ζητάμε από τον editor να κάνει χρήση του 

plugin ξεκινάμε με τον εξής τρόπο: 

[display-posts] 

include_content="true": Κάθε post που καταχωρούμε αποτελείται από τον τίτλο και το 

κυρίως κείμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εντολή επιτρέπει την εμφάνιση του κυρίως 

κειμένου των posts, αν δηλωθεί σαν true. Αν δεν δηλωθεί καθόλου, το plugin θα θεωρήσει ότι η 

τιμή του είναι false (default επιλογή) και δεν θα εμφανίσει το περιεχόμενο των posts.  

include_title="false": Δεν επιτρέπουμε να εμφανίζεται ο τίτλος των posts όταν η 

δήλωση γίνεται με την τιμή false. Στην καταχώρηση των posts στον ιστότοπο του εργαστηρίου 

χρησιμοποιούμε πάντα τη συγκεκριμένη εντολή και τη δηλώνουμε με την τιμή false. 

posts_per_page="100": Η συγκεκριμένη εντολή ορίζει το μέγιστο αριθμό των posts που 

εμφανίζονται ανά σελίδα. Αν δεν δηλώσουμε την εντολή αυτή, το plugin θα εμφανίζει 10 posts 

ανά σελίδα. Στην υλοποίηση του ιστότοπου δηλώνουμε πάντα την τιμή 100. 

orderby="date": Δίνει τη δυνατότητα ταξινόμησης των posts με βάση την ημερομηνία 

δημοσίευσής τους. Η εντολή orderby ταξινομεί με φθίνουσα σειρά, ενώ ο συνδιασμός της με την 

εντολή order="ASC" επιτρέπει την ταξινόμηση των δημοσιεύσεων κατά αύξουσα. Οι 

δημοσιεύσεις στον ιστότοπο του εργαστηρίου εμφανίζονται πάντα με βάση τη φθίνουσα σειρά. 

 

 Στον ιστότοπο του εργαστηρίου εμφανίζουμε μόνο δημοσιεύσεις που ανήκουν σε δύο ή 

και περισσότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα στην προσωπική σελίδα του κ. Παπαδάκη 

χρησιμοποιούμε την εξής εντολή: 

[display-posts taxonomy="category" tax_term="Papadakis" 

taxonomy_2="category" tax_2_term="Journal Publications" 

include_content="true" include_title="false" 

posts_per_page="100"] 

 Στο WordPress ο όρος taxonomy είναι μηχανισμός ομαδοποίησης των posts. Η 

παραπάνω εντολή εμφανίζει posts τα οποία ανήκουν και στις 2 κατηγορίες (Papadakis και 

Journal Publications). Οι παράμετροι της παραπάνω εντολής λειτουργούν ως εξής: 

taxonomy="category": Στο WordPress η εντολή taxonomy, επιτρέπει τη δήλωση του 

μηχανισμού ταξινόμησης που θα χρησιμοποιήσουμε για να εμφανίσουμε posts σε μια σελίδα. Τα 

Taxonomies χωρίζονται στα είδη Default και Custom. Default Taxonomies είναι τα Category, 

Tag, Link Category και Post Formats. Δεν θα επεκταθούμε στη λειτουργία των Custom 

Taxonomies, καθώς στον ιστότοπο που υλοποιήσαμε τα posts ανήκουν μόνο σε κατηγορίες 

(Categories). To Display Posts Shortcode επιτρέπει τη χρήση περισσότερων από 2 taxonomies. 

Στη συγκεκριμένη εντολή δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κατηγορία για να εμφανίσουμε 

δημοσιεύσεις. 
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tax_term="Papadakis": Στην εντολή αυτή δηλώνουμε τον πρώτο όρο της κατηγορίας που 

χρησιμοποιεί ο μηχανισμός Taxonomy. 

taxonomy_2="category": Το δεύτερο taxonomy που θα χρειαστούμε χρησιμοποιεί επίσης 

μία κατηγορία (category) για να εμφανίσει posts. Αν χρησιμοποιούσαμε παραπάνω taxonomies 

θα έπρεπε να δηλώσουμε και τον αντίστοιχο αριθμό π.χ. taxonomy_2, taxonomy_3 κ.τ.λ. 

tax_2_term="Journal Publications": Στη συγκεκριμένη εντολή δηλώνουμε σαν 

δεύτερη κατηγορία την Journal Publications. Φυσικά αν είχαμε παραπάνω κατηγορίες θα 

δηλώναμε και τον αντίστοιχο αριθμό π.χ. tax_3_term, tax_4_term κ.τ.λ. 

 

 Ένα τελευταίο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι να εμφανίσουμε όλα τα posts 

που ανήκουν στην κατηγορία News και έχουν δηλωθεί με την ετικέτα (tag) test. Η μοναδική 

διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι το taxonomy θα δηλωθεί σαν 

taxonomy_2="post_tag" και όχι ως category: 

[display-posts taxonomy="category" 

tax_term="News" taxonomy_2="post_tag" tax_2_term="test" 

include_content="true" include_title="false" 

posts_per_page="100"] 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους του Display Posts Shortcode 

Plugin και των Taxonomies μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: 

https://github.com/billerickson/display-posts-shortcode/blob/master/README.md#parameters 

https://github.com/billerickson/display-posts-shortcode/wiki#multiple-taxonomy-queries 

 

 

Duplicator: Το συγκεκριμένο plugin ήταν ένα από τα σημαντικότερα που χρησιμοποιήσαμε, 

καθώς μας επιτρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να κρατήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup) 

ολόκληρου του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων δεδομένων του) και να το 

εγκαταστήσουμε σε έναν άλλο εξυπηρετητή με λίγα μόνο click. To Duplicator εμφανίζεται ως 

επιλογή μέσα στο βασικό μενού του WordPress: 

 

 

Εικόνα 60: Η επιλογή του plugin Duplicator στο μενού του WordPress 

https://github.com/billerickson/display-posts-shortcode/blob/master/README.md#parameters
https://github.com/billerickson/display-posts-shortcode/wiki#multiple-taxonomy-queries
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 Μετά την επιλογή του plugin Duplicator από το μενού, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 

νέο αντίγραφο όλου του ιστότοπου πατώντας το κουμπί Create New στα δεξιά της οθόνης: 

 

 

Εικόνα 61: Δημιουργία ενός νέου backup με τη χρήση του plugin Duplicator 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Next και περιμένουμε το plugin να σαρώσει τα αρχεία του ιστότοπου: 

 

 

Εικόνα 62: Σάρωση των αρχείων του ιστότοπου 

 

 Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, εμφανίζεται ένα σύνολο διαγνώσεων για το αντίγραφο 

ασφαλείας που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

 

 

Εικόνα 63: Εμφάνιση διαγνώσεων του plugin και αποδοχή δημιουργίας ενός νέου backup 
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 Στην παραπάνω εικόνα κάτω δεξιά παρατηρούμε το κουμπί Build, που ενεργοποιείται 

μόνο αν επιλέξουμε το checkbox που δείχνει το βελάκι 1. Σε περίπτωση που μια διάγνωση αντί 

για την τιμή Good ή Notice εμφανίσει κάποιο Warn ή Fail, πρέπει πρώτα να επιλύσουμε το 

αντίστοιχο πρόβλημα και μετά να πατήσουμε το κουμπί Rescan. Μόλις πατήσουμε το κουμπί 

Build θα ξεκινήσει το Building Package. 

 

 

Εικόνα 64: Building Package 

 

 Όταν τελειώσει η διαδικασία εμφανίζονται τρείς επιλογές. Με την επιλογή Installer 

κατεβάζουμε μόνο το αρχείο εγκατάστασης, με το Archive το συμπιεσμένο φάκελο που 

περιλαμβάνει όλο τον ιστότοπο του WordPress ενώ με το One-Click Download κατεβάζουμε και 

τα δύο αρχεία μαζί: 

 

 

Εικόνα 65: Διαθέσιμες επιλογές στη λήψη αρχείων του backup 

 

 Η εγκατάσταση των αρχείων του Duplicator γίνεται μέσα σε ξεχωριστό φάκελο στο 

αρχείο htdocs του XAMPP. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα κατεβάσαμε και τα δύο αρχεία μαζί 

και τα μεταφέραμε στο φάκελο test1 του path: C:\xampp\htdocs. Στη συνέχεια πρέπει να 

πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση http://localhost/test1 σε ένα φυλλομετρητή και να επιλέξουμε 

το αρχείο installer.php: 

http://localhost/test1
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Εικόνα 66: Εγκατάσταση του backup μέσω ενός φυλλομετρητή 

 

 Θα εμφανιστεί το παράθυρο του plugin Duplicator το οποίο στην αρχή μας ενημερώνει 

για ενδεχόμενα προβλήματα στην εγκατάσταση. Αν δεν παρουσιαστούν προβλήματα επιλέγουμε 

το checkbox και στη συνέχεια το κουμπί Next: 

 

 

Εικόνα 67: Εμφάνιση διαγνώσεων και εκκίνηση οδηγού εγκατάστασης του backup 

 

 Όταν τελειώσει το Deployment, πρέπει να καταχωρήσουμε το όνομα της βάσης 

δεδομένων στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του backup. Επίσης πρέπει να πληκτρολογήσουμε 

το όνομα του χρήστη που έχει δικαιώματα στη βάση και τον κωδικό του. Η διαδικασία 
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δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και ενός χρήστη γίνεται στο περιβάλλον phpMyAdmin του 

XAMPP. Μόλις εισάγουμε τα δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά με την 

επιλογή Test Database, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Next:  

 

 

Εικόνα 68: Εισαγωγή δεδομένων για επικοινωνία με τη βάση 

 

Επικυρώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας Yes:  

 

 

Εικόνα 69: Επικύρωση εγκατάστασης 
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 Θα χρειαστεί να περιμένουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει η εγκατάσταση 

όλων των δεδομένων στη βάση: 

 

 

Εικόνα 70: Αναμονή στη διαδικασία εγκατάστασης του backup στη βάση δεδομένων 

 

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση των δεδομένων, επιλέγουμε στο επόμενο παράθυρο Next και με 

αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση του αντιγράφου του WordPress. 

 

 

Εικόνα 71: Ολοκλήρωση εγκατάστασης του backup 

 

 Τέλος θα πρέπει να διαγράψουμε το αρχείο εγκατάστασης (το αρχείο .zip) που 

χρησιμοποιήσαμε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια του ιστότοπού μας σύμφωνα με τους 

δημιουργούς του plugin. Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα 

στην αρχική σελίδα του plugin Duplicator: 
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Εικόνα 72: Διαθέσιμα backup στην αρχική σελίδα του plugin Duplicator 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το plugin Duplicator μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/duplicator/ 

 

Easy WP SMTP: Επιτρέπει την αποστολή email μέσω ενός SMTP Server και χρησιμοποιήθηκε 

σε συνδυασμό με το plugin Theme My Login. Μέσω αυτού του συνδυασμού οι χρήστες 

λαμβάνουν email κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο. Το Easy WP SMTP είναι διαθέσιμο από 

το κεντρικό μενού του WordPress στην επιλογή Settings → Easy WP SMTP. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα για να δηλώσουμε τον SMTP Server ενός Gmail λογαριασμού, πρέπει να 

καταχωρήσουμε τη διεύθυνση email στο πεδίο From Email Address:  

 

 

Εικόνα 73: Καταχώρηση διεύθυνσης Email στο plugin Easy WP SMTP 

https://wordpress.org/plugins/duplicator/
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 Αν θέλουμε δίπλα από τη διεύθυνση του email μας να εμφανίζεται και ένας Τίτλος (π.χ. 

το όνομα του εργαστηρίου), πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο From Name και στη συνέχεια να 

επιλέξουμε το checkbox Force From Name Replacement: 

 

 

Εικόνα 74: Καταχώρηση τίτλου του εργαστηρίου 

 

 Στη συνέχεια πρέπει να βρούμε τον SMTP Host του mail server που χρησιμοποιούμε. 

Λόγω χρήσης του Gmail πληκτρολογήσαμε το smtp.gmail.com. Το πεδίο Type of Encryption 

επιλέξαμε να είναι TLS και το SMTP Port 587. Τέλος στο SMTP Authentication επιλέξαμε Yes 

και πληκτρολογήσαμε το Username και το Password του λογαριασμού μας στο Gmail. 

 

 

Εικόνα 75: Ενημέρωση ρυθμίσεων του plugin Easy WP SMTP 



87 

 

 Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζουμε ένα email όπου ενημερώνουμε το χρήστη με 

username john ότι άλλαξε με επιτυχία τον κωδικό πρόσβασης: 

 

 

Εικόνα 76: Email ενημέρωσης 

 

Το plugin Easy WP SMTP είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/ 

 

 

MetaSlider: Χρησιμοποιούμε τo plugin MetaSlider για να εμφανίζουμε εικόνες σε sliders. Η 

ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του plugin είναι εφικτή από την καρτέλα Plugins του 

WordPress, ενώ η πρόσβαση στις λειτουργίες του γίνεται από το κεντρικό μενού στην επιλογή 

MetaSlider: 

 

 

Εικόνα 77: Η επιλογή του plugin MetaSlider στο μενού του WordPress 

 

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο slider θα πρέπει να επιλέξουμε New: 

https://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/
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Εικόνα 78: Δημιουργία καινούργιου slider 

 

 Για να ορίσουμε ένα όνομα στον καινούργιο slider πρέπει να επιλέξουμε την καρτέλα 

New Slideshow: 

 

 

Εικόνα 79: Καταχώρηση ονόματος καινούργιου slider 

 

Στη συνέχεια κάνουμε click στο Add Slide για να επιλέξουμε τις εικόνες που θα εμφανίζει ο 

slider: 

 

 

Εικόνα 80: Επιλογή Add Slide 

 

 Επιλέγουμε την εικόνα που θα εμφανίζει ο slider και πατάμε το κουμπί Add to slideshow. 

Σε περίπτωση που πρέπει να ανεβάσουμε μια νέα εικόνα επιλέγουμε την καρτέλα Upload Files 

όπως δείχνει το πράσινο βελάκι: 
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Εικόνα 81: Επιλογή εικόνας 

 

Η επόμενη εικόνα εμφανίζει τις 2 φωτογραφίες που επιλέξαμε: 

 

 

Εικόνα 82: Εμφάνιση επιλεγμένων εικόνων και διαθέσιμων επιλογών του slider 

 

 Δεξιά υπάρχουν οι επιλογές του ύψους, πλάτους, εφέ προβολής και του Theme. Οι 

επιλογές αυτές δεν έχουν να κάνουν με το μέγεθος των φωτογραφιών, αλλά με το μέγεθος του 
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ίδιου του slider. Επίσης υπάρχει η επιλογή Preview, μέσω της οποίας μπορούμε να δούμε μια 

προεπισκόπηση του slider με τις εικόνες που έχουμε επιλέξει. 

 

 

Εικόνα 83: Προεπισκόπηση του slider 

 

 Για να αλλάξουμε τη σειρά εμφάνισης των φωτογραφιών στο slider πρέπει να επιλέξουμε 

με το ποντίκι τον τίτλο μιας εικόνας και να τη σύρουμε: 

 

 

Εικόνα 84: Αλλαγή στη σειρά εμφάνισης των φωτογραφιών 
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Η αποθήκευση ενός καινούργιου slider γίνεται με την επιλογή Save: 

 

 

Εικόνα 85: Αποθήκευση του καινούργιου slider 

 

 Κάθε slider που δημιουργούμε έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (id) και βρίσκεται κάτω 

δεξιά στη σελίδα Metaslider: 

 

 

Εικόνα 86: Μοναδικό αναγνωριστικό του slider 

 

 Αν θέλουμε να κάνουμε χρήση ενός slider, πρέπει να καταχωρήσουμε το αναγνωριστικό 

(id) στον editor της αντίστοιχης σελίδας: 

 

 

Εικόνα 87: Χρήση του slider στη σελίδα του WordPress 
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Το plugin MetaSlider είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/ml-slider/ 

 

Relevanssi: Χρησιμοποιούμε το Relevanssi για να αντικαταστήσουμε την προεπιλεγμένη 

αναζήτηση του WordPress με μία μηχανή αναζήτησης που προσφέρει περισσότερες επιλογές. Το 

default search engine του WordPress επιστρέφει αποτελέσματα που δεν σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την πληροφορία αναζήτησης. Για να μεταβούμε στις ρυθμίσεις του plugin, πρέπει να 

πάμε στην καρτέλα Settings → Relevanssi: 

 

 

Εικόνα 88: Μετάβαση στις ρυθμίσεις του plugin Relevanssi 

 

 Όταν προσθέτουμε πολύ περισσότερα posts από αυτά που ήδη υπάρχουν στον ιστότοπο, 

απαιτείται να ενημερώνουμε το index για να εντοπίζει το plugin καλύτερα τα keywords. H 

ενημέρωση του index γίνεται στην καρτέλα Indexing, όπου πρέπει να πατήσουμε το κουμπί 

Build the index: 

 

 

Εικόνα 89: Ενημέρωση του index 

https://wordpress.org/plugins/ml-slider/
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 Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούμε το plugin Relevanssi, είναι για να αναζητήσουμε 

πληροφορίες σε posts και pages. Σε περίπτωση που θέλουμε για παράδειγμα να παραλείψουμε 

την αναζήτηση μέσα σε pages, πρέπει στο Indexing options να αφαιρέσουμε την επιλογή στο 

checkbox δίπλα από τη λέξη page και να επιλέξουμε το Build the index: 

 

 

Εικόνα 90: Παράλειψη αναζήτησης του plugin Relevanssi 

 

 Το Relevanssi χρησιμοποιεί τους τελεστές AND και OR για να συγκρίνει τους όρους μιας 

αναζήτησης. Στον ιστότοπο του εργαστηρίου, τα keywords που μπορεί να ψάξει ο χρήστης 

επιλέχθηκαν να λειτουργούν με τον τελεστή OR. Αν για παράδειγμα αναζητήσουμε τις λέξεις 

PATTERN RECOGNITION, η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τη 

μία από τις δύο λέξεις ή και τις δύο. Η αλλαγή του τελεστή αναζήτησης γίνεται από το Default 

operator της καρτέλας Searching:  

 

 

Εικόνα 91: Αλλαγή τελεστή αναζήτησης 
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 Παρατηρήσαμε ότι ο τελεστής OR είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με τον AND. 

Αναζητήσαμε τη λέξη PATTERN RECOGNITION και το plugin μας επέστρεψε τέσσερα 

αποτελέσματα. Οι λέξεις PATTERN RECOGNITION περιλαμβάνονται μόνο στα δύο πρώτα 

αποτελέσματα της αναζήτησης, ενώ η λέξη RECOGNITION σε όλα. 

 

 

Εικόνα 92: Αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων με τη χρήση του plugin Relevanssi 

 

 Τέλος αν θέλουμε να περιορίσουμε την εμφάνιση μιας κατηγορίας, πρέπει να ανοίξουμε 

την καρτέλα Searching και να επιλέξουμε το αντίστοιχο checkbox από το Category restriction: 

 

 

Εικόνα 93: Περιορισμός εμφάνισης κατηγοριών 
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Το plugin Relevanssi είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/relevanssi/ 

 

Theme My Login: Το συγκεκριμένο plugin παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης των 

χρηστών στον ιστότοπο του εργαστηρίου, πέραν του κλασικού wp-admin που παραπέμπει στο 

login page του WordPress. Την πρώτη φορά που θα εγκατασταθεί το Theme My Login 

εμφανίζεται ως επιλογή στο κεντρικό μενού του WordPress: 

 

 

Εικόνα 94: Η επιλογή του plugin Theme My Login στο μενού του WordPress 

 

Ρυθμίσαμε την αρχική φόρμα εισόδου των χρηστών να εμφανίζεται στο footer του ιστότοπου: 

 

 

Εικόνα 95: Προβολή φόρμας εισόδου χρηστών στο footer του ιστοχώρου 

 

https://wordpress.org/plugins/relevanssi/
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 Στη συνέχεια με την προσθήκη CSS κώδικα περιορίσαμε το πλάτος της φόρμας, καθώς 

καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της οθόνης και αλλάξαμε το χρώμα των γραμμάτων του κουμπιού 

Submit: 

 

Εικόνα 96: Προβολή τροποποιημένης φόρμας εισόδου χρηστών 

 

 Οι ρυθμίσεις του plugin δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν login μόνο με 

Username, Email ή και με τους δύο τρόπους: 

 

 

Εικόνα 97: Επιλογές εισόδου χρηστών του plugin Theme My Login 

 

 Στην επιλογή Slugs μπορούμε να ορίσουμε την ονομασία των σελίδων που επιτρέπουν τη 

σύνδεση, αποσύνδεση, εγγραφή των χρηστών καθώς και την επαναφορά του κωδικού τους: 
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Εικόνα 98: Επιλογές ονομασίας σελίδων του plugin Theme My Login 

 Σε περίπτωση που θέλουμε να έχουμε περισσότερη προστασία στον ιστότοπο από 

επιθέσεις τύπου Brute-force, πρέπει να αγοράσουμε το reCAPTCHA extension. Το reCAPTCHA 

είναι διαθέσιμο στην επιλογή Extensions του Theme My Login: 

 

 

Εικόνα 99: Προβολή του reCAPTCHA extension 

 

Το plugin Theme My Login είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/theme-my-login/ 

 

ShiftNav Pro - Responsive Mobile Menu: Το συγκεκριμένο plugin αντικαθιστά στον ιστότοπο 

του εργαστηρίου, το προεπιλεγμένο μενού για κινητές συσκευές του θέματος UnPress που 

εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα: 

 

https://wordpress.org/plugins/theme-my-login/
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Εικόνα 100: Προβολή του προεπιλεγμένου μενού για κινητές συσκευές του θέματος UnPress 

 Το προεπιλεγμένο mobile μενού του θέματος UnPress, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 

συμβατότητας κατά την προβολή του σε οθόνες κινητών συσκευών. Επιπλέον δεν υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας αναδυόμενου μενού (submenu), όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε 

στην παραπάνω εικόνα. Μετά την εγκατάσταση του μενού ShiftNav Pro, έγιναν διάφορες 

παρεμβάσεις στο CSS κώδικα που καθορίζουν την απόσταση μεταξύ των στοιχείων του. Στην 

επόμενη εικόνα παρουσιάζουμε ένα screenshot του mobile menu από το browser Safari του 

κινητού μας: 
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Εικόνα 101: Προβολή του τελικά διαμορφωμένου μενού για κινητές συσκευές στο φυλλομετρητή Safari 

 

Για να μεταβούμε στις ρυθμίσεις του ShiftNav Pro επιλέγουμε Appearance → ShiftNav: 

 

 

Εικόνα 102: Μετάβαση στις ρυθμίσεις του ShiftNav Pro 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο πεδίο Toggle Breakpoint της καρτέλας Toggle Bar, 

ορίσαμε ότι το mobile menu (οι τρείς οριζόντιες παύλες) θα εμφανίζεται μόνο όταν το πλάτος 

της οθόνης είναι μικρότερο από 992px: 
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Εικόνα 103: Χρήση του πεδίου Toggle Breakpoint 

 

 Το plugin επιτρέπει την προσθήκη μικρών εικονιδίων στο mobile menu. Όταν είμαστε 

στο Appearance → Menus και έχουμε επιλέξει να διαχειριστούμε το Mobile Menu (βελάκι 3), 

μπορούμε μετακινώντας τον κέρσορα πάνω σε ένα στοιχείο του, να εμφανίσουμε την επιλογή 

Shift: 

 

 

Εικόνα 104: Διαδικασία για την προσθήκη μικρών εικονιδίων στο mobile menu 

 Μέσω της επιλογής Shift αναδύεται ένα παράθυρο ρυθμίσεων για ένα συγκεκριμένο 

στοιχείο του μενού. Στη συνέχεια με την επιλογή SET ICON εμφανίζουμε μια μεγάλη λίστα 

διαθέσιμων εικονιδίων: 
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Εικόνα 105: Εμφάνιση λίστας διαθέσιμων εικονιδίων 

 

 Για παράδειγμα αν επιλέξουμε για εικονίδιο ένα σπίτι και πατήσουμε το κουμπί Save 

Menu Item, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 106: Παράδειγμα χρήσης εικονιδίου στο mobile menu 

 

Το plugin ShiftNav Pro - Responsive Mobile Menu είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/shiftnav-responsive-mobile-menu/ 

TinyMCE Advanced: Το συγκεκριμένο plugin είναι ένα από τα καλύτερα editor που υπάρχουν 

στο WordPress. Το επιλέξαμε γιατί επιτρέπει τη δημιουργία πινάκων σε μια σελίδα σε αντίθεση 

με τον προεπιλεγμένο κειμενογράφο του WordPress. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TinyMCE 

Advanced γίνεται από το κεντρικό μενού του WordPress επιλέγοντας Settings → TinyMCE 

Advanced: 

https://wordpress.org/plugins/shiftnav-responsive-mobile-menu/
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Εικόνα 107: Πρόσβαση στην επιλογή του plugin TinyMCE Advanced από το μενού του WordPress 

 

 Η προσθήκη νέων δυνατοτήτων στον editor γίνεται μέσω απλού drag and drop των 

Unused Buttons: 

 

 

Εικόνα 108: Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στον editor 

 

Το plugin TinyMCE Advanced είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/ 

WP Rollback: Το WP Rollback δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς ενός plugin σε προγενέστερες 

ή μεταγενέστερες εκδόσεις. Ορισμένες φορές οι προγενέστερες εκδόσεις ενός plugin δεν είναι 

διαθέσιμες για λήψη, δημιουργώντας προβλήματα συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις του 

WordPress. Τέτοιου είδους προβλήματα λύνονται πάντα με τη χρήση του WP Rollback, καθώς 

μας εξασφαλίζει ότι θα βρει την έκδοση του plugin που αναζητάμε. Το WP Rollback δεν έχει 

https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/
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καμία ρύθμιση, ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε την έκδοση ενός plugin θα χρειαστεί να 

επιλέξουμε Rollback από την καρτέλα Plugins. Στην επόμενη εικόνα επιλέγουμε Rollback για το 

plugin Relevanssi: 

 

 

Εικόνα 109: Χρήση της επιλογής Rollback του plugin WP Rollback 

 

Επιλέγουμε την έκδοση που θέλουμε να εγκαταστήσουμε και πατάμε το κουμπί Rollback: 

 

 

Εικόνα 110: Εγκατάσταση καινούργιας έκδοσης του plugin Relevanssi 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης στο οποίο πρέπει να επιλέξουμε Rollback: 
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Εικόνα 111: Επιβεβαίωση εγκατάστασης καινούργιας έκδοσης του plugin Relevanssi 

 

 

Το plugin WP Rollback είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://wordpress.org/plugins/wp-rollback/ 

 

 

 

4.7   Δημιουργία Μενού στον Ιστοχώρο 

 

Το θέμα UnPress που χρησιμοποιούμε στον ιστοχώρο του εργαστηρίου, έχει τρία διαθέσιμα 

μενού:  

 Κεντρικό Menu (Menu) 

 Menu για κινητές συσκευές (Mobile Menu) 

 Secondary Menu  

 

 Το Mobile Menu του θέματος UnPress αντικαταστάθηκε με το μενού που μας παρέχει το 

plugin ShiftNav Pro - Responsive Mobile Menu. Το Secondary Menu εμφανιζόταν αριστερά της 

μαύρης λωρίδας στην πάνω πλευρά του ιστοχώρου: 

 

https://wordpress.org/plugins/wp-rollback/
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Εικόνα 112: Προεπιλεγμένη εμφάνιση του Secondary Menu του θέματος UnPress 

 

 Απενεργοποιήσαμε το Secondary Menu, καθώς δεν εξυπηρετεί στη λειτουργικότητα του 

ιστοχώρου και με τη χρήση PHP και CSS κώδικα η μαύρη λωρίδα περιλαμβάνει τη φόρμα 

αναζήτησης και τον τίτλο του εργαστηρίου (NetDiL - Networks and Distributed Systems Lab). 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζουμε με κόκκινο περίγραμμα το Secondary Menu, ενώ με 

κίτρινο το κεντρικό μενού: 

 

 

Εικόνα 113: Παρουσίαση του διαμορφωμένου Secondary menu και του κεντρικού μενού 

 

Με πράσινο περίγραμμα παρουσιάζουμε το μενού για κινητές συσκευές: 

 

 

Εικόνα 114: Παρουσίαση του διαμορφωμένου mobile menu 
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Η πρόσβαση στο μενού του WordPress γίνεται μέσω της επιλογής Appearance → Menus: 

 

 

Εικόνα 115: Πρόσβαση στο μενού του WordPress 

 

 Για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο μενού πρέπει να επιλέξουμε create a new menu, 

να πληκτρολογήσουμε το όνομά του και να πατήσουμε το κουμπί Create Menu: 

 

 

Εικόνα 116: Δημιουργία καινούργιου μενού στο WordPress 

 

Επιλέγουμε το μενού που θέλουμε να διαμορφώσουμε από τη λίστα και πατάμε το κουμπί Select: 

 

 

Εικόνα 117: Επιλογή διαμόρφωσης συγκεκριμένου μενού στο WordPress 
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 Κάθε φορά που δημιουργούμε μία καινούργια σελίδα, εμφανίζεται αυτόματα ο τίτλος της 

στην καρτέλα Pages του μενού. Για να συμπεριλάβουμε μια σελίδα στο μενού, πρέπει να 

επιλέξουμε το αντίστοιχο checkbox από την καρτέλα Pages και να πατήσουμε το κουμπί Add to 

Menu: 

 

 

Εικόνα 118: Διαδικασία προσθήκης σελίδων στο μενού του WordPress 

 

 Για να αλλάξουμε τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων του μενού, πρέπει να 

μετακινήσουμε τα αντίστοιχα γκρι παραλληλόγραμμα στη σειρά που θέλουμε και να πατήσουμε 

το κουμπί Save Menu: 

 

 

Εικόνα 119: Αλλαγή στη σειρά εμφάνισης των στοιχείων του μενού 
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 Για να δημιουργήσουμε ένα υπομενού (submenu) πρέπει να μετακινήσουμε το 

αντικείμενο κάτω και λίγο πιο δεξιά από την επιλογή που θέλουμε: 

 

 

Εικόνα 120: Δημιουργία υπομενού στο WordPress 

 

 Όταν διαγράψουμε μια σελίδα, το όνομά της εξακολουθεί να υπάρχει στο μενού αλλά 

πλαισιώνεται από ένα ροζ παραλληλόγραμμο. Για να διαγράψουμε το όνομα μιας σελίδας, 

πατάμε το βελάκι στα δεξιά του παραλληλογράμμου και επιλέγουμε Remove: 

 

 

Εικόνα 121: Διαγραφή σελίδας από το μενού του WordPress 



109 

 

4.8   Γενικές Ρυθμίσεις 

 

 Στις Γενικές Ρυθμίσεις (General Settings) του WordPress μπορούμε να ορίσουμε τον 

τίτλο του ιστοχώρου που θα εμφανίζεται στις καρτέλες των φυλλομετρητών και τη ζώνη ώρας 

(timezone). Επίσης μπορούμε να δηλώσουμε τη διεύθυνση email του Administrator, στην οποία 

λαμβάνουμε όλα τα email ενημερώσεων του WordPress και τη μορφή εμφάνισης της 

ημερομηνίας στις δημοσιεύσεις. Οι γενικές ρυθμίσεις του WordPress είναι διαθέσιμες μέσω της 

επιλογής Settings → General: 

 

 

Εικόνα 122: Πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις του WordPress 

 

 

4.9   Δημιουργία Νέου Χρήστη στο WordPress 

 

Το WordPress επιτρέπει τους συγκεκριμένους ρόλους χρηστών: 

 

 Administrator - Μπορεί να προσθέσει, επεξεργαστεί και να διαγράψει αναρτήσεις δικές του 

ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη μέσα στον ιστότοπο. Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και 

διαγραφής χρηστών καθώς και τροποποίησης των στοιχείων τους. Είναι υπεύθυνος για όλες 

τις ρυθμίσεις ενός ιστότοπου, ενώ μπορεί να εγκαταστήσει plugins, themes και να 

τροποποιήσει τον κώδικά τους. 

 Editor - Μπορεί να δημοσιεύσει και να διαχειριστεί αναρτήσεις δικές του ή άλλων χρηστών. 
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 Author - Μπορεί να δημοσιεύσει και να διαχειριστεί μόνο τις δικές του αναρτήσεις. 

 Contributor - Μπορεί να συντάξει και να διαχειριστεί τις δικές του αναρτήσεις, αλλά δεν 

μπορεί να τις δημοσιεύσει. 

 Subscriber - Μπορεί μόνο να ενημερώσει το προφίλ του και να αλλάξει τους κωδικούς του. 

Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, εάν απαιτείται από τους χρήστες ενός 

ιστότοπου να συνδεθούν προκειμένου να διαβάσουν μια δημοσίευση ή να αφήσουν ένα 

σχόλιο. 

 

Η λίστα με όλους τους χρήστες στο WordPress είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής Users.  

 

 

Εικόνα 123: Προβολή της λίστας με τους εγγεγραμμένους χρήστες στο WordPress 

 

 Για να δημιουργήσουμε ένα νέο χρήστη στον ιστότοπο, πρέπει να επιλέξουμε Users → 

Add New. Έπειτα θα πρέπει να εισάγουμε το Username, Email, και το ρόλο του χρήστη. Αν 

επιλέξουμε το checkbox, θα προσθέσουμε το νέο χρήστη στον ιστότοπο χωρίς ο ίδιος να 

χρειαστεί να επιβεβαιώσει το email του. Στη συνέχεια πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Add New 

User: 

 

 

Εικόνα 124: Δημιουργία ενός καινούργιου χρήστη στο WordPress 
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Κεφάλαιο 5: Διαμόρφωση Εμφάνισης Ιστοχώρου 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τη διαμόρφωση της εμφάνισης του ιστοχώρου με 

χρήση CSS και PHP κώδικα. 

 

5.1   Γενική Διαμόρφωση 

 

 Κατά την εγκατάσταση ενός προβληματικού plugin στο WordPress, η γλώσσα PHP 

εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος. Για να σταματήσουμε την εμφάνιση της ειδοποίησης 

αντικαταστήσαμε στο αρχείο wp-config.php την εντολή της γραμμής 85:  

define('WP_DEBUG', false); 

 

με τις εντολές: 

ini_set('display_errors','Off'); 

ini_set('error_reporting', E_ALL ); 

define('WP_DEBUG_DISPLAY', false); 

 

 

 Μετά την εγκατάσταση του θέματος UnPress εμφανίζεται σε κάθε post ένα κουμπί με ένα 

βελάκι που παραπέμπει το χρήστη να κάνει share στα social media: 

 

 

Εικόνα 125: Προβολή στοιχείου του θέματος UnPress που επιθυμούμε να διαγράψουμε 

 

Για να μην εμφανίζεται το κουμπί, στην επιλογή Custom Code του UnPress Options προσθέσαμε 

τον κώδικα: 

#show-inline { 

visibility: hidden; 

} 
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 Στο WordPress το περιεχόμενο και το μενού εμφανίζει την Ελληνική γραμματοσειρά πιο 

έντονη (bold) και με μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με την Αγγλική. Για να αντιμετωπίσουμε 

αυτό το πρόβλημα, προσθέσαμε τον παρακάτω κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress 

Options: 

#page-wrap { 

font-family: sans-serif; 

} 

 

.primary-nav { 

font-family: initial; 

} 

 

Το #page-wrap επηρεάζει τη γραμματοσειρά του περιεχομένου του ιστότοπου ενώ το 

.primary-nav τη γραμματοσειρά του μενού. 

 

 Όταν η μηχανή αναζήτησης του ιστότοπου δεν εντόπιζε κανένα αποτέλεσμα, 

εμφανίζονταν ένα συνοδευτικό μήνυμα και μια επιπλέον μπάρα αναζήτησης κάτω από αυτό: 

 

 

Εικόνα 126: Εμφάνιση μιας επιπλέον μπάρας αναζήτησης 

Για να αποτρέψουμε την εμφάνιση μιας επιπλέον μπάρας αναζήτησης, αφαιρέσαμε τον κώδικα 

της γραμμής 70 του αρχείου search.php που βρίσκεται στο path: \wordpress\wp-

content\themes\unpress: 

<?php get_search_form(); ?> 

 

 

 Το υπομενού του θέματος UnPress εμφανιζόταν με μικρό πλάτος, ενώ το περιθώριο 

μεταξύ του τελευταίου στοιχείου με την κάτω πλευρά του ήταν μεγάλο. Επίσης η γραμματοσειρά 

στο υπομενού ήταν πολύ μικρή: 
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Εικόνα 127: Αρχική εμφάνιση των στοιχείων στο υπομενού του WordPress 

 

Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση του παρακάτω κώδικα: 

.dropdown-menu { 

width: 350px; 

} 

.yamm .yamm-content { 

padding: 0px 30px 0px 30px; 

} 

 

 

Εικόνα 128: Προβολή των στοιχείων στο υπομενού του WordPress έπειτα από χρήση CSS κώδικα 

 

 Στο δεξί τμήμα του ιστότοπου εμφανιζόταν ένα πλαίσιο με πρόσφατα (recent) posts. Για 

να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανίζεται το πλαίσιο προσθέσαμε τον παρακάτω κώδικα στην 

επιλογή Custom Code του UnPress Options: 
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.col-md-3.col-lg-3.col-sm-12.col-xs-12.pull-right { 

display: none; 

} 

 

 

5.2   Λογότυπο Εργαστηρίου 

 

 Την πρώτη φορά που επιχειρήσαμε να ανεβάσουμε το λογότυπο του εργαστηρίου στον 

ιστότοπο, παρατηρήσαμε ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στο θέμα UnPress είναι 40px: 

 

 

Εικόνα 129: Προβολή ύψους του λογότυπου με χρήση του Inspector στο Chrome 

 

Αυξήσαμε το ύψος στα 77px προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στην επιλογή Custom Code 

του UnPress Options: 

.navbar-brand img { 

max-height: 77px; 

} 

 

 Όταν το πλάτος της οθόνης ήταν στο διάστημα από 992px μέχρι και 1199px το λογότυπο 

του εργαστηρίου εμφανιζόταν εκτός του κάτω ορίου του μενού: 

 

 

Εικόνα 130: Αρχική προβολή του λογότυπου του εργαστηρίου στα 1199px 

Η σμίκρυνση του λογότυπου και η στοίχισή του με τα υπόλοιπα στοιχεία του μενού επετεύχθη με 

την προσθήκη του παρακάτω κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress Options: 

@media screen and (max-width: 1199px) { 
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.navbar-brand img { 

max-height: 40px; 

} 

} 

@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { 

.navbar-brand img { 

margin-top: 23px; 

} 

} 

 

Μετά την προσθήκη του παραπάνω κώδικα το λογότυπο εμφανίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 

Εικόνα 131: Προβολή του λογότυπου του εργαστηρίου στα 1199px έπειτα από χρήση CSS κώδικα 

 

 

5.3   Διαμόρφωση Εμφάνισης του Plugin Display Posts Shortcode 

 

 Την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε το plugin Display Posts Shortcode η στοίχιση των 

posts ήταν στο κέντρο: 

 

 

Εικόνα 132: Αρχική στοίχιση των posts με τη χρήση του plugin Display Posts Shortcode 

Η στοίχιση μεταφέρθηκε στα αριστερά με την προσθήκη του παρακάτω κώδικα στην επιλογή 

Custom Code του UnPress Options: 
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.wysiwyg_editor_section { 

text-align: left; 

} 

 

Στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρέσουμε τα bullets μπροστά από κάθε post: 

 

 

Εικόνα 133: Διορθωμένη στοίχιση των posts έπειτα από χρήση CSS κώδικα 

 

Αφαιρέσαμε τα bullets τροποποιώντας τρείς γραμμές κώδικα στο plugin Display Posts 

Shortcode. Η τροποποίηση του κώδικα έγινε στο αρχείο display-posts-shortcode.php που 

βρίσκεται στο path: \wordpress\wp-content\plugins\display-posts-shortcode. 

 

Στη γραμμή 87 αντικαταστήσαμε την εντολή: 

'wrapper'              => 'ul', 

 

με την εντολή: 

'wrapper'              => 'div', 

 

Στη γραμμή 378 αντικαταστήσαμε την εντολή: 

$wrapper_options = array( 'ul', 'ol', 'div' ); 

 

με την εντολή: 

$wrapper_options = array( 'div' ); 
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Τέλος στη γραμμή 380 αντικαταστήσαμε την εντολή: 

$wrapper = 'ul'; 

 

με την εντολή: 

$wrapper = 'div'; 

 

Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις το τελικό αποτέλεσμα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 134: Αφαίρεση των bullets στα posts έπειτα από τροποποίηση του PHP κώδικα  

 

Στη γραμμή 46 του ίδιου αρχείου τροποποιήσαμε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας των 

posts. Η ημερομηνία εμφανιζόταν με τη μορφή Μήνας/Ημέρα/Χρόνος: 

'date_format'          => '(n/j/Y)', 

 

Χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω κώδικα για να μετατρέψουμε την ημερομηνία στη μορφή 

Ημέρα/Μήνας/Χρόνος: 

'date_format'          => '(j/n/Y)', 

 

 

Λόγω χρήσης του παρακάτω κώδικα: 

.wysiwyg_editor_section { 

text-align: left; 

} 

προκειμένου να εμφανίζονται τα posts από το plugin Display Posts Shortcode στα αριστερά και 

όχι στο κέντρο, παρατηρήσαμε ότι επηρέαζε το κείμενο στο Slider των εικόνων. Για να μην 
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εμφανίζεται το κείμενο του Slider στα αριστερά αλλά στο κέντρο, προσθέσαμε τον παρακάτω 

κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress Options: 

.caption-wrap .caption { 

text-align: center; 

} 

 

 Για να στοιχίζεται το κείμενο με bullets με το υπόλοιπο κείμενο και όχι να βρίσκεται 

δεξιά από αυτό, προσθέσαμε τον παρακάτω κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress 

Options: 

ul.unpress-block-grid-3 { 

padding: 0px 0px 0px 20px; 

} 

 

.entry-content ul { 

padding: 0px 0px 0px 20px; 

} 

 

 Κατά την αναζήτηση ενός post στον ιστότοπο προβάλλονται διάφορες πληροφορίες τις 

οποίες δεν θέλουμε να τις εμφανίσουμε: 

 

 

Εικόνα 135: Προβολή πρόσθετων πληροφοριών σε κάθε post που επιθυμούμε να διαγράψουμε 

 

Χρησιμοποιήσαμε τις παρακάτω γραμμές κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress 

Options για να απαγορεύσουμε την εμφάνιση: 

 

του τίτλου: 
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.post-title { 

   display: none; 

} 

 

των προβολών (views): 

.post-popularity { 

   display: none; 

} 

 

των Meta Data: 

.post-meta { 

   display: none; 

} 

 

των κατηγοριών: 

.list-inline.post-category { 

   display: none; 

} 

 

και του Author: 

 

.post-author-wrap { 

   display: none; 

} 

 

 

Μετά τη χρήση των παραπάνω εντολών το post εμφανίζεται ως εξής: 

 

 

Εικόνα 136: Εμφάνιση ενός post χωρίς τις πρόσθετες πληροφορίες 
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5.4   Διαμόρφωση της Μπάρας Αναζήτησης 

 

Η μπάρα αναζήτησης στο θέμα UnPress εμφανιζόταν στο κεντρικό μενού με τον εξής τρόπο: 

 

 

Εικόνα 137: Αρχική προβολή μπάρας αναζήτησης στο κεντρικό μενού του ιστοχώρου 

 

Όταν επιλέξουμε τη μπάρα αναζήτησης το αποτέλεσμα είναι το εξής: 

 

 

Εικόνα 138: Προβολή μπάρας αναζήτησης κατά τη διαδικασία πληκτρολόγησης 

 

Το πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά τη δημιουργία του ιστότοπου, ήταν ότι η μπάρα 

αναζήτησης σε μικρότερες οθόνες εμφανιζόταν κάτω από το μενού: 

 

 

Εικόνα 139: Αρχική προβολή μπάρας αναζήτησης σε μικρότερες οθόνες 

 

Για να αντιμετωπίσουμε το παραπάνω πρόβλημα, αφαιρέσαμε τη μπάρα αναζήτησης από το 

κεντρικό μενού του ιστότοπου και την προσθέσαμε στο Secondary Menu. Στο αρχείο unpress-

menu.php που βρίσκεται στο path: \wordpress\wp-content\themes\unpress αφαιρέσαμε τις 

παρακάτω γραμμές κώδικα που βρίσκονται στη σειρά 123 και τις προσθέσαμε στη σειρά 55: 

<?php if( $ft_option['unpress_main_nav_search'] != 0 ) { ?> 

<div class="main_menu_search"> 

<?php get_search_form(); ?> 

</div> 

<?php } ?> 

Μετά την προσθήκη των παραπάνω εντολών εμφανίστηκε η μπάρα αναζήτησης στο Secondary 

Menu: 
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Εικόνα 140: Προβολή μπάρας αναζήτησης στο Secondary Menu 

 

Στη συνέχεια προσθέσαμε τον τίτλο του εργαστηρίου στην αριστερή πλευρά του Secondary 

Menu τροποποιώντας την πρώτη γραμμή του κώδικα που αναφέραμε προηγουμένως: 

<?php if( $ft_option['unpress_main_nav_search'] != 0 ) { ?> 

 

με τον κώδικα: 

<?php echo '<div class="main-title-1" width="100px">NetDiL - Networks 

and Distributed Systems Lab</div>'; if( 

$ft_option['unpress_main_nav_search'] != 0 ) { ?> 

 

όπου μέσα στο echo αναφέρεται ο τίτλος του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και 

Δικτύων: 

 

 

Εικόνα 141: Προβολή τίτλου εργαστηρίου στο Secondary Menu 

 

Για να εμφανίζεται η μπάρα αναζήτησης στην ίδια ευθεία με τον τίτλο του εργαστηρίου, 

προσθέτουμε τον παρακάτω κώδικα στην επιλογή Custom Code του UnPress Options: 

.navbar-form.navbar-right:last-child { 

margin-top: -24px; 

} 

 

Με τη χρήση του παραπάνω κώδικα η μπάρα αναζήτησης και ο τίτλος του εργαστηρίου 

εμφανίζεται ως εξής: 
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Εικόνα 142: Προβολή του τίτλου του εργαστηρίου και της μπάρας αναζήτησης στην ίδια ευθεία 

 

Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξουμε το χρώμα της μπάρας αναζήτησης σε μαύρο όταν είναι 

ανενεργή και άσπρο όταν την επιλέξει ένας χρήστης. Με τον παρακάτω κώδικα κάνουμε μαύρη 

τη μπάρα αναζήτησης: 

#s.form-control { 

background-color: black; 

} 

 

Με τον παραπάνω κώδικα η μπάρα αναζήτησης εμφανίζεται ως εξής: 

 

 

Εικόνα 143: Προβολή αλλαγής χρώματος 

Ο παρακάτω κώδικας κάνει τη μπάρα αναζήτησης άσπρη με μαύρα γράμματα κατά την 

ενεργοποίησή της: 

#s.form-control:focus { 

background-color: white; 

color: black; 

} 

 

 

 

Εικόνα 144: Προβολή επιλεγμένης μπάρας αναζήτησης  

Η λέξη SEARCH μπορεί να αλλάξει στο αρχείο searchform.php και πρέπει να εμφανίζεται μόνο 

όταν η μπάρα αναζήτησης είναι ανενεργή. Αλλάξαμε το χρώμα της λέξης από μαύρο σε άσπρο 

με τη χρήση του παρακάτω κώδικα: 

/* Firefox 19+ */ 
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#s.form-control::-moz-placeholder { 

  color: white; 

} 

 

/* Firefox 18- */ 

#s.form-control:-moz-placeholder { 

  color: white; 

} 

 

/* IE 10+ */ 

#s.form-control:-ms-input-placeholder { 

  color: white; 

} 

 

/* Chrome/Opera/Safari */ 

#s.form-control::-webkit-input-placeholder { 

  color: white; 

} 

 

Το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 

 

 

Εικόνα 145: Προβολή της τελικά διαμορφωμένης μπάρας αναζήτησης 

 

Δίπλα στη μπάρα αναζήτησης υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός του οποίου το χρώμα είναι 

σκούρο γκρι. Για να αλλάξουμε το χρώμα από σκούρο γκρι σε άσπρο χρησιμοποιήσαμε τον 

παρακάτω κώδικα: 

.navbar-search button[type="submit"] { 

color: white; 

} 

  

 

Εικόνα 146: Αλλαγή χρώματος μεγεθυντικού φακού 

Όταν πληκτρολογήσουμε κείμενο στη μπάρα αναζήτησης και κάνουμε click οπουδήποτε αλλού 

στην ιστοσελίδα, τα γράμματα του κειμένου έχουν σκούρο γκρι χρώμα: 
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Εικόνα 147: Αρχικό χρώμα κειμένου 

 

Για να φανεί η αντίθεση των γραμμάτων, αλλάξαμε το χρώμα τους σε άσπρα με την εισαγωγή 

του παρακάτω κώδικα: 

.navbar-search input[type="text"] { 

color: white; 

} 

 

 

Εικόνα 148: Τελικά διαμορφωμένο χρώμα κειμένου 

 

Ένα μικρό τμήμα της μπάρας αναζήτησης εμφανιζόταν σε οθόνες με πλάτος από 768px μέχρι και 

991px. Στο συγκεκριμένο διάστημα έχουμε επιλέξει να εμφανίζεται το μενού για κινητές 

συσκευές στο οποίο έχουμε ενσωματώσει μια μικρότερη μπάρα αναζήτησης. Με τη χρήση του 

παρακάτω κώδικα αποτρέπουμε την εμφάνιση της μπάρας αναζήτησης σε μικρότερες οθόνες: 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

#s.form-control { 

display: none; 

} 

} 

 

 

5.5   Φόρμα Εισόδου Χρηστών 

 

 Για να εμφανίσουμε στα αριστερά και όχι στο κέντρο τον τίτλο LOG IN που βρίσκεται 

στο footer του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα: 

#theme-my-login-4.widget.widget_theme_my_login .widget-title { 

text-align: left; 

} 
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 Στη φόρμα εισόδου χρηστών μετατρέψαμε το χρώμα των γραμμάτων του κουμπιού Log 

In από άσπρα σε μαύρα με τη χρήση του παρακάτω κώδικα: 

#wp-submit1 { 

color: black; 

} 

 

 

 Για να εμφανίζεται με μαύρα γράμματα το username και με μαύρες κουκκίδες το 

password, χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω κώδικα: 

.tml-user-login-wrap #user_login1.input { 

color: black; 

} 

 

#user_pass1.input { 

color: black; 

} 

 

 

 Όταν το πλάτος της οθόνης είναι μεταξύ των 992px και 1199px, το μενού δεν 

ευθυγραμμίζεται σωστά με το λογότυπο του εργαστηρίου. Με τη χρήση του παρακάτω κώδικα 

ανεβάσαμε το λογότυπο προς τα πάνω, τοποθετήσαμε το μενού στα 14px κάτω από το Secondary 

Menu και μικρύναμε την απόσταση των στοιχείων του στα 12px: 

@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { 

 

.navbar-header .navbar-brand img { 

margin-top: 1px; 

} 

.text-center.animated { 

padding-top: 14px; 

} 

#main-nav.nav>li>a { 

padding: 0px 12px; 

} 

 

} 

 

 

 Στη φόρμα εισόδου των χρηστών τα πεδία Username και Password καταλαμβάνουν πολύ 

μεγάλο μέρος της οθόνης: 
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Εικόνα 149: Αρχική προβολή φόρμας εισόδου χρηστών 

 

Μειώσαμε τα πεδία στο 30% του αρχικού τους μεγέθους χρησιμοποιώντας τις εντολές: 

@media (min-width: 1200px) and (max-width: 4096px) { 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

Με τη χρήση του παραπάνω κώδικα η φόρμα εισόδου των χρηστών έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 

 

Εικόνα 150: Τελικά διαμορφωμένη φόρμα εισόδου χρηστών με χρήση CSS κώδικα 
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5.6   Mobile Menu 

 

 Όταν εγκαταστήσαμε το plugin ShiftNav Pro - Responsive Mobile Menu έπρεπε να 

σταματήσουμε τη λειτουργία του προεπιλεγμένου μενού για κινητές συσκευές του θέματος 

UnPress. Στην αρχή του αρχείου slide_menu.css που βρίσκεται στο path: \wordpress\wp-

content\themes\unpress\css\ προσθέσαμε τον κώδικα: 

#nav-open-btn { 

visibility: hidden; 

} 

 

 

 Όταν το πλάτος της οθόνης είναι μεταξύ των 768px και 991px το εικονίδιο του μενού για 

κινητές συσκευές δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το λογότυπο του εργαστηρίου: 

 

 

Εικόνα 151: Αρχική εμφάνιση εικονιδίου 

 

Για να ευθυγραμμίσουμε το εικονίδιο του μενού για κινητές συσκευές με το λογότυπο του 

εργαστηρίου χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω κώδικα: 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

#shiftnav-toggle-main.shiftnav-toggle.shiftnav-toggle-shiftnav-

main.shiftnav-toggle-main-align-center.shiftnav-toggle-style-

burger_only.shiftnav-toggle-main-entire-bar.shiftnav-togglebar-gap-

auto.shiftnav-togglebar-transparent.shiftnav-toggle-edge-

right.shiftnav-toggle-icon-x.shiftnav-toggle-main-align-

center.shiftnav-toggle-style-burger_only.shiftnav-toggle-main-entire-

bar.shiftnav-togglebar-gap-auto.shiftnav-togglebar-

transparent.shiftnav-toggle-edge-right.shiftnav-toggle-icon-x::before{ 

padding-top: 27px; 

padding-right: 27px; 

padding-bottom: 22px; 

padding left: 20px; 

} 

} 

Το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα είναι το εξής: 
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Εικόνα 152: Εμφάνιση στοιχισμένου εικονιδίου 

Επιπλέον για να ευθυγραμμίσουμε το εικονίδιο του μενού για κινητές συσκευές με το λογότυπο 

του εργαστηρίου σε οθόνες με πλάτος από 767px και κάτω χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω 

κώδικα: 

@media screen and (max-width: 767px) { 

#shiftnav-toggle-main.shiftnav-toggle.shiftnav-toggle-shiftnav-

main.shiftnav-toggle-main-align-center.shiftnav-toggle-style-

burger_only.shiftnav-toggle-main-entire-bar.shiftnav-togglebar-gap-

auto.shiftnav-togglebar-transparent.shiftnav-toggle-edge-

right.shiftnav-toggle-icon-x.shiftnav-toggle-main-align-

center.shiftnav-toggle-style-burger_only.shiftnav-toggle-main-entire-

bar.shiftnav-togglebar-gap-auto.shiftnav-togglebar-

transparent.shiftnav-toggle-edge-right.shiftnav-toggle-icon-x::before{ 

padding-top: 23px; 

padding-right: 27px; 

padding-bottom: 22px; 

padding left: 20px; 

} 

} 

 

 Το πρώτο στοιχείο του μενού για κινητές συσκευές έχει μικρότερο ύψος σε σχέση με τα 

άλλα στοιχεία: 

 

 

Εικόνα 153: Αρχική παρουσίαση στοιχείου 
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Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα σε οθόνες με πλάτος από 767px και κάτω προσθέτοντας τον 

παρακάτω κώδικα: 

@media screen and (max-width: 767px) { 

.shiftnav-skin-app ul.shiftnav-menu > li.menu-item { 

padding-bottom: 0px; 

} 

} 

 

 

Εικόνα 154: Παρουσίαση διορθωμένου στοιχείου 

 

Ενώ για οθόνες με πλάτος από 768px μέχρι και 991px προσθέσαμε τον παρακάτω κώδικα: 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

.shiftnav-skin-app ul.shiftnav-menu > li.menu-item { 

padding-bottom: 0px; 

} 

} 

 

 Στο μενού των κινητών συσκευών το μέγεθος της γραμματοσειράς του υπομενού ήταν 

πολύ μεγάλο: 

 

 

Εικόνα 155: Προβολή αυξημένου μεγέθους γραμματοσειράς 
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Με τον παρακάτω κώδικα αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα και εξασφαλίσαμε ότι όλα τα 

γράμματα των υπομενού θα είναι κεφαλαία: 

.shiftnav.shiftnav-skin-app ul.shiftnav-menu ul.sub-menu li.menu-item > 

.shiftnav-target { 

font-size: 11px; 

text-transform: uppercase; 

} 

 

 

Εικόνα 156: Προβολή διορθωμένου μεγέθους γραμματοσειράς 

 

 

5.7   Πλαίσια Παρουσίασης Τίτλων 

 

 Στον ιστοχώρο του ερευνητικού εργαστηρίου χρησιμοποιούμε τετράγωνα πλαίσια που 

παρουσιάζουν τους τίτλους των κειμένων και συνοδεύουν το scroll down των χρηστών. Την 

πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης του θέματος UnPress, τα 

πλαίσια εμφανίζονται με τον εξής τρόπο: 

 

 

Εικόνα 157: Προβολή αρχικής εμφάνισης πλαισίων 
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Για να διορθώσουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των πλαισίων σε οθόνες με πλάτος από 

768px μέχρι και 4096px χρησιμοποιούμε διαφορετικό κώδικα στις ακόλουθες κατηγορίες 

πλάτους: 

 768px μέχρι και 991px 

 992px μέχρι και 1199px 

 1200px μέχρι και 4096px 

 

Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε σε οθόνες με πλάτος από 768px μέχρι και 991px είναι ο εξής: 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

.secondary-nav { 

display: none; 

} 

.title-box-left { 

float: unset; 

margin: auto; 

} 

.category-box { 

background-color: #f9f9f9; 

max-height: 100px; 

max-width: 500px; 

position: static; 

} 

.category-box h2 { 

color: black; 

font: 24px/40px "Oswald", sans-serif !important; 

letter-spacing: 0px; 

text-transform: capitalize; 

margin: 0px 0px 0px -15px; 

} 

.navbar-header { 

margin-top: 14px; 

} 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε σε οθόνες με πλάτος από 992px μέχρι και 1199px είναι ο εξής: 

@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { 

.category-box { 

background-color: #1e73be; 

} 

.category-box h2 { 

color: white; 

font: bold 15px/48px "Lato", Helvetica, Arial, sans-serif !important; 

letter-spacing: 0px; 
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} 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε σε οθόνες με πλάτος από 1200px μέχρι και 4096px είναι ο εξής: 

@media (min-width: 1200px) and (max-width: 4096px) { 

.category-box h2 { 

letter-spacing: -1px; 

} 

.tml-field { 

width: 30%; 

} 

} 

 

 

Στα παραπάνω block κώδικα η κλάση .category-box αναφέρεται στο τετράγωνο πλαίσιο το 

οποίο διαμορφώνουμε με τη χρήση CSS, ενώ το .category-box h2 αναφέρεται στη 

γραμματοσειρά του τίτλου. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζουμε το τελικό αποτέλεσμα των 

πλαισίων σε οθόνες με πλάτος από 992px μέχρι και 1199px: 

 

 

Εικόνα 158: Προβολή διαμορφωμένων πλαισίων με χρήση CSS κώδικα 

 

 

Το θέμα UnPress δεν περιόριζε το μέγεθος των πλαισίων σε οθόνες κινητών συσκευών: 
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Εικόνα 159: Αρχική προβολή πλαισίων σε οθόνες κινητών συσκευών 

 

Σε οθόνες με ανάλυση κάτω των 767px μειώνουμε το ύψος των πλαισίων και ορίζουμε ότι η 

θέση τους είναι στατική, ώστε να μην παρεμβάλλονται μέσα στο κείμενο κατά το scroll down 

ενός χρήστη: 

@media screen and (max-width: 767px) { 

.secondary-nav { 

display: none; 

} 

.category-box { 

background-color: #1e73be; 

position: static; 

max-height: 150px; 

} 

.category-box h2 { 

color: white; 

font-weight: bold; 

font-size: 18px; 

letter-spacing: 0px; 

margin: 0px 0px 0px -15px; 

} 

} 

 

Με τη χρήση του παραπάνω κώδικα η εμφάνιση των πλαισίων σε οθόνες κινητών συσκευών 

είναι η εξής: 
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Εικόνα 160: Προβολή διαμορφωμένων πλαισίων σε οθόνες κινητών συσκευών με χρήση CSS κώδικα 
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Κεφάλαιο 6: Παρουσίαση Ιστοχώρου 

 

 Ο ιστοχώρος του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων φιλοξενείται 

στη διεύθυνση: http://netdil.epp.teicrete.gr/ 

 

 

Εικόνα 161: Ο ιστοχώρος του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων 

 

Το μενού του ιστοχώρου αποτελείται από τις παρακάτω επιλογές: 

 Home 

 People 

 Publications 

 Research 

 Projects 

 Software 

 Contact 

 

6.1   Ηome 

 

 Στην αρχική σελίδα παρουσιάζονται οι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος των μελών του 

εργαστηρίου , καθώς και πλήθος επιλεγμένων και νέων δημοσιεύσεων: 

http://netdil.epp.teicrete.gr/
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Εικόνα 162: Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος των μελών του εργαστηρίου 

 

 

Εικόνα 163: Προβολή επιλεγμένων και νέων δημοσιεύσεων των μελών του εργαστηρίου 

 

6.2   People 

 

 Η σελίδα People είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση όλων των μελών του εργαστηρίου 

Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων: 
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Εικόνα 164: Προβολή της σελίδας People σε σμίκρυνση 

 

 Κάθε μέλος του εργαστηρίου έχει την δική του προσωπική ιστοσελίδα, στην οποία 

παρουσιάζονται τα εξής: 

 Ένα σύντομο βιογραφικό 

 Σύνδεσμος πλήρους βιογραφικού 

 Email επικοινωνίας 

 Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

 Επιλεγμένες παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια 

 

 

Εικόνα 165: Προβολή προσωπικής ιστοσελίδας 
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6.3   Publications 

 

 Η σελίδα Publications παρουσιάζει το σύνολο των δημοσιεύσεων και των παρουσιάσεων 

των μελών του ερευνητικού εργαστηρίου: 

 

 

Εικόνα 166: Προβολή της σελίδας Publications σε σμίκρυνση 

 

6.4   Research 

 

 Η σελίδα Research αναφέρει εν συντομία τις παρακάτω έρευνες των μελών του 

εργαστηρίου: 

 Mobile Application for Personalized Movie Recommendation 

 Recommender System 
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 Interactive Image Segmentation 

 Local Community Detection in Graphs – FlowPro method 

 Community Detection in Graphs 

 

 

Εικόνα 167: Προβολή της σελίδας Research 

 

 Κάθε έρευνα της σελίδας Research παρουσιάζεται σε μια ξεχωριστή ιστοσελίδα και 

περιλαμβάνει τις ενότητες: 

 Εισαγωγή 

 Μεθοδολογία 

 Λήψη αρχείων 

 Σχετικές δημοσιεύσεις 

 

 

Εικόνα 168: Προβολή συγκεκριμένης έρευνας 
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6.5   Projects 

 

Στη σελίδα Projects παρουσιάζονται τα ερευνητικά έργα των μελών του εργαστηρίου: 

 

 

Εικόνα 169: Προβολή της σελίδας Projects 

 

6.6   Software 

 

Στη σελίδα Software δίνεται η δυνατότητα λήψης αρχείων: 

 

 

Εικόνα 170: Προβολή της σελίδας Software 
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6.7   Contact 

 

 Η σελίδα Contact παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα επικοινωνίας με το 

Διαχειριστή του ιστότοπου.: 

 

 

Εικόνα 171: Προβολή της σελίδας Contact 
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Βιβλιογραφία 

 

 Για την υλοποίηση ιστοχώρου του εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και 

Δικτύων, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω δικτυακοί τόποι: 

 

 Ο ιστότοπος του CMS WordPress: https://wordpress.org 

 Η Ελληνική Κοινότητα του WordPress: https://wpgreece.org 

 Ο ιστότοπος παροχής εγχειριδίων χρήσης για το WordPress: https://www.wpbeginner.com 

 Ο εκπαιδευτικός ιστότοπος: https://www.w3schools.com 

 Η ιστοσελίδα εκμάθησης της γλώσσας PHP: https://www.phptpoint.com/php-tutorial/ 

 Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: https://www.wikipedia.org 

 Η ιστοσελίδα της κοινότητας Mozilla, που στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας CSS: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS 

 

https://wordpress.org/
https://wpgreece.org/
https://www.wpbeginner.com/
https://www.w3schools.com/
https://www.phptpoint.com/php-tutorial/
https://www.wikipedia.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS

