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1. Ειςαγωγικϊ ςτοιχειϊ  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα επηιέμακε. 
 

1.1. Περύληψη  
 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο ε νπνία ζα δηαθεκίδεη ηε δνπιεία καο σο 

κεραληθνί θαη ηερλίηεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ Wordpress  ζα θηηάμνπκε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνηνπνπ ην νπνίν ζα δίλεη ζην ρξηζηή κε επθνιία ηε 

δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα πεξηεγεζεί θαη λα εμππεξεηεζεί άκεζα γηα ην 

πξφβιεκα ην νπνία ζα έρεη (ειεθηξνινγηθφ, απηνκαηηζκνχ, πδξαπιηθά ή 

ρξψκαηα). 

έλα κεγάιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ε ηζηνζειίδα απηή είλαη φηη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα θιίζεη ξαληεβνχ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Σν νπνίν 

είλαη έλα πξνζζεηφ πνπ καο δίλεη ην Wordpress . 

1.2. Σκοπόσ και Στόχοι εργαςύασ 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο ε 

νπνία ζα δίλεη ζηνπο ρξηζηέο ηηο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο εμππεξεηήζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, ζην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζε ηνπο 

θαη λα κπνξεί λα πάξεη άκεζα κηα απάληεζε. 

Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη άκεζνο ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ρξηζηή καδί καο, αιιά ηνπ δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

κπνξεί λα γλσξίζεη ηελ επηρείξεζε καο θαη εκάο, είηε λα έρεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα θιίζεη θάπνηα ζπλάληεζε καδί καο online.  

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κπνξέζνπκε λα κάζνπκε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ κηαο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα Wordpress θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγηάο ηνπ.  

 



2. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ  

 

2.1. WordPress 

 

 WordPress: Σν WordPress είλαη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

δηαδηθηπαθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ· κ‟ 

άιια ιφγηα, έλα κέζν γηα λα θηηάμεηε έλαλ ηζηφηνπν (site) ή 

ηζηνιφγην (blog) σξαία θαη απιά θαη λα δεκνζηεχεηε θάζε είδνπο 

πεξηερφκελν: άξζξα, ζθέςεηο, θσηνγξαθίεο, βίληεν, πιεξνθνξίεο 

γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο . To WordPress δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη 

είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. 

 Themes (Θεκαηηθέο παξαιιαγέο): Σν Wordpress, σο έλαο 

νξζνινγηζκέλν cms πνπ είλαη, δηαρσξίδεη απφιπηα ηα δεδνκέλα 

απφ ηελ εκθάληζή ηνπο. Γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο ζειίδαο, 

ησλ εηθφλσλ, ησλ ρξσκάησλ, ησλ γξακκαηνζεηξψλ θιπ, είλαη 

ππεχζπλεο νη ζεκαηηθέο παξαιιαγέο. Μαδί κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ wordpress έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζέκαηνο απφ ηα 5 

πνπ πξνζθέξεη θαη ην θαζέλα, κε ην δηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ, 

αιιά κε ηελ αλαδήηεζε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο άιινλ 

ζεκάησλ. 

 PHP: Η PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν 

θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText preprocessor. Δίλαη κηα 

server-side (εθηειείηε ζηνλ δηαθνκηζηή) scripting γιψζζα πνπ 

γξάθεηαη ζπλήζσο πιαηζησκέλε απφ HTML, γηα κνξθνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Αληίζεηα απφ κηα ζπλεζηζκέλε HTML 

ζειίδα ε ζειίδα PHP δελ ζηέιλεηαη άκεζα ζε έλαλ πειάηε 

(client), αλη'απηνχ πξψηα αλαιχεηαη θαη κεηά απνζηέιιεηαη ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα. Σα ζηνηρεία HTML ζηνλ πεγαίν θψδηθα 

κέλνπλ σο έρνπλ, αιιά ν PHP θψδηθαο εξκελεχεηαη θαη 

εθηειείηαη. Ο θψδηθαο PHP κπνξεί λα ζέζεη εξσηήκαηα ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη εηθφλεο, λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη 

αξρεία, λα ζπλδεζεί κε  απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο , θ.ν.θ. ε 

γεληθέο γξακκέο νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη είλαη απεξηφξηζηεο. 

 JavaScript: Η JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία 

έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε 

ηζηνζειίδεο. Σν πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ 

ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη ECMAscript. 

 CMS: πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (ΓΠ, Content 

Management Systems, CMS) είλαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ online ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 



δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη δηαρεηξηζηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ελεκεξψλνπλ ην πεξηερφκελν ζην ΓΠ, ην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζ' έλα δηαθνκηζηή. Οη αιιαγέο απηέο γίλνληαη 

απηφκαηα δηαζέζηκεο πάιη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 

 

3. Σχϋδιο δρϊςισ για την εκπόνηςη τησ εργαςύασ  
 
3.1. State of art 

 
Η απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκνζίεπζεο ηνπο θαη 

παξνπζίαζεο ηνπο ζπληζηά ην επφκελν βήκα ζηηο πξνεγνχκελεο 

απαηηήζεηο. Ο κεγάινο φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απαηηνχκελε ηερληθή γλψζε δελ επέηξεπε ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε έλα εχρξεζην θαη ειθπζηηθφ 

πεξηβάιινλ παξνπζίαζεο θαη ζε έλα ζπλερψο αλαλεψζηκν πεξηερφκελν, 

πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε κία ζηαζεξή βάζε επηζθεςηκφηεηαο ζηε 

ηζηνζειίδα ηνπο. Όηαλ δε έκπαηλε θαη ν παξάγνληαο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο απφ πνιιαπιά άηνκα, ε θαηάζηαζε γηλφηαλ 

αθφκε πην δχζθνιε. Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία κεγάισλ ηζηνρψξσλ 

κε θαιή ζρεδίαζε, αιιά μεπεξαζκέλν ρξνληθά πεξηερφκελν, ή κε θαθή 

ζρεδίαζε ρσξίο κεγάια πεξηζψξηα επειημίαο, αιιά κε ππέξ-αλαλεσκέλν 

πεξηερφκελν. Η έιιεηςε ηερληθψλ γλψζεσλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ 

νξγαληζκνχ νδεγνχζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε δεκηνπξγία γξαθείσλ ή ζε 

εθκίζζσζε εηδηθεπκέλσλ εηαηξηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ 

ηνπο. Δθηφο απφ ην θαλεξφ θφζηνο ηεο θίλεζεο απηήο, ε ιχζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο εηδηθνχ γξαθείνπ παξνπζίαδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 

Λίγα άηνκα κε ηερληθέο γλψζεηο επηκεξίδνληαλ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηνρψξνπ, ελψ επηκεξίδνληαλ ηαπηφρξνλα θαη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο, απφ ηελ εχξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. 

πλέπεηα ήηαλ λα κελ κπνξεί ην γξαθείν πνιιέο θνξέο λα δηαρεηξηζηεί 

ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ, απηέο λα δεκνζηεχνληαη κε 

θαζπζηέξεζε θαη λα κελ ππάξρεη πνιπθσλία θαη πινχηνο πεξηερνκέλνπ. 

Ιδηαίηεξα, αλ ε ηζηνζειίδα ήηαλ κεγάιε, ηφηε πνιιέο θνξέο ην 

πεξηερφκελν ηεο δηακνηξάδνληαλ ζε πνιιά γξαθεία, κε απνηέιεζκα έλαλ 

ηζηνρψξν κε έιιεηςε δηαζχλδεζεο θαη ρσξίο πνιιέο θνξέο 

θακία ζπλνρή.  Σν ηνπίν ινηπφλ ήηαλ γφληκν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζα έδηλαλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

επηηπρεκέλεο ειεθηξνληθήο παξνπζίαο ησλ νξγαληζκψλ ζην 



δηαδίθηπν. Σα CMS επηηξέπνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγνχλ, 

αιιά θαη λα εηζάγνπλ έηνηκν πνιπκεζηθφ πιηθψλ. πηζηνπνηνχλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηκεξίδνπλ μερσξηζηνχο ξφινπο ζηνλ 

θαζέλα ζηνλ θχθιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ εξγαζηψλ ξνήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ εηδνπνηήζεσλ ζπκβάλησλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ πεξηερνκέλνπ λα εηδνπνηνχληαη γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. Σα CMS δίλνπλ αθφκε ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα 

εληνπίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη πνιιαπιέο εθδφζεηο ελφο κφλν αξρείνπ 

πεξηερνκέλνπ, λα ην απνζεθεχνπλ ζε κία μερσξηζηή 

βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

επξεηεξίνπ, δηεπθνιχλνληαο ηνλ έιεγρν θαη ηελ επαλαθνξά παιαηφηεξνπ 

πιηθνχ ηεο ηζηνζειίδαο. Σν βαζηθφηεξν, φκσο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

πξνζθέξνπλ είλαη ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

3.2. Τη είλαη PHP 

 

Η PHP είλαη κηα εμαηξεηηθά δεκνθηιήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

γεληθήο ρξήζεσο ε νπνία αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Μπνξεί λα ελζσκαησζεί κέζα 

ζε HTML θψδηθα θαη ηξέρεη ζε έλα webserver ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα έρεη ξπζκηζηεί ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη θψδηθα PHP θαη λα 

παξάγεη πεξηερφκελν απφ απηφλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο webservers θαη ζρεδφλ ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. ήκεξα ε PHP ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20.000.000 ηζηνζειίδεο θαη ζε πάλσ απφ 1.000.000 

webservers. Σα αξρηθά ηεο PHP φηαλ δεκηνπξγήζεθε ζήκαηλαλ  

PersonalHomePage. Η αλάπηπμε ηεο μεθίλεζε ην 1994 απφ ηνλ Γαλφ 

πξνγξακκαηηζηή RasmusLerdorf. Αξρηθά επξφθεηην γηα έλα ζεη 

εξγαιείσλ γξακκέλν ζε C πνπ ζθνπφ είρε λα αληηθαηαζηήζεη έλα κηθξφ 

ζεη εξγαιείσλ ηεο Perl πνπ ρξεζηκνπνηνχζε σο ηφηε γηα ηελ ζπληήξεζε 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνζειίδαο. Μεηά απφ αξθεηέο αλαβαζκίζεηο θαη 

βειηηψζεηο, Ο Lerdorf  δεκνζίεπζε ηελ δεχηεξε έθδνζε ηεο PHP(version 

2) κε ζθνπφ λα επηηαρχλεη ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ θαη ηελ βειηίσζε 

ηνπ θψδηθα. 

Σν 1997, δχν πξνγξακκαηηζηέο ηεο TechnionIIT, oZeevSuraski θαη ν 

AndiGutmans, έγξαςαλ απφ ηελ αξρή ηελ γιψζζα δεκηνπξγψληαο ηελ 

βάζε γηα ηελ ηξίηε έθδνζε. Δπίζεο άιιαμαλ ηελ ζεκαζία ησλ αξρηθψλ 

ζε HypertextPreprocessor. Η Σξίηε έθδνζε θπθινθφξεζε ηνλ Ινχλην ηνπ 

1998. Ακέζσο κεηά, νη Suraski θαη Gutmans μεθίλεζαλ λα γξάθνπλ απφ 

ηελ αξρή ηνλ ππξήλα ηεο γιψζζαο δεκηνπξγψληαο ηελ Zendengine ην 

1999. Δπίζεο ίδξπζαλ ηελ εηαηξία Zendtechnologies κε έδξα ην Ιζξαήι. 



ηηο 22 Μαΐνπ ηνπ 2000, θπθινθφξεζε ε PHP4 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξψηε έθδνζε ηεο Zend engine θαη ζηηο 13 Ινπιίνπ ηνπ 2004 

θπθινθφξεζε ε PHP5 πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ δεχηεξε έθδνζε. Η PHP5 

πεξηειάκβαλε λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο βειηησκέλε ππνζηήξημε 

γηα αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επέθηαζε PHP Data 

Objects (ε νπνία νξίδεη έλα ειαθξχ θαη ζπκπαγέο πεξηβάιινλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ), θαη πάξα πνιιέο βειηηψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ απφδνζε. Σν 2008 ε PHP5 έγηλε ε κφλε ζηαζεξή 

έθδνζε ππφ αλάπηπμε. Απηή ηε ζηηγκή θπθινθνξεί ε έθδνζε 6 ηεο 

γιψζζαο ε νπνία αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ έθδνζε 5. Απηή ηε 

ζηηγκή ε PHP δελ παξέρεη απφ κφλε ηεο ππνζηήξημε γηα ζπκβνινζεηξέο 

Multibyte ή Unicode παξά κφλν ζηελ έθδνζε 6. Απηή ε 

έθδνζε ζα επηηξέπεη ζε ζπκβνινζεηξέο, κεζφδνπο θαη ζπλαξηήζεηο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζην φλνκα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ δελ είλαη ASCII. Η 

γιψζζα ιεηηνπξγεί ζε ζπζηήκαηα 32 θαη 64 bit αλ θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα windows δελ ππάξρεη αθφκα επίζεκε έθδνζε γηα 64 bit. 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθήο ρξήζεο ε νπνία είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ζην web. Δθηειείηαη 

ζπλήζσο ζε έλα webserver. Όηαλ δεηεζεί έλα αξρείν php, απηφ 

εθηειείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηερφκελν ζε κηα 

δπλακηθή ηζηνζειίδα. Η php κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο webservers, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο. 

Αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ φκσο 

ε PHP επηθεληξψλεηαη πιένλ θπξίσο ζε server‐sidescripting θαη είλαη 

παξφκνηα κε άιιεο server‐sidescripting γιψζζεο πνπ παξέρνπλ δπλακηθφ 

πεξηερφκελν απφ έλα webserver ζε έλαλ ρξήζηε.  

Η PHP έρεη πξνζειθχζεη επίζεο ηελ αλάπηπμε πνιιψλ εθαξκνγψλ πνπ 

παξέρνπλ κηα δνκή ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη νη CakePHP, Symfony, 

CodeIgniter, θαη Zend‐engine, πξνζθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα 

κε άιιεο γλσζηέο εθαξκνγέο ζρεδηαζκνχ. εκαληηθέο ηζηνζειίδεο είλαη 

γξακκέλεο κε ρξήζε ηεο PHP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Facebook, 

wikipedia, Yahoo!, MyYearbook, Digg, Joomla, WordPress, YouTube, 

θαη Drupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Τι εύναι CSS 
 

Η CSS (Cascading Style Sheets-Γηαδνρηθά Φχιια ηπι)ή(αιιεινπρία 

θχιισλ ζηχι) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηχι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα ζήκαλζεο. 

Πην πξαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο 

εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο 

ηζηνηφπνπ. Γηα έλα έγγξαθν πρ xhtml ζα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα 

θχιια ζηπι ηα νπνία πεξηέρνπλ δειψζεηο γηα ηελ εκθάληζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Σν Φχιιν ζηχι πνπ εθαξκφδεηαη 

 ζε έλα έγγξαθν κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ : 

 ην ζπγγξαθέα κηαο ηζηνζειίδαο. 

 ην ρξήζηε ηνπ πινεγνχ. 

 ηνλ ίδην ηνλ πινεγφ. 

πλεπψο γηα έλα xhtml ζηνηρείν ζα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ κηα 

δειψζεηο πνπ πηζαλψλ λα είλαη ζπγθξνπφκελεο. Σν πξφηππν css γηα λα 

επηιχζεη παξφκνηεο ζπγθξνχζεηο έρεη θαζνξίζεη κηα αιιεινπρία-ζεηξά 

ζηελ νπνία ζα κπνπλ απηέο νη δειψζεηο θαη κε βάζε ηελ νπνία ζα 

επηιερηεί πρ ε δήισζε πνπ είλαη πξψηε ζηε ζεηξά. Ο αιγφξηζκνο 

δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζεηξάο-αιιεινπρίαο είλαη ν αθφινπζνο: 

1. Βξεο φιεο ηηο δειψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζηνηρείν πνπ καο 

ελδηαθέξεη. Οη δειψζεηο εθαξκφδνληαη ζην ζηνηρείν αλ ν επηινγέαο ηνπ 

ην επηιέγεη (ηαηξηάδεη κε απηφ). 

2. Σαμηλφκεζε κε βάζε ηε ζεκαζία (θαλνληθή ή ζεκαληηθή) θαη 

πξνέιεπζε (ζπγγξαθέαο , ρξήζηε ή πινεγφο ρξήζηε). ε απμάλνπζα 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 

• Γειψζεηο πινεγνχ ρξήζηε 

• Καλνληθέο δειψζεηο ρξήζηε 

• Καλνληθέο δειψζεηο ζπγγξαθέα 

• εκαληηθέο δειψζεηο ζπγγξαθέα 

• εκαληηθέο δειψζεηο ρξήζηε 

3. Σαμηλφκεζε δειψζεηο ηηο ίδηα ζεκαζίαο θαη πξνέιεπζεο κε θξηηήξην 

ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ επηινγέα: νη πνηφ εμεηδηθεπκέλνη επηινγείο 

ππεξηζρχνπλ ηνλ πνηψλ γεληθψλ. Σα ςεπδφ-ζηνηρεία θαη νη ςεπδν-

θιάζεηο ινγαξηάδνληαη ζαλ θαλνληθά ζηνηρεία θαη θιάζεηο αληίζηνηρα. 

4. Σέινο ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ζεηξά θαζνξηζκνχ: αλ δχν δειψζεηο 

έρνπλ ην ίδην βάξνο , πξνέιεπζε θαη εμεηδίθεπζε , απηή πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ηειεπηαία επηθξαηεί. Οη δειψζεηο ζε εηζαγφκελα θχιια 

ζηπι ζεσξνχληαη φηη δειψλνληαη πξηλ απφ ηηο δειψζεηο ζην ίδην ην 

θχιιν ζηπι . 

 



3.4. Τι εύναι JavaScript 
 
Η JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. To πξφηππν ηεο γιψζζαο 

θαηά ηνλ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη ECMAscript.  

Όπσο θαη ε PHP, ε Javascript έρεη βαζηζηεί φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ζχληαμεο ηνπ θψδηθά ηεο ζηε είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C, κε ηελ 

νπνία παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο. Όκσο ελψ ε PHP είλαη κηα server 

side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε Javascript είλαη client side. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή 

ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ server, 

αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Απηή ε δηαθνξά έρεη 

θαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θαζεκηά απφ ηηο δχν γιψζζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε Javascript δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο 

δπλαηνηήησλ ηνπ server γηα λα εθηειεζηεί (επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ 

ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή), αιιά βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ browser 

ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο 

HTML. Παξφια απηά, νη δπλαηφηεηέο ηεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

απφ απηέο ηεο PHP θαη δελ παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 

3.5. Τι εύναι MySql 
 

Η MySQLείλαη έλα ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν έρεη πεξηζζφηεξα απφ 6 εθαηνκκχξηα 

εγθαηαζηάζεηο. MySQL ζεκαίλεη "My Structured Query Language". Σν 

πξφγξακκα ιεηηνπξγεί σο δηαθνκηζηήο παξνρήο πξφζβαζεο πνιιψλ 

ρξεζηψλ ζε κηα ζεηξά απφ βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν έξγν έρεη θάλεη ηνλ 

πεγαίν θψδηθα ηνπ δηαζέζηκν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

GNUGeneralPublicLicense, θαζψο θαη ππφ δηάθνξεο απνθιεηζηηθέο 

ζπκθσλίεο. Η MySQL αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα κία κφλν 

επηθεξδήο εηαηξεία, ηε ζνπεδηθή MySQLAB, ηψξα ζπγαηξηθή ηεο 

SunMicrosystems. Απφ ην 2009 ε OracleCorporation μεθίλεζε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απφθηεζεο ηεο SunMicrosystems. Η Oracle θαηέρεη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θψδηθα ηεο MySQL. Η 

MySQL δηαηίζεηαη ζπλήζσο σο κέξνο ειεχζεξσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ 

πνπ απαηηνχλ έλα πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο 

ην WordPress, ε phpBB ή άιιν ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

παθέηνπ ινγηζκηθνχ LAMP. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ηνπνζεζίεο 

κεγάιεο θιίκαθαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Wikipedia, Google θαη 

Facebook. Πνιιέο εθαξκνγέο web θάλνπλ ρξήζε ηεο MySQL σο κέξνο 

ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ LAMP. Η δεκνηηθφηεηά ηεο γηα ρξήζε κε 

εθαξκνγέο web είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκνηηθφηεηα ηεο PHP, ε 



νπνίν ζπλδπάδεηαη ζπρλά κε ηελ MySQL. Αξθεηέο ηζηνζειίδεο πςειήο 

επηζθεςηκφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Flickr, Facebook, 

Βηθηπαίδεηα, Google, ην NokiaAuctionmarts θαη YouTube ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ MySQL γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. 

 

Χαρακτηριστικά 
Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 πξνζθέξεηαη ε MySQL 5.1 ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο: 

ηελ Community MySQLServer θαη Enterprise Server. Έρνπλ κηα θνηλή 

βάζε θψδηθα θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• Έλα επξχ ππνζχλνιν ηεο ANSISQL 99 θαζψο θαη επεθηάζεηο 

• Cross‐platform ππνζηήξημε 

• Απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο 

• Triggers 

• Γξνκείο 

• Αλαβαζκίζηκεο εκθαλίζεηο 

• True varchar ππνζηήξημε 

• INFORMATION_SCHEMA 

• Strict mode 

• Τπνζηήξημε Υ/open ΥΑ θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ (DTP). 

Αλεμάξηεηεο κεραλέο απνζήθεπζεο (ηελ MyISAM γηα ηαρχηεηα 

αλάγλσζεο, ηελ InnoDB γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

αλαθνξψλ θαη ηελ MySQLarchive γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε κηθξφ ρψξν): 

• πλαιιαγέο κε ηηο InnoDB, BDB θαη Cluster κεραλέο 

απνζήθεπζεο. 

• Savepoints κε InnoDB. 

• SSL ππνζηήξημε. 

• Querycaching. 

• SUB‐SELECTS(δειαδή nested SELECTS). 

• Αλαπαξαγσγή κε έλα master αλά slave, πνιινχο slaves αλά 

master. 

• Πιήξεο θαηαρψξεζε θεηκέλνπ θαη αλαδήηεζε κε ηελ κεραλή 

MyISAM. 

• Δλζσκαησκέλε βηβιηνζήθε βάζεο δεδνκέλσλ. 

• Μεξηθή Unicode ππνζηήξημε. 

• Μεξηθή ACID ζπκκφξθσζε. 

• Shared‐nothing clustering κέζσ MySQL Cluster. 

• Replication ππνζηήξημε (Master‐Master Replication & Master‐
Slave Replication). 



Οη πξνγξακκαηηζηέο δεκνζηεχνπλ κεληαίεο εθδφζεηο ηνπ 

MySQLEnterpriseServer νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ άδεηα GPL. 

Ο MySQLCommunityServer δεκνζηεχεηαη κε αφξηζην πξφγξακκα ππφ 

ηελ GPL θαη πεξηέρεη φιεο ηηο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ πνπ απεζηάιεζαλ 

κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε MySQLEnterpriseServer. Σα binary αξρεία δελ 

παξέρνληαη πιένλ απφ ηελ MySQL γηα θάζε έθδνζε ηνπ 

CommunityServer. 

Η MySQL πινπνηεί ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηα νπνία νξηζκέλα άιια 

ζπζηήκαηα RDBMS δελ κπνξνχλ: 

• Πνιιαπιέο κεραλέο απνζήθεπζεο. 

• Native κεραλέο απνζήθεπζεο 

• Μεραλέο απνζήθεπζεο αλεπηπγκέλεο νκαδηθά (Open Source) 

• Μεραλέο απνζήθεπζεο αλεπηπγκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα 

(memcached, httpd, PBXT) 

• Custom κεραλέο απνζήθεπζεο 

Πιαηθφξκεο ιεηηνπξγίαο Ο MySQL θψδηθαο ρξεζηκνπνηεί ηελ C θαη C + 

+. Ο parser ηεο SQL ρξεζηκνπνηεί ην yacc θαη έλα lexer, ην sql_lex.cc. Η 

MySQL ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ AIX, BSDi, FreeBSD, HP‐UX, i5/OS, Linux, 

MacOSX, NetBSD, NovellNetWare, OpenBSD, OpenSolaris, 

eComStation, OS / 2 Warp, QNX, IRIX, Solaris , Symbian, SunOS, 

SCOOpenServer, SCOUnixWare, Sanos, Tru64 θαη ηα 

MicrosoftWindows. Τπάξρεη επίζεο έλα port ηεο MySQL γηα OpenVMS. 

Όιεο νη κεγάιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ κε language‐specificAPIs 

πεξηιακβάλνπλ. Βηβιηνζήθεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

MySQL. Δπηπιένλ, κία δηαζχλδεζε ODBC πνπ νλνκάδεηαη MyODBC 

επηηξέπεη ζε επηπιένλ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαζχλδεζε ODBC λα επηθνηλσλνχλ κε κηα βάζε δεδνκέλσλ MySQL, 

φπσο ε ASP ή ε ColdFusion. Ο δηαθνκηζηήο MySQL θαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο εθαξκφδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε ANSIC / ANSIC + +. 

Γηα ηε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ MySQL κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν γξακκήο εληνιψλ (εληνιέο: 

mysql θαη mysqladmin). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα θαηεβάζνπλ απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο MySQLGUI εξγαιεία δηαρείξηζεο φπσο: MySQL 

Administrator, MySQL Migration Toolkit θαη MySQL Query Browser. 

Σα εξγαιεία απηά πεξηιακβάλνληαη ηψξα ζε έλα παθέην πνπ νλνκάδεηαη 

Γξαθηθά Δξγαιεία ηεο MySQL. Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα εξγαιεία 

πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ MySQLAB, δηάθνξα άιια εκπνξηθά θαη κε 

εκπνξηθά εξγαιεία ζπλεξγάδνληαη κε ηελ MySQL. Κάπνηα παξαδείγκαηα 

είλαη ηα Navicat Free LiteEdition, Any SQL Maestro FreewareEdition ή 

SQLyog Community Edition, ηα νπνία είλαη ειεχζεξα desktop‐basedGUI 



εξγαιεία, θαη ε phpMyAdmin, έλα δσξεάλ Web‐basedinterface 

δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ PHP. 

 

3.6. Γενικού όροι  
 

 

Σηαηηθό Website: 

Δίλαη κία ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ζηαζεξή θαη πξνθαζνξηζκέλε 

πιεξνθνξία. Δίλαη εχθνια 

πινπνηήζηκεο θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπο αιιά είλαη 

ρξνλνβφξα θαη απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ιφγσ ηνπ φηη νη αιιαγέο γίλνληαη ζην 

interface. 

Γπλακηθό Website: 

Δίλαη κία ηζηνζειίδα πνπ έρεη πάγηα κνξθή αιιά κεηαβιεηφ 

πεξηερφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη εηδηθά ζηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο ελφο ρξήζηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο έηζη ψζηε λα παξακέλεη 

ζηαζεξφ ην interface αιιά παξάιιεια λα είλαη εχθνιε ε πξνζαξκνγή 

ηεο ηζηνζειίδαο ζε ηξέρνληα δεδνκέλα, φπσο εηζαγσγή, αλαλέσζε, 

δηαγξαθή πιεξνθνξηψλ. 

Τν Website από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε: 

ε κία ζηαηηθή ηζηνζειίδα ν πειάηεο έρεη δηθαηψκαηα αλάγλσζεο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηή. ε κία 

δπλακηθή ηζηνζειίδα ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο - 

απνζήθεπζεο θαη αλάινγα κε ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ κπνξεί λα ηνπ 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο φισλ ή κεξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζ‟ απηή. Πξφθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

δηαθνκηζηή θαη πειάηε. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζηαηηθφ website ελφο 

μελνδνρείνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πφζσλ αζηέξσλ είλαη; Πνπ αθξηβψο βξίζθεηαη; Πνην είλαη ην 

email address ηνπ μελνδνρείνπ, θ.α. Απφ ηελ άιιε ζε έλα δπλακηθφ 

website ελφο μελνδνρείνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο φπσο νη παξαπάλσ, άιια θαη θάπνηεο επηπιένλ 

ππεξεζίεο φπσο: ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δσκαηίσλ, ε ελεκέξσζε γηα έθηαθηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα 

ιακβάλνπλ ρψξν ζην μελνδνρείν απηφ (φπσο ζεκηλάξηα), αθφκα ζα 

κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα on-line θξάηεζεο ηνπ/ησλ δσκαηίνπ/σλ 

πνπ επηζπκεί θ.α. 

 

 

 

 



Πιενλεθηήκαηα δπλακηθνύ Websit: 

 

 πληήξεζε εθηελνχο πεξηερνκέλνπ πνπ αιιάδεη πνιχ ζπρλά. 

 Υξήζε ηερλνινγηψλ φπσο “ message boards”, φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

απνζεθεχνληαη 

 πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα κεγάιν δηάζηεκα. 

 Γξεγνξφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο αλαθνξέο ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ 

 πεξηερνκέλσλ. 

 Δίλαη πνιχ πην γξήγνξν λα αλαδεηήζεηο θάπνηα πιεξνθνξία απφ 

κία βάζε 

 δεδνκέλσλ,δειψλνληαο key word ζηε κεραλή αλαδήηεζεο θαη 

πεξηκέλνληαο κεξηθά 

 δεπηεξφιεπηα γηα ηα απνηειέζκαηα, απφ ην λα ςάρλεηο 100 ή 1000 

ηζηνζειίδεο κία 

 πξνο κία γηα λα βξεηο απηφ πνπ ζεο. 

 Δπρξεζηία θαη γξήγνξε κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ 

 ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Δπειημία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειινληηθά ρξεηαζηεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηκήκαηα 

 ηεο ζειίδαο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία. 

 Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο ηεο είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ κίαο 

ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο 

 αιιά έρεη ειάρηζην έσο κεδακηλφ θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 Οη δπλαηφηεηεο κίαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο είλαη πνιιέο θαη 

πξαθηηθά, ηίπνηα απ‟ 

 φια ηα παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηφ ρξεζηκνπνηψληαο κία ζηαηηθή 

ηζηνζειίδα. 

 εκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα εξγαιεία γηα ηελ 

αλάπηπμε δπλακηθψλ 

 ηζηνζειίδσλ εμειίζζνληαη θαη βειηηψλνληαη ζπλερψο πξάγκα πνπ 

κεηψλεη ζεκαληηθά 

 ην θφζηνο αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Τη είλαη ην ζύζηεκα δηαρεηξίζεηο πεξηερνκέλνπ CMC 

 

Σν Content Management System (CMS) είλαη κία κνξθή 

ινγηζκηθνχ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, πνπ απηνκαηνπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, νξγάλσζεο, ειέγρνπ θαη δεκνζίεπζεο 

πεξηερνκέλνπ ζε κία πιεζψξα κνξθψλ. Σα πεξηζζφηεξα CMS έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηερφκελν ζηηο εμήο κνξθέο: 

θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, java animation, flash animations, πξφηππα 

ζρεδίαζεο, βάζεηο  δεδνκέλσλ θ.α.  

Πνιιέο θνξέο έλα CMS επηηξέπεη θαη ηελ νκαδηθή δεκηνπξγία 

θεηκέλσλ θαη άιινπ πιηθνχ, γηα απηφ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη, γηα 

παξάδεηγκα, ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνιιψλ εηαηξηψλ. Σα 

CMS ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη γηα ηελ απνζήθεπζε, ηνλ έιεγρν, 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ δεκνζίεπζε εθδφζεσλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ θνξέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

πεξηερφκελν. 

 Έηζη, κπνξεί νη εθδφζεηο απηέο λα απνηεινχληαη απφ 

εηδεζενγξαθηθά άξζξα, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηερληθά εγρεηξίδηα, 

νδεγίεο πσιήζεσλ έσο θαη εκπνξηθφ δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. Έλα Web 

Content Management System ή Web Publishing System είλαη ε κνξθή 

ινγηζκηθνχ, πνπ παξέρεη επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ δεκνζίεπζεο ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζε κία ηζηνζειίδα . Σα Web CMS έρνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηνπο νξγαληζκνχο ζήκεξα, γηα απηφ θαη ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ κία κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ, ελφο 

ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ινγηζκηθνχ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ κεηέπεηηα 

αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηηο 

δηάθνξεο μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ησλ CMS. 

 

 

 



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

εηαηξία ην site ηεο ελεκεξσκέλν ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κηα 

εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, 

νη ίδηεο νη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα 

πνιιά ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε.  

Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ) αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ 

πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, 

εηθφλεο, πίλαθεο θ.ιπ., κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε απηφλ 

ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ.  

Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή 

ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο 

κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα 

θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG ("What You 

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

παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ 

θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε. Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα 

γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο ζην 

δηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. Μέζσ ελφο 



απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 

Οη ρξήζηεο ησλ Web CMS κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ςάρλνληαο κε θξηηήξην κία ιέμε‐θιεηδί, ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ 

θηι. Έηζη, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πιένλ ηα Web CMS κία πχιε 

πιεξνθνξηψλ, ή νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ ξαρνθνθαιηά γηα 

ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη απνζεθεχνληαο 

θάζε  άξζξν, πνπ δεκνζηεχηεθε ζε κία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα, θαη δεκηνπξγψληαο έλα επξεηήξην. Έηζη 

δεκηνπξγεί ζηελ νπζία απηφκαηα έλα αξρείν ηεο εθεκεξίδαο 

εχρξεζην θαη πξνζβάζηκν ζε θάζε ζπληάθηε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

εθηππψλεηαη θάζε άξζξν θαη λα δηαηεξείηαη έλα νγθψδεο θαη 

απξνζπέιαζην αξρείν. Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα ινγηζκηθά απηά 

επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα ζπλεηζθέξεη πιεξνθνξίεο ζε κία 

ηζηνζειίδα κε ηελ ρξήζε κίαο Γξαθηθήο Γηαζχλδεζεο Υξήζηε 

(Graphical User Interface‐ GUI). Η δηαζχλδεζε απηή βαζίδεηαη ζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλα πξφηππα ηεο ηζηνζειίδαο θαη παξέρεη κία 

πιαηθφξκα γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε θάζε ηκήκα ηεο 

ηζηνζειίδαο απηήο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ.  

Δπνκέλσο, κπνξνχλ πιένλ νη ζπληάθηεο ησλ ηζηνζειίδσλ λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο ηερληθνχο θαη λα εηζάγνπλ απεπζείαο 

δεδνκέλα. Γηαρσξίδεηαη δειαδή ην πεξηερφκελν απφ ηελ παξνπζίαζε 

ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 

CMS. Σα Web CMS κπνξνχλ αθφκε λα δηαλείκνπλ πιηθφ ζε πειάηεο 

θαη εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο πέξα απφ ηα φξηα ελφο νξγαληζκνχ, 

παξαδείγκαηνο ράξε κε ηελ απηφκαηε απνζηνιή newsletters ζηνπο 

πειάηεο θαη ηελ απηφκαηε ζχληαμε Γειηίσλ Σχπνπ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο ζε ζπλεξγαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ή ΜΜΔ. Ο ππξήλαο, φκσο, ελφο CMS είλαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή 

απφ ηελ παξαγσγή ηεο κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο, αιιά θαη ηελ 

κεηέπεηηα απνζήθεπζε ηεο. Σα CMS, επνκέλσο, είλαη φια βαζηζκέλα 

ζηελ ίδηα ηδέα: ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο 

λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ζρεδίαζε κε ην ρηίζηκν πξνηχπσλ (templates). 

Απφ ηελ άιιε, νη ζπληάθηεο ρηίδνπλ ην πεξηερφκελν ζε μερσξηζηφ 

πεξηβάιινλ, ν θεληξηθφο δηαθνκηζηήο παίξλεη ην πεξηερφκελν, ην 

εηζάγεη ζην ζσζηφ template θαη ην ζηέιλεη φιν καδί, θαζαξά 

πεξηηπιηγκέλν, ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 



 
 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα ζπκβφιαην 

ζπληήξεζεο επάμηα. Σα CMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα: 

• Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ 

θ.ιπ.). 

• Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

• Καηαιφγνπο πξντφλησλ. 

• Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ. 

• Online ππνζηήξημε. 

• Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο. 

• Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

• Γηαθεκίζεηο. 

• Γειηία Σχπνπ. 

• Όξνπο θαη ζπκβφιαηα. 

• Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο. 

Έλα νινθιεξσκέλν CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη φιεο 

ηηο δπλακηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ site θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. 

Πιενλεθηήκαηα ελφο CMS (Content Management System) 

• Απηνκαηνπνηεκέλα Πξφηππα: δεκηνπξγία πξνηχπσλ 

(templates) ζπλήζσο ζε κνξθή HTML ή XML ηα νπνία 

κπνξνχλ εχθνια λα εθαξκνζηνχλ ζε λέα θαη ζε ππάξρνληα 

πεξηερφκελα, επηηξέπνληαο ζηελ εκθάληζε φινπ ηνπ 

πεξηερφκελνπ λα αιιάμεη απφ κηα θεληξηθή ζέζε. 

• Δχθνια Δπεμεξγάζηκν Πεξηερφκελν:Δθφζνλ ην 

πεξηερφκελν είλαη δηαρσξηζκέλν απφ ηελ νπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζπλήζσο γίλεηαη πην εχθνιν 

λα ην επεμεξγαζηείο θαη λα ην δηαρεηξηζηείο. Σα 



πεξηζζφηεξα πζηήκαηα δηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ γηα sites 

(WCMS) πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία επεμεξγαζίαο 

WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet) επηηξέπνληαο ζε 

κε-ηερληθά άηνκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

πεξηερφκελν. 

• Υαξαθηεξηζηηθφ θιηκαθσηψλ ζπλφισλ:Σα πεξηζζφηεξα 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γηα sites (WCMS) 

πεξηιακβάλνπλ plug-ins ή modules (κνλάδεο) ηα νπνία 

κπνξνχλ εχθνια λα εγθαηαζηαζνχλ γηα λα επεθηείλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο. 

• Αλαβάζκηζε πξνηχπσλ κέζσ Web: Έλα ελεξγφ χζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γηα sites (WCMS), ζπλήζσο 

ιακβάλεη ελεκεξψζεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ λέα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θξαηνχλ ην ζχζηεκα ελεκεξσκέλν ζηα 

ηξέρνληα πξφηππα. 

• Γηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο(workflow): Workflow είλαη ε 

δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θχθισλ ησλ αιιεινδηαδνρηθψλ 

ή παξάιιεισλ έξγσλ πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ ζε έλα 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Γηα 

παξάδεηγκα έλαο δεκηνπξγφο πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

ππνβάιιεη κηα «ηζηνξία», αιιά δελ ζα δεκνζηεπζεί κέρξη ν 

ζπληάθηεο αληηγξάθσλ λα ηελ «θαζαξίζεη» θαη ν 

αξρηζπληάθηεο λα ηελ εγθξίλεη. 

• Αληηπξνζσπεία: Μεξηθά πζηήκαηα .ηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ (CMS) επηηξέπνπλ ζε δηάθνξεο νκάδεο 

ρξεζηψλ λα έρνπλ  πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα κηαο ηζηνζειίδαο, εμαπιψλνληαο 

ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

• Γηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ: Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα παξέρεη έλα κέζν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο εγγξάθνπ απφ ηελ αξρηθή 

ζηηγκή δεκηνπξγίαο ηνπ, κέζα απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ 

εθδφζεσλ, ηε δεκνζίεπζε, ην αξρείν, θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ εγγξάθνπ. 

• Virtualization (εηθνληθφηεηα) ηνπ πεξηερνκέλνπ: Έλα 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ην κέζν πνπ λα επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα εξγάδεηαη 

κέζα ζε έλα εηθνληθφ αληίγξαθν κηαο πιήξνπο ηζηνζειίδαο, 

ζχλνια εγγξάθσλ θαη/ή κηαο βάζεο θψδηθα. Απηφ επηηξέπεη 

ζηηο αιιαγέο ζε πνιινχο αιιεινεμαξηψκελνπο πφξνπο λα 

είλαη εκθαλείο θαη/ή λα εθηεινχληαη ζε πιαίζην πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

 



Αζθαιψο ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφζζεηεο 

ππεξεζίεο, αλάινγα κε ην CMS, πνπ άιινηε ρξεψλνληαη επηπιένλ θαη 

άιινηε ελζσκαηψλνληαη θαη πξνζθέξνληαη δσξεάλ πξνο ρξήζε, φπσο: 

• Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ 

banners, δεκνζθνπήζεσλ θαηπαξακεηξνπνίεζεο 

(personalisation). 

• Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 

ζπλεξγαδφκελα sites (syndication). 

• ηαηηζηηθά. 

• Γηαρείξηζε κειψλ. 

• Newsletters. 

• Forum 

 

3.8. Ελεύθερο λογιςμικό 
 

Γηαηεξνχκε ηνλ φξν ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα λα δείμνπκε 

μεθάζαξα ηη πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ ψζηε απηφ λα 

ζεσξείηαη ειεχζεξν. Σν Διεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη δήηεκα ειεπζεξίαο, 

φρη θφζηνπο. Γηα λα θαηαλνήζεηε ηνλ φξν απηφ ζα πξέπεη λα ζθέθηεζηε 

ηε ιέμε free φπσο ν ειεχζεξνο ιφγνο (free speech) θαη φρη ε δσξεάλ 

κπίξα (free beer).  

Σν Διεχζεξν ινγηζκηθφ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ειεπζεξία λα 

εθηεινχλ, αληηγξάθνπλ, δηαλέκνπλ, κειεηνχλ, ηξνπνπνηνχλ θαη 

βειηηψλνπλ ην Διεχζεξν ινγηζκηθφ. Γηα ηελ αθξίβεηα, αλαθέξεηαη ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο: 

• Σελ ειεπζεξία λα εθηειείηε ην πξφγξακκα γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ (ειεπζεξία 0). 

• Σελ ειεπζεξία λα κειεηήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα ην πξνζαξκφδεηε ζηηο αλάγθεο ζαο 

(ειεπζεξία 1). Η πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη 

πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη θάηη ηέηνην. 

• Σελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ψζηε λα βνεζήζεηε ην ζπλάλζξσπν ζαο. 

(ειεπζεξία 2). 

• Σελ ειεπζεξία λα βειηηψλεηε ην πξφγξακκα θαη λα 

δεκνζηεχεηε ηηο βειηηψζεηο πνπ έρεηε θάλεη ζην επξχ θνηλφ, 

ψζηε λα επσθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα (ειεπζεξία 3). 

Η πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα 

ηζρχεη θάηη ηέηνην. 

 

Έλα πξφγξακκα ζεσξείηαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ 

έρνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ ειεπζεξίεο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είζηε 

ειεχζεξνη λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα, κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, 



δσξεάλ ή ρξεψλνληαο γηα ηελ δηαλνκή, ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε. Σν λα είζηε ειεχζεξνη λα θάλεηε φια ηα παξαπάλσ ζεκαίλεη 

(κεηαμχ άιισλ) πσο δελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηε εμνπζηνδφηεζε ή λα 

πιεξψζεηε θάπνηνλ ψζηε λα ιάβεηε ηε αλάινγε άδεηα.  Θα πξέπεη επίζεο 

λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα θάλεηε ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηείηε ηδησηηθά ζηελ δνπιεηά ή γηα δηαζθέδαζε, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ην αλαθέξεηε. Αλ δεκνζηεχζεηε ηηο αιιαγέο ζαο, δελ είζηε 

ππνρξεσκέλνη λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Η ειεπζεξία 

ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεκαίλεη πσο δίδεηαη ε ειεπζεξία ζε 

θάζε άηνκν ή επηρείξεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε είδνπο 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσκέλν λα επηθνηλσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή 

ή κε θάπνηα άιιε νληφηεηα. ε απηή ηελ ειεπζεξία, είλαη ε άπνςε ηνπ 

ρξήζηε πνπ έρεη ζεκαζία, θαη φρη ε άπνςε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δζείο, σο 

ρξήζηεο είζηε ειεχζεξνη λα εθηειείηε ην πξφγξακκα γηα ηνπο δηθνχο ζαο 

ιφγνπο, θαη αλ ην δηαλέκεηε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν, ηφηε θαη 

εθείλνο είλαη ειεχζεξνο λα ην εθηειεί γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο, δίρσο 

λα έρεηε ην δηθαίσκα λα ηνπ ππνβάιεηε δηθέο ζαο θπξψζεηο. 

Η ειεπζεξία ηεο αλαδηαλνκήο αληηγξάθσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

εθηειέζηκεο (executable) κνξθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνλ 

πεγαίν θψδηθα, ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνηεκέλε φζν θαη γηα ηελ αξρηθή 

έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Η δηαλνκή πξνγξακκάησλ ζε εθηειέζηκε 

κνξθή είλαη απαξαίηεηε γηα εγθαηεζηεκέλα ειεχζεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα). Θεσξείηαη δεθηφ φηαλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δεκηνπξγεζεί 

ε εθηειέζηκε κνξθή γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (απφ ηε ζηηγκή 

πνπ κεξηθέο γιψζζεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην), αιιά ζα πξέπεη λα 

έρεηε ηελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε 20 ηέηνηεο κνξθέο ζε πεξίπησζε 

πνπ αλαπηχμεηε ή βξείηε θάπνην δηθφ ζαο ηξφπν λα ηηο δεκηνπξγήζεηε). 

Γηα λα ηζρχνπλ πξαθηηθά νη ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, θαη λα 

κπνξείηε λα δεκνζηεχεηε βειηησκέλεο εθδφζεηο, ζα πξέπεη λα έρεηε 

πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο, ε 

πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην 

ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 

Μηα ζεκαληηθή κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο ελψο πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ζπγρφλεπζε ηνπ κε δηαζέζηκεο ειεχζεξεο ππνξνπηίλεο θαη 

ππνπξνγξάκκαηα (modules). Δάλ ε άδεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεη 

φηη δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα ην ζπγρσλεχζεηε κε έλα ππάξρνλ 

ππνπξφγξακκα, γηα παξάδεηγκα εάλ απαηηεί λα είζηε εζείο απηφο πνπ 

θαηέρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright holder) γηα νπνηνλδήπνηε 

θψδηθα έρεηε πξνζζέζεη, ηφηε ε άδεηα είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθά ψζηε λα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεχζεξε (δειαδή άδεηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ). 

Απηέο νη ειεπζεξίεο ζα είλαη πξαγκαηηθέο θαη ακεηάθιεηεο φζν δελ 

θάλεηε θάηη ιάζνο. Αλ ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθαιέζεη 



ηελ άδεηα, ρσξίο λα έρεηε δψζεη εζείο ηελ αθνξκή ηφηε ην ινγηζκηθφ δελ 

ζεσξείηαη ειεχζεξν. Ωζηφζν, κεξηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηαλέκεηαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ 

ζπγθξνχνληαη κε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

άδεηα αληηγξαθήο (copyleft) φηαλ αλαδηαλέκεηε θάπνην πξφγξακκα, δελ 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κεηψζεηε απφ ηνλ ρξήζηε 

ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Απηφο ν θαλφλαο δελ ζπγθξνχεηαη κε ηηο 

βαζηθέο ειεπζεξίεο, αιιά ηηο πξνζηαηεχεη. 

Μπνξεί λα έρεηε πιεξψζεη γηα λα πξνκεζεπηείηε θάπνηα αληίγξαθα 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ή λα έρεηε πξνκεζεπηεί ηα αληίγξαθα ρσξίο 

θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Αλεμαξηήησο φκσο απφ ηνλ ηξφπν 

πξνκήζεηαο, ζα πξέπεη πάληα λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα ηξνπνπνηείηε ην 

ινγηζκηθφ, αθφκα θαη λα πνπιάηε αληίγξαθα ηνπ. Διεχζεξν ινγηζκηθφ 

δελ ζεκαίλεη κε-εκπνξηθφ. Έλα ειεχζεξν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εκπνξηθή αλάπηπμε ή εκπνξηθή δηαλνκή. 

Η εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ ειεπζέξνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη αζπλήζηζηε. 

Αληηζέησο, ηέηνηνπ είδνπο ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη. 

Καλφλεο γηα ηελ δηαδηθαζία παθεηαξίζκαηνο (packaging) κίαο 

ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ ζαο πεξηνξίδνπλ 

νπζηαζηηθά ηελ ειεπζεξία λα δεκνζηεχεηε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηεκέλεο 

εθδφζεηο. Καλφλεο ηνπ ηχπνπ εάλ δηαζέζεηε ην πξφγξακκα κε ηνλ ηάδε 

ηξφπν ζα πξέπεη λα ηνλ δηαζέζεηε επίζεο θαη κε ηνλ δείλα ηξφπν είλαη 

απνδεθηνί, κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε. (εκεηψζηε φηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο 

ζαο δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα κε δεκνζηεχζεηε ηελ δηθή ζαο έθδνζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζφινπ). Καλφλεο νη νπνίνη απαηηνχλ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ζηνπο ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ φισλ ησλ 

εθδφζεσλ πνπ έρεηε δηαζέζεη δεκφζηα είλαη επίζεο απνδεθηνί. Δπίζεο 

είλαη απνδεθηφ ζε κία άδεηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ λα ππάξρνπλ θαη 

άιινπ είδνπο απαηηήζεηο, φπσο πρ εάλ έρεηε δηαλέκεη κία ηξνπνπνηεκέλε 

έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη θάπνηνο πξνεγνχκελνο θαηαζθεπαζηήο 

δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ απνζηείιεηε έλα, ή λα δειψζεηε 

ηνλ εαπηφ ζαο ζηηο κεηαηξνπέο πνπ θάλαηε. 

ην έξγν GNU, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ άδεηα αληηγξαθήο (copyleft) γηα 

λα πξνζηαηεχζνπκε απηέο ηηο ειεπζεξίεο λνκηθά θαη γηα φινπο. Βέβαηα 

ππάξρεη θαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα 

αληηγξαθήο (non-copylefted). Πξνζσπηθά, πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ 

αξθεηνί ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα πξνηηκάηε ηε 

ρξήζε ηεο άδεηαο αληηγξαθήο. Παξφια απηά, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην πξφγξακκα ζαο δελ δεκνζηεχεηαη ππφ ηελ άδεηα αληηγξαθήο, 

κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Γείηε ηηο Καηεγνξίεο Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ γηα κία αλαθνξά ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ελλνηψλ φπσο ειεχζεξν ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ πνπ 



ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα αληηγξαθήο, θαζψο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ 

ινγηζκηθνχ. Πνιιέο θνξέο θξαηηθνί θαλνληζκνί έιεγρνπ εμαγσγψλ θαη 

εκπνξηθά ζσκαηεία (tradesanctions) κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

ειεπζεξία ζαο λα δηαλέκεηε αληίγξαθα πξνγξακκάησλ παγθνζκίσο. Οη 

πξνγξακκαηηζηέο δελ κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ή λα παξαθάκςνπλ 

ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο, αιιά απηφ πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θάλνπλ 

είλαη λα αξλεζνχλ λα ηνπο επηβάιινπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πεξηνξηζκνί δελ ζα επεξεάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αλζξψπνπο εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο άδεηεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ βαζίδνληαη ζηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) θαη ππάξρνπλ φξηα σο πξνο ην είδνο 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κέζσ απηψλ. Δάλ κία άδεηα 

βαζηζκέλε ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία κε βάζε 

ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, είλαη απίζαλν λα έρεη θάπνην άιιν πξφβιεκα 

πνπ δελ είλαη αλακελφκελν (αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη πεξηζηαζηαθά). 

9ζηφζν, θάπνηεο άδεηεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη βαζηζκέλεο ζε 

ζπκβφιαηα θαη ηα ζπκβφιαηα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ έλα πνιχ 

κεγαιχηεξν εχξνο πεξηνξηζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ πνιινί 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κία ηέηνηα άδεηα κπνξεί λα είλαη απαξάδεθηα 

πεξηνξηζηηθή θαη αλειεχζεξε. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξνπκε φινπο ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο 

ζπκβνιαίσλ πνπ ζα ήηαλ κε απνδεθηνί. Δάλ κία άδεηα βαζηζκέλε ζε 

ζπκβφιαηα πεξηνξίδεη ηνλ ρξήζηε θαηά έλα παξάμελν ηξφπν πνπ νη άδεηεο 

βαζηζκέλεο ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αδπλαηνχλ, θαη ν νπνίνο δελ 

αλαθέξεηαη εδψ σο λφκηκνο, ζα πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε θαη πηζαλφηαηα 

ζα απνθαζίζνπκε πσο είλαη αλειεχζεξε. 

Όηαλ κηιάκε γηα ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ, είλαη θαιφ λα απνθεχγνπκε 

φξνπο φπσο ην δίλεη έηζη (give away) ή δσξεάλ (for free), δηφηη απηνί 

ππνλννχλ φηη ην ζέκα είλαη ην θφζηνο θαη φρη ε ειεπζεξία. Κάπνηνη 

δεκνθηιείο φξνη φπσο πεηξαηεία ελζσκαηψλνπλ απφςεηο πνπ ειπίδνπκε 

πσο δελ ζα αζπαζηείηε. 

Γείηε ην άξζξν Λέμεηο πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη γηα κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο φξνπο. Έρνπκε 

επίζεο θαη κία ιίζηα κεηαθξάζεσλ ηνπ φξνπ ειεχζεξν ινγηζκηθφ ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θξηηήξηα ζαλ θαη απηά πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ απαηηνχλ πξνζεθηηθή ζθέςε γηα 

ηελ εξκελεία ηνπο. Γηα λα απνθαζηζηεί θαηά πφζν κία ζπγθεθξηκέλε 

άδεηα θαηαηάζζεηαη σο άδεηα ειεχζεξν ινγηζκηθνχ, ηελ θξίλνπκε γηα ην 

θαηά πφζν πιεξεί ην πλεχκα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ θξηηεξίσλ. Δάλ κία 

άδεηα επηβάιιεη παξάινγνπο πεξηνξηζκνχο, ηελ απνξξίπηνπκε, αθφκα θαη 

αλ δελ ηνπο αλακέλακε ζηα θξηηήξηα. Πνιιέο θνξέο ή απαίηεζε θάπνηαο 

άδεηαο δεκηνπξγεί έλα δήηεκα πνπ απαηηεί εθηελή ζθέςε,  



ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπδεηήζεσλ κε δηθεγφξν, πξηλ απνθαζίζνπκε 

αλ ε απαίηεζε είλαη απνδεθηή. Όηαλ θαηαιήγνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα 

γηα έλα θαηλνχξγην ζέκα, ζπρλά αλαλεψλνπκε απηά ηα θξηηήξηα γηα λα 

είλαη πην εχθνιν λα δνχκε εάλ ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο είλαη δεθηέο ή φρη. 

 

3.9. Πλεονεκτόματα  χρόςησ ελευθϋρου λογιςμικού  
 

Σα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη:  

 

• Έρεη αλνηθηά πξφηππα, νπφηε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ 

• αο απνδεζκεχεη απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο. 

• Μείσζε θφζηνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: 

• Γελ αγνξάδνληαη άδεηεο ρξήζεο, δσξεάλ αλαλεψζεηο, 

απεξηφξηζηνο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ, δπλαηφηεηα ηδίαο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο δπλαηφηεηα ηδίαο 

ππνζηήξημεο. 

• Τηνζέηεζε δηεζλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ: 

• Σα έξγα ΔΛΛΑΚ ιφγσ ηεο ζπλερνχο δνθηκαζίαο ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο, αλαγθάδνληαη, ζπλ ησ 

ρξφλν, λα ελζσκαηψλνπλ δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη 

γεληθψο παξαδεθηέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

• Μηθξφηεξνη ρξφλνη πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

• Πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ κε 

απνηέιεζκα θαιχηεξεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

• Ύπαξμε πιεζψξαο επηινγψλ θαη δνθηκαζκέλσλ ιχζεσλ. 

• Λεηηνπξγηθφηεηα αθφκα θαη κεηαμχ ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθψλ 

πξνκεζεπηψλ. 

• Απνθπγή <<παγίδεπζεο>> ιφγσ πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θιεηζηψλ ηερλνινγηψλ πνπ δεζκεχνπλ κειινληηθέο απνθάζεηο 

θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αιιαγή. 

• Αμηνπηζηία: Σν ινγηζκηθφ είλαη δνθηκαζκέλν απφ πνιινχο θαη 

απνθεχγνληαη αξλεηηθέο εθπιήμεηο θαη ζθάικαηα. 

• Αζθάιεηα: Ο θψδηθαο κειεηάηαη απφ πιήζνο αλζξψπσλ, άξα 

ηα φπνηα θελά αζθάιεηαο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη κε 

κεγάιε ηαρχηεηα. 

• Δκπηζηνζχλε. 

 

Λόγνη πνπ επηιέμακε ην WordPress 

Σν WordPress είλαη έλα open source CMS (χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα) ην νπνίν έγηλε αξρηθά γλσζηφ γηα ηελ 



αλάπηπμε blogs αιιά ζηαδηαθά εμειίρζεθε ζε εξγαιείν θαηαζθεπήο 

νινθιεξσκέλσλ ηζηνζειίδσλ δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Πνιιά πιενλεθηήκαηα, πνιιέο δπλαηφηεηεο, επειημία, επρξεζηία, 

απιφηεηα & κηα ηεξάζηηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη developers, έρνπλ 

θάλεη ην WordPress ην δεκνθηιέζηεξν CMS γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ 

ζήκεξα. 

Γπλακηθό Πεξηερόκελν 

Με ζσζηή αλάπηπμε θαη πξνλνεηηθφ ζρεδηαζκφ ην WordPress ζαο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξώλεηε εύθνια ην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ 

ζαο, ρσξίο ηελ γλψζε HTML ή CSS. Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ απιφ editor 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε, λα αθαηξέζεηε αιιά θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ην 

πεξηερφκελν ηνπ site ζαο. 

SEO 

Σν WordPress παξάγεη ζειίδεο θηιηθέο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ρσξίο λα απαηηεί πεξίπινθεο ηερληθέο θαη παξακεηξνπνίεζε. Με ηνλ 

ελζσκαησκέλν κεραληζκφ Permalinks πνπ δηαζέηεη αιιά θαη κε ηε 

ρξήζε πξφζζεησλ SEO plugins, ππνζηεξίδεη πιήξσο ην πεξηερφκελν ησλ 

ζειίδσλ ζαο θαη ην βνεζά αλέβεη ζέζεηο ζηα ζρεηηθά κε απηφ 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

Open Source 

To WordPress είλαη κηα Πιαηθφξκα Αλνηρηνχ Κψδηθα. Η θαηαζθεπή ηνπ 

μεθίλεζε ην 2001 θαη απφ ηφηε αλαπηύζζεηαη, βειηηώλεηαη θαη 

δνθηκάδεηαη θαζεκεξηλά από εθαηνκκύξηα ρξήζηεο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο θαη 

ζπλεηζθνξάο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη γηα ηα 

site θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Απηφ ην θαζηζηά πην ζηαζεξφ θαη ηζρπξφ 

απφ νπνηνδήπνηε CMS κπνξεί λα ζαο ππνζρεζεί κηα εηαηξία θαηαζθεπήο 

ινγηζκηθνχ. 

Φηιηθό ζην Χξήζηε 

Σν WordPress δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιόηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηνπ. 

Δίλαη εύθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη δηαζέηεη έλα θαζαξό θαη απιφ 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ψζηε λα βνεζά ηνλ κέζν ρξήζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο 



ηζηνζειίδαο ηνπ. Αλ κπνξείηε λα γξάςεηε έλα θείκελν ζε Word, ηφηε 

κπνξείηε λα ην θάλεηε θαη ζην WordPress. 

Δπειημία 

Μία ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ web πνπ ζπλερψο αιιάδεη. Σν 

WordPress είλαη έλα επέιηθην ζχζηεκα ην νπνίν ζαο επηηξέπεη φρη κφλν 

λα πξνζζέηεηε λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο ζην site ζαο αιιά 

αθφκε θαη λα ην αλαθαηαζθεπάζεηε απφ ηελ αξρή ή λα ηνπ δψζεηε κηα 

λέα αηζζεηηθή ρωξίο λα ράζεηε ην πεξηερόκελό ζαο. 

Απιέο απαηηήζεηο hosting 

To WordPress ρξεζηκνπνηεί επξέωο δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο (PHP, 

SQL, HTML) θαη δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηελ παξακεηξνπνίεζε 

θαη εγθαηάζηαζή ηνπ. Απηφ θαζηζηά ην site ζαο εχθνιν λα θηινμελεζεί 

ζρεδφλ απφ νπνηνδήπνηε server. 

3.10. Τη είλαη ην WordPress 

                        

WordPress είλαη κηα εθαξκνγή γηα blogs αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί PHP θαη MySQL, ε νπνία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε ξνήο 

εξγαζίαο, κηαο πινχζηαο αξρηηεθηνληθήο plugin, θαη ελφο πξνεγκέλνπ 

templating ζπζηήκαηνο. Όηαλ ν θφζκνο αθνχεη ηνλ φξν WordPress, 

ζπρλά ην ζπλδέεη κε blog. Σν WordPress μεθίλεζε σο κηα πιαηθφξκα γηα 

blogs, αιιά απφ ηφηε έρεη εμειηρζεί ζε κηα πιήξε πιαηθφξκα CMS. 

Πιένλ δελ πεξηνξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, θαη ηψξα είλαη απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο ηξφ πνπο λα δηαρεηξίδεζηε ην πεξηερφκελν ηνπ website ζαο. 

Σν εθπιεθηηθφ κε ην WordPress είλαη ε επθνιία ζηελ ρξήζε. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα είζηε εηδηθνί ζηνπο ππνινγηζηέο γηα λα θαηαιάβεηε πσο 

ιεηηνπξγεί ην WordPress, ε αιιαγή πεξηερνκέλνπ ή ηεο φςε ηνπ website 

ζαο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απιά κε ιίγα clicks. Γελ ρξεηάδεηαη λα κάζεηε 



HTML, PHP, Javascripts ή λα αγνξάζεηε αθξηβά πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ web θαη λα αθηεξψζεηε ρξφλν λα κάζεηε ηελ ρξήζε 

ηνπο. Αλ γλσξίδεηε ηελ ρξήζε ελφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην WordPress! Θα ζαο θαζνδεγήζνπκε θαζ‟ φιε ζηελ 

δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ WordPress 

website ζαο. Θα ζαο βνεζήζνπκε λα βξείηε ην theme template γηα λα 

εθαξκφζεηε ζην δηθφ ζαο WordPress ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

Τπάξρνπλ, θπξηνιεθηηθά, εθαηνληάδεο theme δηαζέζηκα γηα ρξήζε. Αλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ βξείηε θάπνην theme πνπ λα ζαο αξέζεη, 

κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θάπνην theme ζηα κέηξα ζαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα πάξεηε απηφ πνπ ςάρλεηε. Σα WordPress Plugins βνεζνχλ λα 

πξνζηεζνχλ ιεηηνπξγίεο ζην website ζαο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κε 

ηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ WordPress. Δάλ ρξεηαζηείηε θάηη πνπ δελ κπνξεί 

λα θάλεη ην WordPress, ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ην plugin ην νπνίν ζα 

ζαο επηηξέςεη λα θάλεηε απηφ πνπ ην website ρξεηάδεηαη. 

3.10.1.1. Ιζηνξία θαη όλνκα ηνπ WordPress 

Σν b2/cafelog, πην γλσζηφ απιά σο b2 ή cafelog, ήηαλ ν πξφγνλνο 

ηνπ WordPress. Σν b2/cafelog εθηηκάηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε 

πεξίπνπ 2.000 ηζηνιφγηα κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2003. Ήηαλ γξακκέλν ζε 

PHP, γηα ρξήζε κε ηελ MySQL, απφ ηνλ Michel Valdrighi, ν νπνίνο είλαη 

ηψξα απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην WordPress. 

Παξφηη ην WordPress είλαη επίζεκα ν δηάδνρφο ηνπ, έλα αθφκα έξγν, ην 

b2evolution, είλαη επίζεο ζε ελεξγή αλάπηπμε. Σν WordPress 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2003 σο κηα θνηλή πξνζπάζεηα ηνπ Matt 

Mullenweg θαη ηνπ Mike Little λα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξαιιαγή (fork) 

ηνπ b2. Σν φλνκα WordPress ην πξφηεηλε ε Christine Selleck, κηα θίιε 

ηνπ Mullenweg. Σν 2004, νη φξνη ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ Movable Type άιιαμαλ απφ ηελ Six Apart, θαη πνιινί απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ, κε αξθεηή επηξξνή, κεηέβεθαλ ζην WordPress.[14][15] 

Μέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ε Αλαθνξά κεξηδίνπ αγνξάο γηα ηα 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Αλνηθηνχ Κψδηθα ηνπ 2009 είρε 

ζπκπεξάλεη φηη ην WordPress ήηαλ ην δπλαηφηεξν φλνκα ζηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηθηνχ θψδηθα. 

3.10.2. Βξαβεύζεηο  

 

• Σν 2007, ην WordPress θέξδηζε έλα βξαβείν γηα 

Αλνηθηνχ θψδηθα ΓΠ απφ ηελ Packt. 

• Σν 2009, θέξδηζε μαλά ην ίδην βξαβείν. 



• To 2010, θέξδηζε ην βξαβείν «Hall of Fame» ζηελ 

θαηεγνξία ΓΠ ζηα Βξαβεία Αλνηθηνχ Κψδηθα. 

 

3.10.3. Δυνατότητεσ  
 

  Σν WordPress έρεη έλα ζχζηεκα πξνηχπσλ ηζηνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ επεμεξγαζηή πξνηχπσλ. Οη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ 

λα αιιάδνπλ ηε ζέζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επεμεξγάδνληαη θψδηθα PHP ή 

HTML. Μπνξνχλ επίζεο λα εγθαζηζηνχλ θαη λα αιιάδνπλ κεηαμχ 

δηαθφξσλ νπηηθψλ ζεκάησλ. Μπνξνχλ αθφκα λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ 

θψδηθα PHP θαη HTML ζηα νπηηθά ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ πξνρσξεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Σν WordPress έρεη επίζεο 

δπλαηφηεηα ελζσκαησκέλεο δηαρείξηζεο ζπλδέζκσλ, κφληκνπο 

ζπλδέζκνπο νη νπνίνη είλαη θηιηθνί πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, 

δπλαηφηεηα αλάζεζεο πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ 

ζηα άξζξα, θαη ππνζηήξημε γηα εηηθέηεο ζηα άξζξα θαη ηηο ζειίδεο. 

πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο απηφκαηα θίιηξα, ηα νπνία παξέρνπλ 

πξνηππνπνηεκέλε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (γηα παξάδεηγκα 

κεηαηξνπή ησλ δηπιψλ εηζαγσγηθψλ ζε «έμππλα» εηζαγσγηθά (δειαδή 

" " ζε “ ”). Σν WordPress ππνζηεξίδεη επίζεο ηα πξφηππα Trackback 

θαη Pingback γηα πξνβνιή ζπλδέζκσλ πξνο άιινπο ηζηφηνπνπο, νη 

νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ζπλδέζκνπο πξνο κηα δεκνζίεπζε ή 

άξζξν. Σέινο, ην WordPress έρεη κηα πινχζηα αξρηηεθηνληθή 

πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ πέξα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο βαζηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Γηαηίζεληαη εγγελείο εθαξκνγέο γηα ην Android, ην iPhone/iPod 

Touch, ην iPad, ην Windows Phone 7 θαη ην BlackBerry[10] νη νπνίεο 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζε κεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πίλαθα 

δηαρείξηζεο ηνπ WordPress, θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηζηνιφγηα ζην 

WordPress.com θαη κε πνιιά ζε WordPress.org. 

 

4. Προετοιμαςύα και εγκατϊςταςη του WordPress 
 

4.1.1. Τνπηθόο Server Apache 

 

Ο Apache HTTP server, ζπρλά αλαθεξφκελνο απιά ζαλ 

Apache, είλαη έλαο webserver ν νπνίνο δηαδξακάηηζε θαίξην ξφιν 

ζηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σν 2009 έγηλε ν 

webserver πνπ μεπέξαζε ην φξην ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ ζειίδσλ 

ζην δηαδίθηπν. 



 Ο Apache ήηαλ ε πξψηε βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε απέλαληη 

ζηνλ Netscape Corporation webserver (γλσζηφ ζήκεξα σο 

SunJavaSystemwebserver), θαη απφ ηφηε εμειίρζεθε ζε 

ππνινγίζηκν αληίπαιν άιισλ webserver πνπ βαζίδνληαη ζε Unix 

φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο. 

Ο Apache αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ κηα αλνηθηή 

θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ApacheSoftwareFoundation. Η εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε γηα κηα 

κεγάιε πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα Unix, GNU, FreeBSD, Linux, Solaris, 

NovellNetWare, MacOSX, MicrosoftWindows, OS/2, TPF θαη 

eComStation. Ο Apache ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα. 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1996 θαη κεηά, ν Apache είλαη ν πην 

δεκνθηιήο HTTPserver ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο κεηά απφ κέηξεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, ν Apache 

εμππεξεηεί ην 54,32% φισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 

66% απφ ηηο 1.000.000 πην δεκνθηιείο. 

 

Ιζηνξία θαη όλνκα 

 

Η πξψηε έθδνζε ηνπ Apache δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robert 

McCool, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ αλάπηπμε ηνπ National Center 

of SupercomputingApplicationswebserver, γλσζηφ απιά 

σο NCSAHTTPd. Όηαλ ν McCool έθπγε απφ ηελ NCSA ζηα κέζα 

ηνπ 1994, ε αλάπηπμε ηνπ HTTPd ζηακάηεζε, αθήλνληαο κηα 

πνηθηιία απφ πξνζζήθεο γηα βειηηψζεηο λα θπθινθνξεί 

κέζσ e‐mail. Απηέο ηηο πξνζζήθεο παξείρε έλαο αξηζκφο 

πξνγξακκαηηζηψλ νη νπνίνη βνήζεζαλ λα δεκηνπξγεζεί ε αξρηθή 

νκάδα αλάπηπμεο ηνπ Apache γλσζηή θαη σο “ApacheGroup”. 

Τπάξρνπλ δχν επεμεγήζεηο φζνλ αθνξά ην φλνκα ηνπ project. 

πκθψλα κε ην ApacheFoundation, ην φλνκα επειέγε απφ 

ζεβαζκφ ζηελ θπιή ησλ απηνρζφλσλ Ακεξηθαλψλ Apache νη 

νπνίνη ήηαλ γλσζηνί γηα ηελ αληνρή θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ 

κάρε. Παξ‟φια απηά, θαηά ηελ πεξίνδν 1996‐2001, ε επεμήγεζε 

πνπ έδηλε ε ηζηνζειίδα ηνπ Apache project ήηαλ φηη επεηδή 

πξφθεηηαη γηα έλαλ server ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε βαζηζκέλνο ζε 

πξνζζήθεο(patches), νλνκάζηεθε patchyserver θαη κε ηνλ θαηξφ 

θαηέιεμε λα απνθαιείηαη Apache. 

 

 

 



Χαξαθηεξηζηηθά 

 

Ο Apache ππνζηεξίδεη κία πνιχ κεγάιε πνηθηιία 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ. Πνιιά απφ απηά 

πξνζαξηψληαη ζηνλ ππξήλα κε ηελ κνξθή modules επεθηείλνληαο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Απηά πεξηιακβάλνπλ απφ ππνζηήξημε server‐
side γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ έσο θαη αιγφξηζκνπο 

απζεληηθνπνίεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο δεκνθηιείο γιψζζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη είλαη νη Perl, Python, Tcl θαη PHP. Κάπνηα απφ ηα 

δεκνθηιή modules απζεληηθνπνίεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη ηα 

mod_access, mod_auth, mod_digest θαη mod_auth_digest. Κάπνηεο 

απφ ηηο άιιεο δπλαηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ππνζηήξημε ησλ 

πξσηνθφιισλ SSL θαη TLS(mod_ssl), έλα proxymodule, έλα 

URLrewriter(mod_rewrite), παξακεηξνπνηεκέλεο θαηαγξαθέο 

ζπκβάλησλ (mod_log_config) θαζψο θαη ππνζηήξημε 

θίιηξσλ(mod_ext_filter). Μηα δεκνθηιήο κέζνδνο ζπκπίεζεο πνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ Apache είλαη ην  

externalextensionmodule(mod_gzip) ην νπνίν βνήζα ζηνλ λα 

κεησζεί ην κέγεζνο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ 

HTTP. Δπίζεο δεκνθηιέο είλαη θαη ην ModSecurity 

ην νπνίν είλαη κηα κεραλή αλνηρηνχ θψδηθα πνπ εληνπίδεη θαη 

εκπνδίδεη εηζβνιέο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Σν ηζηνξηθφ ηνπ 

Apache κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κέζσ ελφο webbrowser 

ρξεζηκνπνηψληαο ειεχζεξεο εθαξκνγέο φπσο AWStats/W3Perl ή 

ην Visitors. 

Κάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Apache είλαη ην 

VirtualHosting, πνπ επηηξέπεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο 

λα εμππεξεηνχληαη απφ κία κφλν εγθαηάζηαζε ηνπ server, 

παξακεηξνπνηήζηκα κελχκαηα ζθάικαηνο, Βάζεηο δεδνκέλσλ 

βαζηζκέλεο ζε απζεληηθνπνίεζε DBMS, δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ 

θαη ππνζηήξημε δηαθφξσλ GUIs(GraphicalUserInterfaces). 

 

Χξήζε 

 

Ο Apache ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ζειίδσλ 

ζην Γηαδίθηπν. Πνιιέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη κε 

βάζε ην πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξεη ν 

Apache. Ο ζπγθεθξηκέλνο server απνηειεί θνκκάηη ηεο 

δεκνθηινχο νκάδαο εθαξκνγψλ LAMP ηελ νπνία απνηεινχλ ν 

Apache, ην ιεηηνπξγηθφ Linux, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ MySQL θαη νη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP/Perl/Python. 



Ο Apache απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη πνιιψλ παθέησλ εθαξκνγψλ 

φπσο : OracleDatabase, IBMWebSphereapplicationserver, 

WebObjectapplicationserver, MacOSX, NovellNetWare 

6.5 θαζψο θαη ζε πνιιέο δηαλνκέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

Linux. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε δηάθνξεο άιιεο πεξηπηψζεηο 

φπσο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο ζέιεη λα δηαζέζεη 

πεξηερφκελν κε έλα αζθαιέο θαη αμηφπηζην ηξφπν ή απφ 

πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ πνπ ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηνπηθά ηελ 

πξφνδν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο θαηά ηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο. 

 

4.1.2. Php My Admin 

 

Σν PhpMyAdmin είλαη έλα εξγαιείν γξακκέλν ζε php κε ην 

νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε κέζσ 

web.Σν phpMyAdmin κπνξεί λα ρεηξίδεηαη πιήξσο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πίλαθεο, πεδία πηλάθσλ αιιά θαη έλα νιφθιεξν 

MySQL Server. Τπνζηεξίδεη 54 γιψζζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ηα ειιεληθά θαη είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

Γπλαηόηεηεο ηνπ PhpMyAdmin: 

 

Σν PhpMyAdmin κπνξεί λα : 

 

• Γεκηνπξγεί θαη λα δηαγξάθεη βάζεηο δεδνκέλσλ 

• Γεκηνπξγεί, ηξνπνπνηεί, δηαγξάθεη, αληηγξάθεη θαη 

κεηνλνκάδεη πίλαθεο 

• Κάλεη ζπληήξεζε ηεο βάζεο 

• Πξνζζέηεη, δηαγξάθεη θαη ηξνπνπνηεί πεδία πηλάθσλ 

• Δθηειεί εξσηήκαηα SQL αθφκα θαη νκαδηθά (batch) 

• Γηαρεηξίδεηαη θιεηδηά ζε πεδία 

• Φνξηψλεη αξρεία θεηκέλνπ ζε πίλαθεο 

• Γεκηνπξγεί θαη δηαβάδεη πίλαθεο(πνπ πξνέξρνληαη 

απφ dump βάζεο) 

• Δμάγεη δεδνκέλα ζε κνξθή CVS, XML θαη LATEX 

• Γηαρεηξίδεηαη πνιινχο δηαθνκηζηέο 

• Γηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο MySQL θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο 

• Διέγρεη ηελ αλαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ MyISAM πηλάθσλ 

• Γεκηνπξγεί PDF γξαθηθψλ ηνπ layout ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ 

• Δθηειεί αλαδεηήζεηο ζε φιε ηε βάζε δεδνκέλσλ ή 

κέξνο απηήο 



• Τπνζηεξίδεη πίλαθεο InnoDB θαη μέλα θιεηδηά 

• Τπνζηεξίδεη MySQLi, κηα βειηησκέλε επέθηαζε 

ηνπ MySQL 

 

4.1.3. Τη είλαη ην Wamp 
 

Σν WampServer είλαη έλα web Windows πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο. αο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε εθαξκνγέο web 

κε Apache, PHP θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ζε MySQL. Δπίζεο, 

έξρεηαη κε ην phpMyAdmin γηα λα δηαρεηξίδεζηε εχθνια ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ζαο. Σν WampServer εγθαζηζηάηε 

απηφκαηα θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη πνιχ δηαηζζεηηθή. Θα 

κπνξείηε λα ζπληνληζηείηε ηνλ server ζαο ρσξίο θαλ λα 

αγγίδεηε ηελ ξχζκηζε αξρεία. Σν WampServer είλαη ε κφλε 

ζπζθεπαζκέλε ιχζε πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα αλαπαξαγάγεηε 

δηαθνκηζηή παξαγσγήο. Μφιηο WampServer είλαη 

εγθαηεζηεκέλν, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε φζεο 

Apache, MySQL θαη PHP θπθινθνξίεο φπσο ζέιεηε. Σν 

WampServer έρεη επίζεο trayicon γηα ηε δηαρείξηζε ησλ server 

ζαο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο. 

 

4.1.4. Τη είλαη δπλακηθή ηζηνζειίδα  
 

Γπλακηθή ηζηνζειίδα είλαη ε ηζηνζειίδα πνπ ηα ζηνηρεία ηεο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ρξήζηε. Γηα λα έρνπκε κηα δπλακηθή 

ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα έρνπκε θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ. Οη 

δπλακηθέο ηζηνζειίδεο απαηηνχλ πξνγξακκαηηζκφ θαη είλαη 

αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε ε θαηαζθεπή ηνπο. 

 

Πιενλεθηήκαηα απφ κηα ζσζηά ζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα: 

 

• δεκηνπξγία παξνπζίαο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν 

• αχμεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο επηρείξεζεο ή/θαη 

πξντφλησλ 

• πξνψζεζε επηρείξεζεο ή/θαη πξντφλησλ κέζσ 

δηαθεκίζεσλ θαη δηαδηθηπαθψλ 

• εθζηξαηεηψλ 

• αχμεζε πσιήζεσλ 

• αχμεζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, πειαηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ 

• ππνζηήξημε πειαηψλ 

• εχθνιε επηθνηλσλία κε πειάηεο 



• παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε λέα θαη αλαθνηλψζεηο 

γηα ηελ επηρείξεζε ή/θαη ηα 

• πξντφληα ζαο 

• πξνβνιή ηεο επηρείξεζήο ζαο σο ζχγρξνλε θαη 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλε 

 

Υαξαθηεξηζηηθά δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ : 

 

• εηδηθήο θαηαζθεπήο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδαο (custom 

made web design) 

• χζηεκα _ηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content 

Management System – CMS) 

• απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ 

• απεξηφξηζηνο αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ 

• ζπκβαηφηεηα κε πνιιαπινχο browsers 

• ζπκβαηφηεηα κε πξφηππα δηαδηθηχνπ 

• βειηηζηνπνίεζε ρξφλνπ απφθξηζεο (response time 

optimized) 

• θαηαρψξεζε ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο 

• βαζηθφ Search Engine Optimization (SEO) 

• λεα & αλαθνηλψζεηο 

• εγγξαθή δηαδηθηπαθνχ νλφκαηνο (domain name) γηα 1 

ρξφλν 

• δηαδηθηπαθή θηινμελία (web hosting) γηα 1 ρξφλν 

• ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

• εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

 

4.2. Εγκατϊςταςη του WAMP 
 

Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WAMP, αλ αθφκα δελ 

έρνπκε ηελ εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή καο. Σφηε 

πιεθηξνινγνχκε ζε έλα πεξηεγεηή Ιζηνχ (Web browser) ηε ιέμε 

WAMP, πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα http://www.wampserver.com/en/ 

θαη παηάκε  Download ζηελ αληίζηνηρε έθδνζε πνπ ζέινπκε γηα 

ηνλ ππνινγηζηή καο 32 ή 64 bits. 

http://www.wampserver.com/en/


 
Δθφζνλ ην αξρείν έρεη θαηέβεη, ζηε ηνπνζεζία πνπ έρνπκε 

επηιέμεη, ηφηε πάκε θαη παηάκε δηπιφ θιηθ ζε απηφ γηα λα 

μεθηλήζεη ε απηφκαηε εγθαηάζηαζε ηνπ WAMP, θαη αθινπζνχκε 

ηα βήκαηα φπσο θαη ζε θάζε πξφγξακκα παηψληαο επφκελν, 

επφκελν θαη ηηθ ζην license agreement. 

 

 



 
 

ε θάπνην ζεκείν ζα καο δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζνπκε ην email 

καο γηα ην php mail parameters, ην φπνην ην αθήλνπκε φπσο έρεη 

θαη παηάκε επφκελν κέρξη λα ηειεηψζεη ε εγθαηάζηαζε θαη λα 

μεθηλήζεη ην wamp. 

 

 
 

Κε ην ηειεπηαίν θνπκπί μεθηλάκε θαη ην wamp. 

 



 
 

Δθφζνλ νινθιεξψζακε ηελ εγθαηάζηαζε ηφηε θάησ δεμηά ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο, εθεί πνπ δείρλεη πνηα πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ 

ζα εκθαληζηεί έλα πξάζηλν w. Αλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ 

είλαη πξάζηλν ηφηε θαιφ είλαη λα θιείζεηε φιεο ηηο δηεξγαζίεο 

φπσο Skype, Facebook θαη online games. Γηαηί ην απνηξέπνπλ απφ 

ην λα μεθηλήζεη. Παηψληαο πάλσ ηνπ αξηζηεξφ θιηθ ηφηε καο 

αλνίγεη κηα ιίζηα φπσο θαίλεηε ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 

 

 

 
 

 



Καη παηψληαο Local host ηφηε ζα πξέπεη λα καο εκθαλίδεηε ε εμήο 

εηθφλα. 

 

 
 

 
Αθού παηήζοσμε πάνω ζηο phpΜyAdmin βλέποσμε ηο κενηρικό menu όποσ 
μπορούμε να δημιοσργήζοσμε και να διατειριζηούμε ηις βάζεις δεδομένων μας. 



 
 

 

4.3. Εγκατϊςταςη του WordPress 
 

Δθφζνλ πάιη αθνινπζήζνπκε ηελ ηδία ηαθηηθή κε ην WAMP 

θαη έρνπκε θαηεβάζεη ην wordpress ζηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε 

ηφηε αθνινχζεκα ηα έμεηο βήκαηα. 

Κάλνπκε απνζπκπηέζεη ηνπ αξρείνπ ζην θάθειν www. Σν φπνην 

βξίζθεηε ζην ηνπηθφ δίζθν ©, ζην θάθειν wamp, παηψληαο δηπιφ 

θιηθ κπαίλνπκε θαη βξίζθνπκε ην θάθειν καο www. Σνλ νπνίν 

επηιέγνπκε λα γίλεη ε απνζπκπηέζεη. 

Σφηε πεγαίλνπκε ζην wamp θαη παηάκε php my admin γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ, κε ην φλνκα ην νπνίν εκείο 

πνζνχκε. Θα καο δεηεζεί πξψηα φκσο φλνκα ρξεζηή, ην νπνίν 

είλαη root φπσο θαίλεηε ζηε θσηνγξαθία. 



 
Μεηά εθφζνλ δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ θαη κεηά 

πεγαίλνπκε ζην local host θάζεηνο wordpress φπνπ είλαη θαη ην 

directory πνπ δεκηνπξγήζακε ην Wordpress. Παηάκε create a 

configuration file, let‟s go, database name είλαη απηή πνπ βάιακε 

πξηλ, user name είλαη ην root, password δελ βάδνπκε ηψξα, 

database host, local host θαη ην άιιν ην αθήλνπκε σο έρεη θαη 

παηάκε submit. Ο ιφγνο πνπ εγθαζηζηνχκε ην Wordpress ζην local 

host είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα πσο 

ιεηηνπξγεί έλαο web server θαη γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε κεηά 

θαη online. 

 



 
 

 
 

Με ην πνπ ηειεηψζνπκε ζα καο δεηεζεί λα θάλνπκε ηεο 

πξψηεο ξπζκίζεηο, γηα ην φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη ην mail 

φλνκα ρξηζηή θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. 



 
 

Δθφζνλ γίλνπλ φια απηά θαη ζσζηά, ηφηε ήκαζηε έηνηκνη λα 

μεθηλήζνπκε ηε πεξηήγεζε καο ζην Wordpress θαη λα θηηάμνπκε 

ηε ζειίδα καο. 

 

5. Υλοπούηςη του WordPress site  
 
Να ζπκφκαζηε φηη φηαλ ζέινπκε λα πάκε ζηε ζειίδα καο ηφηε, 

πιεθηξνινγνχκε ζην browser ην εμήο http://localhost/wp-login  θαη 

ακέζσο ζα καο δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζνπκε ηνπο θσδηθνχο, γηα φλνκα 

ρξηζηή θαη θσδηθφ. Πνπ ζηε πεξίπησζε καο είλαη admin θαη 123456789, 

γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε.  

http://localhost/wp-login


 

  
 

 
5.1. Γενικό διευθϋτηςη ιςτοτοπου 
 

Με ην πνπ παηήζνπκε ζχλδεζε ηφηε ζα πεξηεγεζνχκε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ wordpress θαη ζα θαηαιάβνπκε φηη ήδε αλαγξάθεηε 

ην φλνκα ηηο ζειίδαο καο, πάλσ αξηζηεξά θαη φηη ήκαζηε admin, 

δειαδή ήκαζηε ζην πηλάθα έιεγρνπ. ην φπνην φπσο βιέπνπκε 

αξηζηεξά εκθαλίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ηεο επηινγέο πνπ έρνπκε κε ην 

wordpress ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηα κειή ηεο ζειίδαο, ζρφιηα, 

πνιπκέζα, άξζξα, εξγαιεία, ξπζκίζεηο θαη ηα πξφζζεηα.  



 
 

5.2. Άξζξα  

 

Αλαθέξεηε ζε φηη αθνξά ηα άξζξα, ηα φπνηα κπνξεί λα είλαη λέα 

άξζξα ή λα θαηεγνξηνπνηήζεηο θάπνην άιιν άξζξν ή θαη λα βάιεηο 

κηα εηηθέηα ζε έλα άξζξν ην νπνίν ππάξρεη ή ην θηηάρλεηο εζχ 

αξγφηεξα. 

 

5.3. Πνιπκέζα 

 

Γείρλεη θαη καο επηηξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε φια ηα αξρεία πνπ 

έρνπλ εηθφλα, βίληεν θαη ήρν. ην παξψλ ηζηνηψπν ε ζπιινγή 

έθηαζε ζηηο 31 θσηνγξαθίεο, πνπ καδί είλαη θαη νη θσηνγξαθίεο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθεθαιίδα θαη θφλην.  

 

5.4. Σειίδεο 
 

Κάλνπκε δηνξζψζεηο θαη ξπζκίζεηο ζηηο ζειίδεο, νη νπνίεο είλαη ην 

θπξηφηεξν ζε έλα ηζηνηψπν. Γηαηί πάλσ ζε απηέο βαζίδεηαη ψζηε λα 

έρνπκε ην νπηηθφ απνηέιεζκα εκείο, είηε ζαλ άξζξα είηε ζαλ κελνχ 

θαη ππνκελνχ. 

  



5.5. Σρόιηα 
 

Γηεπζέηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρνιίσλ ζαλ δηαρεηξηζηήο. 

 

5.6. Εμφϊνιςη και Μενού 
 

Σν επφκελν βήκα καο είλαη λα κνξθνπνηήζνπκε ηη ζειίδα καο 

νπφηε, κεηά ην ζέκα έρεη ζεηξά ε ξπζκίζεηο θαη ην κελνχ. Πάκε εθεί 

πνπ ιέεη εκθάληζε θαη κε ην πνπ θάλνπκε έλα θιηθ ηφηε εκθαλίδνληαη 

νη έμεηο επηινγέο :  

 Θέκαηα: Ήδε ην wordpress έρεη θάπνηα ζέκαηα ζαλ δήγκαηα 

γηα ην ζηηι θαη ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνηνπνπ καο, 

δειαδή αλ ζέινπκε λα έρεη ην ραξαθηήξα θφξνπκ ή ελφο 

απινχ site θαη ηα πξφζζεηα λα εκθαλίδνληαη αξηζηεξά ή 

δεμηηά αληίζηνηρα. Αιιά ιφγν φηη είλαη αλνηρηφο θψδηθαο θαη 

θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία βιέπνπκε ή ςάρλνπκε ελδέρεηαη λα 

κελ ιεηηνπξγνχλ, νπφηε πάληα λα δηαβάδνπκε ηηο πεξηγξαθέο 

θαη ηηο εθδφζεηο γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα. 

 Πξνζαγσγέαο : Απφ εδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε φιεο ηηο 

κεηαηξνπέο θαη λα βιέπνπκε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο 

αιιαγέο πνπ θάλνπκε.  

 Μνλάδεο: Δίλαη κε απιά ιφγηα ηα δηάθνξα πεξίεξγα 

«κπηριηκπίδηα» πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αξηζηεξά θαη δεμηηά 

κηαο ζειίδαο. Όπσο ν θαηξφο ή ε ψξα θιπ. Γηα λα ηα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηα επηιεγνχκε κε ζπλερφκελν θιηθ θαη ηα 

ζέξλνπκε ψζηε λα ηα βάινπκε ζε έλα ηεηξάγσλν, πνπ ιέγεηε 

main sidebar θαη γηα αλ ηα απελεξγνπνηήζνπκε απιά ηα 

ηξαβάκε θαη ηα αθήλνπκε εθεί πνπ ιέεη αλελεξγέο κνλάδεο. 

 Μελνχ: Δδψ ζα ξπζκίζνπκε ην κελνχ καο, αιιά θαη φηη 

αθνξά κε απηφ, δειαδή ππνκέλνπ θαη ηε δνκή ηνπ. Δθφζνλ 

επηιέμνπκε ην θεληξηθφ κελνχ γηα επεμεξγαζία ηφηε ζα 

πξέπεη λα θηηάμνπκε πξψηα ζειίδεο (νη νπνίεο είλαη πην 

πάλσ ζηελ νκάδα ησλ ζρνιίσλ, πνιπκέζα θαη άξζξα), 

εθφζνλ θάλνπκε ζειίδεο κε ην φλνκα πνπ ζέινπκε ηφηε ζα 

εκθαληζηνχλ ζην ηεηξάγσλν πνπ ιέεη ειίδεο θαη απφ εθεί 

κπνξνχκε αλ ηεο επηιέμνπκε γηα ην θεληξηθφ κελνχ, πνπ 

εκείο ην βιέπνπκε δεμηηά ζην ηεηξάγσλν πνπ γξαθεί Γνκή 

κελνχ. Δθεί ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα πνπ ζα επηιέμνπκε θαη 

εθφζνλ εκθαληζηεί ηφηε ζην κελνχ καο ζηε θεληξηθή ζειίδα 

ζα εκθαληζηεί ζαλ έλα μερσξηζηφ κελνχ, ελψ αλ ην 

κεηαθηλήζνπκε ιίγν δεμηά ηφηε απηή ε ζειίδα πνπ ηη πάκε 

ιίγν πην δεμηά απφ ην θεληξηθφ κελνχ ζα εκθαλίδεηαη ζαλ 

ππνκελνπ. Απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε κε φζεο ζειίδεο 



επηζπκνχκε θε ζαλ επηινγή κελνχ, αιιά θαη σο ππνκελνπ. 

Αλ ζέινπκε ππνκελνπ ηνπ ππνκελνπ ηφηε απφ ην ήδε 

ππάξρσλ ππνκελνπ ηφηε βάδνπκε ηελ επνκέλε ζειίδα αθφκα 

πην δεμηηά θαη έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 Theme Options: Ρπζκίδνπκε ηε επηινγέο ηνπ ζέκαηνο ρξψκα 

θφληνπ ηξφπνο εκθάληζεο. 

 Κεθαιίδα:  Αθνξά ηε επηθεθαιίδα καο, πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε φηη ζέινπκε, λα αιιάμνπκε θσηνγξαθία αιιά θαη 

ην ηξφπν πνπ θαίλεηε ζην ρξήζηε. 

 Φφλην: θαη εδψ επηιέγνπκε ην θφλην πνπ ζέινπκε λα 

εκθαληζηεί πίζσ απφ ην κελνχ θαη ηη θεληξηθή ζειίδα. 

 Δπεμεξγαζία: Δδψ είλαη γηα „„θαζαξή‟‟ επεμεξγαζία ζην  

θψδηθα πιένλ. 

 

 
 

5.7. Πρόςθετα 

 

Δδψ βιέπνπκε ηα πξφζζεηα πνπ έρνπκε. Με ηεο έμεηο επηινγέο:  

 Δγθαηεζηεκέλα: Πξφζζεηα πνπ ήδε έρνπκε θάλεη 

εγθαηάζηαζε θαη κπνξνχκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε. 

 Νέν πξφζζεην: Δδψ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ςάμνπκε γηα 

θάπνην πξφζζεην πνπ ζέινπκε γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. Όπσο 

θαη εγψ γηα ην πξφζζεην πνπ κπνξεί λα θιίλεη ξαληεβνχ. 



 Δπεμεξγαζία: Γηα λα επέκβνπκε ζην θψδηθα. 

 

 
5.8. Μειή   

 

Αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ κειψλ πνπ ζα έρεη ε 

ζειίδα καο, αιιά θαη πφζνη απφ απηνχο ζα είλαη ζαλ δηαρεηξηζηέο ή 

ζαλ απιά κειή.  

 

5.9. Δξγαιεία θαη ξπζκίζεηο  

 

Δίλαη γηα ηελ ξχζκηζε ηηο ζειίδαο καο γηα ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 

ψξα, email, ηίηινο ηζηνρψξνπ, ππφηηηιν θαη URL. 

Δλψ ηα εξγαιεία αλαθέξνληαη θχξηνο ζην ηξφπν πνπ ζα γίλεηε ε 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή θεηκέλσλ.  

 

6. Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα κεηά ην ηέινο ηεο πηπρηαθήο είλαη: 

 Μεηά απφ ηελ έξεπλά καο γχξσ απφ ην δηαδίθηπν θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ κάζακε γηα ην πνηεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

θαη κε ζπλέρεηα πνηα CMS θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν. 

 Μάζακε πψο λα θηηάρλνπκε ηζηνζειίδεο κε ην Wordpress θαη 

γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην ίδην θαη ν ππξήλαο ηνπ. 



 Μειεηήζακε ηηο ελφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα απφ ην 

Wordpress θαη πφζν ζεκαληηθέο είλαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηζηνζειίδσλ. 

 Υξεζηκνπνηήζακε ην photoshop γηα λα θηηάμνπκε ηελ εηθφλα 

ηεο θεθαιίδαο καο θαη λα θαηαλνήζνπκε πψο ιεηηνπξγεί ην 

πξφγξακκα απηφ. 

 

6.1. Σπκπεξάζκαηα 
 

Σν Wordpress  είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν CMS ζην δηαδίθηπν 

θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο ζειίδεο κε βάζε απηφ. Καη έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα είλαη φηη βγαίλεη ζηα Διιεληθά πιένλ νπφηε είλαη αθφκα 

πην εχθνιν ζηε ρξίζε ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ είλαη πάξα πνιιέο θαη 

κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο φηη ζειίδα ζέιεηο φηαλ ην γλσξίδεηο πνιχ 

θαιά. Μεγάιν κέξνο γηα ην Wordpress είλαη θαη νη ελφηεηεο ηνπ πνπ 

ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δσξεάλ ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ λα ζε 

βνεζήζνπλ ζην λα εθηειέζνπλ κηα ιεηηνπξγία ζηελ ηζηνζειίδα ζνπ. 

Μεγάιε βνήζεηα πξνζθέξεη θαη ην δηαδίθηπν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη κέζα απφ forum ρηιηάδσλ ρξεζηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

αθφκα θαη ζηελ Διιάδα. Δίλαη πάξα πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη 

δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ βξεηο βνήζεηα αλ ρξεηαζηείο ή αθφκα 

θαη πνιιά έηνηκα πξάγκαηα. 

 

6.2. Μειινληηθή εξγαζία θαη επεθηάζεηο 

 

Η εξγαζία απηή ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα βνεζήζεη θαη άιινπο 

θνηηεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ κε ην Wordpress θαη λα 

θηηάμνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα. Απνηειεί έλα θαιφ νδεγφ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Wordpress, γλψζεο γηα ην ηί είλαη απηφ θαη ηελ 

γεληθή ζεσξία ηνπ. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

βνεζήζεη νξηζκέλνπο πνπ ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

ελφηεηα. Λφγν φηη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνψζεζεο ηεο δνπιεηάο καο 

κέζα απφ απηή ηε ζηηγκή πνπ αλέβεη ζην δηαδίθηπν.  

 


