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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (World Wide 
Web) έρεη νδεγήζεη ζηελ ζηαζεξή αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Οη 
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη πιένλ ην Γηαδίθηπν έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζπλερφκελε αχμεζε ησλ 
ρξεζηψλ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο, έρνπλ θαηαζηήζεη ην Γηαδίθηπν σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα 
πιεξνθφξεζεο. 

Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή έρεη σο ζθνπφ ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε κηαο 
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ κε ηε ρξήζε θαη ηελ επέθηαζε 
ηνπ Drupal, ελφο αλνηθηνχ ηχπνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο ηζηνζειίδαο απηήο ρξεηάζηεθε λα κειεηήζνπκε ην Drupal θαη ηνλ ππξήλα ηνπ γηα λα 
θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη. Αξρηθά 
γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ webzines (web - magazines), 
θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα 
επηζθφπεζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή 
ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Drupal. Σέινο, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ επέθηαζε θαη ηελ 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ Drupal κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ 
ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ. 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ 
δηαηξηβή, απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ππνζηεξίδεη 
ππεξεζίεο Web 2.0 θαη παξνπζηάδεηαη ζε δεχηεξε δηαηξηβή κε ηίηιν «Γηαρείξηζε δπλακηθνχ 
πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0». 

 

ABSTRACT 

The constant use of the Internet and the World Wide Web has led to a continuous development 
in technology concerning them. The Internet has to offer such great potential that its users 
continue to increase, and this, as a fact, in combination with the rising use of e-media 
(electronic media) have made the Web one of the most important means of information. 

This particular thesis aims to design and utilize an electronic music magazine (e-zine) 
by using and furthering an Open Source CMS. In order to fulfill the needs of this current 
website, we had to study Drupal as well as its core, so as to understand the way it functions and 
the potential it can offer. For starters, we offer a brief narration of how webzines (web 
magazines) evolved as well as the vital role they have played in delivering information on the 
Net. Afterwards, there is a review on Open Source CMS where we focus on how Drupal works. 
At the end, an analytical description of the procedure is provided as well as the steps taken so 
as to install, further and check the parameters concerning Drupal with the purpose to create a 
modern electronic music magazine. 

We have to mention that this web application, presented at this thesis, constitutes a part 
of a wider information system, that supports WEB 2.0 technologies, and it is presented on a 
second thesis and titled: “Operated dynamic content by using WEB 2.0 technologies”. 
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Κεφάλαιο 1
ο

 - Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή της εργασίας 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ κε ηε ρξήζε ηνπ Drupal, ελφο ζχγρξνλνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Η δεκηνπξγία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έρεη γίλεη κε 
γλψκνλα ηελ απιφηεηα θαη ηελ επρξεζηία πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα πεξηεγείηαη θαη 
λα βξίζθεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ςάρλεη, κε φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιν, γξήγνξν θαη θαηαλνεηφ 
ηξφπν. Η θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε δπλακηθή 
ελεκέξσζε ησλ ζειίδσλ ηεο. 

Η εθαξκνγή ππνζηεξίδεη ηξείο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, ηνπο επηζθέπηεο (ηειηθνί ρξήζηεο), 
ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη ηνλ δηαρεηξηζηή (Admin). Οη ηειηθνί ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα 
πινεγνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα ζρνιηάδνπλ θαη λα 
αμηνινγνχλ θάπνηεο απφ απηέο. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ λέεο 
πιεξνθνξίεο, ελψ ν δηαρεηξηζηήο ζα έρεη πιήξε έιεγρν ηεο εθαξκνγήο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο. 

Ο ηζηφηνπνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα πεξηεγείηαη κεηαμχ 
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ θαη λα αλαδεηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 
Έρεη ζρεδηαζηεί θαη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνινο ζηε ρξήζε θαη ηα 
πεξηερφκελά ηνπ λα είλαη ρσξηζκέλα ζε θαηαλνεηέο γηα ηνπο ρξήζηεο θαηεγνξίεο. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή 
ηελ δηαηξηβή, απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ππνζηεξίδεη 
ππεξεζίεο Web 2.0 θαη παξνπζηάδεηαη ζε δεχηεξε δηαηξηβή κε ηίηιν «Γηαρείξηζε δπλακηθνχ 
πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0». 

1.2 Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εργασίας 

ηελ επνρή πνπ δνχκε ην δηαδίθηπν έρεη γίλεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δσήο καο, φπνπ 
απεπζπλφκαζηε γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη αλεχξεζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ γηα αγνξά. 
Δπίζεο έρεη γίλεη έλαο ρψξνο ζπλάληεζεο κε θίινπο θαη άγλσζηνπο απφ φιν ηνλ θφζκν, θαζψο 
θαη έλαο ρψξνο δηαζθέδαζεο βαζηζκέλνο ζε κηα πιεζψξα ηζηνηφπσλ θαη εθαξκνγψλ. 

Έηζη ζα ήηαλ πάξα πνιχ ρξήζηκν λα βξίζθακε έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα καο έδηλε ηελ 
δπλαηφηεηα λα θηηάρλνπκε ηζηνζειίδεο γξήγνξα θαη εχθνια θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 
πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο. Απηφ κεηά ηελ έξεπλα καο βξήθακε φηη ήηαλ ην 
Drupal (www.drupal.org). 

Έλα ζηνηρείν πνπ ήηαλ θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο καο 
ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ηζηφηνπν πνπ ζα παξείρε ελαιιαθηηθέο πιεξνθνξίεο, λέα θαη 
ζπάληεο ζπλεληεχμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Rock θαη Metal κνπζηθή, αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο 
ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ειεχζεξε πιεξνθφξεζε καθξηά απφ νηθνλνκηθά νθέιε θαη δηάθνξεο άιιεο 
ππνθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο πξνο φθεινο ηξίησλ. 

1.3 τόχοι της εργασίας 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ, ελφο 
δπλακηθνχ ηζηφηνπνπ, ν νπνίνο ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα 
πεξηεγεζεί κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ θαη λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ηνλ ελδηαθέξνπλ. Δπίζεο, ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα 
κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο δπλακηθά.  

Με ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα πξνζπαζήζνπκε λα εθπιεξψζνπκε ηα αθφινπζα: 

 

 Τινπνίεζε πξαθηηθνχ κέξνπο 

 Τινπνίεζε ζρεδηαζηηθνχ κέξνπο (theme) 

 Λεηηνπξγηθφηεηα 
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 Απνδνηηθφηεηα 

 ρεδηαζηηθή νξζφηεηα 

 πκβαηφηεηα κε ηα ζχγρξνλα πξφηππα ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Βειηηζηνπνίεζε ρξφλνπ απφθξηζεο (response time optimization) 

 Δηζαγσγή θαη παξακεηξνπνίεζε κνλάδσλ (modules) 

 Γπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

 Καηαρψξηζε ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο 

 Βαζηθφ Search Engine Optimization (SEO) 

 

Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγαιείνπ αλνηθηνχ θψδηθα Drupal, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Δπίζεο, είλαη ε θαηαλφεζε 
θάπνησλ βαζηθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία 
ηζηνζειίδσλ, φζν θαη γηα ηελ επέθηαζε δηαθφξσλ modules ηνπ Drupal. ε απηφ ην ζεκείν 
βνήζεζαλ δηάθνξα modules γηα ην Drupal. Σέινο, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη 
πεγή ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη κειέηεο, γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 
πιαίζηα ηεο. 

1.4 Δομή εργασίας 

Η δνκή ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε αθφινπζε: 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο Zine, ελψ παξάιιεια 
γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηάρπζε ηεο 
πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ζηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ, ελψ γίλεηαη κηα αλαδξνκή 
ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απφ ηηο πξψηεο ζηαηηθέο HTML ηζηνζειίδεο έσο ηηο κέξεο καο κε 
ηηο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ηη είλαη έλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ (CMS), αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη γίλεηαη 
ζχγθξηζε ησλ πηo δεκνθηιψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Drupal, Joomla, 
Wordpress). 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ιεπηνκεξήο έξεπλα πνπ θάλακε γχξσ απφ 
ηελ πιαηθφξκα ηνπ Drupal, θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη 
ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο νη 
κνλάδεο (modules), νη θφκβνη (nodes) θαη ηα ζέκαηα (themes). 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ Search Engine Optimization (SEO) 
ζηνλ ζχγρξνλν Ιζηφ. Παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ (on-site, off-site), θαζψο θαη 
νη θπξηφηεξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα βειηηζηνπνηήζνπκε έλαλ ηζηφηνπν 
δεκηνπξγεκέλν πάλσ ζηελ πιαηθφξκα Drupal. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππξήλα Drupal, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ (module), ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο (theme), ηε δεκηνπξγία ξφισλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ (πρ cron, backup) κε ζθνπφ ηελ 
θαιχηεξε απφδνζε θαη ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο καο. 

ην όγδνν θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ βεκάησλ πνπ 
αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ κνλάδσλ 
(modules) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαη ηα ζελάξηα ρξήζεο ηνπ 
ηζηνηφπνπ καο. 

Σέινο, ζην δέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο 
θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο. 
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Κεφάλαιο 2
ο

 – Ezines (Ηλεκτρονικά Περιοδικά) 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο Zine, ελψ παξάιιεια γίλεηαη κηα 
ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηα πξψηα fanzines έσο ηηο κέξεο καο θαη ηα ezines. 

2.1 Η ιστορία των Zines 

Η ηζηνξία ησλ zines εάλ θαη μεθηλάεη απφ πνιχ παιηά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη άξρηζε λα 
εμαπιψλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη λα δηαδίδεηαη ζε φιεο ηηο κεξηέο ηνπ θφζκνπ πξηλ απφ 
πεξίπνπ 5 δεθαεηίεο, θηάλνληαο ζηελ θνξχθσζε ηεο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 κε αξρέο 
ηνπ 90. Η ξίδα ηεο ιέμεο “zine” κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην “magazine” αιιά απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη απνηειεί (πνπ δελ απνηειεί) ηε ζπληνκνγξαθία ηνπ magazine. 

Σν zine δελ είλαη έλα εκπνξηθφ πξντφλ. Απνηειεί κηα εξγαζία πνπ επηβάιιεηαη λα έρεη 
ηελ αγάπε, ηελ αληδηνηέιεηα θαη ηνλ θφπν απφ απηνχο πνπ ην δεκηνπξγνχλ ρσξίο ηελ 
«νηθνλνκηθή αλαγλψξηζε» απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηηο νξηνζεηήζεηο θαη θαηεπζχλζεηο απφ δηάθνξα 
δηαθεκηζηηθά θέληξα. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ zines είλαη λα πεξάζνπλ κηα 
άιινπ είδνπο πιεξνθφξεζε (ελαιιαθηηθή) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θνηλνχ (ηα zines είραλ θαη 
ζα έρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ, απφ κνπζηθά ζε πνιηηηθά, 
πνιηηηζηηθά θηι), ρσξίο λα ην επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά θαη δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζπλεηζθέξεη θαη απηφ γηα ηελ θαιχηεξε δηάδνζε ηνπ θαη θπθινθνξία ηνπ.[1] 

Έλα zine είλαη έλα αλεμάξηεην ή απηφ-δεκνζηεπκέλν θπιιάδην, θηινηερλεκέλν αξθεηέο 
θνξέο απφ έλα θαη κφλν πξφζσπν. Σα zines ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνπνζέηεζε θαη 
επηθφιιεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ απφ θνηλνχ πάλσ ζε έλα θχξην επίπεδν πιαίζην θαη κεηά κε 
θσηνηχπεζε, φπσο θαη κε δαθηπινγξάθεζε θαη κνξθνπνίεζε ζειίδσλ ζε έλα απιφ 
πξφγξακκα ελφο ππνινγηζηή. Η αιήζεηα είλαη φηη ηα zines κπνξνχζαλ λα ηππσζνχλ θαη λα 
«δεζνχλ» κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Η offset εθηχπσζε ήηαλ κηα ζρεηηθά θνηλή ελαιιαθηηθή ιχζε 
γηα ηελ θσηνηχπεζε, αλ θαη ππάξρεη θάπνηα δηακάρε κεηαμχ ησλ αξζξνγξάθσλ ησλ zines γηα 
ην θαηά πφζνλ έληππα πνπ είλαη κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν ηππσκέλα θαη «δεκέλα», κπνξνχλ λα 
νξηζηνχλ σο zines.[2] 

2.2 Η δημιουργία των fanzines 

Σα fanzines δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε «βάζε» ησλ zines θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίο λα 
απνζθνπνχλ ζε θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο θαη λα απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ηδησηηθή ππφζεζε 
ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. Σα fanzines κε ηε ζεηξά ηνπο θαηαπηάλνληαλ κε «εηδηθά» ζέκαηα πνπ ηα 
επίζεκα πεξηνδηθά δελ κπνξνχζαλ λα εθζέζνπλ κέζσ ησλ ζειίδσλ ηνπο, αλ θαη ζπρλά 
ππήξραλ θαηλφκελα, φπνπ ηα «επίζεκα» πεξηνδηθά «δαλείδνληαλ-έθιεβαλ» θαη νηθεηνπνηνχληαλ 
άξζξα πνπ έβξηζθαλ ζε δηάθνξα fanzines ιφγσ ηε πνηθηινκνξθίαο ηνπο θαη ησλ εηδηθψλ 
γλψζεσλ πνπ εκπεξηείραλ ηα άξζξα απηά. 

Σν θάζε fanzine είρε ην «εηδηθφ» θνηλφ ηνπ πνπ απεπζπλφηαλ, ηππσλφηαλ ζε 
πεξηνξηζκέλα αληίηππα θαη θηλνχληαλ «ππνγείσο». Απηφ πνπ αξγφηεξα επηθξάηεζε λα ιέκε 
“underground”. Η δηάδνζε ησλ fanzines απφ ρέξη ζε ρέξη, απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη ιφγσ ησλ 
εηδηθψλ θαη πεξίεξγσλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, πνπ μέθεπγαλ απφ ηα θαζηεξσκέλα, έθηαζε ζε 
ζεκαληηθφ ζεκείν, ψζηε πνιιά fanzines λα εγεζνχλ κηαο νιφθιεξεο γεληάο πνπ ηελ ζπγθηλνχζε 
ην «απαγνξεπκέλν» underground θαη έςαρλε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα εθθξαζηεί δηαθνξεηηθά θαη 
ελαιιαθηηθά, καθξηά απφ δήζελ πιεξνθνξίεο θαη θαζσζπξεπηζκνχο.[1] 

πλήζσο, νη εθδφηεο, ζπληάθηεο, νη ζπληειεζηέο θαη νη γξαθίζηεο ησλ fanzines δελ 
ιάκβαλαλ θακία νηθνλνκηθή βνήζεηα. Σα fanzines παξαδνζηαθά θπθινθνξνχζαλ δσξεάλ, ή κε 
θάπνην κηθξφ θφζηνο γηα ηελ θάιπςε ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ή ησλ εμφδσλ παξαγσγήο.[5] 

2.3 Από τα fanzines στα ezines 

Με ηελ έιεπζε ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο ηα απαληαρνχ fanzines πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ζε 
κηα λέα θάζε ψζηε λα εμειηρζνχλ θαη λα κελ κείλνπλ πίζσ θαη «πεζάλνπλ». Έηζη ν θάζε έλαο 
πνπ ήζειε λα ζπλερίζεη ηελ ακεξφιεπηε θαη εηδηθή πιεξνθφξεζε ζα έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί 
ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνζέθεξε ε ηερλνινγία.[1] 
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Σα ezines ζηελ αξρή πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ησλ fanzines θαη 
ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο κνξθήο, απηνί πνπ ηα μεθίλεζαλ πξφζζεζαλ κπξνζηά ην e 
(electronic). Έηζη ζηγά ζηγά άξρηζε ε εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ (θαη εθεκεξίδσλ 
κεηά) θαζψο ηα ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά άξζξα ησλ απαληαρνχ fanzines, άξρηζαλ λα πέξλαλε 
ζην δηαδίθηπν, λα «αλεβαίλνπλ», φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη.[3] 

Η αιήζεηα είλαη φηη ζηελ αξρή θαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζχλδεζεο θαη ησλ επηινγψλ 
πνπ έδηλε ην δηαδίθηπν (internet), πνιινί βηάζηεθαλ λα πνπλ φηη ηα ezines δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηα fanzines θαη νχηε ζα είραλ ηελ ίδηα απήρεζε θαη επηηπρία. Δπηπρψο ην 
κεγάιν άλνηγκα ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο φιν ηνλ θφζκν, είρε σο απνηέιεζκα ηα ezines λα 
πνιιαπιαζηαζηνχλ ζε ρξφλν ξεθφξ, θαζψο νπνηνζδήπνηε είρε θάπνηεο γλψζεηο θψδηθα, 
γξαθηζηηθήο θαη πιεξνθνξηθήο κπνξνχζε άλεηα, γξήγνξα θαη θζελά λα αλεβάζεη κηα ηζηνζειίδα 
κε εηδηθφ πεξηερφκελν, φπνπ κπνξνχζε λα αλαλεψλεη πνιχ πην γξήγνξα απφ ην παιηφ έληππν 
πεξηνδηθφ, φπσο θαη λα δέρεηαη θαη ηε ζπκβνιή άιισλ ζπλεξγαηψλ φζν καθξηά θαη αλ 
βξίζθνληαλ απηνί. Απηφ βεβαία νθείιεηαη ζην φηη ήηαλ θαη είλαη ζρεηηθά αλέμνδν γηα θάπνηνλ λα 
δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ θαη λα γίλεη ζπληάθηεο καδί κε κηα παξέα αηφκσλ πνπ 
κνηξάδνληαη, φινη καδί, ηα ίδηα ελδηαθέξνληα.[1][3] 

Μηα λέα επνρή είρε αλαηείιεη γηα ηνπο απαληαρνχ θίινπο ηεο ειεχζεξεο πιεξνθφξεζεο 
καθξηά απφ νηθνλνκηθά νθέιε θαη δηαθνξέο άιιεο ππνθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο πξνο φθεινο 
ηξίησλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. Βεβαία κέζα ζηα ρηιηάδεο ezines, πνπ κεηέπεηηα γίλαλε 
εθαηνκκχξηα, θαη πιένλ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ κε ηελ λέα επνρή ησλ blogs, πνιιά 
πξάγκαηα άιιαμαλ. Η πιεξνθφξεζε έγηλε πνιχ πην γξήγνξε, εχθνιε αιιά φρη ηφζν «εηδηθή» 
θαη «ζσζηή», φπσο ζπλέβαηλε θάπνηε κε ηα πξσηαξρηθά ezines θαη ηα fanzines, ιφγσ ηεο 
αλσλπκίαο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Έηζη, ν θαζέλαο κπνξεί λα αλεβάζεη πιεξνθνξίεο 
αλχπαξθηεο, πνπ δελ επζηαζνχλ, ή πνπ ζίγνπλ ζεζκνχο θαη θαηαζηάζεηο ρσξίο λα έρεη ην 
«θφβν» λα ππνγξάςεη επψλπκα ην άξζξν πνπ πξφθεηηαη λα δεκνζηεχζεη. Δπίζεο, κπνξεί λα 
κελ έρεη νχηε ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο γλψζεηο, αιιά νχηε θαη ηε ζηνηρεηψδε παηδεία πνπ ηνπ 
επηηξέπεη λα ζπληάμεη έλα απιφ θείκελν. 

Οπφηε, ελψ ηα ezines μεθίλεζαλ σο ε ζπλέρεηα ησλ fanzines θαη πξνζέθεξαλ 
πξαγκαηηθά εκπεξηζηαησκέλεο απφςεηο θαη ζσζηέο εηδήζεηο (θαζφηη έγξαθαλ άηνκα γηα ζέκαηα 
πνπ πξαγκαηηθά αγαπνχζαλ θαη ηνπο ελδηέθεξαλ), έθηαζαλ ζην ζεκείν πηα λα δεκηνπξγνχληαη 
(καδί ηηο ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη ηα δηάθνξα «ηζηνιφγηα»-blogs) θαζαξά γηα 
θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. Η ελεκέξσζε θαη ηα εηδηθά άξζξα πνπ έθαλαλ ηα fanzines (ζηελ αξρή) 
θαη ηα ezines (κεηέπεηηα) λα μερσξίζνπλ, ζπζηάζηεθαλ πάλσ ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο, φηαλ 
άξρηζαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα πεξλάλε πηα ζηελ ειεθηξνληθή επνρή.[1] 

Σα πεξηνδηθά πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν, εθηφο απφ ezines, απνθαινχληαη θαη 
webzines. Οξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, ηνπο φξνπο cyberzine θαη 
hyperzine, φηαλ αλαθέξνληαη ζε ειεθηξνληθά θαηαλεκεκέλνπο πφξνπο. Παξνκνίσο, νξηζκέλα 
online πεξηνδηθά κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη θαη σο “ειεθηξνληθά πεξηνδηθά”, ψζηε λα 
απεηθνλίζνπλ δεκνγξαθηθά ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθνχο 
φξνπο θαη «νξζνγξαθίεο» (spelling) ζηηο online αλαδεηήζεηο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη 
εθδφηεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ (ezines) άξρηζαλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο 
δηαδξαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αληί γηα λα αλαπαξάγνπλ απιά ηα πεξηνδηθά ηνπο ζην 
δηαδίθηπν. Οη εθδφηεο ηνπ παξαδνζηαθνχ εληχπνπ ηχπνπ θαη νη επηρεηξεκαηίεο κε ζηφρν ην λέν 
πνιππιεζέο αλαγλσζηηθφ θνηλφ, άξρηζαλ λα δεκνζηεχνπλ αξθεηνχο «ηίηινπο» ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ηχπν. 

2.4 Ezines και Blogs 

Σα ηζηνιφγηα (blogs), πνπ αξρηθά νλνκάδνληαλ weblogs, είλαη έλα είδνο ηζηνζειίδαο πνπ 
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ην ηζηνιφγην ππνδνρήο (blogger). Σα 
ηζηνιφγηα (blogs) απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά 
έγηλαλ πην δεκνθηιή ιίγν κεηά ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001. Απηά ηα εκεξνινγηαθνχ ηχπνπ 
ηζηνιφγηα (blogs) ήηαλ έλαο ηδαληθφο ρψξνο γηα λα μερπζεί ε ζιίςε θαη ε νξγή, πνπ αθνινχζεζε 
απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Σα ηζηνιφγηα (blogs) είλαη ειεχζεξεο ξνήο θαη έθθξαζεο πεξηνδηθά ζηα νπνία νη 
bloggers πνζηάξνπλ εηδήζεηο, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αζθνχλ θξηηηθή θαη επαηλνχλ ηε 
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δεκφζηα ηάμε, δηαηππψλνπλ γλψκεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ online θαη ηνλ offline θφζκν θαη 
ελεκεξψλνπλ ηνπο επηζθέπηεο γηα επίθαηξα εηδεζενγξαθηθά ζέκαηα. Έλαο blogger κπνξεί λα 
είλαη θάπνηνο δεκνζηνγξάθνο κε εκπεηξία θαη εηδηθέο γλψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο ε 
λνκνζεζία ή πνιηηηθή, ή νπνηνδήπνηε θαζεκεξηλφ πξφζσπν ην νπνίν απνιακβάλεη λα γξάθεη 
θαη λα αληαιιάζζεη απφςεηο. Οη αλαγλψζηεο ησλ ηζηνινγίσλ (blogs), ή φζνη έρνπλ πξφζβαζε 
ζε έλα ηζηνιφγην, κπνξνχλ λα πνζηάξνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε έλα ζπκβάλ, έλα 
εηδηθφ δήηεκα ή έλαλ πνιηηηθφ ππνςήθην, ή φ, ηη άιιν ζειήζνπλ ζηνλ blogger. Απηά ηα ζρφιηα, 
ζπλήζσο, ζπλνδεχνληαη απφ ζπλδέζκνπο (links), πνπ αθνξνχλ ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
θαη αλαιχζεηο ή ζε ζπλαθή ζέκαηα. Ο blogger ζηε ζπλέρεηα δεκνζηεχεη ηα ζρφιηα ησλ 
αλαγλσζηψλ θαη ζπκπιεξψλεη θαη δίθεο ηνπ (παξαπάλσ) πιεξνθνξίεο γηα ζρεηηθά ζέκαηα. Οη 
αλαγλψζηεο ησλ ηζηνινγίσλ (blogs) έιθνληαη απφ ηελ θιεηζηνχ ηχπνπ ξπζκηζκέλε ζπλνκηιία 
ησλ ηζηνινγίσλ (blogs) θαη απφ ηηο πνηθίιεο απφςεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ blogger θαη 
απφ άιινπο ζρεηηθνχο ή κε αλαγλψζηεο ζε θάζε ηζηνιφγην (blog).[6] 

Σα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά (ezine) κνηξάδνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ηζηνιφγηα 
(blog), αιιά θαη κε ηηο online εθεκεξίδεο. πλήζσο, κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ/μερσξηζνπλ απφ 
ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηνλ ζπληαθηηθφ έιεγρν. Σα πεξηνδηθά έρνπλ ζπλήζσο ζπληάθηεο ή 
ζπληαθηηθέο νκάδεο πνπ επηζεσξνχλ ηηο εηζεγήζεηο θαη δηελεξγνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
ειέγρνπ πνηφηεηαο, ψζηε φιν ην πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθδνηψλ (απηνχο 
πνπ επελδχνπλ ρξφλν ή ρξήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ) θαη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. [4] 
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Κεφάλαιο 3
ο

 – Ο ρόλος του Διαδικτύου στη διάχυση πληροφορίας 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 
θαζψο θαη ζηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ γίλεηαη κηα αλαδξνκή ησλ δχν 
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απφ ηηο πξψηεο ζηαηηθέο HTML ηζηνζειίδεο έσο ηηο κέξεο καο κε ηηο 
δπλακηθέο ηζηνζειίδεο θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. 

3.1 Οι πρώτες HTML ιστοσελίδες 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, νη ηζηνζειίδεο απνηεινχληαλ απφ απιά πεδία θεηκέλνπ (text 
fields), πνπ ήηαλ ζηνηβαγκέλα κέζα ζε θαθέινπο (files) θαη αλεβαζκέλα ζε θάπνην server  ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Με νλφκαηα θαη θαηαιήμεηο φπσο index.htm ή  index.html, ν θαζέλαο κπνξνχζε λα 
επηζθεθηεί θαη λα δεη κηα ηέηνηα ηζηνζειίδα κέζσ ελφο browser. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 
γιψζζαο HTML, κπνξνχζε κηα ζειίδα λα έρεη πιεξνθνξίεο – θείκελν θαη εηθφλεο θαη λα 
ζπλδέεηαη κέζσ ζπλδέζκσλ θαη κε άιιεο παξφκνηεο ζειίδεο. 

Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε γηα θάπνην δηάζηεκα κε απφιπηε επηηπρία 
θαη ήηαλ επίζεο θαηαλνεηφ απφ φινπο. Κάζε ζειίδα απνηεινχληαλ απφ έλα φλνκα θαη ζην ηέινο 
είρε ηελ θαηάιεμε .html ή htm θαη ήηαλ αλεβαζκέλε ζην server, ψζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα 
ηελ επηζθεθζεί. Η νξγάλσζε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηλφηαλ κε θαθέινπο κέζα ζηνπο νπνίνπο 
έκπαηλαλ νη html ή htm ζειίδεο ηνπ θάζε site, γηα παξάδεηγκα: 
http://www.example.com/news/top_news.html. Οη αιιαγέο, νη αλαλεψζεηο ή νη δηνξζψζεηο, πνπ 
έπξεπε λα γίλνπλ ζε θάζε ζειίδα ηνπ site απφ ηνλ webmaster, γίλνληαλ πάληα αθνινπζψληαο 
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, δειαδή ην άλνηγκα ηεο ζειίδαο κέζσ ηνπ ζεκεησκαηάξηνπ (notepad) ή ελφο 
πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ (φπσο ην παιηφ θιαζζηθφ Frontpage ηεο Microsoft), ή 
επί ηφπνπ αιιαγή-δηφξζσζε πάλσ ζηε ζειίδα θαη ην αλέβαζκά ηεο πάιη ζην server. 

Γπζηπρψο θαζψο ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο site κεγάισλε θαη αχμαλε κε 
πξαγκαηηθά κεγάιε ηαρχηεηα, κεηά απφ έλα δηάζηεκα π.ρ. ελφο έηνπο, ήηαλ πνιχ δχζθνιν ην 
λα ζπληεξεί θάπνηνο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηφζεο πνιιέο ρηιηάδεο ζειίδεο, πξάγκα ην φπνην 
δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα φπσο: 

 

1. Η αιιαγή ζην ζρεδηαζκφ ηνπ site απαηηνχζε παξά πνιχ δνπιεηά. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 
ζειίδαο θαη ην ηειηθφ layout, γίλνληαλ μερσξηζηά γηα θάζε ζειίδα. Σν CSS (Cascading 
Style Sheets) δελ είρε αθφκα μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φπσο ζήκεξα, φπνηε ην λα 
αιιάμεη θάπνηνο έζησ θαη ηε γξακκαηνζεηξά ζε έλα site ζα έπξεπε λα ην θάλεη ζε θάζε 
ζειίδα μερσξηζηά. 
 

2. Η δνκή ηνπ site είρε σο απνηέιεζκα ζην λα πξέπεη λα αληηγξάθεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. 
Σα πεξηζζφηεξα site είραλ έλα header  κε ην logo  θαη έλα κελνχ πξνήγεζεο (navigation 
bar), έλα footer κε ηα δηθαηψκαηα (copyrights) θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπ site… θαη δηάθνξα άιια… έηζη κηα απιή αιιαγή ζα είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ αλαλέσζε φισλ ησλ παξειθφκελσλ ζεκάησλ θαη ζειίδσλ κε ην site. 
 

3. Ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα θξαηήζεηο έλα site ελεκεξσκέλν κε θξέζθα λέα θαη 
πιεξνθνξίεο ζπλέρεηα. Δηδηθά ηα πην πνιχπινθα sites πνπ είραλε πνιιέο 
ππνθαηεγνξίεο γηα ηηο ζειίδεο ηνπο, είραλ κεγάιν πξφβιεκα γηαηί θάζε ππνθαηεγνξία 
ηεο θαηεγνξίαο ζα έπξεπε λα αλαλεσζεί επίζεο, αιιηψο ππήξρε θίλδπλνο λα εκθαληζηεί 
ν ιεγφκελνο ζπαζκέλνο ζχλδεζκνο (broken link) πνπ δελ νδεγνχζε πνπζελά παξά 
κφλν ζε κηα θελή ζειίδα ρσξίο θακία πιεξνθνξία.[7] 

3.2 Η εποχή των Scripts και των Βάσεων Δεδομένων 

Η αλάγθε γηα ηε ιχζε φισλ ηνλ πξνβιεκάησλ πνπ είδακε πην πάλσ, νδήγεζε ζηε πξψηε 
κεγάιε επαλάζηαζε ζην ζέκα ηνπ ηζηφ-ζρεδηαζκνχ (web design), πνπ ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ scripts (αξρεία εληνιψλ) θαη ησλ CGI (Common Gateway Interface) πξνγξακκάησλ. Σν 
πξψην βήκα ήηαλ ε ρξήζε ησλ εηδηθψλ tags (εηηθέηεο) κε ην φλνκα Server-Side Includes (SSI) 
ζε θάζε HTML ζειίδα. Με ηε βνήζεηα απηψλ ησλ tags νη webmasters κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 
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ηελ νδεγία ζην web server λα «ηξαβήμεη» ην πεξηερφκελν απφ άιιν αξρείν ή αξρεία θαη λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ζαλ λα απνηεινχζε κέξνο απηήο, θάλνληαο έηζη 
πην εχθνιε ηελ αλαλέσζε, αθνχ δηάβαδε ηα αξρεία ιεο θαη βξίζθνληαλ φια ζην ίδην κέξνο.  

Σν δεχηεξν βήκα ήηαλ ε ρξήζε απιψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε 
αξρείσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Απφ ην λα απνζεθεχεηαη θάζε αξρείν σο μερσξηζηή HTML 
ηζηνζειίδα, νη webmasters  ρξεζηκνπνίεζαλ έλα πξφγξακκα πνπ έηξερε ζην web server θαη 
έςαρλε γηα ην πεξηερφκελν θάζε άξζξνπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαδε κέζσ ηεο 
HTML ζην γεληθεπκέλν layout  ηνπ site. Οπφηε νη ηζηνζειίδεο, πνπ πξηλ είραλ απηή ηελ HTML 
θαηάιεμε http://www.example.com/news/2007/top_news.html, ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ 
http://www.example.com/news.cgi?id=10. Απφ ην λα θνηηάδεη ν browser κέζα ζην θαηάινγν κε 
ην news θαη ζηε ζπλέρεηα ζην θαηάινγν ηνπ 2007 γηα λα θαηαιήμεη λα δηαβάζεη ηα top_news 
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, φπσο θαη λα ην εκθαλίζεη ζηελ νζφλε, πιένλ ν web server  κπνξνχζε λα 
ηξέμεη ην news.cgi πξφγξακκα, ψζηε λα αλαθηήζεη ην άξζξν λνχκεξν 10 κέζα απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θαη λα ην εκθαλίζεη ζηελ νζφλε κε φιεο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο καδί. 

ιεο απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο επέβαιαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη web 
designers θαη νη web developers έπξεπε λα μεθηλήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα site. Σα 
πξνλφκηα φκσο απφ θάηη ηέηνην ήηαλ πνιιά γηα φινπο, θαζψο εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο αξρεία 
κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πεξηερφκελα θαη κε ηε ιεηηνπξγία 
ελφο απινχ script (αξρείν εληνιψλ). Αθφκα φκσο θαη κε απηέο ηηο αιιαγέο απηέο, ζπλέρηζαλ λα 
ππάξρνπλ πξνθιήζεηο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ φπσο:  

 

 Πψο αιιάδσ πάιη ηε δηάηαμε; Μεγάια site κε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα κέζα πνπ 
έηξεραλ δηάθνξα scripts (αξρεία εληνιψλ) θαη είραλ μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα 
θάπνηεο θαηεγνξίεο, απνηεινχλ αθφκα πξφβιεκα γηα ην εάλ έπξεπε λα αλαλεσζεί κφλν 
ε HTML  ζειίδα/ζειίδεο ή νιφθιεξε ε βάζε δεδνκέλσλ. 
 

 Πνιιά κηθξά «θνκκαηάθηα» έπξεπε λα ελσζνχλ. Γπλακηθφ πεξηερφκελν φπσο forums, 
guestbooks θηι, φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξνχλ, απαηηνχζαλ κηα 
δηθή ηνπο ππνδνκή θαη ζπρλά ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαλ μερσξηζηά. Σν λα 
θαηαθέξεηο λα ηα βάιεηο φια απηά καδί ζε έλα site δελ απνηεινχζε ηδηαίηεξα εχθνιε 
εξγαζία.[7] 

3.3 Η Επανάσταση του περιεχομένου 

Αξγά αιιά ζηαζεξά άξρηζαλ λα βγαίλνπλ δηάθνξα λέα πξνγξάκκαηα, πνπ κπνξνχζαλ λα 
δηαρεηξηζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά είδε πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δηαθφξσλ γλσξηζκάησλ ηνπο, ηα νπνία 
είραλ έλα πην απιφ θαη αξκνληθφ ηξφπν δηεπαθήο κε ηνπο ρξήζηεο.  

Η παιηά γεληά ηνπ ινγηζκηθνχ επηθεληξψζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη εθαξκνγέο, 
αιιά νη λεφηεξεο CMS εθαξκνγέο πξνζέθεξαλ γεληθεπκέλα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία, ηε 
δηφξζσζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο ηζηνζειίδαο. Σα πεξηζζφηεξα λέα 
ζπζηήκαηα παξείραλ κεραληζκνχο βνεζείαο ζηνπο developers (θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ), 
ψζηε λα πξνζζέζνπλ λέα αξρεία θαη ζηνηρεία ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή.  

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε πψο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS – 
content management system) θάλεη ρξήζε κηα απιήο βάζεο δεδνκέλσλ κε έλα script (αξρείν 
εληνιψλ) γηα λα ελζσκαηψζεη φια ηα παξαθάησ γλσξίζκαηα. 
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Δηθόλα 1 - CMS 

Σα CMS ζήκεξα ρσξίδνληαη ζε: 

 
1. Αλνηρηνχ Κψδηθα 
2. Κιεηζηνχ Κψδηθα 
3. Παξακεηξνπνηεκέλα – βαζηζκέλα ζε CMS Αλνηρηνχ Κψδηθα.  

 

Δκείο ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηα CMS Αλνηρηνχ Κψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα κε 
ην Drupal, ην φπνην ζεσξείηαη φρη κφλν πξσηνπφξν αλάκεζα ζηα CMS αιιά θαη σο έλα απφ ηα 
θαιχηεξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θαη ην νπνίν 
είλαη ειεχζεξν γηα φινπο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.[7] 
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Κεφάλαιο 4
ο

 – υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ηη είλαη έλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ (CMS), αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη γίλεηαη 
ζχγθξηζε ησλ πηo δεκνθηιψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Drupal, Joomla, 
Wordpress). 

4.1 Σι είναι τα υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), είλαη κηα ππνινγηζηηθή ηερλνινγηθή πιαηθφξκα 
(computer technology platform), πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε, ηελ έθδνζε, ηε δηαλνκή θαη ηνλ 
ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. πλήζσο ηα ζπζηήκαηα απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο.[8] 

Καηά θαλφλα, έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), απνηειείηαη απφ δχν 
ζηνηρεία: ην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο (content management application ή CMA) 
θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο παξάδνζεο (content delivery application ή CDA). Σν 
πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο (CMA) επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πεξηερνκέλνπ ή 
ζηνλ αξζξνγξάθν, νη νπνίνη κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα HTML, ηε δηαρείξηζε, ηε 
δεκηνπξγία, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αθαίξεζε πεξηερνκέλνπ απφ κηα ηζηνζειίδα, ρσξίο λα 
ρξεηάδνληαη ηελ εκπεηξία ελφο Webmaster. Σν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο παξάδνζεο (CDA) 
ρξεζηκνπνηεί θαη ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη ε ελεκέξσζε 
ζηνλ ηζηφηνπν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) πνηθίιινπλ, 
αιιά ηα πεξηζζφηεξα πεξηιακβάλνπλ: Web-based εθδφζεηο, δηαρείξηζε κνξθνπνίεζεο, ηνλ 
έιεγρν αλαζεψξεζεο, ην επξεηήξην, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αλάθηεζε.[9] 

Σα θχξηα είδε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη ηα εμήο: 

 

1. χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ (Enterprise Content Management 
System). Έλα ηέηνην ζχζηεκα ρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ηα έγγξαθα πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο θαη ε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία 
είλαη ε δηαρείξηζε ησλ κε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ ηεο επηρείξεζεο. 
 

2. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ (Web CMS). Μηα ηζηνζειίδα CMS 
αζρνιείηαη κε έγγξαθα θαη άιια είδε πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα 
δεκνζηεχζεηο ζην δηαδίθηπν απφ πξνγξακκαηηζηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
 

3. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο πζηαηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Component CMS). Απηά 
αζρνινχληαη κε ην πεξηερφκελν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα έγγξαθα θαη ζπρλά 
δηαρεηξίδνληαη δνκεκέλν πεξηερφκελν (π.ρ., XML) γηα λα εληνπίζνπλ, λα ζπλδέζνπλ θαη 
λα πξνζθέξνπλ ηα δεδνκέλα ζε θάζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Σέηνηα δεδνκέλα ζηε 
ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζηα χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ηα 
χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

 

Οη πέληε θχξηνη ηνκείο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ηνπιάρηζηνλ, ζε νπνηνδήπνηε CMS 
πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 

1. Έθδνζε (Versioning). Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη λα 
επαλέιζεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ζε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο πεξηερνκέλνπ, αθφκα 
θαη κεηά ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερφκελνπ. 

 
2. πεηξνεηδήο Γηαρείξηζε Υξεζηψλ (Granular User Management). Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ CMS γηα ηελ αλάζεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ κε 
βάζε ηα επίπεδα δηθαησκάησλ. 
 

3. Οξγάλσζε Πεξηερνκέλνπ θαη πζρέηηζε (Content Organization and Relation). Με απιά 
ιφγηα, απηφ απνηειεί ηελ κνλαδηθή δπλαηφηεηα ησλ CMS γηα λα ηνπνζεηνχλ ην 
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πεξηερφκελν ζε κεγαιχηεξεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζε ζρέζε κε άιια δεδνκέλα, πνπ 
ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. 
 

4. Γηαρείξηζε Αξρείσλ θαη Δηθφλσλ (File and Image Management). Απηέο νη ιεηηνπξγίεο 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ CMS λα δηαηεξνχλ ηα αξρεία ζε ζρέζε κε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 
 

5. Πνιιαπιή Καηάζηαζε Πεξηερφκελν (Multi-State Content). Απηφ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ 
ηθαλφηεηα ησλ CMS λα κπνξνχλ λα θξαηνχλ ην πεξηερφκελν ζε «πνιιαπιέο 
θαηαζηάζεηο», φπσο «ελεξγφ» θαη «αλελεξγφ». 

 

Μαδί κε απηέο ηηο παξαπάλσ ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ (CMS) πεξηιακβάλνπλ ζπρλά πνιιέο άιιεο βειηηψζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 
ε δηαρείξηζε εξγαζηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ, ε επεθηαζηκφηεηα θαη ε νινθιήξσζε, κεηαμχ ησλ 
άιισλ. Σα CMS, σο ηερλνινγηθή πιαηθφξκα, εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη, θαζψο νη ρξήζηεο θαη 
νη πξνγξακκαηηζηέο πξνζρσξνχλ ζηελ βειηίσζή ηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ 
πεξηζζφηεξεο αλάγθεο. Χο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο 
ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη απζηεξφο ηξφπνο γηα λα ηα νξίζνπκε 
αθφκα.[9] 

 
Δηθόλα 2 - Πώο ιεηηνπξγεί έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) (1) 
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Δηθόλα 3 – Γηαδηθαζία δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε CMS (2) 

4.2 Σα Πλεονεκτήματα της χρήσης των υστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου (CMS)  

 Δχθνιε πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζηελ Ιζηνζειίδα. 
 Αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ άκεζα ιφγσ ηεο πνιχ πην ζχληνκεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο. 
 Γξήγνξε θαη άκεζε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. 
 Δπθνιία ζηελ πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θεηκέλνπ θαη δηαρσξηζκνχ ησλ ζπλδέζκσλ 

(links), κέζσ ησλ εηδηθψλ θεηκελνγξάθσλ πνπ δηαζέηνπλ νη πιαηθφξκεο CMS. 
 Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Σα CMS, επίζεο, θάλνπλ ζπλήζσο ην 

έξγν ηεο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ελφο ηζηνηφπνπ επθνιφηεξν, επηηξέπνληαο ηελ 
επεμεξγαζία ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο ηζηφ-δηεπαθήο (web interface). Υσξίο ηελ 
απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ CMS ζα ήηαλ πνιχ πην δχζθνιε ε δηαρείξηζε 
πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή θαη απηφ γηαηί ζα απαηηνχζε λα 
έρεη πνιχ πεξηζζφηεξν ινγηζκηθφ εγθαηεζηεκέλν απφ έλαλ απιφ θπιινκεηξεηή 
(browser). 

 Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα αιιάμεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη, ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη ε παξέκβαζε ελφο web ζρεδηαζηή ή πξνγξακκαηηζηή (developer) 
ηζηνζειίδαο θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη γλψζε θψδηθα HTML. Η αλαλέσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα γίλεη απφ νπνπδήπνηε, αξθεί λα κπνξνχκε λα 
εηζέιζνπκε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο «εηζφδνπ» (log in) ηνπ site. 

 Πνιινί ρξήζηεο. Έλα CMS ζπλήζσο, επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ 
πνιινχο ρξήζηεο. Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχs 
ππνινγηζηέο. 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζµνχ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, 
απφ ηνπο δηαθφξνπο ρξήζηεο, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ξνιψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 
ζχζηεκα. 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερφκελνπ. 
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 Αιιαγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ πινήγεζεο ζην site, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ελεκέξσζε φισλ ησλ ζειίδσλ. 

 Γπλακηθφ πεξηερφκελν. Έλα CMS επηηξέπεη ηελ ρξήζε ησλ Μνλάδσλ (modules) πνπ 
ζπλήζσο κπνξνχλ απιψο λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηελ πιαηθφξκα γηα ηελ 
απηνκαηνπνίεζε δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ (Γεκνζθνπήζεηο, Forum θηι). 

 Πξνγξακκαηηζκφο έθδνζεο πεξηερνκέλνπ. Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα παξαρζεί θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα πξνζηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ζε έλα επηζπκεηφ ζεκείν ζην κέιινλ, 
εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Σα CMS απνηεινχλ ινγηζκηθφ θαινγξακκέλνπ θψδηθα πνπ έρεη δνθηκαζηεί απφ κηα 
κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Έηζη δελ ζα πξνθχςνπλ εχθνια θνηλά ζθάικαηα 
θσδηθνπνίεζεο θαη άιια ηπρφλ ιάζε. 

 Σα πεξηζζφηεξα (ζρεδφλ φια πηα) CMS είλαη εχθνια ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 Μηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη πην γξήγνξα θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα μνδεπηεί πνιχο ρξφλνο. 
 Σα πεξηζζφηεξα θαη ηα θαιχηεξα CMS είλαη δσξεάλ. 
 Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ. 
 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφµαηε δεκηνπξγία 

αξρείσλ. 
 Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ 
ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά. 

 Απηφµαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζµσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ 
κε ηε δεκηνπξγία αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages). 

 Σν πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηελ νπνία κπνξνχµε εχθνια θαη 
γξήγνξα λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε δεκηνπξγψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο 

 Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ banners, δεκνζθνπήζεσλ θαη 
παξακεηξνπνίεζεο (personalisation). 

 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαδφκελα sites (syndication). 
 Παξέρεηαη δσξεάλ ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

(developers). 
 Σα πεξηζζφηεξα CMS κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο δηαθνκηζηέο 

(servers) θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ. 
 Γπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε ή λα επεμεξγαζηείηε ζειίδεο ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο νη ίδηνη. 
 Γελ ρξεηάδεηαη λα πιεξψζεηε θάπνηνλ πξνγξακκαηηζηή (developer) γηα ηε κεληαία ή 

σξηαία ζπληήξεζε ηνπ site ζαο φπσο θαη γηα ηηο αιιαγέο. 
 Σα CMS απνδεηθλχνληαη πνιχ ρξήζηκα γηα νξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ πνιιά άηνκα γηα 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηερφκελν, γηαηί κπνξνχλ εχθνια λα ειέγρνπλ ηηο πξνζζήθεο 
θαη ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην πεξηερφκελν.[10][11][12][14] 

4.3 Σα Μειονεκτήματα της χρήσης των υστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου (CMS) 

 Η ζρεδηαζηηθή ζπλνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληαξφ ζρεδηαζκφ. Με ην λα είλαη φιεο νη 
ζειίδεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν, ή απιά νξηζκέλα ηκήκαηα ελφο ηζηνηφπνπ, θάησ απφ έλα 
θνηλφ ζρέδην, κεηψλεηαη ν θπζηθφο πινχηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 
κνλαδηθψλ ζειίδσλ ζε φιν ην δηθηπαθφ ηφπν. 

 Πεξηιακβάλεη εθαηνληάδεο αξρεία. Έλα site πνπ πεξηέρεη πνιιά αξρεία είλαη αξθεηά 
εθηεζεηκέλν ζε δηάθνξα ζθάικαηα. 

 Τςειφηεξε αξρηθή επέλδπζε. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα site κέζσ ελφο CMS, ην 
νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο καο, ζα ρξεηαζηεί αξθεηή εξγαζία εθ 
κέξνπο καο. Γηαηί δελ πξέπεη απιά, ην CMS λα «ρηηζζεί», κε ηνλ απαηηνχκελν 
ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ ζπληήξεζε, αιιά ζα πξέπεη, επίζεο, λα έρεη πξνζηεζεί 
θαη ην αξρηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, πξάγκα ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν 
θαηά ηελ έλαξμε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. Απηφ ζπλήζσο θάλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε 
πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο απιέο πξνζαξκνζκέλεο (custom) ζειίδεο (εηδηθά γηα 
κηθξφηεξα sites). 
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 Γχζθνιε ζρεδηαζηηθή πξνζαξκνγή. ηαλ απαηηνχληαη κνλαδηθέο ηζηνζειίδεο, ηφηε είλαη 
αξθεηά δχζθνιν λα παξαρζνχλ απηέο νη κνλαδηθέο ζειίδεο ρσξίο ηε βνήζεηα ελφο 
ζρεδηαζηή ή πξνγξακκαηηζηή (web designer - web developer). 

 Απμεκέλνη πφξνη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο CMS. Έλα CMS παίξλεη 
πεξηζζφηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχ απφ κηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηεί 
πςειφηεξν θφζηνο θηινμελίαο (web hosting) ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξε 
επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Αθφκε, έλα CMS απαηηεί πεξηζζφηεξε ζπληήξεζε απφ κηα ζηαηηθή 
ηζηνζειίδα, θαζψο νη ηερλνινγίεο θαη ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδνληαη. 

 Πνιιά ζπζηήκαηα CMS δελ είλαη «θηιηθά» πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 
 Έλα κηθξφ θαη απιφ CMS κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχ «αξγφ» θαη «βαξχ» θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ. 
 Τςειφ ξίζθν θαηά ηελ επηινγή ησλ «εηαηξηθψλ» «θιεηζηνχ ηχπνπ» CMS ζπζηεκάησλ. 

ηαλ «αγνξάδνπκε» έλα πξνζαξκνζκέλν CMS ζχζηεκα, πνπ θαηαζθεπάδεη θαη καο 
παξέρεη κηα εηαηξία, δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα ζηακαηήζεη ν πξνγξακκαηηζηήο ή 
επηρείξεζε λα θιείζεη ή λα ζηακαηήζεη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηα λα πξνζζέζεηε ή λα ξπζκίζεηε νπνηαδήπνηε απφ ηα ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά, ζα 
πξέπεη λα θαηαλνήζεηε ηνλ «θψδηθα ηεο βάζεο» (codebase) ηνπ CMS, εθφζνλ δελ 
ππάξρεη θάπνην ζρεηηθφ επηπξφζζεην (plugin) γηα απηφ ην ιφγν. 

 Αλ έλα CMS δελ είλαη δηαζέζηκν ζε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία, ζηε ζπλέρεηα, ε 
κεηεγθαηάζηαζε ελφο ηζηνηφπνπ απνηειεί κηα ζρεδφλ αδχλαηε θαη δπζθίλεηε εξγαζία. 

 Υξεζηκνπνηψληαο έλα CMS απνηειεζκαηηθά κπνξεί λα απαηηήζεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο 
πιεξνθνξηθήο πνπ εζείο ή άιινη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ δηαζέηνπλ. 

 Η κε ζσζηή θαη πξνζεγκέλε ρξήζε ελφο CMS κπνξεί λα επηθέξεη πξνβιήκαηα φρη 
κφλν αηζζεηηθήο ηνπ site αιιά θαη πξνβιήκαηα ιαλζαζκέλνπ θψδηθα ζε ηέηνην βαζκφ 
ψζηε ε ηζηνζειίδα λα κελ παξνπζηάδεηαη κε ζσζηφ ηξφπν.[10][11][13][14] 

4.4 ύγκριση των ποιο δημοφιλών υστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου (CMS) 

ηελ αληαγσληζηηθή κάρε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), βξίζθνπκε ζηελ 
θνξπθή ηξεηο δηεθδηθεηέο: ην πεξίθεκν WordPress, ην ηζρπξφ Drupal θαη ην δηαδεδνκέλν 
Joomla. Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζηα δηάθνξα ζηνηρεία, ηηο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηηθφηεηα 
ησλ 3 κεγάισλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). 

 

Αξρηθή Ρύζκηζε (Setup) 

ηo WordPress ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηά απιντθφο, 
φπσο θαη ν ηξφπνο ζεηαξίζκαηνο ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην ζεηάξηζκα 
ηνπ Joomla πνπ είλαη επίζεο απιντθφ. Σέινο ην Drupal είλαη αξθεηά δχζθνιν θαη ζηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ζηε ξχζκηζή ηνπ, καθξάλ πην δχζθνιν απφ ηα αιιά δχν πξνγξάκκαηα, 
πξάγκα πνπ δελ είλαη αλαγθαζηηθά θαιφ. 

 

Πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο (Plugins) 

Σν WordPress δηαζέηεη πάλσ απφ 12.000 πξφζζεηα (plugins), αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη 
ρξεηάδεηαη πνιιά απφ απηά γηα λα απνηειέζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ζσζηφ χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Απφ ηελ άιιε κεξηά νη πεξίπνπ 6.000 «επεθηάζεηο» 
(extensions) ηνπ Joomla θαη ηα πεξίπνπ 7.000 modules ηνπ Drupal είλαη ζαθψο πην νπζηψδε θαη 
πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα εηδηθά εάλ 
αλαινγηζηνχκε ηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπο θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Βεβαίσο θαη ε 
πνηφηεηα θαη φρη ε πνζφηεηα παίδεη ξνιφ ζε απηφ ην ζέκα, νπφηε ην Drupal ζε απηφ ηνλ ηνκέα 
ππεξηζρχεη θαζαξά. 
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Δηθόλα 4 - ύγθξηζε Drupal, Joomla, Wordpress 

Θέκαηα (Themes) 

Σφζν ην WordPress φζν θαη ην Joomla δηαζέηνπλ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία απφ Θέκαηα 
(themes) θαη πξφηππα (templates). κσο ε νπζία είλαη φηη δελ κπνξνχλ εχθνια λα 
παξακεηξνπνηεζνχλ θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη μερσξίζεη έλα site ιφγν ηνπ κνλαδηθνχ ηνπ 
Θέκαηνο (theme). Σν Drupal, απφ ηελ άιιε κεξηά – επεηδή έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 
πξνγξακκαηηζηέο (developers) θαη απεπζχλεηαη ζε πξνγξακκαηηζηέο (developers), κπνξεί λα 
κελ δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία απφ Θέκαηα (themes) θαη πξφηππα (templates), φκσο δίλεη ηελ 
επθαηξία εάλ είλαη θάπνηνο θάινο web-dersigner θαη web developer λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 
κνλαδηθφ Θέκα (theme) θαη κάιηζηα κπνξεί λα ην επεθηείλεηο φζν πην πνιχ ζέιεη θαη λα ην 
δηακνξθψζεηο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα ζνπ. 

 

Σεθκεξίσζε (Documentation) 

Σν Drupal έρεη καθξάλ ηελ θαιχηεξε Σεθκεξίσζε (documentation) απφ ηα άιια 2 CMS, 
θαη απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε θαζψο ην Drupal έρεη δεκηνπξγεζεί, φπσο είπακε, απφ 
πξνγξακκαηηζηέο (developers), νη φπνηνη είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνί κε ηελ Σεθκεξίσζε 
(documentation). Σν WordPress δελ δηαζέηεη πξαθηηθά θακία Σεθκεξίσζε (documentation) θαη 
αλ δηαζέηεη θάηη παξφκνην, ηφηε ζίγνπξα απηφ είλαη μεπεξαζκέλν. Σν Joomla απφ ηελ άιιε, 
βξίζθεηαη σο ζπλήζσο ζηε κέζε αλ θαη απηφ ζην ζέκα ηεο Σεθκεξίσζεο (documentation) 
θαληάδεη θάπσο θησρφ. 

 

Κνηλόηεηα (Community) 

Καη ηα 3 CMS έρνπλ ηζρπξέο θνηλφηεηεο πνπ ηα ζηεξίδνπλ. Η θνηλφηεηα ηνπ Drupal 
απνηειείηαη απφ πξνγξακκαηηζηέο (developers), σο επί ην πιείζηνλ, πνπ κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ ηελ βνήζεηά ηνπο αλά παζά ζηηγκή, άιια ε επηθνηλσλία καδί ηνπο απαηηεί θάπνηεο 
βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Η θνηλφηεηα ηνπ Joomla είλαη παξφκνηα κε ηνπ Drupal, 
άιια πην εχθνιε ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλφηεηα ηνπ 
WordPress είλαη ηεξάζηηα, άιια ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ππνκνλή θαη επηκνλή γηα λα θαηαθέξεηο λα 
βξεηο ηα ζσζηά άηνκα θαη λα επηθνηλσλήζεηο βξίζθνληαο κηα ιχζε ζην πξφβιεκα, πνπ κπνξεί 
αλά παζά ζηηγκή λα πξνθχςεη. 

 

Πνιπγισζζηθόηεηα (Multilingual-ness) 

Κακία απφ ηηο 3 CMS πιαηθφξκεο δελ δηαζέηεη βάζε ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ 
γισζζψλ ζηνλ ππξήλα ηνπο, άιια φιεο δηαζέηνπλ θάπνηα επηπξφζζεηα (plugins) γηα λα 
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αληηκεησπίζνπλ απηφ ην ζέκα. Σν WordPress ρξεζηκνπνηεί ην WordPress Multilingual Plugin 
(WPML), ην Drupal ρξεηάδεηαη κηα Μνλάδα (module) πνπ νλνκάδεηαη Locale θαη ην Joomla 
ρξεηάδεηαη κηα Μνλάδα (module) πνπ νλνκάδεηαη Joomfish. 

 

Γηαρείξηζε (Administration) 

Σν WordPress θαη ην Joomla έρνπλ θαη ηα δχν πνιχ απιέο «δηαδξαζηηθέο δηεπαθέο» 
(point-and-click interfaces) πνπ θάλνπλ ηελ ππνζηήξημε αξθεηά εχθνιε. ην Drupal, ην νπνίν 
έρεη ζρεδηαζηεί απφ πξνγξακκαηηζηέο, ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά πην δχζθνια θαη πνιιέο 
θνξέο, ίζσο μεράζεηε ηνλ ηξφπν πινήγεζεο κέζα ζην πξφγξακκα. Δάλ είζηε έκπεηξνο 
ρξήζηεο, ηφηε κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ην κελνχ ηνπ Drupal ζηηο δίθεο ζαο αλάγθεο, άιια γηα 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο απινχο ρξήζηεο θάηη ηέηνην θαληάδεη πνιχ δχζθνιν θαη επίπνλν. 

 

Υξόλνο Απόθξηζεο (Loading Time) 

Σν Drupal είλαη κε δηαθνξά ην πξφγξακκα πνπ «θνξηψλεη» θαη αληαπνθξίλεηαη πην 
γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν. Σν WordPress είλαη αξθεηά γξήγνξν θαη απηφ, φκσο ζε 
θάπνην ζεκείν, ιφγσ ησλ πνιιψλ επηπξνζζέησλ (plugins) πέθηεη ν ρξφλνο απφθξηζήο ηνπ. 
Σέινο, ην Joomla είλαη καθξάλ ην πην «αξγφ» απφ ηα 3 CMS, κε ηδηαίηεξε αξγνπνξία ζηελ 
απφθξηζή ηνπ σο πξφγξακκα. 

 

Αζθάιεηα (Security) 

Σν WordPress είρε πξνβιήκαηα αζθαιείαο γχξσ, αιιά θαίλεηαη πσο πηα ηα έρεη 
μεπεξάζεη, έζησ θαη αλ έρεη επί ηνπ παξφληνο νξηζκέλα ζέκαηα αζθαιείαο κε ηα επηπξφζζεηα 
(plugins). Σν Joomla είρε θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηα spam links, αιιά γεληθά είλαη αξθεηά 
αζθαιέο ζαλ πξφγξακκα. Σν Drupal είλαη ην πην αζθαιέο απφ ηα 3 CMS, δεδνκέλνπ φηη είρε ηα 
ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κέρξη ζήκεξα. 

 

Δπεθηαζηκόηεηα (Scalability) 

Σν Drupal είλαη κε δηαθνξά ε πην επεθηάζηκε πιαηθφξκα απφ ηηο ηξείο, θαζψο έρεη 
ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζζέζεη λέα ζηνηρεία θαη ηκήκαηα ζηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη θαηά ηε 
δηαρείξηζε/ζπληήξεζε. Σν Joomla πξνζθέξεη κηα αμηνπξεπή επεθηαζηκφηεηα θαζψο λέα 
«θνκκάηηα» κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα, ελψ ζην WordPress είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν 
λα πξνζζέζνπκε θάηη λέν, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην site έρεη νινθιεξσζεί. 

 
Δηθόλα 5 - Λνγόηππα Drupal, Joomla, Wordpress 

πκπεξάζκαηα 

Drupal: 

Σν Drupal απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε, αλ έρεηε ηελ ηερλνγλσζία θαη γεληθά γλσξίδεηε 
ηνπιάρηζηνλ θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα απφ CSS, HTML θαη PHP. Δάλ δελ είζηε έκπεηξνο 
ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ CMS, ηφηε ζα πξέπεη λα αθηεξψζεηε αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα κάζεηε 
ην ζχζηεκα θαη απηφ ράξε ζηνλ πνιχ θαιφ ηξφπν ηεθκεξίσζεο πνπ δηαζέηεη ε πιαηθφξκα. Σν 
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Drupal απνηειεί, επίζεο, ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα sites πςειήο επηζθεςηκφηεηαο, φπσο θαη γηα 
ηδηαίηεξα πνιχπινθνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

 

WordPress: 

Σν WordPress δεκηνπξγήζεθε σο κηα blogging πιαηθφξκα θαη ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα blog sites, φπσο θαη κηθξέο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο. Δίλαη ε 
θαιχηεξε πιαηθφξκα γηα αξράξηνπο ρξήζηεο κε θαζαξφ ζχζηεκα δηεπαθήο (interface) θαη 
εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο κελνχ, εξγαιεία θαη επηπξφζζεηα (plugins). Αλ θαη απφ ηε θχζε ηνπ έρεη 
πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, κπνξεί κε ηε ρξήζε ησλ επηπξνζζέησλ (plugins) λα γίλεη αξθεηά 
ιεηηνπξγηθφ (αλ θαη φπσο είπακε, πξηλ, ηα πνιιά επηπξφζζεηα (plugins) κπνξεί λα 
επηβξαδχλνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ). 

 

Joomla: 

Σν Joomla απνηειεί ηε κέζε ιχζε κεηαμχ ηνπ Drupal θαη ηνπ WordPress θαη είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα αξράξηνπο θαη γηα κέζνπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 
θαληαζία ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαπέξα απφ ηηο απιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
WordPress. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλα πνιχ θαιφ ζπλδπαζκφ πνπ έρεη ιεηηνπξγηθφηεηα 
παξφκνηα κε ην Drupal θαη επθνιία ρξήζεο παξφκνηα κε ην WordPress.[15] 
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Κεφάλαιο 5
ο

 - Drupal 

 
Δηθόλα 6 - Λνγόηππν Drupal 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ιεπηνκεξήο έξεπλα πνπ θάλακε γχξσ απφ ηελ 
πιαηθφξκα ηνπ Drupal, θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηνπ, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο νη 
κνλάδεο (modules), νη θφκβνη (nodes) θαη ηα ζέκαηα (themes). 

5.1 Πώς ξεκίνησε το Drupal 

Σν Drupal μεθίλεζε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Antwerp, φηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Dries Buytaert, 
έςαρλε έλα ηξφπν λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ. Έηζη 
δεκηνχξγεζε ηνλ πξφγνλν ηνπ Drupal, ψζηε λα κπνξεί απηφο θαη νη ππφινηπνη λα ζηέιλνπλ θαη 
λα παίξλνπλ κελχκαηα άκεζα κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ, κεηέθεξε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ απηή ζην drop.org θαη άξρηζε ηαπηφρξνλα λα πεηξακαηίδεηε κε δηάθνξεο λέεο 
web ηερλνινγίεο φπσο: syndication, rating, θαη distributed authentication. Σαπηφρξνλα 
θαηέζηεζε ην ινγηζκηθφ απηφ σο ειεχζεξν, κε απνηέιεζκα λα αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη ζηγά 
ζηγά κηα θνηλφηεηα απφ ρξήζηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο, πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 
δπλαηή αλάπηπμε απηήο ηεο εθαξκνγήο. 

5.2 Σο όνομα του Drupal 

Σν φλνκα Drupal πξνέξρεηαη απφ ηελ Οιιαλδηθή ιέμε dorp πνπ ζεκαίλεη θνηλφηεηα, θαη θαηά 
ιάζνο γξάθηεθε σο drop. Έηζη ε πξψηε ηζηνζειίδα δεκηνπξγήζεθε θάησ απφ ην domain 
drop.org. Σν 2001 ηειηθά πήξε ην φλνκα Drupal – θαζψο ε Οιιαλδηθή ιέμε γηα ηε ιέμε drop 
(πνπ ηειηθά κεηά απφ ιάζνο επηθξάηεζε) είλαη druppel.[16] 

5.3 Σι είναι το Drupal 

Σν Drupal είλαη έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS – content 
management system) ηεο λέαο γεληάο, πνπ ζνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγείο, λα δηνξζψλεηο θαη λα 
νξγαλψλεηο δηαθφξσλ εηδψλ πεξηερφκελα, παξέρνληαο ζνπ εξγαιεία γηα ηνπο «δηαρεηξηζηέο» 
φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο, ζνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο 
ρξήζε δηαθφξσλ plug-ins γηα λα επεθηείλεηο ή λα θαιπηεξέςεηο ην πεξηερφκελν θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ site. 

Σν Drupal θάπνηεο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
(CMS – content management system) θαη άιιεο θνξέο σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιαηζίνπ 
(CMF – content management framework). Η ρξήζε ηεο ιέμεσο «πιαίζην» ή «πιαηθφξκα» 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαιχηεξα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Drupal σο κηα «βάζε» πάλσ 
ζηελ νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηζηνζειίδεο ή δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. 
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Έλαο απινχζηεξνο νξηζκφο γηα ην Drupal ζα ήηαλ ν εμήο: Σν Drupal είλαη έλα 
πξφγξακκα αλνηρηνχ θψδηθα (open source), ην νπνίν ειέγρεη-δηακνξθψλεη-δηαγξάθεη ην 
πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. 
Μπνξεί άλεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία blogs, ειεθηξνληθψλ 
πεξηνδηθψλ/εθεκεξίδσλ, ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, ηζηφηνπσλ κε θσηφ-γθαιεξί ή γηα 
ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Η ρξεζηκφηεηα ηνπ Drupal ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά 
είδε ηζηνζειίδσλ, πνπ εκπεξηέρνπλ ρξήζηεο, άξζξα, blogs, ζρφιηα, forum θηι. Με ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ κνλάδσλ (modules), ην Drupal κπνξεί λα «κεηακνξθσζεί ζε έλα 
δηαδξαζηηθφ ηζηφηνπν ζρεηηθά εχθνια. Σν Drupal έρεη δηακνξθσζεί γχξσ απφ έλα ππξήλα 
(modular core) θαη κηα δπλαηή δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (API - application 
programming interface) ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο εχθνια λα «δηακνξθψζεη» ην πξφγξακκα 
ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ πξφηππα γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ ηζηνζειίδα πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη. 

Σν Drupal είλαη έλα αξζξσηφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) γξακκέλν ζε 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP πνπ πεξηέρεη έλα ζχζηεκα κνλάδσλ (module system) θαη κηα 
Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (API) γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ ηζηνρψξσλ θαη 
ησλ εθαξκνγψλ Ιζηνχ.[7][16] 

5.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της πλατφόρμας του Drupal 

Σν Drupal απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα θαηάθεξε λα εμειηρζεί ζε έλα 
απφ ηα πην πνιχπινθα, αλνηρηνχ ηχπνπ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS), θαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα ζεηξά θνξπθαίσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ φπσο: The Economist, 
Examiner.com, ν Λεπθφο Οίθνο, Popular Science, ην Υάξβαξλη, MIT, ην Ubuntu, ε Sony Music 
θαη πνιιά άιια. Σν Drupal, πιένλ, παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζε 182 γιψζζεο κε πάλσ 
απφ 540.000 αλζξψπνπο ζε 228 ρψξεο. 

Σν Drupal ρξεζηκνπνηεί έλα πνιχ πξνεγκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ ζχζηεκα δηεπαθήο, 
πνπ είλαη θάπσο δχζθνιν ζηελ εθκάζεζή ηνπ θαη ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν κηα αλαπηπζζφκελε 
πιαηθφξκα απφ έλα απιφ εξγαιείν CMS. Σν ζχζηεκα παξέρεη ζε βάζνο εξγαιεία αλαθνξάο 
ξνψλ γηα πξνρσξεκέλνπο δηαρεηξηζηέο (admins). Παξφιν, πνπ δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο 
δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε βαζηθή ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο, ην ζχζηεκα γεληθψο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ πξνγξακκαηηζηέο (developers) θαη δηαρεηξηζηέο (admins). 

ηηο Drupal θνηλφηεηεο βξίζθνληαη ζπλήζσο αξράξηνη κέρξη θαη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο 
γηα λα ιχζνπλ νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα λα θάλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πιαηθφξκα CMS πην ιεηηνπξγηθή. 

Αλ θαη ην Drupal απνηειεί έλα ζπνπδαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), 
κπνξεί γηα θάπνηνπο ρξήζηεο λα θαληάδεη αξθεηά πνιχπινθν θαη δχζθνιν. Παξαθάησ ζα 
αλαθέξνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Drupal σο ην 
βαζηθφ καο χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS).[17] 

5.4.1 Πλεονεκτήματα 

Πεξηέρεη όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηαδόκαζηε: 

ηνλ ππξήλα ηνπ Drupal, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: Δγγξαθή 
ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε, φπσο θαη ζπληήξεζε, RSS-Feeds, κελνχ δηαρείξηζεο, δηαρείξηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο κνξθήο ηηο ηζηνζειίδαο (page layout 
customization). Απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηε δεκηνπξγία απιψλ sites, blog sites, brochureware, forums, ηζηνζειίδσλ θνηλνηήησλ θαη 
άιισλ πνιιψλ.  

 

Πνιύ θαιά εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη πξόηππα (templates): 

Σν Drupal πξνζθέξεη ηα βαζηθά ζηνηρεία δεκηνπξγίαο δηθηπαθψλ ηφπσλ ζε κηα 
ιεηηνπξγηθή Μνλάδα ζρήκαηνο (module styled), φπνπ ην πεξηερφκελν θαη νη θαλφλεο κπνξνχλ 
λα δεκηνπξγεζνχλ γξήγνξα. Με ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ (templates) θαη ησλ ζεκάησλ 
(themes) δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα μεθηλήζεηε απφ ην κεδέλ, είηε «ρηίδεηε» έλα απιφ ή έλα 
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ζχλζεην site. Οη πξνθαζνξηζκέλεο δηακνξθψζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ site, βνεζάεη ηνπο 
ρξήζηεο λα ρηίζνπλ αξθεηά πνιχπινθα sites κε ηαρείο ξπζκνχο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Δπέιηθηε αιιά θαη ηζρπξή δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ: 

Σν δπλαηφ ζεκείν ηνπ Drupal είλαη ε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ. Σν Drupal επηηξέπεη ηελ 
επειημία ζηνπο ρξήζηεο ζηελ δεκηνπξγία θαη ζηελ δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ 
φπσο: βίληεν, ςεθνθνξίεο, δηαρείξηζε ρξεζηψλ, θείκελα, blog, podcast, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη ειέγρνπ αλαζεψξεζεο. 

 

Πξνεγκέλνη Έιεγρνη Γηαρείξηζεο: 

Οη δηαρεηξηζηέο (admins) έρνπλ ηελ επηινγή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ινγαξηαζκψλ 
ρξεζηψλ θαη γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα εθρσξήζνπλ ζε θάζε ρξήζηε. Απηά ηα δηθαηψκαηα 
κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ αλά ξφιν ή αλά νκάδα, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα 
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα εζάο. 

 

Γεκηνπξγήζηε ηα δηθά ζαο δπλακηθά ζρέδηα: 

Δλψ ην Drupal πξνζθέξεη ζέκαηα (themes) θαη πξφηππα (templates), πνπ είλαη εχθνια 
αλαγλσξίζηκα αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, ζε πνιινχο απφ απηνχο αξέζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
εξγαιεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ ηνπο παξέρνληαη, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο δπλακηθά 
ζρέδηα. Σν ζχζηεκα είλαη έηζη δνκεκέλν, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε ρξήζε ζε δηαδξαζηηθά 
ζέκαηα. 

 

Δύθνιε νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ: 

Έλα απφ ηα δχζθνια θνκκάηηα ησλ εξγαιείσλ CMS είλαη ε ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ γηα κεηέπεηηα ρξήζε θαη αλάθιεζε. Σν Drupal επηηξέπεη λα θαηεγνξηνπνηήζεηε ην 
πεξηερφκελφ ζαο κέζσ δηεπζχλζεσλ (URLs), δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζκέλσλ ιηζηψλ, ζχλδεζεο 
πεξηερνκέλνπ θαη δεκηνπξγίαο πξνεπηινγψλ (defaults). Απηφο ν ηξφπνο δφκεζεο  βνεζάεη ηελ 
νξγάλσζε, ηε δνκή, ηελ αλαδήηεζε, ηελ εχξεζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. 

 

Πνιιά θαη ρξήζηκα επηπξόζζεηα (plugins): 

Σν Drupal δηαζέηεη πάλσ απφ 7.000 επηπξφζζεηα (plugins) θαη επεθηάζηκα αξρεία 
(extensions), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ λα «ρηίζνπλ» θαιχηεξα ηνλ 
δηθηπαθφ ηνπο ηφπν. Γεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα είλαη ηχπνπ αλνηθηνχ θψδηθα κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα επηπξφζζεηα (plugins) ή λα δεκηνπξγήζεηε ηα δηθά ζαο, πξνζζέηνληαο 
παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Drupal. 

 

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ζαο λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ζαο: 

Σν Drupal ζπρλά ζπγρέεηαη εζθαικέλα σο κηα blogging πιαηθφξκα, ιφγσ ηεο 
απίζηεπηεο ηθαλφηεηάο ηεο γηα θνηλσληθή δεκνζίεπζε (publish socially). Σα sites πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί κε ην Drupal πξνζειθχζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ δίλνληαο ζην 
δηαρεηξηζηή (admin) ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεη, λα πξνβάιιεη, λα δεκνζηεχεη, λα δηαρεηξίδεηαη 
θαη λα ειέγρεη ην  θνηλσληθφ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα. 

 

Δξγαιεία πνπ θαζηζηνύλ εύθνιε ηε ζύλδεζε κε ην θνηλό: 

Σν πην ζεκαληηθφ κέξνο ελφο site είλαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ρξήζηεο, κε άιια sites, κε 
άιια θνηλσληθά δίθηπα θαη κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, θαη ην Drupal απηφ ην θάλεη ζρεηηθά 
εχθνια. Μέζσ ηεο απμαλφκελεο νινθιήξσζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηηο ηξνθνδνζίεο (feeds), ηα 
εξγαιεία βειηηζηνπνίεζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (search engine optimization tools), ηεο 
ζπλάζξνηζε (aggregation) θαη ηα άιια εξγαιεία δηαζχλδεζεο, ην Drupal πξνζθέξεη έλαλ εχθνιν 
ηξφπν ζχλδεζεο κε ηνπο ρξήζηεο ζαο.[17] 
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5.4.2 Μειονεκτήματα 

Δπρξεζηία (Usability): 

Σν Drupal δελ είλαη ε πην θηιηθή πξνο ην ρξήζηε πιαηθφξκα θαη ην πξφγξακκα απαηηεί 
αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ. Άιιεο πιαηθφξκεο φπσο ην WordPress θαη ην Joomla 
κπνξεί λα είλαη πνιχ πην εχθνιεο ζηελ ρξήζε ηνπο, αιιά δελ πξνζθέξνπλ ηε δπλακηθή θαη ηηο 
επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ην Drupal. Σν θαιφ είλαη πσο ε λέα έθδνζε ηνπ Drupal ε έθδνζε 7 
επαλεμεηάδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα δπζρξεζηίαο ηνπο πξνγξάκκαηνο θαη πξνζθέξεη έλα λέν 
θαη αλαλεσκέλν κελνχ δηαρεηξηζηή (admin panel), πνπ ζα θάλεη ηα πξάγκαηα αξθεηά πην 
εχθνια. 

 

πκβαηόηεηα (Backwards Compatibility): 

Σν Drupal είλαη έλα ζρεηηθά λέν ζχζηεκα θαη δελ είλαη ζπκβαηφ κε άιια ινγηζκηθά, 
νπφηε, αλ είζηε ζπλεζηζκέλνη ζε άιινπ είδνπο πεξηερφκελν, ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα, ηφηε, 
ην Drupal κπνξεί λα κελ είλαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα γηα εζάο. 

 

Δπηδόζεηο (Performance): 

Η αξγή, θακία θνξά, απφθξηζε ηνπ Drupal είλαη εμαηηίαο ηνπ εχξνπο ησλ εξγαιείσλ θαη 
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. Πην πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο έρνπλ βξεη 
ηξφπνπο λα «δηνξζψζνπλ» θαη λα «απνθχγνπλ» ηηο αξγέο απνθξίζεηο ηεο πιαηθφξκαο, αιιά 
θαη απηφ ην πξάγκα ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηελ δπζθνιία εθκάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί.[17] 

5.5 Σι ιστότοπους μπορούμε να αναπτύξουμε με το Drupal 

Με ην Drupal κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δηαθφξσλ εηδψλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 

 Blog 

 Forum 

 Ηιεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, Portal / Directory 

 Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά 

 Ιζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook 

 Ιζηφηνπνπο δεκνζίεπζεο θαη δηαρείξηζεο βίληεν φπσο ην youtube 

 Ιζηφηνπνπο γηα project management 

 Ιζηφηνπνπο ζπιινγήο πεξηερνκέλνπ, π.ρ. Βηθηπεδία 

 Ηιεθηξνληθά καγαδηά 

 Ιζηφηνπνπο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (E-learning sites) 

 Ιζηφηνπνπο γλσξηκηψλ 

 Οηηδήπνηε κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε… 

5.6 Η κοινότητα του Drupal 

Σν Drupal.org είλαη ζηελ νπζία κηα κεγάιε ελεξγή θνηλφηεηα, πνπ απνηειείηαη απφ 
πξνγξακκαηηζηέο, ζρεδηαζηέο, ρξήζηεο θαη γεληθφηεξα άηνκα πνπ ζπλεηζθέξνπλ είηε ιίγν είηε 
πνιχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 
Υσξίο ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιε ε εγθαηάζηαζε, ν ζρεδηαζκφο, ε 
αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Κάζε ζηηγκή ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαδεηήζεη 
βνήζεηα γηα ην ζηήζηκν ή ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ελφο site, φπσο θαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα 
αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη. Η αιήζεηα είλαη φηη θαλείο λένο (φζν θαη παιηφο) ρξήζηεο 
ηεο εθαξκνγήο Drupal δελ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηήζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα ζρεδηάζεη έλα 
site ρσξίο ηε πνιχηηκε βνήζεηα ηεο θνηλφηεηαο. 
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5.7 Σι παρέχει το Drupal 

Σα βαζηθά γλσξίζκαηα/ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal είλαη ηα εμήο: 

 

Εςέλικηο Σύζηεμα Μονάδων (Flexible module system) 

Οη κνλάδεο (modules) απνηεινχλ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal πνπ κπνξνχλ 
λα πξνζζέζνπλ, λα αιιάμνπλ ή λα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθά ηελ εκθάληζε ή ην γεληθφηεξν 
απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Drupal. 

 

Παπαμεηποποιήζιμο Σύζηεμα Θεμαηικών Ενοηήηων (Customizable theming system) 

ιν ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ αθνξά ην layout ηνπ Drupal είλαη πιήξσο 
παξακεηξνπνηήζηκν, έηζη ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη φζεο θαη φπνηεο αιιαγέο ζέιεη γηα λα 
δεκηνπξγήζεη έλα site πνπ λα εμππεξεηεί πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Δεμιοςπγία Νέος Πεπιεσομένος (Extensible content creation) 

Ο θαζέλαο πνιχ εχθνια κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ηχπν πεξηερνκέλνπ φπσο 
blog, ελνηεηεο, editorial. Δπίζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Μνλάδσλ (modules), κπνξεί άλεηα 
θάπνηνο λα βάιεη θαη λέα πεδία κέζα ζην λέν ηχπν πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνχξγεζε. 

 

Ενζωμαηωμένε Μεσανή Αναδήηεζερ (Innate search engine optimization) 

To Drupal πξνζθέξεη out-of-the-box ππνζηήξημε γηα αλζξσπίλσο αλαγλψζηκεο URL 
δηεπζχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. ιν ην απνηέιεζκα πνπ παξέρεη ην Drupal είλαη ζπκβαηφ κε ηα 
πξφηππα. 

 

Δικαιώμαηα Ππόζβαζερ με βάζε πόλοςρ (Role-based access permissions) 

Οη δηαθνξεηηθνί ξφινη θαη ε πιεζψξα ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρεη ην Drupal, 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην λα ππάξρεη έλαο πνιχ θαιφο έιεγρνο ηνπ πνηνο έρεη πξφζβαζε 
κέζα ζην ζχζηεκα. Αθφκε, κε ηε βνήζεηα ησλ κνλάδσλ (modules), κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε 
αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Drupal. 

 

Δεμόζια Επγαλεία Δεμοζίεςζερ και Σύμππαξερ (Social publishing and collaboration 
tools) 

Σν Drupal πξνζθέξεη ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε γηα εξγαιεία φπσο: group blogging, 
ζρφιηα, forums θαη πξνζαξκνζκέλα πξνθίι ρξεζηψλ. Η πξνζζήθε νπνηνπδήπνηε άιινπ 
εξγαιείνπ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεηαζηεί απνηειεί ζέκα απιά ηνπ θαηάιιεινπ αξρείνπ πνπ 
πξέπεη λα θαηεβάζνπκε (downloading).[7] 

5.8 Πώς λειτουργεί το Drupal 

Σν Drupal ιεηηνπξγεί ζαλ έλα επίπεδν αλάκεζα ζην πίζσ κέξνο (backend), πνπ ππάξρνπλ φιεο 
απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ θάλνπλ ην Γηαδίθηπν (internet) λα ιεηηνπξγεί θαη ζην κπξνζηά κέξνο 
(frontend), πνπ ζηελ νπζία είλαη απηφ πνπ βιέπνπλ φινη νη ρξήζηεο ζηα πξφγξακκα πεξηήγεζεο 
δηαδηθηχνπ (web browsers).  

ηα «θάησ επίπεδα», πξνγξάκκαηα φπσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ν web server,  ε 
βάζε δεδνκέλσλ θαη ε γιψζζα PHP, απνηεινχλ φιε ηε βάζε ηνπ Drupal. Σν ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε έλα site, φπσο ρακεινχ επηπέδνπ 
δηεξγαζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ηηο ζπλδέζεηο κε ην Γηαδίθηπν, αξρεία θαη πξφζβαζε αξρείσλ. Ο web 
server ελεξγνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζην Γηαδίθηπν θαη αλακεηαδίδεη 
ηε ζσζηή πιεξνθνξία φηαλ επηζθεπηφκαζηε έλαλ ηζηφηνπν (π.ρ. www.grande-rock.com). Η 
βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχεη δεδνκέλα, φπσο ην πεξηερφκελν φινπ ηνπ site, ινγαξηαζκνχο 
ρξεζηψλ θαη ηηο ξπζκίζεηο εγθαηάζηαζεο ζε έλα θεληξηθφ κέξνο γηα επαλαθνξά δεδνκέλσλ 
αξγφηεξα. Σέινο ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, δεκηνπξγεί δπλακηθέο ηζηνζειίδεο θαη 
αλαθαηαηάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ζην web server. 
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Σν Drupal ζαλ εξγαιείν απνηειείηαη απφ πνιιά επίπεδα. ην πην ρακειφ επίπεδν 
παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πάλσ απφ ηε γιψζζα PHP, πξνζζέηνληαο 
θάπνηα ππνζπζηήκαηα φπσο user session handling, authentication, security filtering θαη 
template rendering. Απηφ ην θνκκάηη είλαη «θηηζκέλν» πάλσ ζε κηα πξνζαξκνζκέλε πξφζζεηε 
ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη Μνλάδεο (modules). Σα modules δίλνπλ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά 
ζην Drupal θαη κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην πεξηερφκελν θάζε ηζηνζειίδαο. Αιιά πξηλ ε 
ηζηνζειίδα «θηάζεη» ζην ρξεζηή πεξλάεη κέζα απφ ην ζχζηεκα ζέκαηνο (theme system), ην 
νπνίν επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αθξηβή κεηαηξνπή αθφκα θαη ζηε πην εμεδεηεκέλε 
γξαθηζηηθά ηζηνζειίδα. Σν ζχζηεκα ζέκαηνο (theme system) απνδίδεη ην πεξηερφκελν ηεο 
ζειίδαο ζε XHTML, παξφιν πνπ θαη άιινη ηξφπνη απεηθφληζεο/εξκελείαο είλαη δηαζέζηκνη. Σν 
CSS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ην ηειηθφ layout, ηα ρξψκαηα θαη ηηο γξακκαηνζεηξέο ηεο 
θάζε ηζηνζειίδαο, ελψ ε ρξήζε ηεο Javascript γίλεηαη γηα δπλακηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο θφξκεο 
θηι. Σέινο, φια απηά ζπληζηνχλ ην ηξφπν πνπ ην Drupal ιεηηνπξγεί κέζσ ησλ «ελλνηνινγηθψλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ» (conceptual building blocks). ια ηα site πνπ θηηάρλνληαη κε ην 
Drupal, αθνινπζνχλ απηή ηε κέζνδν.[7] 

 
Δηθόλα 7 - Δπίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Drupal 
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5.9 Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι από μία και μόνο εγκατάσταση του 

Drupal 

Γηα πην πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο θαη γηα πην πξνεγκέλεο ξπζκίζεηο έλα απφ ηα πην ηζρπξά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal είλαη ε δπλαηφηεηα λα ηξέρεη πνιιαπινχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 
(websites) απφ έλα ίδην εληαίν ζχλνιν αξρείσλ.  

ηε δηεχζπλζε απηή (http://www.usingdrupal.com) ν ζπγθεθξηκέλνο ηζηφηνπνο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάδεηγκα (ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλεη ην 
Drupal), ψζηε λα κπνξεί λα «ηξέρεη» αξρεία πεγαίνπ θψδηθα, πνπ νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα 
ηξέρνπλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηνπο. 

Απηφ ιεηηνπξγεί σο εμήο: ε έλαλ Apache server έρεη ζεηαξηζηεί κηα εηθνληθή εγγξαθή 
ππνδνρήο ζην httpd.conf γηα θάζε ππνηνκέα (subdomain), ψζηε λα παξαπέκπεη ζην ίδην 
ζχλνιν αξρείσλ ηνπ Drupal, θάπσο έηζη: 

 

<VirtualHost *> 

ServerName usingdrupal.com 

ServerAlias *.usingdrupal.com www.usingdrupal.com 

DocumentRoot /home/www/public_html 

</VirtualHost> 

 

Μεηέπεηηα ζην πξφγξακκα ηνπ Drupal δεκηνπξγνχκε έλα λέν θάθειν ζηνλ θαηάινγν 
ηνπνζεζηψλ (sites) γηα θάζε δεπηεξεχνπζα ηνπνζεζία (subsites), ηνλ θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ 
αξρείν settings.php θαη ηα δηθά ηνπ αξρεία θαηαιφγνπ (files directory). 

Έηζη ζα θαηαιήμνπκε κε ηηο ξπζκίζεηο λα βξίζθνληαη ζην 
sites/jumpstart.usingdrupal.com/settings.php. 

ηαλ ζε έλα θπιινκεηξεηή (browser) «ρηππήζνπκε» κηα δηεχζπλζε φπσο ην 
(http://jumpstart.usingdrupal.com), ην Drupal αλαδεηεί κέζα απφ ην θάθειν ησλ sites ηελ 
θαηαρψξηζε πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα θνξηψλεη ην αξρείν ησλ ξπζκίζεψλ ηεο. 

Η δπλαηφηεηα πνιιαπιήο δεκηνπξγίαο sites ηνπ Drupal δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 
ζρέζεηο φπσο απηέο ησλ δεπηεξεπνπζψλ ηνπνζεζηψλ (subsites). Οινθιεξσκέλα θαη 
δηαθνξεηηθά websites κπνξνχλ επίζεο λα θαηαρσξεζνχλ κε ην θαζέλα λα έρεη ηηο δηθέο ηνπ 
Μνλάδεο (modules) θαη Θέκαηα (themes), πνπ ηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν. Μπνξνχκε 
αθφκα λα θάλνπκε πην εηδηθέο ξπζκίζεηο, φπσο ε θνηλή ρξήζε ησλ πηλάθσλ κηαο βάζεο 
δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δηάθνξα websites, ψζηε λα επηηχρνπκε έλα εληαίν ζχζηεκα ζχλδεζεο 
(sign in) ή λα έρνπκε έλα θνηλφ επξεηήξην (search) γηα φια ηα websites.[18][19] 

5.9.1 Σα πλεονεκτήματα των multisites του Drupal 

1. Έλα θαη κνλαδηθφ ζεκείν αλαβάζκηζεο φηαλ έρνπκε ελεκεξψζεηο αζθαιείαο (security 
updates) ή νη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ (bug fixes), πνπ δεκνζηεχνληαη ζπρλά γηα ην 
Drupal ή γηα νπνηαδήπνηε αλαλέσζε γηα ηηο Μνλάδεο (modules) ή ηα ζέκαηα (themes). 

 
2. Η ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ κηα ιεηηνπξγηθή Μνλάδα (module) ή λα απνηειέζνπλ ην 

Θέκα (theme) γηα πνιιαπιά websites κε κηα θαη κφλν εγθαηάζηαζε. Δπίζεο ε 
δπλαηφηεηα λα αλαβαζκηζηεί ε Μνλάδα (module) ή ην Θέκα (theme) γηα φινπο  
ηνπο ηζηνηφπνπο κε ηελ δηαρείξηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ (instace) ηνπ. 

 
3. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα κφλν φλνκα, θσδηθφ θαη 

πξνθίι κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. 
 

4. Δληαία ηαμηλφκεζε κεηαμχ δηαθφξσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. 
 

5. Γηακνηξαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ δηαθφξσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ.[16] 

http://jumpstart.usingdrupal.com/
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5.10 Οι Μονάδες (Modules) 

ρεδφλ ηα πάληα κέζα ζην Drupal ζρεηίδνληαη κε ηηο Μνλάδεο (Modules), ηα νπνία είλαη αξρεία 
πνπ πεξηέρνπλ PHP θψδηθα θαη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ην νπνίν θαη γλσξίδεη ην Drupal πψο λα 
ην ρξεζηκνπνηεί. ιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ administrators θαη ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην Drupal, 
απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί (log in) ζην site έλαο 
ρξήζηεο, λα δεκηνπξγήζεη θάπνην πεξηερφκελν γηα δπλακηθέο θσηνγξαθηθέο γθαιεξί ή δηάθνξα 
πνιχπινθα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο ή ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ απφ δηάθνξνπο επηζθέπηεο, 
πξνέξρνληαη απφ ηηο Μνλάδεο (Modules).  

Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ Μνλάδσλ (Modules) είλαη ε Μνλάδα επηθνηλσλίαο (Contact 
Module) ε νπνία ελεξγνπνηεί ηε θφξκα επηθνηλσλίαο ηνπ ηζηφηνπνπ, ε Μνλάδα ηνπ ρξήζηε, ε 
νπνία ηαθηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηη άδεηεο (permissions) ηνπ έρνπλ δνζεί γηα λα θάλεη 
θάπνηεο ιεηηνπξγίεο φπσο γξάςηκν, ζβήζηκν, δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θψδηθα HTML, PHP 
ή φρη θηι. ε άιιεο εθαξκνγέο CMS νη Μνλάδεο (Modules) αλαθέξνληαη σο plug-ins ή 
πξνεθηάζεηο. 

Τπάξρνπλ 2 είδε Μνλάδσλ (Modules) ζην Drupal. Οη Μνλάδεο ππξήλα (Core Modules) 
πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή Drupal θαη νη «πκβαιιφκελεο Μνλάδεο» (Contributed 
Modules) πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Drupal θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα «θαηέβνπλ» 
θαη λα «ελεξγνπνηεζνχλ» μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ site καο. Μφλν κεξηθέο 
Μνλάδεο ηνπ ππξήλα (Core Modules) είλαη ππνρξεσηηθέο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή ηνπ 
Drupal θαη γη απηφ θαη πεξηέρνληαη κέζα ζην ίδην ην πξφγξακκα. ιεο νη άιιεο Μνλάδεο 
(Modules) θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
sites, γη απηφ θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπκε, λα πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε φζεο 
Μνλάδεο (Modules) καο είλαη ρξήζηκεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν site. Αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο 
«πκβαιιφκελεο Μνλάδεο» (Contributed Modules) πνπ έρνπλ ηελ “drop in and go” 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ινγηθή, ε θνηλφηεηα ηνπ Drupal πξνζπάζεζε κε ηα ρξφληα λα δεκηνπξγεί 
Μνλάδεο (Modules) πνπ λα θάλνπλ κηα ιεηηνπξγία ζσζηά θαη λα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ 
θαιά θαη κε άιιεο Μνλάδεο (Modules). Απηή ε ινγηθή κπνξεί λα δψζεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο ζε 
θάπνηνλ ζην λα ειέγρεη ην πψο ιεηηνπξγεί θαη ην πψο εκθαλίδεηαη ην site ηνπ. Μηα ιεηηνπξγία ηνπ 
site φπσο πρ ε Φψην-γθαιεξί δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα 
επηηειέζεη ζχκθσλα κε ην Drupal, αιιά ράξηο ζηηο Μνλάδεο (Modules) απηφ κπνξεί λα αιιάμεη 
ξηδηθά ηνλ ηξφπν εκθάληζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, εθφζνλ πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο 
φπσο ζρφιηα, βαζκνινγίεο θηι. Έηζη ην Drupal καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα «θηίζνπκε» ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα κηα εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο, ζπλδπάδνληαο δηάθνξεο Μνλάδεο 
(Modules) ψζηε λα επηηχρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα ην site καο. 

 Σν Drupal έρεη έλα ηδηαίηεξν θαη δπλακηθφ ηξφπν εθκάζεζεο/ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ δελ 
ζπλαληάηαη ζε άιιεο CMS εθαξκνγέο, θαη κε ηελ πιεζψξα ησλ Μνλάδσλ (Modules) πνπ 
πξνζθέξεη θαη ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο πνπ ζνπ δίλεη ε εθαξκνγή κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 
Μνλάδσλ (Modules), κπνξεί λα απνβεί απνζαξξπληηθφ ζε άηνκα/ρξήζηεο πνπ ςάρλνπλ θάηη 
πην απιφ, εχρξεζην θαη γξήγνξν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κεξηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Σν 
Drupal πξνζθέξεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο πνπ ζα ςάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 
ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλδπάδνληαη νη Μνλάδεο (Modules) θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 
«θηίζνπλ» έλα δπλακηθφ site κε WEB 2.0 εθαξκνγέο, πιήξσο δηαδξαζηηθφ.[7] 

5.11 Οι Φρήστες 

Σν επφκελν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο ηζνηφπνπ κε Drupal είλαη ε 
έλλνηα ησλ ρξεζηψλ. ε έλα απιφ ηζηφηνπν (brochureware website), πνπ παξνπζηάδεη δνπιεηά, 
πξντφληα ρσξίο πεξαηηέξσ αλακίμεηο άιισλ ρξεζηψλ, θαη αλαλεψλεηαη απφ έλα θαη κφλν 
δηαρεηξηζηή (admin) κε ηελ πξννπηηθή λα ην επηζθέπηνληαη κφλν πηζαλνί πειάηεο, ηφηε ζα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα απιφ ινγαξηαζκφ κφλν γηα ηνλ δηαρεηξηζηή (admin). ε έλαλ ηζηφηνπν πνπ 
απνηειεί κηα θνηλφηεηα ζπδεηήζεσλ (community discussion site), ζα πξέπεη λα ζεηάξνπκε ην 
Drupal θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ψζηε φινη νη ρξήζηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην site, λα κπνξνχλ λα 
εγγξαθνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ. 

Ο πξψηνο ρξήζηεο πνπ δεκηνπξγείηαη (admin) φηαλ γίλεηαη εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal site 
είλαη ηδηαίηεξνο/ζπγθεθξηκέλνο. Παξφκνηα κε ην “ρξήζηε ηνπ ππξήλα” (root user) ζε έλα Unix 
server, ν (admin) έρεη ηελ άδεηα λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην Drupal site. 
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Δπεηδή ν (admin) παξαθάκπηεη ηνπο ζπλήζεηο ειέγρνπο αζθαιείαο, είλαη εχθνιν λα ζπκβεί 
θάπνην ιάζνο, φπσο λα δηαγξάθεη θάπνην πεξηερφκελν ζεκαληηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ site 
εάλ ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ν ινγαξηαζκφο ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα επεμεξγαζία θαη αλαλέσζε 
ηνπ website (editing & update). Οπφηε γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, θαιφ είλαη 
λα δεκηνπξγείηαη πάληα έλαο άιινο ινγαξηαζκφο κε απμεκέλα δηθαηψκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία 
πεξηερνκέλνπ, ηελ αλαλέσζε ζειίδσλ θηι, θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ (admin) 
κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε, φπσο θαη ηνλ 
ππξήλα ηνπ website. 

ε θάζε επηπιένλ ρξήζηε κπνξνχκε λα ηνπ αλαζέζνπκε δηάθνξνπο δηακνξθψζηκνπο 
ξφινπο, φπσο «αξζξνγξάθνο», «εηδηθφο ζπλεξγάηεο» «VIP» θαη άιια δηάθνξα. ε θάζε ρξήζηε 
πνπ έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξφιν κπνξνχκε λα δψζνπκε ζπγθεθξηκέλα φπσο θαη δηαθνξεηηθά 
δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε άιινπο ρξήζηεο ψζηε λα δηελεξγνχλ δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο 
εξγαζίεο ζηνλ ηζηφηνπν. Παξαδείγκαηνο ράξε, θάπνηνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 
πεξηερφκελν, θάπνηνη άιινη λα ην ειέγρνπλ θαη λα ην εγθξίλνπλ εάλ είλαη θαιφ θαη ζσζηφ πξνο 
θνηλνπνίεζε, θάπνηνη άιινη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε «θξπθέο πεξηνρέο» ηνπ website, θάπνηνη λα 
εγγξάθνπλ θαη λα ηζεθάξνπλ ηνπο λένπο ρξήζηεο θαη άιια δηάθνξα. Καηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ην Drupal παξέρεη δπν πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο, απηφλ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε 
(authenticated user) θαη απηφλ ηνπ αλψλπκνπ ρξήζηε (anonymous user). πνηνο δεκηνπξγεί έλα 
ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζην website ακέζσο ηνπ απνδίδεηαη ν ξφινο ηνπ «πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε» 
θαη φζνη επηζθέπηεο δελ έρνπλ αθφκα δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο (ή δελ έρνπλ 
ζπλδεζεί ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο) έρνπλ ην 
ξφιν ηνπ «αλψλπκνπ ρξήζηε».[7] 

5.12 Κόμβοι (Nodes) 

Οη Κφκβνη (Nodes) είλαη ε επφκελε θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνλάδεο ηνπ Drupal, πνπ 
αθνξνχλ ην ζσζηφ «θηίζηκν» ελφο ηζηνηφπνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηαλ ζρεδηάδνπκε θάζε 
Drupal site, λα έρνπκε απνθαζίζεη πνηα είδε πεξηερνκέλνπ (ζην Drupal αλαθέξνληαη σο 
“content types”) ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ηζηνηφπνπ καο. ε θάζε 
πεξίπησζε ην θάζε έλα απφ απηά ζα απνηειεί θαη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο Κφκβνπ (node). 

ινη νη Κφκβνη (nodes) αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απνζεθεχνπλ, 
κνηξάδνληαη κεξηθέο βαζηθέο ηδηφηεηεο. Απηέο είλαη: 

 

1. Ο αξζνγξάθνο (ν ρξήζηεο ηνπ site πνπ δεκηνχξγεζε ην πεξηερφκελν) 
2. Η εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγήζεθε ην πεξηερφκελν 
3. Ο ηίηινο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
4. Σν ίδην ην πεξηερφκελν ή αιιηψο ην «ζψκα ηνπ» πεξηερνκέλνπ. 

 

Δίηε δεκηνπξγήζνπκε κηα ζειίδα κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο καο, είηε νη ρξήζηεο καο 
είλαη ζε ζέζε λα δεκνζηεχνπλ blog θαηαρσξήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα, είηε δεκνζηεχνπλ 
ζπλδέζκνπο (links) πνπ αθνξνχλ άιιεο εηδήζεηο ζην δηαδίθηπν, ηφηε φια ηα παξαπάλσ είλαη, 
ζηελ νπζία, Κφκβνη (nodes). 

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο θαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο Κφκβνπο (nodes) ηδηφηεηεο, νη Κφκβνη 
(nodes) κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ νξηζκέλα ελζσκαησκέλα (built-in) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Drupal, φπσο νη «ζεκαίεο» (flags) πνπ δείρλνπλ θαηά πφζν έλα πεξηερφκελν είλαη δεκνζηεπκέλν 
ή φρη θαη θάπνηεο ξπζκίζεηο γηα λα ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θάζε ηχπνο Κφκβνπ (node) 
εκθαλίδεηαη. Γηθαηψκαηα (permissions) γηα ηελ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία θάζε ηχπνπ Κφκβνπ 
(node) κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. 
Παξαδείγκαηνο ράξε: δηάθνξνη ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ “blogger” ζε έλα site 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ “blog entry” Κφκβνπο (nodes), αιιά κφλν ν δηαρεηξηζηήο (admin), ή 
νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αξζξνγξάθνπ (editor) κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ Κφκβνπο 
(nodes) κε ην πεξηερφκελν «Νέα». 

Οη Κφκβνη (Nodes) κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ιεπηνκεξψο πιεξνθνξίεο 
αλαζεψξεζεο (revision) φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηε πξψηε ζηηγκή πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ. ε κηα πεξίπησζε ιάζνπο, φπσο είλαη ε δηαγξαθή κηαο ζεκαληηθήο 
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παξαγξάθνπ απφ ην site καο, κπνξνχκε εχθνια λα επαλαθέξνπκε κηα πξνεγνχκελε έθδνζε 
γηα λα επηδηνξζψζνπκε ην ιάζνο, ράξηο ζε απηή ηελ ηδηφηεηα ησλ Κφκβσλ (nodes). 

To Drupal, θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, έρεη ήδε έηνηκνπο δχν ηχπνπο Κφκβσλ (nodes): 
«ειίδεο» (Pages) θαη «Ιζηνξίεο» (Story) Οη κφλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηχπσλ είλαη 
νη πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο δηακφξθσζεο. Οη Κφκβνη ζειίδαο (“Page” nodes) δελ εκθαλίδνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξζξνγξάθν θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δεκνζηεχηεθαλ, πξάγκα 
πνπ ηηο θάλεη θαηάιιειεο γηα δεκηνπξγία ζειίδσλ φπσο «ρεηηθά Με Δκάο» (About Us) ή «ξνη 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ», φπνπ ν αξζξνγξάθνο είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 
Κφκβνη «Ιζηνξίεο» (“Story” nodes) εκθαλίδνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη θαηάιιειεο ψζηε 
λα εκθαλίδνληαη ζηελ «Πξψηε» ζειίδα ηνπ ηζνηφπνπ θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη θαη κηα λέα 
«Ιζηνξία». Έηζη κπνξνχκε εχθνια λα έρνπκε έλα site ζε ζηπι blog (blog-style site) θαζψο ζα 
δεκηνπξγεζεί έλα «θαηάινγνο» κε ηηο ηειεπηαίεο «Ιζηνξίεο» ηνπ ηζνηφπνπ. 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content 
administration tools) ηνπ Drupal γηα λα δεκηνπξγήζνπκε άιιεο θαηεγνξίεο Κφκβσλ (nodes), πνπ 
ζα κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε πην άλεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηζηνηφπνπ. Έηζη κπνξνχκε 
λα δεκηνπξγήζνπκε Κφκβνπο (nodes) «Νέσλ» ή «Αλαθνηλψζεσλ» γηα λα θάλνπκε επίζεκεο 
αλαθνηλψζεηο ζηελ «Πξψηε» ζειίδα ηνπ website καο. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα 
απνζεθεχζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο «Σίηινο (title)» θαη «Πεξηερφκελν 
(content)», ηφηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο plug-in κνλάδεο (plug-in modules) γηα λα κπνξέζνπκε 
λα πξνζζέζνπκε ζην ζχζηεκα πεξηερνκέλνπ ηνπ Drupal λέα είδεο Κφκβσλ (nodes) πνπ ζα καο 
πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά (features). Άιιεο κνλάδεο (modules) κπνξνχλ λα 
πξνζζέζνπλ ζηνπο Κφκβνπο (nodes) ηδηφηεηεο φπσο «ζρφιηα», «βαζκνινγία» θαη άιια. Απφ 
ηνλ πίλαθα ειέγρνπ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε πνηνη ηχπνη Κφκβσλ (nodes), ζα έρνπλ απηά ηα 
επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ. 

 
Δηθόλα 8 - Παξακεηξνπνίεζε ησλ Κόκβσλ (Nodes) 

Η ηδέα φηη νη λέεο Μνλάδεο (modules) πξνζζέηνπλ ηδηφηεηεο θαη βαζίδνληαη ζην ζχζηεκα 
ησλ Κφκβσλ (nodes), ζεκαίλεη φηη φιν ην πεξηερφκελν ηνπ Drupal είλαη δνκεκέλν πάλσ ζην ίδην 
βαζηθφ πιαίζην (ζθειεηφο), πξάγκα πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν αηνχ ηνπ Drupal. 
Υαξαθηεξηζηηθά φπσο «αλαδήηεζε», «αμηνιφγεζε», «ζρφιηα» θηι, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
«ρξήζηκα εμαξηήκαηα» γηα φινπο ηνπο λένπ είδνπο Κφκβνπο (nodes), πνπ κπνξνχκε λα 
νξίζνπκε. Άιισζηε ην Drupal «γλσξίδεη» πψο λα ζπλδπάδεη νκαιά θαη κε επηηπρία φια απηά ηα 
λέα «ραξαθηεξηζηηθά» πνπ πξνζδίδνπκε ζηνπο Κφκβνπο (nodes). Η ρξεζηκνπνίεζε plug-in 
Μνλάδσλ (plug-in modules) γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ Κφκβσλ (nodes) ή γηα ηελ 
πξνζζήθε λέσλ πεδίσλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο Κφκβνπο (nodes), απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
θπξηφηεξνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη δεκηνπξγίαο ζην Drupal.[7] 
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5.12.1 Σρόποι Οργάνωσης του Περιεχόμενου 

Έλα άιιν βαζηθφ «δνκηθφ ζηνηρείν» είλαη νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ζα εθαξκφζνπκε γηα ηελ 
νξγάλσζε ησλ Κφκβσλ (nodes), πνπ απαξηίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ. 
Οη πξψηεο γεληάο ηζηνζειίδεο (websites) νκαδνπνηνχζαλ ηηο ζειίδεο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 
θαθέινπο θαη θαηαιφγνπο. Οη δεχηεξεο γεληάο ηζηνζειίδεο (websites) ρξεζηκνπνηνχλ μερσξηζηά 
scripts γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απεηθφληζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πεξηερνκέλνπ. Σν Drupal απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, “ππνζηεξίδεη” ηα πάληα σο Κφκβνπο (nodes). 

Καηαξράο θάζε Κφκβνο (node) ζην website καο παίξλεη ηε δηθή ηνπ δηεχζπλζε (URL). 
Απφ πξνεπηινγή, απηή ε δηεχζπλζε (URL) είλαη θάπσο έηζη: (http://www.example.com/node/1). 
Απηέο νη δηεπζχλζεηο (URL) κπνξνχλ λα γίλνπλ πην εχρξεζηεο θαη άκεζεο φπσο 
(http://www.example.com/about), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελζσκαησκέλε Μνλάδα (built-in Path 
module) ηνπ Drupal, ην «κνλνπάηη». Γηα ζέκαηα νξγάλσζεο φινη απηνί νη Κφκβνη (Nodes), 
αληηκεησπίδνληαη σο έλα εληαίν «απφζεκα» ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε άιιε ζειίδα ζην site πνπ 
πεξηέρεη πεξηερφκελν, φπσο «ηνπηθέο επηζθνπήζεηο», «πξφζθαηα λέα» θηι, δεκηνπξγείηαη 
«απνζπψληαο θαηαιφγνπο» απφ ηνπο Κφκβνπο (nodes), πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα θαη 
ζηε ζπλέρεηα ηα εκθαλίδνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα: 

 

Η Ππώηε Σελίδα (The Front Page) 

Απφ πξνεπηινγή ε πξψηε ζειίδα ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Drupal κνηάδεη θάπσο κε 
blog ηζηφηνπν, θαζψο πεξηέρεη ηελ επηζθφπεζε ησλ 10 πην πξφζθαησλ δεκνζηεπκέλσλ 
«ηζηνξηψλ». Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ην Drupal ςάρλεη ζε βάζνο ην πεξηερφκελν ησλ Κφκβσλ 
(nodes), πνπ έρνπλ ηζεθαξηζκέλε ηελ επηινγή “δεκνζηεπκέλν” θαη ηελ επηινγή «λα δεκνζηεπηεί 
ζηε Πξψηε ειίδα» επίζεο επηιεγκέλε. Δπηπιένλ ηαμηλνκεί έηζη ηε ιίζηα ψζηε νη Κφκβνη 
(nodes) κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έλδεημε λα βξίζθνληαη πάληα ζηελ θνξπθή. Απηφ ην 
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ρξήζηκν γηα λα ζεκαηνδνηεί «εκαληηθά Νέα» ή «Αλαθνηλψζεηο» πνπ θάζε 
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηζεθάξεη. 

 

Η Μονάδα Ταξινόμεζερ (The Taxonomy Module) 

Η Μνλάδα Σαμηλφκεζεο επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή (admin), ηνπ ηζηνηφπνπ, λα 
δεκηνπξγήζεη θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο 
Κφκβνπο (nodes). Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε Μνλάδα (module) γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν «Πεξηθεξεηψλ» (regions), ψζηε νη εηδήζεηο λα 
θαηαηίζεληαη ζην πιαίζην, φπσο θαη «Δηηθέηεο» (tags) γηα ηνπο bloggers, πνπ ζα εηζάγνπλ κφλνη 
ηνπο φηαλ θάλνπλ αλαξηήζεηο. Η Μνλάδα Σαμηλφκεζεο (The Taxonomy Module) απνθαιεί φια 
ηα παξαπάλσ πξάγκαηα «ξνπο» (terms) θαη παξέρεη κηα ζειίδα γηα θάζε πεξηγξαθηθφ φξν 
(descriptive term) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην website. ηαλ έλα επηζθέπηεο βιέπεη κηα απφ απηέο 
ηηο ζειίδεο, ην Drupal «αλεβάδεη» κηα ιίζηα φισλ ησλ Κφκβσλ (nodes) πνπ έρνπλ σο εηηθέηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν «φξν» (term).  

 

Η Μονάδα Ιζηολογίος (The Blog Module) 

Η ελζσκαησκέλε Μνλάδα Ιζηνινγίνπ ηνπ Drupal, πινπνηεί έλα πνιπρξεζηηθφ ζχζηεκα 
ηζηνινγίσλ επηηειψληαο κφλν ηξία πξάγκαηα. Πξψηνλ, πξνζζέηεη έλα λέν ηχπν Κφκβνπ (node) 
πνπ νλνκάδεηαη “Blog Post”. Γεχηεξνλ, παξέρεη κηα ζειίδα ζηελ δηεχζπλζε 
(http://www.example.com/blog), φπνπ εκθαλίδεη Κφκβνπο (nodes) ηνπ ηχπνπ Ιζηνινγίνπ (blog), 
νη νπνίνη είλαη δεκνζηεπκέλνη. Σξίηνλ, παξέρεη κηα πξνζαξκνζκέλε ζειίδα γηα θάζε ρξήζηε ηνπ 
site, πνπ εκθαλίδεη κφλν «δεκνζηεχζεηο ηζηνινγίσλ» (blog posts) γξακκέλεο απφ ηνλ ίδην. 
Παξαδείγκαηνο ράξε, ε δηεχζπλζε (http://www.example.com/blog/user1) ζα εκθαλίδεη φιεο ηηο 
«δεκνζηεχζεηο ηζηνινγίσλ» (blog posts), πνπ γξάθηεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ ρξήζηε 
user1. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο δηαθνξεηηθέο Μνλάδεο (modules) πνπ κπνξνχκε λα 
εγθαηαζηήζνπκε γηα λα θάλνπκε ην site καο πην ιεηηνπξγηθφ θαη λα ην πξνζαξκφζνπκε ζηηο 
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δηθέο καο πξνζσπηθέο αλάγθεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπκε φηη φιεο νη ζειίδεο ζην 
Drupal απνηεινχληαη απφ: Έλα ζπγθεθξηκέλν Κφκβν (node) Πεξηερνκέλνπ ή κηα ιίζηα Κφκβσλ 
(nodes) πνπ κνηξάδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ηδηνηήησλ.[7] 

5.12.2 Σύποι Τποστήριξης Περιεχόμενου 

Δθηφο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο ιίζηεο πεξηερνκέλνπ, ππάξρνπλ δηάθνξνη άιινη ηξφπνη γηα λα 
ζπκπιεξψζνπκε ην πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο. Γχν απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal θαη είλαη ηα ζρφιηα 
(comments) θαη ηα κπιφθο (blocks).  

Σα ρφιηα ηνπ απνηεινχλ απιψο απαληήζεηο απφ έλα ρξήζηε ζε έλα θνκκάηη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ππάξρνπλ κφλν ζε ζρέζε κε απηφ ην πεξηερφκελν. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
δεκνζηεχζνπλ ζρφιηα, απνηππψλνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα έλα ζέκα, κέζα ζε έλα Κφκβν 
(node), φπσο ζπλήζσο γίλεηαη φηαλ πξνθχπηεη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα ζε έλα forum ή ζε έλα 
Ιζηνιφγην (blog). αλ ηνπο Κφκβνπο (nodes) αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ε ρξεζηηθφηεηα ησλ 
ρφιησλ (comments) κπνξεί λα επεθηαζεί κε ζπκβαιιφκελεο Μνλάδεο (contributed modules), 
ψζηε λα έρνπλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά (features) φπσο αμηνινγήζεηο ή πεδία γηα αλέβαζκα 
αξρείσλ. 

Σα ρφιηα παξέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ: κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε κηα 
επίπεδε ή ζπεηξνεηδή ιίζηα, λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ηνπο (λεφηεξα 
θαη παιαηφηεξα), κπνξνχκε λα επηηξέςνπκε ή λα απνηξέςνπκε αλψλπκνπο ρξήζηεο απφ ην λα 
γξάθνπλ ή λα αθήλνπλ ζρφιηα θαη αλ ηα αλψλπκα ζρφιηα επηηξέπνληαη ηφηε ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ ή λα είλαη πξναηξεηηθά γηα ηελ δεκνζίεπζή ηνπο. 

Σα «Μπιφθο» (Blocks) είλαη widgets πνπ εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 
Drupal site φπσο νη επηθεθαιίδεο (headers), ηα ππνζέιηδα (footer) θαη ε δεμηά ή αξηζηεξή 
πιεπξά (sidebars). Γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εκθαλίζνπλ ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο ή 
δπλακηθέο ιίζηεο φπσο είλαη ην «Πην δεκνθηιέο πεξηερφκελν», «ηειεπηαία ζρφιηα» θαη αιιά 
παξφκνηα πξάγκαηα. Σν «δνκηθφ κπινθ ησλ ρξεζηψλ» (users building block) ειέγρεη ηελ 
πιεξνθνξία θαη ηελ πξφζβαζε πνπ αθνξνχλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ. Οη 
Κφκβνη (nodes) θαηαιακβάλνπλ ην θχξην κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ εκθαλίδεηαη, ελψ ε 
βνήζεηα ησλ κπινθο (blocks help) πξνζθέξεη έλα κηθξφ θνκκάηη πεξηερνκέλνπ ζην δνκηθφ 
πιαίζην ηνπ ηζηνηφπνπ καο. 

Πνιιέο θνξέο έλα κπινθ (block) κπνξεί λα εκθαλίζεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν 
αλάινγα κε ην πνηνο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην site καο. Έλα κπινθ (block) ηνπ ηχπνπ 
«ζρφιηα απφ ηνπο θίινπο ζνπ» ζα εκθαλίζεη κηα ιίζηα κελπκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ν 
ζπγθεθξηκέλνο επηζθέπηεο έρεη πξνζζέζεη ζηελ ιίζηα ησλ θίισλ ηνπ. Κάζε ρξήζηεο πνπ 
ζπλδέεηαη ζην site πξνθαλψο θαη ζα βιέπεη κηα δηαθνξεηηθή ιίζηα θίισλ. Δπηπιένλ ηα κπινθο 
(blocks) κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ζειίδεο ηνπ site καο ή λα απνθξχπηνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, αλάινγα πάληα κε ηελ 
πξνηίκεζή καο.[7] 

5.13 Δημιουργία ενός «θέματος»: Σα Βασικά 

Σν ζχζηεκα Θέκαηνο (theme system) ηνπ Drupal είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν. πσο αθξηβψο θαη 
κε ηηο Μνλάδεο (modules) ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη 
ηελ επέθηαζε θαη ηελ βειηίσζή ηνπ. Σν Θέκα (theme) είλαη θαη παθέην πφξσλ, πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη PHP πξφηππα, CSS, Javascript θαη εηθφλεο, ην νπνίν παξέρεη ην 
ζρεδηάγξακκα θαη ην κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο γηα έλα ηκήκα ή γηα φιν ην ζχλνιν ηνπ Drupal 
πεξηερνκέλνπ.  

ηελ απινχζηεξή ηνπ κνξθή, έλα Θέκα (theme) κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κεξηθά 
αξρεία φπσο, έλα stylesheet, έλα αξρείν πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη κεξηθέο εηθφλεο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξνζαξκνζκέλν Θέκα (theme) ζε ειάρηζην 
ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηα ήδε ππάξρνληα ζηπι ηνπ Drupal. 

Αιιά ηα Θέκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο φισλ ησλ αηφκσλ. Σα πξνζαξκνζκέλα πξφηππα (custom templates) πνπ είλαη 
γξακκέλα ζε γιψζζα PHP κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο HTML δνκήο ηνπ θάζε 
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Θέκαηνο (theme). Δηδηθά αξρεία PHP κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ψζηε λα παξαθακθζνχλ νη αξρηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ηνπ Θέκαηνο (theme engine behaviors). Αθφκε θαη ζχλζεηεο δηακνξθψζεηο ησλ 
αξρείσλ Javascript θαη CSS ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. Μέρξη θαη νη Μνλάδεο (module) 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ κε ην ζπζηήκα ηεο ζεκαηνπνίεζεο. 

Απηφ πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ην Drupal ζε ζρέζε κε ηε ζεκαηνπνίεζε είλαη λα 
δηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία ζρεδίαζεο απφ ηελ ινγηθή ηεο επεμεξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
πεηπραίλεη δχν ζεκαληηθνχο ζηφρνπο: 

 
 Μηα λέα εκθάληζε θαη αηζζεηηθή κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα γξάςνπκε ή 

λα επεμεξγαζηνχκε επηπιένλ θψδηθα. Απηφ θάλεη πην εχθνιε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 
ελφο Θέκαηνο (theme) θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ιεπηνκεξψο ην Drupal γηα 
λα αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ site καο. 

 

 Η ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πην εχθνιν λα δηαηεξεζεί. ηαλ ν θψδηθαο δελ είλαη 
γεκάηνο κε ζηνηρεία ηνπ layout (φπσο HTML tags ή CSS ηδηφηεηεο), ηφηε ν θψδηθαο 
κπνξεί λα είλαη θαη πην θαζαξφο θαη πην επαλάγλσζηνο. Έηζη, θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, 
θάλεη πην εχθνιεο ηηο αιιαγέο ζην βαζηθφ θψδηθα. 

 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (theme system): ηα Θέκαηα 
(themes), νη ζεκαηηθνί θηλεηήξεο (theme engines) θαη ηα «άγθηζηξα» (hooks). ια απηά 
ζπλεξγάδνληαη κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ Drupal, θαζψο θαη κε ηηο επηκέξνπο Δλφηεηεο 
(modules), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα «άγθηζηξα» (hooks) ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πξφηππν 
ζχζηεκα. 

Η βαζηθή αξρηηεθηνληθή θαζψο εμεηάδνπκε ην Θέκα (theme) ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη 
ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
Δηθόλα 9 - Βαζηθή αξρηηεθηνληθή ελόο ζέκαηνο (theme) 

Σα Θέκαηα (themes) παξέρνπλ ηελ σξαία εκθάληζε θαη αίζζεζε γηα ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε. πλήζσο ρξεηάδνληαη έλα αξρηθφ θηλεηήξην ζέκα σο έλα ζεκείν δηεπαθήο 
κεηαμχ ηνπ ππξήλα ηνπ Drupal θαη ησλ πξνηχπσλ ησλ Θεκάησλ  (theme templates). Σα 
«άγθηζηξα» (hooks), εμεηαδφκελα κέζα ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (theme system), 
απνηεινχλ έλα βνιηθφ ηξφπν, ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ νη Μνλάδεο (modules) καδί κε ην 
Θεκαηηθφ ζχζηεκα (theme system).[23] 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 37 

 

Σν Θέκα ηνπ Drupal (Drupal theme) απνηειεί έλα επίπεδν παξνπζίαζεο ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ Drupal. ηελ νπζία είλαη έλα ζχλνιν αξρείσλ ηα νπνία ζα ζπλεξγαζηνχλ φια 
καδί γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα backend δεδνκέλα ηνπ Drupal. Σα απαξαίηεηα αξρεία γηα ην 
Drupal Theme είλαη:  

 

 themename.info 
 style.css 
 page.tpl.php 
 block.tpl.php 
 node.tpl.php 
 comment.tpl.php 
 template.php 
 logo.png 

5.13.1 Η δομή του αρχείου .info 

Σν theme name πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ζα ην νλνκάζνπκε example.info. Σν example.info είλαη 
έλα αξρείν ξπζκίζεσλ ην νπνίν έρεη ην ίδην φλνκα κε ην φλνκα ηνπ ζέκαηνο (theme), αιιά κε 
ηελ θαηάιεμε .info ζην ηέινο. Η πεξηγξαθή ηνπ example.info είλαη ε αθφινπζε: 

 
 Σν απαηηνχκελν αξρείν ζην Drupal theme 
 Σν Drupal ζα νλνκάζεη ην theme ζχκθσλα κε ην φλνκα απηνχ ηνπ αξρείνπ. 
 Πεξηιακβάλεη ηα stylesheets θαη ηηο δειψζεηο java (java declarations) 
 Πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο θαηά θαηεγνξία (block regions )γηα ην ζέκα (theme) 
 Πξναηξεηηθά εάλ ζέινπκε λα νξίζνπκε θάπνηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζέκα 

(theme) κπνξνχκε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε απηφ ην αξρείν. [20] 
 

Αλαιπηηθά, ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ example.info είλαη ην εμήο: 

 
 name: Σν φλνκα απαηηείηαη θαη πξέπεη λα είλαη αλαγλψζηκν θαη απφ άλζξσπν θαη απφ 

κεραλή. ην παξάδεηγκά καο ην φλνκα πνπ έρνπκε είλαη ην example. 
 

 description: Απνηειεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο. Απηή ε πεξηγξαθή 
εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα πνπ ππάξρνπλ φια ηα Θέκαηα (themes), πρ πεξηγξαθή: Έλα 
Θέκα παξαδείγκαηνο 

 
 version: Πεξηγξάθεη ηελ έθδνζε ηνπ Θέκαηνο (theme), πρ έθδνζε: 1 

 
 core: Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απαηηείηαη θαζψο δείρλεη κε πνην ππξήλα ηνπ 

Drupal (Drupal core) είλαη ζπκβαηφ ην ζπγθεθξηκέλν Θέκα (theme),πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε. Πρ εδψ είλαη core: 6.x 

 
 engine: Ο θηλεηήξαο ηνπ Θέκαηνο (theme engine). Ο θηλεηήξαο ηζνδπλακεί κε ην 

πξφηππν ηεο γιψζζαο php, engine= phptemplate 

 

 base theme: Δάλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ππφ-Θέκα (sub-theme) ηφηε απηφ ην 
ππφ-ζέκα ζα έρεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο (base theme). Απηφ ην πεδίν δελ 
απαηηείηαη φηαλ ρηίδνπκε έλα λέν Θέκα (theme). 

 

 stylesheets: Σν stylesheet πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Θέκα (theme), ην νπνίν ζα 
νλνκάδεηαη style.css. 

 
 scripts: Javascript αξρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην Θέκα (theme), scripts [] = 

script.js. 
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 regions: Δδψ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο Πεξηνρέο (regions) πνπ ζέινπκε λα 
ελεξγνπνηήζνπκε γηα ην Θέκα (theme). Μέζα ζηηο αγθχιεο έρνπκε ηηο ηηκέο πνπ 
δηαβάδεη ε κεραλή γηα λα θαηαλνήζεη πφζεο θαη πνηεο Πεξηνρέο (regions) θαη δίπια ηελ 
πεξηγξαθή γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ ηα άηνκα. Οη πξνθαζνξηζκέλεο Πεξηνρέο 
(regions) εάλ απηέο δελ πξνζδηνξίδνληαη είλαη νη εμήο:  
 

regions[left] = Left sidebar 
regions[right] = Right sidebar 
regions[content] = Content 
regions[header] = Header 
regions[footer] = Footer 

 
 php: Η ειάρηζηε έθδνζε ηεο PHP γιψζζαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ην Θέκα 

(theme) καο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ απαηηείηαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Θεκάησλ 
(themes) θαη κπνξεί λα παξαιεηθζεί. 

 
 features: Μπνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα απελεξγνπνηήζνπκε δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα Θέκαηα (themes). Δάλ δελ θαζνξίζνπκε εκείο ηίπνηα, ηα 
πξνθαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: 

 

features[] = logo 
features[] = name 
features[] = slogan 
features[] = mission 
features[] = node_user_picture 
features[] = search 
features[] = favicon 
features[] = primary_links 
features[] = secondary_links 

 

ην παξάδεηγκά καο, κέζα ζην example.info θάθειν ζα έρνπκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

name = Example 

description = Example drupal theme. 

version = VERSION 

core = 6.x 

engine = phptemplate 

stylesheets[all][] = style.css 

 

Σηο ηηκέο ησλ Πεξηνρψλ (regions) θαη ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (features) ηηο αθήλνπκε ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπο. 

5.13.2 Αρχεία template 

Η θπξηφηεξε πηπρή φισλ είλαη ηα πξφηππα αξρεία (template files) ηνπ Θέκαηνο (theme). Απηά 
πεξηιακβάλνπλ ηελ γιψζζα HTML πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ websites, ηελ 
γιψζζα PHP γηα λα κπνξνχκε λα εηζάγνπκε πεξηερφκελν «δπλακηθά», ηα κελνχ θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην site. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα αθφινπζα αξρεία 
πξνηχπνπ:[21] 

 
 page.tpl.php: Έλα βαζηθφ πξφηππν αξρείν πνπ πεξηέρεη ηελ γεληθή ζρεδίαζε ζρεδφλ 

φισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ site. 
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 node.tpl.php: Καζνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ Κφκβσλ (nodes) θαη εηζάγεηαη δπλακηθά 
ζην πξφηππν page.tpl.php. 

 
 block.tpl.php: Καζνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ Μπιφθο (blocks). 

 
 comment.tpl.php: Καζνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ ρνιίσλ (comments). 

 
 template.php: Γελ απαηηείηαη ε χπαξμε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνζεθεχζεη νπνηαδήπνηε ππνζεηηθή ινγηθή (conditional logic) ή 
δηάθνξεο άιιεο ιεηηνπξγίεο πξνεξγαζίαο.[20] 
 

 
Δηθόλα 10 - Λεηηνπξγία ελόο theme 

ηελ νπζία ην page.tpl.php είλαη έλαο ζπλδπαζκφο html tags κε ηα PHP κεηαβιεηά 
πξφηππα ηνπ Drupal, γηα λα θαηαθέξεη λα απνδψζεη ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα. Παξαθάησ είλαη 
κεξηθέο phptemplate κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε:  

 

$footer_message 

Σν κήλπκα ππνζέιηδνπ (footer message), φπσο νξίδεηαη ζηiο ξπζκίζεηο, ηνπ δηαρεηξηζηή 
(admin settings), θαζψο θαη ε κεηαβιεηή PHP γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ππνζέιηδνπ. 

 

$header 

Η PHP κεηαβιεηή γηα ηελ πεξηνρή ηεο επηθεθαιίδαο. 

 

$logo 

Η δηαδξνκή πξνο ην ινγφηππν, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Θέκα δηακφξθσζεο (theme 
configuration). 

 

$primary_links (array) 

Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο ζπλδέζεηο φπσο έρνπλ νξηζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν κπινθ 
ηνπ phptemplate. 

 

$sidebar_left 

Η PHP κεηαβιεηή γηα ηελ αξηζηεξή sidebar. 

 

$sidebar_right 

Η PHP κεηαβιεηή γηα ηε δεμηά sidebar.[20][22] 
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Κεφάλαιο 6
ο

 – Search Engine Optimization (SEO) 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ Search Engine Optimization (SEO) ζηνλ 
ζχγρξνλν Ιζηφ. Παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ (on-site, off-site), θαζψο θαη νη 
θπξηφηεξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα βειηηζηνπνηήζνπκε έλαλ ηζηφηνπν 
δεκηνπξγεκέλν πάλσ ζηελ πιαηθφξκα Drupal. 

6.1 Δικτυακοί τόποι και Search Engine Optimization (SEO) 

Σν Search Engine Optimization (SEO) κπνξεί λα απνδεηρηεί έλαο πξαγκαηηθφο αξσγφο 
«θπθινθνξίαο», θαζψο θαζηζηά ην site καο πεξηζζφηεξν νξαηφ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, πην 
εχθνιν γηα απηέο λα ην δηαβάζνπλ θαη θάλεη επίζεο ηνλ ηζηφηνπν καο λα θαίλεηαη πην 
ζεκαληηθφο θαη πην ζρεηηθφο. Τπάξρνπλ δχν (2) θχξηεο πηπρέο γηα ην SEO: Η κία είλαη ε on-site 
θαη ε άιιε ε off-site. 

6.1.1 On-site SEO 

Σν On-site SEO ζρεηίδεηαη κε βειηηζηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην website. Απηφ 
βειηηψλεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 

Meta: 

Σα meta tags είλαη εηηθέηεο (tags) πνπ απνζεθεχνληαη ζην πάλσ κέξνο ελφο HTML 
εγγξάθνπ θαη ζπλήζσο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο ιέμεηο θιεηδηά, πεξηγξαθέο, ηνπο 
ζπληάθηεο θαη δεκηνπξγνχο ηεο ηζηνζειίδαο θαη άιια. 

Απηφο ν ηξφπνο δελ βξίζθεηαη θαη ζηελ πςειφηεξε θιίκαθα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 
πηα, αιιά δελ είλαη ακειεηένο, εηδηθφηεξα εάλ δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ηκήκαηα έρνπλ θαη 
δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηα meta tags. 

Τπάξρεη κηα Δλφηεηα (module) πνπ ελεξγνπνηεί ηα meta tags ζε θάζε Κφκβν (node), 
ζηελ δηεχζπλζε: http://drupal.org/project/nodewords. 

 

Sitemap θαη εξγαιεία webmaster: 

Σν Google έρεη θπθινθνξήζεη θάπνηα webmaster εξγαιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλα 
ην νπνίν καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ιίζηα κε ζειίδεο ζηνλ ηζηφηνπφ καο, λα ηα 
θαηαηάμνπκε θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο θαη πξνζδηνξίδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα ηκήκαηα 
απηά ζα ελεκεξψλνληαη. Απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα «ζψδεηαη» ζαλ έλα αξρείν XML θαη ζα 
απνζεθεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. Σν Google, ζηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα ην δηαβάζεη θαη λα 
δεη πνην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηαθηηθά, θαη πνην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα ειέγρεη 
ιηγφηεξν ηαθηηθά. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξνχκε κηα πην ζρεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην website 
καο θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 

Up-to-date content (πξόζθαηα ελεκεξσκέλν πεξηερόκελν): 

Δάλ ην πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα καο είλαη πάληα ην ίδην, κε ζπάληεο αλαλεψζεηο, 
ηφηε νη κεραλέο αλαδήηεζεο (θαη νη επηζθέπηεο) ζα ζηακαηήζνπλ λα ην αληρλεχνπλ. Οη ζπρλέο 
ελεκεξψζεηο ζα «αλαγθάζνπλ» ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνλ 
δηθηπαθφ καο ηφπν. 

6.1.2 Off-site SEO 

Σν Off-site SEO είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμε 
πςειφηεξεο θαηάηαμεο ζηνπ site ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζέζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηα απνηειέζκαηα 
αλαδήηεζεο είλαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ηνπ site. Κάλνληαο ζρφιηα ζε άιια web sites, blogs, 
forums, πξνθίι θηι, (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ πάληα θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ) ζα 
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απμήζεη ηελ θαηάηαμε ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηφ ζα πξέπεη 
πάληα λα γίλεηαη κε πξνζνρή, ιεπηφηεηα θαη επγέλεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε έλαλ ζχλδεζκν 
(link) θάησ απφ ηελ πξνζσπηθή ππνγξαθή ζαο ζε έλα θφξνπκ. Σν λα θάλνπκε spamming ζε 
websites είλαη πνιχ θαθφο ηξφπνο πξνψζεζεο κηαο ηζηνζειίδαο. Χζηφζν, ζσζηά θαη θαηάιιεια 
ζρφιηα ζε παξφκνηεο ηζηνζειίδεο θαη άξζξα ζρεηηθά, καδί κε έλα link γηα ην site καο, κπνξεί λα 
απνηειέζνπλ κηα θαιή αξρή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ. Πνιιέο εηαηξείεο 
εηδηθεχνληαη ζε απηή ηε κνξθή ηνπ SEO. 

Αλ θαη ην site ζαο κπνξεί λα κελ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα επηθέξεη θέξδε, κπνξεί λα 
είλαη ρξήζηκν λα θαιχςεηε θάπνηα έμνδα πιεξψλνληαο ηα ηέιε θηινμελίαο (hosting fees) ζηνλ 
server πνπ έρεηε αλεβάζεη ην website ζαο. Μεξηθέο άπιεο επηινγέο γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεηε 
είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Cafepress.com. Γεκηνπξγεί εκπνξεχκαηα κε ην ινγφηππφ ηνπ site ζαο θαη θεξδίδεη έλα 

πνζνζηφ απφ ηηο πσιήζεηο, πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί ζην site. 
 Google AdSense. Γηαθεκηζηηθά κπιφθο απφ ην Google ζην site καο, κπνξνχλ λα καο 

πξνζδψζνπλ αλά-θιηθ ρξήκαηα, ελαιιαθηηθά, ελζσκαηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα 
Google αλαδήηεζε, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ιηγφηεξν ελνριεηηθή κνξθή δηαθήκηζεο. 

 Affiliate Marketing. Γίλεηε ζπλεξγάηεο ηζηνζειίδσλ φπσο ην Amazon, θαη πξνσζήζηε 
αλάινγα πξντφληα ζρεηηθά κε ην site ζαο θαη θεξδίζηε έλα είδνο πξνκήζεηαο απφ 
απηφ.[24] 

6.2 Drupal & Search Engine Optimization (SEO) 

Τπάξρνπλ εηδηθέο ηερληθέο ψζηε λα θάλνπκε ην Drupal site καο λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο θαη λα επηηχρνπκε θαιπηέξα απνηειέζκαηα. Σν Drupal κε κηα ζεηξά απφ βήκαηα 
κπνξεί λα επηηχρεη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ site καο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO). 

 
1. Δλεξγνπνίεζε «θαζαξψλ δηεπζχλζεσλ» (clean URLs), έηζη ψζηε νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο λα κπνξνχλ θαιχηεξα λα θαηαηάμνπλ ζε πίλαθα ην πεξηερφκελφ καο. 
 

2. Ρχζκηζε ηνπ Pathauto γηα απηφκαηε δεκηνπξγία URL aliases γηα πεξηερφκελν φισλ ησλ 
ηχπσλ. 
 

3. Δγθαηάζηαζε ηνπ XML Sitemap module θαη ππνβνιή ηνπ site ζε δηάθνξεο κεραλέο 
αλαδήηεζεο. 
 

4. Καηέβαζκα θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηάινγνπ SEO (SEO Checklist). 
 

5. Δπηθχξσζε ηεο γιψζζαο HTML ηνπ site ζαο. Καζαξφο θαη επαιεζεπκέλνο θψδηθαο 
HTML (HTML markup) είλαη κέξνο ηεο θαιήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ site καο ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο (SEO). Δπηθπξψζηε ηνλ θψδηθα ηνπ site ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 
επηθχξσζεο W3C, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: http://validator.w3.org.  
 

6. Διέγμηε ηηο ζπλδέζεηο ηνπ site ζαο. Λάζνο ζχλδεζκνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
πξφβιεκα ζην SEO. Βεβαησζείηε φηη φινη νη χλδεζκνί ζαο ηζρχνπλ, ειέγρνληαο ηνπο 
κε ηνλ ειεγθηή ζπλδέζκσλ ηνπ W3C, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 
http://validator.w3.org/checklink. 

 

Η βαζηθή ηδέα ηνπ SEO ζηεξίδεηαη ζην εμήο: ζν πην ςειά εκθαλίδεηαη έλα site ζηηο 
ιίζηεο αλαδήηεζεο ηφηε ζα έρεη θαη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο πνπ ζα ην επηζθεθζνχλ (κέζσ 
ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο θαζνδεγνχληαη βάζεη θεηκέλνπ (text-driven), 
θαη πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ ζε κηα ηζηνζειίδα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεηά, θπξίσο θείκελν, γηα 
λα δνπλ κε ηη αζρνιείηαη ην θάζε site. Οη κεραλέο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ 
πνπ απνθαιείηαη «αξάρλε» (spider), γηα λα αληρλεχζνπλ έλα ηζηφηνπν, αθνινπζψληαο ηνπο 
ζπλδέζκνπο (links) γηα λα πάλε απφ ζειίδα ζε ζειίδα. Η «αξάρλε» (spider), ζηε ζπλέρεηα, 
ηνπνζεηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεη ζε κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ. ηαλ κηα αίηεζε 
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αλαδήηεζεο έξρεηαη ζε κηα κεραλή φπσο ε Google, απηή ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ζπγθξίλεη ηε 
ζπκβνινζεηξά αλαδήηεζεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Φπζηθά, νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ φξηα ζην πφζν θαιά κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα 
αλαδήηεζε. ε απηή ηε θάζε ρξεζηκεχεη ην SEO. Γλσξίδνληαο ηη πιεξνθνξίεο λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θαη πψο λα «ηνπνζεηήζεη» απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ 
θαηάηαμε ελφο site ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, αιιά επηιέγνληαο ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο 
κπνξεί λα «ζάςεη» έλα site ζηε θαηάηαμε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Σν SEO είλαη έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν θαη κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα πνπ καο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θαιχηεξεο ηαθηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα έλα site. Παξαθάησ 
αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα SEO:  

 

 Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην πεξηερφκελν 
ηνπ site καο. 

 Η ζειίδα θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ καο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνρεπκέλεο 
ιέμεηο-θιεηδηά. 

 Σα νλφκαηα ησλ αξρείσλ, ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ, πνπ κπνξνχλ λα ηα «θαηεβάζνπλ», 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνρεπκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά. 

 Η ηζηνζειίδα καο πξέπεη λα έρεη έλα ράξηε ηζηνηφπνπ (sitemap). 
 ηνλ ηζηφηνπφ καο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε θαζαξέο δηεπζχλζεηο θαη ςεπδψλπκα 

(alias) URL. 
 Οη δηεπζχλζεηο καο πξέπεη λα είλαη πεξηγξαθηθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ site καο. 

 

Η ζεκαζία ησλ δηεπζύλζεσλ (URLs) 

Έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα μέξνπκε γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ site 
καο είλαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο θαζαξψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δηεπζχλζεσλ (URLs). Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ ππάξρεη έλα άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα καο, πνπ νλνκάδεηαη "Σν πξάζηλν ηζάη 
ζηελ Ιαπσλία," ην Drupal δίλεη απηφκαηα έλα φλνκα ζαλ απηφ: 
http://localhost/index.php?q=node/87. Με ηε Μνλάδα (module) «θαζαξέο δηεπζχλζεηο» (clean 
URLs) ελεξγνπνηεκέλε, ηφηε ε δηεχζπλζε γίλεηαη έηζη: http://localhost/node/87. ηε ζπλερεία κε 
ηε Μνλάδα (module) «απηφκαην κνλνπάηη» (pathauto), ε νπνία δεκηνπξγεί «ςεπδψλπκεο 
δηεπζχλζεηο (URL aliases) απηφκαηα, βαζηζκέλε ζε πιεξνθνξίεο φπσο ν ηίηινο ε ηαμηλνκία, ην 
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ θ.α., ελεξγνπνηεκέλε κπνξνχκε λα δψζνπκε σο δηεχζπλζε φ, ηη ηίηιν 
δίλνπκε ζηε ζειίδα καο, νπφηε ε δηεχζπλζε ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζα γίλεη: 
http://localhost/Σν-πξάζηλν-ηζάη-ζηελ-Ιαπσλία. Η ηειεπηαία δηεχζπλζε (URL) είλαη απην-
πεξηγξαθηθή, θαζηζηψληαο επθνιφηεξν γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη, θπξίσο, γηα 
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα θαηαιάβνπλ πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο απηήο.  

 

XML Sitemap 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ηα Google, Yahoo, θαη Bing πνπ αληρλεχνπλ sites φιε ηελ 
ψξα, ςάρλνπλ γηα απνζπάζκαηα θεηκέλνπ πνπ ζα ηνπο πνπλ ηη είλαη έλα site ζην πεξίπνπ. Μηα 
κεραλή ζπλήζσο βξίζθεη έλαλ ππεξζχλδεζκν (hyperlink), πνπ ζπλδέεηαη κε έλα θνκκάηη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζηξέθεηαη ζε άιινπο ζπλδέζκνπο κε πεξηζζφηεξν 
πεξηερφκελν θαη έηζη ςάρλεη αλαδξνκηθά ηνπο ηζηφηνπνπο. Η κέζνδνο απηή δελ επηηξέπεη ζηελ 
κεραλή αλαδήηεζεο λα βξνχκε ηα πάληα, θαη δελ ιέεη ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηη είλαη θαη ηη δελ 
είλαη ζεκαληηθφ ζην δηθηπαθφ ζαο ηφπν. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ζειίδα επηθνηλσλίαο καο πεξηέρεη 
πνιινχο ζπλδέζκνπο κε άιιν πεξηερφκελν ή άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, απηφ ζεσξείηαη 
ζεκαληηθφ. Δπίζεο, πφζν ζπρλά ζα πξέπεη ε κεραλή αλαδήηεζεο λα ειέγμεη ην site καο γηα λα 
αλαδεηήζεη λέεο πιεξνθνξίεο; Μηα θνξά ηελ εκέξα, κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ή θάζε ιίγνπο 
κήλεο; 

Η Μνλάδα (module) XML Sitemap, βνεζά ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα βξίζθνπλ ην 
θαιχηεξν θαη ην πην ζρεηηθφ πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο, δεκηνπξγψληαο 
θαηεγνξηνπνηεκέλνπο θαηαιφγνπο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηπαθνχ 
καο ηφπνπ. Μπνξεί επίζεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θαηάινγν απηφ σο έλα θαηάινγν ηνπ δηθηπαθνχ 
καο ηφπνπ. ηε ζπλέρεηα απηή ε ιίζηα παξέρεηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα ηηο βνεζήζεη 
λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ, πνζφ ζπρλά αλαλεψλεηαη 
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(απηφ επίζεο ηνπο «ιέεη» πνζφ ζπρλά λα ηζεθάξνπλ πάιη ην site) θαη πνπ λα βξεη ην 
πεξηερφκελφ καο. Με απιά ιφγηα, ε Μνλάδα (module) απηή βνεζάεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα 
αληρλεχζνπλ ηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν, πην έμππλα θαη απνηειεζκαηηθά, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε θαηάηαμε, φζνλ αθνξά ζηελ αλαδήηεζε.[16] 
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Κεφάλαιο 7
ο

 - Εγκατάσταση και αρχικές ρυθμίσεις 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ππξήλα Drupal, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ (module), ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ζέκαηνο (theme), ηε δεκηνπξγία ξφισλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 
εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ (πρ cron, backup) κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε 
θαη ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο καο. 

7.1 Εγκατάσταση Drupal 

Πξναπαηηνχκελα: 

 

 Web Host (Apache, MySQL, PHP) 
 Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Drupal 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Καηεβάδνπκε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Drupal (ζπκπηεζκέλν αξρείν .tar.gz) απφ 
ηελ ζειίδα http://drupal.org θαη απνζπκπηέδνπκε ηα πεξηερφκελα ηεο ζην ππνινγηζηή 
καο. 
 

2. Γεκηνπξγνχκε κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζα απφ ην cpanel ηνπ Web Host. Οξίδνπκε ην 
φλνκα ηεο βάζεο θαη πξνζζέηνπκε ζε απηή έλα ρξήζηε (username θαη password), 
παξέρνληάο ηνπ φια ηα πξνλφκηα, επηιέγνληαο ην "ALL Privileges".  
 

 
Δηθόλα 11 – Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 
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Δηθόλα 12 - Παξνρή πξνλνκίσλ γηα ην ρξήζηε ηεο βάζεο 

3. Αλνίγνπκε ην θάθειν Drupal πνπ κφιηο απνζπκπηέζακε θαη πεγαίλνπκε ζην αξρείν 
"sites/default/default.settings.php", ην θάλνπκε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ζηνλ ίδην 
θάθειν θαη κεηνλνκάδνπκε ην δεχηεξν αξρείν ζε "settings.php". Έρνπκε δειαδή δχν 
αξρεία ηα default.settings.php & settings.php. 
 

4. Αλεβάδνπκε φια ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν Drupal απφ ηνλ ππνινγηζηή καο 
ζηνλ root (public_html) θαηάινγν ηνπ Web Host κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 
FTP. 
 

5. Με ηα αξρεία ηνπ Drupal λα βξίζθνληαη πιένλ ζηνλ Host Server πεγαίλνπκε (κέζα απφ 
ηνλ FTP client) ζην αξρείν "sites/default/settings.php" θάλνπκε δεμί θιηθ θαη νξίδνπκε ηα 
δηθαηψκαηα ζε 0666. (Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε πσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα δψζνπκε δηθαηψκαηα 0444). 
 

6. Γηα λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε πιεθηξνινγνχκε ζην path ηνπ browser καο 
"http://www.yoursitename.com/install.php". 
 

7. Δπηιέγνπκε "Install Drupal in English" γηα λα πξνρσξήζεη ε εγθαηάζηαζε.  
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Δηθόλα 13 - Η πξώηε ζειίδα ηεο εγθαηάζηαζεο 

8. Δπηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε (ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε δηαιέγνπκε mysql). Πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα ηεο βάζεο, username θαη 
password θαη παηάκε "Save and continue".  
 

 
Δηθόλα 14 - Δπηινγή βάζεο δεδνκέλσλ 

9. Οξίδνπκε ην φλνκα ηνπ site, ελψ δίλνπκε θαη έλα email κέζσ ηνπ νπνίνπ ην site ζα 
κπνξεί λα ζηέιλεη mails. Δπίζεο νξίδνπκε ην username, email, θαη ην password γηα ηνλ 
πξψην ινγαξηαζκφ administrator θαη παηάκε "Save and continue".   
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Δηθόλα 15 - Πξνζζήθε ζηνηρείσλ γηα ηνλ πξώην ρξήζηε 
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Δηθόλα 16 - Γηάθνξεο επηινγέο 

10. Αλ φια έρνπλ πάεη θαιά, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα πσο ε εγθαηάζηαζε καο έρεη 
νινθιεξσζεί επηηπρψο. Μπνξνχκε πιένλ λα ζπλδεζνχκε ζην site καο.  
 

 
Δηθόλα 17 - Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

11. Αλ ζέινπκε λα έρνπκε πιήξε ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ site καο κπνξνχκε λα 
πάκε ζην (Administer > Reports > Status report).  
 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 49 

 

 
Δηθόλα 18 - Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ site καο 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε, πσο φια ηα themes θαζψο θαη ηα modules πνπ πξφθεηηαη 
λα εγθαηαζηήζνπκε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ drupal, ηα ηνπνζεηνχκε ζην 
θάθειν "sites/all/themes" θαη "sites/all/modules" αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, κεηαθεξφκαζηε ζηνλ 
θάθειν "sites/all" ηεο εγθαηάζηαζήο καο θαη δεκηνπξγνχκε δχν λένπο θαθέινπο "themes" θαη 
"modules". 

7.2 Εγκατάσταση Modules στο Drupal 

Σα modules επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Drupal. Τπάξρνπλ πνιιά modules, ηα νπνία 
κπνξεί θαλείο λα εγθαηαζηήζεη ζην Drupal. Αθνχ εγθαηαζηήζνπκε ην Drupal εγθαζίζηαληαη 
απηφκαηα θαη θάπνηα modules (Core Optional & Core Required). Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα 
απελεξγνπνηήζνπκε θάπνην απφ απηά αξθεί λα επηιέμνπκε ην checkbox δίπια ζην φλνκά ηνπ. 
Μπνξνχκε λα δνχκε ηα modules πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζην site καο ζηε ζειίδα 
"http://www.example.com/admin/build/modules". 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Γηα λα απνθηήζνπκε θάπνην module, πεγαίλνπκε ζηελ δηεχζπλζε 
"http://drupal.org/project/modules" νπνχ ππάξρνπλ φια ηα δηαζέζηκα modules πνπ 
ππνζηεξίδεη ε θνηλφηεηα ηνπ Drupal.  
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Δηθόλα 19 – Σν module Menu Attributes δηαζέζηκν ζην drupal.org 

2. Κάζε module πνπ θαηεβάδνπκε είλαη ζε κνξθή .tar (ζπκπηεζκέλν αξρείν). Σν θάλνπκε 
απνζπκπίεζε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη κε ηε βνήζεηα ελφο FTP client ην αλεβάδνπκε 
ζην θάθειν "sites/all/modules". 

 

3. Πεγαίλνπκε κέζα απφ ηε ζειίδα administer ηνπ site καο ζην (Administer > Site building 
> Modules) θαη δηαιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ην module πνπ κφιηο αλεβάζακε θαη 
επηιέγνπκε ην checkbox ζηε ζηήιε "Enabled".  

 

 
Δηθόλα 20 - Δλεξγνπνίεζε module 

4. Παηάκε "Save configuration" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη ξπζκίζεηο καο.  
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Δηθόλα 21 - Απνζήθεπζε αιιαγώλ 

5. Αθνχ ηειεηψζεη κε επηηπρία ε εγθαηάζηαζε ηνπ module καο, ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 
πνπ βξηζθφκαζηε, παηάκε ηνλ ζχλδεζκν "update.php" γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ.  

 

 
Δηθόλα 22 - ύλδεζκνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ update.php 

6. Παηάκε "Continue".  

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 52 

 

 
Δηθόλα 23 - Πξώηε ζειίδα δηαδηθαζίαο update 

7. Παηάκε "Update".  

 

 
Δηθόλα 24 - Δπηινγή updates 

8. Πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ε ελεκέξσζε.  
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Δηθόλα 25 - Δθηέιεζε update 

9. Αλ φια έρνπλ πάεη θαιά, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα πσο ε ελεκέξσζε ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο. Μπνξνχκε πιένλ λα επηζηξέςνπκε ζην 
site καο.  

 

 
Δηθόλα 26 - Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ update 

7.3 Theming (Θεματοποίηση) 

7.3.1 Theme Files 

Έλα theme είλαη κηα ζπιινγή αξρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν παξνπζίαζεο. Μπνξνχκε 
επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ή πεξηζζφηεξα "sub-themes" ή παξαιιαγέο ελφο theme. 
Απαηηείηαη κφλν ην αξρείν .info, αιιά ηα πεξηζζφηεξα themes θαη sub-themes ρξεζηκνπνηνχλ 
θαη άιια αξρεία. Σν αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ theme θαη subtheme. 
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Δηθόλα 27 - Αξρεία ελόο theme 

.info (απαηηνχκελν) 

ια φζα απαηηνχληαη απφ ην Drupal γηα λα εκθαλίζνπκε ην theme καο είλαη έλα αξρείν 
".info". Δάλ ην theme καο ρξεζηκνπνηεί, meta data, style sheets, JavaScripts, block regions θηι., 
κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ εδψ. ια ηα άιια είλαη πξναηξεηηθά. 

Σν φλνκα ηνπ ζέκαηνο πξνέξρεηαη επίζεο απφ απηφ ην αξρείν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 
εάλ νλνκάδεηαη "drop.info", ηφηε ην Drupal ζα δεη ην φλνκα ηνπ theme σο "drop".  

 

template files (.tpl.php) 

Πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα xHTML ζήκαλζε θαη PHP κεηαβιεηέο. ε κεξηθέο 
θαηαζηάζεηο κπνξνχλ  λα παξνπζηάζνπλ άιινπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, π.ρ. xml, rss. Κάζε αξρείν 
.tpl.php ρεηξίδεηαη ηελ παξνπζίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο δεδνκέλσλ ηνπ theme, θαη ζε 
κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιιαπιά αξρεία .tpl.php. Απηά είλαη πξναηξεηηθά, θαη 
θαλέλα λα κελ ππάξμεη ζην ζέκα καο, απηφ ζα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε 
εκθάληζή ηνπ. 

Μεξηθά κφλν απφ απηά ηα πξφηππα βξίζθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο φπνπ ππάξρνπλ ν 
ππξήλαο θαη νη ελφηεηεο. Η αληηγξαθή ηνπο ζην θάθειν ηνπ theme καο ζα αλαγθάζεη ην Drupal 
λα δηαβάζεη ηελ δηθή καο έθδνζε. 
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template.php 

Γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη ηηο δηεξγαζίεο δεδνκέλσλ ππάξρεη ην αξρείν 
template.php. Γελ απαηηείηαη, αιιά γηα λα θξαηήζεη ηα αξρεία .tpl.php θαζαξά κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θξαηήζεη πξνεπεμεξγαζηέο (preprocessors) γηα ηελ παξαγσγή ησλ 
κεηαβιεηψλ πξνηνχ ζπγρσλεπζνχλ κε ηε ζήκαλζε κέζα ζηα αξρεία .tpl.php. 
Παξακεηξνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο (functions), πνπ ππεξηζρχνπλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ theme ή 
νπνηεζδήπνηε άιιεο παξακεηξνπνηήζεηο πξέπεη επίζεο λα γίλνληαη ζε απηφ ην αξρείν. Σν 
αξρείν απηφ πξέπεη λα μεθηλάεη κε κηα εηηθέηα PHP "<?php". 

 

sub-themes 

Tα sub-themes ζπκπεξηθέξνληαη αθξηβψο φπσο νπνηνδήπνηε άιιν theme. Οη κφλεο 
δηαθνξέο είλαη φηη θιεξνλνκνχλ ηνπο πφξνπο απφ ηα ζέκαηα ησλ γνλέσλ ηνπο. Γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα, απαηηείηαη ε αλαθνξά ζην βαζηθφ ζέκα κέζα ζην .info αξρείν ηνπ. Απφ 
εθεί ζα θιεξνλνκήζεη ηνπο πφξνπο, απφ ην ζέκα γνλέσλ ηνπ. Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιιαπιά 
επίπεδα θιεξνλνκηάο δει., έλα sub-theme κπνξεί λα θεξχμεη έλα άιιν sub-theme σο βάζε ηνπ 
θηι. 

 

screenshot 

Σν screenshot φπσο θαη ην ινγφηππν δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ην ζέκα καο, αιιά ζπληζηάηαη. Σν screenshot ζα εκθαληζηεί κέζα ζηε ζειίδα 
δηνίθεζεο (administration page) ζηελ επηινγή ζεκάησλ. 

7.3.2 Regions 

Regions είλαη νη πεξηνρέο ζε έλα ζέκα πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ πξνζζήθε block θαη 
πεξηερνκέλνπ. Οη πεξηνρέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην ζέκα θαζνξίδνληαη κέζα ζην αξρείν ηνπ 
.info. Γηεπθξηλίδνληαη κε ην θιεηδί "regions" αθνινπζνχκελν απφ ην θαηαλνήζηκν γηα ηνλ 
ππνινγηζηή φλνκα κέζα ζε αγθχιεο θαη ην θαηαλνήζηκν γηα ηνλ άλζξσπν φλνκα σο ηηκή, π.ρ., 
regions[theRegion] = The region label. 

 

Drupal 6 πξνεπηιεγκέλεο πεξηνρέο: 

 

 regions[left] = Left sidebar 

 regions[right] = Right sidebar 

 regions[content] = Content 

 regions[header] = Header 

 regions[footer] = Footer 
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Δηθόλα 28 - Regions 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πεξηνρήο (region) πξνζζέηνπκε ζην αξρείν .info ηνπ 
ζέκαηνο καο ηελ παξαθάησ γξακκή: 

 

regions[regionname] = Region name 

 

Κάλνπκε απνζήθεπζε. 

 

2. Γηα λα εκθαλίζνπκε ηελ παξαπάλσ πεξηνρή ζα ρξεηαζηεί λα πάκε ζην αξρείν 
"page.tpl.php" ηνπ ζέκαηνο καο θαη λα πξνζζέζνπκε ιίγν PHP θψδηθα:  

 

<?php print $regionname; ?> 

 

Κάλνπκε απνζήθεπζε. 

 

Με ηελ παξαπάλσ πξνζζήθε δεκηνπξγήζακε κηα λέα πεξηνρή "Region name" ηελ 
νπνία κπνξνχκε λα ηε δνχκε κέζα απφ ηε ζειίδα (Administer > Site building > Blocks) θαη λα 
ηεο πξνζζέζνπκε θάπνην block ή φ, ηη πεξηερφκελν επηζπκνχκε λα εκθαλίδεηαη.  
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7.3.3 Ενεργοποίηση theme 

Σν Drupal δηαρσξίδεη απφιπηα ηα δεδνκέλα απφ ηελ εκθάληζή ηνπο. Γηα ηελ κνξθνπνίεζε ηεο 
εκθάληζεο ηεο ζειίδαο, ησλ εηθφλσλ, ησλ ρξσκάησλ, ησλ γξακκαηνζεηξψλ θιπ, είλαη 
ππεχζπλεο νη ζεκαηηθέο παξαιιαγέο (themes). Ο ππξήλαο ηνπ Drupal εγθαζηζηά καδί κε 6 
βαζηθέο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν "themes" ηεο εγθαηάζηαζήο 
καο.  

Δθηφο απφ ηηο 6 απηέο παξαιιαγέο, κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε δεθάδεο άιιεο πνπ ππάξρνπλ ζην θχξην απνζεηήξην ηνπ Drupal 
(http://drupal.org/project/Themes), ηηο νπνίεο ηηο εγθαζηζηνχκε ζην θάθειν "sites/all/themes". 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Μέζα ζηνλ θάθειν "sites/all/themes" θαη κε ηε βνήζεηα ελφο FTP client αληηγξάθνπκε ην 
θάθειν πνπ πεξηέρεη ην theme πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Themes)  θαη ζηε ιίζηα κε ηα themes, ζα 
δνχκε φηη έρεη πξνζηεζεί ην λέν καο theme.  

 

3. Δπηιέγνπκε "Enabled" θαη" Default", γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα ην νξίζνπκε σο 
πξνεπηιεγκέλν.  

 

4. Παηάκε "Save configuration" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 29 - Δπηινγή theme 

7.3.4 Favicon 

Σα favicon είλαη νη κηθξέο εηθφλεο ινγνηχπσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην tab θαη ζηελ γξακκή 
δηεπζχλζεσλ ηνπ browser φηαλ επηζθεπηφκαζηε κηα ηζηνζειίδα. Οη δηαζηάζεηο ελφο favicon είλαη 
16x16 pixel ή 32x32 pixel. 

http://drupal.org/project/Themes
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Σν Drupal καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλεβάζνπκε ην δηθφ καο favicon γηα ην site 
καο θαη γηα θάζε theme ρσξηζηά. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Themes) θαη παηάκε ην «Configure» 
δίπια απφ ην theme πνπ επηζπκνχκε. 

 

2. Απφ θεη επηιέγνπκε ην "Use the default shortcut icon" θαη αλεβάδνπκε ην favicon πνπ 
επηζπκνχκε. 

 

3. Παηάκε "Save configuration" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 30 - Φόξησζε favicon 

 
Δηθόλα 31 - Favicon 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο αλ ζέινπκε ην favicon λα εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ Internet 
Explorer ζα πξέπεη ην αξρείν εηθφλαο λα είλαη ηχπνπ ".ico " θαη φρη ".png ". 

7.4 Εργασίες Cron στο Drupal 

Η ξχζκηζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθηέιεζεο ηνπ cron είλαη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εξγαζία 
γηα ην Drupal site καο. Αξθεηέο κνλάδεο ηνπ Drupal (πρ RSS feeds, update status θιπ) γηα λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά, ρξεηάδνληαη ηελ ηαθηηθή εθηέιεζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ζπληήξεζεο (πρ 
θαζάξηζκα ησλ log files). Οη ελέξγεηεο απηέο βξίζθνληαη ζε έλα αξρείν, πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, ζηνλ θεληξηθφ θάθειν ηνπ site καο θαη έρεη ην φλνκα "cron.php". 

To Drupal καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηξέρνπκε ην αξρείν απηφ "ρεηξνθίλεηα", είηε απφ 
ηνλ ζχλδεζκν πνπ ππάξρεη ζηελ ζειίδα ησλ αλαθνξψλ ηνπ site καο, είηε πεγαίλνληαο 
απεπζείαο ζηελ ζειίδα "http:// www.yoursitename.com/cron.php". 
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Βέβαηα δελ είλαη δπλαηφλ γηα έλαλ δηαρεηξηζηή λα ζπκάηαη λα επηζθέπηεηαη ζπλερψο ην 
"cron.php". Γηα απηφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ απνκαθξπζκέλν server 
λα εθηειεί απηφκαηα ζχκθσλα κε θάπνην ρξνλνδηάγξακκα (πρ αλά κία ψξα) ην αξρείν cron.php 

 

Ρχζκηζε Cron κε ην Poormanscron module 

Αθνχ ελεξγνπνηήζνπκε ην module (poormanscron), πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site 
configuration > Site information) θαη ζην πεδίν "Automatically run cron" επηιέγνπκε θάζε πφηε 
ζέινπκε λα εθηειείηαη ην cron (πρ. Automatically run cron: 1 day). Παηάκε "Save configuration" 
γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 32 – Ρύζκηζε cron 

7.5 Δημιουργία εβδομαδιαίου full backup της βάσης δεδομένων 

To module "Backup and Migrate" ηνπ Drupal καο βνεζάεη λα δεκηνπξγνχκε εχθνια θαη 
απηνκαηνπνηεκέλα backup ηεο βάζεο καο θαη λα ηα απνζεθεχνπκε είηε ζηνλ webserver, είηε 
ηνπηθά, είηε ζε FTP account, είηε λα καο απνζηέιινληαη κέζσ email. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (backup and migrate). 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Backup and Migrate), παηάκε 
ζηελ θαξηέια "Profiles", θάλνπκε θιηθ ζην "Create New Profile" θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 Profile Name: Full Backup 

 Backup file name: granderockdb 

 Append a timestamp 

 Compression: Zip 

 Include all tables & data 

 Lock tables during backup 

 Send an email if backup fails  

 Take site offline   

 

3. Παηάκε ζην  "Save profile" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  
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Δηθόλα 33 - Γεκηνπξγία πξνθίι γηα backup (1) 

 
Δηθόλα 34 - Γεκηνπξγία πξνθίι γηα backup (2) 

 
Δηθόλα 35 - Γεκηνπξγία πξνθίι γηα backup (3) 
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Δηθόλα 36 - Γεκηνπξγία πξνθίι γηα backup (4) 

4. ηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια "Schedules", παηάκε ζην "Create Schedule" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 Enabled 

 Schedule Name: Weekly Backup 

 Setting Profile: Full Backup (απηφ ην νπνίν δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο) 

 Backup every: 1  Week 

 Number of Backup files to keep: 5 

   

5. Παηάκε ζην  "Save schedule" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 37 - Γεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα backup (1) 
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Δηθόλα 38 - Γεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα backup (2) 

6. Σέινο απφ ηελ θαξηέια "Destinations" κπνξνχκε λα δνχκε ηα backup πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλα ζηνλ server (ηα ηειεπηαία 5). Δλψ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηα 
θαηεβάζνπκε ή αθφκα θαη λα θάλνπκε restore ζηε βάζε καο.  

 

 
Δηθόλα 39 - Σνπνζεζία ησλ απνζεθεπκέλσλ backups 

7.6 Επιδόσεις 

Γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο πεγαίλνπκε (Administer > Site configuration > 
Performance). 

Σν πξψην ηκήκα απηήο ηεο ζειίδαο αθηεξψλεηαη ζηo Page cache. Απηέο νη ξπζκίζεηο 
ειέγρνπλ πψο ηα πεξηερφκελα καο απνζεθεχνληαη απφ ην ζχζηεκα Drupal.  

Δπηιέγνπκε ην Normal caching mode θάλνληαο θιηθ ζην θαηάιιειν radio button. 
Δπίζεο ζέηνπκε ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο ηεο cache (Minimum cache lifetime) ζε 3 ψξεο. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε 3 ψξεο ε cache καο ζα αδεηάδεη απφ ην Drupal, αιιά εάλ θάπνην 
πεξηερφκελν επεμεξγαζηεί ή εηζαρζεί ζηελ ηζηνζειίδα κέζα ζε απηέο ηηο 3 ψξεο απφ φηαλ 
θαζαξίζηεθε ε cache, νη ρξήζηεο καο πηζαλφλ λα κελ κπνξέζνπλ λα ην δνπλ. Δπηιέγνπκε 
επίζεο ηελ ζπκπίεζε ζειίδσλ (Page compression), ε νπνία ζα αλαγθάζεη ηηο ζειίδεο καο  λα 
θνξηψλνπλ γξεγνξφηεξα θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ην εχξνο δψλεο ηνπ web server καο. 

Θα επηιέμνπκε επίζεο ην Block cache, έηζη ψζηε ηα πεξηερφκελα ησλ block καο λα 
θνξηψλνπλ απφ ηελ cache αληί λα μαλά θνξηψλνπλ θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη θαη 
δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα καο.  
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Δηθόλα 40 - Ρπζκίζεηο γηα page caching 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε ζέκα (theme) πνπ πεξηέρεη αξθεηά αξρεία CSS πνπ θαινχληαη θαη 
θνξηψλνπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο θαθέινπο ηνπ ζέκαηφο καο, κπνξνχκε λα 
ελεξγνπνηήζνπκε ην πιαίζην Optimize CSS files. Σν Drupal ζα θνξηψζεη φιν ηνλ CSS θψδηθα 
ζε έλα πξνζσξηλφ απνζεθεπκέλν CSS αξρείν ζε αληηδηαζηνιή κε ην λα θνξηψλεη θάζε 
κεκνλσκέλν CSS αξρείν ρσξηζηά. Απηφ κπνξεί επίζεο λα βειηηψζεη ηνπο γεληθνχο ρξφλνπο 
απφδνζεο θαη θφξησζεο. Δπίζεο ελεξγνπνηνχκε ηε βειηηζηνπνίεζε αξρείσλ JavaScript 
(JavaScript file optimization).  

 

 
Δηθόλα 41 - CSS & Javascript optimization 

Σέινο, ζα δεκηνπξγεζνχλ δχν επηπιένλ θάθεινη (CSS θαη JS) κέζα ζην "/files" ηεο 
εγθαηάζηαζεο καο.  
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7.7 Αναβάθμιση Πυρήνα και Μονάδων 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ην Update: 

 

Αζθάιεηα 

Η αζθάιεηα ελφο site είλαη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. 
ηαλ νη δηαρεηξηζηέο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηέιινπλ κηα θαηλνχξγηα ελεκέξσζε, 
πηζαλφηαηα έρνπλ θάλεη αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζή 
ηνπ απφ πηζαλέο επηζέζεηο ησλ hackers. 

 

Βειηησκέλε ιεηηνπξγία 

Δθηφο ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο νη ελεκεξψζεηο παξέρνπλ επίζεο θαιχηεξε ιεηηνπξγία 
γηα ην ζχζηεκα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε ζε επίπεδν αγνξάο, 
κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ κηθξέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε. 
Μφιηο δηνξζσζνχλ απηά ηα δεηήκαηα, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα θαλεί απνδνηηθφηεξν αλάινγα κε 
ηελ δηφξζσζε πνπ απαηηνχληαλ. Δπηπιένλ, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο απαηηεί ηελ ζπλερή 
ελεκέξσζε θαη βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

Δπηπιένλ δπλαηόηεηεο - ραξαθηεξηζηηθά 

ε πξνγξάκκαηα αλνηθηνχ θψδηθα, φπσο είλαη ην Drupal, πνιιά λέα θαη πξνεγκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξνζηίζεληαη κέζα κε ηηο λέεο ελεκεξψζεηο θαη εθδφζεηο. 
Γεδνκέλνπ φηη νη εζεινληέο θαη ε θνηλφηεηα ζηήξημεο δηαρεηξίδνληαη ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ 
πξνγξακκάησλ, νη πξνζζήθεο είλαη ζπρλά εθείλεο πνπ δηεπθξηλίδνληαη άκεζα θαη πνπ δεηνχληαη 
απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, εθηειψληαο ηηο 
ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ καο παξέρεηαη έλα θαιχηεξν πξντφλ. 

 

Γηαδηθαζία Update Core: 

 

1. Κάλνπκε αληίγξαθα αζθαιείαο (backup) ησλ αξρείσλ ηνπ site καο θαη ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ. 

 

2. Θέηνπκε ην site καο εθηφο ιεηηνπξγίαο "off-line mode" (Administer > Site configuration > 
Site maintenance). 

 

3. Καηεβάδνπκε θαη απνζπκπηέδνπκε ηα θαηλνχξγηα αξρεία  ηνπ Drupal, θαη δηαβάδνπκε 
πξνζερηηθά ηηο νδεγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην αξρείν UPGRADE.txt (βξίζθεηαη ζηνλ 
βαζηθφ / ξηδηθφ θαηάινγν ηεο εγθαηάζηαζεο). 

 

4. Δπαλαθέξνπκε ην theme ηνπ site καο ζην default theme (Garland ή Bluemarine), θαη 
απελεξγνπνηνχκε φια ηα modules. 

 

5. βήλνπκε ηα παιηά αξρεία ηεο εγθαηάζηαζήο καο απφ ηνλ server θαη αλεβάδνπκε ηα 
θαηλνχξγηα αξρεία. 

 

6. Σξέρνπκε ην script "update.php" ην νπνίν ζα ελεκεξψζεη ηελ βάζε καο 
(http://www.yoursitename.com/ update.php). 

 

7. Δλεξγνπνηνχκε πάιη ηα modules θαη ηξέρνπκε γηα δεχηεξε θνξά ην "update.php". 

 

8. Σέινο, επαλαθέξνπκε ην theme καο θαη αλ ρξεηαζηεί ηξέρνπκε κηα αθφκε θνξά ην 
"update.php". 
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Γηαδηθαζία Update Module: 

 

1. Καηεβάδνπκε θαη απνζπκπηέδνπκε ην θαηλνχξγην module. 

 

2. Κάλνπκε αληίγξαθα αζθαιείαο (backup) ησλ αξρείσλ ηνπ site καο θαη ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ. 

 

3. Θέηνπκε ην site καο εθηφο ιεηηνπξγίαο "off-line mode" (Administer > Site configuration > 
Site maintenance). 

 

4. Απελεξγνπνηνχκε ην Module πνπ πξφθεηηαη λα ελεκεξψζνπκε. 

 

5. Γηαγξάθνπκε ην θάθειν ηνπ module απφ ην server καο. 

 

6. Κάλνπκε εθ λένπ εγθαηάζηαζε ην module αλεβάδνληαο ζηνλ server ηα θαηλνχξγηα 
αξρεία. 

 

7. Δλεξγνπνηνχκε μαλά ην module. 

 

8. Σέινο, ηξέρνπκε ην script "update.php" ην νπνίν ζα ελεκεξψζεη ηελ βάζε καο 
(http://www.yoursitename.com/update.php). 

7.8 Maintenance Page (ελίδα συντήρησης) 

Δίλαη ε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη, φηαλ ζέηνπκε ην site καο εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα ιφγνπο 
ζπληήξεζεο ή φηαλ είλαη απξνζπέιαζην γηα ηερληθνχο ιφγνπο, φπσο θάπνην πηζαλφ πξφβιεκα 
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Γηα λα ζέζνπκε ην site καο εθηφο ιεηηνπξγίαο πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site 
configuration > Site maintenance) θαη ζην "Site status" επηιέγνπκε "Off-line".  
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Δηθόλα 42 - Δπηινγέο γηα ηελ Maintenance page 

Απφ πξνεπηινγή ζε απηή ηε ζειίδα, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζέκα Minnelli ή Garland, αθφκα 
θη αλ έρνπκε επηιέμεη θάπνην άιιν ζέκα.  

 

 
Δηθόλα 43 - Default theme γηα ηε Maintenance page 

Δληνχηνηο, αλ επηζπκνχκε κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα ηέηνηα ζειίδα γηα ην 
δηθφ καο ζέκα.  
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Δηθόλα 44 - Σν δηθό καο theme γηα ηελ Maintenance page 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Κάλνπκε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ηνπ αξρείνπ "page.tpl.php" ζηνλ θάθειν 
"sites/all/themes" θαη κεηνλνκάδνπκε ην λέν αξρείν ζε "maintenance-page.tpl.php" 

 

2. ηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζηνλ θάθειν "sites/default" θαη ζην αξρείν "settings.php" (ζα 
πξέπεη ην αξρείν λα ην θάλνπκε writable - 0777) αθαηξνχκε ηα ζρφιηα "#" απφ ηηο 
παξαθάησ γξακκέο: 

 

184. $conf = array( 

196. 'maintenance_theme' => 'minnelli' ζε 'maintenance_theme' => 'themename',  

225. ); 

 

3. Σέινο θάλνπκε "clean cache" γηα λα γίλνπλ νξαηέο νη αιιαγέο.  

7.9 Φρήστες, ρόλοι, δικαιώματα 

Δμ νξηζκνχ, ην Drupal θαζνξίδεη απηφκαηα δχν ξφινπο σο κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο site: 

 

 anonymous user: αλαγλψζηεο ηνπ site, νη νπνίνη είηε δελ έρνπλ ινγαξηαζκφ, είηε δελ 
είλαη ζπλδεδεκέλνη. 

 authenticated user: ξφινο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο λένπο ινγαξηαζκνχο. 

 

Ο ξφινο ησλ anonymous users πξέπεη λα παξέρεη ηελ ιηγφηεξε δπλαηή πξφζβαζε ζην 
site απφ φινπο ηνπο ξφινπο. ηνπο authenticates users, κπνξνχλ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα 
δηθαηψκαηα, φπσο ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ κεξηθνχο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ (content 
types).  

Ο πξψηνο ινγαξηαζκφο ρξήζηε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα λέα εγθαηάζηαζε Drupal, 
κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο "root user", έρεη πιήξε δηθαηψκαηα γηα φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνίθεζεο (administration), ηεο δεκηνπξγίαο 
πεξηερνκέλνπ (create content), ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαγξαθήο. 

ε εκπίζηνπο ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ επηπιένλ πξνλφκηα κε ηε δεκηνπξγία 
ελφο ξφινπ "administrator". 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ξφινπ: 
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1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > User Management > Roles).  

 

2. Δηζάγνπκε ην φλνκα γηα ην λέν ξφιν "administrator" θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί "Add 
Role".  

 
Δηθόλα 45 - Γεκηνπξγία λένπ ξόινπ ρξήζηε Admin (1) 

3. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ξφινπ, παηάκε ζην ζχλδεζκν "edit permissions".  

 

 
Δηθόλα 46 - Γεκηνπξγία λένπ ξόινπ ρξήζηε Admin (2) 

4. ηε ιίζηα κε ηα permissions, κεηαμχ άιισλ, επηιέγνπκε ην "Administer permissions" 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή "user module" θαη παηάκε "Save permissions".  
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Δηθόλα 47 - Δπηινγή δηθαησκάησλ ρξήζεο (permissions) 

5. Γηα λα πξνζζέζνπκε ρξήζηεο ζηνλ παξαπάλσ ξφιν, ζα ρξεηαζηεί λα πάκε ζην 
(Administer > User Management > Users) θαη λα θάλνπκε θιηθ ζηo "Add User".  

 

 
Δηθόλα 48 - Πξνζζήθε λένπ ρξήζηε γηα ην ξόιν Admin 

6. πκπιεξψλνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (username, email, password, status) θαη 
επηιέγνπκε ην ξφιν "administrator".  
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Δηθόλα 49 - Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ 

7. Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παηάκε ην "Create new account" ζην θάησ κέξνο ηεο 
ζειίδαο. 

 

Σν Drupal απφ πξνεπηινγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ site λα κπνξνχλ 
λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ. Αλ εκείο δελ ζέινπκε λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα 
κπνξνχκε λα ηελ απελεξγνπνηήζνπκε πεγαίλνληαο ζην (Administer > User management > 
User settings) θαη ζηελ πεξηνρή "Public registrations" επηιέγνπκε "Only site administrators can 
create new accounts".  

 

 
Δηθόλα 50 - Ρπζκίζεηο εγγξαθήο (register) 

Σέινο ζην (Administer > User management > Permissions) κπνξνχκε λα νξίζνπκε 
δηθαηψκαηα (permissions) γηα φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ (anonymous, authenticated, 
administrator).  
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Δηθόλα 51 - Δπηινγή δηθαησκάησλ γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 
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Κεφάλαιο 8ο – χεδιασμός & Τλοποίηση 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ κνλάδσλ (modules) πνπ 
ρξεζηκνπνηήζακε. 

8.1 ImageCache 

Σν module Imagecache καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε ελαιιαθηηθέο εηθφλεο δηαθνξεηηθνχ 
κεγέζνπο απφ απηέο ησλ πξσηφηππσλ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηείηαη κηα βηβιηνζήθε ρεηξηζκνχ 
εηθφλαο, φπσο ε GD2, θαζψο θαη ε ρξήζε clean URLs. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 
Imagecache γηα νπνηαδήπνηε εηθφλα θνξηψλεηαη ζην Drupal, έηζη κπνξνχκε λα ην 
ρξεζηκνπνηήζνπκε κε ην Image Module, θαζψο επίζεο θαη κε θαλνληθά θνξησκέλεο εηθφλεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην Upload Module. O πην θνηλφο ηξφπνο φκσο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί καδί 
κε ην CCK θαη ην Imagefield. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (ImageCache) θαζψο θαη ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά ηνπ: 

 

 image api 

 image api gd2 

 image cache ui 

 

2. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα λέν πξφηππν πεγαίλνληαο ζην (Administer > Site building > 
Imagecache) θαη παηψληαο ζην "Add new preset".  

 

 
Δηθόλα 52 – Γεκηνπξγία ελόο λένπ πξνηύπνπ εηθόλαο 

πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "Preset Namespace" θαη παηάκε ζην "Save preset".  

 

3. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ηνπ πξνζζέζνπκε κηα απφ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο θάλνληαο 
θιηθ ζην "News actions":  
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 Add Crop 

 Add Deprecated Scale 

 Add Desaturate 

 Add Resize 

 Add Rotate 

 Add Scale 

 Add Scale And Crop 

 Add Sharpen 

 

 
Δηθόλα 53 – Ιδηόηεηεο πξνηύπσλ 

Γηα ηηο αλάγθεο καο δεκηνπξγήζακε ηα παξαθάησ: 

 

http://localhost/siteb/admin/build/imagecache/1/add/imagecache_desaturate
http://localhost/siteb/admin/build/imagecache/1/add/imagecache_rotate
http://localhost/siteb/admin/build/imagecache/1/add/imagecache_sharpen
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Δηθόλα 54 - Scale & crop γηα cover_ thumb (100x100) 

 
Δηθόλα 55 - Scale & crop γηα ην cover_large (170x170) 

 
Δηθόλα 56 - Scale & crop γηα ην cover_bom (150x150) 
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Δηθόλα 57 - Scale & crop γηα ην image_interviews_thumb (100x100) 

 
Δηθόλα 58 - Scale γηα ην image_interviews_large (500x500)(upscalign allowed) 

 
Δηθόλα 59 - Scale & crop γηα ην image_news_head (280x280) 
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Δηθόλα 60 - Scale γηα ην image_news_large (300x300)(upscalign allowed) 

 
Δηθόλα 61 - Scale & crop γηα ην image_news_thumb (100x100) 

4. Σέινο, γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site 
configuration > ImageAPI) παηάκε ζηελ θαξηέια "Configure" θαη νξίδνπκε ηελ πνηφηεηα 
ησλ εηθφλσλ επί ηεο %.  

 

 Jpeg Quality: 100% 

 

θαη παηάκε "Save configuration" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 
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Δηθόλα 62 – Ρύζκηζε πνηόηεηαο εηθόλσλ jpeg  

5. Σψξα πνπ νινθιεξψζακε κε ηα παξαπάλσ ζα ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηνχκε ην CCK 
field πνπ επηζπκνχκε ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αιιαγέο πνπ έρνπκε νξίζεη. Θα 
ρξεηαζηεί λα πάκε ζην (Administer > Content Management > Content Types).  

8.2 CCK 

Σν Drupal έξρεηαη κε εγθαηεζηεκέλα ζηνλ ππξήλα ηνπ content types (ηχπνη πεξηερνκέλνπ) 
φπσο ηα story θαη blog. Γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, κπνξνχκε λα πάκε ζην 
«Create content» θαη λα ππνβάινπκε έλα λέν story ή blog. Απηφ είλαη αξθεηά ρξήζηκν γηα 
ζειίδεο κε θαζαξφ θείκελν θαη επηζπλαπηφκελεο εηθφλεο. Αιιά ηη γίλεηαη εάλ ζέινπκε λα έρνπκε 
ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάινπκε έλα review γηα θάπνην κνπζηθφ δίζθν; 

Υξεζηκνπνηψληαο ην CCK Module, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν content type 
ην νπνίν ζα έρεη αθξηβψο ηα πεδία (fields) πνπ ρξεηαδφκαζηε, νχηε πεξηζζφηεξα, νχηε ιηγφηεξα. 
Γηα παξάδεηγκα ζην review ελφο δίζθνπ κπνξνχκε λα έρνπκε πεδία φπσο:  

 

 text field (comments) 

 dropdown menus 

 audio files (samples) 

 images (cover) 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπλ θιηθ ζην  
(Create content  >  Reviews) θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα απαξαίηεηα πεδία ψζηε λα ππνβάινπλ 
έλα λέν review. 

Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module content (CCK) θαζψο θαη ηα παξαθάησ 
ζπζηαηηθά ηνπ: 

 

 content copy 

 content permissions 

 content templates 

 email 

 fieldgroup 

 filefield 
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 filefield meta 

 filefield sources 

 imagefield 

 link 

 node reference 

 number 

 option widgets 

 text 

 user reference 

8.2.1 Interviews 

Θα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) θαη θάλνπκε θιηθ 
ζην "Add content type".  

 

2. ηελ πεξηνρή Identification ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 

 Name: Inteviews 

 Type: inteviews 

 Description: This is the main content type for Inteviews  

 

 
Δηθόλα 63 – Γεκηνπξγία ηύπνπ πεξηερνκέλνπ Interviews 

3. ηελ πεξηνρή Comment settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ην παξαθάησ πεδίν, 
ψζηε λα απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή ζρνιίσλ απφ ηνπο ρξήζηεο:  

 

 Default comment settings: Disabled 
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Δηθόλα 64 – Απελεξγνπνίεζε ζρνιίσλ 

4. ηελ πεξηνρή Workflow settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default options: Published, Promoted to front page 

 

 
Δηθόλα 65 – Δπηινγέο δεκνζίεπζεο γηα ηα Interviews 

5. Παηάκε "Save content type" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπκε έλα λέν πεδίν (field) γηα ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types). Θα καο 
εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε φια ηα content types πνπ ππάξρνπλ. Γίπια ζην content type 
πνπ επηζπκνχκε (Interviews)  παηάκε ην "Manage fields". ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο 
βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο (Add > New field). 

 

2. πκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Label: Image Interviews 

 Field name: image_inteviews 
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 Type: File 

 form element: Image 

 

 
Δηθόλα 66 – Γεκηνπξγία πεδίνπ image_interviews 

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

4. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Settings: 

 Help text: Use this field to upload an image 

 

File size restrictions 

 Maximum upload size per file: 1M 

 

Path settings 

 File path: imagesinterviews 

 

 
Δηθόλα 67 – Ρπζκίζεηο πεδίνπ image_interviews (1) 
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Δηθόλα 68 - Ρπζκίζεηο πεδίνπ image_interviews (2) 

5. Παηάκε "Save field settings" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

Παξφκνηα θαη γηα ην επφκελν field: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) παηάκε ζην 
"Manage fields" θαη πξνζζέηνπκε έλα λέν  field (Add > New field):  

 

 Label: Introduction 

 Field name: intro 

 Type: Text 

 Form element: Text area(multiple rows) 

 

 
Δηθόλα 69 – Γεκηνπξγία πεδίνπ intro 

2. Παηάκε "Save field settings". 

 

3. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  
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Settings 

 Rows: 5 

 

Global settings 

 Required: Yes 

 Text Processing: Plain text 

 

 
Δηθόλα 70 – Ρπζκίζεηο πεδίνπ intro 

4. Παηάκε "Save field settings". 

 

Παξφκνηα θαη ην επφκελν field: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) παηάκε ζην 
"Manage fields" θαη πξνζζέηνπκε έλα λέν  field (Add > New field):  

 

 Label: Banner 

 Field name: banner 

 Type: File 

 form element: Image 
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Δηθόλα 71 – Γεκηνπξγία πεδίνπ banner 

2. Παηάκε "Save field settings". 

 

3. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Settings: 

 Help text: Use this field to upload an image 

 Maximum resolutions for Images: 266X75 

 Minimum resolutions for Images: 266X75 

 

File size restrictions 

 Maximum upload size per file: 1M 

 

Path settings 

 File path: banners 
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Δηθόλα 72 – Ρπζκίζεηο πεδίνπ banner (1) 

 
Δηθόλα 73 - Ρπζκίζεηο πεδίνπ banner (2) 

4. Παηάκε "Save field settings". 

 

Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα field καο, είηε ζε κνξθή 
teaser, είηε σο full nodes πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) 
παηάκε ζηελ θαξηέια "Display fields" θαη ζπκπιεξψλνπκε:  
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 Label: Hidden (θαη γηα ηα 3 fields) 

 

Γηα ην field image Interviews 

 Teaser: image_interviews_thumb image linked to node 

 Full node: image_interviews_large image  

 

 
Δηθόλα 74 – Ρπζκίζεηο εκθάληζεο ησλ πεδίσλ γηα ηα Interviews 

Καη παηάκε "Save". 

 

Σέινο, πεγαίλνληαο ζηελ θαξηέια "Manage fields" αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε (re-arrange) ηα fields κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκνχκε, ην κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπκε drag‟n‟drop θαη λα παηήζνπκε "Save".  

 

 
Δηθόλα 75 – Σαμηλόκεζε ησλ πεδίσλ γηα ηα Interviews 
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8.2.2 News 

Θα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) θαη θάλνπκε θιηθ 
ζην "Add content type".  

 

2. ηελ πεξηνρή Identification ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 

 Name: News 

 Type: news 

 Description: This is the main content type for news  

 

 
Δηθόλα 76- Γεκηνπξγία ηύπνπ πεξηερνκέλνπ News 

3. ηελ πεξηνρή Comment settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default comments per page: 10 

 Anonymous commenting: Anonymous posters may leave their contact 
information 

 Preview comment: Optional 

 Location of comment submission form: Display below post or comments 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 87 

 

 
Δηθόλα 77 – Ρπζκίζεηο ζρνιίσλ γηα ηα News 

4. ηελ πεξηνρή Workflow settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default options: Published, Promoted to front page 

 

 
Δηθόλα 78 – Δπηινγέο δεκνζίεπζεο γηα ηα News 
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5. Παηάκε "Save content type" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπκε έλα λέν πεδίν (field) γηα ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types). Θα καο 
εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε φια ηα content types πνπ ππάξρνπλ. Γίπια ζην content type 
πνπ επηζπκνχκε (Νews)  παηάκε ην "Manage fields". ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδα 
βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο (Add > New field). 

 

2. πκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Label: Image News 

 Field name: image_news 

 Type: File 

 form element: Image 

 

 
Δηθόλα 79 – Γεκηνπξγία πεδίνπ image_news 

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

4. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Settings: 

 Help text: Use this field to upload an image 

 

File size restrictions 

 Maximum upload size per file: 1M 

 

Path settings 

 File path: imagesnews 
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Δηθόλα 80 – Ρπζκίζεηο γηα ην πεδίν image_news (1) 

 
Δηθόλα 81 - Ρπζκίζεηο γηα ην πεδίν image_news (2) 

5. Παηάκε "Save field settings" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα field καο, είηε ζε κνξθή 
teaser, είηε σο full nodes πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) 
παηάκε ζηελ θαξηέια "Display fields" θαη ζπκπιεξψλνπκε:  

 

 Label: Hidden 

 Teaser: image_ news_thumb image linked to node 

 Full node: image_ news_large image  
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Δηθόλα 82 - Ρπζκίζεηο εκθάληζεο ησλ πεδίσλ γηα ηα News 

Καη παηάκε "Save". 

 

Σέινο, πεγαίλνληαο ζηελ θαξηέια "Manage fields" αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε (re-arrange) ηα fields κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκνχκε, ην κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπκε drag‟n‟drop θαη λα παηήζνπκε "Save".  

 

 
Δηθόλα 83 - Σαμηλόκεζε ησλ πεδίσλ γηα ηα News 

8.2.3 Reviews 

Θα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) θαη θάλνπκε θιηθ 
ζην "Add content type".  

 

2. ηελ πεξηνρή Identification ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 

 Name: Reviews 

 Type: reviews 

 Description: This is the main content type for reviews  
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Δηθόλα 84 - Γεκηνπξγία ηύπνπ πεξηερνκέλνπ Reviews 

3. ηελ πεξηνρή Comment settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default comments per page: 10 

 Anonymous commenting: Anonymous posters may leave their contact 
information 

 Preview comment: Optional 

 Location of comment submission form: Display below post or comments 
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Δηθόλα 85 - Ρπζκίζεηο ζρνιίσλ γηα ηα Reviews 

4. ηελ πεξηνρή Workflow settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default options: Published, Promoted to front page 
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Δηθόλα 86 - Δπηινγέο δεκνζίεπζεο γηα ηα Reviews 

5. Παηάκε "Save content type" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπκε έλα λέν πεδίν (field) γηα ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types). Θα καο 
εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε φια ηα content types πνπ ππάξρνπλ. Γίπια ζην content type 
πνπ επηζπκνχκε (Reviews)  παηάκε ην "Manage fields". ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδα 
βξίζθεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο (Add > New field). 

 

2. πκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Label: Image Cover 

 Field name: cover 

 Type: File 

 form element: Image 
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Δηθόλα 87 - Γεκηνπξγία πεδίνπ cover  

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

4. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Settings: 

 Help text: Use this field to upload an image 

 

File size restrictions 

 Maximum upload size per file: 1M 

 

Path settings 

 File path: covers 

 

 
Δηθόλα 88 - Ρπζκίζεηο γηα ην πεδίν cover (1) 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 95 

 

 
Δηθόλα 89 - Ρπζκίζεηο γηα ην πεδίν cover (2) 

5. Παηάκε "Save field settings" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

 

Παξφκνηα θαη γηα ην επφκελν field: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) παηάκε ζην 
"Manage fields" θαη πξνζζέηνπκε έλα λέν  field (Add > New field):  

 

 Label: Band 

 Field name: band 

 Type: Text 

 Form element: Text field  

 

 
Δηθόλα 90 - Γεκηνπξγία πεδίνπ band 

2. Παηάκε "Save field settings". 

 

Παξφκνηα κε ην field Band θάλνπκε θαη ηα fields Album, Label, Year.  
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Δηθόλα 91 - Γεκηνπξγία πεδίνπ album 

 
Δηθόλα 92 - Γεκηνπξγία πεδίνπ label 

 
Δηθόλα 93 - Γεκηνπξγία πεδίνπ year 

Παξφκνηα γηα ην επφκελν field: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) παηάκε ζην 
"Manage fields" θαη πξνζζέηνπκε έλα λέν  field (Add > New field):  

 

 Label: Site 

 Field name: site 

 Type: Link 

 Form element: Link 
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Δηθόλα 94 - Γεκηνπξγία πεδίνπ site 

2. Παηάκε "Save field settings". 

 

3. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Global settings 

 Link title: No title 

 Link target: Open link in new window 

 

 
Δηθόλα 95 - Ρπζκίζεηο γηα ην site (1) 
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Δηθόλα 96 - Ρπζκίζεηο γηα ην site (2) 

4. Παηάκε "Save field settings". 

 

Παξφκνηα θαη ην επφκελν field: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) παηάκε ζην 
"Manage fields" θαη πξνζζέηνπκε έλα λέν  field (Add > New field):  

 

 Label: Rating 

 Field name: rating 

 Type: Float 

 Form element: Select list 

 

 
Δηθόλα 97 - Γεκηνπξγία πεδίνπ rating 

2. Παηάκε "Save field settings". 

 

3. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην field πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε παηάκε "Configure" θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

Global settings 

 Suffix: /10 

 Allowed values list:0, 0.5, 1, ..., 9.5, 10 
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Δηθόλα 98 - Ρπζκίζεηο γηα ην rating 

4. Παηάκε "Save field settings". 

 

Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα field καο, είηε ζε κνξθή 
teaser, είηε σο full nodes πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) 
παηάκε ζηελ θαξηέια "Display fields" θαη ζπκπιεξψλνπκε:  

 

 Label: Hidden (γηα φια ηα fields) 

 

Γηα ην field cover 

 Teaser: cover_thumb image linked to node 

 Full node: cover_large image  

 

 
Δηθόλα 99 - Ρπζκίζεηο εκθάληζεο ησλ πεδίσλ γηα ηα Reviews 

Καη παηάκε "Save". 
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Σέινο, πεγαίλνληαο ζηελ θαξηέια "Manage fields" αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε (re-arrange) ηα fields κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκνχκε, ην κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπκε drag‟n‟drop θαη λα παηήζνπκε "Save".  

 

 
Δηθόλα 100 - Σαμηλόκεζε ησλ πεδίσλ γηα ηα Reviews 

8.2.4 Editorial 

Θα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν καο content type. 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content Management > Content types) θαη θάλνπκε θιηθ 
ζην "Add content type".  

 

2. ηελ πεξηνρή Identification ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 

 Name: Editorial 

 Type: editorial 

 Description: This is the main content type for editorial  
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Δηθόλα 101 - Γεκηνπξγία ηύπνπ πεξηερνκέλνπ Editorial 

3. ηελ πεξηνρή Comment settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default comments per page: 10 

 Anonymous commenting: Anonymous posters may leave their contact 
information 

 Preview comment: Optional 

 Location of comment submission form: Display below post or comments 
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Δηθόλα 102 - Ρπζκίζεηο ζρνιίσλ γηα ηα Editorial 

4. ηελ πεξηνρή Workflow settings ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default options: Published, Promoted to front page 
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Δηθόλα 103 - Δπηινγέο δεκνζίεπζεο γηα ηα Editorial 

5. Παηάκε "Save content type" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο. 

8.3 Content Templates (Contemplate) 

Σν module Content Template (ή αιιηψο Contemplate) είλαη έλα plugin ηνπ CCK module ην 
νπνίν καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο ζηα πεδία ησλ teaser, body θαη 
rss ζε φισλ ησλ εηδψλ ηα nodes κε ηε ρξήζε templates. θνπφο ηνπ είλαη λα ιχζεη θάπνηεο απφ 
ηηο αλάγθεο ηνπ Content Construction Kit (CCK) module. Μαο επηηξέπεη λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε ηα δηάθνξα πεδία, λα αθαηξέζνπκε ηνπο ηίηινπο ησλ πεδίσλ θαη λα 
θάλνπκε φζεο κνξθνπνηήζεηο επηζπκνχκε. (ηελ default θαηάζηαζε θάζε πεδίν είλαη ην έλα 
θάησ απφ ην άιιν). 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (content templates). 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Content types) θαη ζηελ θαξηέια 
Content templates βιέπνπκε κηα ιίζηα κε φια content types ηα νπνία κπνξνχκε λα 
επεμεξγαζηνχκε, θάλνληαο απιψο έλα θιηθ ζην "edit template".  
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Δηθόλα 104 – Λίζηα κε όια ηα content types πνπ κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε 

3. Καηφπηλ επηιέγνπκε έλα απφ ηα body, teaser, rss πνπ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θαη 
παηάκε ζηελ θαξηέια "Variables", νπνχ καο εκθαλίδεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πεδία 
πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Η επεμεξγαζία απηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε επί 
ηφπνπ, είηε ζε έλα tpl αξρείν πνπ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνλ server. Δκείο ζα 
επηιέμνπκε ηνλ δεχηεξν ηξφπν γηα ιφγνπο επρξεζηίαο.  

 

 
Δηθόλα 105 – Μεηαβιεηέο θαη ηδηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην body 

4. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην αξρείν ζην δίζθν ζα ρξεηαζηεί πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε 
έλα λέν θάθειν θάησ απφ ηνλ θαηάινγν "sites/all/" κε ηελ νλνκαζία "contemplates" θαη 
κέζα εθεί λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αξρείν ηεο κνξθήο "node-[content type]-[content 
element] .tpl.php" 

 

 node-interviews-body.tpl.php 

 node-news-body.tpl.php 

 node-reviews-body.tpl.php 
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5. Σέινο, ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ηηο αλάινγεο αιιαγέο ζην αξρείν "style.css" ηνπ theme 
καο γηα ηα divs πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 106 – Γηακόξθσζε ησλ πεδίσλ ησλ Reviews 

8.4 Taxonomy 

Σν Taxonomy είλαη κηα πξαθηηθή ηαμηλφκεζεο πάλσ ζε θπζηθέο ζπζρεηίζεηο. ην Drupal, απηή 
είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο administrator γηα λα νξγαλψζεη ην 
πεξηερφκελν ζε έλα site. Απηή ε ηαμηλνκία γηα έλα site δεκηνπξγείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
ιεμηιφγηα (vocabularies), νπνχ ην θάζε ιεμηιφγην πεξηέρεη θάπνηνπο ζρεηηθνχο φξνπο (terms). 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module Taxonomy. Δίλαη Core-optional module, 
δειαδή, ππάξρεη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην 
θαηεβάζνπκε. 

 

2. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Vocabulary ζα ρξεηαζηεί λα πάκε ζην (Administer > Content 
management > Taxonomy > Add Vocabulary) θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ 
πεδία: 

 

 Vocabulary Name: Review category 

 Content Types: Reviews 

 Multiple select: Yes (Μπνξεί λα επηιερζνχλ πνιιαπινί φξνη) 

 Required: Yes (ππνρξεσηηθή επηινγή) 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 106 

 

 
Δηθόλα 107 – Γεκηνπξγία ιεμηινγίνπ (vocabulary) γηα ηα Reviews 

 
Δηθόλα 108 – Ρπζκίζεηο ιεμηινγίνπ 

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη  αιιαγέο καο. 

 

4. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Term ζα ρξεηαζηεί λα πάκε ζην (Administer > Content 
management > Taxonomy > Add Terms) θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Term name: CDs 

 Description (πξναηξεηηθφ) 
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Δηθόλα 109 – Γεκηνπξγία όξσλ γηα ην ιεμηιόγην 

5. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη  αιιαγέο καο. 

 

Tα terms πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ην vocabulary "Review Category", αλ ζέινπκε 
κπνξνχκε λα ηα επαλαηνπνζεηήζνπκε (re-arrange) φπσο επηζπκνχκε, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη 
είλαη λα θάλνπκε drag‟n‟drop θαη λα παηήζνπκε save.  

 

 
Δηθόλα 110 – Όξνη γηα ην ιεμηιόγην ησλ Reviews 
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Δηθόλα 111 – Σαμηλόκεζε όξσλ 

Ο ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ην παξαπάλσ vocabulary ζην παξάδεηγκά καο είλαη 
ψζηε θαηά ηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο "review" (Home > Create 
content type > Review)  λα κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπ, ψζηε λα 
ηνπνζεηεζεί απηνκάησο θάησ απφ ηελ θαηάιιειε θαηεγνξία, πρ. αλ είλαη CD λα πάεη ζηελ 
θαηεγνξία CDs. 

 

 
Δηθόλα 112 – Σν ιεμηιόγην όπσο θαίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα εηζαγσγήο ελόο Review 

Παξφκνηα δεκηνπξγνχκε έλα vocabulary κε φλνκα New Category κε terms ηα Headline 
θαη Other γηα ηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ (content type: News) καο.  
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Δηθόλα 113 – Λεμηιόγην θαη όξνη γηα ηα News 

8.5 URL aliases – Clean URLs 

To Drupal ρξεζηκνπνηεί ηα "nodes" γηα λα ηαπηνπνηεί ηελ θάζε ζειίδα ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε πνπ 
απηή θαηέρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα κηα ζειίδα κε φλνκα "mynode" ζα έρεη ηελ 
παξαθάησ κνξθή "?q=node/123". Σέηνηνπ ηχπνπ URLs είλαη δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ θαη κπνξεί 
λα απνηξέςνπλ θάπνηεο κεραλέο αλαδήηεζεο απφ ην λα επξεηεξηάζνπλ ηηο ζειίδεο ηνπ site καο. 
Με ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ξχζκηζε ησλ "URL aliases - Clean Url" κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην 
παξαπάλσ δήηεκα. 

 

Default URL: 

http://www.example.com/?q=node/123 

 

Default URL with URL alias: 

http://www.example.com/?q=mynode 

 

Clean URL: 

http://www.example.com/node/123 

 

Clean URL with URL alias: 

http://www.example.com/mynode 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. ην (Administer > Site configuration >Clean URLs) επηιέγνπκε "enabled" γηα λα ην 
ελεξγνπνηήζνπκε. Με απηή ηελ επηινγή αθαηξείηαη ην "?q=" απφ ην url.  

 

http://www.example.com/?q=node/123
http://www.example.com/?q=mynode
http://www.example.com/node/123
http://www.example.com/mynode
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Δηθόλα 114 – Δλεξγνπνίεζε ησλ Clean URLs 

2. ην (Administer > Site building > URL aliases > Automated alias settings) θαη ζηελ 
θαξηέια Node Paths δίλνπκε ηα παξαθάησ:  

 

 Default path pattern: content/[title-raw] 

 Pattern for all Editorial paths: editorial/[title-raw] 

 Pattern for all Interviews paths: interviews/[title-raw] 

 Pattern for all News paths: news/[title-raw] 

 Pattern for all Poll paths: poll/[title-raw] 

 Pattern for all Reviews paths: reviews/[title-raw]  
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Δηθόλα 115 – Καζνξηζκόο κνλνπαηηώλ (paths) γηα θάζε ηύπν πεξηερνκέλνπ 

3. ηελ θαξηέια General settings νξίδνπκε ν ραξαθηήξαο ηνπ θελνχ ζην path λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ ην ζχκβνιν "_": 

 

 Separator: _  
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Δηθόλα 116 – Αληηθαηάζηαζε ηνπ θελνύ ραξαθηήξα (seperator) ζηα paths 

4. Σέινο ζηελ θαξηέια Punctuation settings νξίδνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 

 Hyphen-: No action (do not replace) 

 Underscore: Replace by separator  
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Δηθόλα 117 – Ρπζκίζεηο seperator 

8.6 Primary links – Menu Attributes 

Γηα ηελ δεκηνπξγία Primary links πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Menus > Primary 
Links > Add item). Tα links πνπ δεκηνπξγνχκε ζα εκθαληζηνχλ ζην κελνχ πινήγεζεο ηεο 
πξψηεο ζειίδαο ηνπ ηζηνηφπνπ.  
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Δηθόλα 118 – Μελνύ πινήγεζεο (Navigation bar) 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ links γηα ηα 
Ηome, Reviews: 

 

Home Page  

Path: <front> 

Menu link title: Home 

Enabled: Yes  

 

 
Δηθόλα 119 – Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ γηα ην κελνύ πινήγεζεο 
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Δηθόλα 120 – Ρπζκίζεηο ζπλδέζκνπ (1) 

Reviews 

Path: cdreviews 

Menu link title: Reviews 

Enabled: Yes 

Expaned: Yes (πξνζζέtσ κε drag'n'drop ηα links γηα ηα cd, dvd, demos) 

 

 
Δηθόλα 121 - Ρπζκίζεηο ζπλδέζκνπ (2) 
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Δηθόλα 122 - Ρπζκίζεηο ζπλδέζκνπ (3) 

Αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα επαλαηνπνζεηήζνπκε (re-arrange) ηα links καο κε ηη ζεηξά 
πνπ επηζπκνχκε, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπκε drag‟n‟drop θαη λα παηήζνπκε "Save 
configuration".  

 

 
Δηθόλα 123 – Σαμηλόκεζε ηεο ζεηξάο θαη ησλ επηπέδσλ εκθάληζεο ησλ ζπλδέζκσλ 

Σα links γηα ηα views φπσο ηα, cd reviews, dvd reviews, demos reviews θηι έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ views πνπ έρνπκε θηηάμεη γηα απηά. 
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Σέινο, ελεξγνπνηψληαο ην module "Menu attributes" κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην target 
path (_blank, _top, _self, _parent). 

 

 
Δηθόλα 124 – Δπηινγή target path 

8.7 Views 

Σν Views module παξέρεη κηα επέιηθηε κέζνδν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηζηνηφπσλ Drupal γηα λα 
ειέγμνπλ πψο νη ιίζηεο θαη νη πίλαθεο πεξηερνκέλνπ παξνπζηάδνληαη. Απηφ ην εξγαιείν 
νπζηαζηηθά πινπνηεί έμππλα queries, ιακβάλνληαο ππφςε αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Μπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε εξψηεζε, λα ηελ εθηειέζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Μεξηθνί ιφγνη πνπ ρξεηαδφκαζηε ην Views module: 

 

 Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε δηαθνξεηηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνεπηιεγκέλεο αξρηθήο 
ζειίδαο. 

 Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε δηαθνξεηηθά ηελ παξνπζίαζε ησλ taxonomy terms, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ, αιθαβεηηθά. 

 Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ 
(content types). 
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 Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ blocks κε βάζε ηηο δηθέο καο αλάγθεο. 

 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αξρεία (archives) ησλ δεδνκέλσλ καο κε ρξνλνινγηθή ή 
αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Plugins πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην Views module: 

 

 Draggable Views 

Μαο βνεζάεη λα θαηαηάμνπκε ηηο γξακκέο (rows) κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκνχκε θάλνληαο 
απιά drag'n'drop. 

 

 Custom Field 

Μαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε κεξηθά επηπιένλ πεδία. Έλα απφ απηά, ην 
Rownumber, αξηζκεί ηελ θάζε γξακκή. 

 

 Views Slideshow 

Μαο βνεζάεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα slideshow νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ (φρη κφλν 
εηθφλεο) πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα View. Βνεζνχκελν απφ ην jQuery, είλαη 
δπλακηθά πξνζαξκφζηκν. 

 

Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module content (views) θαζψο θαη ηα παξαθάησ 
ζπζηαηηθά ηνπ: 

 

 draggable views 

 views custom field 

 views exporter 

 views slideshow 

 views slideshow: single frame 

 views ui 

8.7.1 Editorial 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"editorial" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 125 – Γεκηνπξγία view γηα ηα Editorials 
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3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Editorial 

 Title: Editorial 

 Use pager: Yes 

 Items to display: 8 

 

 
Δηθόλα 126 – Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Editorial page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "editorial".  

 

 
Δηθόλα 127 – Οξηζκόο path γηα ην Editorial page 
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6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Editorial".  

 

 
Δηθόλα 128 – Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 User: Name 

 Node: Post date 

 Node: Comment count 

 Node: Teaser 

 
9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "User: Name", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
11. ηo "Node: Post date", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη νξίδνπκε ην "Date format" ζε: Sat, 

02/19/2011 - 07:37. Παηάκε "Update". 

 
12. ηo "Node: Comment count ", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη παηάκε "Update". 

 
13. ηo "Node: Teaser", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη παηάκε "Update". 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 
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 Node: Type = Editorial 

 

16. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

17. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

18. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

19. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

20. ην "Row style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
fields.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

21. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-fields--editorial.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

22. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Row style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 129 – Δπηινγή αξρείνπ template  
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23. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 130 – Editorial page view 

 
Δηθόλα 131 - Editorial page 

8.7.2 Interviews 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"interviews" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 132 - Γεκηνπξγία view γηα ηα Interviews 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Interviews 

 Title: Interviews 

 Use pager: Yes 

 

 
Δηθόλα 133 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Interviews page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε " interviews".  
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Δηθόλα 134 - Οξηζκόο path γηα ην Interviews page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Interviews".  

 

 
Δηθόλα 135 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 Content: Image Interviews 

 Content: Introduction 

 Node: Link 
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9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 
node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "Content: Image Interviews" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: image_ interviews _thumb image linked to node 

 
11. ηo "Content: Introduction", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field 

to a maximum length: 370", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
12. ηo Fields, θάλνπκε θιηθ ζην "Node: Link", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην πεδίν 

"Text to display" πιεθηξνινγνχκε "Read More". Παηάκε "Update". 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Interviews 

 

15. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

16. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

17. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

18. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

19. ην "Row style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
fields.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

20. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-fields--interviews.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

21. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Row style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  
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Δηθόλα 136 - Δπηινγή αξρείνπ template 

22. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 137 - Interviews page view 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 127 

 

 
Δηθόλα 138 - Interviews page 

8.7.3 News 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"news" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 139 - Γεκηνπξγία view γηα ηα News 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: News 

 Title: News 

 Use pager: Yes 
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Δηθόλα 140 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην News page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "news".  

 

 
Δηθόλα 141 - Οξηζκόο path γηα ην News page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"News".  
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Δηθόλα 142 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 Content: Image News 

 Node: Body 

 Node: Link 

 
9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "Content: Image News" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: image_news_thumb image linked to node 

 
11. ηo "Node: Body", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field to a 

maximum length: 370", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
12. ηo Fields, θάλνπκε θιηθ ζην "Node: Link", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην πεδίν 

"Text to display" πιεθηξνινγνχκε "Read More". Παηάκε "Update". 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Type = News 
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15. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

16. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

17. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

18. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

19. ην "Row style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
fields.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

20. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-fields--news.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

21. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Row style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 143 - Δπηινγή αξρείνπ template 

22. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  
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Δηθόλα 144 - News page view 

 
Δηθόλα 145 - News page 

8.7.4 CD Reviews 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"cd_reviews" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 146 - Γεκηνπξγία view γηα Cd reviews 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: CD Reviews 

 Title: CD Reviews 

 Style: Grid 

 Use pager: Yes 

 Items per page: 16 

 

 
Δηθόλα 147 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Cd reviews page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε θαη παηάκε 
Update. Δκείο ην νλνκάζακε "cd_reviews".  
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Δηθόλα 148 - Οξηζκόο path γηα ην Cd reviews page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"CD Reviews".  

 

 
Δηθόλα 149 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 
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 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
10. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

11. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 

 

 Taxonomy: Term: CDs 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

17. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

18. ην "Style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην "views-view-
grid.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

19. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-grid--cd-reviews.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

20. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  
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Δηθόλα 150 - Δπηινγή αξρείνπ template 

21. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 151 - CD reviews page view 
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Δηθόλα 152 - CD reviews page 

8.7.5 Demos Reviews 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη επηιέγνπκε ζηελ θαξηέια 
"Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"demo_reviews" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 153 - Γεκηνπξγία view γηα Demos reviews 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Demo Reviews 

 Title: Demo Reviews 

 Style: Grid 

 Use pager: Yes 
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 Items per page: 16 

 

 
Δηθόλα 154 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Demos reviews page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε θαη παηάκε 
Update. Δκείο ην νλνκάζακε "demo_reviews".  

 

 
Δηθόλα 155 - Οξηζκόο path γηα ην Demos reviews page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Demo Reviews".  
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Δηθόλα 156 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
10. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

11. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 
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 Taxonomy: Term: Demo 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

17. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

18. ην "Style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην "views-view-
grid.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

19. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-grid--demo-reviews.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

20. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 157 - Δπηινγή αξρείνπ template 

21. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  
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Δηθόλα 158 - Demos reviews page view 

 
Δηθόλα 159 - Demos reviews page 

8.7.6 DVD Reviews 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"dvd_reviews" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 160 - Γεκηνπξγία view γηα Dvd reviews 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: DVD Reviews 

 Title: DVD Reviews 

 Style: Grid 

 Use pager: Yes 

 Items per page: 16 

 

 
Δηθόλα 161 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Dvd reviews page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "dvd_reviews".  
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Δηθόλα 162 - Οξηζκόο path γηα ην Dvd reviews page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"DVD Reviews".  

 

 
Δηθόλα 163 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 
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 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
10. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

11. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 

 

 Taxonomy: Term: DVDs 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

17. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

18. ην "Style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
grid.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

19. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-grid--dvd-reviews.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

20. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  
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Δηθόλα 164 - Δπηινγή αξρείνπ template 

21. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 165 - Dvd reviews page view 
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Δηθόλα 166 - Dvd reviews page 

8.7.7 Hall of Fame 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"hall_of_fame" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 167 - Γεκηνπξγία view γηα Hall of fame 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Hall of Fame 

 Title: Hall of Fame 

 Style: Grid 

 Use pager: Yes 

 Items per page: 16 
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Δηθόλα 168 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Hall of fame page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "hall_of_fame".  

 

 
Δηθόλα 169 - Οξηζκόο path γηα ην Hall of fame page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Hall of Fame".  
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Δηθόλα 170 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
10. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

11. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 
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 Taxonomy: Term: Hall of Fame 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

17. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

18. ην "Style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
grid.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

19. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-grid--demo-reviews.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

20. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 171 - Δπηινγή αξρείνπ template 

21. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  
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Δηθόλα 172 - Hall of fame page view 

 
Δηθόλα 173 - Hall of fame page 

8.7.8 Best of Month 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"best_of_month" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 174 - Γεκηνπξγία view γηα Best of month 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Best of Month 

 Title: Best of Month 

 Style: Grid 

 Use pager: Yes 

 Items per page: 12 

 

 
Δηθόλα 175 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Best of month page 

5. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε θαη παηάκε 
Update. Δκείο ην νλνκάζακε "best_of_month".  
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Δηθόλα 176 - Οξηζκόο path γηα ην Best of month page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Best of Month".  

 

 
Δηθόλα 177 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Post date 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Νode:  Post date" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 
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 Date format: Custom  

 Custom date format: F 

 
10. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
11. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 

 

 Taxonomy: Term: Best of Month 

 

15. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

16. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

17. ηελ πεξηνρή Arguments πξνζζέηνπκε ην Node: Created year θαη νξίδνπκε ηηο 
παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Node: Created year 

Title: %1 - Best of Month 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 

 

18. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

19. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 
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20. ην "Style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
grid.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

21. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-grid--best-of-month.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

22. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  

 

 
Δηθόλα 178 - Δπηινγή αξρείνπ template 

23. Παηάκε "Ok" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  
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Δηθόλα 179 - Best of month page view 

24. Γεκηνπξγνχκε έλα "Block display". 

 

25. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Title: Best of Month 

 Style: Unformatted 

 Use pager: No 

 Items per page: 1 
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Δηθόλα 180 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Best of month block 

26. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
27. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_bom linked to node 

 
28. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

29. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

30. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 
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31. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 

 

 Taxonomy: Term: Best of Month 

 

32. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

33. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

34. Παηάκε "Save" θαη απνζεθεχνπκε ην view καο.  

 

 
Δηθόλα 181 - Best of month block view 

 
Δηθόλα 182 - Best of month page θαη block (πάλσ δεμηά) 

8.7.9 Best of Year 

Γηαδηθαζία: 
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1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"best_of_year" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 183 - Γεκηνπξγία view γηα Best of year 

3. Δπηιέγνπκε "Page" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". Γεκηνπξγνχκε δειαδή κηα 
ζειίδα γηα ην view καο.  

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Best of Year 

 Title: Best of Year 

 Style: Draggable table 

 Items per page: 20 
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Δηθόλα 184 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Best of year page 

5. Πεγαίλνπκε ζηα settings ηνπ style θάλνληαο θιηθ ζην γξαλάδη δίπια ζην style 
"Draggable Table".  

 
 Δπηιέγνπκε γηα "Οrder field" ην "Draggableviews: Order" απφ ηε ιίζηα.  

 

 
Δηθόλα 185 – Σαμηλόκεζε πεδίσλ απνηειεζκάησλ κε ην Draggable views 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "best_of_year".  
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Δηθόλα 186 - Οξηζκόο path γηα ην Best of year page 

7. ην "Page settings" θαη ζην "Menu" επηιέγνπκε "Type: Normal menu entry", "Menu: 
Primary links" θαη ζην "Title" δίλνπκε ην φλνκα πνπ επηζπκνχκε. Δκείο δψζακε ην φλνκα 
"Best of Year".  

 

 
Δηθόλα 187 - Δηζαγσγή link ζην κελνύ πινήγεζεο 

8. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

9. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Customfield: Rownumber 

 Content: Cover cover_thumb image linked to node 

 Node: Title 

 DraggableViews: Order 

 
10. ην "Customfield: Rownumber" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 
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11. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_thumb image linked to node 

 
12. ην "Node: Title" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

13. ην "DraggableViews: Order" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ: 

 

 Taxonomy: Term: Best of Year 

 

16. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

17. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 DraggableViews: Order asc 

 

18. ηελ πεξηνρή Arguments πξνζζέηνπκε ην Node: Created year θαη νξίδνπκε ηηο 
παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Node: Created year 

Title: Best of Year - %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

 

19. Παηάκε "Save" θαη απνζεθεχνπκε ην view καο.  
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Δηθόλα 188 - Best of year page view 

 
Δηθόλα 189 - Best of year page 

8.7.10 Headline News 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"headline" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  
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Δηθόλα 190 - Γεκηνπξγία view γηα Headline News 

3. Δπηιέγνπκε "Block" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". 

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Headline 

 Title: Headline 

 Style: Slideshow 

 Items to display: 3 

 

 
Δηθόλα 191 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Headline News block 

5. Γηα ην slideshow ζα δψζνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 
 List Type: Unordered list 

 Slideshow mode: SingleFrame 

 Timer interval: 10000 

 Speed: 700 
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 Start Slideshow Paused: No 

 Make the slide window height fit the largest slide: Yes 

 Random: False 

 Pause: No 

 Pause On click: Yes 

 Pause When the Slideshow is Not Visible: No 

 Start On Last Slide Viewed: No 

 Controls: No 

 Pager: Bottom 

 Pager Type: Numbered 

 Activate Slide and Pause on Pager Hover: No 

 Make Pager Linked to Slide Link: No 

 Image Counter: None 

 Item per Slide: 1 

 Effect: Fade 

 Sync: No 

 End slideshow after last slide: No 

 ClearType: True 

 ClearType Background: True 

 

 
Δηθόλα 192 – Δπηινγέο γηα ην Slideshow (1) 
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Δηθόλα 193 – Δπηινγέο γηα ην Slideshow (2) 
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Δηθόλα 194 – Δπηινγέο γηα ην Slideshow (3) 

6. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

7. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 Content: Image News 

 Node: Body 

 Node: Link 

 
8. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
9. ην "Content: Image News" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: image_news_thumb image linked to node 
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10. ηo "Node: Body", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field to a 
maximum length: 680", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
11. ηo Fields, θάλνπκε θιηθ ζην "Node: Link", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην πεδίν 

"Text to display" πιεθηξνινγνχκε "Read More". Παηάκε "Update". 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Type = News 

 Taxonomy: Term = Headline 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. Γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεδίσλ ηνπ view καο, θάλνπκε θιηθ 
ζην "theme" ζηελ πεξηνρή "Basic settings".  

 

17. Θα εκθαληζηνχλ δηαθνξέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ηα template files πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα field IDs. 

 

18. ην "Row style output" ππάξρνπλ φια ηα πηζαλά νλφκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην λέν template αξρείν. Χο πξνεπηινγή είλαη ην  "views-view-
fields.tpl.php", δειαδή ην default theme ηνπ View module.  

 

19. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν php αξρείν κε φλνκα "views-view-fields--headline.tpl.php", 
αληηγξάθνπκε ηα IDs ησλ fields καο ζην αξρείν απηφ, θαη θάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο 
πνπ επηζπκνχκε ρξεζηκνπνηψληαο php θαη css θψδηθα.  

 

20. Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files". Θα δνχκε φηη ζηε γξακκή 
"Row style output" ζα επηιερζεί ην αξρείν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε.  
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Δηθόλα 195 - Δπηινγή αξρείνπ template 

21. Παηάκε "Ok" θαη ζηε ζπλέρεηα "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 196 - Headline News block view 
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Δηθόλα 197 - Headline News block 

8.7.11 Latest Interviews 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 

 

2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"latest_interviews" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 198 - Γεκηνπξγία view γηα Latest Interview 

3. Δπηιέγνπκε "Block" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". 

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Latest Interviews 

 Title: Latest Interviews 

 Style: Grid 

 Items to display: 4 

 Footer: Full HTML 

http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
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Δηθόλα 199 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Latest Interviews block 

5. ην "Footer: Full HTML" πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ:  

 

<div align="right"><a href="/interviews">more...</a></div> 

 

6. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

7. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Content: Banner 

 
8. ηo "Content: Banner" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: Image linked to node 

 

9. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

10. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Interviews 

 

11. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 
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12. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

13. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 

 
Δηθόλα 200 - Latest Interview block view 

 
Δηθόλα 201 - Latest Interview block 

8.7.12 Latest News 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια "Add". 
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2. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"latest_news" θαη γηα "View type" επηιέγνπκε "Node" θαη παηάκε "next".  

 

 
Δηθόλα 202 - Γεκηνπξγία view γηα Latest News 

3. Δπηιέγνπκε "Block" θαη θάλνπκε θιηθ ζην "Add display". 

 

4. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Latest News 

 Title: Latest News 

 Items to display: 4 

 Footer: Full HTML 

 

 
Δηθόλα 203 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Latest News block 

5. ην "Footer: Full HTML" πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ:  

 

<div align="right"><a href="/interviews">more...</a></div> 

http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
http://localhost/siteb/admin/build/views/nojs/display/latest_news/block_1/display_title
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6. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

7. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 Node: Body 

 Global: Custom text 

 
8. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
9. ηo "Node: Body", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field to a 

maximum length: 100", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "Global: Custom text", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην "Text" πιεθηξνινγνχκε 

<br />. Παηάκε "Update". 

 

11. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

12. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Type = News 

 Taxonomy: Term = Other 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

15. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο καο.  

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 173 

 

 
Δηθόλα 204 - Latest News block view 

 
Δηθόλα 205 - Latest News block 

8.7.13 Reviews Archive 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια θαη 
ελεξγνπνηνχκε ην glossary view. 

 

2. Κάλνπκε θιηθ ζην "clone" γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληίγξαθν ηνπ glossary view (ν 
ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχκε ην πξσηφηππν ζην 
κέιινλ). 

 

3. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"reviews_archive".  
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Δηθόλα 206 - Γεκηνπξγία view γηα Reviews archive 

4. Δπηιέγνπκε ην "Page display".  

 

5. ην "Basic settings" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Reviews Archive 

 Title: Reviews Archive 

 Style: Grid 

 Use AJAX: No 

 Items per page: 16 

 Header: Full HTML* 

 

 
Δηθόλα 207 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Reviews archive page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "reviews_archive".  
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Δηθόλα 208 - Οξηζκόο path γηα ην Reviews archive page 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Content: Cover 

 Content: Band 

 Content: Album 

 
9. ην "Content: Cover" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: cover_thumb linked to node 

 
10. ην "Content: Band" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

11. ην "Content: Album" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Link this field to its node 

 Label: None 

 

12. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

13. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο κε βάζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν φξν ηαμηλφκεζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηα 
παξαθάησ:  

 

 Node: Type = Reviews 

 Taxonomy: Term exposed 

Filter identifier: tid 

Optional 

Force single 
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Remember 

Limit list to selected items 

 

 
Δηθόλα 209 – Δπηινγή όξνπ ιεμηινγίνπ σο θίιηξν αλαδήηεζεο 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

16. ηελ πεξηνρή Arguments επεμεξγαδφκαζηε ην Node:Title θαη πξνζζέηνπκε ην Node: Nid 
κε ηε ίδηα ζεηξά θαη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Title: Index: %1 

Action: Summary, sorted descending 

Glossary mode: Character limit: 1 

Summary style: Unformatted 

Page Configure summary: Display items inline 

 

 Node: Nid 

Title: Index: # 

Action: Display all values 

Validation options: PHP Code** 

Allow multiple terms per argument. 

 

17. ηα Basic settings ηνπ παηάκε ζην "Theme" θαη ςάρλνπκε ζηε γξακκή "Styles output" 
ην ακέζσο επφκελν template, θάλνπκε copy-paste ην ηίηιν ηνπ (views-view-grid--
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reviews-archive.tpl.php) θαη δεκηνπξγνχκε ζηνλ θάθειν ηνπ theme καο έλα αξρείν κε 
απηφ ην φλνκα ην νπνίν κνξθνπνηνχκε φπσο εκείο ζέινπκε.  

  

18. Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files" γηα λα γίλεη ε 
ελεκέξσζε ηνπ theme template θαη παηάκε "Ok".  

 

 
Δηθόλα 210 - Δπηινγή αξρείνπ template 

 
Δηθόλα 211 - Reviews archive page view 

19. Γηαγξάθνπκε ην "Attachment display", επηιέγνπκε "Block" θαη παηάκε "Add display". 

 

20. Απελεξγνπνηνχκε ηνλ "Pager" ζηα "Basic settings" θαη ζην "Admin " ηνπ "Βlock settings" 
πιεθηξνινγνχκε "Reviews Archive list".  
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Δηθόλα 212 - Reviews archive block admin description 

21. ην "Basic settings" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Style: Unformatted 

 Row style: Node 

 Use pager: No 

 Items to display: 1 

 Header: Full HTML*** 

 

 
Δηθόλα 213 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Reviews archive block 
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Δηθόλα 214 – Γεκηνπξγία αιθαβεηηθήο ιίζηαο ζην block 

22. ηελ πεξηνρή Arguments επεμεξγαδφκαζηε ην Node:Title θαη πξνζζέηνπκε ηηο 
παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Title: %1 

Action: Summary, sorted descending 

Glossary mode: Character limit: 1 

Summary style: Unformatted 

Page Configure summary: Display items inline 

 

23. Παηάκε "Save" θαη απνζεθεχνπκε ην view καο.  

 

 
Δηθόλα 215 - Reviews archive block view 

24. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  
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Δηθόλα 216 – Πξνζζήθε ηνπ Review archive block ζηε δεμηά sidebar 

25. Παηάκε ζην "configure" δίπια δεμηά θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο παξαθάησ 
ζειίδεο:  

 

 Show block on specific pages: reviews/*, reviews_archive, reviews_archive/*, 
best_of_month, best_of_year, cd_reviews, demo_reviews, dvd_reviews, 
hall_of_fame 

 

 
Δηθόλα 217 – Δπηινγή ζειίδσλ ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδεηαη ην block 

26. Σέινο, αληηγξάθνπκε απφ ην θάθειν themes ηνπ view module ζην θάθειν ηνπ theme 
καο ηα αξρεία "views-view-summary-unformatted.tpl" θαη "views-exposed-form". Σν κελ 
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πξψην ην αθήλνπκε σο έρεη, ην δε δεχηεξν ην κνξθνπνηνχκε κε php θαη css θψδηθα θαη 
πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ function ζην  αξρείν "template.tpl.php": 

 

//Glossary archive "filter" form 

function GRSimple_preprocess_views_exposed_form(&$vars, $hook) {        

 

if ($vars['form']['#id'] == 'views-exposed-form-reviews-archive-page') { 

 

    // Change the text on the submit button to Search 

    $vars['form']['submit']['#value'] = t('Search'); 

    unset($vars['form']['submit']['#printed']); 

    $vars['button'] = drupal_render($vars['form']['submit']); 

}  

    //Change the <any> choice to All options 

    $vars['form']['tid']['#options']['All'] = t('All'); 

    unset($vars['form']['tid']['#printed']); 

    $vars['widgets']['filter-tid']->widget = drupal_render($vars['form']['tid']); 

} 

 

Ο ιφγνο πνπ πξνζζέζακε ην αξρείν "views-view-summary-unformatted.tpl" είλαη γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνβιήκαηα ην block κηαο θαη δηαγξάςακε ην attachment display, 
ελψ ην "views-exposed-form" θαη ην function γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο ζηε 
θφξκα.  

 

 
Δηθόλα 218 - Reviews archive page θαη block (δεμηά sidebar) 

*Header: Full HTML 

<div class="alpha-pager"> 

<a class="alpha-page" href="/reviews_archive/a">A</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/b">B</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/c">C</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/d">D</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/e">E</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/f">F</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/f">G</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/h">H</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/i">I</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/j">J</a> <a class="alpha-page" 
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href="/reviews_archive/k">K</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/l">L</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/m">M</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/n">N</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/o">O</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/p">P</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/q">Q</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/r">R</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/s">S</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/t">T</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/u">U</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/v">V</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/w">W</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/x">X</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/y">Y</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/z">Z</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/all/1">#</a> 

</div> 

<br /> 

 

**PHP Code: 

if ($argument == '1') { 

$myresult = db_query("SELECT nid FROM {node} n WHERE n.title LIKE '0%%' OR n.title LIKE 
'1%%' OR n.title LIKE '2%%' OR n.title LIKE '3%%' OR n.title LIKE '4%%' OR n.title LIKE '5%%' 
OR n.title LIKE '6%%' OR n.title LIKE '7%%' OR n.title LIKE '8%%' OR n.title LIKE '9%%'"); 

while ($myNode = db_fetch_object($myresult)) { 

  $nodes[] = $myNode->nid; 

} 

$handler->argument = implode('+', $nodes); 

} 

return TRUE; 

 

***Header: Full HTML 

<div class="alpha-pager" align="center"> 

<a class="alpha-page" href="/reviews_archive/a">A</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/b">B</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/c">C</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/d">D</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/e">E</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/f">F</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/f">G</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/h">H</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/i">I</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/j">J</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/k">K</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/l">L</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/m">M</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/n">N</a>  

<a class="alpha-page" href="/reviews_archive/o">O</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/p">P</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/q">Q</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/r">R</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/s">S</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/t">T</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/u">U</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/v">V</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/w">W</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/x">X</a> <a class="alpha-page" 
href="/reviews_archive/y">Y</a> <a class="alpha-page" href="/reviews_archive/z">Z</a> <a 
class="alpha-page" href="/reviews_archive/all/1">#</a> 

</div> 

8.7.14 Editorial Archive 

Γηαδηθαζία: 
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1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια θαη 
ελεξγνπνηνχκε ην archive view. 

 

2. Κάλνπκε θιηθ ζην "clone" γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληίγξαθν ηνπ archive view (ν 
ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχκε ην πξσηφηππν ζην 
κέιινλ). 

 

3. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"editorial_archive".  

 

 
Δηθόλα 219 - Γεκηνπξγία view γηα Editorial archive 

4. Δπηιέγνπκε ην "Page display".  

 

5. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Editorial Archive 

 Title: Editorial Archive 

 Row style: Fields 

 

 
Δηθόλα 220 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Editorial archive page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "editorial_archive".  
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Δηθόλα 221 - Οξηζκόο path γηα ην Editorial archive page 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 User: Name 

 Node: Post date 

 Node: Comment count 

 Node: Teaser 

 
9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "User: Name", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
11. ηo "Node: Post date", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη νξίδνπκε ην "Date format" ζε: Sat, 

02/19/2011 - 07:37. Παηάκε "Update". 

 
12. ηo "Node: Comment count ", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη παηάκε "Update". 

 
13. ηo "Node: Teaser", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη παηάκε "Update". 

 

14. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

15. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Editorial 

 

16. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 
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17. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

18. ηελ πεξηνρή Arguments ζβήλνπκε ην Node:created year + month θαη πξνζζέηνπκε ηα 
δπν παξαθάησ κε ηε ίδηα ζεηξά θαη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Node: Created year 

Title: %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 

 

 Node: Created month 

Title: %2 %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 

 

 

19. ηα Basic settings ηνπ παηάκε ζην "Theme" θαη ςάρλνπκε ζηε γξακκή "Row styles 
output" ην ακέζσο επφκελν template, θάλνπκε copy-paste ην ηίηιν ηνπ (views-view-
fields--editorial-archive.tpl.php) θαη δεκηνπξγνχκε ζηνλ θάθειν ηνπ theme καο έλα 
αξρείν κε απηφ ην φλνκα ην νπνίν κνξθνπνηνχκε φπσο εκείο ζέινπκε. 

  

20. Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files" γηα λα γίλεη ε 
ελεκέξσζε ηνπ theme template θαη παηάκε "Ok".  

 

 
Δηθόλα 222 - Δπηινγή αξρείνπ template 
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Δηθόλα 223 - Editorial archive page view 

21. Δπηιέγνπκε ην "Block display". 

 

22. Απελεξγνπνηνχκε ηνλ "pager"θαη νξίδνπκε ηα "items to display" ζε 5 ζηα "Basic 
settings", ελψ ζην "Admin " ηνπ "Βlock settings" πιεθηξνινγνχκε "Editorial Archive list". 

 

 
Δηθόλα 224 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Editorial archive block 
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Δηθόλα 225 - Editorial archive block admin description 

23. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ ζην view.  

 

 
Δηθόλα 226 - Editorial archive block view 

24. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  
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Δηθόλα 227 – Πξνζζήθε ηνπ Editorial archive block ζηε δεμηά sidebar 

25. Παηάκε ζην "configure" δίπια δεμηά θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο παξαθάησ 
ζειίδεο:  

 

 Show block on specific pages: editorial, editorial/*, editorial_archive, 
editorial_archive/* 

 

 
Δηθόλα 228 – Δπηινγή ζειίδσλ ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδεηαη ην block 

26. Σέινο γηα λα αιιάμνπκε ην path ηνπ archive ζε κνξθή YYYY/MM αληί YYYYMM, 
πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξακκέο ζην αξρείν template.php ηνπ theme καο: 

 

function GRSimple_preprocess_views_view_summary(&$vars) { 
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  foreach($vars['rows'] as $row) { 

    if(is_numeric(substr($row->url, -6, 6))) { 

      $row->url = substr($row->url, 0, strlen($row->url) - 2).'/'.substr($row->url, -2, 2); 

    } 

  } 

} 

 

 
Δηθόλα 229 - Editorial archive page θαη block (δεμηά sidebar) 

8.7.15 Interviews Archive 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια θαη 
ελεξγνπνηνχκε ην archive view. 

 

2. Κάλνπκε θιηθ ζην "clone" γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληίγξαθν ηνπ archive view (ν 
ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχκε ην πξσηφηππν ζην 
κέιινλ).  

 

3. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"interviews_archive".  

 

 
Δηθόλα 230 - Γεκηνπξγία view γηα Interviews archive 
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4. Δπηιέγνπκε ην "Page display".  

 

5. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: Interviews Archive 

 Title: Interviews Archive 

 Row style: Fields 

 

 
Δηθόλα 231 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Interviews archive page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "interviews_archive".  

 

 
Δηθόλα 232 - Οξηζκόο path γηα ην Interviews archive page 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 
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8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 

 Content: Image Interviews 

 Content: Introduction 

 Node: Link 

 
9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "Content: Image Interviews" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: image_interviews_thumb image linked to node 

 
11. ηo "Content: Introduction", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field 

to a maximum length: 370", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
12. ηo Fields, θάλνπκε θιηθ ζην "Node: Link", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην πεδίν 

"Text to display" πιεθηξνινγνχκε "Read More". Παηάκε "Update". 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Type = Interviews 

 

15. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

16. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

17. ηελ πεξηνρή Arguments ζβήλνπκε ην Node:created year + month θαη πξνζζέηνπκε ηα 
δπν παξαθάησ κε ηε ίδηα ζεηξά θαη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Node: Created year 

Title: %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 

 

 Node: Created month 

Title: %2 %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 
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Page Configure summary: Display record count with link 

 

 

18. ηα Basic settings ηνπ παηάκε ζην "Theme" θαη ςάρλνπκε ζηε γξακκή "Row styles 
output" ην ακέζσο επφκελν template, θάλνπκε copy-paste ην ηίηιν ηνπ (views-view-
field--interviews-archive.tpl.php) θαη δεκηνπξγνχκε ζηνλ θάθειν ηνπ theme καο έλα 
αξρείν κε απηφ ην φλνκα ην νπνίν κνξθνπνηνχκε φπσο εκείο ζέινπκε. 

  

19. Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files" γηα λα γίλεη ε 
ελεκέξσζε ηνπ theme template θαη παηάκε "Ok".  

 

 
Δηθόλα 233 - Δπηινγή αξρείνπ template 
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Δηθόλα 234 - Interviews archive page view 

20. Δπηιέγνπκε ην "Block display". 

 

21. Απελεξγνπνηνχκε ηνλ "pager"θαη νξίδνπκε ηα "items to display" ζε 5 ζηα "Basic 
settings", ελψ ζην "Admin" ηνπ "Βlock settings" πιεθηξνινγνχκε "Interviews Archive 
list".  

 

 
Δηθόλα 235 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην Interviews archive block 
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Δηθόλα 236 - Interviews archive block admin description 

22. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ ζην view.   

 

 
Δηθόλα 237 - Interviews archive block view 

23. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  
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Δηθόλα 238 – Πξνζζήθε ηνπ Interviews archive block ζηε δεμηά sidebar 

24. Παηάκε ζην "configure" δίπια δεμηά θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο παξαθάησ 
ζειίδεο:  

 

 Show block on specific pages: interviews, interviews/*, interviews_archive, 
interviews_archive/* 

 

 
Δηθόλα 239 – Δπηινγή ζειίδσλ ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδεηαη ην block 
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Δηθόλα 240 - Interviews archive page θαη block (δεμηά sidebar) 

8.7.16 News Archive 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site building > Views) θαη παηάκε ζηελ θαξηέια θαη 
ελεξγνπνηνχκε ην archive view. 

 

2. Κάλνπκε θιηθ ζην "clone" γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληίγξαθν ηνπ archive view (ν 
ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχκε ην πξσηφηππν ζην 
κέιινλ). 

 

3. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "View name". ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην νλνκάζακε 
"news_archive".  

 

 
Δηθόλα 241 - Γεκηνπξγία view γηα News archive 

4. Δπηιέγνπκε ην "Page display".  

 

5. ην "Basic settings" επεμεξγαδφκαζηε ηα παξαθάησ πεδία σο εμήο:  

 

 Name: News Archive 
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 Title: News Archive 

 Row style: Fields 

 

 
Δηθόλα 242 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην News archive page 

6. ην "Page settings" θαη ζην "Path" δίλνπκε ην φλνκα επηζπκνχκε θαη παηάκε Update. 
Δκείο ην νλνκάζακε "news_archive".  

 

 
Δηθόλα 243 - Οξηζκόο path γηα ην News archive page 

7. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Fields. 

 

8. Δπηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Title 
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 Content: Image News 

 Node: Body 

 Node: Link 

 
9. ηo "Node: Title", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ην "Link this field to its 

node". Παηάκε "Update". 

 
10. ην "Content: Image News" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία: 

 
 Label: None 

 Format: image_news_thumb image linked to node 

 
11. ηo "Node: Body", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη επηιέγνπκε ηα "Trim this field to a 

maximum length: 370", "Ad an ellipsis", "Strip HTML tags". Παηάκε "Update". 

 
12. ηo Fields, θάλνπκε θιηθ ζην "Node: Link", αθήλνπκε θελφ ην "Label" θαη ζην πεδίν 

"Text to display" πιεθηξνινγνχκε "Read More". Παηάκε "Update". 

 

13. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Filters. 

 

14. Δπηιέγνπκε ηα nodes πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην view καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, επηιέμακε ηα παξαθάησ: 

 

 Node: Type = News 

 

15. Κάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν "+" δίπια ζην Sort criteria. 

 

16. Δπηιέγνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηα nodes ζην view. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέμακε ηo παξαθάησ: 

 

 Node: Post date desc 

 

17. ηελ πεξηνρή Arguments ζβήλνπκε ην Node:created year + month θαη πξνζζέηνπκε ηα 
δπν παξαθάησ κε ηε ίδηα ζεηξά θαη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Node: Created year 

Title: %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 

 

 Node: Created month 

Title: %2 %1 

Action: Summary, sorted descending 

Summary style: List 

Page Configure summary: Display record count with link 
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18. ηα Basic settings ηνπ παηάκε ζην "Theme" θαη ςάρλνπκε ζηε γξακκή "Row styles 
output" ην ακέζσο επφκελν template, θάλνπκε copy-paste ην ηίηιν ηνπ (views-view-
field--news-archive.tpl.php) θαη δεκηνπξγνχκε ζηνλ θάθειν ηνπ theme καο έλα αξρείν 
κε απηφ ην φλνκα ην νπνίν κνξθνπνηνχκε φπσο εκείο ζέινπκε. 

  

19. Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ theme παηάκε ην "Rescan template files" γηα λα γίλεη ε 
ελεκέξσζε ηνπ theme template θαη παηάκε "Ok".  

 

 
Δηθόλα 244 - Δπηινγή αξρείνπ template 

 
Δηθόλα 245 - News archive page view 
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20. Δπηιέγνπκε ην "Block display". 

 

21. Απελεξγνπνηνχκε ηνλ "pager"θαη νξίδνπκε ηα "items to display" ζε 5 ζηα "Basic 
settings", ελψ ζην "Admin " ηνπ "Βlock settings" πιεθηξνινγνχκε "News Archive list". 

 

 
Δηθόλα 246 - Βαζηθέο επηινγέο γηα ην News archive block 

 
Δηθόλα 247 - News archive block admin description 

22. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ ζην view.  
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Δηθόλα 248 - News archive block view 

23. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  

 

 
Δηθόλα 249 – Πξνζζήθε ηνπ News archive block ζηε δεμηά sidebar 

24. Παηάκε ζην "configure" δίπια δεμηά θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο παξαθάησ 
ζειίδεο:  

 

 Show block on specific pages: news, news/*, news_archive, news_archive/* 
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Δηθόλα 250 – Δπηινγή ζειίδσλ ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδεηαη ην block 

 
Δηθόλα 251 - News archive page θαη block (δεμηά sidebar) 

8.8 Quicktabs 

Σν ζπγθεθξηκέλν module καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε blocks κε θαξηέιεο πνπ κπνξνχλ 
λα πεξηέρνπλ views, block, nodes. Κάλνληαο θιηθ ζηηο θαξηέιεο ην πεξηερφκελφ ηνπο εκθαλίδεηαη 
άκεζα κε ηε ρξήζε jQuery. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (quicktabs). 
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2. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν θάθειν ζηνλ θαηάινγν "sites/all/modules/quicktabs/tabstyles/" 
θαη ηνπ δίλνπκε φηη φλνκα επηζπκνχκε, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε δψζακε ην φλνκα 
"grande". 

 

3. Γεκηνπξγνχκε έλα αξρείν ηχπνπ css κέζα ζε απηφ ην θάθειν κε φλνκα 
"../quicktabs/tabstyles/grande/grande.css". 

 

4. Κάλνπκε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ηνλ θψδηθα απφ ην css αξρείν ηνπ Basic tab style 
"../quicktabs/tabstyles/basic/basic.css" ζην δηθφ καο "grande.css". 

 

5. Κάλνπκε ηηο κνξθνπνηήζεηο πνπ επηζπκνχκε θαη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο καο. 

 

6. Μπνξνχκε πιένλ λα επηιέμνπκε ην λέν καο tab style theme απφ ην Quick Tab settings 
(Administer > Site building > Quicktabs).  

 

 
Δηθόλα 252 – Δπηινγή ζέκαηνο (theme) γηα ην Quicktabs 

7. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα QT block θαη λα πξνζζέζνπκε φζα tabs επηζπκνχκε 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία ζην (Administer > Site building > Quicktabs > 
New QT block):  

 

 Block title: Latest Reviews 

 Style: grande 

 Ajax: yes 

 Default tab: CDs 
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Καη γηα ηελ θαξηέια:  

 Tab title: CDs 

 Tab type: View 

 Select a view: cd_reviews 

 display: default 

 

 
Δηθόλα 253 – Γεκηνπξγία quicktab block 

Αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ θαξηέιεο, θάλνπκε θιηθ ζην "Add tab" θάησ 
δεμηά.  

 

 
Δηθόλα 254 – Πξνζζήθε tabs 
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8. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 255 – Σειηθό απνηέιεζκα Quicktabs (1) 

 
Δηθόλα 256 - Σειηθό απνηέιεζκα Quicktabs (2) 

8.9 Panels 

Tα panels είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ιέεη ε ιέμε, δηαηάμεηο κηαο ζειίδαο. Με ηελ βνεζεηά ηνπο 
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε εχθνια θαη γξήγνξα κηα βαζηθή δηάηαμε ζειίδαο  (page layout), 
"θφβνπκε" ηελ ζειίδα καο ζε ηκήκαηα, ηα νπνία ηκήκαηα πεξηέρνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ην δηθφ 
ηνπο πεξηερφκελν. Σν πεξηερφκελν απηφ κπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο (κηα άιιε 
ζειίδα, έλα view, κηα εηθφλα, video, έλα άιιν panel). Ο ζρεδηαζκφο ησλ panels είλαη ζρεηηθά 
απιφο, θαηά βάζε ζηνλ ππξήλα ηνπο ηα panels είλαη drag „n‟ drop δηαρεηξηζηέο πεξηερνκέλνπ. 
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Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (panels) θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 

 

 mini panels 

 panel nodes 

 ctools 

 page manager 

 views content panes 

 

2. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηάηαμε, θάλνπκε θιηθ ζην "Panel pages" ζην (Administer > 
Site Building > Panels > Panel Page).  

 

 
Δηθόλα 257 – Δπηινγέο γηα Panels 

3. Οξίδνπκε ην Name ζε: home_page  

 

4. Οξίδνπκε ην Administrative title ζε: Home 

 

5. Οξίδνπκε ην Path ζε: front (ή επηιέγνπκε ην "Make this your home site page"). 
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Δηθόλα 258 – Γεκηνπξγία panel γηα ηελ αξρηθή καο ζειίδα 

 
Δηθόλα 259 – Δπηινγή path 

6. Κάλνπκε θιηθ ζην "Continue" γηα λα ζπλερίζνπκε.  

 

7. Δπηιέγνπκε ηελ δηάηαμε "Two column stacked". 

 

 
Δηθόλα 260 – Δπηινγή δηάηαμεο 

8. Καη θάλνπκε θιηθ ζην "Continue".  

 

9. Δπηιεγνχκε "Νν Title" ζην πεδίν "Title type". 
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Δηθόλα 261 – Απελεξγνπνίεζε ηίηινπ ζειίδαο 

10. Καη θάλνπκε θιηθ ζην "Finish".  

 

11. Σψξα είκαζηε ζε ζέζε λα ηνπνζεηήζνπκε ην πεξηερφκελν πνπ επηζπκνχκε ζε θάζε 
πεξηνρή.  

 

12. Κάλνπκε θιηθ πάλσ αξηζηεξά ζην "top panel" θαη επηιέγνπκε "Add content".  

 

 
Δηθόλα 262 – Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην top panel 

13. Δπηιέγνπκε ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηελ θαξηέια "Views" θαη θάλνπκε θιηθ ζην 
"headline".  
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Δηθόλα 263 – Δπηινγέο εηζαγσγήο 

14. Δπηιέγνπκε ζην display "Headline" θαη παηάκε "Continue".  

 

 
Δηθόλα 264 – Πξνζζήθε ηνπ view Headline 

15. Κάλνπκε θιηθ πάλσ δεμηά ζην view πνπ κφιηο ηνπνζεηήζακε θαη επηιέγνπκε απφ ην 
κελνχ "Style, Change" θαη ζηελ ακέζσο επφκελε νζφλε δηαιέγνπκε "System block" θαη 
παηάκε "Next".  
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Δηθόλα 265 – Αιιαγή ζηπι block 

 
Δηθόλα 266 – Δπηινγή ζηπι (δει. ην theme) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα καο  

16. Κάλνπκε θιηθ πάλσ αξηζηεξά ζην "left side panel" θαη επηιέγνπκε "Add content".  

 

17. Δπηιέγνπκε ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηελ θαξηέια "Views" θαη θάλνπκε θιηθ ζην 
"latest_news".  
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Δηθόλα 267 - Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην left panel 

18. Δπηιέγνπκε ζην display "Latest News" θαη παηάκε "Continue".  

 

 
Δηθόλα 268 – Δπηινγή ηνπ view Latest News 

19. Κάλνπκε θιηθ πάλσ δεμηά ζην view πνπ κφιηο ηνπνζεηήζακε θαη επηιέγνπκε απφ ην 
κελνχ "Style, Change" θαη ζηελ ακέζσο επφκελε νζφλε δηαιέγνπκε "System block" θαη 
παηάκε "Next".  
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Δηθόλα 269 – Δπηινγή ζηπι 

20. Κάλνπκε θιηθ πάλσ αξηζηεξά ζην "right side panel" θαη επηιέγνπκε "Add content".  

 

21. Δπηιέγνπκε ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηελ θαξηέια "Views" θαη θάλνπκε θιηθ ζην 
"latest_interviews".  

 

 
Δηθόλα 270 - Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην right panel 

22. Δπηιέγνπκε ζην display "Latest Interviews" θαη παηάκε "Continue".  
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Δηθόλα 271 - Δπηινγή ηνπ view Latest Interviews 

23. Κάλνπκε θιηθ πάλσ δεμηά ζην view πνπ κφιηο ηνπνζεηήζακε θαη επηιέγνπκε απφ ην 
κελνχ "Style, Change" θαη ζηελ ακέζσο επφκελε νζφλε δηαιέγνπκε "System block" θαη 
παηάκε "Next".  

 

 
Δηθόλα 272 – Δπηινγή ζηπι 

24. Κάλνπκε θιηθ πάλσ αξηζηεξά ζην "bottom panel" θαη επηιέγνπκε "Add content".  

 

25. Δπηιέγνπκε ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηελ θαξηέια "Views" θαη θάλνπκε θιηθ ζην 
"latest_reviews" (Σν Quicktab πνπ είρακε πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεη).  
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Δηθόλα 273 - Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην bottom panel 

26. Παηάκε "Update and Save" γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ δηαδηθαζία.  

 

 
Δηθόλα 274 – Home Panel 
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Δηθόλα 275 – Αξρηθή ζειίδα 

8.10 CKEditor - WYSIWYG HTML Editor 

Σν ζπγθεθξηκέλν module επηηξέπεη ζην Drupal λα αληηθαηαζηήζεη ηα πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ 
(textarea fields) κε έλαλ editor πνπ παξέρεη πιεζψξα εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ, ηνλ 
CKEditor, ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη WYSIWYG Editor.  

 

Μεξηθέο απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (ckeditor). 
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2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > CKEditor) θαη δίπια ζην "Advanced 
Profile" θάλνπκε θιηθ ζην "edit". ηελ θαξηέια "Editor appearance" θαη ζην πεδίν 
"Toolbar" νξίδνπκε ηελ ηηκή "DrupalFull".  

 

 Toolbar: DrupalFull  

 

 
Δηθόλα 276 – Δπηινγή toolbar γηα ην CKEditor 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ελεξγνπνηνχκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ καο 
πξνζθέξεη ν CKEditor. 

 

3. ηελ θαξηέια "Visibility settings" καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαηξέζνπκε ή λα 
νξίζνπκε ζε πνηα textarea fields ζα γίλεηαη ρξήζε ηνπ CKEditor. ε θάζε textarea field 
ηνπ Drupal ππάξρεη απφ θάησ έλα ID ην νπνίν θάλνπκε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ζηελ 
ιίζηα πνπ επηζπκνχκε λα εκθαλίδεηαη:  

 

Fields to include: 

news@node/*/edit.edit-body 

reviews@node/*/edit.edit-body 

interviews@node/*/edit.edit-body 

editorial@node/*/edit.edit-body 

news@node/add/news.edit-body 

reviews@node/add/reviews.edit-body 

interviews@node/add/interviews.edit-body 

editorial@node/add/editorial.edit-body 
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Δηθόλα 277 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ CKEditor γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία 

4. Σέινο, ζηελ θαξηέια "Basic setup" θαη ζην πεδίν "Roles allowed to use this profile" 
πξνζζέζακε θαη ην ξφιν ρξήζηε "administrator".  

 

 
Δηθόλα 278- Ρόινη ρξεζηώλ πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ CKEditor 

8.11 Contact Form 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module (Contact). Δίλαη Core-optional module, 
δειαδή, ππάξρεη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην 
θαηεβάζνπκε. 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "Contact module", ζπγθεθξηκέλα ην "access site-wide contact form", γηα 
φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ.  
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Δηθόλα 279 – Οξηζκόο δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηεο contact form γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

3. Γηα ηελ δεκηνπξγία θφξκαο επηθνηλσλίαο πεγαίλνπκε (Administer > Site building > 
Contact form > Add category) θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Category: Website Feedback 

 Recipients: info@grande-rock.com 

 Selected: Yes 

 

 
Δηθόλα 280 – Γεκηνπξγία θόξκαο επηθνηλσλίαο 
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4. ην αξρείν "sites/all/themes/GRSimple/template.php" πξνζζέηνπκε ην παξαθάησ 
function γηα λα αιιάμνπκε ην headline ηεο Contact form απφ ην default (Contact form) 
ζε "Contact Us":  

 

function GRSimple_preprocess_page(&$vars, $hook) { 

global $theme; 

// If contact module is enabled, set title of page to 'Contact Us' 

if (module_exists('contact')) { 

if (arg(0) == 'contact') { 

$vars['title'] = t('Contact Us'); 

} 

} 

} 

 

 
Δηθόλα 281 – Contact form 

5. Πεγαίλνπκε (Αdminister  > Site building > Menu > Navigation) θαη αιιάδνπκε ηνλ ηίηιν 
ζε "Contact Us" απφ "Contact Form" πνπ ήηαλ ην default. 

 
 Menu link title: Contact Us 
 Disable απφ ην navigation menu 

 

6. Γεκηνπξγία λένπ link ζην primary menu (Αdminister > Site building > Menu > Primary 
links > Αdd Item).  
 

 Path: contact 
 Menu link title: Contact Us 

 
7. Πεγαίλνπκε (Administer > Site building > Url aliases > Add aliases) θαη αιιάδνπκε                

ην path απφ "contact" ζε "contact_us".  
 

 Existing system path: contact 
 Path alias: contact_us 
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Δηθόλα 282 – Αιιαγή ηνπ path ηεο θόξκαο επηθνηλσλίαο 

8.12 Captcha 

Η εμέιημε θαη ε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ην γλσζηφ θαηλφκελν ηνπ 
spamming, αλεπηζχκεησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ ζηέιλνληαη θαηά ρηιηάδεο θαη 
βνκβαξδίδνπλ ηνπο ρξήζηεο κε αλνχζηεο πιεξνθνξίεο θαη δηαθεκίζεηο θάζε θνξά πνπ 
δηαβάδνπλ email ή ζρφιηα ζε θάπνην blog. πλήζσο ε απνζηνιή spam απαηηεί έλα ινγαξηαζκφ 
email θαη έλα πξφγξακκα πνπ ζηέιλεη θαζεκεξηλά ρηιηάδεο κελχκαηα. 

Σα captcha εκθαλίδνληαη ζην Γηαδίθηπν, σο παξακνξθσκέλεο εηθφλεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκνχο γξακκάησλ θαη αξηζκψλ ζε δηάθνξα κεγέζε, ρξψκαηα θιπ. ηαλ 
ν ρξήζηεο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ινγαξηαζκφ email ή λα ζρνιηάζεη άξζξα ζε θάπνην 
blog, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ εηθφλα θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαη λα ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηε 
θφξκα. Γηαδηθαζία απιή, ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φρη φκσο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο 
ησλ ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ ζηα ρέξηα ησλ spammers! 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (CAPTCHA & Image CAPTCHA). 

 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > CAPTCHA) θαη ζηελ θαξηέια 
"General Settings" ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Default challenge type: Image 

 comment_form: default challenge type (γηα ηελ θφξκα ζρνιίσλ) 

 contact_mail_page: default challenge type (γηα ηελ θφξκαο επηθνηλσλίαο) 

 user_login: default challenge type (γηα ηελ θφξκα εηζαγσγήο) 
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Δηθόλα 283 – Δλεξγνπνίεζε ηνπ image captcha γηα ηηο παξαπάλσ θόξκεο 

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο.  

 

 
Δηθόλα 284 – Captcha Comment Form 
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Δηθόλα 285 – Captcha Contact Form 

 
Δηθόλα 286 – Captcha Login Form 

8.13 Counter 

To Counter module ππνινγίδεη πφζνπο επηζθέπηεο έρεη ην site καο. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module (counter). 
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2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "Counter module", ζπγθεθξηκέλα ην "view counter", γηα φινπο ηνπο 
ξφινπο ρξεζηψλ.  

 

 
Δηθόλα 287 – Δκθάληζε counter ζε όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

3. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > Counter settings) θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ:  

 

Basic settings: 

 Show Site Counter 

 Show Unique Visitors 

 Show Client IP 

 

Statistic settigns: 

 Visitors Today 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»                                                                                                        ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

Αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ ηζηνηφπνπ (ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ) κε ηε ρξήζε θαη επέθηαζε ελφο CMS 224 

 

 
Δηθόλα 288 – Δπηινγέο εκθαλίζεηο θαη ζηαηηζηηθώλ 

4. Παηάκε "Save configuration" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο. 

 

5. Δλ ζπλερεία πεγαίλνπκε κέζα απφ ην Administer ζηα blocks (Administer > Site building 
> Blocks) θαη επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηε "Right sidebar".  

 

 
Δηθόλα 289 – Σνπνζέηεζε ηνπ counter block ζηε δεμηά disebar 

6. Σέινο, παηψληαο ζην "configure" επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ αξρηθή καο 
ζειίδα.  
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Δηθόλα 290 – Δκθάληζε ηνπ counter block κόλν ζηελ αξρηθή ζειίδα 

 
Δηθόλα 291 – Counter block 

8.14 Search Settings 

To module «Search» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν 
πεξηερφκελν ζηνλ ηζηφηνπφ καο. Μπνξνχκε λα ςάμνπκε ηφζν γηα ρξήζηεο φζν θαη γηα ηδηαίηεξεο 
ιέμεηο. ηαλ βξηζθφκαζηε ζηελ θαξηέια "content"  ηεο αλαδήηεζεο, είκαζηε ζε ζέζε λα ςάμνπκε 
γηα ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πξνεπηιεγκέλνπο ηχπνπο πεξηερφκελνπ (content types), 
φπσο CCK fields, Taxonomy αιιά θαη ζρφιηα.  
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Δηθόλα 292 – Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

ηαλ είκαζηε ζηελ θαξηέια "users" ηεο αλαδήηεζεο, κπνξνχκε λα ςάμνπκε γηα νλφκαηα 
εγγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδα καο, θαη εθφζνλ έρνπκε ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα, 
αθφκα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ.  

 

 
Δηθόλα 293 – Αλαδήηεζε ρξεζηώλ 
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Γηαδηθαζία: 

 

Θα ρξεηαζηεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ην module (Search). Δίλαη Core-optional module, 
δειαδή, ππάξρεη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ην 
θαηεβάζνπκε. 

Απφ ηηο ξπζκίζεηο (settings) γηα ην module search (Administer > Site configuration > 
Search settings) κπνξνχκε λα νξίζνπκε πφζα αληηθείκελα (items) ζα επξεηεξηαζηνχλ θάζε 
θνξά πνπ ηξέρεη ν cron. Απηφ καο βνεζάεη λα πξνζηαηεχνπκε ην ζχζηεκα καο απφ 
ππεξθφξησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ καο δίλνληαη θαη άιιεο επηινγέο 
φπσο ην ειάρηζην κέγεζνο ηεο ιέμεο θηι.  

 

Δκείο δψζακε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηα πεδία: 

 

 Number of items to index per cron run: 100 

 Minimum word length to index: 0 

 

 
Δηθόλα 294 – Ρπζκίζεηο indexing 

Σέινο, πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "Search module", ζπγθεθξηκέλα ην "search content", γηα φινπο ηνπο ξφινπο 
ρξεζηψλ.  
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Δηθόλα 295 – Γπλαηόηεηα αλαδήηεζεο γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

8.15 Keyword Autocomplete 

Σν module Keyword Autocomplete καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο 
ζπκπιήξσζεο κε ιέμεηο θιεηδηά "keywords" ζηηο θφξκεο αλαδήηεζεο (search forms) ηνπ site καο 
βαζηζκέλεο ζε πξνεγνχκελεο  αλαδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ.  

Δλεξγνπνηνχκε ην module (Keyword autocomplete) κε ηε πξνυπφζεζε φηη έρνπκε θάλεη 
ελεξγνπνίεζε θαη ζην Search module. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > User management > Permissions) θαη νξίδνπκε ηα 
permissions ηνπ "Keyword autocomplete module", ζπγθεθξηκέλα ην "view keyword 
autocomplete", γηα φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ.  

 

 
Δηθόλα 296 – Υξήζε ηνπ keyword autocomplete γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > Keyword autocomplete) θαη θάλνπκε 
θιηθ ζηελ θαξηέια "Settings". 

 

3. Δπηιέγνπκε ηηο θφξκεο αλαδήηεζεο (search forms) ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα 
ελεξγνπνηεζεί ην module (Δκείο ην ελεξγνπνηήζακε γηα ηελ θφξκα ηνπ Search Block) 
θαη παηάκε "Save configuration".  
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Δηθόλα 297 – Δλεξγνπνίεζε keyword autocomplete γηα ην search block 

4. Μνξθνπνηνχκε ηελ εκθάληζε ηεο dropdown list ηνπ search box πξνζζέηνληαο ζην 
αξρείν style.css ηηο παξάθαησ γξακκέο: 

 

#autocomplete li.selected { 

  background:#999999; 

} 

#autocomplete li { 

  white-space: normal; 

  margin: 0; 

} 

#block-search-0 {z-index: 100000;} 

 

5. Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ζσζηά ηελ dropdown list (positioning), πεγαίλνπκε ζην αξρείν 
"misc/autocomplete.js" θαη θάλνπκε ηελ παξαθάησ αιιαγή ζην function 
"populatePopup":  

 

this.popup.owner = this; 

... 

  if($.browser.msie == true && $.browser.version.substr(0,1) == 6){ 

    $(this.popup).css({ 

      position: 'absolute', 

      left: this.input.offsetLeft + 'px', 

      top: this.input.offsetTop + 84 + 'px', 

      width: (this.input.offsetWidth - 4) + 'px', 

      display: 'none' 

    }); 

  } 

  else {       

    $(this.popup).css({ 
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      position: 'absolute', 

      left: this.input.offsetLeft + 'px', 

      top: this.input.offsetTop + 22 + 'px', 

      width: (this.input.offsetWidth - 4) + 'px', 

      display: 'none' 

    }); 

  } 

... 

$(this.input).before(this.popup);  

 

 
Δηθόλα 298 – Παξνπζίαζε ηεο ιίζηαο keyword autocomplete 

6. Σέινο, δεκηνπξγνχκε έλα λέν αξρείν "block.tpl.php" θάλνληαο αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε 
θαη ην κεηνλνκάδνπκε ζε "block-search-0.tpl.php" θαη πξνζζέηνπκε ηελ παξαθάησ 
γξακκή ζην αξρείν style.css: 

 

#block-search-0 {z-index: 1;}  

 

Ο ιφγνο πνπ θάλνπκε ην παξαπάλσ είλαη επεηδή ε dropdown list θξπβφηαλ πίζσ απφ 
ηα ππφινηπα blocks (z-index issue). 

8.16 Weblinks 

Γηαδηθαζία: 
 

1. Δλεξγνπνίεζε ηνπ module (web links). 
  

2. Γεκηνπξγία λένπ link ζην primary menu (Αdminister > Site building > Menu > Primary 
links > Αdd Item).  
 

 Path: weblinks 
 Menu link title: Links 
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Δηθόλα 299 – Γεκηνπξγία λένπ ζπλδέζκνπ ζηε Navigation bar 

3. Πεγαίλνπκε (Administer > Site building > Url aliases > Add aliases) θαη αιιάδνπκε ην 
path απφ "weblinks" ζε "links".  
 

 Existing system path: weblinks 
 Path alias: links 

 

 
Δηθόλα 300 – Αιιαγή default path από weblinks ζε links 

Με απηφ πνπ κφιηο θάλακε φια ηα λέα links πνπ πξφθεηηαη λα πξνζζέζνπκε ζα έρνπλ 
path ηεο κνξθήο "www.yoursitename.com/links/…" 

 
4. Οξίδνπκε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο ζην (Administer > Site configurations > Web Links) 

 

  Καξηέια Links page settings:  

 Collapse all groups: yes 
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Δηθόλα 301 – Δπηινγέο weblinks (1) 

  Καξηέια link settings:  

 Show the node title: no  

 Link description display: no description 

 

 
Δηθόλα 302 - Δπηινγέο weblinks (2) 
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5. ην (Αdminister > Content management > Content types) παηάκε "edit" sην "Web Links" 
θαη επηιέγνπκε:  

 

 Default comment setting: Disable comment  

 

 
Δηθόλα 303 – Απελεξγνπνίεζε ζρνιίσλ 

6. Γηα ηε δεκηνπξγία λένπ link πεγαίλνπκε (Home > Create content > Web Links) θαη 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Link name 

 Web links 

 Url 

 

http://localhost/siteb/admin/content
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Δηθόλα 304 – Δηζαγσγή λένπ weblink 

7. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ "Group" θαη ελψ έρνπκε ζπλδεζεί σο admin ζην path 
"www.yoursitename.com/links/" καο δίλεηαη ε επηινγή "Add a group".  

 

8. πκπιεξψλνπκε ην πεδίν "Group Name" θαη παηάκε "Save".  

 

 
Δηθόλα 305 – Γεκηνπξγία group γηα ηα weblinks 

9. Φηηάρλνπκε ηα permissions (Administer > User management > Permissions), 
ζπγθεθξηκέλα ην "access web links" γηα φινπο ηνπο ξφινπο, ψζηε λα έρνπλ δηθαίσκα 
πξφζβαζεο φινη νη ρξήζηεο.  

 

http://localhost/siteb/admin
http://localhost/siteb/admin/user
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Δηθόλα 306 – Οξηζκόο δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

 
Δηθόλα 307 – Weblinks Groups 
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Δηθόλα 308 - Weblinks 

8.17 Ads 

Σν ad module ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε δηαθεκίζεσλ, είηε κε ηε κνξθή γξαθηθψλ, είηε κε ηε 
κνξθή θεηκέλνπ. Σα ads κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζε themes, blocks, ή ζε δηάθνξεο 
άιιεο πεξηνρέο ηνπ site καο. Καηαγξάθεη ζηαηηζηηθά φπσο ην πφζν ζπρλά παξαθνινπζνχληαη νη 
δηαθεκίζεηο θαη πφζνη ρξήζηεο θάλνπλ θιηθ πάλσ ηνπο.  

 

 
Δηθόλα 309 – Ad block 

Δλεξγνπνηνχκε ην module (ad) θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 
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 Ad file cache 

 Ad owners 

 Ad weight probability 

 External ad 

 Image ad 

 Remote ads 

 

Γηαδηθαζία:  

 

1. Πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα "Group". Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content 
management > Ads > Αd groups) θαη επηιέγνπκε "create group" ελ ζπλερεία 
ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ πεδία:  

 

 Group name 

 Description 

 

 
Δηθόλα 310 – Δπηινγή δεκηνπξγίαο Ad group 

 
Δηθόλα 311 – Δηζαγσγή νλόκαηνο θαη πεξηγξαθήο 

2. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ad (ζπγθεθξηκέλα κηιάκε γηα image ad) πεγαίλνπκε ζην 
(Home > Create content > Create advertisement) θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα παξαθάησ:  

 

 Title 

 Ad groups 

 Probability 

 Destination url 

 Status: active 
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 Attach new file: επηιέγνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε 

 

 
Δηθόλα 312 – Δπηινγή ad group 

 
Δηθόλα 313 – Δπηινγή path πξννξηζκνύ θαη θαηάζηαζεο 
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Δηθόλα 314 – Πξνζζήθε αξρείνπ εηθόλαο 

3. Παηάκε "Save" γηα λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο. 

 

4. Αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ζπγθεθξηκέλεο default δηαζηάζεηο γηα ηα image ads ηφηε 
πεγαίλνπκε ζην (Administer > Content management > Ads > Settings) θαη ζηελ θαξηέια 
"Image ad", θαη νξίδνπκε γηα ην group πνπ καο ελδηαθέξεη, ηα παξαθάησ:  

 

 maximum & minimum width 

 maximum & minimum height 

 

 
Δηθόλα 315 – Οξηζκόο δηαζηάζεσλ γηα ηηο επηζπλαπηόκελεο εηθόλεο 

5. Γηα λα νξίζνπκε φια ηα ads λα αλνίγνπλ ζε λέν παξάζπξν πεγαίλνπκε ζην (Administer 
> Content management > Ads > Settings) θαη ζηελ θαξηέια "Global settings" θαη 
επηιέγνπκε ην παξαθάησ:  

 

 Click-through target: new browser window 
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Δηθόλα 316 – Δπηινγή target window 

6. ην (Administer > Content management > Content type) παηάκε "edit" ζην 
"Advertisement", επηιέγνπκε θαη απνεπηιέγνπκε αληίζηνηρα ηα παξαθάησ: 

 

 Disable comment  

 Promoted to front 

 

7. Σέινο, θηηάρλνπκε θαη ηα permissions ζην (Administer > User management > 
Permissions), ζπγθεθξηκέλα ην "show advertisements",  ψζηε λα είλαη νξαηά ηα ads ζε 
φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ:  

 

 
Δηθόλα 317 – Παξνπζίαζε ads γηα όινπο ηνπο ξόινπο ρξεζηώλ 

8.18 XML Sitemap 

Σν XML Sitemap module δεκηνπξγεί έλα sitemap πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
sitemaps.org. Απηφ βνεζά ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα αληρλεχζνπλ πην έμππλα κηα ηζηνζειίδα 
θαη λα θξαηήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ελεκεξσκέλα. Σν sitemap πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 
module κπνξεί λα ππνβιεζεί απηφκαηα ζηα Google, Bing (πξψελ Windows Live Search), θαη 
Yahoo. Σν module έξρεηαη επίζεο κε πνιιέο ππνελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ 
sitemaps γηα ην πεξηερφκελν, ηα κελνχ, ηνπο φξνπο ηαμηλφκεζεο, θαη ηα πξνθίι ρξεζηψλ. 

 

Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module XML sitemap. 
 

http://localhost/siteb/admin
http://localhost/siteb/admin/user
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2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > XML sitemap) θαη ζηελ θαξηέια 
"Search Engines" επηιέγνπκε ηελ ππνβνιή ηνπ sitemap ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 
"Google".  

 

 
Δηθόλα 318 – Τπνβνιή sitemap ζην Google 

8.19 Google Analytics 

Πξνζζέηεη ην Google Analytics, ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζηαηηζηηθψλ, ζηνλ ηζηφηνπφ καο. Σν 
module καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ 
ηζηνζειίδα καο: 

 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ Domain θαη ησλ subdomains (εάλ ππάξρνπλ) 
 Δπηιεθηηθή παξαθνινχζεζε γηα νξηζκέλνπο ρξήζηεο, ξφινπο θαη ζειίδεο 
 Παξαθνινχζεζε ησλ ζπλδέζεσλ (downloads, outgoing θαη mailto) 
 Παξαθνινχζεζε ησλ αξρεία πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηηο ζειίδεο καο. Πξνζαξκνζκέλα 

απνζπάζκαηα θψδηθα 
 Τπνζηήξημε αλαδήηεζεο ηνπ ηζηνηφπνπ καο 
 Τπνζηήξημε AdSense  
 Παξαθνινχζεζε ησλ ηφρσλ 
 Γηεχζπλζε IP ησλ αλψλπκσλ επηζθεπηψλ 
 Cache ηνπ Google Analytics θψδηθα ζην ηνπηθφ server καο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ 

θφξησζεο ηεο ζειίδαο καο 
 Παξαθνινχζεζε (403) θαη (404) ζειίδσλ 
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Γηαδηθαζία: 

 

1. Δλεξγνπνηνχκε ην module Google Analytics. 
 

2. Πεγαίλνπκε ζην (Administer > Site configuration > Google Analytics) θαη ζηελ θαξηέια 
"General settings" ζπκπιεξψλνπκε ην ID πνπ έρνπκε πξνκεζεπηεί απφ ην: 
http://www.google.com/analytics/ 

 

 
Δηθόλα 319 – Δηζαγσγή ID από Google analytics 

3. Δπηινγή tracking (ηρλειάηηζεο) κφλν ησλ ρξεζηψλ κε ξφιν "anonymous" 

 
Δηθόλα 320 – Tracking κόλν γηα ην ρξήζηεο κε ξόιν anonymous 

 

 

 

http://www.google.com/analytics/
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Κεφάλαιο 9
ο

 – Παρουσίαση ιστοτόπου 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαη ηα ζελάξηα ρξήζεο ηνπ ηζηνηφπνπ καο. 

9.1 Περιπτώσεις χρήσης 

9.1.1 Κατηγορίες χρηστών 

Οη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ γηα ηνλ ηζηφηνπφ καο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Δπηζθέπηεο (Anonymous) – Οη ρξήζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα 
πινεγνχληαη θαη λα αλαδεηνχλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν, λα ζρνιηάδνπλ θαη λα 
βαζκνινγνχλ ην πεξηερφκελν απηφ. 

 

 Δγγεγξακκέλνη (Authenticated) – Οη ρξήζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα 
πινεγεζνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηερφκελν, λα ην ζρνιηάζνπλ θαη λα ην 
βαζκνινγήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο νη ίδηνη 
εηζάγεη. 

 

 Γηαρεηξηζηέο (Admin) – Οη ρξήζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ηζηνηφπνπ. Έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 
νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηζηφηνπφ καο. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 
επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαγξάςνπλ πεξηερφκελν, ρξήζηεο θαη ζρφιηα, θαζψο θαη λα 
ηξνπνπνηήζνπλ θαηεγνξίεο θαη ηχπνπο πεξηερνκέλνπ. 

9.1.2 Περίπτωση χρήσης για επισκέπτες 

 
Δηθόλα 321 – Πεξίπησζε ρξήζεο γηα επηζθέπηεο 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν ρξήζηεο κε ξφιν Anonymous κπνξεί: 

 

 Να πινεγείηαη θαη λα αλαδεηά πεξηερφκελα ηνπ ηζηνηφπνπ καο. 
 Να ππνβάιιεη ζρφιηα θαη βαζκνινγίεο. 
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9.1.3 Περίπτωση χρήσης για εγγεγραμμένους χρήστες 

 
Δηθόλα 322 – Πεξίπησζε ρξήζεο γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν ρξήζηεο κε ξφιν Authenticated κπνξεί: 

 

 Να εηζάγεηαη ζην ηζηφηνπν σο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο. 
 Να πινεγείηαη θαη λα αλαδεηάεη ηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηφηνπνπ καο. 
 Να θαηαρσξεί ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ site. 
 Να έρεη πξφζβαζε ζηε ιίζηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ πεξηερνκέλσλ πνπ έρεη εηζάγεη ν 

ίδηνο, λα ηα επεμεξγάδεηαη ή λα ηα δηαγξάθεη. 

9.1.4 Περίπτωση χρήσης για διαχειριστές 

 
Δηθόλα 323 – Πεξίπησζε ρξήζεο γηα δηαρεηξηζηέο 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν ρξήζηεο κε ξφιν Admin κπνξεί: 

 

 Να εηζάγεηαη ζην ηζηφηνπν σο δηαρεηξηζηήο. 
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 Να έρεη ηελ πιήξε δηαρείξηζε γηα εηζαγσγή, επεμεξγαζία ή δηαγξαθή πεξηερνκέλσλ, 
ζρνιίσλ θαη ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 

9.2 ενάρια χρήσης 

9.2.1 Εμφάνιση αρχικής σελίδας 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ καο εκθαλίδνληαη γηα φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ ηα πην 
πξφζθαηα πεξηερφκελα καο, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
πινήγεζεο, φπσο είλαη ην ζχλλεθν εηηθεηψλ (tag cloud), ε αλαδήηεζε (Search) θαη ην κελνχ 
πινήγεζεο (Navigation bar). 

 
Δηθόλα 324 – Αξρηθή ζειίδα 
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Σα πεξηερφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θεληξηθά ζηελ αξρηθή καο ζειίδα είλαη ρσξηζκέλα ζε 
4 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, έηζη έρνπκε: 

 

 Headline News 
 Latest News 
 Latest Interviews 
 Latest Reviews 

 

ην Headline News παξνπζηάδνληαη νη ηξείο πην πξφζθαηεο εηδήζεηο (News) κε ρξήζε 
slideshow, ζηα Latest News θαη Latest Interviews παξνπζηάδνληαη νη 4 πην πξφζθαηεο εηδήζεηο 
(News) θαη ζπλεληεχμεηο (Interviews) αληίζηνηρα, ελψ ζην Latest Reviews παξνπζηάδνληαη νη 16 
πην πξφζθαηεο δίζθν-θξηηηθέο (Reviews) ρσξηζκέλεο ζε 4 θαξηέιεο-θαηεγνξίεο. 

Σα πεξηερφκελα απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ έλα ηίηιν, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θαη κηα 
εηθφλα. Κάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θιηθ πάλσ ζε θάπνην απφ απηά γηα λα 
κεηαθεξζεί ζηε θχξηα ζειίδα ηνπο θαη λα δηαβάζεη ην πιήξεο θείκελν. 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε δχν sidebars ζηα αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο νζφλεο καο κε 
δηάθνξεο επηινγέο φπσο ην θαιχηεξν album ηνπ κήλα, αιιά θαη ιεηηνπξγίεο, παξέρνληαο καο κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ην πφζνη θαη πνηνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζην 
site.  

 
Δηθόλα 325 – Γεμηά sidebar 

ινη νη ρξήζηεο (εγγεγξακκέλνη θαη κε) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαδήηεζεο (Search) 
θαη ηεο πινήγεζεο ζην site, είηε κέζσ ηνπ tag cloud, είηε κέζσ ηεο γξακκήο πινήγεζεο 
(Navigation bar). 
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Σέινο, γηα θάζε ξφιν ρξήζηε, ε πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν καο παξέρεη έλα δηαθνξεηηθφ 
ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ. Έηζη, ζε θάζε ξφιν ρξήζηε (Administrator, Authenticated Anonymous) 
κέζσ ελφο κελνχ επηινγψλ παξέρεηαη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο 
αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 
Δηθόλα 326 – Μελνύ επηινγώλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ξόιν ηνπ δηαρεηξηζηή 

9.2.2 Είσοδος χρήστη 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο  κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην site, είηε κέζσ ηεο εηδηθήο θφξκαο ζηελ 
αξρηθή ζειίδα, είηε κέζσ ηνπ URL "/user". Με ηελ εηζαγσγή ησλ username θαη password o 
ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ. 
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Δηθόλα 327 – Φόξκα γηα ηελ είζνδν ησλ ρξεζηώλ 

Σέινο, γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ spam, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ site καο απφ 
θαθφβνπιεο επηζέζεηο έρνπκε πξνζζέζεη ηελ ηερληθή Captcha ε νπνία θαηά ηελ είζνδν παξάγεη 
έλα θσδηθφ αζθαιείαο, ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη γηα λα νινθιεξψζεη 
επηηπρψο ηελ δηαδηθαζία. 

9.2.3 Καταχώριση ψηφιακού περιεχομένου 

Η θπξηφηεξε ιεηηνπξγία πνπ παξέρεηαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο είλαη ε δπλαηφηεηα λα 
δεκνζηεχνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν. 

 

Δηζαγσγή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

Σα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
θαηαρψξηζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα πην θνηλά θαη απαξαίηεηα, 
φκσο, είλαη ν ηίηινο θαη ην θπξίσο θείκελν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θνξηψζεη πεξηερφκελν φπσο 
εηθφλεο, αξρεία θηι, λα επηιέμεη θαηεγνξίεο, λα ζπκπιεξψζεη εηηθέηεο (tags), λα δεη ζε 
πξνεπηζθφπεζε ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη λα επηιέμεη αλ ζα δεκνζηεχζεη ή φρη ην πεξηερφκελν 
πνπ κφιηο δεκηνχξγεζε. 

Γηα ηνπο ρξήζηεο κε ξφιν Authenticated παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη 
δεκνζίεπζεο κφλν γηα ηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ News θαη Reviews, ελψ γηα ηνπο ρξήζηεο κε 
ξφιν Administrator επηηξέπνληαη φινη νη ηχπνη δεδνκέλσλ (News, Reviews, Interviews, 
Editorial). 
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Δηθόλα 328 – Φόξκα εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ ηύπν News 

Δπεμεξγαζία & δηαγξαθή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ 
πξνζσπηθή ιίζηα ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε, παξέρνληαη ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη 
δηαγξαθήο. Μέζσ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη, λα 
δηνξζψζεη ή λα αθαηξέζεη κέξνο ή φιν ην πεξηερφκελν κηαο δεκνζίεπζεο. 

 
Δηθόλα 329 – Δπηινγή γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ 
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9.2.4 Περιβάλλον διαχείρισης 

ε θάζε δηαδηθηπαθφ ηφπν αλαηίζεηαη ζε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε ν ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή 
(Administrator), ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ Drupal απηφο ν ρξήζηεο είλαη ν πξψηνο ινγαξηαζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε. 

Απηή είλαη ε αξρηθή δηνηθεηηθή ζειίδα γηα ην Drupal site καο. Απηφ πνπ βιέπνπκε εδψ, 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα modules πνπ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη. Αλ κηα κνλάδα δελ 
είλαη ελεξγνπνηεκέλε, δελ ζα έρνπκε θάπνηα θαηαρψξηζε γηα απηφ. 
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Δηθόλα 330 – Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ Drupal 

Δμ‟ νξηζκνχ απηή ε ζειίδα βαζίδεηαη θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε δηνηθεηηθέο πεξηνρέο. 
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 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (Content Management) - Γηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
δηθηπαθνχ καο ηφπνπ. ρεδφλ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην πεξηερφκελν, βξίζθεηαη εδψ. 
 

 Καηαζθεπή Ιζηόηνπνπ (Site building) - Έιεγρνο γηα ην πψο θαη ηη ζα εκθαλίδεηαη ζην 
site καο. Δδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιαγέο ζηελ εκθάληζε θαη παξνπζίαζε ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ. 

 

 Γηακόξθσζε Ιζηόηνπνπ (Site configuration) - Ρπζκίδεη ηηο βαζηθέο επηινγέο 
δηακφξθσζεο ηνπ site καο. Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζηφηνπνπ, 
ηελ νλνκαζία, ηηο ξπζκίζεηο ησλ e-mail, cache, εκεξνκελίαο θαη ψξαο, θιπ. 
 

 Γηαρείξηζε ρξεζηώλ (User management) - Γηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ηνπ 
δηθηπαθνχ καο ηφπνπ θαη πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ site καο. Δδψ κπνξνχκε λα 
δηαρεηξηζηνχκε ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηνπο ρξήζηεο, ηνπο ξφινπο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηελ εγγξαθή ησλ λέσλ ρξεζηψλ. 
 

 Αλαθνξέο (Reports) - Πξνβνιή αλαθνξψλ απφ ηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο. Σα δηάθνξα logs θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην site καο 
βξίζθνληαη εδψ. 

 

Έηζη, αλ θαη απφ πξνεπηινγή ε παξνπζίαζε βαζίδεηαη ζε δηνηθεηηθέο πεξηνρέο, 
κπνξνχκε απφ ηε θνξπθή ηεο ζειίδαο λα επηιέμνπκε ε παξνπζίαζε λα είλαη αλά κνλάδα (by 
module). Απηφ ζα καο δψζεη κηα γξήγνξε άπνςε ζε δηάθνξεο ξπζκίζεηο δηακφξθσζεο αλά 
module.  

9.2.5 Αναζήτηση περιεχομένου 

Η αλαδήηεζε δεδνκέλσλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ Γηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Σν Drupal 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ςάμνπλ, είηε πιεξνθνξίεο γηα άιινπο ρξήζηεο, είηε γηα 
ηδηαίηεξνπο φξνπο θαη ιέμεηο ζε φια ην πεξηερφκελα ηνπ site καο. 

ηνλ Γηαδηθηπαθφ καο ηφπν ππάξρνπλ δχν θφξκεο αλαδήηεζεο, κηα ζε έλα block θαη κηα 
advanced. Η θφξκα ηνπ Search Block είλαη νξαηή απφ νπνηαδήπνηε ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ καο 
κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αξηζηεξήο sidebar.  

 
Δηθόλα 331 – Search Block 

Αληίζεηα, ε Advanced θφξκα αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ αλαδήηεζε απφ ην 
Search Block. Mέζσ απηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ιέμεηο ή θξάζεηο ή αθφκα θαη λα 
επηιέμεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο, φπσο ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ (content types) θαη 
ηελ ηαμηλνκία (taxonomy).  
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Δηθόλα 332 – Advanced Search 

Σέινο, γηα ηε θφξκα ηνπ Search Block έρνπκε πξνζζέζεη ηε κνλάδα Keyword 
Autocomplete, ε νπνία ζπκπιεξψλεη απηφκαηα κε ιέμεηο-θιεηδηά ηε θφξκα αλαδήηεζεο 
βαζηδφκελε ζε παιαηφηεξεο αλαδεηήζεηο ρξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηνπο. 

9.2.6 Πλοήγηση 

ινη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ ζηα πεξηερφκελα ηεο 
πιαηθφξκαο καο, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο. 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα κπνξεί λα πινεγεζεί ζηα πην πξφζθαηα πεξηερφκελα πνπ έρνπλ 
δεκνζηεπηεί. 

Απφ ηα breadcrumbs ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα 
παξαθνινπζνχλ ηελ δηαδξνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα Breadcrumbs εκθαλίδνληαη νξηδφληηα ζηελ 
θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο, θάησ απφ ηε navbar. Παξέρνπλ ηηο ζπλδέζεηο πίζσ ζε θάζε 
πξνεγνχκελε ζειίδα πνπ πινεγήζεθε ν ρξήζηεο γηα λα θηάζεη ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα.  
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Δηθόλα 333 - Breadcrumb 

Σν Tag cloud απνηειεί έλαλ αθφκα ηξφπν πινήγεζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ 
καο. ε απηφ εκθαλίδνληαη φιεο νη εηηθέηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ 
πεξηερνκέλσλ καο. Η παξνπζίαζε ηνπο γίλεηαη είηε αιθαβεηηθά, είηε κε βάζε ηε ζπρλφηεηα 
ρξήζεο ηνπο (έληνλε θαη κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά). Η επηινγή κηαο εηηθέηαο ζα καο εκθαλίζεη 
φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. 

 
Δηθόλα 334 – Tag cloud 
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Δηθόλα 335 – Απνηειέζκαηα εηηθέηαο rock 

Παξάιιεια κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εηηθεηψλ (tags) ζε θάζε ζειίδα πεξηερφκελνπ 
κπνξνχκε λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα άιισλ πεξηερνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, κέζσ 
θνηλψλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ εηηθεηψλ. 

 
Δηθόλα 336 – Related posts 

Μηα αθφκε δπλαηφηεηα πινήγεζεο απνηεινχλ ηα αξρεία ησλ πεξηερνκέλσλ (archives) 
ηα νπνία είλαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά γηα ηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ news, interviews, editorial 
θαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ reviews. Σα archives κπνξνχκε λα ηα 
βξνχκε απφ ηηο ζειίδεο ησλ news, reviews, interviews, editorial. 
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Δηθόλα 337 – Αξρείν γα ηα Reviews ζε αιθαβεηηθή ζεηξά 

 
Δηθόλα 338 – Αξρείν γηα ηα News ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο κέζσ ηεο γξακκήο πινήγεζεο (Navigation 
bar), απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζα ζην site. 

 
Δηθόλα 339 – Γξακκή πινήγεζεο 

9.2.7 χολιασμός 

ινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηα ζρφιηα ηνπο γηα 
ηα πεξηερφκελα ηχπνπ News, Editorial, Reviews. Δηδηθά γηα ηνλ ηχπν πεξηερνκέλνπ Reviews 
απαηηείηαη καδί κε ηελ ππνβνιή ζρνιίνπ θαη ε επηινγή βαζκνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. H βαζκνινγία ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κε κηα θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10. 

Γηα ηνπο Anonymous ρξήζηεο ε ππνβνιή ζρνιίνπ απαηηεί εθηφο απφ ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ Ολφκαηνο (Name) θαη ηνπ Θέκαηνο (Subject) θαη ηελ εηζαγσγή ελφο ινγαξηαζκνχ email. Σν 
mail απηφ γίλεηαη γλσζηφ κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο κε ξφιν Administrator. Σέινο, γηα ηελ απνθπγή 
επηζέζεσλ spam γηα ηνπο Anonymous ρξήζηεο έρνπκε ελεξγνπνηήζεη θαη ηε Μνλάδα Captcha. 
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Δηθόλα 340 – Φόξκα εηζαγσγήο ζρνιίνπ θαη βαζκνιόγεζεο 

 
Δηθόλα 341 - Captcha 
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Κεφάλαιο 10
ο

 - υμπεράσματα 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 
πεξηνδηθψλ (ezines), θαηαλνψληαο ηη είλαη θαη πνπ ρξεζηκεχνπλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ (CMS), εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρεη θαηαθιπζηεί ην Γηαδίθηπν απφ ηέηνηα 
πξνγξάκκαηα, είηε αλνηρηνχ είηε θιεηζηνχ ηχπνπ θψδηθα, θαηαιήμακε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), πνπ είλαη ην Drupal. Μέζσ απηήο 
ηεο πιαηθφξκαο, πνπ κνξθνπνηήζακε κε βάζε ηηο δηθέο καο αλάγθεο, ζρεδηάζακε, επεθηείλακε 
θαη δεκηνπξγήζακε έλα ειεθηξνληθφ κνπζηθφ πεξηνδηθφ, ζπκθψλα κε ηα λέα πξφηππα θαη ηηο 
λέεο επηηαγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Η πινπνίεζε ηνπ ηζηνηφπνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ Drupal ζηνλ web server, πνπ έρνπκε λνηθηάζεη. 

 

 Γεκηνπξγία ηνπ μερσξηζηνχ, κνλαδηθνχ Θέκαηνο (theme), γηα λα «ληχζνπκε» ην 
κνπζηθφ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ. Γειαδή δεκηνπξγία custom theme θαη template. 

 

 Γεκηνπξγία custom favicon, ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζηνλ browser ην δηθφ καο 
ζπγθεθξηκέλν «εηθνλίδην». 

 

 Γεκηνπξγία «ζηξαηεγηθήο» γηα ην πψο ζα εκθαλίδεηαη ε πξψηε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ θαη απφ πφζεο Δλφηεηεο (nodes) ζα απνηειείηαη φιν ην site. 

 

 Γεκηνπξγία custom γξαθηθψλ γηα ηηο Δλφηεηεο (nodes), φπσο θαη γηα ηελ πξψηε ζειίδα 
ηνπ site. 

 

 Γεκηνπξγία ζπλδέζκσλ (links) γηα ην site. Πφζνη ζα είλαη ζχλδεζκνη, πσο ζα 
εκθαλίδνληαη θαη πσο ζα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πινήγεζε 
ζην site. 

 

 Γεκηνπξγία απηφκαηεο αλαλέσζεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ κνπζηθνχ 
ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ, κε ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε ηνπο ζηελ «πξψηε ζειίδα» ηνπ 
site, ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπο. 

 

 Ρχζκηζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εθηειέζεσλ cron θαη backup γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 
θαη ζπληήξεζε ηνπ site καο. 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ caching γηα θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
καο. 

 

 Δηζαγσγή θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ Μνλάδσλ (modules), ψζηε λα εμππεξεηήζνπκε 
αθξηβψο ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έλα κνπζηθφ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ θαη λα 
θάλνπκε ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη δεκνζίεπζεο πνιχ πην γξήγνξε θαη εχθνιε γηα 
ηνπο κεηέπεηηα αξζξνγξάθνπο, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ γξάθνληαο άξζξα γηα ην site. 

 

 Γεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ (news, reviews, interviews, editorial) θαη 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ηνπο. 

 

 Γεκηνπξγία ηαμηλνκηψλ (taxonomies) γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ 
καο 
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 Γεκηνπξγία αξρείσλ (archives) γηα ηηο δεκνζηεχζεηο καο ζε αιθαβεηηθή θαη ρξνλνινγηθή 
ζεηξά 

 

 Υξήζε επαλάγλσζησλ ζπλδέζκσλ (url) κε ζηφρν ην θαιχηεξν indexing απφ ηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο. 

 

 Γεκηνπξγία θφξκαο Αλαδήηεζεο (search form), ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνιε ε αλαδήηεζε 
κέζα ζην site απφ ηνπο επηζθέπηεο. 

 

 Πξνζζήθε ιέμεσλ-θιεηδηψλ (keywords) ζηηο θφξκεο αλαδήηεζεο ηνπ site καο 
βαζηζκέλεο πξνεγνχκελεο αλαδεηήζεηο. 

 

 Γπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ εηδήζεσλ/λέσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, φπσο θαη ησλ 
“Reviews” θαη “Interviews”.  
 

 Υξήζε captcha γηα απνθπγή επηζέζεσλ spam. 

 

 Δκθάληζε ηνπ «Γίζθνπ ηνπ Μήλα» πάλσ ζηελ δεμηά κεξηά ηνπ site. Η αιιαγή ηνπ γίλεηαη 
απηνκαηνπνηεκέλα κε ηε επφκελε πξνζζήθε δίζθνπ ηνπ θάζε επφκελνπ κήλα. 

 

 Γεκηνπξγία ρψξνπ δηαθεκίζεσλ ζηελ πάλσ θαη ηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ site, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ δηαθεκηζηηθά banners απφ εηαηξείεο θαη άιινπο 
ελδηαθεξφκελνπο. 

 

 Δηζαγσγή θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ Μεηξεηή (counter), ψζηε λα κπνξνχκε λα δνχκε 
πνζά άηνκα είλαη online θαη ηελ IP ηνπ θάζε επηζθέπηε. Έηζη, βιέπνπκε ηε ζπλνιηθή 
θίλεζε ηνπ site καο, φπσο θαη πφζνπο «κνλαδηθνχο» επηζθέπηεο είρακε κέζα ζηελ 
εκέξα. Σν “Who‟s Online” καο δείρλεη εάλ έρνπκε ρξήζηε ή επηζθέπηε online ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

 

 Δθαξκνγή “meta tags” ζηελ ηζηνζειίδα κε δηάθνξεο πεξηγξαθηθέο εηηθέηεο ψζηε λα είλαη 
πην «θηιηθφ» θαη εχθνιν ζηελ εχξεζε απφ ηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο (search engines), 
φπσο θαη πην SEO friendly. 
 

 χλδεζε ηνπ Drupal κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο Web 2.0. 

 

Η αλάιπζε θαη ην είδνο ησλ εθαξκνγψλ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην 
ειεθηξνληθφ κνπζηθφ πεξηνδηθφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ δεχηεξε δηαηξηβή κε ηίηιν 
«Γηαρείξηζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0», θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Γεκηνπξγία RSS feeds γηα ηηο ελφηεηεο “News”, “Reviews” θαη “Interviews” ηνπ site. Έηζη 
θάπνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα RSS feeds, μερσξηζηά γηα θαζεκία απφ ηηο 
ελφηεηεο απηέο ή γηα φιεο καδί ηαπηφρξνλα. 

 

 Δηζαγσγή θαη εκθάληζε ζηελ «πξψηε ζειίδα» θαη ζηε ζειίδα ησλ «Νέσλ» RSS feeds 
απφ κνπζηθέο εηαηξείεο, ψζηε λα γίλεηαη άκεζα ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ. 

 

 Γπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ εηδήζεσλ/λέσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο, φπσο θαη ησλ 
“Reviews” θαη “Interviews”. πγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα ησλ “Reviews” έρνπκε 
ηξνπνπνηήζεη ηελ θφξκα ησλ ζρνιίσλ θαη ηελ θάλακε πην ζπγθεθξηκέλε πάλσ ζε απηφ 
ηνλ ηνκέα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα θάλεη εηζαγσγή ζρνιίσλ ηνπ 
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θαη λα βαζκνινγήζεη ηαπηφρξνλα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δίζθν. Σέινο, θάησ απφ ηελ 
βαζκνιφγηα ηνπ Αξζξνγξάθνπ εκθαλίδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνιφγεζεο φισλ ησλ 
επηζθεπηψλ. 

 

 Γεκηνπξγία «Γεκνζθνπήζεσλ» (polls) ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ site. Αλαλέσζε θαη 
αιιαγή θαηά βνχιεζε. 

 

 Πξνζζήθε φισλ ησλ Social Newtorking Sites (MySpace, Twitter, Facebook) θαη ηνπ 
δηθνχ καο RSS feed, πάλσ δεμηά ζην Header ηνπ site. 

 

 Δηζαγσγή Twitter θαη Facebook widgets ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ site. 

10.1 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Θα κπνξνχζακε λα επεθηείλνπκε ηνλ ηζηφηνπφ καο πξνζζέηνληαο έλα forum ή έλα chat 
room, ψζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ, είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε 
φρη. Έηζη, κέζσ απηψλ ησλ δπν ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρηνχλ θαη λέεο ζρέζεηο 
αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ην είδνο ηεο κνπζηθήο, φπσο αληαιιαγέο 
δίζθσλ ή γλψζεσλ, θαζψο θαη δηνξγάλσζε δηαθφξσλ events ή ζπλαπιηψλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε 
δηάδνζήο ηνπο κέζα απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

Μπνξεί ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ηνπ απφ ην Γηαδίθηπν λα πεξάζεη ζε mobile phones ή 
iphones, σο γεληθή επέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ καο, κέζσ ησλ Μνλάδσλ (modules) ηνπ Drupal, 
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνεθηάζεηο. 

10.2 Σελικά συμπεράσματα 

Σν Drupal είλαη έλα απφ ηα παιηφηεξα θαη ίζσο ην θαιχηεξν (αλ φρη, ηφηε ζίγνπξα κέζα 
ζηα 3 θαιπηέξα) πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Οη δπλαηφηεηεο πνπ καο 
πξνζθέξεη είλαη πάξα πνιιέο θαη νη γλψζεηο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ 
λα επεθηείλεη ην πξφγξακκα θαη λα ην πάεη έλα βήκα παξαπάλσ. Ίζσο απηφο λα είλαη έλαο απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ ην Drupal ζεσξείην θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην «δχζθνια» πζηήκαηα 
Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), θαζψο κφλν φζνη είραλ γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 
κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Απηφ ίζσο λα νθεηιεηαη ζην γεγνλνο 
φηη νη πξψηεο εθδφζεηο ηνπ Drupal ήηαλ αξθεηά δχζθνιεο θαη απαηηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο 
γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. Με ηνλ θαηξφ απηφ άιιαμε, ην πξφγξακκα 
έγηλε πην «θηιηθφ» πξνο ηνλ απιφ ρξήζηε, αιιά θαη πάιη ζεσξείηαη, έλα απφ ηα πην δχζθνια 
CMS, θαζψο γηα λα παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο (θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα), ρξεηάδνληαη αξθεηέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σν Drupal απνηειείηαη απφ κηα ηεξάζηηα Γηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 
ρξεζηψλ/πξνγξακκαηηζηψλ, πνπ ιφγσ ησλ πξνρσξεκέλσλ γλψζεσλ ηνπο, βνεζνχλ ηνπο 
λένπο ρξήζηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σν θαιφ είλαη φηη ε θνηλφηεηα ηνπ Drupal απνηειείηαη, 
θπξίσο, απφ πξνγξακκαηηζηέο, φπνηε εχθνια κπνξεί λα βξεη θάπνηνο ιχζε γηα έλα πξφβιεκά 
ηνπ. κσο, ε επηθνηλσλία κε ηελ θνηλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ απαηηεί θάπνηεο, έζησ ιίγεο, 
γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Μέζσ ησλ Μνλάδσλ (modules), πνπ παξέρνληαη γηα ην Drupal απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ, 
κπνξνχκε εχθνια λα πξνζζέζνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, πνπ ε αλάπηπμή ηνπο θαίλεηαη 
ηδηαίηεξα επίπνλε. Μπνξνχκε, επίζεο, λα δεκηνπξγήζνπκε θαη δίθεο καο Μνλάδεο (modules) ή 
λα παξακεηξνπνηήζνπκε θάπνηεο ήδε ππάξρνπζεο, ψζηε λα θηηάμνπκε θάηη πην πξνζσπηθφ γηα 
ην site καο, πνπ ζα θαιχπηεη απφιπηα ηηο αλάγθεο καο. 

Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη πνιχ 
ζεκαληηθή, θαζψο απνηειεί κηα πιαηθφξκα αλάπηπμεο, ηελ νπνία νη ρξήζηεο/πξνγξακκαηηζηέο 
ζα πξέπεη εχθνια θαη γξήγνξα λα κάζνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηελ 
επεθηείλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέμακε ην Drupal θαη 
πηζηεχνπκε, πσο απνδείμακε, φηη ήηαλ κηα επηηπρεκέλε επηινγή πνπ καο βνήζεζε λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξνζσπηθέο καο γλψζεηο γηα ηελ πην άκεζε θαη ζηνρεπκέλε 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο καο. 

Πηζηεχνπκε πσο ε εξγαζία απηή απνηειεί έλα πνιχ θαιφ νδεγφ εγθαηάζηαζεο θαη 
παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Drupal, κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ Μνλάδσλ (modules), θαη ζα 
κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα εγρεηξίδην γηα ην πψο δεκηνπξγείηαη έλα κνπζηθφ ή κε ειεθηξνληθφ 
πεξηνδηθφ απφ ην κεδέλ. 

 
Δηθόλα 342 – Λνγόηππν Drupal 

Σν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 
πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο θαη θαηλνηνκίεο φπσο ε δπλαηφηεηα, φρη κφλν ζρνιηαζκνχ θαη θξηηηθήο 
ησλ δίζθσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν, αιιά θαη ε βαζκνιφγεζε ηνπο απφ ηνπο 
ρξήζηεο, είηε είλαη εγγεγξακκέλνη είηε φρη. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη έλαο κέζνο 
φξνο κε βάζε φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ θαη θαίλνληαη θαζαξά, ρσξίο παξεκβάζεηο, νη 
πξνηηκήζεηο ηνπο πξνο ηηο λέεο θπθινθνξίεο, είηε είλαη αξλεηηθέο είηε ζεηηθέο. Δπίζεο ε ζχλδεζε 
ηνπ ηζηνηφπνπ κε ην facebook θαη ην twitter, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο λα 
ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα αλαλεψζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ. Έηζη 
ζπληειείηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ πεξηνδηθνχ κε ηνπο 
επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ, κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ δηαζέηεη. ινη απηνί 
νη ηζηφηνπνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ, εχθνια θαη 
γξήγνξα, δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ή αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην αληίζηνηρν facebook ή twitter ηνπ 
ηζηνηφπνπ καο, απιά θαη κφλν επηζθεπηφκελνη ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ κνπζηθνχ 
πεξηνδηθνχ. Κάηη ηέηνην, πηζηεχνπκε πσο ζπληειεί ζηε γξήγνξε ελεκέξσζε ησλ 
ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πεξηερνκέλνπ θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία 
κηαο ελεξγήο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα. 
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