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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε κία επνρή ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο, όπνπ νη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηαο νινέλα θαη 

απμάλνπλ, ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηάθνξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ έρεη 

αιιάμεη ξηδηθά, αθήλνληαο ζην πεξηζώξην νκάδεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο 

ζηνλ ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα απηόλ ην ιόγν, ν πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο 

Διαηώλνο Φσθίδνο επηδήηεζε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ θαη πξνρώξεζε ζηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο κίαο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο κέζσ ηεο νπνίαο νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνύλ ην ρσξηό Διαηώλ Φσθίδνο αιιά θαη ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ. 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε κε 

ζθνπό ηε θαηαζθεπή ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο θαη ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιόγνπ θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

ρσξηνύ.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 3 

 

ABSTRACT 

In an era of rapid development of information technologies and 

communication, where the rhythms of everyday life are increasing, the mode 

of communication among different society groups has changed radically, 

casting aside groups that are not available on the internet. For this reason, 

the cultural association Eleon Fokidos seek to exploit the Internet services 

and proceeded the assign of a portal construction through which visitors will 

have access to information about the village and the cultural association of 

Eleon Fokidos. 

Within this thesis, we present the efforts made for the portal 

construction and target to promote and present the village itself and the 

activities of the cultural association. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε κία επνρή ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε ηαρύηαηε εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ε 

επξπδσληθόηεηα θαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηέβαιαλ ξηδηθά ηνλ 

ηξόπν επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηάθνξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ δεκηνπξγώληαο 

λένπο ηξόπνπο δηάδνζεο θαη απόθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαζώο θαη ην δηαδίθηπν, έρνπλ γίλεη πηα αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο αθνύ πξνζθέξνπλ πξόζβαζε ζε έλα ηεξάζηην 

όγθν ξνήο πιεξνθνξηώλ. Λόγσ απηώλ ησλ πξσηόγλσξσλ επηθνηλσληαθώλ 

πξνθιήζεσλ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη 

πξντόλησλ πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο. 

1.1 ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΠΤΛΔ ΠΡΟΒΟΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ 

Οη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη είλαη ε «ειπίδα» αλαβίσζεο θαη δηαηήξεζεο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ελόο ιανύ. Σν έξγν ηνπο είλαη ζεκαληηθό θαζώο 

πξνζπαζνύλ λα θξαηήζνπλ δσληαλή ηελ παξάδνζε θαη ηα έζηκα από ηελ 

ζύγρξνλε θαη αγρσηηθή δσή ζηηο κεγαινππόιεηο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπο όκσο γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιόηεξε αθνύ ην ράζκα κεηαμύ 

κεγαινππόιεσλ θαη ππαίζξνπ απμάλεηαη, ιόγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο.  

Μία πξόηαζε γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ξαγδαίεο απηέο εμειίμεηο ηεο 

θνηλσλίαο, είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο δηαδηθηπαθώλ ππιώλ πξνβνιήο ησλ 

πνιηηηζηηθώλ απηώλ ζπιιόγσλ θαη ηεο δξάζεο ηνπο. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, νη 

ρξήζηεο ζα κπνξνύλ λα εμνηθεηώλνληαη κε πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, λα αληινύλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, λα ελεκεξσζνύλ γηα 

ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπο, ή αθόκε θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε κέιε ηνπο. 
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1.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

Όια ηα πξναλαθεξόκελα καο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο δηθηπαθήο 

πύιεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Διαηώλνο Φσθίδνο, πνπ είλαη θαη ην 

αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

ηόρνο είλαη ε αλάδεημε, ε ζπιινγή θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιόγνπ θαζώο θαη ε πξνβνιή ηνπ ρσξηνύ. ηελ 

δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ζα δεκηνπξγεζνύλ ελόηεηεο γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ ζρεηηθά κε ην ρσξηό Διαηώλ θαη ηνλ πνιηηηζηηθό 

ζύιινγν. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ θαηαρσξίζεηο γηα ηνπηθά λέα θαη 

αλαθνηλώζεηο. Σέινο, ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα ιεθζεί γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

πνιηηώλ κε ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν. 

1.3 ΓΗΑΣΗ ΜΗΑ ΝΔΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ;  

Οη δηαδηθηπαθέο πύιεο έρνπλ απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ζηελ 

νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ, ελώ παξάιιεια δηαζέηνπλ όια ηα πιενλεθηήκαηα 

κηαο  δπλακηθήο ηζηνζειίδαο. Ο ζρεδηαζκόο κίαο δηαδηθηπαθήο πύιεο είλαη 

αλακθίβνια έλα πνιύπινθν έξγν ζην ηνκέα ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ. 

Σαπηόρξνλα όκσο κπνξεί λα απνηειέζεη κνλαδηθή επελδπηηθή επθαηξία αθνύ 

ε ύπαξμε πνιιώλ επηζθεπηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνθόκηζε εζόδσλ. 

Ζ κεγαιύηεξε πξόθιεζε κίαο δηαδηθηπαθήο πύιεο είλαη ε απόθηεζε πηζηώλ 

επηζθεπηώλ πνπ ζα ελεκεξώλνληαη θαζεκεξηλά ή ζρεδόλ θαζεκεξηλά, αθνύ 

είλαη ν θηλεηήξηνο κνριόο ώζηε λα κεηαηξαπεί ζε κία επηθεξδή επηρείξεζε. 

Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ απηώλ, ηόζν κεγαιύηεξε 

εκπνξηθή αμία απνθηά. 

Δθηόο ησλ επελδπηηθώλ παξαγόλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή κίαο 

δηαδηθηπαθή πύιεο, ππάξρεη πιήζνο άιισλ ζπληειεζηώλ πνπ όδεπζαλ πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ο ζεκαληηθόηεξνο από απηνύο είλαη ε παξνρή 

βνήζεηαο ζηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ αθνύ ε 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζε δηάθνξεο γεληθέο θαηεγνξίεο θαη ε άκεζε παξαπνκπή 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο κέζσ ζπλδέζκσλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο 

θπξίσο γηα όζνπο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ην δηαδίθηπν. Όζνλ 

αθνξά ηνπο πην έκπεηξνπο ρξήζηεο, δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζαξκνγήο 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο. Αθόκε, επηηξέπνπλ ηελ αλάξηεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκό όζνλ αθνξά ην πιήζνο ή ην κέγεζόο ηνπο. Παξέρνπλ 

θαηάιιεια θίιηξα γηα ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε πξόζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ 

πιεξνθνξία. Δπηπιένλ, πξνζθέξνπλ πνιιαπιά επίπεδα πξόζβαζεο θαη 
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ππνζηεξίδνπλ ηελ ύπαξμε πνιιώλ ρξεζηώλ. Σέινο, είλαη εύθνια 

επεθηάζηκεο θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο λέσλ ιεηηνπξγηώλ 

γηα κεηέπεηηα απαηηήζεηο.  

1.4 ΓΟΜΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ  

ην Κεθάιαην 1 γίλεηαη κηθξή αλαθνξά ζηηο δηαδηθηπαθέο πύιεο πνπ 

αθνξνύλ πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη πεξηγξάθεηαη ν ζθνπόο ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

ην Κεθάιαην 2 αζρνινύκαζηε κε ηνλ νξηζκό δύν πνιύ βαζηθώλ 

ελλνηώλ, ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, πνπ απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηνπ Joomla! θαη ππάξρεη 

αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ, ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πνιιώλ άιισλ 

βαξπζήκαλησλ πιεξνθνξηώλ  πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηα αθόινπζα 

θεθάιαηα. 

ην Κεθάιαην 4 απαξηζκνύληαη νη ρξήζηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, 

εμεηάδνληαη παξόκνηεο δηαδηθηπαθέο πύιεο θαη γίλεηαη κία επηζθόπεζε ησλ 

ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηζηόηνπνπ. 

ην Κεθάιαην 5, γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο πνπ 

αλαπηύρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο. 

ην Κεθάιαην 6, γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 7 αμηνινγείηαη ε δηαδηθηπαθή πύιε, 

απαξηζκνύληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : 

ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΔΝΝΟΗΧΝ 

ην θεθάιαην απηό, ζα νξίζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο όπσο είλαη ε 

δηαδηθηπαθή πύιε θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

2.1 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ (PORTAL) 

Με ηνλ όξν δηαδηθηπαθή πύιε αλαθεξόκαζηε ζε έλα δηαδηθηπαθό ηόπν 

πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηζθέπηε ζε νπνηαδήπνηε 

αλαδήηεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν. Σαπηόρξνλα, παξέρεη ππεξεζίεο όπσο είλαη ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ε άκεζε ζπλνκηιία ρξεζηώλ (chat), νη πεξηνρέο 

ζπδεηήζεσλ (forum), νη εμαηνκηθεπκέλεο εηδήζεηο θ.ά. Μεξηθέο δηαδηθηπαθέο 

πύιεο δίλνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα πξνζσπηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ηε δηάηαμε ή ην πεξηερόκελν ηεο πύιεο. 

2.2 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (CONTENT 

MANAGEMENT SYSTEM - CMS) 

Με ηνλ όξν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλαθεξόκαζηε ζε κία 

κνξθή ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απηνκαηνπνηήζεη δηαδηθαζίεο 

όπσο ε δεκηνπξγία, ε νξγάλσζε, ν έιεγρνο θαη ε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερόκελν κηαο εθαξκνγήο.  

ύκθσλα κε ηνπο (Marriott & Waring, 2010), βαζηθόο ιόγνο γηα ηελ 

εθηεηακέλε δηάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ είλαη ε ιεηηνπξγία νκαδηθήο 

δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ θαη άιινπ πιηθνύ. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ βνεζνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο ηζηόηνπνπ 

ρσξίο θακία ηερληθή γλώζε ηεο γιώζζαο HTML θαη πξνζθέξνπλ δηαρσξηζκό 

ζε νκάδεο ρξεζηώλ, θαζεκία από ηηο νπνίεο έρεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο,  

δηθαηώκαηα θαη αξκνδηόηεηεο. 

Ζ θύξηα δηαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ είλαη ν ηξόπνο 

απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγίεο πνπ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 13 

 

έρνπλ επίδξαζε ζηνλ ηξόπν θαη ηελ ηαρύηεηα αλαλέσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ ηζηόηνπνπ. Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειείηαη από κία 

βάζε δεδνκέλσλ, έλα ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη κεξηθά αθόκα ζηνηρεία 

ινγηζκηθνύ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

κεηέπεηηα αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Όια ηα άξζξα, νη ζύλδεζκνη, νη 

πιεξνθνξίεο ρξεζηώλ, νη εηθόλεο θαη άιια κέξε ηνπ ηζηόηνπνπ 

απνζεθεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη επηκεινύληαη από ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ. Ζ δηαρείξηζε απηή γίλεηαη κέζσ ελόο πεξηβάιινληνο δηαρεηξηζηή 

(Administration interface), πνπ θαζηζηά ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο πνιύ εύθνιν. 

Λόγσ απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, νη αιιαγέο γίλνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε 

αληίζεζε κε έλα ζηαηηθό ηζηόηνπν. 

Δπίζεο, άμην αλαθνξάο είλαη ε εύθνιε θαη απιή ιεηηνπξγία ηεο 

αλαδήηεζεο ζρεηηθνύ πιηθνύ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηα ζπζηήκαηα απηά σο 

πύιεο πιεξνθνξηώλ. 

Ζ ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνθέξεη αξθεηά 

νθέιε. Σν πξώην από απηά είλαη ε εύθνιε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κέζσ 

ελόο θπιινκεηξεηή (browser) αιιά θαη ε δπλαηόηεηα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ 

γηα επθνιόηεξε δηαρείξηζε. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δπλαηόηεηα 

δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ από ρξήζηεο έπεηηα από έγθξηζε αξκόδηνπ  

κέινπο (γηα παξάδεηγκα ηνπ δηαρεηξηζηή) αθνύ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ παξέρνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πξόζβαζεο θαη ιεηηνπξγηώλ. Σέινο, γίλεηαη δηαρσξηζκόο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ από ηελ εκθάληζε, επηηξέπνληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ 

αιιαγή ηεο δνκήο ελόο ηζηόηνπνπ ρσξίο ηελ κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ. 

Σα δεκνθηιέζηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ηα 

(Wordpress), (Joomla!) θαη (Drupal), εθ ησλ νπνίσλ ην δεύηεξν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ζα 

παξνπζηαζηεί πην αλαιπηηθά ζε επόκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ JOOMLA! 

Σν Joomla! είλαη έλα από ηα πην ηζρπξά θαη δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηθηνύ θώδηθα. ρεδηάζηεθε γηα ηε γξήγνξε 

δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ πνιύγισζζσλ ηζηνζειίδσλ, γηα online θνηλόηεηεο, 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο θ.ά. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα απηνκαηνπνηήζεη όιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερόκελν κηα εθαξκνγήο, όπσο ε 

δεκηνπξγία, ε νξγάλσζε, ν έιεγρνο θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο.  

3.1 ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Οη δπλαηόηεηεο ηνπ Joomla! είλαη πάξα πνιιέο θαη ζα ρξεηαδόκαζηαλ 

αξθεηά θεθάιαηα γηα λα αλαιπζνύλ πιήξσο. πλνπηηθά, ζα αλαθέξνπκε 

νξηζκέλεο από απηέο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην (Severdia & Crowder, 2010). 

Αξρηθά, ην πεξηερόκελν ζηνλ ηζηόηνπν κπνξεί λα ελεκεξσζεί από 

νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν αθνύ γηα ηελ 

πξόζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ρξεηάδεηαη κόλν έλαο 

θπιινκεηξεηήο (browser). Δπίζεο, όζνη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξεο γλώζεηο αθνύ ε ηξνπνπνίεζε ή ε πξνζζήθε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ γξαθηθό επεμεξγαζηή (WYSIWYG 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ γηα ηα άξζξα) όκνην κε απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνπο θνηλνύο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. Άμην αλαθνξάο είλαη όηη δελ ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ην πιήζνο ή ην κέγεζνο ησλ άξζξσλ, ελώ ε 

αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε αξρεηνζέηεζε είλαη πνιύ 

απιέο δηαδηθαζίεο. Σέινο, ε πξνζζήθε ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ, βηβιηνζήθεο 

αξρείσλ, βηβιίνπ επηζθεπηώλ θαη θόξκαο επηθνηλσλίαο γίλεηαη πνιύ εύθνια 

κε ηελ εγθαηάζηαζε πξόζζεησλ εθαξκνγώλ πνπ θπθινθνξνύλ γηα ην 

Joomla!. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 15 

 

3.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ύκθσλα κε ην (Rahmel, 2009), θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Joomla! 

είλαη ε ειεύζεξε δηάδνζε ηνπ θώδηθά ηνπ θαζώο θαη ε εύθνιε θαη απιή 

ρξήζε ηνπ. Ζ θαηαζθεπή ελόο Joomla! ηζηόηνπνπ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ απινύ ηδηώηε ή κηθξνύ επαγγεικαηία, κέρξη θαη ηηο αλάγθεο ελόο 

ζπιιόγνπ, κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο, ελόο θνξέα ή νξγαληζκνύ. Παξέρεη έλα 

αζθαιέο θαη επέιηθην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηελ δπλακηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, εύθνια θαη γξήγνξα κε κία κηθξή ζηνηρεηώδε βαζηθή 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ζεκαληηθό πξνζόλ είλαη ε ππνζηήξημε πνιιώλ 

γισζζώλ.  

Ζ πιεξνθνξία νξγαλώλεηαη απνδνηηθά ζε θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο θαη παξνπζηάδεηαη κε ηξόπν θηιηθό ζην ρξήζηε θαη ην 

δηαρεηξηζηή. Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη δίλεη άκεζε πξόζβαζε 

ζην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο ελώ παξέρεη κεγάιε επειημία ζηνλ ηξόπν 

πνπ δεκνζηεύεηαη ην πεξηερόκελν. Παξάιιεια, ππάξρεη δπλαηόηεηα 

αλάθηεζεο δεδνκέλσλ από ηνλ θάδν αλαθύθισζεο. Ρνέο δεδνκέλσλ RSS 

θαη ζπζηήκαηα ςεθνθνξηώλ (polls) δε ζα κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη. Δπίζεο, δηαηεξεί ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ηζηόηνπν θαζώο θαη θάζε ηκήκα απηνύ. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο 

ζην πιήξεο θείκελν ηνπ ζπλόινπ (full text search) θαη δηαζέηεη κεραληζκό γηα 

βειηηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEF). Σέινο, ην 

Joomla! αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πξνζθέξεη κηα ζεηξά από αξζξώκαηα (modules) θαη ζπλνδεπηηθά ινγηζκηθά 

(plugins) ηα νπνία παξέρνπλ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηα πεξηερόκελα κίαο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο θαη δηαηεξνύληαη από ην Joomla! ζε ρεζηαθό ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε Διιεληθή θνηλόηεηα ππνζηήξημεο (Joomla.gr) 

αιιά θαη άιινη ηζηόηνπνη νη νπνίνη παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

νδεγίεο όπσο (Joomladay) θαη (Joomlafans), πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ. 

3.3 ΓΟΜΖ JOOMLA! 

Σν Joomla! απνηειείηαη από δύν θπξίσο κέξε. 
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3.3.1 ΓΖΜΟΗΟ ΣΜΖΜΑ (FRONT-END) 

Σν δεκόζην ηκήκα είλαη ηα άξζξα, ηα κελνύ θαη γεληθά όια ηα ζηνηρεία 

ηεο ηζηνζειίδαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε. Αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ 

ηζηνζειίδα, ην κέξνο δειαδή ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε νη ρξήζηεο θαη νη 

επηζθέπηεο. Σν δεκόζην ηκήκα θαιείηαη κέζσ ελόο θπιινκεηξεηή αλ 

εηζάγνπκε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ κπάξα δηεπζύλζεσλ. 

3.3.2  ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (BACK-END) 

Ζ πεξηνρή δηαρείξηζεο είλαη ην ηκήκα από ην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα ρεηξηζηεί ιεηηνπξγίεο όπσο πξόζζεζε ή ηξνπνπνίεζε 

πεξηερόκελνπ, εκθάληζε ή απόθξπςε ζηνηρείσλ, δεκηνπξγία ή δηαγξαθή 

ρξεζηώλ θ.ά.. Παξέρεη έλα πίλαθα ειέγρνπ κε πνηθίια εξγαιεία γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ πεξηνρή δηαρείξηζεο θαιείηαη κέζσ ελόο 

θπιινκεηξεηή αλ εηζάγνπκε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο αθνινπζνύκελε 

από κία θάζεηε θαη ηε ιέμε administrator ζηελ κπάξα δηεπζύλζεσλ. 

3.4 ΔΠΔΚΣΑΔΗ (EXTENSIONS) 

Οη επεθηάζεηο είλαη παθέηα πνπ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο επεθηείλνπλ 

ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Joomla!. Τπάξρνπλ πέληε είδε παθέησλ ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο: 

3.4.1 ΔΦΑΡΜΟΓΔ (COMPONENTS) 

Δίλαη ν πην πεξίπινθνο ηύπνο επέθηαζεο θαη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 

ζηα πιατλά ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο. Οη εθαξκνγέο κπνξεί λα 

είλαη είηε εκπνξηθέο είηε ειεύζεξεο δηαλνκήο. 

3.4.2 ΑΡΘΡΧΜΑΣΑ (MODULES) 

Δίλαη ιηγόηεξν πνιύπινθα από ηηο εθαξκνγέο θαη εκθαλίδνληαη ζηα 

πιατλά ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο ή ζηηο επηθεθαιίδεο ή θαη αιινύ. 

Δίλαη κηθξέο επεθηάζεηο πνπ πινπνηνύλ κηθξέο εξγαζίεο. 
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3.4.3 ΠΡΟΘΔΣΑ (PLUG-INS) 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα εηδηθέο ιεηηνπξγίεο, βξίζθνληαη νπνπδήπνηε 

ζηελ ηζηνζειίδα θαη εθηεινύληαη ζηελ θόξησζή ηεο. 

3.4.4 ΠΡΟΣΤΠΑ (TEMPLATES) 

Με απηά γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ πεξηερόκελνπ από ηελ εκθάληζε 

αθνύ νξίδνπλ ηνπο ζρεδηαζηηθνύο θαλόλεο θάζε ηζηνζειίδαο ηνπ ηζηόηνπνπ. 

Δίλαη ππεύζπλα γηα ην ηη ζα δεη ν ρξήζηεο θαζώο θαη γηα ηε ζέζε πνπ έρεη 

θάζε ζηνηρείν πξνο εκθάληζε. 

3.4.5 ΓΛΧΔ (LANGUAGES) 

Παξέρνπλ κεηάθξαζε ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζηνζειίδα εκθαληζηεί ζε 

ρώξα κε δηαθνξεηηθή γιώζζα. Όιεο νη ιέμεηο πνπ είλαη κέξνο ηνπ Joomla! ζα 

κεηαθξάδνληαη απηόκαηα ζηελ επηιεγκέλε γιώζζα.  

3.5 ΓΟΜΖ JOOMLA! ΗΣΟΣΟΠΟΤ 

Κάζε ηζηόηνπνο έρεη πεξηερόκελα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θείκελν, 

εηθόλεο θ.ά.. Έλαο ηζηόηνπνο Joomla! απνζεθεύεη ηα πεξηερόκελά ηνπ ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Όηαλ ν επηζθέπηεο επηιέμεη θάπνην ζύλδεζκν κίαο ηζηνζειίδαο, ηόηε 

ηα επηζπκεηά δεδνκέλα αλαθηώληαη από ηε βάζε θαη εκθαλίδνληαη ζην 

ρξήζηε κέζσ ηνπ Front-End πνπ πξναλαθέξακε. Πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

ζην ρξήζηε, εθαξκόδνληαη δηάθνξα components θαη modules γηα λα 

θηιηξάξνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ δεηήζεθε.  

Μόιηο νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηεξγαζία θαη πξηλ αθόκε θηάζεη ε 

πιεξνθνξία ζην ρξήζηε, εθαξκόδεηαη θαη ην πξνεπηιεγκέλν πξόηππν ην 

νπνίν θαζνξίδεη ην ζρεδηαζκό θαη ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο θαζώο πεξηέρεη ηε 

ζέζε πνπ πξέπεη λα εκθαληζηνύλ όια ηα modules ηνπ ηζηόηνπνπ ζηελ νζόλε. 
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Δικόνα 3-1: Γιάγπαμμα διαδικαζίαρ ανάκηηζηρ ιζηοζελίδαρ. 

3.6 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξακε ζηελ ελόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Joomla!, 

ε πιεξνθνξία νξγαλώλεηαη απνδνηηθά ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ηξία επίπεδα ηεξάξρεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

3.6.1 ΔΝΟΣΖΣΔ (SECTIONS) 

Δίλαη ην αλώηεξν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία. Υσξίδεη ην πεξηερόκελν ζε 

ηκήκαηα. Αλ ν ηζηόηνπνο έρεη κηθξό όγθν πεξηερνκέλνπ, ηόηε ίζσο κία 

ελόηεηα λα είλαη αξθεηή, δηαθνξεηηθά ρξεηάδεηαη θάπνηνο αξηζκόο ελνηήησλ 

ώζηε λα γίλεηαη θαιύηεξνο έιεγρνο θαη πνηνηηθόηεξε εκθάληζε άξζξσλ. Πξηλ 

δεκηνπξγεζεί πεξηερόκελν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ελόηεηα. 

3.6.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ (CATEGORIES) 

Δίλαη ην κεζαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. Οη θαηεγνξίεο ππάγνληαη ζε 

θάπνηα ελόηεηα, ηελ νπνία ρσξίδνπλ ζε θαηεγνξίεο. Δπίζεο, ρσξίδνπλ ηα 

πεξηερόκελα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ηξόπνπ εκθάληζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πξηλ δεκηνπξγεζεί πεξηερόκελν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θάπνηα θαηεγνξία. 

3.6.3 ΆΡΘΡΑ (ARTICLES) 

Δίλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. Κάζε άξζξν ππάγεηαη ζε 

θάπνηα θαηεγνξία θαη πεξηέρεη ηα ζηνηρεία (θείκελν, εηθόλεο, πίλαθεο θιπ) 

πνπ ζέινπκε λα δεη ν ρξήζηεο ζην δεκόζην ηκήκα. Ζ εγγξαθή ή ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ γίλεηαη κε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) πνπ πξναλαθέξακε, ρσξίο ηελ 

αλάγθε γλώζεο HTML. 
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3.7 ΥΡΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σν Joomla! δηαζέηεη έηνηκε ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ρξεζηώλ 

παξέρνληαο εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ πξνβνιή, ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηε δηαγξαθή ρξεζηώλ από ηνλ ηζηόηνπν.  

Ζ αλαθνξά ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ρξεζηώλ ζα γίλεη κε αύμνπζα ζεηξά 

επηπέδνπ δηθαησκάησλ.  

3.7.1 ΥΡΖΣΔ FRONT-END 

Οη ρξήζηεο ηνπ Front-end έρνπλ πξόζβαζε κόλν κέζσ ηνπ Front-end 

θαη είλαη νη εμήο: 

Εγγεγραμμένος τρήζηης (Registered user) 

Δίλαη επηζθέπηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ ηζηόηνπν. Έρνπλ 

πξόζβαζε ζε κεξηθό πεξηερόκελν πνπ σο απινί επηζθέπηεο δελ είραλ. Γελ 

κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ή λα επεμεξγαζηνύλ άξζξα.  

Σσγγραθέας  (Author) 

Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ άξζξα πξνο έγθξηζε 

από κέιε πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ ησλ Δθδνηώλ. Γελ 

κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ήδε ππάξρνληα άξζξα.  

Σσνηάκηης (Editor) 

Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ άξζξα πξνο έγθξηζε 

από κέιε πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ ησλ Δθδνηώλ. 

Δπίζεο, κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ήδε ππάξρνληα άξζξα.  

Εκδόηης (Publisher) 

Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ, επεμεξγαζηνύλ θαη λα 

δεκνζηεύζνπλ άξζξα. 

3.7.2 ΥΡΖΣΔ BACK-END 

Οη ρξήζηεο ηνπ Back-end έρνπλ πξόζβαζε κέζσ ηνπ Front-end αιιά 

θαη ηνπ Back-end θαη είλαη νη εμήο: 
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Διεσθύνων (Manager) 

Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ, επεμεξγαζηνύλ θαη λα 

δεκνζηεύζνπλ άξζξα, όπσο νη Δθδόηεο. Δπηπιένλ, κπνξνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ άξζξα πνπ ππάξρνπλ ζε κελνύ επηινγώλ. 

Διατειριζηής (Administrator) 

Έρνπλ ηα δηθαηώκαηα όισλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ρξεζηώλ θαζώο 

επίζεο κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη άιινπο ρξήζηεο θαη επεθηάζεηο.  

Υπερ-διατειριζηής (Super Administrator) 

Έρνπλ ηα δηθαηώκαηα όισλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ρξεζηώλ θαζώο 

θαη πξόζβαζε ζηελ παξακεηξνπνίεζε νιόθιεξνπ ηνπ ηζηόηνπνπ.  

  

Σα δηθαηώκαηα όισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηώλ θαίλνληαη ζπλνπηηθά θαη 

ζηνλ Πίλαθαο 1 πνπ αθνινπζεί. 
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Πξόζβαζε ζε 
ζειίδα 

δηαρείξηζεο 
        

Γεκηνπξγία λένπ 
ρξήζηε 

        

Δγθαηάζηαζε 
επεθηάζεσλ 

        

Αιιαγή 
πξόηππνπ 

        

Αιιαγή 
ξπζκίζεσλ 
ηζηόηνπνπ 

        

Πίνακαρ 1: Γικαιώμαηα ομάδων σπηζηών για ζςγκεκπιμένερ λειηοςπγίερ. Πηγή δεδομένων: 
(Joomlatraining) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : 

ΥΔΓΗΑΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΦΧΚΗΓΟ 

4.1 ΥΡΖΣΔ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ 

Ζ κεγαιύηεξε νκάδα ρξεζηώλ, ζηελ νπνία απεπζύλεηαη θπξίσο θαη ε 

δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Διαηώλνο Φσθίδνο, είλαη νη επηζθέπηεο νη νπνίνη 

ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην ρσξηό θαζώο θαη γηα ηε δξάζε, ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ζπιιόγνπ. Κύξηα ιεηηνπξγία απηήο ηεο 

νκάδαο ρξεζηώλ, είλαη ε πεξηήγεζε ζηνλ ηζηόηνπν θαζώο θαη ε ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα. 

Δπόκελε νκάδα ρξεζηώλ είλαη ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, πνπ 

ίζσο λα έρνπλ θαη πην ελεξγό ξόιν κέζσ ηεο ππνβνιήο άξζξσλ θαη 

αλαθνηλώζεσλ ζηνλ ηζηόηνπν. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ε ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο ηνπ ζπιιόγνπ αιιά θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

απινύο επηζθέπηεο ζα είλαη άκεζε θαη πην νηθεία. 

Σειεπηαία νκάδα ρξεζηώλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηόηνπνπ, πνπ 

νθείινπλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ βαζηθώλ γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ ηζηόηνπνπ Διαηώλνο Φσθίδνο. Ζ εμνηθείσζή ηνπο κε ην 

Joomla! είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα λα εληαρζνύλ ζε απηή ηε 

θαηεγνξία ρξεζηώλ. Ζ ηδαληθή πεξίπησζε ελόο δηαρεηξηζηή ζα ήηαλ έλα 

κέινο ηνπ ζπιιόγνπ πνπ ζα είρε ηηο παξαπάλσ γλώζεηο, κε ζθνπό ηνλ 

ζπλερή εκπινπηηζκό ηνπ ηζηόηνπνπ κε λέεο θαηεγνξίεο άξζξσλ θαη 

επεθηάζεηο, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πξνζέθιπζε λέσλ πξνζεισκέλσλ 

επηζθεπηώλ. 
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4.2 ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΠΤΛΔ 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ην ζρεδηαζκό ηεο δηαδηθηπαθήο καο πύιεο, 

ζεσξήζακε ρξήζηκν λα πεξηεγεζνύκε ζε παξόκνηεο δηαδηθηπαθέο πύιεο 

πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ γηα λα εκπλεπζηνύκε θαη λα αληιήζνπκε ηδέεο. 

4.2.1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΤΥΡΟΤ «Ο ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ» 

Ζ πξώηε δηαδηθηπαθή πύιε πνπ ζπλαληήζακε ήηαλ απηή ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Φπρξνύ (Δηθόλα 4-1). Καηαζθεπαζκέλε κε Joomla! 

1.5, θεληξίδεη ηε πξνζνρή ηνπ επηζθέπηε κε έλα flash πιαίζην πνπ 

ελαιιάζζεη εηθόλεο από ην ίδην ην ρσξηό Φπρξό, από ηα αμηνζέαηά ηνπ θαη ηα 

ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ.  

Σν κελνύ πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ πξνζθέξεη εύθνιε 

θαη γξήγνξε πινήγεζε ζε όιν ηνλ ηζηόηνπν. Λόγσ ησλ πνιιώλ επηινγώλ 

πνπ πξνζθέξεη αληηιακβαλόκαζηε όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ ηζηόηνπν κε 

πινύζην πιηθό πνπ αθνξά όρη κόλν ην ρσξηό αιιά θαη ην ζύιινγν, ηε δξάζε 

ηνπ, ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη πνιιά άιια. 

Σέινο, ζηα αξηζηεξά παξαηεξνύκε θάπνηα αληηθείκελα όπσο ηε θόξκα 

εηζόδνπ ρξήζηε, ηνλ κεηξεηή ηξέρνπζαο επηζθεςηκόηεηαο, ην πιαίζην 

δηαθεκίζεσλ θαη ηα ηειεπηαία λέα. 

http://xenios-zeus.org/index.php
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Δικόνα 4-1: Σμήμα ηηρ απσικήρ ζελίδαρ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ ηος Πολιηιζηικού ςλλόγος 
Φςσπού «Ο ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ» 

4.2.2 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΜΑΣΗΧΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

«ΚΑΡΤΑΣΗ» 

Δπόκελνο ζηαζκόο ζηελ πεξηήγεζή καο ήηαλ ν ηζηόηνπνο ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ απαληαρνύ Μαηησηώλ Κνξηλζίαο « (Καξπάηηο)», 

επίζεο θαηαζθεπαζκέλνο κε Joomla! 1.5. Ζ αξρηθή ζειίδα καο δίλεη ηελ 

εληύπσζε κίαο πξνζεγκέλεο δνπιεηάο κε πινύζην πιηθό ζρεηηθά κε ηε δξάζε 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Καξπάηηο» θαη ην ρσξηό Μάηη Κνξηλζίαο. 

 Όπσο θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Φπρξνύ, έηζη θαη 

εδώ ην κελνύ πινήγεζεο βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Δπηινγέο 

πνπ μερσξίδνπλ είλαη νη «Βίληεν», «Βηβιίν Δπηζθεπηώλ» θαη «Forum». 

Ζ δνκή ηεο ππόινηπεο ζειίδαο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 4-2, 

αθνινπζεί ηε δηάηαμε ησλ ηξηώλ ζηειώλ, εθ ησλ νπνίσλ ε θεληξηθή πεξηέρεη 

ηα πεξηερόκελα ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε. ηα αξηζηεξά θαη 

δεμηά ηεο θεληξηθήο βξίζθνληαη δηάθνξα αληηθείκελα όπσο δεκνζθόπεζε, 

παξνπζίαζε εηθόλσλ, ενξηνιόγην, αλαινγηθό ξνιόη, εκεξνιόγην, θαηξόο, 

κεηξεηήο επηζθεςηκόηεηαο, θόξκα εηζόδνπ, ράξηεο πεξηνρήο αιιά θαη 

ζύλδεζε  πξνο ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ζην (Facebook). 

http://xenios-zeus.org/index.php
http://xenios-zeus.org/index.php
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Δικόνα 4-2: Σμήμα ηηρ απσικήρ ζελίδαρ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ ηος Πολιηιζηικού ςλλόγος 
Απανηασού Μαηιωηών Κοπινθίαρ "Καπςάηιρ" 

4.2.3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΔΡΠΝΖ 

Σειεπηαία δηαδηθηπαθή πύιε ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνύκε είλαη απηή 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ (Σεξπλήο). Δπίζεο θαηαζθεπαζκέλε κε Joomla! 

1.5, δίλεη ηελ εληύπσζε κίαο ζπλερνύο ελεκεξσκέλεο δηαδηθηπαθήο πύιεο  

κε ηθαλό όγθν πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ θπξίσο ην ζύιινγν θαη ηε δξάζε 

ηνπ αιιά θαη ην ρσξηό Σεξπλή.  

Όπσο θαη ζηνπο δύν πξνεγνύκελνπο ηζηόηνπνπο, ην κελνύ 

πινήγεζεο βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Δπηινγή πνπ μερσξίδεη 

είλαη ε «Σεξπληώηεο-Παξάδνζε». 

Ζ δνκή ηεο ππόινηπεο ζειίδαο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 4-3, 

αθνινπζεί ηε δηάηαμε ησλ ηξηώλ ζηειώλ, εθ ησλ νπνίσλ ε θεληξηθή πεξηέρεη 

ηα πεξηερόκελα ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε. ηα αξηζηεξά θαη 

δεμηά ηεο θεληξηθήο βξίζθνληαη δηάθνξα αληηθείκελα όπσο ηειεπηαία λέα, 

κεηξεηήο επηζθεςηκόηεηαο, παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, ρξήζηκν κελνύ 

ζπλδέζεσλ κε ελεκεξσηηθνύο ηζηόηνπνπο, θαηξόο, θόξκα εηζόδνπ θ.ά.. 
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Δικόνα 4-3: Σμήμα ηηρ απσικήρ ζελίδαρ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ ηος Πολιηιζηικού ςλλόγος 
Σεππνήρ. 

4.3 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ε δηαδηθηπαθή πύιε 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Διαηώλνο Φσθίδνο. Ζ θαηαζθεπή έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ (Joomla!) 1.5.23 Stable ελώ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ έθδνζε απηή θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 4-4. 

 

Δικόνα 4-4: Πληποθοπίερ ζςζηήμαηορ Joomla! για ηον ιζηόηοπο Δλαιώνορ Φωκίδορ. 
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Δθηόο από ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Joomla!, γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ρξεηαζηήθακε λα 

εγθαηαζηήζνπκε θάπνηεο επεθηάζεηο (extensions). Ζ πξώηε από απηέο είλαη 

έλα πξόηππν πνπ νλνκάδεηαη (Backstube-v1). Παξόιν πνπ αιιάμακε ηηο 

εηθόλεο πνπ αθνξνύλ ην ινγόηππν, ην θόλην ηαπεηζαξίαο θ.ά., ε νξγάλσζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζόλε παξακέλεη ίδηα κε απηή ηνπ πξόηππνπ. Ζ 

δεύηεξε θαη ηειεπηαία επέθηαζε είλαη έλα πξόζζεην (plugin) πνπ νλνκάδεηαη 

(Very Simple Image Gallery) θαη ρξεζηκεύεη ζηε δεκηνπξγία θαη επηζθόπεζε 

κίαο ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζε ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε, ζα πξέπεη 

λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ δηεύζπλζε http://www.elaion-fokidos.gr/ ζην 

πιαίζην δηεπζύλζεσλ ελόο θπιινκεηξεηή. 

5.1 ΑΡΥΗΚΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

 

Δικόνα 5-1: Ζ απσική οθόνη ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ. 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 5-1, ε ηζηνζειίδα απνηειείηαη από δύν 

βαζηθά κέξε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θάζεηε ζηνίρηζε. Σν πξώην ηκήκα πνπ 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο, απνηειείηαη από ην ινγόηππν ηνπ εθπνιηηηζηηθνύ 

ζπιιόγνπ Διαηώλνο Φσθίδνο ζηα αξηζηεξά θαη από κία παλνξακηθή εηθόλα 

ηνπ ρσξηνύ Διαηώλ πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνύ ζηα δεμηά.  

ηα αξηζηεξά ηνπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο, 

ππάξρεη έλα κελνύ πινήγεζεο ζηνλ ηζηόηνπν κε ηηο επηινγέο: 

 «Αξρηθή» 

http://www.elaion-fokidos.gr/
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 «Σν ρσξηό» 

 «Ο ύιινγνο» 

 «Φσηνγξαθίεο» 

 «Αλαθνηλώζεηο» 

 «Δπηθνηλσλία» 

θάζε κία από ηηο νπνίεο νδεγεί ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα. Σα δεμηά ηνπ 

ίδηνπ ηκήκαηνο ππάξρεη ην θείκελν ηεο αξρηθή ζειίδαο ζπλνδεπόκελν από ην 

ηίηιν ηνπ ζην πάλσ κέξνο ηνπ. 

5.2 ΗΣΟΔΛΗΓΑ «ΣΟ ΥΧΡΗΟ» 

Δπηιέγνληαο ηνλ ζύλδεζκν «Σν ρσξηό» από ην κελνύ πινήγεζεο, 

κεηαβαίλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 5-2. 

Παξαηεξνύκε όηη ε δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε ίδηα, κε ην άξζξν κε 

ηίηιν «Σν ρσξηό» λα έρεη πάξεη ηε ζέζε ηνπ άξζξνπ γηα ηελ αξρηθή ζειίδα. Ζ 

δηαηήξεζε ηεο δηάηαμεο νθείιεηαη ζην πξόηππν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή πύιε.  

Έρνληαο απηό ππ’ όςηλ, ζα ζπλερίζνπκε ηε πινήγεζή καο ζηηο 

ππόινηπεο ηζηνζειίδεο ηνπ ηζηόηνπνπ γλσξίδνληαο όηη ην εθάζηνηε άξζξν ζα 

παίξλεη ηελ ίδηα ζέζε πνπ είραλ ηα άξζξα ζηηο ηζηνζειίδεο «Αξρηθή» θαη «Σν 

ρσξίν», ρσξίο λα ππάξμεη μαλά αλαθνξά γηα ηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Δικόνα 5-2: Δπιζκόπηζη ηος άπθπος "Σο σωπιό". 
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5.3 ΗΣΟΔΛΗΓΑ «Ο ΤΛΛΟΓΟ» 

πλερίδνληαο ηελ πινήγεζή καο ζηνλ ηζηόηνπν, επηιέγνπκε  απηή ηε 

θνξά ην «Ο ύιινγνο» από ην κελνύ πινήγεζεο. Ζ ηζηνζειίδα πνπ αλνίγεη 

απηή ηε θνξά, θαη θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-3, πεξηέρεη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην ζύιινγν θαη ηε δξάζε ηνπ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

βαζηθά κέιε ηνπ. Παξαηεξνύκε όηη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θάησ κέξνπο, 

εκθαλίδεηαη θαη έλαο κεηξεηήο ζπλδεδεκέλσλ επηζθεπηώλ θαη ρξεζηώλ. 

 

Δικόνα 5-3: Δπιζκόπηζη ηος άπθπος "Ο ύλλογορ". 

5.4 ΗΣΟΔΛΗΓΑ «ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ» 

Δπηιέγνληαο ηνλ ζύλδεζκν «Φσηνγξαθίεο» από ην κελνύ πινήγεζεο, 

κεηαβαίλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 5-4.  
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Δικόνα 5-4: Δπιζκόπηζη ηος πεπιεσομένος ηος ζςνδέζμος "Φωηογπαθίερ" από ηο μενού 
πλοήγηζηρ. 

ηε ζέζε ησλ άξζξσλ βξίζθεηαη κία ζπιινγή θσηνγξαθηώλ. Όπσο 

βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθόλα 5-5, ε θσηνγξαθία πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ θαη 

θεληξηθό κέξνο είλαη ε επηιεγκέλε εηθόλα από ηε ζπιινγή θσηνγξαθηώλ πνπ 

βξίζθεηαη αθξηβώο από θάησ ηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 

επηιεγκέλε εηθόλα είλαη ε πξώηε θσηνγξαθία ηεο πξώηεο ζεηξάο ηεο 

ζπιινγήο θσηνγξαθηώλ. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη δηαθνξεηηθή εηθόλα από ηε 

ζπιινγή, ηόηε ε επηιεγκέλε εηθόλα αιιάδεη θαη εκθαλίδεηαη ε λέα επηινγή. 

Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη ρσξίο ηελ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο 

«Φσηνγξαθίεο». ε απηό ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε ζπιινγή 

θσηνγξαθηώλ πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελόο πξόζζεηνπ (plug-in) πνπ 

νλνκάδεηαη (Very Simple Image Gallery).  
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Δικόνα 5-5: ςλλογή θωηογπαθιών με επεξηγήζειρ. 

Σέινο, ν κεηξεηήο ζπλδεδεκέλσλ επηζθεπηώλ εμαθνινπζεί λα είλαη 

εκθαλήο ζηελ ίδηα ζέζε πνπ ήηαλ ζηελ ηζηνζειίδα «Ο ύιινγνο». 

5.5 ΗΣΟΔΛΗΓΑ «ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ» 

 

Δικόνα 5-6: Δπιζκόπηζη ηος πεπιεσομένος ηος ζςνδέζμος "Ανακοινώζειρ" από ηο μενού 
πλοήγηζηρ. 
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πλερίδνληαο ηελ πινήγεζή καο ζηνλ ηζηόηνπν, επηιέγνπκε απηή ηε 

θνξά ην «Αλαθνηλώζεηο» από ην κελνύ πινήγεζεο. Ζ ηζηνζειίδα πνπ αλνίγεη 

απηή ηε θνξά, θαη θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-6, είλαη έλα Blog Layout ηνπ 

Joomla!, ην νπνίν εκθαλίδεη δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο, κε ηίηιν θαη πεξηγξαθή, 

ζρεηηθά κε ηνλ εθπνιηηηζηηθό ζύιινγν. 

Ο κεηξεηήο ζπλδεδεκέλσλ επηζθεπηώλ εμαθνινπζεί λα είλαη εκθαλήο 

ζηελ ίδηα ζέζε πνπ ήηαλ ζηελ ηζηνζειίδα «Ο ύιινγνο». 

5.6 ΗΣΟΔΛΗΓΑ «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ» 

Σειεηώλνληαο ηελ πινήγεζή καο ζηνλ ηζηόηνπν, επηιέγνπκε απηή ηε 

θνξά ην «Δπηθνηλσλία» από ην κελνύ πινήγεζεο. Ζ ηζηνζειίδα πνπ αλνίγεη, 

θαη θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-7, είλαη έλα Standard Contact Layout ηνπ Joomla!, 

ην νπνίν δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κε ηα 

αξκόδηα κέιε ηεο ηζηνζειίδαο ή αθόκε θαη ηνπ ζπιιόγνπ Διαηώλνο Φσθίδνο. 

 

Δικόνα 5-7: Δπιζκόπηζη ηος πεπιεσομένος ηος ζςνδέζμος "Δπικοινωνία" από ηο μενού 
πλοήγηζηρ. 
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Ο επηζθέπηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ζηα αληίζηνηρα πιαίζηα 

ζηνηρεία όπσο είλαη ην όλνκά ηνπ, ε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, ην ζέκα ηνπ κελύκαηόο ηνπ θαζώο θαη ην ίδην ην κήλπκα. 

Δπίζεο, ηνπ δίδεηαη ε επηινγή λα απνζηαιεί έλα αληίγξαθν ηνπ κελύκαηνο 

πνπ πξόθεηηαη λα ζηείιεη θαη ζην δηθό ηνπ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

Σέινο, ν κεηξεηήο ζπλδεδεκέλσλ επηζθεπηώλ εμαθνινπζεί λα είλαη 

εκθαλήο ζηελ ίδηα ζέζε πνπ ήηαλ ζηελ ηζηνζειίδα «Ο ύιινγνο». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

Όπσο είρακε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα, κεξηθέο νκάδεο 

ρξεζηώλ έρνπλ πξόζβαζε θαη ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο, ηελ νπνία ζα παξνπζηάζνπκε ζηηο επόκελεο ζειίδεο. Γηα λα 

εηζέιζνπκε ζηελ πεξηνρή απηή, ζα πξέπεη αξρηθά λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ 

δηεύζπλζε http://www.elaion-fokidos.gr/administrator ζην πιαίζην 

δηεπζύλζεσλ ελόο θπιινκεηξεηή. Ζ ηζηνζειίδα ηεο Δηθόλα 6-1 εκθαλίδεηαη κε 

κία θόξκα εηζόδνπ δεηώληαο από ην ρξήζηε ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο λα 

εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 

Δικόνα 6-1: Ζ ζελίδα ειζόδος ηηρ πεπιοσήρ διασείπιζηρ. 

Με ηελ επηηπρή εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε, γίλεηαη απεπζείαο 

κεηάβαζε ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο, όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ Δηθόλα 6-2. ην πάλσ κέξνο ππάξρεη έλα νξηδόληην κελνύ επηινγώλ 

ελώ ην θύξην κέξνο ηεο νζόλεο ρσξίδεηαη λνεηά ζε δύν κέξε, ην αξηζηεξό 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ν πίλαθαο ειέγρνπ θαη ην δεμηό ζην νπνίν ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο θαη ηα πην 

δεκνθηιή ή πξόζθαηα άξζξα. 
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Δικόνα 6-2: Οθόνη πεπιοσήρ διασείπιζηρ με επεξηγήζειρ. 

Ζ παξνπζίαζε ζα μεθηλήζεη κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ αθνύ είλαη ην 

βαζηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο θαη κέζσ απηνύ γίλεηαη ην θύξην 

κέξνο ηεο πινήγεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζνπλ ην νξηδόληην κελνύ 

επηινγώλ θαη ε πεξηνρή πιεξνθνξηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ. 

6.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη «ε θαξδηά» ηεο πεξηνρήο πινήγεζεο αθνύ κε 

ηε βνήζεηά ηνπ ε πινήγεζε γηα ηε δηαρείξηζε άξζξσλ, ελνηήησλ, 

θαηεγνξηώλ, πξνηύπσλ θ.ά. γίλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα. Ζ Δηθόλα 6-3 

παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ κε επεμεγήζεηο γηα ην θάζε πιήθηξν 

πινήγεζεο. 

 

Δικόνα 6-3: Πίνακαρ ελέγσος με επεξηγήζειρ. 
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6.1.1 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΡΘΡΟΤ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, 

εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο Δηθόλα 6-4. Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ άξζξνπ 

είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ζέκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ ζηα αληίζηνηρα 

πεδία.  

 

Δικόνα 6-4: Οθόνη δημιοςπγίαρ νέος άπθπος. 

Οη ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξεο γλώζεηο αθνύ ε 

ηξνπνπνίεζε ή ε πξνζζήθε ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κε έλα WYSIWYG 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, όκνην κε απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θνηλνύο 

επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. ηα πεξηερόκελα ηνπ άξζξνπ κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εηθόλεο, πίλαθεο, ζύλδεζκνη, ζύκβνια θ.ά.. 

Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ θαη πνηθίιεο επηινγέο πνπ 

αθνξνύλ ην θάζε άξζξν μερσξηζηά, όπσο είλαη ν νξηζκόο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία ζα ππάγεηαη ην άξζξν, νξηζκόο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία 

ην άξζξν ζα είλαη δηαζέζηκν, εκθάληζε/απόθξπςε πιεξνθνξηώλ 

(ζπγγξαθέαο, εκεξνκελία εγγξαθήο ή δεκνζίεπζεο θ.ά.), νξηζκόο ιέμεσλ 

θιεηδηώλ θ.ά. 

Σέινο, γηα ηελ απνζήθεπζε θαη άκεζε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ζηνλ 

ηζηόηνπν, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα «παηήζεη» ην πιήθηξν απνζήθεπζεο 

«Save» πνπ βξίζθεηαη ζην άλσ δεμί κέξνο ηεο νζόλεο. 
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6.1.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο Δηθόλα 6-5. Ο ρξήζηεο έρεη 

πξόζβαζε ζε κία ιίζηα άξζξσλ, ηα νπνία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, λα 

δηαγξάςεη, λα κεηαθηλήζεη ζην αξρείν (archive) ή λα επηιέμεη ηελ παύζε ηεο 

δεκνζίεπζήο ηνπο ζηνλ ηζηόηνπν.  

 

Δικόνα 6-5: Οθόνη διασείπιζηρ ςπαπσόνηων άπθπων. 

Ζ ιίζηα απνηειείηαη από δεθαηξείο ζηήιεο. Ζ πξώηε ζηήιε είλαη κία 

ζεηξά από αξηζκνύο ζε αύμνπζα ζεηξά πνπ εμππεξεηεί ζηελ απιή αξίζκεζε 

ησλ άξζξσλ. Ζ δεύηεξε ζηήιε απνηειείηαη από  θνπηηά επηινγήο 

(checkboxes) γηα ηε καδηθή εθαξκνγή κεηαθίλεζεο/αληηγξαθήο/δηαγξαθήο 

άξζξσλ. Ζ ηξίηε ζηήιε πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ άξζξσλ ελώ ε ηέηαξηε κε 

ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εηθνληδίσλ δείρλεη αλ ε ζειίδα είλαη δεκνζηεπκέλε. Ζ 

πέκπηε ζηήιε δείρλεη, κε αληίζηνηρν ηξόπν όπσο ε ηέηαξηε, πνηα άξζξα 

βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλα ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ. Ζ έθηε ζηήιε 

εμππεξεηεί ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ άξζξσλ. Ζ έβδνκε ζηήιε πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε θάζε άξζξν (δεκόζηα, κόλν γηα 

εγγεγξακκέλα κέιε θιπ). Ζ όγδνε θαη ε έλαηε ζηήιε δείρλνπλ ηηο ελόηεηεο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθεη θάζε άξζξν αληίζηνηρα. Ζ δέθαηε θαη ε 

ελδέθαηε ζηήιε πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηελ 

εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηνπ άξζξνπ. Ζ δσδέθαηε ζηήιε έρεη ηα ζηαηηζηηθά 

θάζε άξζξνπ όζνλ αθνξά ηα «ρηππήκαηα» πνπ έρεη δερζεί, δειαδή πόζεο 

θνξέο έρνπλ επηζθεθζεί νη επηζθέπηεο ή ρξήζηεο ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα. Σέινο, ε δέθαηε ηξίηε ζηήιε πεξηέρεη ην κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό 

θάζε άξζξνπ, ην νπνίν είλαη όκνην κε ην κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό πνπ έρεη ην 

άξζξν ζηε βάζε πνπ απνζεθεύεηαη ν ηζηόηνπνο. 
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Άμην αλαθνξάο είλαη ην θηιηξάξηζκα πνπ παξέρεηαη ζην ρξήζηε, 

επηηξέπνληάο ηνπ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε 

άξζξσλ. Ίζσο απηό λα κελ έρεη ηόζε αμία ζε απηό ην ζηάδην ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο, αθνύ ν όγθνο πιεξνθνξηώλ είλαη ειάρηζηνο, αιιά ζε 

κειινληηθέο πξνζζήθεο ζα απνδεηρζεί αλαγθαίν. 

6.1.3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηα άξζξα πνπ επηζπκεί λα είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ θαζώο ηε ζεηξά εκθάληζεο 

απηώλ.  

6.1.4 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε κία ιίζηα ελνηήησλ, παξόκνηα κε 

απηή ησλ άξζξσλ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, λα δηαγξάςεη, ή λα 

επηιέμεη ηελ παύζε ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζηνλ ηζηόηνπν. 

 

Δικόνα 6-6: Γημιοςπγία ενόηηηαρ με ηίηλο "Ανακοινώζειρ". 
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ηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο κία λέαο ελόηεηαο, ε νζόλε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε θαη ππάξρεη ζηελ Δηθόλα 6-6, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξώζεη ζηα αληίζηνηρα πεδία πιεξνθνξίεο όπσο ν ηίηινο ηεο 

ελόηεηαο, ην επίπεδν πξόζβαζήο ηεο από άιια κέιε, ε πεξηγξαθή θ.ά. 

6.1.5 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε κία ιίζηα θαηεγνξηώλ, παξόκνηα κε 

απηή ησλ ελνηήησλ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, λα δηαγξάςεη, ή λα 

επηιέμεη ηελ παύζε ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζηνλ ηζηόηνπν. 

6.1.6 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΤΜΔΧΝ 

Ο ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε κία ιίζηα πνιπκέζσλ πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηα έγγξαθα ηνπ ηζηόηνπνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-7, 

επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο Δηθόλα 6-3. 

Μέζσ ηεο ιίζηαο, κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπ ηζηόηνπνπ, λα 

κεηαθνξηώζεη λέα αξρεία πνιπκέζσλ ή λα δηαγξάςεη ηα ήδε ππάξρνληα. 

 

Δικόνα 6-7: Οθόνη διασείπιζηρ πολςμέζων. 
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6.1.7 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΝΟΤ ΠΛΟΖΓΖΖ 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθή καο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

δηαρείξηζεο ηνπ κελνύ πινήγεζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε πεξηνρή 

δηαρείξηζεο ηνπ Joomla! νλνκάδεη ηηο επηινγέο ησλ κελνύ πινήγεζεο σο 

αληηθείκελα (items). Γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε ζύγρπζε, ζα ηηο αλαθέξνπκε 

σο αληηθείκελα ησλ κελνύ πινήγεζεο γηα ηηο επόκελεο ζειίδεο. 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε κία ιίζηα όισλ ησλ κελνύ 

πινήγεζεο  πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπν, κέζα από ηελ νπνία κπνξεί 

λα ηα επεμεξγαζηεί, αληηγξάςεη ή δηαγξάςεη.  

ηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

ην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηε ζηήιε «Menu Item(s)» γηα ην κελνύ 

πινήγεζεο πνπ επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί. Όηαλ ζπκβεί απηό, κία ιίζηα 

αληηθεηκέλσλ, πνπ ππάγνληαη ζην κελνύ επηινγήο πνπ δηαιέμακε λα 

επεμεξγαζηνύκε, ζα εκθαληζηεί, επηηξέπνληάο καο ηελ επεμεξγαζία, 

αληηγξαθή ή δηαγξαθή θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ νζόλε ηεο Δηθόλα 6-8 καο 

δείρλεη απηό πνπ κόιηο πεξηγξάςακε. 

 

Δικόνα 6-8: Οθόνη παποςζίαζηρ επιλογών ηος κενηπικού μενού πλοήγηζηρ. 

Αλ ν ρξήζηεο δηαιέμεη θάπνην αληηθείκελν ηνπ επηιεγκέλνπ κελνύ 

πινήγεζεο, ζα κεηαβεί ζε κία λέα νζόλε, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-9, 

όπνπ ζα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηηγκηόηππν, έρνπκε επηιέμεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

«Αλαθνηλώζεηο» ηνπ θεληξηθνύ κελνύ πινήγεζεο.  
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Δικόνα 6-9: Οθόνη επεξεπγαζίαρ επιλογήρ μενού πλοήγηζηρ. 

Ζ πξώηε επηινγή πνπ παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη αθνξά ην είδνο ηνπ 

ζηνηρείνπ, ζε απηή ηε πεξίπησζε «Category Blog Layout», πξνο ην νπνίν 

«δείρλεη» ην αληηθείκελν «Αλαθνηλώζεηο». Οη ππόινηπεο ελαιιαθηηθέο ηνπ 

είδνπο ηνπ ζηνηρείνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 6-10.  

 

Δικόνα 6-10: Δναλλακηικά είδη ηος ζηοισείος  ππορ ηο οποίο "δείσνει" ηο ανηικείμενο ενόρ μενού 
πλοήγηζηρ. 

Οη ππόινηπεο επηινγέο αθνξνύλ ηνλ ηίηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην 

επίπεδν πξόζβαζεο, ηε ζεηξά εκθάληζεο, ηνλ νξηζκό ηνπ «γνλέα» 

αληηθεηκέλνπ θ.ά. Να ζεκεηώζνπκε όηη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ ζην 

νπνίν δείρλεη ην αληηθείκελν, ζηα δεμηά εκθαλίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

επηινγέο. 
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6.1.8 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΛΧΧΝ 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

Δηθόλα 6-3, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζηε ιίζηα όισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

γισζζώλ, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-11. Ζ ζηήιε πνπ παξαηεξνύκε σο 

δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεγνύκελεο νζόλε είλαη ε «Default», ε νπνία δείρλεη 

πνηα γιώζζα είλαη επηιεγκέλε. ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηόηππν, βιέπνπκε έλα 

αζηέξη ζηελ επηινγή «Greek». 

 

Δικόνα 6-11: Οθόνη παποςζίαζηρ λίζηαρ διαθέζιμων γλωζζών. 

Ζ πεξίπησζε όπνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη 

γιώζζεο, ζα αλαθεξζεί ζηελ ελόηεηα 6.2.5. 

6.1.9 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΣΧΝ 

Ζ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηνπ Joomla! δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε ηνπ 

Back-end λα έρεη πξόζβαζε ζηε ιίζηα ησλ ρξεζηώλ ηνπ ηζηόηνπνπ. 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο Δηθόλα 6-3, 

κεηαβαίλεη ζηε ιίζηα πνπ πξναλαθέξακε θαη θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-12.  

Ζ ιίζηα απνηειείηαη από δέθα ζηήιεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο όπσο 

ηα νλόκαηα ησλ ρξεζηώλ, νη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηνπο, ε εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο επίζθεςήο ηνπο, ε νκάδα ρξεζηώλ ζηελ νπνία αλήθεη θαζέλαο 

από απηνύο θ.ά. Οη επηινγέο πνπ δίδνληαη ζην ρξήζηε κέζσ απηήο ηεο 

ηζηνζειίδαο είλαη ε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία ή δηαγξαθή θάπνηνπ ρξήζηε.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 44 

 

 

Δικόνα 6-12: Οθόνη διασείπιζηρ σπηζηών. 

Σελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο θάπνηνπ ρξήζηε, ηελ βιέπνπκε θαη 

ζηελ Δηθόλα 6-13. ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηόηππν, επεμεξγαδόκαζηε ην 

ρξήζηε «Administrator». Πεδία πνπ αθνξνύλ ην όλνκα ηνπ ρξήζηε, ηε 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηνλ θσδηθό πξόζβαζε, ηελ νκάδα 

ρξεζηώλ ζηελ νπνία αλήθεη θ.ά. καο επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ θάζε ρξήζηε. Μεηά ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο, γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ παηάκε ην θνπκπί «Save». 

 

Δικόνα 6-13: Οθόνη επεξεπγαζίαρ ηος σπήζηη "Administrator". 

6.1.10 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΗΣΟΣΟΠΟΤ 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, είλαη απηή ηεο δηαρείξηζεο 

θάπνησλ γεληθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ηζηόηνπνπ. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ 

Δηθόλα 6-14, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο όπσο ε 

επηινγή δηαζεζηκόηεηαο ηεο εγγξαθήο λένπ ρξήζηε ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηζηόηνπνπ, ε επηινγή ρξήζεο SEF δηεπζύλζεσλ, ν νξηζκόο βαζηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ηεο βάζεο ζηελ νπνία απνζεθεύνληαη όια ηα δεδνκέλα ηνπ 
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ηζηόηνπνπ αιιά θαη ηνπ FTP, ν νξηζκόο ηεο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ θ.ά.. 

 

Δικόνα 6-14: Οθόνη γενικών πςθμίζεων ιζηόηοπος. 

6.2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΤ ΜΔΝΟΤ ΠΛΟΖΓΖΖ 

Σν νξηδόληην κελνύ πινήγεζεο ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο ρξεζηκεύεη 

ζηελ γξήγνξε θαη εύθνιε πινήγεζε ζηελ πεξηνρή. Αθνινπζεί αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο θάζε επηινγήο  πνπ πξνζθέξεη. 

6.2.1 ΔΠΗΛΟΓΖ «SITE» 

Οη επηινγέο πνπ ππάγνληαη ζην «Site» είλαη 

γλώξηκεο αθνύ ηηο είδακε θαη ζην θεθάιαην 6.1. 

Αλαιπηηθά, ε επηινγή «Control Panel» καο θαηεπζύλεη 

ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο, ε 

επηινγή «User Manager» καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε 

ρξεζηώλ όπσο ηελ είδακε ζην θεθάιαην 6.1.9, ε επηινγή 

«Media Manager» καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε 

πνιπκέζσλ ηνπ θεθαιαίνπ 6.1.6, ε επηινγή «Global 

Configuration» καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

γεληθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ είδακε θαη ζην 

θεθάιαην 6.1.10, ελώ ηέινο ε επηινγή «Logout» καο 
Δικόνα 6-15: Σο μενού 

επιλογών "Site". 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 46 

 

απνζπλδέεη από ην ινγαξηαζκό καο θαη καο 

θαηεπζύλεη ζηελ ζειίδα εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο 

δηαρείξηζεο, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-1. 

6.2.2 ΔΠΗΛΟΓΖ «MENUS» 

Πξώηε επηινγή ηνπ «Menus» είλαη ην «Menu 

Manager» πνπ καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

κελνύ πινήγεζεο ηνπ ηζηόηνπνπ, όπσο ηελ είδακε ζην 

θεθάιαην 6.1.7. Ζ δεύηεξε επηινγή, «Menu Trash», καο 

θαηεπζύλεη ζε έλαλ «θάδν αλαθύθισζεο» ησλ κελνύ 

πινήγεζεο πνπ έρνπκε δηαγξάςεη, από ηνλ νπνίν 

κπνξνύκε είηε λα δηαγξάςνπκε νξηζηηθά είηε λα 

επαλαθέξνπκε ηα κελνύ πινήγεζεο πνπ επηζπκνύκε. 

Σέινο, εκθαλίδνληαη ζπληνκεύζεηο πξνο όια ηα κελνύ 

πινήγεζεο ηνπ ηζηόηνπνπ. ην ζηηγκηόηππν ηεο Δηθόλα 

6-16, παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζπληόκεπζε γηα ην 

θεληξηθό κελνύ πινήγεζεο «Main Menu». 

6.2.3 ΔΠΗΛΟΓΖ «CONTENT» 

Πξώηε επηινγή ηνπ «Content» είλαη ην «Article 

Manager» πνπ καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ππαξρόλησλ άξζξσλ ηνπ ηζηόηνπνπ, όπσο ηελ είδακε 

ζην θεθάιαην 6.1.2. Ζ δεύηεξε επηινγή, «Article 

Trash», καο θαηεπζύλεη ζε έλαλ «θάδν αλαθύθισζεο» 

ησλ άξζξσλ πνπ έρνπκε δηαγξάςεη, από ηνλ νπνίν 

κπνξνύκε είηε λα δηαγξάςνπκε νξηζηηθά είηε λα 

επαλαθέξνπκε ηα άξζξα πνπ επηζπκνύκε. Δπόκελεο 

γλώξηκεο επηινγέο είλαη ην «Section Manager» πνπ καο 

θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ελνηήησλ, όπσο ηελ είδακε 

ζην θεθάιαην 6.1.4 θαη ην «Category Manager» από ην 

θεθάιαην 6.1.5 πνπ καο παξαπέκπεη ζηε δηαρείξηζε 

θαηεγνξηώλ. Σειεπηαία επηινγή γηα απηό ην κελνύ 

επηινγώλ θαη εμίζνπ γλώξηκε κε ηηο πξνεγνύκελεο, είλαη 

ην «Front Page Manager» ηνπ θεθαιαίνπ 6.1.3 πνπ καο 

θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ 

ηζηόηνπνπ. 

Δικόνα 6-16: Σο 
μενού επιλογών 

"Menus". 

Δικόνα 6-17: Σο μενού 
επιλογών "Content". 
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6.2.4 ΔΠΗΛΟΓΖ «COMPONENTS» 

Ξεθηλώληαο κε ηελ επηινγή «Banner» ηνπ 

κελνύ επηινγώλ «Components», κεηαβαίλνπκε ζηελ 

πεξηνρή δηαρείξηζεο ησλ banners ηνπ ηζηόηνπνπ, απ’ 

όπνπ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε, επεμεξγαζηνύκε 

ή δηαγξάςνπκε θάπνην από απηά.  

Ζ επηινγή «Contacts» καο θαηεπζύλεη ζηελ 

ηζηνζειίδα δηαρείξηζεο επαθώλ κέζσ ηεο νπνίαο 

κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα επεμεξγαζηνύκε 

(όπσο ζηελ Δηθόλα 6-19) επαθέο. Οη επαθέο 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο όπσο όλνκα, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θ.ά. θαη 

κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζζνύλ ζε ρξήζηεο. Ζ πινήγεζε ζε 

θάπνηα από ηηο επαθέο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο 

ζπλδέζκνπ από θάπνην κελνύ πινήγεζεο. Ζ ηζηνζειίδα 

«Δπηθνηλσλία» πνπ είδακε ζην θεθάιαην 5.6 είλαη κία θόξκα 

επηθνηλσλίαο κε θάπνηα επαθή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα 

ηνλ ηζηόηνπν.  

πλερίδνληαο κε ηελ επηινγή «News Feeds», 

θαηεπζπλόκαζηε ζηε δηαρείξηζε ησλ ξνώλ εηδήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηόηνπν. Όπσο θαη γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηνπ ηζηόηνπνπ, κπνξνύκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε λέεο ξνέο εηδήζεσλ θαη λα επεμεξγαζηνύκε 

ή λα δηαγξάςνπκε ήδε ππάξρνπζεο. 

Δπόκελε επηινγή είλαη ην «Polls», καο νδεγεί 

ζηελ ηζηνζειίδα δηαρείξηζεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ ηνπ 

ηζηόηνπνπ. Ο ρξήζηεο ηνπ Back-end κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο δεκνζθνπήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

επηζθέπηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ή λα δηαγξάςεη 

ήδε ππάξρνπζεο. 

  Αθνινπζεί ε επηινγή «Search», πνπ καο 

θαηεπζύλεη ζε κία ηζηνζειίδα ζηαηηζηηθώλ πνπ 

αθνξνύλ ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ 

ηζηόηνπν. Σα ζηαηηζηηθά πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ αλαδεηήζεσλ γηα θάζε 

ιέμε-θιεηδί πνπ έρεη αλαδεηεζεί αιιά θαη ην πιήζνο 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ επηζηξαθεί. 

Σειεπηαία επηινγή γηα ην κελνύ επηινγώλ 

«Components» είλαη ην «Web Links», κέζσ ηνπ 

Δικόνα 6-18: Σο 
μενού επιλογών 
"Components". 
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νπνίνπ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε όινπο ηνπο 

ππάξρνληεο ζπλδέζκνπο ηνπ ηζηόηνπνπ ή λα 

δεκηνπξγήζνπκε λένπο. 

 

Δικόνα 6-19: Οθόνη επεξεπγαζίαρ επαθήρ "Δκπολιηιζηικόρ ύλλογορ Δλαιώνορ Φωκίδορ". 

6.2.5 ΔΠΗΛΟΓΖ «EXTENSIONS» 

Ζ επηινγή «Extensions» είλαη ζεκαληηθό κέξνο 

ηεο πεξηνρήο δηαρείξηζεο αθνύ κέζσ απηήο 

επεθηείλνπκε ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Joomla!, 

κε ηελ εγθαηάζηαζε αξζξσκάησλ, εθαξκνγώλ, 

πξνηύπσλ θαη γισζζώλ. Ζ πξώηε επηινγή 

«Install/Unistall», όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 6-21, 

ρξεζηκεύεη ζηελ εγθαηάζηαζε ή απεγθαηάζηαζε 

δηαθόξσλ επεθηάζεσλ. Ζ δεύηεξε επηινγή «Module 

Manager», καο θαηεπζύλεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αξζξσκάησλ επηηξέπνληαο ηελ απεγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπόκελε επηινγή είλαη ην «Plugin manager», κε 

παξόκνην ζθνπό κε ην πξνεγνπκέλσο αλαθεξόκελν 

«Module Manager», πνπ αθνξά όκσο ηηο εθαξκνγέο. 

Παξάδεηγκα νηθείνπ plugin είλαη ην (Very Simple 

Image Gallery) πνπ αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην 5.4, 

Δικόνα 6-20: Σο 
μενού επιλογών 

"Extensions". 
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ηνπ νπνίνπ ην όλνκα βιέπνπκε θαη ζηε ιίζηα ηεο 

Δηθόλα 6-22. Αθνινπζεί ην «Template Manager» ην 

νπνίν καο θαηεπζύλεη ζηελ ηζηνζειίδα δηαρείξηζεο 

ησλ πξνηύπσλ ηνπ ηζηόηνπνπ. Σν πξόηππν 

(Backstube-v1) πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ 

ηζηόηνπό καο θαίλεηαη θαη ζηε ιίζηα ηεο Δηθόλα 6-23. 

Σειεπηαία επηινγή είλαη ην «Language Manager», πνπ 

καο νδεγεί ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο γισζζώλ κέζσ 

ηεο νπνίαο κπνξνύκε λα απεγθαηαζηήζνπκε θάπνηα 

ήδε ππάξρνπζα. 

 

Δικόνα 6-21: Οθόνη εγκαηάζηαζηρ/απεγκαηάζηαζηρ επεκηάζεων. 

 

Δικόνα 6-22: Οθόνη διασείπιζηρ εθαπμογών.  
(ΖΜΔΗΧΖ: Ζ εικόνα έσει κοπεί για εξοικονόμηζη σώπος) 
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Δικόνα 6-23: Οθόνη διασείπιζηρ πποηύπων. 

6.2.6 ΔΠΗΛΟΓΖ «TOOLS» 

Πξώηε επηινγή ηνπ κελνύ επηινγώλ «Tools» 

είλαη ην «Read messages», ην νπνίν καο θαηεπζύλεη 

ζε κία ιίζηα κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

πνπ έρνπκε ιάβεη θαη καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 

αλάγλσζεο, δηαγξαθήο, δεκηνπξγίαο θαη απνζηνιήο 

κελπκάησλ ζε ρξήζηεο ηνπ Back-end.  Ζ δεύηεξε 

επηινγή, «Write Message», καο νδεγεί ζε κία θόξκα 

απνζηνιήο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από 

ηελ νπνία κπνξνύκε λα ζπληάμνπκε θαη λα ζηείινπκε 

κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Αθνινπζεί ε 

επηινγή «Mass Mail» πνπ ρξεζηκεύεη ζηε καδηθή 

απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε 

κία νκάδα ρξεζηώλ. Δπόκελε επηινγή είλαη ην «Global 

Check-in» πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα γεληθό έιεγρν 

ύπαξμεο κε δεκνζηεπκέλσλ ή θιεηδσκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ηζηόηνπνπ θαη ρξεζηκεύεη, γηα 

παξάδεηγκα, ζε πεξηπηώζεηο όπσο είλαη ηα θιεηδσκέλα 

εκηηειή άξζξα. Αθνινπζεί ην «Clean Cache» πνπ 

ρξεζηκεύεη ζηε δηαγξαθή πξνζσξηλώλ αξρείσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο 

απόδνζεο ηνπ ηζηόηνπνπ, όπσο είλαη ηα πξνζσξηλά 

αξρεία πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ αιιαγή πξνηύπνπ ή 

γιώζζαο. Σέινο, ππάξρεη ε επηινγή «Purge Expired 

Cache» πνπ δηαγξάθεη νξηζηηθά ηα πξνζσξηλά αξρεία 

πνπ ππήξραλ πξηλ από βαξπζήκαληεο αιιαγέο.  

Δικόνα 6-24: Σο μενού 
επιλογών "Tools". 
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6.2.7 ΔΠΗΛΟΓΖ «HELP» 

Σειεπηαία επηινγή ηνπ νξηδόληηνπ κελνύ 

πινήγεζεο είλαη ε επηινγή «Help». Πξώηε επηινγή 

ηνπ «Help» είλαη ην «Joomla! Help», ην νπνίν καο 

θαηεπζύλεη ζε κία ιίζηα όξσλ, γηα θάζε έλαλ από ηνπο 

νπνίνπο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο όπσο ηξόπνο πξόζβαζεο, 

πεξηγξαθή, ζηηγκηόηππν, επεμήγεζε ζηειώλ θ.ά.. Αθνινπζεί 

ε επηινγή «System Info» πνπ καο παξέρεη ζεκαληηθέο, κε 

επεμεξγάζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ εμππεξεηεηή πνπ θηινμελεί ηνλ ηζηόηνπν, ηηο ξπζκίζεηο 

PHP, ηελ έθδνζε Joomla! θ.ά.. 

6.3 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ 

Ζ πξώηε επηινγή, «Logged in Users», πεξηέρεη κία ιίζηα πνπ αθνξά 

ηνπο ηειεπηαίνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-26.  

Ζ δεύηεξε επηινγή «Popular», πεξηέρεη επίζεο κία ιίζηα κε ηα πην δεκνθηιή 

άξζξα θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πόζα «ρηππήκαηα» έρνπλ 

ζπλνιηθά. Έλα ζηηγκηόηππν ηεο επηινγήο απηήο γηα ηνλ ηζηόηνπό καο είλαη ε 

Δηθόλα 6-27. Δπόκελε επηινγή είλαη ην «Recent added Articles» πνπ 

εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηα πην πξόζθαηα άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ 

ηζηόηνπν. ηηγκηόηππν ηεο επηινγήο απηήο γηα ηνλ ηζηόηνπό καο είλαη ε 

Δηθόλα 6-28. Σέινο, ε επηινγή «Menu Stats» πεξηέρεη ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε 

όια ηα κελνύ πινήγεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηζηόηνπν. Γηα ηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Διαηώλνο Φσθίδνο ππάξρεη έλα θεληξηθό κελνύ πινήγεζεο ζην νπνίν 

ππάγνληαη έμη αληηθείκελα, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-29. 

 

Δικόνα 6-26: Μέπορ οθόνηρ με ηοςρ ηελεςηαίοςρ και πιο ππόζθαηοςρ ζςνδεδεμένοςρ σπήζηερ. 

Δικόνα 6-25: Σο 
μενού επιλογών 

"Help". 
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Δικόνα 6-27: Μέπορ οθόνηρ με λίζηα ηων πιο δημοθιλών άπθπων. 

 

Δικόνα 6-28: Μέπορ οθόνηρ με λίζηα ηων πιο ππόζθαηων άπθπων. 

 

Δικόνα 6-29: Μέπορ οθόνηρ με ζηαηιζηικά  για ηα μενού πλοήγηζηρ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

7.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ) 

Ζ δεκηνπξγία απηήο ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ζηνρεύεη ζηελ πξνβνιή 

ηνπ ρσξηνύ αιιά θαη ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Διαίσλνο Φσθίδνο. Μέζσ 

απηήο νη ρξήζηεο εμνηθεηώλνληαη κε πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, αληινύλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν, ελεκεξώλνληαη γηα ην έξγν 

θαη ηε δξάζε ηνπ θαη κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε κέιε ηνπ. Ζ αλάδεημε, 

θαη παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιόγνπ θαζώο θαη ε πξνβνιή 

ηνπ ρσξηνύ απνζθνπνύλ όρη κόλν ζηε δηαηήξεζε επαθήο κε ηελ παξάδνζε 

θαη ηα έζηκα αιιά θαη ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ θαη αύμεζε ηνπ 

ηνπξηζκνύ ηνπ Διαηώλνο Φσθίδνο. 

Όια ηα παξαπάλσ όκσο δελ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ ή ηελ άκεζε επαθή κε ηηο παξαδόζεηο θαη ηα ήζε 

ηνπ θάζε ηόπνπ. Δίλαη απιά έλαο ηξόπνο εληαγκέλνο ζηηο θαζεκεξηλέο καο 

ζπλήζεηεο πνπ καο παξέρεη εύθνιε πξόζβαζε ζην παξαπάλσ πιηθό, 

νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα επηζπκνύκε. 

Όζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο, ε 

επηινγή θαηαζθεπήο ηεο ζε Joomla! ρξεζηκεύεη ζηελ εύθνιε πξνζζήθε, 

ελεκέξσζε θαη αθαίξεζε πιηθνύ αιιά θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πινπνηνύλ 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο όπσο είλαη ε πεξηνρή ζπδεηήζεσλ, ε άκεζε 

ζπλνκηιία θ.ά. 

Πάξαπηα, ε πιήξεο δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ζα πξέπεη λα 

αλαηεζεί ζε θάπνην άηνκν κε επαξθείο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ην Joomla! Όπσο αλαθέξακε ζε 

πξνεγνύκελν θεθάιαην, ε ηδαληθή πεξίπησζε ζα ήηαλ έλα κέινο ηνπ 

ζπιιόγνπ πνπ ζα είρε ηηο παξαπάλσ γλώζεηο, κε ζθνπό ηνλ ζπλερή 

εκπινπηηζκό ηνπ ηζηόηνπνπ. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 54 

 

7.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΗ 

θνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο γηα ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν Διαηώλνο Φσθίδνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαθή ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηα 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο κνπ. Ο ηζηόηνπνο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ππάξρεη ζηε δηεύζπλζε  http://www.elaion-fokidos.gr/ 

εμππεξεηεί ην ζθνπό απηό παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό Διαηώλ 

Φσθίδνο θαζώο θαη γηα ην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηε παξαπάλσ 

δηαδηθηπαθή πύιε είλαη αξθεηέο γηα ην έλαπζκά ηεο αιιά είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπρλή αλαλέσζή ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πξνζζήθε δηαθεκηζηηθνύ 

πιηθνύ πνπ αθνξά ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

πξνζηεζνύλ ζηνηρεία όπσο κία πεξηνρή ζπδεηήζεσλ (forum) γηα ηελ 

αζύγρξνλε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα, έλα θαλάιη 

ζπδεηήζεσλ (chat) γηα ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη έλα 

βηβιίν επηζθεπηώλ  πξνθεηκέλνπ νη επηζθέπηεο λα αθήζνπλ ηηο εληππώζεηο, 

πξνηάζεηο θαη ηδέεο ηνπο. 

Απώηεξνο ζθνπόο όισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε δηαηήξεζε κηαο 

ελεκεξσκέλεο δηαδηθηπαθήο πύιεο κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ρξεζηώλ 

θαη δηαθεκηζηώλ.  

http://www.elaion-fokidos.gr/
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