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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  

Η διαχείριση περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί μια ενδογενής συνεργατική 

διαδικασία κατά την οποία μάλιστα εμπλέκονται διαφορετικοί ρόλοι και 

αρμοδιότητες. Σήμερα, στην εποχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από 

υπολογιστικά νέφη (cloud computing) είναι διαθέσιμες πολλές λύσεις και με πολύ 

χαμηλό κόστος. Επιπλέον, οι πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου αλλά και οι 

σκοποί διαφέρουν ανάλογα με την αποστολή αλλά και τη δομή του 

οργανισμού/επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, 

ένας δημοσιογραφικός οργανισμός, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός κ.ο.κ. 

χρησιμοποιούν όλοι τεχνικές διαχείρισης περιεχομένου αλλά με διαφορετικό 

τρόπο. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν πρακτικές διαχείρισης 

περιεχομένου σε υπολογιστικό νέφος από την σκοπιά των αναγκών ενός 

τμήματος τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η μελέτη περίπτωσης θα αφορά 

το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτού Κώδικα WordPress και το 

υπολογιστικό νέφος υπηρεσιών Office 365 & Google Docs. 
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1.  Εισαγωγή Θεωρητικoύ μέρους 

1.1. Επισκόπηση 
 

Σήμερα, το Διαδίκτυο έχει γίνει το κύριο μέσο για να υποστηρίξουν τις 

επιχειρηματικές τους διαδικασίες οι οργανισμοί. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο ως έναν τρόπο για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

παγκόσμιας συνεργασίας και συντονισμού με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι 

ιστότοποι των οργανισμών αυξάνονται συνεχώς και έχουν ολοένα και μεγαλύτερη 

ποσότητα περιεχομένου. Η διαχείριση του περιεχομένου του Ιστού δεν είναι ένα 

εύκολο έργο, επειδή τέτοιοι ιστότοποι σήμερα περιλαμβάνουν εκατοντάδες ή 

χιλιάδες σελίδες.  

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (W-CMS) είναι ειδικές web 

εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για τον χειρισμό των προηγούμενων 

διαδικασιών και για να παρέχουν κάποιο είδος αυτοματισμού. Τα συστήματα αυτά 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου της σημερινής αγοράς CMS, η 

οποία περιλαμβάνει συστήματα όπως "Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων", 

"Ψηφιακά Συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων", και "Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου» (η τελευταία κατηγορία προσπαθεί να ενσωματώσει 

όλα τα άλλα). Στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, η "διαχείριση περιεχομένου" 

είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για πολλές επιχειρήσεις και ο υποκείμενος όρος είναι 

γνωστός εντός του εργασιακού χώρου, ενώ η αγορά λύσεων είναι αρκετά ώριμη. 

Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει σήμερα σίγουρα 

κάποιο είδος προβλήματος διαχείρισης περιεχομένου. Επιπλέον, η πληθώρα των 

λύσεων που πολλά συστήματα παρέχουν σήμερα τα κάνει να φέρουν την ένδειξη 

"Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου". Το φάσμα των λύσεων που εκτελούν τα 

συστήματα που χαρακτηρίζονται ως CMS μπορεί να ξεκινήσει από τα συστήματα 

που εκτελούν εργασίες διαχείρισης αρχείων στον υπολογιστή σε πιο εξελιγμένα 

συστήματα που μπορεί να υποστηρίξουν σχεδόν όλους τους τύπους των 

δεδομένων και συσκευών πολυμέσων. Σε αυτή τη διατριβή, εστιάζουμε σε 

συστήματα που ασχολούνται με τις ιδιαίτερες πτυχές της διαχείρισης 

περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και όταν χρησιμοποιούμε τον όρο CMS 

εννοούμε Web CMS, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.  
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Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμπορικών συστημάτων και συστημάτων 

ανοικτού κώδικα W-CMS, παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών. 

Συγκεκριμένα, τα συστήματα ανοικτού κώδικα διαθέτουν την πλειοψηφία των 

έργων ανοικτού κώδικα CMS, παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών λύσεων 

μικρών και μεσαίων αγορών. Όλα αυτά κάνουν την επιλογή των W-CMS είναι ένα 

δύσκολο έργο. Ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

• Αρκεί μια απλή απαρίθμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

παρέχουν τα συστήματα W-CMS, προκειμένου να συγκρίνουν/ επιλέξουν 

ένα τέτοιο σύστημα;  

• Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιο είδος απόδοσης χρηστικότητας;  

 

Σε αυτή την εργασία, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα 

και να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημάτων W-CMS 

ώστε να μπορεί κανείς να επιλέξει το σωστό σύστημα. Όταν λέμε το σωστό 

σύστημα, εννοούμε το σύστημα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη. Πιο 

συγκεκριμένα οι στόχοι της διατριβής μας είναι: 

• Διενέργεια αναθεώρησης βιβλιογραφίας για τη Διαχείριση Περιεχομένου 

Ιστού και για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, τόσο για τα 

εμπορικά όσο και ανοιχτού κώδικα. 

• Ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αξιολόγηση W-CMS που συνδυάζει 

λειτουργικότητα και κριτήρια ευχρηστίας 

• Πραγματοποίηση μελέτης αξιολόγησης σε κάποιο γνωστό W-CMS 

ανοικτού κώδικα με την εφαρμογή του προηγούμενου πλαισίου. 

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη μιας μικρής κλίμακας Web Content Management 

Έργου Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού χρησιμοποιώντας ένα Web-CMS 

ανοικτού κώδικα. 

• Πραγματοποίηση συμπερασμάτων και συστάσεων για μελλοντικές 

ερευνητικές κατευθύνσεις. 
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1.2. Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Πρώτον, θα προβούμε σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη Διαχείριση 

Περιεχομένου Ιστού και τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού 

επιχειρώντας να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους και θέματα που τα αφορούν. 

Έχουμε πραγματοποιήσει κάποιες αναλύσεις σε W-CMS με την περιγραφή της 

ανατομίας του και τονίζουμε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά ενός CMS. Στη 

συνέχεια, αναδεικνύουμε τα οφέλη της χρήσης ενός CMS και θα περιγράφουμε τις 

κύριες κατηγορίες τους, δηλαδή εμπορική, ανοικτού κώδικα και προσαρμοσμένα 

(custom-based) W-CMS. 

Υπάρχουν διάφορα κριτήρια που ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει για 

να επιλέξει ένα αποτελεσματικό W-CMS για τον ιστότοπό του. Συνήθως, ένας 

οργανισμός ξοδεύει πολύ χρόνο για να επιλέξει ένα W-CMS που έχει τη 

λειτουργικότητα που χρειάζεται πραγματικά. Έτσι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

πρακτικό πλαίσιο αξιολόγησης θα έπρεπε να καταγράψουμε την πλήρη λίστα των 

λειτουργιών που τα συστήματα W-CMS εκτελούν σήμερα. Βρήκαμε δύο 

σημαντικές συνεισφορές προς αυτή την κατεύθυνση στο διαδίκτυο 

(http://www.cmsmatrix.org και http://www.cmsreview.com/), οι οποίες έγιναν οι 

πρωτογενείς πηγές για την ανάπτυξη του καταλόγου λειτουργιών. Ωστόσο, οι 

υποκείμενες πηγές παρέχουν μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών που καθιστούν 

αρκετά δύσκολη τη διαδικασία επιλογής των επιθυμητών λειτουργιών. Ως εκ 

τούτου, προκειμένου να επιλέξουμε το σωστό σύστημα είναι απαραίτητο να 

ορισθούν οι απαιτήσεις μας. Για το σκοπό αυτό, προχωρήσαμε σε μια διαδικασία 

προδιαγραφές απαιτήσεις, προκειμένου να καθορίσει τις ανάγκες μας. Στη 

συνέχεια, αναλύσαμε τις προηγούμενες απαιτήσεις και κατασκευάσαμε την 

επιθυμητή λίστα λειτουργιών.  

Ωστόσο, ένα W-CMS μπορεί να είναι επιτυχές μόνο εάν οι λειτουργίες του 

μπορούν να γίνει εύκολα και οι χρήστες είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν αυτό 

το εργαλείο. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να βρούμε κριτήρια αξιολόγησης 

ευχρηστίας. 
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Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η ευχρηστία είναι ένα σημαντικό πεδίο, όπου 

μπορούμε να βρούμε μια πολλή έρευνα, καθώς και μεθόδους και μεθοδολογίες 

για τη διενέργεια αξιολογήσεις χρηστικότητας. Είναι ζωτικής σημασίας να 

αναφερθεί ότι αυτό δεν είναι εύκολο έργο, επειδή η χρηστικότητα αφορά ένα 

ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος λογισμικού και ως εκ τούτου, δεν 

μπορούμε να τη μετρήσουμε εύκολα. Μία από τις πιο γνωστές, εύκολες και 

λιγότερο δαπανηρές μεθόδους είναι η ευρετική αξιολόγηση που επικαλέστηκε ο 

Jacob Nielsen. Έτσι, εφαρμόζουμε μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης ευχρηστίας 

για το W-CMS που προέρχονται από τους γενικούς κανόνες (heuristics) του 

Nielsen. Τα κριτήρια έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στο εργαστήριο e-learning του 

ΤΕΙ Πειραιά για συγκεκριμένα συστήματα e-learning με βάση τον ιστό. Για την 

εκτέλεση της χρηστικότητας χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα Likert τύπου (1-5) σε 

κάθε κριτήριο χρηστικότητας και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια 

μέτρηση της «ικανοποίησης». Έτσι, το πλαίσιο αξιολόγησης μας περιλαμβάνει 

τρία βασικά βήματα που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να επιλέξει/ 

αξιολογήσει τα συστήματα W-CMS:  

• Ορισμός της ιδανικής λίστας ευχρηστίας (επιθυμητή ευχρηστία). Αυτό 

συνεπάγεται τις αναλύσεις των αναγκών μας και τον καθορισμό των 

ειδικών απαιτήσεων μας. 

• Εξέταση των ειδικών χαρακτηριστικών που εκτελούν τα συστήματα W-CMS 

ελέγχοντας τον βαθμό στήριξης στην επιθυμητή λίστα ευχρηστίας.  

• Για τα συστήματα που υποστηρίζουν την επιθυμητή ευχρηστία, 

προβαίνουμε σε εξέταση της χρήσης τους μέσω των ευρετικών κριτηρίων 

αξιολόγησης ευχρηστίας του Nielsen,  

• Τέλος, μπορούμε να θέσουμε μια βαθμολογία για κάθε κριτήριο 

χρηστικότητας, ώστε να έχουμε μια τελική απόδοση της ευχρηστίας  

 

Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το προηγούμενο πλαίσιο μας, 

προκειμένου να διεξάγουμε μια μελέτη αξιολόγησης ενός W-CMS ανοικτού 

κώδικα: του WordPress. Η εμπειρία μας από τη χρήση του πλαισίου ήταν θετική. 

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την πραγματική μελέτη περίπτωσης. 

Χρησιμοποιήσαμε το WordPress για να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα η οποία 
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 θα αποτελέσει τον κύριο διαδικτυακό τόπο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και θα έχει όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που οφείλει 

να προσφέρει ένα  ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Η εμπειρία μας έδειξε 

ότι η χρήση του W-CMS μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία e-learning και των 

υπόλοιπων υπηρεσιών με πολλούς τρόπους. Τέλος, παραθέτουμε ορισμένα 

συμπεράσματα και έχουμε εντοπίσει αρκετές μελλοντικές ερευνητικές 

κατευθύνσεις. 
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2.  Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
 

Περίληψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα τον κόσμο των "Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου". Κατ 'αρχάς, θα 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο «περιεχόμενο». Στη 

συνέχεια, παρουσιάζουμε το γενικό κύκλο ζωής (διαδικασία) του περιεχομένου 

που συμπεριφέρεται ως Πληροφοριακό Σύστημα. Μετά από αυτό, ορίζουμε το 

CMS και περιγράφουμε την ανατομία του, με άλλα λόγια, απαντούμε στα 

ερωτήματα: «Ποια είναι τα στοιχεία ενός CMS;» και «πώς αυτά τα στοιχεία 

ολοκληρώνουν το περιεχόμενο του κύκλου ζωής (από την έναρξη έως την 

απόσυρση);». Στη συνέχεια, θα επισημάνουμε ορισμένα σημαντικά 

χαρακτηριστικά των CMS και κυρίως θα επικεντρωθούμε στο ρόλο των τριών από 

αυτούς: Έλεγχος έκδοσης, Ροή εργασιών και Εξατομίκευση. Τέλος, τονίζουμε 

τους λόγους για τη χρήση ενός CMS, τα οφέλη ενός CMS και τις κύριες κατηγορίες 

των CMS (Εμπορική, Ανοικτού κώδικα και Εξατομικευμένο).  

2.1. Εισαγωγή στα CMS και Web CMS 
 

Στις μέρες μας, πολλοί οργανισμοί διατηρούν έναν ή περισσότερους ιστότοπους 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ένα μέρος αυτών των τόπων αποτελείται 

από στατικές σελίδες HTML που απαιτούν κάποιο βαθμό τεχνικών γνώσεων για 

τη συντήρησή τους, όπως δεξιότητες HTML, γνώση του Dreamweaver, 

FrontPage, ή κάποια άλλα διαδικτυακά εργαλεία συγγραφής. Συνήθως, στατικές 

σελίδες HTML μπορεί να είναι αρκετές για τους μικρούς, απλούς ιστότοπους που 

έχουν λίγες διαδραστικές λειτουργίες, όπως φόρουμ συζητήσεων, δεν απαιτούν 

συχνές αλλαγές στο περιεχόμενο και έχουν ένα άτομο ή μερικά από τα μέλη της 

ομάδας τους για να τους ενημερώνουν (Maison, 2003). Αντίθετα, μεσαίοι ή 

μεγάλοι ιστότοποι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις επιχειρήσεις και όχι απλώς 

ως μια βιτρίνα ή αποθήκη πληροφοριών, είναι δυναμικοί (λόγω της φύσης του 

περιεχομένου) και δεν έχουν δημιουργηθεί στατικά. Δυναμικό περιεχόμενο όλων 

των τύπων, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχος, κινούμενα σχέδια, 

στοιχειοθετείται δυναμικά (on the fly) από βάσεις δεδομένων παρασκηνίου (back-

end) και διακομιστές εφαρμογών μεσαίας βαθμίδας, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα 
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εύρος σεναρίων και γλωσσών και εξυπηρετούνται μέσω συμπλεγμάτων 

διακομιστών Web σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο (Maison, 2003).  

Η δυναμική φύση του περιεχομένου αυξάνει την πολυπλοκότητα και συνεπώς τη 

διαχείριση ενός ιστότοπου (Dart, 1999). Λαμβάνοντας υπόψη κάποιες άλλες 

δυνατότητες σε αυτό το δυναμικό περιεχόμενο, όπως είναι η ασφάλεια, 

δυνατότητα ελέγχου, αναζήτηση και έλεγχος ταυτοχρονισμού, αντιλαμβανόμαστε 

τη δυσκολία στη διαχείρισή του. Οι μεσαίοι έως μεγάλοι ιστότοποι έχουν ένα 

μεγάλο όγκο δυναμικού περιεχομένου, περιλαμβάνουν πολλούς προγραμματιστές 

περιεχομένου. Ο συντονισμός των εργασιών τους σε συχνό ποσοστό είναι επίσης 

ένα σημαντικό ζήτημα (Dart, 1999). Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε 

αυτούς τους ιστότοπους πρέπει να οργανώνεται και να λειτουργεί και να 

ενημερώνεται συνεχώς, χωρίς σφάλματα ή κακή πληροφόρηση. 

Σήμερα, υπάρχει μια απαιτητική ανάγκη για ισχυρά εργαλεία διαχείρισης, καθώς ο 

αριθμός των πολύπλοκων, σημαντικών και ταχέως μεταβαλλόμενων ιστότοπων 

έχει αυξηθεί. Ορισμένες εταιρείες προϊόντων υπογραμμίζουν αυτήν την ανάγκη και 

αποκαλούν τις προσφορές τους Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

((Boiko 2002; Frazer, 2002; Nakano, 2002). Αλλά, τι είναι ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Περιεχομένου; Το ερώτημα αυτό φαίνεται να έχει μια προφανή 

απάντηση, όπως «Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) είναι ένα σύστημα 

που διαχειρίζεται περιεχόμενο", αλλά ο ορισμός αυτός φαίνεται αρκετά απλός. Ο 

Arron Ferguson γράφει στο βιβλίο του «Η δημιουργία Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου σε Java" (Ferguson, 2007): 

“Μπορούμε να δούμε ένα CMS ως εργαλείο δημοσίευσης που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να διαγράφουν και να παρουσιάζουν 

το περιεχόμενο σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, 

εικόνων, βίντεο, ήχου και κίνησης. Αλλά ένα CMS είναι πολλά περισσότερα από 

αυτό» συνεχίζει ο Φέργκιουσον: «Ένας καλύτερος τρόπος για να καταλήξουμε σε 

έναν ορισμό της τεχνολογίας CMS είναι επισημαίνοντας ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την τεχνολογία CMS”. Ο Ferguson 

περιγράφει ένα βασικό σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών που είναι: 

 Η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών  

 Η γρήγορη παρουσίαση περιεχομένου στους χρήστες  
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 Η προσφορά πολλαπλών προβολών παρουσίασης 

 Η προσφορά πολλαπλών προβολών περιεχομένου 

 Η ικανότητα διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών 

 The ability of authors to manipulate their content 

 Η ικανότητα των χρηστών να επικοινωνήσουν με άλλους σε ένα φόρουμ 

 Η ανοικτή αρχιτεκτονική 

 Η επέκταση των μεταδεδομένων 

 

Οι Mathue και Thomas (Mauthe and Thomas, 2004) στο βιβλίο τους 

"Επαγγελματικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου: Χειρισμός Ενεργητικού 

Ψηφιακών Μέσων" λένε ότι "ένα σύστημα που διαχειρίζεται τόσο την ουσία και τα 

μεταδεδομένα ονομάζεται σύστημα διαχείρισης περιεχομένου", όπου η "ουσία" 

στο πλαίσιο τους είναι η "ίδια η πρώτη ύλη του προγράμματος, εκπροσωπούμενη 

από εικόνες, ήχο, κείμενο, βίντεο, κλπ. Οι συγγραφείς αποκαλούν ουσία τις 

πραγματικές πληροφορίες, ενώ τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν αυτές τις πληροφορίες μαζί με διαφορετικές εμφανίσεις του. Η 

διαχείριση της ουσίας σημαίνει εργασίες (Mauthe and Thomas, 2004), όπως «η 

αποθήκευση, διαχείριση και διανομή μεγάλου όγκου, υψηλού εύρους ζώνης, 

μερικώς ευαίσθητα ψηφιακά δεδομένα. Η Διαχείριση περιεχομένου δεν 

περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη οργανωτική μονάδα, όπως είναι το αρχείο. 

Εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του οργανισμού που είναι πλούσια σε 

περιεχόμενο. Η διαχείριση των μεταδεδομένων ασχολείται κυρίως με την  

περιγραφή, την αποθήκευση και την τοποθεσία των δεδομένων σχετικά με το 

περιεχόμενο των συστημάτων πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων”. Οι 

Mathue και Thomas θεωρούν ότι ο όρος σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι 

ένα μεγάλο θέμα και μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία συστημάτων που 

αναπτύσσονται για όλα τα είδη μέσων και περιπτώσεων χρήσης. Παρά το ότι 

θεωρούν τους ιστότοπους ως ένα είδος μέσου που πρέπει να διαχειρίζεται από 

ένα επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου στο βιβλίο τους, 

επικεντρώνονται σε οπτικοακουστικά μέσα, εικόνα, ήχο, κείμενο, και δομημένα 

αντικείμενα πολυμέσων που παράγονται και πρέπει να διαχειρίζονται από τους 

σημερινούς οργανισμούς με πλούσιο περιεχόμενο. 
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Ο Bob Boiko στο βιβλίο του «Βίβλος Διαχείρισης Περιεχομένου» (“Content 

Management Bible” (Boiko, 2002)) υπογραμμίζει ότι “Το Διαχείρισης περιεχομένου 

δεν αφορά ιστοσελίδες, παρά το ότι εκεί εφαρμόζεται σήμερα ως επί το πλείστον. 

Η διαχείριση περιεχομένου στοχεύει στο να αποκτήσει τον έλεγχο επί της 

δημιουργίας και διανομής των πληροφοριών και της λειτουργικότητας... Καθώς ο 

ιστός μετέφερε παλαιούς μικρούς, ανεπίσημα σχεδιασμένους ιστότοπους σε 

μεγάλους, ταχέως μεταβαλλόμενους χώρους, η ανάγκη για ισχυρά εργαλεία 

διαχείρισης έγινε επιτακτική. Οι εταιρείες προϊόντων κινήθηκαν στην αντιμετώπιση 

αυτής της ανάγκης και ονόμασαν τις προσφορές τους Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου ”.  

Επομένως, αν θέλουμε να συνδυάσουμε όλους τους παραπάνω ορισμούς θα 

συμφωνήσουμε στον ακόλουθο ορισμό: “Ένα CMS είναι ένα εργαλείο που 

επιτρέπει σε έναν αριθμό (κεντρικού) τεχνικού και (αποκεντρωμένου) μη τεχνικό 

προσωπικού για τη δημιουργία, την επεξεργασία, την διαχείριση και τελική 

δημοσίευση (σε διάφορες μορφές) ενός εύρους περιεχομένου (όπως κείμενα, 

γραφικά, βίντεο, έγγραφα κ.λπ.), ενώ να περιορίζονται από ένα συγκεντρωτικό 

σύνολο κανόνων, διαδικασιών και ροών εργασίας που εξασφαλίζουν συνεκτικό, 

επικυρωμένο ηλεκτρονικό περιεχόμενο ” 

(http://www.contentmanager.eu.com/history.htm) 

Με έναν τέτοιο ορισμό, μπορούμε να αναφέρουμε ως CMS πολλά είδη 

συστημάτων, όπως ένα "εργαλείο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων", ένα 

 "Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων" ή ένα "Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 

Web”. Σήμερα, θεωρούμε επίσης τον όρο “Διαχείριση Εταιρικού Περιεχομένου” 

(http://www.aiim.org/) ως μια συνεχή και εξελισσόμενη στρατηγική για τη 

μεγιστοποίηση του τρόπου χρήσης του περιεχομένου ενός οργανισμού. Πιο 

συγκεκριμένα: «Η Διαχείριση Εταιρικού Περιεχομένου (ECM) είναι οι στρατηγικές, 

οις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, διαχείριση, 

αποθήκευση, διατήρηση και παράδοσης του περιεχομένου και των εγγράφων που 

σχετίζονται με οργανωτικές διαδικασίες. Τα Εργαλεία και οι στρατηγικές ECM 

επιτρέπουν τη διαχείριση των αδόμητων πληροφοριών ενός οργανισμού, όπου 

υπάρχει η πληροφορία». 

http://www.contentmanager.eu.com/history.htm
http://www.aiim.org/
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Η παρούσα εργασία εστιάζει στο περιεχόμενο Ιστού και τις ιδιαίτερες πτυχές/ 

διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη διαχείριση του περιεχομένου Web. Η 

Διαχείριση Περιεχομένου Ιστού είναι «... μια οργανωτική διαδικασία, με τη βοήθεια 

εργαλείων λογισμικού, για τη διαχείριση του περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό, 

που περιλαμβάνει έναν κύκλο ζωής τρέχει από τη δημιουργία έως την 

καταστροφή" (Vidgen et. Al., 2001). Τα Web CMS είναι τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου που υλοποιούνται ως εφαρμογές Web για τη διαχείριση και τον 

έλεγχο του υλικού του ιστού. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται συνήθως «από 

τόσο τεχνικό όσο και μη-τεχνικό προσωπικό για να διαχειριστεί τη δημιουργία των 

δομημένων ιστοσελίδων για μια web-based εμπειρία όπως μια ιστοσελίδα στο 

Internet, Intranet ή Extranet». 

 (http://www.contentmanager.eu.com/wcms.htm)  

2.2. Το περιεχόμενο 
 

Οι περισσότεροι επαγγελματίες Web δέχονται ότι το περιεχόμενο είναι το "θέμα" 

που βρέθηκαν σε έναν ιστότοπο (Boiko, 2002; Frazer, 2002; Nakano, 2002; 

Conallen, 2003). Αυτό το "θέμα" μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

• Οι πληροφορίες, κάτι ορατό ή ηχητικό σε έναν ιστότοπο. 

• Οι εφαρμογές λογισμικού που λειτουργούν σε διακομιστές των ιστότοπων 

και εμφανίζουν πράγματι τις πληροφορίες. 

 

Οι προγραμματιστές των περισσότερων CMS σήμερα συνήθως διατίθενται για 

τηδιαχείριση των πληροφοριών και όχι το περιεχόμενό εφαρμογή ή ένα 

συνδυασμό αυτών (Frazer, 2002; Nakano, 2002). Είναι πολύ δύσκολο να 

αναπτυχθεί ένα μοντέλο για τη διατήρηση και των δύο ροών εργασίας και η 

ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να διαχειρίζεται μεγάλη 

πολυπλοκότητα. Πράγματι, οι ροές εργασίας των πληροφοριών και των 

εφαρμογών έχουν κάποιες ομοιότητες, όπως η δημιουργία, ενημέρωση, έγκριση, 

δοκιμή και ανάπτυξη, αλλά επιπλέον εργαλεία και στάδια που απαιτούνται, όπως 

την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, τον έλεγχο του συστήματος και των 

δοκιμών πριν την προώθησή του. Ωστόσο, η τάση της βιομηχανίας οδεύει προς 

την κατεύθυνση της συγχώνευσης των πληροφοριών και των εφαρμογών υπό 

http://www.contentmanager.eu.com/wcms.htm
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των τίτλων επαγγελματικών συστημάτων διαχείρισης (Mauthe and Thomas, 

2004). 

Οι προγραμματιστές των περισσότερων CMS σήμερα συνήθως διατίθενται για τη 

διαχείριση των πληροφοριών και όχι το περιεχόμενό εφαρμογή ή ένα συνδυασμό 

αυτών (Frazer, 2002; Nakano, 2002). Είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί ένα 

μοντέλο για τη διατήρηση και των δύο ροών εργασίας και η ανάπτυξη τέτοιων 

συστημάτων θα πρέπει να διαχειρίζεται μεγάλη πολυπλοκότητα. Πράγματι, οι 

ροές εργασίας των πληροφοριών και των εφαρμογών έχουν κάποιες ομοιότητες, 

όπως η δημιουργία, ενημέρωση, έγκριση, δοκιμή και ανάπτυξη, αλλά επιπλέον 

εργαλεία και στάδια που απαιτούνται, όπως την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την 

κατάρτιση, τον έλεγχο του συστήματος και των δοκιμών πριν την προώθησή του. 

Ωστόσο, η τάση της βιομηχανίας οδεύει προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης 

των πληροφοριών και των εφαρμογών υπό των τίτλων επαγγελματικών 

συστημάτων διαχείρισης (Mauthe and Thomas, 2004). 

Στο υπόλοιπο της διατριβής μας, θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του 

περιεχομένου ως μόνο τις πληροφορίες, που δημιουργήθηκαν σε ένα 

περιεχόμενο και μορφοποιήθηκαν από ένα κοινό και όχι τις εφαρμογές.  

Ένας ιστότοπος περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, 

όπως κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και κινούμενες εικόνες. Η κατασκευή μιας 

ιστοσελίδας επιτρέπει την εξειδίκευση, πράγμα που σημαίνει ότι ένα διαφορετικό 

εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα εξειδικευμένο άτομο ή την ομάδα για 

κάθε τύπο περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιον που σχεδιάζει εικόνες ή 

δημιουργεί βίντεο, δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. 

Τα CMS χρησιμοποιούν μικρά κομμάτια του περιεχομένου που ορίζονται ως 

συστατικά περιεχομένου (Frazer, 2002) ή ενεργητικό (Nakano, 2002) ή στοιχεία 

διαμόρφωσης (Dart, 1999). Για παράδειγμα, ένα συστατικό περιεχομένου θα 

μπορούσε να είναι μια εικόνα JPEG ή ένα βίντεο MPEG ενός ιστότοπου. Και τα 

δύο αποτελούν μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Επίσης, είναι 

αποθηκευμένα σε μια αποθήκη η οποία έχει τη δυνατότητα να σταθεί από μόνη 

της. 
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2.3. Η διαδικασία 
 

Το περιεχόμενο ακολουθεί έναν παρόμοιο κύκλο ζωής με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα. Μόλις συλλεχθεί ένα σύνολο προαπαιτούμενων/προδιαγραφών, το  

έχει συγκεντρωθεί ένα σύνολο απαιτήσεων, το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί σωστά 

και, στη συνέχεια, έχει τεθεί σε εφαρμογή, δοκιμάζεται, διατηρείται, δημοσιεύεται 

και αποσύρεται. Το τελικό στάδιο λαμβάνει χώρα όταν το περιεχόμενο δεν είναι 

ενημερωμένο ή η ύπαρξή του δεν έχει κανένα νόημα.  

Ο Bob Boiko, στο βιβλίο του, με τίτλο «Βίβλος Διαχείρισης Περιεχομένου» (Boiko, 

2002a) παρουσιάζει τη διαδικασία ανάπτυξης/διαχείρισης περιεχομένου όπως μια 

άλλη μικρότερη έκδοση του Μοντέλου του Καταρράκτη (waterfall model). Αυτή η 

διαδικασία έχει τρεις κύριες φάσεις και η καθεμία από αυτές περιλαμβάνει έναν 

αριθμό λειτουργιών. Το σχήμα 1.1 δείχνει αυτή τη διαδικασία. 

 

  

 

 

 

  

                                        

Σχήμα 2.1: Η διαδικασία Διαχείρισης Περιεχομένου 
 
 

Όπως μπορούμε να δούμε, η Διαχείριση Περιεχομένου είναι στην πραγματικότητα 

μια συνολική διαδικασία για τη συλλογή, διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου 

σε οποιαδήποτε έξοδο. Παρακάτω, παραθέτουμε τις δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε κάθε φάση της διαδικασίας (Boiko, 2002a): 

 Συλλογή: Κάποιος δημιουργεί το περιεχόμενο από την αρχή (σύνταξη) ή  

συγκεντρώνει το περιεχόμενο από την υπάρχουσα πηγή (απόκτηση). 
Ανάλογα με την πηγή, οι πληροφορίες από το περιεχόμενο μπορεί χρειάζεται ή 

όχι να μετατραπούν (μετατροπή) σε μια κύρια μορφή (όπως XML). Τέλος, το 

Collection 

Management 

Publishing 
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περιεχόμενο επιδέχεται επεξεργασίας, τμηματοποιείται στα συστατικά του και 

προστίθενται κατάλληλα μεταδεδομένα (συσσωμάτωση). 
 Διαχείριση: Δημιουργείται μια αποθήκη (δημιουργίας αποθήκης). Αυτή 

αποτελείται από αρχεία της βάσης δεδομένων και των αρχείων που περιέχουν 

συστατικά του περιεχομένου και των διοικητικών δεδομένων. 

 Έκδοση: Το περιεχόμενο γίνεται διαθέσιμο από την απόσπαση των στοιχείων 

από την αποθήκη και την κατασκευή των στοχευμένων δημοσιεύσεων, όπως 

ιστοσελίδες, εκτυπώσιμα έγγραφα και ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.   

 

2.4. Το Σύστημα 
 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) αποτελεί ένα σύστημα λογισμικού, 

το οποίο διευκολύνει/ αυτοματοποιεί ένα μέρος της διαδικασίας που περιγράφεται 

ανωτέρω. Συνήθως, τα περισσότερα CMS αποτελούνται από τρία υποσυστήματα 

(Fraser, 2002) (Σχ.1.2): 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMSub) 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Μεταπεριεχομένου (MMSub) 

 Υποσύστημα Διανομής Περιεχομένου (CDSub).  
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2: Τα υποσυστήματα CMS  
 

Ο σκοπός αυτών των υποσυστημάτων είναι η διαχείριση του πλήρους κύκλου 

ζωής του περιεχομένου, της συλλογής, της διαχείρισης και της δημοσίευσης με 

ένα φιλικό προς το χρήστη τρόπο. 
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Το CMSub διαχειρίζεται τα συστατικά του περιεχομένου. Το MMSub διαχειρίζεται 

τις πληροφορίες (δεδομένα) σχετικά με τα στοιχεία περιεχομένου (δεδομένα 

σχετικά με δεδομένα). Αν πρέπει να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο, θα πρέπει 

να διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με αυτό. Το CDSub παρέχει έναν τρόπο που 

απεικονίζει στοιχεία του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας για τον χρήστη.  

 

2.5. H Ανατομία ενός CMS 
 

Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουμε εν συντομία τα τρία βασικά 

υποσυστήματα ενός CMS, δηλαδή το Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, 

Υποσύστημα Διαχείρισης Μεταπεριεχομένου και το Υποσύστημα Διανομής 

Περιεχομένου (Fraser, 2002).  

 

2.5.1. Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 
 

Ο πλήρης κύκλος ζωής, από την αρχή μέχρι την απομάκρυνση, των συστατικών 

του περιεχομένου διοικείται από ένα CMSub (Fraser, 2002). Όπως έχουμε πει, 

κάθε συστατικό περιεχόμενο μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αποθετήριο. Η 

αποθήκη μπορεί να είναι μία βάση δεδομένων, ένα σύνολο αρχείων ή ένας 

συνδυασμός και των δύο. Ένα CMSub είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, 

συντήρηση και αφαίρεση των στοιχείων περιεχομένου προς και από μια αποθήκη. 

Το CMSub "απελευθερώνει" τον συντάκτη του περιεχομένου από την ανάγκη να 

γνωρίζει HTML ή την κατανόηση της αρχιτεκτονικής Web. Έτσι, μπορεί να 

αναπτύξει τα συστατικά του περιεχομένου πιο εύκολα και δεν υπάρχει συνεχής 

ανάγκη ενός διαχειριστή δικτύου για την καθημερινή συντήρηση του ιστότοπου. 

Όλα τα CMSubs έχουν σχεδιαστεί για πολλαπλούς χρήστες (multi-user). Κάθε 

χρήστης έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο ρόλων μέσα από τον κύκλο ζωής του 

στοιχείου περιεχομένου. Εκτός αυτού, πολλά CMSubs αποτελούν ασφάλεια βάσει 

ρόλων. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μόνο για τα καθήκοντα 

που τους παραδίδονται, όταν προστέθηκαν στο σύστημα.  
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Το CMSub έχει για στόχο: να προχωρήσουν τα στοιχεία του περιεχομένου μέσω 

του κύκλου ζωής τους, με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 

Μετά από κάθε στάδιο του κύκλου ζωής, τα στοιχεία του περιεχομένου θα πρέπει 

να είναι πιο ώριμα και σταθερά. Στη συνέχεια, το σχήμα 1.3 δείχνει όλα τα στάδια 

των στοιχείων του περιεχομένου του κύκλου ζωής που πρέπει να αντιμετωπίσει 

το CMSub. Θα πρέπει να πούμε ότι το CMSub βασίζεται στο γενική κύκλο ζωής 

(π.χ. το μοντέλο καταρράκτη (Pressman and Ince, 2000), του περιεχομένου, 

όπως περιγράφεται στο 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 2.3: Το Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Fraser, 2002) 
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Παρακάτω, εξηγούμε κάθε στάδιο του CMSub. 

1. Έγκριση Ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να εγκρίνει τις 

αλλαγές που έγιναν στα συστατικά περιεχομένου πριν από την 

ολοκλήρωση οποιουδήποτε σταδίου του κύκλου ζωής του στοιχείου 

περιεχομένου και την έναρξη του επόμενου σταδίου.  

2. Σχεδιασμός Σε αυτό το στάδιο, όλα τα στοιχεία του περιεχομένου που θα 

δημοσιευθούν στον ιστότοπο προσδιορίζονται και περιγράφονται.  

3. Σύνταξη Ένας ιστότοπος αποκτά στοιχεία του περιεχομένου της σύνταξης. 

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός στοιχείου περιεχομένου από 

το μηδέν και τη φόρτωση περιεχομένου στο σύστημα από άλλους πόρους.    

4. Επεξεργασία Μετά τη δημιουργία του στοιχείου περιεχομένου, συχνά 

χρειάζεται να περάσει μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας 

και ανασύνταξης έως ότου να είναι πλήρες, σωστό και έτοιμο να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, μετά, φυσικά, την επίβλεψη από 

εξουσιοδοτημένα άτομα.  

5. Σχεδιάγραμμα Αφού ολοκληρωθούν όλα τα στοιχεία περιεχομένου, σε 

αυτό το στάδιο τακτοποιούνται σε έναν ιστότοπο για προβολή.  

Δοκιμή Καθώς τα στοιχεία περιεχομένου είναι έτοιμα για προβολή, σε αυτό 

το στάδιο πρόκειται να δοκιμαστούν. 

 

Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπερσύνδεσμοι και σύνδεσμοι χαρτών εικόνας 

κατευθύνονται στο σωστό προορισμό. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές Ιστού έχουν την αναμενόμενη συμπεριφορά. 

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε σελίδα του ιστότοπου εμφανίζεται όπως αναμένεται. 

• Ελέγξτε το φόρτωμα στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

προγράμματα περιήγησης. 
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1. Σταδιοποίηση Μετά το στάδιο της δοκιμής, όλα τα στοιχεία περιεχομένου 

που έχουν ολοκληρωθεί μεταφέρονται σε έναν διακομιστή σταδιοποίησης 

περιμένουν αντιγραφή για παραγωγή. Ένας διακομιστής σταδιοποίησης 

κάνει τη μεταφορά του στοιχείου του περιεχόμενου στην παραγωγή όσο 

πιο γρήγορα και ανώδυνα όσο το δυνατόν. 

2. Ανάπτυξη Σε αυτό το στάδιο, τα στοιχεία του περιεχομένου μεταφέρονται 

σε έναν live ιστότοπο.  

3. Συντήρηση Τα στοιχεία του περιεχομένου συχνά πρέπει να ενημερώνονται 

με πρόσθετες ή πιο ενημερωμένες πληροφορίες.  

4. Αρχειοθέτηση Η αρχειοθέτηση ενός στοιχείου περιεχομένου αποτελεί 

φυσικό επακόλουθο μόλις απαρχαιωθεί ή έχει φτάσει στο τέλος της 

χρηστικότητάς του.  

5. Αφαίρεση Εάν ένα στοιχείο περιεχομένου τίθεται σε αχρηστία και δεν 

μπορεί να ενημερωθεί ή δεν απαιτείται η ενημέρωσή του, το επόμενο βήμα 

είναι το στοιχείο περιεχομένου να αφαιρεθεί.  
 

2.5.2. Υποσύστημα Διαχείρισης Meta-περιεχομένου 
 

Το περιεχόμενο και η παράδοση ενός στοιχείου περιεχομένου θα πρέπει να 

διατηρηθούν εντελώς ξεχωριστά, διότι το CMSub και το MMSub έχουν εντελώς 

διαφορετικές ροές εργασίας και χρήστες  (Frazer, 2002).  

Ο κύριος χρήστης του CMSub είναι το συντακτικό προσωπικό και η ροή εργασίας 

του CMSub σχετίζεται με τα στάδια του κύκλου ζωής ενός στοιχείου 

περιεχομένου. Στο CMSub, υπάρχει μικρή ή καμία αναφορά για τον τρόπο 

προβολής περιεχομένου από το CDSub. 

Το δημιουργικό προσωπικό ή το προσωπικό σχεδιασμού ιστοσελίδων 

χρησιμοποιούν το MMSub. Το MMSub διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 

μεταπεριεχομένου που είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα στοιχεία 

περιεχομένου (Fraser, 2002). Επιπλέον, το MMSub δεν χρειάζεται να μεριμνά για 

την παράδοση του ίδιου του περιεχομένου. Το MMSub έχει ένα στόχο: το 

μεταπεριεχόμενο να είναι σε μια πιο ώριμη και σταθερή κατάσταση στο τέλος κάθε 
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στάδιο του κύκλου ζωής. Στη συνέχεια, το σχήμα 1.4 δείχνει όλα τα στάδια του 

κύκλου ζωής του μεταπεριεχομένου που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το MMSub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Το Υποσύστημα Διαχείρισης Μεταπεριεχομένου (Fraser, 2002) 
 

Παρακάτω, εξηγούμε κάθε στάδιο του CMSub. 

1. Έγκριση Πριν από την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σταδίου του κύκλου 

ζωής και την αρχή της επόμενης φάσης, η έγκριση του μεταπεριεχομένου 

πρέπει να πραγματοποιηθεί από κάποιον με εξουσιοδότηση.  

2. Ανάλυση Αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα πριν οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή 

σε έναν ιστότοπο.  

3. Σχεδιασμός Αυτό το στάδιο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια το 

μεταπεριεχόμενο που πρόκειται να αναπτυχθεί στον ιστότοπο.  
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4. Δημιουργία Πριν από αυτό το στάδιο, θα πρέπει να πραγματοποιείται 

λεπτομερής ανάλυση και σχεδιασμός, διαφορετικά, πολλές λεπτομέρειες θα 

χαθούν προκαλώντας σφάλματα ή ανάγκη για επαναληπτικές ενέργειες.  

5. Οικοδόμηση Μετά την ολοκλήρωση κάθε κομμάτι μεταπεριεχομένου, 

ανάλογα με τον τύπο τους, ίσως να πρέπει να συναρμολογηθούν μαζί.  

6. Δοκιμή Το στάδιο αυτό ακολουθεί το πρότυπο της διαδικασίας ανάπτυξης 

λογισμικού: μονάδα, σειρά, σύστημα και δοκιμή πριν τη χρήση.  

7. Σταδιοποίηση Μετά το στάδιο των δοκιμών, το μεταπεριεχόμενο κινείται 

σε ένα διακομιστή σταδιοποίησης που πραγματοποιεί αντιγραφή για 

παραγωγή. Ένας διακομιστής σταδιοποίησης κάνει τη μεταφορά των 

μεταδεδομένων στην παραγωγή όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα.  

8. Ανάπτυξη Η διαδικασία της ανάπτυξης είναι η μετακίνηση του 

μεταπεριεχομένου σε live ιστότοπο.  

9. Συντήρηση Το μεταπεριεχόμενο ενδέχεται να χρειάζεται επιδιόρθωση 

λόγω σφαλμάτων ή αποφάσεων προώθησης (marketing).  

10. Αφαίρεση Όταν ένα κομμάτι μεταπεριεχομένου δεν είναι πλέον 

απαραίτητο ή δεν μπορεί να αλλάξει, θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον live 

ιστότοπο.   
 

2.5.3. Υποσύστημα Διανομής Περιεχομένου  
 

Το Υποσύστημα Διανομής Περιεχομένου Παράδοση παίρνει τα στοιχεία από το 

περιεχόμενο της αποθήκης CMS και, χρησιμοποιώντας μεταπεριεχόμενο, τις 

εμφανίζει στον χρήστη του δικτυακού τόπου (Fraser, 2002). Το μόνο πράγμα που 

οι χρήστες CMS συνήθως κάνουν είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 

CDSub. Αυτό συμβαίνει επειδή το CDSub τρέχει τα δεδομένα που δημιουργούνται 

με το CMSub και το MMSub. 

 

Συνήθως, το μεταπεριεχόμενο οδηγεί το CDSub και καθορίζει επίσης τον τρόπο 

που τα στοιχεία περιεχομένου εμφανίζονται στον ιστότοπο. Στο CDSub δεν 

υπάρχει καμιά σκληρό-κωδικοποιημένη πληροφορία. Έτσι, το μεταπεριεχόμενο 
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είναι υπεύθυνο για τις δυναμικές αλλαγές του περιεχομένου, όπως η διάταξη, το 

χρώμα, το διάστημα, γραμματοσειρές, κλπ. 

Ένα άλλο στοιχείο που καθορίζει το μεταπεριεχόμενο είναι η πλοήγηση στο 

σύνολό του ιστότοπου. Οι βασικές πληροφορίες που το CDSub χρειάζεται να 

γνωρίζει είναι τα στοιχεία σχετικά με τη φόρτωση της προεπιλεγμένης σελίδας 

εκκίνησης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σελίδας, χρησιμοποιώντας μια σωστά 

διαμορφωμένη διεύθυνση URL.  

Το CDSub δεν παρέχει πρόσβαση σε «εγγραφή» αλλά μόνο «ανάγνωση» στην 

αποθήκη. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:  

1. Ασφάλεια, κανένας χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ένα στοιχείο 

περιεχομένου του ιστότοπου. 

2. Η παράλληλη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών στον ιστότοπο. 

3. Προσωρινή αποθήκευση (Caching) που μπορεί να επιταχύνει την ανάκτηση 

του περιεχομένου. 

 

Τέλος, ένα CDSub μπορεί επίσης να παρέχει ένα μηχανισμό αναζήτησης για 

ενεργά και αποθηκευμένα στοιχεία περιεχομένου. 

 

2.6. Χαρακτηριστικά ενός CMS 
 

Σήμερα, μπορούμε να βρούμε μια μεγάλη ποικιλία από CMS και υψηλό 

ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών ανάπτυξης CMS. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες 

ανάπτυξης CMS επιθυμούν τα προϊόντα τους να έχουν όσες περισσότερες 

λειτουργίες είναι δυνατόν, προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές. 

Αυτή η κατάσταση περιπλέκει πολύ την επιλογή ενός CMS, γιατί ο καταναλωτής 

θα πρέπει να σκεφτεί με βάση το κόστος ή τις διαθέσιμες λειτουργίες του CMS.  
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Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές λειτουργίες που συναντώνται σε όλα τα 

CMS, ανεξάρτητα από την εταιρία παραγωγής (Frazer, 2002; Nakano, 2002; 

Robertson, 2004; Gottlieb, 2005): 

 

1. Παρόμοια διεπαφή για Δημιουργία, Επεξεργασία, Έγκριση και 
Ανάπτυξη Τα CMS έχουν μια παρόμοια διεπαφή για τη δημιουργία, την 

επεξεργασία, την έγκριση και την ανάπτυξη. Όμως, κάθε διεπαφή έχει 

διάφορα εργαλεία, όπως κουμπιά και λίστες μενού. Ωστόσο, εάν ένας 

χρήστης έχει μάθει τη διεπαφή ενός συγκεκριμένου CMS και πρόκειται να 

το αλλάξει, δεν θα έχει δυσκολία στην εκμάθηση της διεπαφής ενός νέου, 

επειδή τα εργαλεία του είναι να ολοκληρώσει τις ίδιες εργασίες. 

 

2. Κοινή Αποθήκη  Η διαδρομή που ακολουθούν τα περισσότερα CMS είναι 

η ύπαρξη ενός μόνο χώρου για την αποθήκευση όλων των δεδομένων. 

Εάν τα στοιχεία του περιεχομένου και μεταπεριεχομένου τίθενται σε ένα 

χώρο (αποθήκη-repository), η συντήρηση, η ανάκτηση και η εύρεσή τους 

είναι αρκετά εύκολη. Εκτός αυτού, αυτός ο τρόπος αποθήκευσης των 

δεδομένων είναι πιο ασφαλής. Μερικά CMS παρέχουν τις δικές τους 

αποθήκες για την αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη. Άλλα 

επιτρέπουν στον χρήστη να διατηρήσει τις υφιστάμενες αποθήκες του ή την 

κατασκευή νέων και στη συνέχεια εξαγωγή από αυτές. 

 

3. Έλεγχος έκδοσης, Παρακολούθηση και Επαναφορά  Κάθε CMS 

παρακολουθεί τις εκδόσεις του περιεχομένου. Εκτός αυτού, υπάρχει ένα 

σύστημα ελέγχου εκδόσεων για την αποφυγή αποσυγχρονισμού του 

περιεχομένου και μεταπεριεχομένου. Το σύστημα αυτό ειδοποιεί τον 

επεξεργαστή για τις αλλαγές στο περιεχόμενο και παρακολουθεί επίσης 

ποιος έκανε τις αλλαγές. Η επαναφορά είναι πολύ σημαντική, για λόγους 

ασφαλείας, κυρίως στην διαδικασία έγκρισης περιεχομένου. Δίνει τη 

δυνατότητα στο CMS να επανέλθει στην προηγούμενη φάση πριν το 

εσφαλμένο περιεχόμενο εισαχθεί στο σύστημα. 
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4. Ροή εργασίας  Κάθε CMS έχει ένα σύστημα ροής εργασιών. Η ευελιξία και 

η απλότητα της ροής εργασίας διαφέρουν σε κάθε CMS. Μερικά CMS 

δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει τη δική του ροής εργασίας 

και μερικά άλλα παρέχουν το πρότυπη σκληρό-κωδικοποιημένη ροή 

εργασίας δημιουργίας, επεξεργασίας, έγκρισης και προώθησης. 

 

5. Dynamic Page Generation Κάθε CMS παρέχει δυναμική δημιουργίας 

σελίδας από μια αποθήκη περιεχομένου με βάση τα σχεδιαγράμματα που 

ορίζονται από το μεταπεριεχόμενο. Συγκεκριμένα, αυτή η λειτουργία είναι 

μέρος της διαδικασίας CDSuB και υπολογίζει τα στοιχεία περιεχομένου και 

μεταπεριεχομένου, που όταν συνδυάζονται, ικανοποιούν το αίτημα του 

χρήστη.  

 

6. Personalization Με τη λειτουργία αυτή, ένα CMS βοηθά το χρήστη να 

ανακτήσει τις πληροφορίες που θέλει πραγματικά, ακόμα και όταν δεν 

ψάχνει για κάτι. Με τον μηχανισμό εξατομίκευσης, το CMS σημειώνει τις 

προσωπικές προτιμήσεις και τις συνήθειες πλοήγησης του χρήστη. Έτσι, 

κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στον ιστότοπο, το CMS παρέχει το 

περιεχόμενο του συγκεκριμένου χρήστη. 

 

7. Διαχείριση Προσωρινής Αποθήκευσης (cache) Τα περισσότερα CMS 

παρέχουν αυτή τη δυνατότητα για αποθήκευση προδιαμορφωμένων 

σελίδων στη μνήμη και στο δίσκο για ταχύτερη ανάκτηση. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι κοινές σελίδες δεν πρέπει να δημιουργούνται. 

 

8. Μετατροπή Περιεχομένου Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη. Ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το περιεχόμενο 

οποιασδήποτε μορφής με το αγαπημένο εργαλείο του και στη συνέχεια να 

το μετατρέψει στην απαιτούμενη μορφή της αποθήκης CMS. Αυτή η 

λειτουργία «απελευθερώνει» τον χρήστη από την ανάγκη της μάθησης ενός 

νέου εργαλείου, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. 
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9. Ενσωμάτωση Αναζήτησης Τις περισσότερες φορές, τα εργαλεία τρίτων, 

εκτός του CMS, είναι η χρήση για αναζήτηση. Αυτά τα CMS ειδικεύονται 

μόνο στη διαχείριση περιεχομένου. Ωστόσο, ορισμένα CMS έχουν τις δικές 

τους ενσωματωμένες μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι τόσο 

προηγμένες όσο αυτές των τρίτων, αλλά έχουν το πλεονέκτημα της 

εξοικονόμησης των χρημάτων του χρήστη που δεν αγοράζει μια μηχανή 

αναζήτησης και που στη συνέχεια, πρέπει να την εντάξει.  

 

10. Παρακολούθηση, Ανάλυση και Αναφορά Περιεχομένου και 
Επισκέψεις σε Ιστότοπους Η παρακολούθηση της χρήσης του 

διαδικτυακού τόπου είναι γνωστή ως ανάλυση της συχνότητας επιλογής 

(clickstream). Είναι η διαδικασία της ανάλυσης του πώς ένας χρήστης 

μπαίνει σε έναν ιστότοπο, πώς φεύγει και σε ποιες σελίδες προτιμά να έχει 

πρόσβαση μεταξύ εισόδου και εξόδου. Η ανάλυση click-stream δίνει 

πληροφορίες σχετικά με το πώς πολλοί χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε 

μια συγκεκριμένη σελίδα και ποια είναι η συνήθης αρχική και τελική σελίδα 

κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο. Η παρακολούθηση της χρήσης του 

ιστότοπου είναι απαραίτητη για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Ωστόσο, 

πολλά CMS δεν παρέχουν καλές δυνατότητες αναφορές για τη χρήση του 

δικτυακού τόπου. Συνήθως, τα εργαλεία τρίτων χρησιμοποιούνται για click-

stream και ανάλυση χρήσης ιστού για περισσότερες πολύτιμες 

πληροφορίες.  

 

Στις επόμενες τρεις παραγράφους, παρέχεται μια πιο αναλυτική περιγραφή του 

"Ελέγχου έκδοσης", "Ροής εργασιών" και "Εξατομίκευσης", τα οποία είναι μερικά 

από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός CMS. 

 

2.7. Ο ρόλος έκδοσης ελέγχου 
 

Χωρίς έλεγχο έκδοσης, ένας ιστότοπος θα χάσει την ακεραιότητα και η συνοχή 

της (Frazer, 2002; Conallen 2003). Ο έλεγχος έκδοσης εξασφαλίζει ότι μόνο ένα 

άτομο έχει πρόσβαση σε ένα κομμάτι του περιεχομένου σε οποιαδήποτε χρονική 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 35 
 

στιγμή (Dart 1999). Μερικά CMS έχουν ενσωματωθεί με συστήματα ελέγχου 

εκδόσεων τρίτων και κάποιοι άλλοι έχουν ενσωματωμένο. Εκτός αυτού, o έλεγχος 

έκδοσης συνήθως είναι στενά συνδεδεμένες με το σύστημα ροής εργασίας του 

CMS του. Είναι χρήσιμο τόσο για τους μεγάλους ιστότοπους, με πολλούς 

σχεδιαστές, προγραμματιστές και συγγραφείς, όσο και για μικρούς, με ένα άτομο. 

Ο έλεγχος έκδοσης περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της έκδοσης και την 

επαναφορά. 

Η παρακολούθηση της έκδοσης διατηρεί σε αρχείο καταγραφής όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του ένα στοιχείου περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, διατηρεί πληροφορίες 

σχετικά με το πότε έγιναν οι αλλαγές, πού έγιναν οι αλλαγές, ποιες αλλαγές έγιναν 

και γιατί έγιναν οι αλλαγές. 

Η διαδικασία επαναφοράς μπορεί να αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση ενός 

στοιχείου περιεχομένου με μια προηγούμενη σταθερή έκδοση. Τα στοιχεία της 

παραγωγής περιεχομένου και μεταπεριεχομένου που αναπτύσσονται κατά την 

παραγωγή συχνά απαιτούν μια επαναφορά.  

Σε ένα CMS, το σύστημα παρακολούθησης έκδοσης μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της θέσης του περιεχομένου στη ροή 

εργασίας. Σε βρίσκεται το περιεχόμενο στη ροή εργασίας; Έχει ήδη μετακινηθεί ή 

πρόκειται να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ροής εργασίας; Για να τη 

διαχείρισή του, το σύστημα εντοπισμού έκδοσης προσθέτει την τρέχουσα φάση 

της ροής εργασίας και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στις πληροφορίες που 

αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία ελέγχου εισαγωγής (check-in) περιεχομένου. 

 

Πλεονεκτήματα Ελέγχου έκδοσης και Παρακολούθησης 

Με τη βοήθεια του ελέγχου έκδοσης, ένας ιστότοπος αποφεύγει το χάος να πρέπει 

ο καθένας να αλλάξει κάτι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο έλεγχος έκδοσης 

παρέχει ασφάλιση περιεχομένου (Dart, 1999). Έτσι, μόνο ένα άτομο μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε τμήμα του περιεχομένου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η 

Παρακολούθηση έκδοσης συλλαμβάνει πότε, γιατί και από ποιον έγινε πρόσβαση 

σε τμήμα του περιεχομένου καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο έλεγχος 
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έκδοσης προσφέρει πολλά άλλα οφέλη. Μερικά από αυτά είναι τα εξής (Frazer, 

2002; Dart, 1999): 

  

Βελτιωμένες Επικοινωνίες 

Η παρακολούθηση έκδοσης παρέχει μια βελτιωμένη διαδικασία επικοινωνίας 

μεταξύ όλων των μερών που σχετίζονται με ένα κομμάτι του περιεχομένου. Η 

ομαλή μετάβαση μεταξύ όλων των σταδίων του κύκλου ζωής περιεχομένου 

εξασφαλίζεται από την αυτόματη παραγωγή και τη διακίνηση μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τον έλεγχο σε ένα στοιχείο περιεχομένου ή 

μεταπεριεχομένου. Η είσοδος όλων των απαιτούμενων επικοινωνιών στο 

σύστημα παρακολούθησης έκδοσης βοηθά επίσης στη δημιουργία μιας ομαλής 

μετάβασης. 

Η παρακολούθηση έκδοσης κρατά σε ένα πλήρες αρχείο καταγραφής όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε τμήμα του περιεχομένου σε μια 

προσβάσιμη περιοχή. Έτσι, όλες οι πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο 

κομμάτι του περιεχομένου είναι διαθέσιμες σε όποιον έχει λάβει άδεια και τις 

χρειάζεται. 

 

Βελτιωμένη Ροή Εργασίας 

Η ασφάλιση και καταγραφή στοιχείων περιεχομένου και μεταπεριεχομένου 

παρέχουν καλές πρακτικές ροής εργασίας. Ειδικότερα, η λειτουργία ασφάλισης 

παρέχει διακριτά σημεία έναρξης και τερματισμού σε κάθε στάδιο της ροής 

εργασιών. Λόγω της ασφάλισης, μόνο ένα άτομο εργάζεται για το περιεχόμενο σε 

οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αλληλοεπικάλυψη στη 

διαδικασία ανάπτυξης. 

Η ασφάλιση και καταγραφή στοιχείων περιεχομένου και μεταπεριεχομένου 

παρέχουν καλές πρακτικές ροής εργασίας. Ειδικότερα, η λειτουργία ασφάλισης 

παρέχει διακριτά σημεία έναρξης και τερματισμού σε κάθε στάδιο της ροής 

εργασιών. Λόγω της ασφάλισης, μόνο ένα άτομο εργάζεται για το περιεχόμενο σε 
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οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αλληλοεπικάλυψη στη 

διαδικασία ανάπτυξης. 

 

Προστατευμένη Αποθήκη  

Η έκδοση του συστήματος ελέγχου είναι ο μόνος τρόπος για να εισάγετε το 

περιεχόμενο μέσα στην αποθήκη. Η διαδικασία check-in/check-outπου παρέχει ο 

έλεγχος έκδοσης εξασφαλίζει ότι το κοινόχρηστο περιεχόμενο δεν επανεγγράφεται 

τυχαία (Dart, 1999). Ακόμη και αν το CMS διαθέτει ένα πολύπλοκο σύστημα 

ελέγχου έκδοσης, όπου πολλά άτομα επεξεργάζονται το ίδιο περιεχόμενο, το 

περιεχόμενο συγχωνεύεται σε μια ενιαία έκδοση πριν αποθηκευτεί στην αποθήκη.  

 

Επιβεβλημένη Δομή 

Η διαδικασία της ανάπτυξης του περιεχομένου είναι πιο δομημένη και συνεπής 

από όλα τα στάδια της ροής εργασίας. Υπάρχει μια συνέπεια στην ακολουθία των 

διαδικασιών "checkout", "αλλαγή" και "checkin". Το περιεχόμενο δεν μπορεί να 

επιλεγεί ή να επιστραφεί τυχαία από την αποθήκη. 

Ο έλεγχος έκδοσης βοηθά στη διατήρηση της δομής της ροής εργασίας. Ένα 

άτομο με ένα συγκεκριμένο ρόλο ελέγχει μόνο το περιεχόμενο για το οποίο έχει 

εξουσιοδοτηθεί. Άλλωστε, ο ίδιος δεν μπορεί να ελέγξει ένα κομμάτι του 

περιεχομένου μέχρι το περιεχόμενο έχει ελεγχθεί από κάποιον άλλο. 

 

Μειωμένος αριθμός ελαττωμάτων 

Το πιο δομημένο περιβάλλον που παρέχεται από τον έλεγχο έκδοσης για αλλαγή 

του περιεχομένου, μειώνει ή σχεδόν εξαλείφει τυχαία σφάλματα που 

προκαλούνται από διαγραφές περιεχομένου, χειροκίνητη συγχώνευση του 

περιεχομένου ή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μερών που διατηρούν το 

περιεχόμενο. 
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2.8. Ο ρόλος της Ροής Εργασιών 
 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ιστού μπορεί να έχει πολλές δυσκολίες. 

Μερικές από αυτές είναι οι εξής (Frazer, 2002; Nakano, 2002): 

• Αυξημένες ανάγκες σε χαρτί. 

• Το σύστημα απαιτεί υψηλή ένταση εργασίας. 

• Κάποια στοιχεία του περιεχομένου χάνονται. 

• Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης των στοιχείων 

περιεχομένου. 

• Κάθε μέλος του προσωπικού χρειάζεται εκπαίδευση σχετικά με τη 

δρομολόγηση των στοιχείων του περιεχομένου. 

• Η δημιουργία στοιχείων του περιεχομένου δεν γίνεται ποτέ με τον ίδιο 

τρόπο δύο φορές. 

• Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό του κόστους 

και του χρόνου της οικοδόμησης ενός στοιχείου περιεχομένου. 

 

Οι κυριότεροι λόγοι των παραπάνω προβλημάτων είναι συνήθως η ανυπαρξία 

ενός CMS, η ανυπαρξία μιας ροής εργασίας σε ένα CMS ή η λανθασμένη χρήση 

μιας ροής εργασίας σε ένα CMS. 

 

Τι είναι η Ροή εργασίας; 

Η ροή εργασίας ενός CMS είναι απλώς η ροή όλων των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν από την συντακτική και δημιουργική ομάδα του προσωπικού 

που κινεί ένα στοιχείο περιεχομένου ή μεταπεριεχομένου μέσω του κύκλου ζωής 

του, από την αρχή μέχρι την απόσυρση (Frazer, 2002; Nakano, 2002). 

 

Οφέλη μιας Ροής εργασίας 

Μια ροή εργασίας προσφέρει μια μεγάλη σειρά από οφέλη. Πολλά από αυτά είναι 

αφηρημένα και μερικά αγγίζουν την απόδοση της επένδυσης (ROI) άμεσα. 
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Παρακάτω, εμείς παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο σημαντικά οφέλη της ροής 

εργασίας (Frazer, 2002): 

• Μειωμένος κύκλος ζωής:  Επειδή η δρομολόγηση του περιεχομένου είναι 

αυτοματοποιημένη, ο χρόνος μετάβασης μεταξύ των ρόλων μειώνεται. 

Όταν το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο, ο επόμενος ρόλος στη ροή εργασίας 

κοινοποιείται αμέσως σε όσους εργάζονται σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ο 

χρόνος που περνά ένας ρόλος που διερευνά το σύστημα για εύρεση 

διαθέσιμου περιεχομένου μειώνεται. 

• Αυξημένη διακίνηση: Η ροή εργασίας διαιρεί τα στάδια του κύκλου ζωής σε 

μικρά, ανεξάρτητα, εύχρηστα μέρη. Αυτό επιτρέπει την εξειδίκευση εκ 

μέρους των ρόλων για ολοκλήρωση αυτών των σταδίων. Λόγω της 

εξειδίκευσης, οι ρόλοι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να 

μην χρειάζεται να ανησυχούν ώστε να κάνουν τη δουλειά των άλλων. 

• Εξάλειψη ξεχασμένων βημάτων διαδικασίας: Επειδή το περιεχόμενο ρέει 

από το ένα στο άλλο ρόλο, είναι αδύνατο ένα βήμα για να αγνοηθεί, εκτός 

εάν γίνει σκόπιμα. 

• Συνεχώς επαναλαμβανόμενη διαδικασία: Η WDA ορίζει μια συνεπή και 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Για παράδειγμα, η διαδικασία δημιουργίας 

περιεχομένου, μετά τον ορισμό της, θα είναι η ίδια μέχρι να αλλάξει και 

πάλι. 

• Ενδυνάμωση των χρηστών: Επειδή η δρομολόγηση του περιεχομένου είναι 

αυτοματοποιημένη, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν στις 

επιχειρηματικές δεξιότητες τους και να μην ανησυχούν για θέματα όπως 

από πού να κάνουν τη δουλειά τους ή πού πρέπει να πάει. 

• Ευελιξία διαδικασίας: ΈναWDA δίνει την ευκαιρία της αλλαγής της 

διαδικασίας για να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο εμπόριο. 

• Παρακολούθηση κατάστασης διαδικασίας: Κάθε πτυχή του κύκλου ζωής 

του περιεχομένου καταγράφεται. Έτσι, είναι πάντα διαθέσιμη όταν 

απαιτείται. 

• Παρακολούθηση κόστους διαδικασίας: Το κόστος της ανάπτυξης 

περιεχομένου μπορεί να υπολογιστεί με τη χρησιμοποίηση όλων των 

διαθέσιμων πληροφοριών, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
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2.9. Εξατομίκευση 
 

Σήμερα, η εξατομίκευση είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία στον τομέα της 

ανάπτυξης ιστότοπων (Conallen, 2003; Bouraset. al., 2004). Οι περισσότεροι 

ιστότοποι επιχειρούν να εφαρμόσουν κάποιο είδος εξατομίκευσης. Ο σκοπός της 

εξατομίκευσης είναι η προσπάθεια οικοδόμησης της σχέσης μεταξύ του περιηγητή 

στον ιστό και ενός ιστότοπου. Ένας επιτυχημένος ιστότοπος πρέπει να κάνει 

χρήστες μερικούς από τους εκατομμύρια περιηγητές. 

Παρακάτω, περιγράφουμε πολλές πτυχές της εξατομίκευσης και προσπαθούμε να 

δώσουμε μια εξήγηση για ποιο λόγο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ένας επιτυχημένος 

ιστότοπος χωρίς αυτήν. 

 

Τι είναι η Εξατομίκευση; 

Η Εξατομίκευση είναι η διαδικασία χρήσης αυτοματοποιημένης τεχνολογίας ιστού 

για την παραγωγή εξατομικευμένου περιεχομένου με βάση τις ανάγκες ενός 

χρήστη(Fraser, 2002). 

 

Στόχοι Εξατομίκευσης 

Η Εξατομίκευση έχει τους ακόλουθους στόχους (Fraser, 2002): 

 Διατήρηση ενδιαφέροντος 

 Δημιουργία μιας σχέσης 

 Προτροπή χρηστών για συμμετοχή 

 

Ενδιαφέρον 

Ένας ιστότοπος με εξατομίκευση μπορεί να συλλάβει το ενδιαφέρον του χρήστη, 

παρέχοντας το περιεχόμενο που θέλει να δει ο κόσμος. Ωστόσο, είναι δύσκολο για 

έναν ιστότοπο να προσφέρει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε έναν περιηγητή χωρίς 

να γνωρίζει τίποτα για αυτόν. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το πρώτο βήμα του 

κύκλου ζωής της εξατομίκευσης είναι η συλλογή πληροφοριών για τον χρήστη. 
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Αυτό συμβαίνει μόνο εάν ο περιηγητής έχει κάποιο αρχικό ή αρκετό ενδιαφέρον 

στον ιστότοπο.   

Σχέση 

Όταν κάποιος εφαρμόζει εξατομίκευση, ελπίζει στην οικοδόμηση σχέσεων με τους 

χρήστες του. Η Εξατομίκευση προσφέρει κάτι στον χρήστη και ο ιστότοπος 

λαμβάνει κάτι ως αντάλλαγμα. Αυτή είναι μια σχέση. 

 

Συμμετοχή 

Εάν ο ιστότοπος παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτό, θα 

έχει πολλές ευκαιρίες να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για 

αυτούς. Αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της εξατομίκευσης που παρέχει σημαντική 

αξία για τον χρήστη. Αυτή η τιμή, με τη σειρά της, διατηρεί το ενδιαφέρον στον 

ιστότοπο και κάνει τον χρήστη να επανέρχεται. 

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στον ιστότοπο με το να μοιράζονται τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις. Η συμμετοχή είναι ένα από τα πρώτα 

βήματα για την ανάπτυξη μιας πιστής κοινότητας χρηστών που βοηθά στην 

προώθηση του ιστότοπου. Φυσικά, είναι δυνατόν μέσω της συμμετοχής, μερικές 

κακές ή κακοπροαίρετες κριτικές να «σκοτώσουν» και τον ιστότοπο. 

 

Οφέλη της Εξατομίκευσης 

Με την εξατομίκευση ενός ιστότοπου και η ύπαρξη ενός CMS, τα οφέλη θα είναι 

εντυπωσιακά. Μερικά είναι τα εξής: 

 

Αυξημένη ικανοποίηση χρηστών 

Οι χρήστες λαμβάνουν την ακριβή πληροφορία χωρίς να απαιτείται μεγάλη 

προσπάθεια. 
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Με την ικανοποίηση των χρηστών, υπάρχουν δύο σημαντικά οφέλη: 

 Οι χρήστες πλέον γίνονται ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος 

διαφήμισης. 

 Οι ικανοποιημένοι χρήστες δεν έχουν πρόβλημα να απαντήσουν 

ερωτηματολόγια που παράγει το σύστημα εξατομίκευσης. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα προφίλ των χρηστών γίνονται λεπτομερέστερα. 

 

Διαρκείς σχέσεις 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της εξατομίκευσης είναι η οικοδόμηση σχέσεων με τους 

χρήστες. Αυτή η δύναμη επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να παράγει περιεχόμενο με 

βάση τα προφίλ παρόμοιων χρηστών, γνωρίζοντας ότι το περιεχόμενο θα 

ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των χρηστών, οι οποίοι θα επιστρέψουν 

στον ιστότοπο. 

Πιστοί χρήστες 

Ένας πιστός χρήστης ξοδεύει πολύ χρόνο σε μια τοποθεσία και σπάνια φεύγει. 

Ένας ιστότοπος με αποδεδειγμένα πιστούς χρήστες είναι πολύ ελκυστικός για 

τους διαφημιστές γιατί οι ίδιοι οι χρήστες ψάχνουν τις διαφημίσεις τους για 

περισσότερο χρόνο. Έτσι, ένας ιστότοπος μπορεί να απαιτήσει ένα μεγαλύτερο 

ποσό για να διαφημίσει. 

Διαρκέστερες Επισκέψεις στον Ιστότοπο 

Εάν ένας χρήστης παραμένει στον ιστότοπο για μεγάλο διάστημα, θα περάσει 

περισσότερο χρόνο για να απαντήσει σε ερωτηματολόγια, να προσθέσει σχόλια 

και ακόμα και να δημιουργήσει χαρακτηριστικό περιεχόμενο χωρίς κανένα κόστος 

για τον ιστότοπο. 

Μαθαίνοντας περισσότερα για τον χρήστη 

Εάν οι χρήστες δώσουν πολλές προσωπικές λεπτομέρειες, η εξατομίκευση θα 

είναι ακριβέστερη και ο ιστότοπος θα καλύπτει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες 

των χρηστών.  

Μαθαίνοντας τί λειτουργεί και τί όχι στους ιστότοπους 
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Με την εξατομίκευση, εμφανίζονται οι σκέψεις των χρηστών σχετικά με τον 

ιστότοπο, τις προτιμήσεις τους και τις δυσαρέσκειές τους. Έτσι, οι 

προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τον ιστότοπο και να 

καθορίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. 

2.10. Η ανάγκη για ένα CMS 
 

Αν προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από κάποιον να απαντήσει στο ερώτημα 

«Πότε χρειάζεστε ένα CMS;" θα βρούμε πολλούς λόγους που καθιστούν μια 

αναγκαιότητα τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.   

 

Ο πρώτος και πιο προφανής παράγοντας είναι η ποσότητα/ όγκος του 

περιεχομένου του ιστότόπου (Boiko, 2002). Όταν έχουμε να επεξεργαστούμε μια 

μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, είναι πολύ δύσκολο να γίνει χωρίς τη βοήθεια 

ενός CMS. Αλλά, λέγοντας ποσότητα του περιεχομένου, πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι δεν σημαίνει μόνο την ποσότητα των στοιχείων του 

περιεχομένου. Είναι, επίσης, ο αριθμός των διαφορετικών τύπων στοιχείων 

περιεχομένου με την οποία δημιουργείται ο ιστότοπος (Boiko, 2002). Για 

παράδειγμα, αν έχουμε να διαχειριστούμε 1.000 στοιχεία περιεχομένου κειμένου, 

είναι προφανώς πιο εύκολο να διαχειριστούμε τον ίδιο αριθμό στοιχείων που 

ανήκουν σε διαφορετικά είδη, όπως κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο και κινούμενες 

εικόνες. Κάθε είδος στοιχείων χρειάζεται μια αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας, 

διαχείρισης και δημοσίευσης. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί 

χωρίς καμία βοήθεια. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που αξίζει ένα CMS είναι το μέγεθος/όγκος 

των αλλαγών (Boiko, 2002). Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα προβλήματα 

προκαλούνται μόνο από τον όγκο του περιεχομένου. Ωστόσο, όταν ένας 

ιστότοπος είναι σε πλήρη λειτουργία, η ποσότητα της αλλαγής -με τη μορφή 

 προσθηκών, ενημερώσεων και διαγραφών - καθορίζει την πολυπλοκότητα του 

ιστοτόπου. Ένας ιστότοπος με 1.000 στοιχεία είναι απλός, αν ποτέ δεν αλλάζει. 

Πιο συγκεκριμένα, η πολυπλοκότητα επηρεάζεται από δύο είδη αλλαγών (Boiko, 

2002): 1) διακίνηση στοιχείων και 2) συχνότητα της αλλαγής του σχεδιασμού. 
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• Η διακίνηση στοιχείων είναι ο αριθμός των στοιχείων περιεχομένου που 

έχουν τροποποιηθεί με κάποιο τρόπο ανά μονάδα χρόνου. Για 

παράδειγμα, κάποιος σκοπεύει να δημιουργήσει 100 στοιχεία 

περιεχομένου ανά εβδομάδα. Αν κρίνει ότι περίπου 50 από αυτά ανά 

εβδομάδα θα καταστούν ξεπερασμένα και πρέπει να αρχειοθετηθούν ή να 

αφαιρεθούν (διαγραφούν) και περίπου 50 θα πρέπει να τροποποιηθούν 

κατά την ίδια χρονική περίοδο, η απόδοση θα είναι 200 στοιχεία ανά 

εβδομάδα. 

• Η συχνότητα της αλλαγής σχεδιασμού είναι ο ρυθμός που ένας ιστότοπος 

χρειάζεται συχνές αλλαγές στη μορφή και στο περιεχόμενο (look & feel). 

Δεν είναι ασυνήθιστο για παρουσιάζονται αλλαγές στο σχεδιασμό σε 

μηνιαία βάση και το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλες πονοκεφάλους στον 

Webmaster. Όσο συχνότερα παρουσιάζονται αλλαγές στη διάταξη, στη 

μορφή ή στην πλοήγηση, τόσο περισσότερο απαραίτητο είναι ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Περιεχομένου.  

 

Εκτός αυτού, ο αριθμός των διαφορετικών δημοσιεύσεων μπορεί να αυξήσει την 

πολυπλοκότητα, ακόμη και ενός μικρού ιστότοπου  (Boiko, 2002). Κυρίως, ο 

αριθμός αυτός εξαρτάται από τον ρυθμό εξατομίκευσης των δημοσιεύσεων. Για 

παράδειγμα, αν ένας εμπορικός ιστότοπος παρουσιάζει τις ίδιες σελίδες, 

ανεξάρτητα από το ποιος τον επισκέπτεται είναι προφανώς λιγότερο πολύπλοκος 

από εκείνον που παρουσιάζει μια διαφορετική σελίδα για κάθε χρήστη. 
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2.11. Πλεονεκτήματα ενός CMS 
 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζουμε μια λίστα με τα κύρια οφέλη που 

έχουμε χρησιμοποιώντας ένα CMS για έναν ιστότοπο(Frazer, 2002) (Prideaux, 

2004): 

 

Έλεγχος και Συνοχή 

Χρησιμοποιώντας ένα CMS μπορούμε να θέσουμε κάποια πρότυπα ιστότοπων, 

όπως γραμματοσειρές, στυλ και σχεδιαγράμματα. Όπως έχουμε πει, το σύνολο 

του περιεχομένου εισέρχεται στο σύστημα χωρίς μορφοποίηση. Όπως έχουμε 

ήδη περιγράψει το μεταπεριεχόμενο, το οποίο παρέχεται από το στοιχείοMMSUB 

είναι υπεύθυνο για τη μορφή και την εμφάνιση του περιεχομένου που 

αποθηκεύεται από το στοιχείο CMSUB.  

Όλα τα στοιχεία περιεχομένου που έχουν γραφτεί από τους συγγραφείς περνούν 

μέσα από την ροή του CMS. Αν ο συγγραφέας παρέχει μια μορφοποίηση που δεν 

είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, τοCMSUB θα το αντικαταστήσει με τα 

εταιρικά πρότυπα. 

 

Παγκόσμια Πρόσβαση Ενημέρωσης Ιστότοπου 

Η συντακτική λειτουργία των περισσότερων CMS είναι διαθέσιμη μέσω του 

διαδικτύου και ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο από 

οπουδήποτε. Το αρμόδιο προσωπικό έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση 

στην εκδοτική λειτουργικότητα και την εργασία εξ αποστάσεως, έχοντας μόλις 

έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο Internet. Με αυτόν τον τρόπο, διαχειριστές 

ιστότοπων εξοικονομούν χρήματα, επειδή δεν χρειάζεται να διατηρούν επιπλέον 

γραφεία για τα άτομα που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι. 

Η πρόσβαση στον ιστότοποCDSUB από το εκδοτικό προσωπικό γίνεται μέσω 

τυποποιημένων εντύπων Ιστού HTML. Χρησιμοποιείται η εξουσιοδότηση βάσει 

ρόλων. Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση στη συντακτική λειτουργικότητα και έχει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων που συνδέονται με τον ρόλο του. Ο χώρος 
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αποθήκευσης των δεδομένων είναι προσβάσιμος μόνο από αυτούς που έχουν 

έναν εξουσιοδοτημένο ρόλο. Έτσι, τα δεδομένα προστατεύονται από τους 

εισβολείς.  

 

Δεν απαιτείται Εγκατάσταση Σταθμού Εργασίας 

Οι διεπαφές των περισσότερων CMS είναι τυπικές φόρμες HTML που δεν 

απαιτούν ένα συγκεκριμένο σύστημα, αλλά μόνο έναν υπολογιστή με ένα τυπικό 

πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό. Τα CMS είναι προσβάσιμα μέσω του UNIX, 

Linux ή WindowsPC. 

 

Δεν απαιτείται γνώση HTML ή προγραμματισμού για τη σύνταξη 
περιεχομένου 

Το CMS διαχωρίζει τους ρόλους των συγγραφέων και σχεδιαστών. Αυτό μας 

επιτρέπει να προσλαμβάνουμε μόνο τους καλύτερους συγγραφείς και όχι μόνο 

συγγραφείς που γνωρίζουν επίσης HTML ή προγραμματισμό. Ένα καλό CMS 

εξαλείφει την ανάγκη για γνώση HTML και άλλες τεχνικές ικανότητες. Μια απλή 

διεπαφή "what you see is what you get" προσφέρεται για την παραγωγή νέων 

σελίδων ή την ενημέρωση των ήδη υπάρχων. 

 

 Πολλαπλοί Ταυτόχρονοι Χρήστες 

Πολλοί οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο CMS κατά την ίδια στιγμή 

καθώς πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται στη σχέση πελάτη-διακομιστή. 

Έτσι, πολλοί χρήστες μπορούν να εργαστούν στον ίδιο ιστότοπο ταυτόχρονα. 

Κάθε χρήστης έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο και ένα συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων. 

Μπορεί να κάνει μόνο τις λειτουργίες που του επιτρέπονται με βάση το ρόλο του. 

Για παράδειγμα, ένας χρήστης δημιουργεί ένα στοιχείο περιεχομένου και την ίδια 

στιγμή ένας άλλος επεξεργάζεται μεταπεριεχόμενο. Η εργασία ενός χρήστη δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις δραστηριότητες του άλλου. 
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Βελτιωμένη Συνεργασία 

Όπως έχουμε δει, ένα CMS επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να εργάζονται 

ταυτόχρονα στο ίδιο περιεχόμενο. Κάποιος γράφει περιεχόμενο, ενώ ένας άλλος 

δημιουργεί γραφικά. Ωστόσο, δεν είναι καλή η επεξεργασία μιας ιστορίας από δύο 

άτομα ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, οι πιθανές αλλαγές θα πρέπει να 

συγχωνευθούν. Ωστόσο, η όλη διαδικασία για το περιεχόμενο πρέπει να 

ακολουθεί τους κανόνες ροής εργασιών μέχρι την έγκρισή του από 

εξουσιοδοτημένο χρήστη.  

 

Επαναχρησιμοποίηση Στοιχείου Περιεχομένου 

Μερικές φορές, προτιμούμε να αρχειοθετούμε στοιχεία περιεχομένου αντί να τα 

καταργούμε όταν είναι παλιά, ξεπερασμένα ή άσχετα. Αυτό το στοιχείο 

περιεχομένου μπορεί να είναι χρήσιμο για διάφορους λόγους στο μέλλον. Για 

παράδειγμα, μια αρχειοθετημένη εικόνα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια 

διαφορετική ιστορία, αν ταιριάζει με τα άλλα στοιχεία περιεχομένου. Εκτός αυτού, 

με την αρχειοθέτηση στοιχείων περιεχομένου στο σύστημα, ο χρόνος έρευνας του 

συγγραφέα μειώνεται. Μπορεί εύκολα να ερευνήσει και να ανακτήσει ένα παλιό 

στοιχείο περιεχομένου και να το χρησιμοποιήσει ξανά, χωρίς καμία αλλαγή. 

 

Εξατομικευμένη Εμπειρία 

Μια άλλη χρήσιμη ικανότητα ενός CMS είναι η εξατομίκευση. Ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό μπορεί να υλοποιηθεί από έναν μηχανισμό τρίτων ή μπορεί να 

παρέχεται ως ενσωματωμένο χαρακτηριστικό. Με τον μηχανισμό εξατομίκευσης, 

το CMSσημειώνει τις προσωπικές προτιμήσεις και τις συνήθειες πλοήγησης των 

χρηστών και παρέχει περιεχόμενο του συγκεκριμένου χρήστη. Έτσι, όταν ο 

χρήστης ξαναμπεί στον ιστότοπο, παίρνει τις πληροφορίες που επιθυμεί, χωρίς 

έρευνα. Το όφελος είναι ότι ο χρήστης σίγουρα θα επανέλθει (θα επισκεφτεί τον 

ιστότοπο). 
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2.12. Κατηγορίες CMS 
 

Τα πρόσφατα χρόνια, παρουσιάστηκε μια μεγάλη ποικιλίαCMS. Επιπλέον, το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει δώσει επίσης μια 

μεγάλη ποικιλία από προκατασκευασμένα CMS ανοικτού κώδικα ως εναλλακτική 

λύση. Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε τις ακόλουθες κατηγορίες Συστημάτων 

Διαχείρισης Περιεχομένου σήμερα: 

1. Εμπορικά 

2. Ανοικτού κώδικα 

3. Εξατομικευμένα 

 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε προσέγγισης. Οι κύριες 

πηγές μας ήταν (Gottlieb, 2005; Robertson, 2004; Boiko, 2002; Prideaux, 2004). 

 

2.12.1. Εμπορικό CMS 
 

Τα εμπορικά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου παρέχουν πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως η στήριξη και σαφώς καθορισμένες συμφωνίες επιπέδου 

υπηρεσιών. Επίσης, μπορεί να κατασκευάστηκε έτοιμο για τις ανάγκες ενός 

ιστότοπου. Επιπλέον, τα εμπορικά CMS παρέχουν πολύ ισχυρή τεκμηρίωση και 

εκπαίδευση. 

 
Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τα εμπορικάCMS είναι το κόστος. Το κόστος 

της άδειας του εμπορικού CMS μπορεί να είναι ακριβό και σε συνδυασμό με τις 

δαπάνες προσαρμογής/ένταξης, η τιμή αυτή καθίσταται απαγορευτικά υψηλή. Τα 

εμπορικά CMS σπάνια αποτελεί λύση χαμηλού οικονομικού" προϋπολογισμού". 

 

Ένα εμπορικό CMS έχει πολλά μειονεκτήματα που μπορούν να βρεθούν στις εξής 

περιοχές: 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

1. Δαπάνες 
Ο πελάτης πληρώνει για την εμπορική άδεια CMS. Αυτό το κόστος σε σχέση με το 

κόστος εφαρμογής είναι μόνο ελαφρώς χαμηλότερο ή το ίδιο. Επιπλέον, υπάρχει 

το κόστος της συντήρησης που είναι αρκετά σημαντικό. 

 

2. Ασφάλεια 
Ο πρωτογενής κώδικας των εμπορικών CMS είναι "κλειστός". Με άλλα λόγια, ο 

πρωτογενής κώδικας δεν είναι ορατός για κάποιον που επιθυμεί να διορθώσει τα 

κενά ασφαλείας ή ελαττωματικές λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια.  

 

3. Σταθερότητα και απόδοση 
Η βάση τοποθέτησης των εμπορικών CMS δεν είναι υπερβολικά ευρεία. Έτσι, 

είναι δύσκολο για αυτά να δοκιμαστούν εκτενώς και να βελτιστοποιούνται μέσα 

από τις εμπειρίες των πελατών. 

 

4. Υποστήριξη 
Ο πελάτης δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από την πληρωμή για την υποστήριξη. Τα 

περισσότερα εμπορικά CMS δεν έχουν φόρουμ ή λίστες για ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των πελατών και της εταιρείας ανάπτυξης του προϊόντος.  

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα στη χρήση των εμπορικών 

συστημάτων. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι: 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

1. Ασφάλεια για το μέλλον 
Το μέλλον ενός εμπορικού CMS δεν είναι αβέβαιο. Στον εμπορικό τομέα 

μπορούμε να διαβεβαιώσουμε την ανάπτυξη/συντήρηση του συστήματος για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τα συστήματα ανοικτού κώδικα, η 

ανάπτυξη ενός εμπορικού CMS δεν μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή, διότι 

δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος ή ενδιαφέρον σε αυτό το έργο από μερικούς 

προγραμματιστές.  

 

2. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
Η εταιρεία ανάπτυξης του εμπορικού CMS κατέχει εκτεταμένη γνώση 

προγραμματισμού. Έτσι, μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις του λογισμικού ανά 

πάσα στιγμή και να εφαρμόσει έργα του πελάτη.  

 

3. Σταθερότητα και απόδοση 
Τα εμπορικά CMS έχουν ελεγχθεί επαγγελματικά, διότι αναπτύσσονται από 

επαγγελματίες προγραμματιστές, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο, τα 

προβλήματα στον τομέα της σταθερότητας και της απόδοσης. 

 

4. Εγγύηση 
Δεν υπάρχει εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής. 

 

5. Υποστήριξη 
Μια εκτεταμένη υποστήριξη είναι εγγυημένη. Ο πελάτης και η εταιρεία του 

προϊόντος έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για το χρονικό περιθώριο 

υποστήριξης. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των χρόνων, υπάρχουν 

συμβασιακές κυρώσεις.  
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2.12.2. CMS Ανοιχτού Κώδικα 
 

Η τιμή είναι ο κύριος λόγος που πολλοί χρήστες δοκιμάζουν αρχικά μια λύση 

ανοικτού κώδικα. Ένα CMS ανοικτού κώδικα είναι σημαντικά φθηνότερο από ένα 

εμπορικό CMS. Στα CMSανοικτού κώδικα, όπου ο πηγαίος κώδικας είναι 

«ανοιχτός», οι ευκαιρίες που πρέπει να εξατομικευτούν ώστε να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις του ιστότοπου (επιχείρησης) είναι επίσης μεγάλες. Υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλία από CMS ανοικτού κώδικα και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει ένα για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του (CMSMatrix 

http://www.cmsmatrix.org ; CMSML http://www.cmsml.org). 

 

Ένα σημαντικό θέμα για τα CMS ανοικτού κώδικα είναι η αβεβαιότητα. Αυτή η 

αβεβαιότητα ισχύει για πολλά πράγματα, όπως την υποστήριξη του προϊόντος, 

την τεκμηρίωσή του, την εκπαίδευση των χρηστών, κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα 

εξαρτώνται από εθελοντές προγραμματιστές και ως εκ τούτου στα CMS ανοικτού 

κώδικα δεν βλέπουμε μια μάρκα ή ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που 

προσφέρει διαβεβαιώσεις ή βοήθεια για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ασφάλειας του CMS (James Robertson, Choosing the right CMS). Επίσης, ο 

χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή του προϊόντος είναι συνήθως 

μεγαλύτερος από τον χρόνο με ανάλογο εμπορικό προϊόν CMS.  

 

Τα περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα 

προσφέρουν μια σειρά από οφέλη. Μερικά από αυτά είναι τα εξής (Robertson, 

2004): 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Χαμηλό κόστος 
Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει δωρεάν τον κώδικα Συστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα και οποιαδήποτε εμπορική υποστήριξη που 

συνδέεται με το προϊόν είναι συνήθως συγκρίσιμη ή φθηνότερη από άλλα 

προϊόντα. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα CMS ανοικτού κώδικα δωρεάν. Ορισμένες 

άδειες είναι δωρεάν για μη-εμπορικούς οργανισμούς, αλλά με επιβάρυνση για την 

http://www.cmsmatrix.org/
http://www.cmsml.org/
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εταιρική χρήση. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα CMS ανοικτού κώδικα δεν 

είναι ακριβή λύση. Λόγω του χαμηλού κόστους, τα CMS ανοικτού κώδικα είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικά για μικρούς ιστότοπους, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 

κυβερνητικά τμήματα.  

 

2. Πληρωμή για υπηρεσίες, όχι για λογισμικό 
Με δωρεάν CMS ανοικτού κώδικα, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του 

έργου αντιμετωπίζει σημαντικές υποστηρικτικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων:  

 προσαρμογή του CMS για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων 

 ενσωμάτωση του CMS με άλλα συστήματα της επιχείρησης 

 ανάπτυξη προτύπων, τα φύλλα στυλ και τον κωδικό δημοσίευσης 

 αναθεώρηση, αναδιάρθρωση και δημιουργία περιεχομένου 

 αξιολόγηση ευχρηστίας, τόσο για την τοποθεσία και το CMS 

 παροχή κατάρτισης στους ενδιαφερόμενους φορείς 

 
3. Ευκολία προσαρμογής 

Επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι δωρεάν, οι τοπικοί προγραμματιστές έχουν 

πρόσβαση σε αυτόν. Το γεγονός αυτό προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία. Έχουν την 

ικανότητα να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημα, προκειμένου να 

καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.   

 

4. Ανοικτές πλατφόρμες 
Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα συνήθως βασίζονται σε 

ανοιχτά εργαλεία, όπως PHP, Perl, Python, Java και UNIX. Δουλεύοντας σε αυτά 

τα περιβάλλοντα μειώνεται το «κλειδώματος» με συγκεκριμένους προμηθευτές ή 

πακέτα λογισμικού. Σε γενικές γραμμές, οι ανοικτές πλατφόρμες παρέχουν μεγάλη 

υποστήριξη λογισμικού και εμπειρία και επίσης μειώνουν το κόστος απασχόλησης 

των προγραμματιστών. 
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5. Συγκέντρωση των πόρων σε επιχειρήσεις 
Ο δωρεάν open-source κώδικας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν 

πόρους και να μοιράζονται τα οφέλη της διύλισης των λύσεων διαχείρισης 

περιεχομένου. Προσαρμογές και βελτιώσεις που έγιναν από μια επιχείρηση σε 

ένα urce CMS ανοικτού κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες 

επιχειρήσεις. 

 

6. Ευκολία ενσωμάτωσης 
Όπως έχουμε δει, δύο οφέλη CMS ανοικτού κώδικα είναι οι ανοικτές πλατφόρμες 

και η απλότητα της προσαρμογής. Εξαιτίας τους, τα CMS ανοικτού κώδικα 

μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα με πολλά άλλα συστήματα λογισμικού. Πολλά 

CMS ανοικτού κώδικα είναι κατασκευασμένα με νεότερη τεχνολογία, η οποία 

αναπτύχθηκε με την ένταξη κατά νου, όπως XML ή LDAP. 

 

7. Υποστήριξη κοινότητας 
Υπάρχει μια ενεργή κοινότητα εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, προγραμματιστών 

που υποστηρίζουν τα πιο δημοφιλή CMS ανοικτού κώδικα. Η ανταλλαγή γνώσεων 

είναι απεριόριστη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με πολλά 

εμπορικά πακέτα όπου η επικοινωνία γίνεται μόνο μεταξύ των πελατών και του 

προσωπικού υποστήριξης του πωλητή.  

 

8. 'Δοκίμασε πριν αγοράσεις' 
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι πολύ 'what you see is what you get' 

(Robertson, 2004). Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει ένα CMS ανοικτού κώδικα και 

στη συνέχεια να αξιολογήσει τη λειτουργία του πριν από τη λήψη της τελικής 

απόφασης. Τα CMS ανοικτού κώδικα δεν έχουν εμπορικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, τα διαθέσιμα έγγραφα τους τείνουν να καθορίσουν όλα τα πλεονεκτήματα 

και τις αδυναμίες του προϊόντος. Εκτός αυτού, οι πολυάριθμες λίστες δίνουν μια 

"εικόνα" της αντίδρασης της κοινότητας στο λογισμικό και τη φύση των ζητημάτων 

που ανακύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας έχει έναν ανεκτίμητο μηχανισμό 

για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της μέλλουσας λύση. 
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9. Ταχύτατη επίλυση προβλημάτων 
Τα σφάλματα είναι συνήθη σε οποιοδήποτε σύστημα. Για να διορθώσετε ένα 

προσδιορισμένο σφάλμα σε ένα εμπορικό σύστημα CMS, η μόνη επιλογή είναι να 

το αναφέρετε στον πωλητή και να περιμένετε τις ενέργειές του. Στη χειρότερη 

περίπτωση, μπορεί να περιμένετε έξι μήνες ή έναν χρόνο πριν από την 

κυκλοφορία της νέας έκδοσης που δίνει μια λύση για το θέμα ή τον περιορισμό. 

Στα CMS ανοικτού κώδικα, υπάρχουν δύο επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν 

στον καθορισμό σφάλματος:  

 Αναφορά του προβλήματος στην κοινότητα CMS. Χρειάζονται συνήθως 

μόνο λίγες μέρες σε έναν προγραμματιστή ή έναν χρήστη, ο οποίος έχει 

διορθώσει ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα, να σας δώσει λύση.  

 Λύστε το πρόβλημα μόνοι σας. Ο πηγαίος κώδικας είναι πλήρως 

προσβάσιμος. Εάν υπάρχει επαρκής γνώση, κάθε θέμα θα λυθεί. 

 

10.  Μελλοντική θωράκιση 
Αν ένα εμπορικό CMS τερματίζεται (αποσύρεται), ή «κλείνει» η εταιρεία 

ανάπτυξης, η διαθέσιμη υποστήριξη παύει αμέσως. Γνωρίζουμε ότι με μια λύση 

ανοικτού κώδικα δεν υπάρχει εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή για την 

υποστήριξη και τις αναβαθμίσεις. Η πλήρης πρόσβαση στον κώδικα επιτρέπει την 

περαιτέρω ανάπτυξη ή ενημέρωση. Έτσι, ένας οργανισμός έχει την συνεχή 

ευκαιρία να δοκιμάζει ένα CMS ανοικτού κώδικα προκειμένου να «ικανοποιήσει» 

τις απαιτήσεις του. Με τον τρόπο αυτό, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου 

ανοικτού κώδικα είναι η «μελλοντική θωράκιση" έναντι της αβεβαιότητας στην 

αγορά. 

 

Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από πιθανά θέματα με λύσεις ανοικτού κώδικα 

(Robertson, 2004): 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Το “δωρεάν» δεν σημαίνει ανέξοδο 
Όταν χρησιμοποιούμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

κόστος σε όλα. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση με άλλα συστήματα και η 

υποστήριξη του κόστους προσαρμογής. 

 

2. Δεν είναι σε επίπεδο επιχείρησης 
Συνήθως, τα CMS ανοικτού κώδικα είναι ελκυστικά για μικρές ή μεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

3. Κακή χρηστικότητα 
Η κακή χρηστικότητα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα του λογισμικού 

ανοικτού κώδικα. Τα CMS ανοικτού κώδικα έχουν την αδυναμία αυτή και, 

δεδομένου ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό σε έναν 

οργανισμό, προκαλούν πολλές δυσκολίες στη λειτουργία της επιχείρησης. Σε 

γενικές γραμμές, οι προγραμματιστές των CMS ανοικτού κώδικα επικεντρώνονται 

κυρίως στην τεχνική δομή και το σύνολο των δυνατοτήτων των συστημάτων.  

 

4. Έλλειψη τεκμηρίωσης 
Δυστυχώς, τα περισσότερα CMS ανοικτού κώδικα παρέχουν μόνο μια μικρή 

ποσότητα τεκμηρίωση και άλλες πληροφορίες υποστήριξης. Έτσι, οι χρήστες 

συχνά ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο για να «γνωρίσουν» το σύστημα και να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες του. 

 

5. Κίνδυνος υπερεπένδυσης 
Το γεγονός ότι τα CMS ανοικτού κώδικα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, 

εισάγει τον κίνδυνο της υπερεπένδυσης των οργανισμών στην ανάπτυξη 

προϊόντων. Πολλοί οργανισμοί, κυρίως οι οργανισμοί που δεν είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, ξοδεύουν πολλά χρήματα για τη δημιουργία 

εσωτερικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, η πρόσβαση στον 
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πηγαίο κώδικα γίνεται μειονέκτημα, επειδή μπορεί να προκληθεί υπερβολική 

προσαρμογή. 

 

6. Έλλειψη μέλλοντος 
Οι οργανισμοί δεν διστάζουν να αγοράσουν ένα εμπορικό CMS που έχει 

αναπτυχθεί, που υποστηρίζεται και διατίθενται στο εμπόριο από μια μεγάλη 

εταιρεία. Με τα συστήματα ανοικτού κώδικα, το μέλλον είναι αβέβαιο, γιατί δεν 

υπάρχουν προγραμματισμένες αναβαθμίσεις έκδοσης και την συσκευασίες 

υπηρεσιών. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν έχει πλήρη δόση αλήθειας. ΤαCMS 

ανοικτού κώδικα συνήθως έχουν ένα υψηλό επίπεδο κοινοτικής στήριξης που 

παρέχει μεγαλύτερη εγγύηση για τη μελλοντική στήριξη από ότι μπορεί να 

προσφέρει ένας εμπορικός πωλητής. 

 

2.12.3. Προσαρμοσμένο CMS με βάση framework ανοιχτού κώδικα 
 

Ορισμένοι προγραμματιστές Web προσπαθούν να κατασκευάσουν/ 

προσαρμόσουν ένα «νέο» CMS πάνω σε ανοικτό κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να έχουν τα χαρακτηριστικά ενός εμπορικού CMS χωρίς τη δημιουργία 

ενός συστήματος από το μηδέν. Αυτός ο τύπος του CMS μπορεί να πληροί 

πολλές από τις καθορισμένες απαιτήσεις. Αν όχι, υπάρχει η ελπίδα γιατί είναι 

προσαρμόσιμο.  

 
Η προηγούμενη προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης κάποια αβεβαιότητα. Ένα 

τέτοιο CMS εισάγει πρόσθετες ανησυχίες φορολόγησης των εσωτερικών πόρων 

για την ανάπτυξη που μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω χρόνους υλοποίησης και 

να εισαγάγουν μεγάλες απαιτήσεις υποστήριξης προϊόντων με την ομάδα 

ανάπτυξης σας  (Robertson, 2004). 
 

  



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 57 
 

3.  Ορισμός framework για εκτίμηση CMS 
 

Περίληψη 

Υπάρχουν διάφορα κριτήρια που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για την 

επιλογή μιας αποτελεσματικής λύσης ανοικτού κώδικα W-CMS. Με την εξέταση 

των διαθέσιμων πόρων συνειδητοποιούμε ότι το CMS σήμερα παρέχουν μια 

μεγάλη σειρά από χαρακτηριστικά που καθιστούν τη διαδικασία επιλογής της 

επιθυμητής λειτουργικότητας μια καθόλου εύκολη εργασία. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να επιλεχθεί το σωστό σύστημα είναι απαραίτητο πρώτα να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις που ορίζουν τη λειτουργικότητα που χρειαζόμαστε 

πραγματικά. Ωστόσο, ένα CMS μπορεί να είναι επιτυχές, μόνο εάν οι λειτουργίες 

του μπορούν να γίνει εύκολα και οι χρήστες είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 

αυτό το εργαλείο. Για το λόγο αυτό, σε αυτό το κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να 

καθορίσουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την 

λειτουργικότητα, όσο και τα κριτήρια ευχρηστίας. 

 

3.1. Επισκόπηση 
 

Η επιλογή ενός προδημιουργημένου CMS ανοικτού κώδικα μπορεί να είναι ένα 

αποπροσανατολιστικό έργο, λόγω του μεγάλου αριθμού των εναλλακτικών 

λύσεων. Διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, χρησιμοποιώντας διάφορες 

πλατφόρμες, γλώσσες προγραμματισμού και προσεγγίσεις διαχείρισης 

περιεχομένου. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αρκετά περίπλοκη. Πώς 

μπορούμε να αποφασίσουμε ποια CMS ανοικτού κώδικα είναι σωστά για μας; 

 

Είναι προφανές ότι το πρώτο σημαντικό και καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή 

ενός CMS είναι η λειτουργικότητα. 

Ως Λειτουργικότητα ορίζονται οι ικανότητες ή οι συμπεριφορές του 

προγράμματος, η εφαρμογή ή ένα σύστημα. Είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών της ή «τα πράγματα που μπορεί να κάνει»(ISO 

9126). 
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Όλα τα CMS έχουν έναν κοινό στόχο: «τη διαχείριση του περιεχομένου στον 

ιστότοπο" αλλά το καθένα από αυτά προσφέρει ένα ειδικό κατάλογο των 

πλεονεκτημάτων και των εργαλείων για το σκοπό αυτό. Με άλλα λόγια, κάθε CMS 

έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Εάν η περισσότερες από τις υπηρεσίες CMS 

είναι χρήσιμες για το προσωπικό και πληρούν τις (πιο) λειτουργικές απαιτήσεις 

που έχουν τεθεί από τους ιδιοκτήτες του ιστότοπου, το σύστημα θα είναι μια καλή 

λύση. 

 

Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτελείται από ένα σύστημα λογισμικού δεν εγγυάται 

την επιτυχία ή την αποδοχή του συστήματος. Σε αυτό το σημείο, τίθεται η σημασία 

της ευχρηστίας. Το ISO 9241-11 δίνει τον ακόλουθο ορισμό: 

 

Η ευχρηστία είναι «ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες με σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων υπό καθορισμένες συνθήκες χρήσης κατά 

τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο παρέχοντας 

υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες ”. 

 

 

 
Σχήμα 3.1: Χαρακτηριστικά ευχρηστίας 
 

 

 

Effectiveness Efficiency 

User Satisfaction 
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Έτσι, σύμφωνα με το πρότυπο που μπορούμε να έχουμε τους παρακάτω 

τρόπους για να εκτελεστεί κάποιο είδος της μέτρησης(ISO 9126):  

α) Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. Η ευχρηστία θα 

μπορούσε να μετρηθεί από την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος που απαιτούνται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

β) Με ανάλυση της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης. Η ευχρηστία θα 

μπορούσε να μετρηθεί με τη μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των χρηστών που ασκούν εργασία με ένα προϊόν. Ωστόσο, οι τρέχουσες 

αναλυτικές προσεγγίσεις δεν δίνουν πολύ ακριβείς εκτιμήσεις της 

χρηστικότητας. Καθώς η αλληλεπίδραση είναι μια δυναμική διαδικασία στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν μπορεί να μελετηθεί απ 'ευθείας. 

γ) Με την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, 

η οποία προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο, και τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών του προϊόντος. 

Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα από τα χαρακτηριστικά της ευχρηστίας. 

 

Σύμφωνα με την Nielsen (Nielsen, 2000) ορισμένες από τις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες μετρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Αποτελεσματικότητα 

• Χρόνος εκπαίδευσης 

• Χρόνος απόκτησης επάρκειας 

• Αριθμός εντολών/ ενεργειών ανά εργασία 

• Αριθμός εντολών/ λειτουργιών που δεν χρησιμοποιούνται ποτέ 

• Πόσες φορές γίνεται πρόσβαση στη "βοήθεια"  

• Το ποσοστό επιτυχίας έναντι αποτυχίας στην ολοκλήρωση των εργασιών 
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Αποδοτικότητα 

• Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας 

• Ρυθμός σφαλμάτων 

• Αριθμός ολοκληρωμένων εργασιών σε δεδομένο χρόνο 

• Χρόνος αποκατάστασης σφάλματος 

• Χρόνος/καθυστέρηση απόφασης 

 

Ικανοποίηση χρηστών 

• Θετικές εναντίον αρνητικών δηλώσεων που καταγράφονται κατά τη 

διάρκεια παρατηρήσεων 

• Θετικές εναντίον αρνητικών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο 

• Απόψεις που εκφράζονται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. 

 

Σήμερα, η χρηστικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία/ 

αποδοχή ενός προϊόντος λογισμικού. Σήμερα, οι χρήστες δεν βασίζονται στον 

κατάλογο λειτουργικότητας και μόνο ενός προϊόντος λογισμικού για να την 

επιλέξετε. Η ευχρηστία στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας σοβαρός τομέας 

έρευνας και μπορούμε να δούμε πολλά συνέδρια, χαρτιά, βιβλία κ.α οργανωμένα 

σε όλο τον κόσμο (Nielsen, 2000; Garzottoet. al., 1998; Sartzetakiet. al., 2003). 

Εφόσον ένα μελλοντικό CMS ανοικτού κώδικα "βομβαρδίζεται" από έναν τεράστιο 

αριθμό προϊόντων, κάποιος πρέπει να βρει έναν τρόπο να κάνει την καλύτερη 

επιλογή. Αλλά, θα είναι η επιλογή κάποιου με βάση τις προσφερόμενες 

λειτουργίες υπηρεσιών του συστήματος ή της ευκολίας της χρήσης;  

Η ευχρηστία συνδέεται συχνά με τις λειτουργίες του συστήματος. Αλλά, η «μεγάλη 

λειτουργικότητα» δεν σημαίνει επίσης «μεγάλη χρηστικότητα". Η καλύτερη 

περίπτωση για ένα σύστημα είναι να συμβαδίζει η λειτουργικότητα και η 

ευχρηστία. Ένα σύστημα θα πρέπει να έχει έναν αριθμό λειτουργιών που 

μπορούν να εφαρμοστούν με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο από τους 

χρήστες, έτσι ώστε η χρηστικότητά του να είναι στο καλύτερο επίπεδο. 

Οι ακόλουθες δύο ενότητες περιγράφουν τη λειτουργικότητα και τα κριτήρια 

ευχρηστίας για τοW-CMS. 
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3.2. Κριτήρια Λειτουργικότητας 
 

Το πρώτο βήμα του πλαισίου αξιολόγησής μας είναι να ελέγξετε τον κατάλογο των 

χαρακτηριστικών που το ιδανικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει. Έτσι, είναι 

σημαντικό ο αξιολογητής να έχει πρόσβαση σε κάποιο είδος λίστας 

λειτουργικότητας. Βρήκαμε δύο σημαντικές συνεισφορές προς αυτή την 

κατεύθυνση στο διαδίκτυο: 

• Το CMSML (http://www.cmsml.org) που είναι μια πρωτοβουλία που 

πρωτοξεκίνησε από το CMSReview (http://www.cmsreview.com), το 

OSCOM (http://www.oscom.org), και το Εργαστήριο Αξιολόγησης CMS του 

University of Washington School για τον προσδιορισμό μιας προδιαγραφής 

XML που πωλητές CMS θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να 

περιγράψουν τα προϊόντα τους, 

• Το CMSMatrix (http://www.cmsmatrix.org/) που εκτιμά πάνω από τα 150 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού σε μια μήτρα με πάνω από 100 

λειτουργίες. Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει έναν μηχανισμό για να κάνει τη 

συγκρίσεις λειτουργικότητας έως τριών CMS ανοικτού κώδικα ταυτόχρονα. 

Οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται εθελοντικά από τους προγραμματιστές 

λογισμικού και τους τηλεθεατές που δημοσιεύουν τις διορθώσεις με βάση 

την πραγματική παγκόσμια εμπειρία τους με το λογισμικό.  

 

Οι βασικές πηγές παρέχουν μια μεγάλη σειρά από χαρακτηριστικά που καθιστούν 

τη διαδικασία επιλογής της επιθυμητής λειτουργικότητας καθόλου εύκολη. Ως εκ 

τούτου, προκειμένου να επιλεχθεί το σωστό σύστημα είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις ή αλλιώς το πεδίο της έρευνας. Για τους μεγάλους 

οργανισμούς, η διαδικασία ανάλυσης των αναγκών, προκειμένου να αγοραστεί 

ένα CMS απαιτεί πολλά βήματα στα οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ένα ειδικό έγγραφο που 

συνοψίζει τις υποκείμενες απαιτήσεις διαχείρισης περιεχομένου.  

Στην περίπτωσή μας, χρειαζόμαστε ένα WebCMS ανοικτού κώδικα, προκειμένου 

να αναπτυχθεί μια πύλη e-Learning στο ΤΕΙ Πειραιά. Ο πρωταρχικός στόχος της 

πύλης θα είναι η προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε κάθε 

http://www.cmsml.org/
http://www.cmsreview.com/
http://www.oscom.org/
http://www.cmsmatrix.org/
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 τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή λειτουργικότητα του 

υποψήφιου CMS πρέπει να καθορίσουμε καταρχάς τις ειδικές ανάγκες ή τις 

απαιτήσεις της πύλης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε μια διαδικασία 

προδιαγραφής απαιτήσεων. Η βασική πηγή μας ήταν τα μέλη της e-learning 

εργαστήριο του ΤΕΙ Πειραιά.  

Οι πιο σημαντικές απαιτήσεις του συστήματος, όπως ορίζεται από το Εργαστήριο 

e-Learning του ΤΕΙ Πειραιά είναι οι ακόλουθες: 

• Οι περισσότεροι από τους χρήστες του συστήματος, δεν θα έχουν ειδικές 

τεχνικές γνώσεις (καθηγητές, δασκάλους, γραμματέας, φοιτητές) και ως εκ 

τούτου, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ένα εύκολο στη χρήση 

περιβάλλον συγγραφής.  

• Διαφορετικό είδος των χρηστών (π.χ. διαχειριστές, εκπαιδευτές, 

γραμματείς, κλπ) θα χρειαστείτε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 

• Κάθε τμήμα στο ΤΕΙ Πειραιά χρειάζεται ένα ξεχωριστό χώρο για τη 

φιλοξενία των υπηρεσιών e-learning του. Έτσι, το σύστημα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πολλαπλές τοποθεσίες. 

• Το σύστημα διαχείρισης μάθησης του ΤΕΙ Πειραιά χρησιμοποιεί έλεγχο 

ταυτότητας LDAP. Για την αποτελεσματική διαχείριση των διαπιστευτηρίων 

των χρηστών, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας 

με τον υπάρχοντα διακομιστή καταλόγου του εργαστηρίου e-learning. 

• Η διαδικασία της δημοσίευσης χρειάζεται κάποιο είδος της διαχείρισης της 

ροής εργασίας. Είναι επιθυμητό το σύστημα να υποστηρίξει ροές εργασίας.  

• Διάφορες εκδηλώσεις e-learning θα πρέπει να προγραμματιστούν και να 

διαχειριστούν. Η εγγραφή σε αυτά τα γεγονότα είναι επιθυμητή.  

• Διάφορα φόρουμ συζήτησης πρέπει να θεσπιστούν και να διαχειρίζονται. 

• Είναι επιθυμητό το σύστημα να υποστηρίξει εξατομικευμένη πρόσβαση στις 

πληροφορίες. 

• Είναι επίσης επιθυμητό το σύστημα να στηρίξει δημοσκοπήσεις. 

• Οι διαχειριστές της πύλης χρειάζονται υποστήριξη για απομακρυσμένη 

διαχείριση. 
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• Απαιτούνται διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως σελίδες που έχει 

επισκεφθεί, οι χρήστες ανά χρονική περίοδο, κ.λπ. Το σύστημα πρέπει να 

είναι ικανό να παρέχει τέτοιες στατιστικές μέσω διεπαφής ιστού. 

• Η διαχείριση της διάταξης και μορφής της πύλης θα πρέπει να είναι εύκολη. 

Διάφορα θέματα, περιβάλλοντα και οδηγοί στυλ χρειάζονται μαζί με μια 

εύκολη διαδικασία για να τα επαναχρησιμοποιούνται σε διάφορες 

ιστοσελίδες. Επιπλέον, για τους προχωρημένους χρήστες, η υποστήριξη 

μιας γλώσσας προτύπου είναι επίσης επιθυμητή. 

• Είναι επιθυμητό το σύστημα να υποστηρίζει κάποιου είδους έλεγχος 

έκδοσης των σελίδων.  

• Το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να είναι ευέλικτη σε μελλοντικές 

επεκτάσεις μέσω πρόσθετων μονάδων (add-onmodules) ή εφαρμογών. 

 

Με την ανάλυση των παραπάνω απαιτήσεων κατασκευάσαμε την επιθυμητή λίστα 

λειτουργικότητας. Παρακάτω, έχουμε κάνει μια κατηγοριοποίηση των 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις παραπάνω απαιτήσεις, μαζί με 

κατάλληλες ερωτήσεις που διευκρινίζουν πτυχές αυτών των χαρακτηριστικών: 

 

Περιβάλλον Επεξεργασίας 

1. Το σύστημα υποστηρίζει μια διεπαφή επεξεργασίας η οποία είναι οικεία 

στους μη εξειδικευμένους χρήστες (π.χ. για την εξοικείωση των χρηστών με 

το Microsoft Word); 

2. Το σύστημα υποστηρίζει μια διεπαφή επεξεργασίας που επιτρέπει 

επεξεργασία WYSIWYG; 

3. Υποστηρίζει το σύστημα χειρισμό περιεχομένου με μεταφορά και απόθεση 

(drag-n-drop); 

4. Υποστηρίζει το σύστημα λειτουργίες «αναίρεσης» κατά την επεξεργασία 

περιεχομένου; 

5. Έχει το σύστημα ενσωματωμένο ορθογράφο; 

6. Επιτρέπει το σύστημα αποκοπή και επικόλληση (cut&paste) περιεχομένου 

από μια περιοχή του ιστότοπου σε άλλη; 
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Γραφικά και Πολυμέσα 

7. Το σύστημα υποστηρίζει κάποιο χειρισμό των εικόνων (π.χ. αλλαγή 

μεγέθους); Αυτό είναι αναγκαίο για μη έμπειρους συγγραφείς, οι οποίοι δεν 

θα χρειαστούν επιπλέον γραφικά εργαλεία επεξεργασίας για απλούς 

χειρισμούς. 

8. Αυτό το σύστημα υποστηρίζει κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στοιχείων μέσων; 

 

Η δομή του ιστότοπου 

9. Μπορεί το σύστημα να προσφέρει οπτική προβολή της δομής του 

ιστότοπου; 

10. Μπορεί το σύστημα να διατηρήσει αυτόματα ένα χάρτη του ιστότοπου; 

11. Υποστηρίζει το σύστημα την μετακίνηση και αντιγραφή των σελίδων (ή 

ομάδα σελίδων) με εύκολο τρόπο; 

 

Η διαχείριση των συνδέσμων 

12. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση (δημιουργία, επεξεργασία) 

συνδέσμων; 

13. Μπορεί το σύστημα να χειριστεί σπασμένους συνδέσμους; 

14. Μπορεί το σύστημα να χειριστεί συνδέσμους αρχείων όπως doc, pdf, ppt, 

κτλ.; 

15. Μπορεί το σύστημα να χειριστεί συνδέσμους ή εικόνες; 

16. Μπορεί το σύστημα να προσφέρει URL φιλικά προς τον χρήστη; 

 

Ο τρόπος που ένας χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστημα 

17. Το σύστημα απαιτεί από το χρήστη να εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό, ώστε 

να έχουν πρόσβαση σε αυτό; 

18. Το σύστημα υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στον 

ιστό; 

19. Το σύστημα επιτρέπει στους συγγραφείς να έχουν απομακρυσμένη 

πρόσβαση στο σύστημα; 
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Υποστήριξη ροής εργασίας 

20. Το σύστημα υποστηρίζει τις ροές εργασίας; 

21. Εάν ένα σύστημα υποστηρίζει τις ροές εργασίας, επιτρέπει στους χρήστες 

να δημιουργήσουν τις δικές τους ροές εργασίας; 

22. Εάν ένα σύστημα υποστηρίζει τις ροές εργασίας, είναι δυνατόν για τα μέλη 

της ροής εργασίας να ειδοποιούνται με κάποια μέθοδο; (π.χ.e-mail); 

 

Χρήστες και δικαιώματα 

23. Το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία διαφορετικών τύπων των χρηστών, 

με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης; 

24. Μπορεί το σύστημα να δημιουργήσει και να εκχωρήσει ρόλους στους 

χρήστες; 

25. Το σύστημα επιτρέπει δικαιώματα πρόσβασης σε σελίδες ανά χρήστη ή 

ρόλο; 

26. Επιτρέπει το σύστημα έλεγχο ταυτότητας με κάποιο υπάρχοντα διακομιστή 

καταλόγου (π.χ. LDAP); 

27. Υποστηρίζει το σύστημα ιστορικό σύνδεσης των χρηστών; 

28. Διαθέτει το σύστημα όριο στον αριθμό χρηστών; 

 

Εκδηλώσεις και Συνδρομές 

29. Υποστηρίζει το σύστημα τη δημιουργία διάφορων εκδηλώσεων; 

30. Υποστηρίζει το σύστημα τη συνδρομή σε αυτές τις εκδηλώσεις; 

31. Υποστηρίζει το σύστημα τη διαχείριση των καταλόγων χρηστών που 

μπορούν να ειδοποιηθούν από το σύστημα μέσω e-mail σε διάφορα 

θέματα; 

 

Πολυγλωσσικό Περιεχόμενο 

32. Υποστηρίζει το σύστημα πολυγλωσσικό περιεχόμενο; 

33. Το σύστημα υποστηρίζει μια εντελώς ξεχωριστή εκδοχή ενός ιστοτόπου για 

κάθε γλώσσα ή υποστηρίζει μια τοποθεσία για όλες τις γλώσσες (όπου η 

δομή είναι μόνο μία, αλλά υπάρχουν οι σελίδες σε πολλαπλά αντίτυπα για 

κάθε υποστηριζόμενη γλώσσα); 
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34. Υποστηρίζει το σύστημα την κωδικοποίηση UTF-8; 

35. Το σύστημα τοπικοποιείται/ διεθνοποιείται; 

 

Έλεγχος έκδοσης 

36. Υποστηρίζει το σύστημα εκδόσεις σελίδων περιεχομένου; 

37. Το σύστημα προσφέρει με τα δεδομένα που μπορούν να εκχωρηθούν σε 

αντικείμενα περιεχομένου; 

 

Θέματα, Περιβάλλοντα εργασίας και Πρότυπα στο περιβάλλον συγγραφής 

38. Υποστηρίζει το σύστημα θέματα, περιβάλλοντα και πρότυπα; 

39. Προσφέρει το σύστημα οδηγό στυλ για την εύκολη δημιουργία στυλ, 

θεμάτων και προτύπων; 

40. Υποστηρίζει το σύστημα μια διεπαφή με βάση τον ιστό για την προσθήκη 

στυλ/ θεμάτων ή/και προτύπων; 

41. Προσφέρει το σύστημα μια γλώσσα για τα πρότυπα; 

42. Υποστηρίζει το σύστημα την επαναχρησιμοποίηση των 

θεμάτων/περιβαλλόντων/προτύπων και άλλων τοποθεσιών; 

 

Μονάδες ή Ενσωματωμένες εφαρμογές (επεκτασιμότητα) 

43. Υποστηρίζει το σύστημα προϋπάρχοντα πρότυπα ή αλλιώς 

ενσωματωμένες εφαρμογές; Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να είναι: 

o Φόρουμ συζητήσεων 

o Chat 

o Blog 

o Δημοσκοπήσεις 

o Έρευνες 

o Μηχανή αναζήτησης 

o Διαχείριση Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) 
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Περιβάλλον δημοσιεύσεων 

44. Μπορεί το σύστημα να φιλοξενεί πολλαπλές τοποθεσίες; 

45. Υποστηρίζει το σύστημα υποτοποθεσίες μέσασε μία τοποθεσία; 

46. Προσφέρει το σύστημα στατιστικές σχετικά με τη χρήση μιας τοποθεσίας; 

47. Ακολουθεί το σύστημα την προδιαγραφή W3C για συμμόρφωση με το 

XHTML; 

48. Προσφέρει το σύστημα προσωρινή αποθήκευση στις σελίδες; 

49. Προσφέρει το σύστημα έναν μηχανισμό για ισορρόπηση φορτίου; 

 

3.3.  Κριτήρια Ευχρηστίας 
 

Παρά το ότι η ύπαρξη μιας ειδικής λειτουργίας που επιτελείται από ένα σύστημα 

λογισμικού είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για να επιλεχθεί το σύστημα, ο τρόπος με 

τον οποίο η λειτουργικότητα υλοποιείται ή πιο συγκεκριμένα, πώς ο τελικός 

χρήστης αντιλαμβάνεται αυτή τη λειτουργία είναι πολύ κρίσιμο πολύ (Nielsen, 

2000; Travis, 2004; Sartzetakiet. al. 2003). Η κύρια κατηγορία των χρηστών του 

W-CMS δεν περιέχει έμπειρους/ ειδικούς χρήστες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

και ως εκ τούτου θέλουν αυτά τα συστήματα για να κάνουν τη ζωή τους 

ευκολότερη αλλιώς δεν θα τα χρησιμοποιήσουν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

αυτό ισχύει για έμπειρους χρήστες ή ειδικούς. Τέτοια θέματα αφορούν τη 

χρηστικότητα του προϊόντος. 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές εταιρείες που αποκτούν υψηλά κέρδη λόγω των 

χαρακτηριστικών χρηστικότητας των προϊόντων τους. Δηλαδή, δεν βασίζονται 

στους χρήστες που αγοράζουν τα προϊόντα τους, αλλά στους χρήστες που 

χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους (Travis, 2004). Στους ιστότοπους ηλεκτρονικού 

εμπορίου για παράδειγμα, αυτός είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντα για 

την επιτυχία τους. Εάν ένας πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ιστότοπο 

ηλεκτρονικού εμπορίου, δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, ανεξάρτητα με το 

πόσα δαπανώνται για διαφήμιση και μάρκετινγκ. Αντίθετα, τόσο πιο εύκολο είναι 

για τους πελάτες να αγοράσουν, τόσο περισσότεροι πελάτες θα αγοράσουν. Σε 

αυτό το μοντέλο, η βελτιωμένη χρηστικότητα έχει βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ατομικό διαχειριστή 
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του προϊόντος. 

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα μπορούμε να δούμε μια μεγάλη έρευνα σχετικά με τη 

χρηστικότητα, καθώς και τις μεθόδους και μεθοδολογίες για τη διενέργεια 

αξιολογήσεων ευχρηστίας (Nielsen, 2000). Είναι ζωτικής σημασίας να αναφερθεί 

ότι αυτό δεν είναι εύκολο έργο, επειδή η χρηστικότητα αφορά ένα ποιοτικό 

χαρακτηριστικό ενός συστήματος λογισμικού και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να 

τη μετρήσουμε εύκολα. Μία από τις πιο γνωστές, εύκολες και λιγότερο δαπανηρές 

μεθόδους είναι η ευρετική αξιολόγηση που εισήχθη από τον JacobNielsen 

(Nielsen, 2000). 

Σε αυτό το τμήμα, εφαρμόζουμε μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης ευχρηστίας για 

το W-CMS που προέρχονται από την ευρετική αξιολόγηση του Nielsen (βλέπε 

πίνακα 3.2). Τα κριτήρια έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στο e-learning εργαστήριο 

του ΤΕΙ Πειραιά για συγκεκριμένα συστήματαe-learningμε βάση τον ιστό (Doulfi, 

2005) (Τεχνική Έκθεση e-Lab, 2007). Το πλήρες σύνολο εργαλείων αποτελείται 

από 67 ερωτήσεις και παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα βασικά κριτήρια 

είναι αρκετά γενικά ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε σύστημα με βάση 

τον ιστό και να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους κανόνες τουNielsen 

(ευρετικούς) (Nielsen, 2000): 

Neilsen’s Heuristics 

 

Έυρετικοί κανόνες του Neilsen 

 Προβολή της κατάστασης του συστήματος: Το σύστημα θα πρέπει να κρατά πάντα 
ενήμερους τους χρήστες για το τι συμβαίνει, με την κατάλληλη ανατροφοδότηση 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Να προειδοποιεί τους ανθρώπους όταν μια 
εργασία θα διαρκέσει περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Παροχή 
«ευχαριστιών» όταν υποβάλλονται έντυπα. 

 

 Αντιστοιχία μεταξύ συστήματος και πραγματικού κόσμου: Το σύστημα θα πρέπει να 
μιλά τη γλώσσα των χρηστών, με λέξεις, φράσεις και έννοιες εξοικειωμένες στον 
χρήστη, παρά τους όρους προσανατολισμένους στο σύστημα. Ακολουθήστε τις 
συμβάσεις του πραγματικού κόσμου, κάνοντας τις πληροφορίες να εμφανίζονται σε 
μια φυσική και λογική σειρά. 
 

Οι μεταφορές βοηθούν: ψώνια, ανάγνωση περιοδικού, «αλλαγή καναλιού», επίσκεψη σε 
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γείτονα κτλ. 

 

 Έλεγχος και ελευθερία χρήστη: Οι χρήστες επιλέγουν συχνά κατά λάθος τις 
λειτουργίες του συστήματος θα χρειαστεί μια σαφής ένδειξη "Εξόδου κινδύνου" για 
να αφήσει μια ανεπιθύμητη κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από 
έναν εκτεταμένο διάλογο. Υποστήριξη αναίρεσης και επαναφοράς. ΟΚ και ακύρωση 
είναι οι αναλογίες στον ιστό για την αναίρεση και την επαναφορά. 

 

 Συνέπεια και πρότυπα: Οι χρήστες δεν πρέπει να αναρωτιούνται αν διαφορετικές 
λέξεις, καταστάσεις ή ενέργειες σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ακολουθήστε τις 
συμβάσεις (μέσα) της πλατφόρμας. 
 

Θεμελιώδης σύμβαση ιστού: υπογραμμισμένο κείμενο = σύνδεσμος 

 

 Αποτροπή σφαλμάτων: Ακόμα καλύτερα κι από τα καλά μηνύματα σφαλμάτων είναι 
ένας προσεκτικός σχεδιασμός, ο οποίος αποτρέπει ένα πρόβλημα από το να συμβεί 
αρχικά. 

 

 Αναγνώριση αντί για ανάκληση: Κάντε αντικείμενα, ενέργειες και επιλογές ορατά. Ο 
χρήστης δεν θα πρέπει να θυμάται πληροφορίες από το ένα μέρος του διαλόγου 
στο άλλο. Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες ή 
εύκολα ανακτήσιμες, όποτε είναι σκόπιμο. 

 

 Ευελιξία και αποδοτικότητα της χρήσης: Οι επιταχυντές που είναι απαρατήρητοι 
από τον αρχάριο χρήστη, μπορεί συχνά να επιταχύνουν την αλληλεπίδραση του 
ειδικευμένου χρήστη σε τέτοιο βαθμό που το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί 
τόσο σε άπειρους όσο και έμπειρους χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να 
προσαρμόζουν συχνές δράσεις.  
 

Βάλτε προηγμένες επιλογές σε μια χωριστή οθόνη. 

 

 Αισθητική και μινιμαλιστικός σχεδιασμός: Οι διάλογοι δεν θα πρέπει να περιέχουν 
πληροφορίες, οι οποίες είναι άσχετες ή σπάνια χρειάζονται. Κάθε επιπλέον μονάδα 
πληροφοριών σε διάλογο ανταγωνίζεται με τις αρμόδιες μονάδες της πληροφορίας 
και μειώνει την σχετική ορατότητά τους. 

 

 Βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίζουν, να κάνουν διάγνωση και να ανακάμπτουν 
από τα λάθη: Τα μηνύματα σφάλματος θα πρέπει να εκφράζονται σε απλή γλώσσα 
(χωρίς κώδικες), να δείχνουν ακριβώς το πρόβλημα, και να προτείνουν μία 
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εποικοδομητική λύση. Μια προσεκτικά προσαρμοσμένη σελίδα 404, είναι ένας 
εύκολος και ανέξοδος τρόπος για την υποστήριξη των χρηστών. 

 

Βοήθεια και τεκμηρίωση: Ακόμα και αν είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα 
χωρίς τεκμηρίωση, μπορεί να είναι απαραίτητο να παρασχεθεί βοήθεια και 
τεκμηρίωση. Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιμη, 
να επικεντρώνεται στο καθήκον του χρήστη, να έχει βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν και να μην είναι πολύ μεγάλη. Η βοήθεια πρέπει να είναι προσβάσιμη, 
προτιμότερα στη βασική (άνω επίπεδο) πλοήγηση. 

 
Πίνακας 3.2 Ευρετικοί κανόνες του Nielsen 
 

Πιο συγκεκριμένα, οι 54 ερωτήσεις της εργαλειοθήκης του ερωτηματολογίου 

διαιρούνται στις εξής εννιά ενότητες: 

• Μια ενότητα που ασχολείται με τα χαρακτηριστικά του συστήματος (10 

ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με τη διαδικασία εγκατάστασης του 

συστήματος λογισμικού (4 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με υποστηρικτικά υλικά (βιβλία, εγχειρίδια κτλ.) 

(5 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με την παρουσίαση και τη δομή των online 

σεμιναρίων (5 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι 

πληροφορίες στον χρήστη του συστήματος (5 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με την πλοήγηση μέσω των οθονών του 

συστήματος (7 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με την υποκείμενη ορολογία που 

χρησιμοποιείται από το σύστημα (9 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με το πόσο εύκολα ο χρήστης μπορεί να μάθει 

τις λειτουργίες του συστήματος (5 ερωτήσεις) 

• Μια ενότητα που ασχολείται με τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος (5 

ερωτήσεις) 
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4.  Εισαγωγή Αναπτυξιακού μέρους 
 

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μας και τη μελέτη περίπτωσης, όπως 

αναφέραμε και στο θεωρητικό μέρος επιλέξαμε απ΄τα διαθέσιμα W-CMS, το 

WordPress. Πρόκειται για μια δωρεάν και open-source PHP πλατφόρμα η οποία 

είναι μακράν το πιο δημοφιλές CMS για blogging, και ίσως το πιο δημοφιλές CMS 

συνολικά. Περισσότερες από 60 εκατομμύρια ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έχουν 

δημιουργηθεί με τη χρήση του WordPress.  

Η τελευταία έκδοση του WordPress 4.2.2 είναι διαθέσιμη για download  στην 

σελίδα https://wordpress.org/download/ (Eικόνα 4.1) 

               Εικόνα 4.1: Λήψη του WordPress 

Για την εγκατάσταση του WordPress, ήταν αναγκαία η ύπαρξη ενός web server 

στον οποίο μας παραχώρησε πρόσβαση ο εισηγητής της πτυχιακής. Εν συνεχεία, 

η εγκατάσταση αποδεικνύεται απλή και γρήγορη διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα WinSCP (Eικόνα 4.2), μεταφέραμε τα 

downloaded αρχεία στο root directory του server με host name 

de2.daidalos.teipir.gr.  
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                                         Εικόνα 4.2: WinSCP 

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επισκεπτόμενοι το domain μας 

de2.daidalos.teipir.gr ακολουθήσαμε μερικά απλά βήματα όπως επιλογή 

γλώσσας, το όνομα της ιστοσελίδας και δημιουργία username και password για 

τον administrator. (Εικόνα 4.3) 

         
         Εικόνα 4.3: Δημιουργία Username και Password 
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Μετά την εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων, το WordPress έγινε πλήρως 

εγκατεστημένο και είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε την ιστοσελίδα μας μέσω των 

administration tools που μας πρόσφερε το Dashboard. (Εικόνα 4.4) 

              Εικόνα 4.4: WordPress Dashboard 

Παρόλο που το WordPress προσφέρει κάποια έτοιμα themes, για την δημιουργία 

ενός website που θα αποτελέσει την κύρια ιστοσελίδα του τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, θεωρήσαμε ορθότερο την απόκτηση ενός premium theme 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός ιδρύματος της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, κατόπιν διαβούλευσης με τον εισηγητή της 

πτυχιακής, καταλήξαμε στην επιλογή του θέματος University WordPress Theme 
for Educational Websites των Gavick Pro. (Εικόνα 4.5) 
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      Εικόνα 4.5: University WordPress Theme by Gavick Pro 

4.1. Λειτουργία του University Τheme 

Η αρχική σελίδα του theme βασίζεται κυρίως σε widgets. Υπάρχουν διαφορετικές 

περιοχές (widget areas) στο front page και μέσα σε αυτές μπαίνουν διάφορα 

widget που εξυπηρετούν διαφορετικούς ρόλους και λειτουργίες. Μπορεί να 

πρόκειται για ένα περίπλοκο slide show ή κάποιο widget που να δείχνει τα νέα ή 

ακόμα και ένα απλό widget κειμένου. Κατά μια έννοια, το front page είναι ένα 

τεράστιο web-based πάζλ όπου τα widgets είναι τα κομμάτια του. Φυσικά, κάποια 

widgets ταιριάζουν σε πολλές widget areas ενώ άλλα όχι. 
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Για να πάρετε μια ιδέα για το framework κάτω απ΄το front page, μπορείτε να δείτε 

την παρακάτω Εικόνα 4.6 η οποία απεικονίζει την demo ολοκληρωμένη εμφάνιση 

του theme με το όνομα της κάθε widget area και τον τύπο του widget που 

χρησιμοποιείτε. Η εικόνα θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς στη συνέχεια θα 

εξηγήσουμε το customization των widgets: 

 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 76 
 

         Εικόνα 4.6: Widgets και Widget Areas 
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5.  Εγκατάσταση του Theme 

Για την εγκατάσταση του theme, αφού παραλάβαμε το αρχείο zip με τα theme files 

απ’τον εισηγητή ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: 

1. Στο WordPress backend πηγαίνοντας Appearance>Themes  

 

            Εικόνα 5.1: Διαθέσιμα Τhemes 

 

2. Πατώντας το Add New μας ανοίγει η σελίδα Add Themes 

 

                        Εικόνα 5.2: Upload Button 

 

3. Πατώντας Upload Theme και στη συνέχεια Install Now to θέμα εγκαθίσταται 

και το μόνο που απομένει είναι να πατήσουμε Activate για ενεργοποίηση. 

 

                                         Εικόνα 5.3: Installation Button 
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                                       Εικόνα 5.4: Theme Installation 

 
                Eικόνα 5.5: Διαθέσιμα Τhemes 

5.1. Εγκατάσταση των Plug-Ins 

Για να είναι πλήρως λειτουργικό, το theme απαιτεί την εγκατάσταση κάποιων 

συγκεκριμένων plug-ins . Ήταν σημαντικό να εγκατασταθούν εξαρχής ώστε να 

έχουμε πλήρη πρόσβαση σε πολλά features και λειτουργίες που θα μας 

βοηθήσουν στη συνέχεια να φέρουμε το site στη μορφή που θέλουμε. 

Για την εγκατάσταση τους ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: 

1. Μόλις το θέμα εγκατασταθεί εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα που μας 

ενημερώνει για το ποια plug ins είναι αναγκαία. 
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                         Εικόνα 5.6: Μήνυμα Αναγκαίων Plugins 

2. Πατώντας Begin installing plugins μεταφερόμαστε στη σελίδα Install 

Required Plugins. 

 
                  Εικόνα 5.7: Λίστα με τα Plugins προς Εγκατάσταση  

3. Επιλέγοντας Install και στη συνέχεια Apply, το WordPress ξεκινάει την 

εγκατάσταση. 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 80 
 

    
                   Εικόνα 5.8: Plugin Installation 

4. Σε αυτό το σημείο το μοναδικό που έμενε ήταν η ενεργοποίησή τους. 

                                       Εικόνα 5.9: Plugin Αctivation 
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5.2. Εισαγωγή Ρυθμίσεων του Theme 
 

Κάθε θέμα των Gavick Pro περιέχει επιλογές και πολλά χαρακτηριστικά όπως την 
δυνατότητα αλλαγής font σε κάποια στοιχεία, τη ρύθμιση του μεγέθους ή της 
θέσης κάποιου sidebar, την εισαγωγή media buttons κλπ. Ήταν λοιπόν αναγκαίο 
να κάνουμε import τα theme settings μέσω ενός .json αρχείου που βρίσκεται 
διαθέσιμο στο site των Gavick Pro. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

1. Επιλέγοντας το όνομα του Theme στο sidebar του WordPress, στη 
συνέχεια επιλέξαμε Import/export. Εμφανίστηκε το ακόλουθο tab. 

 
                                Εικόνα 5.10: Επιλογή αρχείου για Import 

2. Πατώντας το button Choose file και στη συνέχεια επιλέγοντας το .json 

αρχείο που έχουμε κατεβάσει, επιλέξαμε Restore Template Settings. 

Πώς συνεχίσαμε? 

Παρόλη την προηγουμένη προετοιμασία, η ιστοσελίδα μας σε αυτό το σημείο 

παρέμενε μια λευκή σελίδα. Και αυτό διότι όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η σελίδα 

μας είναι ένας μεγάλος συνδυασμός από widgets. Επομένως, το επόμενο βήμα 

ήταν το widget customization ώστε το website να αποκτήσει μορφή και σωστή 

δομή. 
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6.  Διαμόρφωση των front page widgets 
 

Αυτά τα widgets χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν το frontpage layout. 
Επειδή το θέμα δεν έρχεται με τα widgets ήδη σωστά ρυθμισμένα και 
τοποθετημένα, χρειάστηκε να ακολουθήσουμε μια manual προσέγγιση ως προς 
τo positioning και τις ρυθμίσεις τους. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα 
παρουσιάσουμε το front page στην τελική του μορφή στα πλαίσια των αναγκών 
της πτυχιακής εργασίας.  

 

6.1. Διαμόρφωση του Header Background 

Το header του θέματος χρησιμοποιεί το Image Show widget των GavickPro ώστε 
να δημιουργήσει ένα μεγάλο background slideshow χρησιμοποιώντας εικόνες που 
έχουμε ανεβάσει στο media library του WordPress. 

 

 
                             Εικόνα 6.1: Header Background 
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H διαδικασία που ακολουθήσαμε για να διαμορφώσουμε το layout μας ήταν η 

εξής: 

1. Κάνοντας  Log-In στο WordPress Dashboard προχωρήσαμε στη σελίδα 

διαμόρφωσης widget. Με κλικ στο βελάκι της δεξιάς πλευράς του 'Header Bg' 

widget area το κάναμε expand. 

2. Σύραμε το 'GK Image Show' widget απ΄τα αριστερά της οθόνης στην 

expanded 'Header Bg' περιοχή. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις του widget 

εμφανίστηκαν αυτόματα. 

3. Οι ρυθμίσεις που επιλέξαμε φαίνονται στο παρακάτω screenshot: 

 

    
      Εικόνα 6.2: GK Image Show 
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4. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

    
   Εικόνα 6.3: Widget Rules 

5. Κάνοντας Save τα widget settings ολοκληρώσαμε το customization του 

Header Background . 

 

Να σημειωθεί ότι τα μηνύματα που εμφανίζονται μαζί με κάθε slide ρυθμίζονται 

στα πεδία Caption και Description τις αντίστοιχης εικόνας που χρησιμοποιείται 

όπως φαίνεται παρακάτω.  
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                          Εικόνα 6.4: Slides & Captions 
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6.2. Διαμόρφωση του display ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
Πολλά απ΄τα widgets επικαλύπτονται στο background slider για να παρέχουν 

πολλές πληροφορίες. Η περιοχή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δείχνει τις τέσσερεις τελευταίες 

αναρτήσεις που γίνονται απ΄τους καθηγητές ή τη γραμματεία από πλευράς 

ανακοινώσεων, γεγονότων, προκηρύξεων. Για τη δημιουργία της σχετικής 

περιοχής: 

 
                            Εικόνα 6.5: Περιοχή Ανακοινώσεις 

1. Στην σελίδα διαμόρφωσης widget του WordPress, κάναμε expand την 

'Header Left' widget area στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

2. Σύραμε το 'News Show Pro by GavickPro' widget απ΄τα αριστερά της οθόνης 

στην νέα expanded περιοχή. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις του widget θα 

εμφανίστηκαν αυτόματα. 

3. Οι ρυθμίσεις που επιλέξαμε φαίνονται στις παρακάτω screenshots: 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 88 
 

               

                                       Εικόνα 6.6: Basic Settings 

               

                                      Eικόνα 6.7: Widget Layout 
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                                Εικόνα 6.8: Event List options 

                 

                                 Εικόνα 6.9: Article Layout 
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Advanced Settings 

Σε αυτή την κατηγορία δεν κάναμε κάποιες αλλαγές 

4. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

5. Κάνοντας Save τα widget settings ολοκληρώσαμε τη περιοχή. 

Έτσι διαμορφώσαμε σωστά τη περιοχή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 

6.3. Διαμόρφωση Sidebar Υπηρεσιών και Video box 

Και οι δύο αυτές περιοχές καταλαμβάνουν την Header Right widget area, και είναι 

και οι δύο απλά widgets κειμένου. Η διαμόρφωση έγινε με κώδικα HTML. 

     
       Eικόνα 6.10: Sidebar Yπηρεσίες  
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1. Κάναμε expand την Header Right widget area. 

2. Σύραμε ένα Text widget στην expanded area.  

3. Ένα widget κειμένου έχει μόνο δύο περιοχές; το πεδίο τίτλου, όπου 

μπορούμε να αλλάξουμε το Τίτλο του widget, και το main body του widget 

όπου μπορούμε να εισάγουμε ότι κείμενο μας εξυπηρετεί. Προσθέσαμε το 

παρακάτω κώδικα HTML αφήνοντας το τίτλο κενό: 

4.  [:en]<ul> 

5. <li> 

6.  <h3><a href="http://de2.daidalos.teipir.gr/"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag1.png"/></a><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/en/"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag2.png"/></a></h3> 

7.  </li> 

8. <li> 

9. <h3><a href="http://moodle.teipir.gr/"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/moodlebaby2.png"/>Moodle</a></h

3> 

10.  <p>A unique teaching platform for the Piraeus 

University of Applied Sciences.</p> 

11.  </li> 
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12.  <li> 

13.  <h3><a 

href="https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorV

ersionList.aspx?ws=f24230fa-5f9b-e011-969d-

0030487d8897&vsro=8"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/DreamSpark.png"/></a></h3> 

14.  <p>Free Μicrosoft software for undergraduate 

students.</p> 

15.  </li> 

16.  <li> 

17.  <h3><a href="http://mail.teipir.gr"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/Office365logoOrange_Web-

2.png"/></a></h3> 

18.  <p> Flexibility to complete tasks from anywhere. </p> 

19.  </li> 

20.  </ul>  

21. [:el]<ul> 

22. <li> 
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23.  <h3><a href="http://de2.daidalos.teipir.gr/"><img 

class="flaghel" src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag1.png"/></a><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/en/"><img 

class="flagen" src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag2.png"/></a></h3> 

24.  </li> 

25. <li> 

26.  <h3><a href="http://moodle.teipir.gr/"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/moodlebaby2.png"/>Moodle</a></h

3> 

27.  <p>Μια ενιαία πλατφόρμα μαθημάτων του ΑΕΙ Πειραιά 

Τ.Τ.</p> 

28.  </li> 

29.  <li> 

30.  <h3><a 

href="https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorV

ersionList.aspx?ws=f24230fa-5f9b-e011-969d-

0030487d8897&vsro=8"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/DreamSpark.png"/></a></h3> 

31.  <p>Free Μicrosoft software για προπτυχιακούς 

φοιτητές. </p> 
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32.  </li> 

33. <li> 

34.  <h3><a href="http://mail.teipir.gr"><img 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/Office365logoOrange_Web-

2.png"/></a></h3> 

35.  <p> Η ευελιξία να ολοκληρώνετε εργασίες από 

οποιοδήποτε σημείο. </p> 

36.  </li> 

37.  </ul> 

38. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες 

επιλογές και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

39. Παραμένοντας στο widget rules, θέσαμε το Widget Style σε 'Transparent'. 

40. Κάναμε Save τα widget settings 

Το πάνω μέρος της περιοχής είναι διαμορφωμένο, αλλά χρειάστηκε να 

διαμορφώσουμε και τη περιοχή του video box. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά και 

η θέση του widget στη σελίδα διαμόρφωσης είναι πολύ σημαντική. Αν δυο widgets 

καταλαμβάνουν την ίδια περιοχή τότε θα εμφανιστούν με τη σειρά που 

τοποθετούνται. Για να διαμορφώσουμε το δεύτερο widget: 
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    Eικόνα 6.11: Video Box 

1. Σύραμε ένα δεύτερο Text widget στην Header Right widget area, και το 

τοποθετήσαμε κάτω απ’το ήδη υπάρχον Text widget. 

2. Αφήνοντας το τίτλο κενό όπως και πριν, προσθέσαμε το παρακάτω HTML 

κώδικα στο mainbody: 

3.  <a class="thickbox gk-video-block" 

href="//www.youtube.com/embed/QeoekzJBq2Q?title=0&amp;TB_

iframe=true&amp;width=640&amp;height=480"></a> 

4. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

5. Παραμένοντας στο widget rules, αλλάξαμε το Widget Style σε 'Video', και την 

επιλογή 'Visible On' σε 'Desktop'. 

6. Κάναμε Save τα widget settings. 

7. Για να βάλουμε εικόνα πάνω απ΄το video, κάναμε edit το αρχείο override.css 

προσθέτοντας τον ακόλουθο CSS κώδικα: 

8.  .box.gk-video { 

9. background-image: 

url('http://s14.postimg.org/feanwzymp/college.jpg'); 
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10. } 

11. Σε αυτό το σημείο και τα δύο widgets ήταν σωστά διαμορφωμένα. 

6.4. Διαμόρφωση του Information Area 

Κάτω απ’τα buttons υπηρεσιών της Header Bottom widget area, στο Sidebar 

τοποθετήσαμε ένα Information area widget το οποίο χρησιμοποιήσαμε για 

προβολή διάφορων υπηρεσιών. 

     
   Eικόνα 6.12: Information Area  

Για τη δημιουργία αυτής της περιοχής: 

1. Σύραμε ένα text widget στην expanded Sidebar widget area. 

2. Αλλάξαμε το τίτλο του σε " [:en]Services[:el]Υπηρεσιες". 

3. Στο main body του text widget, προσθέσαμε τον ακόλουθο κώδικα: 

4.  [:en]<ul> 

5.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF

%85%CF%80%CE%B1-
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%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE

%B1%CF%82/"><i class="gk-icon-education"></i>Secretary 

Forms</a></li> 

6.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CF%80%CF%84%CF%85%CF

%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/"><i 

class="gk-icon-education"></i>Thesis</a></li> 

7.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE

%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/"><i class="gk-icon-

education"></i>Internship</a></li> 

8. <li><a 

href="http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx"><i 

class="gk-icon-education"></i>Student ID</a></li> 

9. <li class="last-item"><a 

href="http://lib.teipir.gr/">Library...</a></li> 

10.  </ul> 

11. [:el]<ul> 

12.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF

%85%CF%80%CE%B1-

%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE
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%B1%CF%82/"><i class="gk-icon-education"></i>Έντυπα 

Γραμματείας</a></li> 

13.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CF%80%CF%84%CF%85%CF

%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/"><i 

class="gk-icon-education"></i>Πτυχιακή Εργασία</a></li> 

14.  <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE

%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/"><i class="gk-icon-

education"></i>Πρακτική Άσκηση</a></li> 

15. <li><a 

href="http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx"><i 

class="gk-icon-education"></i>Ακαδημαική 

Ταυτότητα</a></li> 

16. <li class="last-item"><a 

href="http://lib.teipir.gr/">Βιβλιοθήκη...</a></li> 

17.  </ul> 

18. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό στο homepage. 

19. Κάναμε Save τα widget settings. 

 

To Information Area ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
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6.5. Διαμόρφωση της περιοχής Τμήματος 

Η περιοχή αυτή περιέχει κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για το τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, μαζί με σύνδεσμο στην σελίδα Περιγραφή και τρεις συνδέσμους 

για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του τμήματος. 

  
      Eικόνα 6.13: Περιοχή Τμήματος 

Για τη δημιουργία της περιοχής: 

1. Κάναμε expand την Mainbody widget area και σύραμε σε αυτή ένα Text 

widget. 

2. Στο τίτλο εισάγαμε [:en]Business & Administration Department[:el]ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . 

3. Στο main body του text widget, προσθέσαμε τον ακόλουθο κώδικα: 

4.  [:en]<img class="gk-content-image" 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/09/students2.jpg" alt="University 

Joomla and WordPress Theme" /> 

5.  <div class="gk-content"> 

6.  <p>The Business Administration department of Piraeus 

University of Applied Sciences attracts many business 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 100 
 

sectors to nurture a diverse and supportive learning 

community.</p> 

7.  <p>We are researchers. We are academics. And we believe 

in the power of the higher education.</p> 

8.  <a href="index.php/about-us">More details…</a></div><ul 

class="gk-content-list" data-cols="3"> 

9. <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/en/%CE%B5%CE%B3%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF

%89%CE%BD/"style="color:#FF6633">Lab 

Registration</a></li> 

10. <li><a 

href="https://secr.teipir.gr/secr3w/connect2.aspx" 

style="color:#FF6633">Courses Registration</a></li> 

11.  <li><a href="http://eudoxus.gr/" 

style="color:#FF6633">Textbook Registration</a></li> 

12.  </ul> 

13. [:el]<img class="gk-content-image" 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/09/students2.jpg" alt="University 

Joomla and WordPress Theme" /> 

14.  <div class="gk-content"> 
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15.  <p>Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά 

Τ,Τ συγκεντρώνει πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους ώστε να 

γαλουχήσει μια πολυποίκιλη και υποστηρικτική κοινότητα 

μάθησης.</p> 

16.  <p>Είμαστε ερευνητές. Είμαστε εκπαιδευτικοι. Και 

πιστεύουμε στη δύναμη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</p> 

17.  <a href="index.php/about-us">Περισσότερα…</a></div> 

18. <ul class="gk-content-list" data-cols="3"> 

19. <li><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF

%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF

%89%CE%BD/" style="color:#FF6633">Εγγραφες 

Εργαστηριων</a></li> 

20. <li><a 

href="https://secr.teipir.gr/secr3w/connect2.aspx" 

style="color:#FF6633">Δηλωση Μαθηματων</a></li> 

21.  <li><a href="http://eudoxus.gr/" 

style="color:#FF6633">Δηλωση συγγραματων</a></li> 

22.  </ul> 

23.  Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

24.  Αλλάξαμε το Widget Style στο Widget Rules σε Medium Title. 

25.  Κάναμε Save τα widget settings. 
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6.6. Διαμόρφωση της περιοχής ΝEA 

Η περιοχή ΝΕΑ προσφέρει highlights των τελευταίων αναρτήσεων που έχουν να 

κάνουν αποκλειστικά με ανακοινώσεις μέσα σε ένα background με parallax-

scrolling εφέ για επιπλέον αισθητική: 

 
       Eικόνα 6.14: Περιοχή ΝΕΑ 

Για τη δημιουργία της παραπάνω περιοχής: 

1. Κάναμε expand την 'Bottom I' widget area και και σύραμε ένα 'News Show 

Pro by GavickPro' widget στην περιοχή. 

2. Διαμορφώσαμε κάθε ένα απ’τα option tabs του News Show Pro όπως φαίνετε 

στις παρακάτω εικόνες: 
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                                  Εικόνα 6.15: Basic Settings 

 

                                Εικόνα 6.16: Widget Layout 
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                               Εικόνα 6.17: Article Layout 
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                           Εικόνα 6.18: Link Format 

Advanced Settings 

Δεν έγιναν κάποιες αλλαγές. 
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3. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. Set the Widget 

Style to 'Parallax'. 

4. Κάναμε save τα widget settings. 

5. Για την πρόσθεση εικόνας στο background μεταφέραμε την επιθυμητή εικόνα 

με όνομα parallax_bg μέσω FTP στο directory wp-

content/themes/University/images. Επιπλέον, της προσθέσαμε ένα blurry 

effect έτσι ώστε οι χρήστες να εστιάζουν στις ανακοινώσεις και όχι στην 

εικόνα.  

 

6.7. Δημιουργία Περιοχής Σπουδών 

Η περιοχή Σπουδών περιέχει δύο στήλες με μια σύντομη περιγραφή για τις 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει το τμήμα καθώς και 

συνδέσμους στις αντίστοιχες σελίδες. 

         Eικόνα 6.19: Περιοχή Σπουδών 

 Για τη δημιουργία της περιοχής: 

1. Κάναμε expand την Bottom II widget area και σύραμε σε αυτή ένα Text 

widget. 

2. Aφήσαμε τον τίτλο κενό. 

3. Στο main body του text widget, προσθέσαμε τον ακόλουθο κώδικα: 
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4. [:en]<table style="width:100%"> 

5.   <tr> 

6.     <td align="center"><b>UNDERGRADUATE STUDIES</b></td> 

7.     <td align="center"><b>POSTGRADUATE STUDIES</b></td>   

8.      

9.   </tr> 

10. <tr align="center">  

11.     <td> 

12. Our department provides undergraduate studies in <a 

class="menu-image-title-after menu-image-not-hovered" 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/dp/">Business 

Management </a> and in <br> <a class="menu-image-title-

after menu-image-not-hovered" 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE

%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF

%8E%CE%BD-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE

%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BA/" target="_blank">Tourism Business 

Management and Business Hosting  </a> that offer <br> the 

academic background required to start a successful career 

in business management<br>Their programs equip students 

with the necessary skills and knowledge that<br> are 

essential in the management of human resources, 
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quantitative methods, marketing, <br> the business 

strategy of management functions. 

13.     </td> 

14.     <td>Our department provides a series of 

postgraduate programs in :<br> <a 

href="http://eduma.teipir.gr/">Educational Unit 

Administration</a> <br> <a 

href="http://demba.teipir.gr/index.php/el/ ">Business 

Administration - MBA </a> <br> <a href="http://www.mba-

teipir.gr/new/index.php ">International Business 

Administration </a> <br> <a href="http://www.hlm-

teipir.gr/ ">Health Units Administration </a> <br> <a 

href="http://decision.teipir.gr/ ">Decision Making 

Science with Computer Systems </a></td> 

15. </tr> 

16. </table>[:el]<table style="width:100%"> 

17.   <tr> 

18.     <td align="center"><b>ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ</b></td> 

19.     <td align="center"><b>ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ</b></td>   

20.      
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21.   </tr> 

22. <tr align="center">  

23.     <td> 

24. Το τμήμα παρέχει προπτυχιακές σπουδές  στη <a 

class="menu-image-title-after menu-image-not-hovered" 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/dp/">Διοίκηση 

Επιχειρήσεων </a> και <br> στη <a class="menu-image-

title-after menu-image-not-hovered" 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE

%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF

%8E%CE%BD-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE

%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BA/" target="_blank">Διοίκηση 

Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας </a> 

οι οποίες προσφέρουν <br> το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που 

απαιτείται για το ξεκίνημα  μιας επιτυχούς καριέρας στην 

διοίκηση των επιχειρήσεων.<br>Τα προγράμματα τους 

εφοδιάζουν τους σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες 

και γνώσεις που <br> κρίνονται αναγκαίες στη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων, των ποσοτικών μεθόδων, το marketing, 

<br> την επιχειρηματική στρατηγική τις λειτουργίες 

διαχείρισης. 

25.     </td> 

26.     <td>Το τμήμα προσφέρει μια σειρά από μεταπτυχιακά 

προγράμματα :<br> <a 

href="http://eduma.teipir.gr/">Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
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Μονάδων</a> <br> <a 

href="http://demba.teipir.gr/index.php/el/ ">Διοίκηση 

Επιχειρήσεων - MBA </a> <br> <a href="http://www.mba-

teipir.gr/new/index.php ">Διεθνής Διοικητική των 

Επιχειρήσεων </a> <br> <a href="http://www.hlm-teipir.gr/ 

">Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας </a> 

<br> <a href="http://decision.teipir.gr/ ">Επιστήμη των 

Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα </a></td> 

27. </tr> 

28. </table> 

29. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

30.  Κάναμε Save τα widget settings. 

 

6.8. Δημιουργία Social Media Icons and Links 

Αυτή η περιοχή παρέχει social media icons που παραπέμπουν σε ένα 

συγκεκριμένο προφίλ του τμήματος για το κάθε social network που υπάρχει στο 

widget. 

                                        
          Eικόνα 6.20: Social Media Icons 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 111 
 

Για την δημιουργία των εικονιδίων: 

1. Κάναμε expand την 'Bottom III' widget area και σύραμε σε αυτή ένα Text 

widget. 

2. Εισάγαμε "Stay Connected" στο τίτλο. 

3. Στο main body του text widget, γράψαμε τον ακόλουθο κώδικα: 

4.  <ul class="gk-social-icons"> 

5.  <li><a class="gk-icon-gplus-outline" 

href="https://plus.google.com/        

+gavickpro/posts">Google+</a></li> 

6.  <li><a class="gk-icon-twitter-outline" 

href="https://twitter.com/        

gavickpro">Twitter</a></li> 

7.  <li><a class="gk-icon-fb-outline" 

href="https://www.facebook.com/        

gavickpro">Facebook</a></li> 

8.  <li><a class="gk-icon-youtube-outline" 

href="#">YouTube</a></li> 

9.  <li><a class="gk-icon-linkedin-outline" 

href="#">LinkedIn</a></li> 

10.  </ul>         

11.  Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage.. 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 112 
 

12.  Αλλάξαμε το Widget Style option σε 'Custom CSS Class'. Στο καινούργιο 

πεδίο που εμφανίστηκε βάλαμε τον παρακάτω CSS κώδικα. 

13. color1 half thintitle 

14. Κάναμε Save τα widget settings. 

6.9. Τίτλος ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείτε μόνο σαν τίτλος; κάτω από αυτό το widget 

υπάρχει το BuddyPress feed το οποίο θα το παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Για τη 

δημιουργία του τίτλου: 

1. Κάναμε expand την 'Bottom III' widget area και σύραμε ένα text widget, 

τοποθετώντας το κάτω απ’το 'Stay Connected' text widget. 

2. Γράψαμε " [:en]Professors[:el]καθηγητες " στο πεδίο τίτλου. 

3. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάνουμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέγουμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage, αλλάξαμε το 

Widget Style option σε "Bottom Title", και βάλαμε στο Visible On option το 

"Desktop". 

4. Κάναμε Save τα widget settings. 
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6.10 Φόρμα Αναζήτησης 

  
                         Eικόνα 6.21: Φόρμα Αναζήτησης 

Τελειώνοντας με τη Βottom III widget area επιλέξαμε να βάλουμε ένα search bar. 

Για τη δημιουργία του: 

1. Σύραμε ένα Search widget στη Βottom III και το τοποθετήσαμε κάτω απ’το 

widget των καθηγητών. 

2. Σα τίτλο βάλαμε "Search". 

3. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάνουμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέγουμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage.. 

4. Κάναμε Save τα widget settings. 

Η search bar είναι έτοιμη. 

6.11 Διαμόρφωση του BuddyPress Gallery 

Αυτή η περιοχή δημιουργεί μια animated ροή με επιλεγμένες εικόνες από το 

χρήστη.  
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Eικόνα 6.22: BuddyPress Gallery 

Για τη διαμόρφωση της : 

1. Κάναμε expand την 'Bottom IV' widget area και σύραμε το GK BuddyPress 

Gallery widget σε αυτή. 

2. Στο πεδίο τίτλου βάλαμε "!BuddyPress Gallery". Το θαυμαστικό αποτρέπει 

τον τίτλο να εμφανιστεί στο front page. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα 

3. Στα Widget Rules επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στο homepage. 

4. Κάναμε save τα widget settings. 

   
  Eικόνα 6.23: GK BuddyPress Galley Widget 
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6.12. Διαμόρφωση των Menus 
 
Το μόνο που έμεινε για την ολοκλήρωση του frontpage είναι τα menus. Υπάρχουν 
δύο menu sections που υλοποιήσαμε: το main menu το οποίο ήταν ήδη imported 
κατά την εγκατάσταση του theme και ένα custom menu στο τέλος της σελίδας τo 
οποίο αποτελείτε από widgets. Η δημιουργία και διαμόρφωση τους ήταν απλή και 
εύκολη.  

Για την διαμόρφωση του main menu χρειάστηκε απλά να κάνουμε edit το ήδη 

imported main menu ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας: 

 
                                   Eικόνα 6.24: Main Menu 

1. Στο Wordpress επιλέξαμε Appearance>Menus ώστε να μεταβούμε στην 

σελίδα "Edit Menus". 

2. Στη καρτέλα “Manage Locations” στη κορυφή της σελίδας επιλέξαμε σαν 

κύριο menu το “Main Menu” του theme. 

                            Eικόνα 6.25: Menu Configuration 

3. Στη καρτέλα "Edit Menus", επιλέγοντας το “Main Menu” , κάναμε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε χρησιμοποιώντας σελίδες που έχουν γίνει 

publish και HTML κώδικα να το φέρουμε στη μορφή που θέλουμε. Στις 

παρακάτω εικόνες φαίνετε πώς διαμορφώσαμε το Main Menu μέσα απ΄το 

WordPress. 
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                              Eικόνα 6.26: Main Menu – Αρχή 
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                             Eικόνα 6.27: Main Menu - Τέλος 

Αντιθέτως, για την διαμόρφωση του custom menu στο τέλος του frontpage, 

χρειάστηκε πρώτα να το δημιουργήσουμε ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

             Eικόνα 6.28: Custom Menu 
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1. Στην σελίδα των widgets, κάναμε expand την 'Bottom V' widget area και 

σύραμε πέντε (5) Custom Menu widgets σε αυτή, όπως στην παρακάτω 

εικόνα: 

  
                        Eικόνα 6.29: Tα 5 Custom Menus 
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2. Κάναμε expand το πρώτο custom menu widget και βάλαμε τίτλο "Τμήμα". Στο 

"Select Menu" drop-down list, επιλέξαμε το "Τμήμα" menu. 

3. Κάναμε save το widget. 

4. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, δημιουργήσαμε τα menus "Προπτυχιακά”, 

"Μεταπτυχιακά”, "Προσωπικό” και "Υπηρεσίες Φοιτητών”. 

5. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε πέντε διαφορετικά custom menus τα οποία με 

την παραπάνω τοποθέτηση τους ως widgets φαίνονται ως ένα ενιαίο.  

6. Για το “’γέμισμα” των custom menus ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία με το 

Main Menu. 

 

6.13. Τελική μορφή του frontpage 
 

                         Eικόνα 6.30: Front Page – Final Form 
 

Για να λάβει το frontpage  την τελική του μορφή το μόνο που μας έμενε ήταν το 

theme branding όπως η εισαγωγή λογότυπου, τα font settings κλπ. 
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Για να πραγματοποιήσουμε το theme branding, μεταφερόμαστε απ΄τη 

κεντρική σελίδα του Wordpress στη σελίδα University>Template Options> 

Theme Branding. Συμπληρώσαμε τα πεδία όπως φαίνεται στην εικόνα. 

                      Eικόνα 6.31: Theme Branding 

 

Και για την επιλογή fonts, University>Template Options> Fonts. To font που 

επιλέξαμε ήταν η Open Sans της Google και την βρήκαμε στην διεύθυνση 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,greek,gree

k-ext. 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,greek,greek-ext
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,greek,greek-ext
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                                         Eικόνα 6.22: Font Settings 

 

Έτσι το frontpage ολοκληρώθηκε όπως φαίνεται παρακάτω: 
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7.  Διαμόρφωση του Sidebar ή άλλων επιπλέον Widgets 

Στη συνέχεια, διαμορφώσαμε τα sidebars και άλλα widgets τα οποία εμφανίζονται 

σε σελίδες εκτός του frontpage. 

To sidebar ή άλλα επιπλέον widgets δημιούργησαν λειτουργίες όπως menu με 

quick links, previews ανακοινώσεων, calendar το οποίο το παρουσιάσαμε και 

παραπάνω, search ή άλλα links/πληροφορίες τα οποία θα φανούν χρήσιμα στην 

περιήγηση της ιστοσελίδας. 

7.1. Latest News στο Sidebar 

Το πρώτο sidebar section που εμφανίζετε κατά την προβολή μιας σελίδας που το 

εμπεριέχει, παρουσιάζει μια λίστα με τα τελευταία νέα και αντίστοιχους 

συνδέσμους ώστε να ενθαρρύνει τους φοιτητές να είναι πάντα ενήμεροι. 

           
                             Eικόνα 7.1: Latest News Section 
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Για τη δημιουργία αυτού του section: 

1. Στη σελίδα των widgets, κάναμε expand την Sidebar widget area και σύραμε  

σε αυτή το News Show Pro by GavickPro widget. 

2. Διαμορφώσαμε κάθε tab ρυθμίσεων του News Show Pro's όπως φαίνεται 

στις παρακάτω εικόνες: 

 

                                  Εικόνα 7.2: Basic Settings 
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                                     Εικόνα 7.3: Widget Layout 
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                                        Εικόνα 7.4: Article Layout 
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                                           Εικόνα 7.5: Link Format 

Advanced Settings 

Δεν έγιναν κάποιες αλλαγές. 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 130 
 

3. Κάναμε expand τα Widget Rules και θέσαμε το widget να είναι ορατό στις 

σελίδες που δείχνει η παρακάτω εικόνα:  

    
                            Εικόνα 7.6: Widget Rules 

4. Κάναμε save τις αλλαγές. 

Τα Latest News εμφανίζονται στο sidebar των επιλεγμένων από εμάς σελίδων. 
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7.2. Δημιουργία Calendar 

Κάτω απ’τo Latest News widget, στο Sidebar τοποθετήσαμε ένα Calendar το 

οποίο θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε σελίδες οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν 

προγραμματισμένα γεγονότα ή ανακοινώσεις. 

    
              Eικόνα 7.7: Calendar 

Για τη δημιουργία του: 

1. Σύραμε ένα Calendar widget στην expanded Sidebar widget area. 

2. Αλλάξαμε το τίτλο του Calendar widget σε "[:en]Calendar[:el]Ημερολόγιο". 

3. Επιλέγοντας το 'Widget Rules' button κάναμε expand τις διαθέσιμες επιλογές 

και επιλέγουμε το widget να είναι ορατό στις παρακάτω σελίδες που 

φαίνονται στο screenshot: 
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                                     Eικόνα 7.8: Widget Rules 

 

4. Κάναμε Save τα widget settings. 

 

To Calendar ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 

7.3. Πρόσθεση του Search Bar 

Κάτω απ΄το Calendar προσθέσαμε ένα search bar για γρήγορο navigation. 

                                         
        Eικόνα 7.9: Search Bar 
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Για τη δημιουργία του: 

5. Σύραμε ένα Search widget στην Sidebar widget area; place it underneath the 

calendar widget. 

6. Βάλαμε σαν τίτλο "Search". 

7. Κάναμε expand τα Widget Rules και θέσαμε το widget να είναι ορατό στις 

ίδιες σελίδες με το Latest News. 

7.4. Λίστα με Quick Links στα αριστερά της σελίδας. 

Στην αριστερή πλευρά επιλεγμένων σελίδων προσθέσαμε μία λίστα με Quick 

Links για γρηγορότερη περιήγηση και μεγαλύτερη λειτουργικότητα. 

 
                                 Eικόνα 7.10: Quick Links List 

Για την δημιουργία της: 

1. Κάναμε expand την Inset widget area και σύραμε σε αυτήν ένα Custom Menu 

widget . 

2. Αλλάξαμε το τίτλο ανάλογα με το περιεχόμενο της σελίδας που θέλουμε.  

3. Στο "Select Menu" drop-down list, επιλέξαμε "Quick links". 

4. Στα Widget Rules θέσαμε τα quick links να είναι ορατά μόνο στις σελίδες που 

θέλουμε. 
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5. Αλλάξαμε το Widget Style option σε "Menu". 

6. Κάναμε save τις αλλαγές μας. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές σελίδες μπορεί να περιέχουν και sidebar widgets  

και μενού με Quick Links. 

Παρακάτω παραθέτεται η κεντρική σελίδα ανακοινώσεων η οποία περιέχει sidebar 

widgets στα δεξιά και Quick Links στα αριστερά. 

          
                           Eικόνα 7.11: Σελίδα Ανακοινώσεων 
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8.  Επιπρόσθετα Plug-Ins & Ρυθμίσεις 
 

Για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε, εκτός απ΄το structural 
interface του site, χρησιμοποιήσαμε κάποια επιπλέον plug ins που βοήθησαν 
στην καλύτερη παρουσίαση και του ίδιου του content που υπάρχει μέσα σε αυτό. 
Αυτό περιλάμβανε από μικρά additions σε συγκεκριμένες σελίδες ανάλογα με το τί 
περιέχουν (π.χ οι σελίδες Επικοινωνία και Ωρολόγιο Πρόγραμμα) μέχρι και την 
εισαγωγή του στοιχείου υποστήριξης διαφορετικής γλώσσας σε κάθε μέρος της 
ιστοσελίδας μας. 

8.1. Bilingual Support με το qTranslate Plus 
 
Για την υποστήριξη μιας δεύτερης γλώσσας (Αγγλικά) απ’το site, 
χρησιμοποιήσαμε το qTransalte Plus plug-in. Πρόκειται για μια εξελιγμένη έκδοση 
του  δημοφιλούς qTranslate το οποίο σταμάτησε να είναι compatible με το 
WordPress για εκδόσεις μεγαλύτερες της 3.5. Με το qTranslate plus, είχαμε τη 
δυνατότητα για το front page αλλά και κάθε σελίδα, να εισάγουμε μια ξεχωριστή 
μετάφραση στα αγγλικά τόσο για το περιεχόμενο της, όσο και για τα widgets και τα 
menus που την απαρτίζουν. 

Μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του (με τον ίδιο τρόπο όπως 

αναφερθήκαμε σε προηγουμενο κεφάλαιο), ακολουθήσαμε την παρακάτω 

διαδικασία για τη ρύθμισή και χρήση του: 

1. Στη κεντρική σελίδα των Plug-Ins εντοπίσαμε το qTranslate Plus και 

επιλέξαμε Settings. 

2. Στη σελίδα ρυθμίσεων του, κάναμε enable τις γλώσσες που κρίναμε ότι 

χρειαζόμαστε και στα General Settings επιλέγουμε ποια γλώσσα θα είναι η 

default. 

               

                    
                             Eικόνα 8.1: General Settings 
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                                   Eικόνα 8.2: Διαθέσιμες Γλώσσες 

 

3. Για τη δημιουργία μιας μεταφρασμένης έκδοσης του περιεχομένου μιας 

σελίδας ή ενός post παρατηρούμε ότι στη σελίδα εισαγωγής τους στο 

WordPress, έχουν εμφανιστεί νέα πεδία και καρτέλες που το καθένα 

αντιστοιχούν σε μια απ΄τι γλώσσες που ενεργοποιήσαμε παραπάνω. 

 

      
                                      Eικόνα 8.3: Πεδία Γλώσσας 
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4. Για την μετάφραση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου θέλουμε μέσα στο site, 

φτάνει μέσα στο αντίστοιχο πεδίο να βάλουμε τα tags [:en] και [:el] ή <!--:el--> 

και <!--:en--> πριν εισάγουμε το επιθυμητό κείμενο. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνετε για παράδειγμα πως δημιουργούμε ένα αγγλικό version για τα widgets 

των quick links μενού που παρουσιάσαμε πιο πάνω. 

 

                       
                           Eικόνα 8.4: Language tags 

 

Επιπρόσθετα, αν κοιτάξετε στα παραπάνω κεφάλαια δημιουργίας και 

εξατομίκευσης (π.χ σελ των widgets θα παρατηρήσετε ότι σε αρκετά screenshots 

και κομμάτια κώδικα υπάρχουν versions και για τις δύο γλώσσες του qTranslate 

Plus. 

 

5. Τέλος, για την εναλλαγή απ΄το ελληνικό version του site στο αγγλικό (και 

αντίστροφα) από ένα απλό χρήστη, όπως θα παρατηρήσατε πιο πάνω, 

έχουμε προσθέσει στο Text Widget που βρίσκεται στο header right του 

frontpage δύο εικόνες (flags) που κάνουν redirect στην αντίστοιχη έκδοση. 

 

                                             
                       Eικόνα 8.5: Buttons Αλλαγής Γλώσσας 
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<h3><a href="http://de2.daidalos.teipir.gr/"><img 

class="flaghel" src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag1.png"/></a><a 

href="http://de2.daidalos.teipir.gr/en/"><img class="flagen" 

src="http://de2.daidalos.teipir.gr/wp-

content/uploads/2015/05/flag2.png"/></a></h3> 

Για λόγους αισθητικής έχει προστεθεί ο παρακάτω κώδικας css ώστε κατά το 
πέρασμα του ποντικιού πάνω απ΄τα flags να υπάρχει ένα pulse effect. 

<@-webkit-keyframes hvr-pulse-grow { 

  to { 

    -webkit-transform: scale(1.1); 

    transform: scale(1.1); 

  } 

} 

 

@keyframes hvr-pulse-grow { 

  to { 

    -webkit-transform: scale(1.1); 

    transform: scale(1.1); 
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  } 

} 

 

.flaghel { 

  display: inline-block; 

  vertical-align: middle; 

  -webkit-transform: translateZ(0); 

  transform: translateZ(0); 

  box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0); 

  -webkit-backface-visibility: hidden; 

  backface-visibility: hidden; 

  -moz-osx-font-smoothing: grayscale; 

} 

.flaghel:hover, .flaghel:focus, .flaghel:active { 

  -webkit-animation-name: hvr-pulse-grow; 

  animation-name: hvr-pulse-grow; 
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  -webkit-animation-duration: 0.3s; 

  animation-duration: 0.3s; 

  -webkit-animation-timing-function: linear; 

  animation-timing-function: linear; 

  -webkit-animation-iteration-count: infinite; 

  animation-iteration-count: infinite; 

  -webkit-animation-direction: alternate; 

  animation-direction: alternate; 

} 

 

.flagen { 

  display: inline-block; 

  vertical-align: middle; 

  -webkit-transform: translateZ(0); 

  transform: translateZ(0); 

  box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0); 
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  -webkit-backface-visibility: hidden; 

  backface-visibility: hidden; 

  -moz-osx-font-smoothing: grayscale; 

} 

.flagen:hover, .flagen:focus, .flagen:active { 

  -webkit-animation-name: hvr-pulse-grow; 

  animation-name: hvr-pulse-grow; 

  -webkit-animation-duration: 0.3s; 

  animation-duration: 0.3s; 

  -webkit-animation-timing-function: linear; 

  animation-timing-function: linear; 

  -webkit-animation-iteration-count: infinite; 

  animation-iteration-count: infinite; 

  -webkit-animation-direction: alternate; 

  animation-direction: alternate; 

} 
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8.2. Background Image Σελίδας 
 

Επειδή όπως εξηγήσαμε παραπάνω οι εικόνες που υπάρχουν σαν slides στο 

front page προέρχονται απο widget, στις λοιπές σελίδες δεν υπήρχε κάποιο 

βασικό background. Για να προσθέσουμε  background μεταφέραμε την επιθυμητή 

εικόνα με όνομα bg μέσω FTP στο directory wp-content/themes/University/images 

η οποία φαίνεται στις επόμενες ρυθμίσεις. 

8.3. Google Maps Widget & PDF Embedder  
 

Στην σελίδα “Επικοινωνία” θεωρήσαμε ορθό την ύπαρξη αναπαράστασης των 
χαρτών της Google έτσι ώστε να συμβάλει στο περιεχόμενο της. Στραφήκαμε έτσι 
στο Google Maps Widget που προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής ενός πλαισίου  
με τις συντεταγμένες που του δίνουμε εμείς. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σε άλλες σελίδες για διαφορετική χρήση όπως στα γεγονότα.  

 

                               Eικόνα 8.6: Google Maps Widget 
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Για την εισαγωγή του: 

1. Στη σελίδα των widgets, κάναμε expand την Ιnset widget area και σύραμε  

σε αυτή το Google Maps widget. 

2. Συμπληρώσαμε το τίτλο και τα υπόλοιπα πεδία όπως φαίνεται στην εικόνα: 

                                       
                         Eικόνα 8.7: Google Maps Widget Settings 

3. Απ’το 'Widget Rules' button επιλέξαμε το widget να είναι ορατό μόνο στη 

συγκεκριμένη σελίδα και κάναμε save τα widget settings. 

Στην σελίδα “Ωρολόγιο Πρόγραμμα” όπου είναι διαθέσιμο για download το pdf του 

ωρολογίου προγράμματος, θέλαμε να υπάρχει και μια live αναπαράσταση του 

μέσα στη σελίδα. Έτσι εγκαταστήσαμε το PDF Embedder plug-in. Το 

συγκεκριμένο plug-in, μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του, δεν απαιτεί 

κάποια ρύθμιση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σύρουμε το pdf αρχείο που 

θέλουμε στο πεδίο επεξεργασίας του WordPress για τη σελίδα που θέλουμε.  
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                   Eικόνα 8.8: PDF Embedder Widget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 145 
 

9.  Office 365 & Google Forms Integration 
 

Επιπλέον στόχος της πτυχιακής εργασίας, ήταν η εκμετάλλευση των υπηρεσιών 
του Office 365 και η εφαρμογή τους για την αύξηση της λειτουργικότητας της 
ιστοσελίδας. Για τις ανάγκες λοιπόν ενός Ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το cloud storage που μας προσφέρεται με 
εφαρμογή στις εγγραφές εργαστηριακών μαθημάτων.   

9.1. Οne Drive & Excel Survey 

Η αρχική ιδέα ήταν ότι χρησιμοποιώντας το cloud computing σε συνδυασμό με το 

Εxcel του Office 365, θα δημιουργούσαμε μια φόρμα εγγραφών για τα διαθέσιμα 

τμήματα του εκάστοτε εργαστηρίου. Τα στοιχεία και οι επιλογές των φοιτητών 

αφού ολοκλήρωναν την εγγραφή τους μέσω της φόρμας, θα αποθηκευόντουσαν 

σε ένα αρχείο excel κατά χρονολογική σειρά εγγραφής. Έτσι ο υπεύθυνος του 

κάθε εργαστηρίου, θα μπορούσε στη συνέχεια εύκολα να δημιουργήσει τα τελικά 

τμήματα ανάλογα με τις ώρες και μέρες που δηλώθηκαν από κάθε φοιτητή.  Κάθε 

φόρμα φυσικά θα παρουσιαζόταν με τον αντίστοιχο σύνδεσμο της, στην σελίδα 

εγγραφών εργαστηρίου του site. 

                    
                      Eικόνα 9.1: Σελίδα Εγγραφών Εργαστηρίου 
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Για την δημιουργία της φόρμας ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Απ’τo κεντρικό menu στη αρχική σελίδα του Office 365 επιλέξαμε το One 

Drive. 

 

  
                                        Eικόνα 9.2: One Drive 

 

2. Αφού μεταβήκαμε στη σελίδα του One Drive όπου ουσιαστικά είναι η κεντρική 

cloud storage σελίδα των αρχείων μας, επιλέξαμε New>Excel Survey 

 

.  

      Eικόνα 9.3: Excel Survey 

 

3. To Excel Suvey αποτελεί το κύριο εργαλείο δημιουργίας φόρμας του Office 

365 που κάνει import τα στοιχεία σε αρχείο excel. Επιλέγοντας τη δημιουργία 

μιας νέας φόρμας, το OneDrive μας μεταφέρει στη σελίδα του Εxcel Online 

για τη δημιουργία της.  
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                              Eικόνα 9.3: Excel Survey Form 

 

4. Μετά από προσεκτική εισαγωγή τίτλων και επιλογών, δημιουργήσαμε επτά 

διαφορετικές φόρμες για τα επτά εργαστήρια του τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η live φόρμα εγγραφής 

για το εργαστήριο Ανάλυσης Λογιστικών καταστάσεων. 

 

              
                             Eικόνα 9.4: Excel Survey Live Form 
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5. Ο φοιτητής συμπληρώνοντας τα πεδία και επιλέγοντας το τμήμα της 

αρεσκείας του, μπορεί  να ολοκληρώσει την εγγραφή του (ή και να την 

διορθώνει)  στο εργαστήριο με το button Submit. Τα στοιχεία του και η 

επιλογή του καταχωρούνται αυτόματα στο αρχείο excel που φαίνεται στο 

πίσω μέρος της εικόνας του βήματος 3. Το αρχείο excel με τη σειρά του 

αποθηκεύεται στο One Drive και είναι διαθέσιμο για χρήση απ’το δημιουργό ή 

σε όποιον άλλον εκείνος επιθυμεί. 

 

 

9.2. Submission Limit & Google Forms 
 
Κατά τη διάρκεια δοκιμών της παραπάνω φόρμας, παρατηρήσαμε ότι αν και 

πλήρως λειτουργική, οι εγγραφές που πραγματοποιούνταν και γίνονταν import 

στο excel file ήταν χωρίς όριο. Αν και αυτό υπόκειται στη προτίμηση του εκάστοτε 

υπευθύνου και δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα λειτουργικότητας, καθώς τα 

τελικά τμήματα εργαστηρίου ενδέχεται να βγουν μέσα από κάποια προσωπική 

προτίμηση ταξινόμησης (πχ με προτεραιότητα εξαμήνου), λάβαμε υπόψη το 

σενάριο “κλειδώματος” των επιλογών στην “Ημέρα και Ώρα” μετά την εγγραφή 

ενός συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών σε κάποιο απ΄τα τμήματα. 

Για να θέσουμε λοιπόν ένα limit στο πόσες εγγραφές μπορεί να δεχτεί μια επιλογή 

απ΄το πεδίο “Ημέρα και Ώρα” ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Μεταβήκαμε στο Excel file του κάθε εργαστηρίου. Με βάση τη φόρμα που 

δημιουργήσαμε βλέπουμε τα παρακάτω. 

 

                                Eικόνα 9.5: Excel File Eργαστηρίου 
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2. Ανοίγοντας ένα νέο Sheet δίπλα απ΄το αρχικό, δώσαμε στα πρώτα τέσσερα 

columns (Α, Β, C, D) τα ονόματα Revised Session Name, Original Session 

Name, Session Count και Limit. 

3. Κάτω απ΄το Original Session Name, συμπληρώσαμε σε διαφορετικά rows, τις 

διάφορες επιλογές ημέρας και ώρας που προσφέρει το κάθε εργαστήριο και 

κάτω απ΄το Limit τον αριθμό των φοιτητών που θέλουμε να θέσουμε ως όριο 

του. 

 

                                 
                        Eικόνα 9.6: Όριο Εγγραφών 

 

4. Κάτω απ΄το Session Count χρησιμοποιήσαμε την formula =COUNTIF, ώστε 

να μετράμε πόσες εγγραφές γίνονται σε κάθε τμήμα. Π.χ. Για τη πρώτη μας 

επιλογή =COUNTIF('Form Responses 1'!F:F,B2) 

5. Τέλος, κάτω απ΄το Revised Session Name χρησιμοποιήσαμε την formula =IF 

με την λογική δημιουργίας μιας συνθήκης η οποία θα συγκρίνει τον αριθμό 

των εγγραφών στο Session Count με το αριθμό στο Limit και όσο το βρίσκει 

μικρότερο το όνομα της επιλογής θα παραμένει ίδιο. Όταν όμως δεν ισχύει η 

συνθήκη, θα αλλάζει το όνομα της επιλογής σε “Μη Διαθέσιμο”. Π.χ. Για τη 

πρώτη μας επιλογή =IF(C2<D2,B2,"Μη Διαθέσιμο") 

Σε αυτό το σημείο ωστόσο παρουσιάστηκε το πρώτο σημείο αδυναμίας του Excel 

Survey. Κατά τη διάρκεια επιπλέον δοκιμών, διαπιστώσαμε πως αν και οι 

επιλογές κατά την πλήρωση τους άλλαζαν σε “Μη Διαθέσιμες” κανονικά στο 

αρχείο excel, δεν γινόταν το ίδιο και με την φόρμα. Με άλλα λόγια, η φόρμα δεν 

γινόταν refresh κατά την πλήρωση ενός τμήματος και συνέχιζε να δείχνει όλες τις 

επιλογές διαθέσιμες. 

Για αυτό το λόγο, επιλέξαμε για όσα εργαστήρια επιθυμούν να υπάρχει limit στον 

αριθμό των εγγραφών, να στραφούμε στο Google Forms. Στο Google Forms 
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επαναλάβαμε την ανωτέρα διαδικασία για τη δημιουργία της φόρμας και τη 

δημιουργία ενός δεύτερου Sheet στο αρχείο excel που θα ελέγχει εγγραφές και θα 

μετονομάζει τμήματα με ειδοποιό διαφορά όμως ότι εκμεταλλευτήκαμε την 

δυνατότητα του Google Forms να υποστηρίζει Add-ons.  

 

Χρησιμοποιώντας ένα Add-on ονομαζόμενο Form Ranger, πετύχαμε η φόρμα μας 

να γίνετε αυτόματα refresh κάθε φορά που γίνεται μια νέα εγγραφή! 

 

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να πετύχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

με το Form Ranger περιγράφεται παρακάτω: 

 

1. Στη σελίδα δημιουργίας φόρμας στο Google Forms επιλέξαμε Add-Ons και 

στη συνέχεια Get Add-Ons 

 

   
                            Eικόνα 9.7: Google Forms menu  

 

2. Στο νέο παράθυρο αναζητήσαμε και εγκαταστήσαμε τo FormRanger.  

 

   
                               Eικόνα 9.8: Form Ranger 
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3. Επιλέγοντας ξανά Add-Ons επιλέξαμε το formRanger και πατήσαμε Start.  

 

                                Eικόνα 9.9: Εκκίνηση του Form Ranger 

 

4. Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει δεξιά της φόρμας βάζουμε tick στο 

Populate Values list και στην συνέχεια πατώντας select, επιλέγουμε new 

values list 

  

               
 Eικόνα 9.9: Form Ranger Settings 
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5. Στο παράθυρο που μας ανοίγει επιλέξαμε το excel στο οποίο καταχωρούνται 

οι εγγραφές μας και για το Which Data επιλέγουμε απ΄το δεύτερο sheet το 

Revised Session name. 

 

                                Eικόνα 9.10: Επιλογή data από άλλο sheet 

 

6. Αλλάζουμε το switch στο “On form submit” στο On και πλέον η φόρμα θα 

ανανεώνεται μετά από κάθε εγγραφή! Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η 

live φόρμα εγγραφής για το εργαστήριο Αρχές Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής.  



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 153 
 

   
          Eικόνα 9.11: Google Docs Live Form 
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10. Δημιουργία Χρηστών και Δικαιωμάτων 
 

Για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια σειρά 
από user accounts που θα αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και το 
προσωπικό γραμματείας. Έτσι οι καθηγητές ή η γραμματεία θα μπορούν να 
αναρτούν ανακοινώσεις, προκηρύξεις ή και να δημιουργούν γεγονότα. Με τον 
τρόπο που θα παρουσιάσουμε πιο κάτω μπορούν να δημιουργηθούν αντίστοιχα 
λογαριασμοί και για τους ίδιους τους σπουδαστές, φυσικά με περιορισμένα 
δικαιώματα, ώστε να είναι ενεργά μέλη της σελίδας του τμήματος στο οποίο 
φοιτούν και να κάνουν χρήση όλων των υπηρεσιών που παρουσιάσαμε 
παραπάνω. 

 

Για την δημιουργία των λογαριασμών ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Απ’τη κεντρική σελίδα του WordPress, μεταφερόμαστε στη σελίδα Users και 

επιλέγουμε Add New 

2. Στη σελίδα δημιουργίας νέου χρήστη μας εμφανίζει μια σειρά από πεδία προς 

συμπλήρωση όπως το username, password και role και το button Add New 

User για δημιουργία . 

 

                            Eικόνα 10.1: Δημιουργία Νέου Χρήστη 
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Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι δικαιώματα έχει ο κάθε 

ρόλος που μπορούμε να αντιστοιχίσουμε στους χρήστες.  

Μετά από δοκιμές, κατανοήσαμε ότι: o ρόλος Subscriber έχει δικαιώματα μόνο 

ανάγνωσης (ιδανικός για σπουδαστές), ο Contributor δικαιώματα δημιουργίας 

post κατόπιν έγκρισης, ο Author άνευ εγκρίσεως, ο Editor δημιουργίας post και 

page και φυσικά ο Administrator έχει πρόσβαση στα πάντα. 

 

3. Για τους καθηγητές και τη γραμματεία αρχικά θεωρήσαμε πως ο κατάλληλος 

ρόλος είναι αυτός του Author, καθώς όλες οι πιθανές αναρτήσεις 

ανακοινώσεων κλπ είναι posts σε ειδικές για τον καθένα κατηγορίες σελίδας 

όπως Ανακοινώσεις Καθηγητών, Γεγονότα κλπ τις οποίες έχουμε 

δημιουργήσει. 

4. Εν συνεχεία όμως συνειδητοποιήσαμε πως ο ρόλος Author επέτρεπε την 

ανάρτηση σε πάσης φύσεως κατηγορία και τροποποίηση αναρτήσεων άλλων 

χρηστών. Έτσι, θέλοντας να περιορίσουμε τις δυνατότητες του κάθε χρήστη 

ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο τις ενέργειες που εμείς θέλαμε, 

στραφήκαμε στο Role Scoper plug-in. 

 

Με το Role Scoper plug-in είχαμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε ή να 

προσθέσουμε δικαιώματα από έναν ή περισσότερους χρήστες ανάλογα με το 

ρόλο τους. Στόχος μας ήταν οι λογαριασμοί καθηγητών και γραμματείας να μην 

μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω απ΄το να αναρτούν posts στις κατηγορίες 

σελίδων που εμείς θέλαμε. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε το 

πρόβλημα ήταν ο εξής. 

 

1. Αρχικά δημιουργήσαμε είκοσι λογαριασμούς (δεκαεπτά για το σύνολο των 

καθηγητών και τρεις για τη γραμματεία) με ρόλο subscriber έτσι ώστε να 

έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. 
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                        Eικόνα 10.2: 20 Διαφορετικά User Accounts 

 

2. Στη συνέχεια αφού εγκαταστήσαμε και ενεργοποιήσουμε το Role Scoper, στις 

καινούργιες επιλογές που μας εμφανίστηκαν αριστερά στο menu του 

WordPress μεταβήκαμε Roles>Categories. 

3. Στη σελίδα Category Rules του Role Scoper που μας εμφανίστηκε επιλέξαμε 

το show eligible users στο βήμα δύο και βάλαμε τικ σε όλους τους 

λογαριασμούς που έχουν να κάνουν με καθηγητές.  

 

                              Eικόνα 10.3: User Role Modification 

 

4. Προχωρώντας στο βήμα Select Roles  to Assign/Remove βρήκαμε τις 

κατηγορίες που θέλαμε να δώσουμε επιπλέον δικαιώματα στους χρήστες (για 

τους καθηγητές ήταν οι Ανακοινώσεις Καθηγητών, Γεγονότα και Προκηρύξεις) 

και βάλαμε τικ στην επιλογή Post Author . Τέλος επιλέξαμε Update στη 

κορυφή της σελίδας. Έτσι καταφέραμε οι λογαριασμοί των καθηγητών να είναι 
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απλοί subscribers αλλά με δικαιώματα Author για τις κατηγορίες που εμείς 

επιλέξαμε. 

 

 
 

 
 

          Eικόνα 10.4: Λογαριασμοί Χρηστών - Subscribers με δυνατότητα Post 

  

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η οθόνη δημιουργίας ενός νέου post από 

λογαριασμό που δημιουργήθηκε για καθηγητή και υπέστη τις παραπάνω 

ρυθμίσεις.  

 

 
                              Eικόνα 10.5: Post User Right 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 159 
 

 

Με τον ίδιο τρόπο αλλάξαμε και τους χρήστες της γραμματείας. Το παραπάνω 

plug in θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε μελλοντικές περιπτώσεις όπου ο admin θα 

θέλει να προσθέσει ή να αφαιρέσει δικαιώματα από χρήστες όσο το περιεχόμενο 

του website θα αλλάζει και θα εξελίσσεται.   
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11. Συμπεράσματα 
 
Με την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας μας, και συνεπώς του case study γύρω 
απ’τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου παραθέτουμε μια σειρά από 
συμπεράσματα μέσα απ’το καταστάλαγμα της εργασίας μας. 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης εκπλήρωσε μια σειρά από στόχους σε άκρως 
ικανοποιητικό βαθμό παρά με ελάχιστα προβλήματα κατά την υλοποίηση της.  

Ειδικότερα, επετεύχθη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η 
κατανόηση για την ανάγκη ύπαρξης των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου 
μέσα απ΄την ευκολία και την χρηστικότητα που μας προσφέρουν.  

Διερευνώντας όλο και περισσότερο τις δυνατότητες του Wordpress και έχοντας 
στο μυαλό την αξιοποίηση αυτού του CMS για την εκπαίδευση, επετεύχθη η 
δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού website το οποίο διαθέτει όλες τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει ένα τμήμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος θα χρησιμοποιηθεί απ΄το τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ και μέσα από αυτό οι 
σπουδαστές του εκτός από γενικές πληροφορίες για το τμήμα θα έχουν:  

Πλήρη γνώση για το επιστημονικό υπόβαθρο που προσφέρετε απ’το τμήμα μέσα 
από λεπτομερείς σελίδες πληροφοριών γύρω απ΄τα μαθήματα, τα προγράμματα 
σπουδών (τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και το 
προσωπικό του. 

Πλήρη ενημέρωση για τα νέα του τμήματος μέσα από σελίδες γεγονότων και 
ανακοινώσεων.  

Τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικής εγγραφής σε μαθήματα και 
εργαστήρια μέσα από λογαριασμούς χρηστών. 

Τη δυνατότητα εκμετάλλευσης features άλλων υπηρεσιών (Office365, Google 
Docs, Moodle κλπ) μέσα από ενσωμάτωσή τους στο site.  

Επιπλέον, οι καθηγητές και γενικότερα το προσωπικό του τμήματος, θα έχουν 
τους δικούς τους λογαριασμούς με περισσότερα δικαιώματα με σκοπό η 
διαδικτυακή παρουσία τους στην ιστοσελίδα να συνυπάρχει ομαλά με εκείνη των 
σπουδαστών. 

Το μοναδικό εμπόδιο που παρουσιάστηκε κατά την υλοποίηση των παραπάνω, 
ήταν η αδυναμία του Office365 να δημιουργήσει φόρμες εγγραφών σε τμήματα 
εργαστηριών με προσαρμοσμένο όριο ατόμων. Μια αδυναμία που ξεπεράστηκε 
στρεφόμενοι προς τα ίδιας φιλοσοφίας Google Docs. 

Όλα τα παραπάνω στα πλαίσια ενός ευχάριστου αισθητικά design τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά και με γραφική απεικόνιση στην παρουσίαση της 
πτυχιακής. 

Τέλος, όπως όλα τα σύγχρονα websites, κανένα τους δεν μένει στάσιμο. Πάντα θα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της εμφάνισης και λειτουργικότητας. Στην 



Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου στο Διαδίκτυο με το WordPress & Office 365 

Αργύριος Μπότσης | Σπυρίδων Ξανθός 162 
 

εκπαίδευση δεν υπάρχουν όρια και έτσι ελπίζουμε ότι στο μέλλον η ιστοσελίδα 
που δημιουργήσαμε θα συνεχίσει να βελτιώνεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες 
του τμήματος, τόσο από εμάς τους δημιουργούς όσο και από τους πιθανούς 
διαχειριστές που ενδέχεται να την αξιοποιήσουν στο μέλλον.  
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