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Εισαγωγή 
 

 
Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του  προγράμματος 

σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών 

Επιχειρήσεων της  σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του  Α.ΤΕ.Ι. Θεσσαλονίκης. 

Μέσα από την εργασία γίνεται φανερό ότι ένας πτυχιούχος του τμήματος 

μπορεί με τις γνώσεις  που απέκτησε και  τα εργαλεία  που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο  να δημιουργήσει  μια δική του ιστοσελίδα, στοιχείο που ενδεχόμενα 

θα του φανεί χρήσιμο στη μετέπειτα καριέρα του. Η εργασία πραγματοποιήθηκε 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 υπό την επίβλεψη των καθηγητών  κ. 

Ταμπάκη Νικόλαου και κ. Αντωνίου Ευστάθιου. 

Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι οι υπολογιστές κατασκευάστηκαν για να 

επεξεργάζονται δεδομένα. Τα δεδομένα βέβαια δεν είναι άμεσα κατανοητά από 

τους ανθρώπους καθώς δεν έχουν σαφή δομή. Εκτός από τα δεδομένα οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές θέλουμε  να επεξεργάζονται και περιεχόμενο. Το 

περιεχόμενο αποτελεί και αυτό πληροφορία, όπως και τα δεδομένα, αλλά έχει 

κατανοητή μορφή και σαφές νόημα. Επομένως δημιουργείται μια καινούργια 

έννοια αυτή της διαχείρισης περιεχομένου. 

Τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυξηθεί μόνο ο αριθμός των πυλών του 

παγκοσμίου ιστού αλλά και το μέγεθος αυτών. Πλέον ένας μεγάλος αριθμός 

κόμβων μπορεί να φιλοξενεί τεράστιο αριθμό ιστοσελίδων, είτε αυτές 

κατασκευάζονται δυναμικά είτε στατικά. Είναι λοιπόν πιθανόν ένας δικτυακός 

τόπος στον οποίο δεν γίνεται κατάλληλη διαχείριση περιεχομένου να περιέλθει 

σε χαοτική κατάσταση και η προσθήκη ή επεξεργασία περιεχομένου σε αυτόν 

να γίνει εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Για το λόγο αυτό είναι πολλές φορές 

αναγκαία η χρησιμοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (ΣΔΠ) 

ώστε η διαχείριση της πύλης να γίνει αποτελεσματικότερη. 

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία μελετάμε τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε και εξηγούμε τις έννοιες 

πληροφορία, δεδομένα, περιεχόμενο. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε την 

έννοια της διαχείρισης του περιεχομένου και περιγράφουμε τα συστήματα 

διαχείρισης περιεχομένου. Στο επόμενο κεφάλαιο ασχολούμαστε μόνο με τα 
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ΣΔΠ που έχουν αναπτυχθεί για να διαχειρίζονται περιεχόμενο στους 

διαδικτυακούς τόπους. Αφού αναφέρουμε τις δυνατότητες αυτών παραθέτουμε 

ορισμένες μετρικές για να μπορούμε να μετρήσουμε κατά πόσο ένα ΣΔΠ μας 

βοηθάει, μελετάμε μερικά από τα σημαντικότερα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα και 

επικεντρωνόμαστε στο ΣΔΠ Joomla.  Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε σύγκριση 

μεταξύ ΣΔΠ διαφορετικών τεχνολογιών και καλούμαστε να επιλέξουμε αυτά που 

προσφέρουν την επιθυμητή λειτουργικότητα. 

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους κ.κ. καθηγητές Ταμπάκη 

Νικόλαο και Αντωνίου Ευστάθιο, για την ουσιαστική και πολύτιμη συνεισφορά 

τους στην διεκπεραίωση της παρούσας πτυχιακή εργασίας. 

 

 

                                                                                          Ιουλία Αλεξίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Τι είναι δεδομένα, πληροφορία, περιεχόμενο 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπως όλοι γνωρίζουμε έχουν κατασκευαστεί 

για να επεξεργάζονται δεδομένα (data). Τα δεδομένα είναι μικρά τμήματα 

πληροφορίας τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά από ανθρώπους 

αλλά προορίζονται για υπολογιστές. Στις μέρες μας ζητάμε από τους 

υπολογιστές να επεξεργαστούν και περιεχόμενο (content). Το περιεχόμενο 

αποτελεί πληροφορία, όπως και τα δεδομένα, αλλά διατηρεί δομή η οποία είναι 

κατανοητή από τους ανθρώπους και έχει σαφές νόημα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο διαπιστώνουμε μια πρώτη βασική πρόκληση που 

έχει να αντιμετωπίσει ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (content 

management system). Οι υπολογιστές έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται 

δεδομένα αλλά οι χρήστες θέλουν οι υπολογιστές να επεξεργάζονται 

περιεχόμενο το οποίο είναι πλούσιο σε έννοιες και νόημα. Πως μπορούμε 

λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες δεδομένων ώστε να διαχειριστούμε 

περιεχόμενο το οποίο δεν βρίσκεται σε μορφή δεδομένων; Αν η μορφή που 

βρίσκεται η πληροφορία  μοιάζει πολύ με δεδομένα, τότε δεν είναι ελκυστική 

στους χρήστες. Εάν πάλι η πληροφορία είναι τόσο πλούσια ώστε να μοιάζει με 

περιεχόμενο, τότε δεν είναι εύκολο σε έναν υπολογιστή να την διαχειριστεί. 

Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω μια ενδιαφέρουσα λύση στο 

παραπάνω πρόβλημα είναι η εισαγωγή μεταδεδόμενων (metadata) στην 

πληροφορία. 

1.2 Το περιεχόμενο δεν είναι απλά δεδομένα 

Οι υπολογιστές, στην αρχή, κατασκευάστηκαν για να κάνουν 

υπολογισμούς οι οποίοι θα έπαιρναν πολύ χρόνο αν τους έκαναν άνθρωποι. Το 

μοντέλο ήταν (και σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ακόμα έτσι) το εξής: Αν μπορείς 

να μειώσεις ένα πρόβλημα σε απλές μηχανικές πράξεις πάνω σε αριθμούς και 

λογικές οντότητες τότε το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί από υπολογιστή. 

Σήμερα οι άνθρωποι ζητούν από τους υπολογιστές όχι μόνο να κάνουν απλές 
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μαθηματικές πράξεις αλλά να μεταφέρουν και να επεξεργάζονται πληροφορία 

στην μορφή και στην ποιότητα που έχουν συνηθίσει από άλλα μέσα, όπως είναι 

τα βιβλία, οι ταινίες και η τηλεόραση. 

Παρόλο που οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών άλλαξαν οι 

βασικές αρχές των υπολογιστών παρέμειναν οι ίδιες. Δεκαπέντε χρόνια πριν οι 

χρήστες χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές απλά για εισαγωγή-εξαγωγή και 

επεξεργασία δεδομένων. Σήμερα οι χρήστες τους χρησιμοποιούν για να βρουν 

και να επεξεργαστούν περιεχόμενο. 

Ας αναλογιστούμε για παράδειγμα μια τυπική διαδικασία πλοήγησης σε 

ένα μουσικό δικτυακό τόπο. Φυλλομετρώντας (browsing) βρίσκουμε μια σελίδα 

με ένα μουσικό CD που μας αρέσει. Το προσθέτουμε στο καλάθι αγορών μας 

και πληρώνουμε με την πιστωτική μας κάρτα. Σε αυτήν την διαδικασία 

βλέπουμε ιστοσελίδες με μουσικά CD και πληροφορίες καθώς και ορισμένα 

κουμπιά ελέγχου που χρησιμεύουν για την αγορά. Όλη αυτή η διαδικασία μας 

κάνει να πιστεύουμε ότι ο υπολογιστής διαχειρίζεται και επεξεργάζεται 

περιεχόμενο ενώ στην πραγματικότητα γίνεται ένα σύνολο από ενέργειες 

βασισμένες πάνω σε δεδομένα. 

Βέβαια πολλά από τα δεδομένα μοιάζουν από μόνα τους πολύ με 

περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη, σε μια βάση δεδομένων μπορεί να 

αποθηκεύονται σε διπλανά πεδία το όνομα ενός καλλιτέχνη, η φωτογραφία του 

και ένα σύντομο άρθρο γύρω από τις δραστηριότητες του. Άλλα πεδία στην 

βάση μοιάζουν περισσότερο με απλά δεδομένα καθώς αποτελούνται από 

αριθμούς όπως ο αριθμός της πιστωτικής μας κάρτας, ο αριθμός της 

παραγγελίας μας, κτλ. 

Στην βάση δεδομένων είναι όλα δεδομένα. Σε μια ιστοσελίδα τα 

δεδομένα συναλλαγής μοιάζουν με απλά δεδομένα ενώ το όνομα του 

καλλιτέχνη με την φωτογραφία του μοιάζουν περισσότερο με περιεχόμενο. 

Βέβαια σε μια καλά σχεδιασμένη ιστοσελίδα οι χρήστες πρέπει να 

αντιλαμβάνονται όλο το υλικό ως περιεχόμενο. Έτσι από την προοπτική του 

απλού χρήστη όλη η πληροφορία αποτελεί περιεχόμενο ενώ από την 

προοπτική του προγραμματιστή είναι όλα δεδομένα. 

Επομένως μια πρόκληση για τα συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου, σε μια εποχή που οι τεχνολογίες των υπολογιστών 
στηρίζονται σε δεδομένα, είναι η χρήση των τεχνολογιών δεδομένων για 
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να αποθηκεύσουμε  και να  παρουσιάσουμε το περιεχόμενο. 

1.3  Το περιεχόμενο είναι πληροφορία και δεδομένα 

Υπάρχει κάτι γύρω από την έννοια της πληροφορίας που την κάνει να 

μην είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμη όσο τα απλά δεδομένα. Με τα δεδομένα 

αυτό που βλέπεις είναι και αυτό που λαμβάνεις. Η πληροφορία δεν περιέχει 

ρητά όλα όσα μεταβιβάζει αλλά πολλές από τις έννοιες της υπάρχουν στη 

σκέψη του ανθρώπου που την παρήγαγε. 

Τα μεταδεδομένα (metadata) καθιστούν την ουσία και το νόημα της 

πληροφορίας αρκετά σαφή ώστε να μπορεί ένας υπολογιστής να την 

διαχειριστεί. Προσθέτοντας δεδομένα στην πληροφορία την κρατάμε 

συγκεντρωμένη και δίνουμε την δυνατότητα σε τεχνικές δεδομένων να την 

διαχειριστούν αποδοτικά. Με τα μεταδεδομένα μπορούμε να ορίσουμε με σαφή 

τρόπο τους τελικούς αποδέκτες που έχει η πληροφορία. Προσθέτοντας ένα 

πεδίο “τύπος ακροατηρίου” μπορούμε να δείξουμε σε τι είδους ανθρώπους 

απευθύνεται η πληροφορία. Κατόπιν ο υπολογιστής μπορεί να στείλει 

διαφορετική πληροφορία βάσει του χρήστη που κάθεται στην άλλη πλευρά του 

τερματικού. Έτσι λοιπόν η αρχή των μεταδεδομένων είναι ότι βάζουμε μια ετικέτα 

σε ένα μπλοκ δεδομένων  ώστε ο υπολογιστής διαβάζοντας την ετικέτα γνωρίζει 

τι πρέπει να κάνει με την συγκεκριμένη πληροφορία. 

Επομένως το περιεχόμενο είναι πληροφορία που έχει μια ετικέτα 

δεδομένων έτσι ώστε ένας υπολογιστής να μπορεί να οργανώσει και να 

συστηματικοποιήσει την συλλογή, την διαχείριση και την έκδοση αυτού. Ένα 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου κρίνεται επιτυχημένο αν μπορεί να 

εφαρμόσει μεθοδολογίες δεδομένων χωρίς να αφαιρέσει το νόημα και την 

συνοχή της πληροφορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1  Η έννοια της διαχείρισης περιεχομένου 

Η έννοια της Διαχείρισης Περιεχομένου (ΔΠ) αναφέρεται στον έλεγχο της 

δημιουργίας και της διανομής της πληροφορίας και της λειτουργικότητας. 

Όπως οι περισσότερες σύνθετες έννοιες έτσι και η έννοια της διαχείρισης  

περιεχομένου έχει διαφορετική ερμηνεία ανάλογα με τους ανθρώπους που την 

ερμηνεύουν. Βέβαια η ΔΠ είναι κυρίως μια διαδικασία οργάνωσης και 

δημιουργίας δημοσιεύσεων. 

Οι περισσότεροι που ασχολούνται με ΔΠ είναι επειδή πιθανόν 

ασχολούνται με την κατασκευή ενός μεγάλου ιστοτόπου. Είναι γνωστό ότι η 

τεχνολογία των διαδικτυακών κόμβων άλλαξε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Αναπτύσσονται πλέον δικτυακοί τόποι μεγάλου μεγέθους με πολλές σελίδες οι 

οποίες μπορεί να αλλάζουν δυναμικά. Καθίσταται επομένως η ΔΠ επιτακτική 

ανάγκη ώστε να οργανωθεί το περιεχόμενο με επιτυχία για να μην περιέλθουμε 

σε μια χαοτική κατάσταση.  

Για τον λόγο αυτό πολλές εταιρίες κατασκεύασαν συστήματα τα οποία 

αποκαλούν Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) ώστε να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη των εταιριών για ΔΠ σε κατασκευές μεγάλων 

ιστοτόπων. Ακόμα και αν το μόνο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου 

δικτυακού τόπου, χρειαζόμαστε ένα ΣΔΠ το οποίο θα μας βοηθήσει στην 

οργάνωση ώστε ο δικτυακός τόπος να μπορεί να μεγαλώνει και να αλλάζει 

γρήγορα διατηρώντας έτσι την οργάνωση του σε υψηλό επίπεδο. 

Βέβαια μπορεί ο κυριότερος ρόλος της ΔΠ να είναι η ανάπτυξη και 

διαχείριση μεγάλων ιστοτόπων αλλά δεν είναι και ο μοναδικός. Είναι πολλοί οι 

τρόποι με τους οποίους μπορεί μια εταιρία να εκμεταλλευτεί τη διαχείριση 

περιεχομένου. Ανάλογα με το πώς μπορεί η έννοια της ΔΠ να υπηρετήσει έναν 

οργανισμό δίνεται και ο ορισμός αυτής.  Συγκεκριμένα: 

• Από   την   προοπτική   των   στόχων   μιας   επιχείρησης   η   ΔΠ   

διανέμει επιχειρησιακές αξίες (business value). 

• Από  την  προοπτική  της  ανάλυσης   η  ΔΠ  ισορροπεί  τις  δυνάμεις  

της επιχείρησης. 
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• Από την επαγγελματική προοπτική η ΔΠ συνδυάζει αρχές σχετικές με 

το περιεχόμενο. 

• Από την προοπτική μιας διαδικασίας η ΔΠ συλλέγει, διαχειρίζεται και 

δημοσιεύει πληροφορία. 

• Από μια τεχνική προοπτική η ΔΠ είναι μια τεχνική υποδομή. 

 

 

2.1.1 Η Διαχείριση πληροφορίας αποτελεί υποδομή υπολογιστών 
(computer infrastructure). 
 

Για τους περισσότερους, ένα ΣΔΠ είναι ένας συνδυασμός από υλικό και 

λογισμικό. Βέβαια ένα ΣΔΠ είναι πολύ περισσότερο από μια δομή υπολογιστών, 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Φυσικά η υποδομή υπολογιστών είναι 

πολύ σημαντική, καθώς χωρίς αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί ακόμα και το 

καλύτερο σχέδιο ΔΠ. Το στάδιο της υποδομής υπολογιστών μπορούμε να 

πούμε ότι είναι το τελευταίο βήμα της όλης διαδικασίας, Δηλαδή, αφότου έχουμε 

αποφασίσει πως ένα ΣΔΠ διανέμει τις επιχειρησιακές αξίες, πως ισορροπεί τις 

δυνάμεις της επιχείρησης και τι είδους διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και 

δημοσίευσης χρειάζονται, τότε αναλύουμε το είδος της υπολογιστικής υποδομής 

που απαιτείται για την υλοποίηση του. Στη συνέχεια εξετάζουμε την έννοια της 

ΔΠ από την προοπτική της υπολογιστικής υποδομής που απαιτείται. 

Ο στατικός διαδικτυακός τόπος (static Web site) 

 
Ένα στατικός δικτυακός τόπος αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων 

σε μορφή HTML και από διάφορα αρχεία που σχετίζονται με τις σελίδες αυτές, 

όπως είναι τα αρχεία εικόνας. Οι σελίδες αποθηκεύονται σε ανεξάρτητα αρχεία 

στον εξυπηρετητή (web server), όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Οι στατικές 

σελίδες είναι προκατασκευασμένες (pre-built) δηλαδή δεν κατασκευάζονται κατά 

της διάρκεια της εκτέλεσης (on the fly) ούτε είναι προσωποποιημένες. Για να 

ενημερώσουμε το περιεχόμενο σε μια στατική ιστοσελίδα απλά αλλάζουμε την 

σελίδα με μια καινούργια. 
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Εικόνα 1: Στατικός διαδικτυακός τόπος 

 
Οι στατικοί δικτυακοί τόποι αποτελούν και την απλούστερη περίπτωση 

κόμβων, είναι συνήθως μικροί, δεν αλλάζουν συχνά και δεν απαιτούν 

προσωποποίηση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των στατικών κόμβων είναι η 

ταχύτητα με την οποία ένας εξυπηρετητής εξυπηρετεί αυτού τους είδους της 

σελίδες αφού δεν χρειάζονται επεξεργασία για να δημιουργηθούν. Το 

μειονέκτημα τους είναι η έλλειψη ευελιξίας και δυνατότητας κλιμάκωσης. 

Ο δυναμικός διαδικτυακός τόπος (dynamic Web site) 

 
Ένας δυναμικός δικτυακός τόπος που είναι γνωστός και ως δικτυακός 

τόπος οδηγούμενος από βάση δεδομένων (database-driven site), είναι ένα 

σύστημα που παράγει ιστοσελίδες κατά την εκτέλεση (on the fly), καθώς δηλαδή 

οι χρήστες τις ζητάνε. 

Στον εξυπηρετητή υπάρχει μια πηγή δεδομένων η οποία δέχεται 

αιτήματα από τους χρήστες όταν αυτοί, για παράδειγμα, κάνουν κλικ σε ένα 

σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος ενεργοποιεί μια πρότυπη (template) σελίδα η οποία 

περιέχει απλό κώδικα HTML, programming scripts, αντικείμενα και άλλα 

προγράμματα που μεταφράζουν την αίτηση του χρήστη, συνδέονται στην πηγή 

δεδομένων, λαμβάνουν το απαραίτητο περιεχόμενο και κάνουν όλες τις 

διεργασίες που είναι απαραίτητες για να διαμορφώσουν μια σελίδα HTML. Όταν 

η σελίδα δημιουργηθεί ο εξυπηρετητής τη στέλνει στο φυλλομετρητή (browser) 

του χρήστη (εικόνα 2). 
 

Εικόνα 2: Δυναμικός διαδικτυακός τόπος 
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Σε αντίθεση με ένα στατικό δικτυακό τόπο όπου όλο το περιεχόμενο είναι 

σε σελίδες HTML, σε ένα καθαρά δυναμικό δικτυακό τόπο δεν υπάρχουν 

σελίδες HTML αλλά κατασκευάζονται δυναμικά όταν αυτές ζητούνται. 

Βάσει αυτού του ορισμού των δυναμικών κόμβων είναι εύκολο κανείς να 

καταλάβει γιατί πολλοί τους συγχέουν με τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου. Τα ΣΔΠ, όπως και οι δυναμικοί δικτυακοί τόποι, διαχειρίζονται 

βάσεις δεδομένων ή δομές XML, ανακτούν το κατάλληλο περιεχόμενο και 

επιστρέφουν έτοιμες σελίδες. Βέβαια ένας δυναμικός δικτυακός τόπος μπορεί 

να κάνει τα παραπάνω, όπως και ένα ΣΔΠ, αλλά δεν μπορεί να διαχειρίζεται 

περιεχόμενο. Επομένως ένα ΣΔΠ μπορεί να κάνει ότι και ένας δυναμικός 

δικτυακός τόπος αλλά ένας δυναμικός δικτυακός τόπος δεν μπορεί να κάνει ότι 

και ένα ΣΔΠ. 

Ας υποθέσουμε ότι διατηρούμε ένα μεγάλο, δυναμικό δικτυακό τόπο που 

χρησιμοποιεί κώδικα (scripts) για την κατασκευή μιας διεπαφής (interface) με το 

οικονομικό σύστημα μιας επιχείρησης. Το σύστημα διαχειρίζεται τις αιτήσεις των 

χρηστών και στέλνει σαν απάντηση τις κατάλληλες ιστοσελίδες. Αυτό το 

σύστημα δεν καλείται ΣΔΠ αλλά είναι απλά μια εφαρμογή ιστού, ένας δυναμικός 

δικτυακός τόπος. 

Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί απλά να έχουμε ένα ΣΔΠ που 

παράγει ένα στατικό δικτυακό τόπο (εικόνα 3). Ας υποθέσουμε ότι εγκαθιστούμε 

ένα πολύπλοκο ΣΔΠ το οποίο περιέχει εκατομμύρια τμήματα και παράγει 100 

διακριτές δημοσιεύσεις (publications). Μια από αυτές τις δημοσιεύσεις είναι ένα 

διαδικτυακός τόπος. Με το πάτημα ενός κουμπιού λοιπόν παράγεται ένας 

στατικός δικτυακός τόπος χιλιάδων HTML σελίδων. Για να αλλάξουμε κάτι είναι 

τόσο απλό όσο και για να τον δημιουργήσουμε. 

 

 
Εικόνα 3: Ένα ΣΔΠ μπορεί να δημιουργεί και στατικές σελίδες 



Έτσι δεν θα πρέπει να συγχέουμε τα ΣΔΠ με τους δυναμικούς 

δικτυακούς τόπους ούτε είναι ανάγκη να δημιουργούμε δυναμικούς δικτυακούς 

τόπους από ένα ΣΔΠ. Βασικά εάν μας αρκεί να κατασκευάσουμε με το ΣΔΠ ένα 

στατικό δικτυακό τόπο τότε αυτό είναι προτιμητέο καθώς ένας στατικός 

δικτυακός τόπος είναι πιο γρήγορος και πιο σταθερός. Βέβαια είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που μας αρκεί η κατασκευή ενός στατικού δικτυακού τόπου  και 

συνήθως απαιτείται η κατασκευή ενός δυναμικού. 

Χρειαζόμαστε ένα δυναμικό δικτυακό τόπο όταν δεν ξέρουμε από πριν το 

μέρος ή και όλο το περιεχόμενο που θέλουμε να μεταφέρουμε στους χρήστες. 

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου σε ένα δυναμικό δικτυακό τόπο παραμένει 

στατικό (μενού πλοήγησης, η μπάρα του τίτλου και άλλα). Στατικά μπορεί να 

είναι και τμήματα πληροφορίας που δείχνουμε σε όλους τους χρήστες όπως για 

παράδειγμα είναι τα τελευταία νέα. Παρόλα αυτά αν χρειάζεται να έχουμε 

πρόσβαση στην είσοδο του χρήστη ή σε άλλους παράγοντες ώστε να 

καθορίσουμε δυναμικά αν κάποιο περιεχόμενο ανήκει στην σελίδα που 

κατασκευάζουμε τότε χρειαζόμαστε ένα δυναμικό σύστημα. Αν ο δικτυακός 

τόπος  είναι έστω και λίγο προσωποποιημένος, δηλαδή αν αλλάζει το 

περιεχόμενο του ανάλογα με τον χρήστη, τότε χρειαζόμαστε επεξεργαστική ισχύ 

στον εξυπηρετητή την οποία μπορεί να μας δώσει μόνο ένα δυναμικό σύστημα. 

Παρόλο που ένας δυναμικός δικτυακός τόπος δεν είναι ένα ΣΔΠ μπορεί 

να έχει πολλές από τις δυνατότητες του. 

• Οι πρότυπες (templates) σελίδες ενός δυναμικού δικτυακού τόπου 

μοιάζουν πολύ με αυτές ενός ΣΔΠ. Οι δυναμικοί δικτυακοί τόποι 

χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού όπως PHP, JSP, ASP οι 

οποίες είναι εικονικά απεριόριστες σε εμβέλεια και με αυτές μπορούμε 

να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε είδος διάταξης σελίδας ή λογική 

επιθυμούμε. 

• Οι τύποι των πηγών δεδομένων σε ένα δυναμικό δικτυακό τόπο είναι 

παρόμοιοι ή ακόμα και οι ίδιοι με ένα ΣΔΠ. Και στα δυο συστήματα 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια βάση δεδομένων ή τις ίδιες 

δομές που βασίζονται σε XML και να γράψουμε τον ίδιο κώδικα 

διάταξη (layout), πλοήγηση και επιλογή περιεχομένου. Ένα καλό ΣΔΠ 

όμως παρέχει επιπλέον βελτιώσεις που καθιστούν αυτές τις ενέργειες 
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ευκολότερες. 

2.1.2 To ΣΔΠ για το διαδίκτυο 
 

Οι διαδικτυακοί τόποι δεν χρειάζεται να είναι 100% στατικοί ή 100% 

δυναμικοί. Συνήθως ένα μέρος αυτών είναι στατικό και ένα άλλο είναι δυναμικό. 

Ένα μέρος ενός δικτυακού τόπου μπορεί να αποτελείται από στατικές HTML 

σελίδες ενώ ένα άλλο μέρος να παράγεται δυναμικά από την βάση δεδομένων. 

Σε ένα πλήρες ΣΔΠ για το διαδίκτυο μπορεί να υπάρχουν τα παρακάτω 

συστήματα: 

• Μια εφαρμογή ΣΔΠ: Βρίσκεται πίσω από τον εξυπηρετητή συλλέγει το 

περιεχόμενο και διαχειρίζεται την ροή του. Η ακριβής αρχιτεκτονική 

ποικίλει μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Σε μερικά ΣΔΠ μέρος του 

λογισμικού βρίσκεται μέσα στο τοπικό δίκτυο (LAN) για να συλλέγει και 

να ελέγχει το περιεχόμενο και μέρος του λογισμικού βρίσκεται έξω από 

αυτό μέσα στον διαδικτυακό εξυπηρετητή (web server) για να εξυπηρετεί 

δυναμικά τις σελίδες. 

• Μια αποθήκη δεδομένων: Πίσω από τον εξυπηρετητή βρίσκεται και μια 

σχεσιακή ή XML πηγή δεδομένων. Σε αυτήν αποθηκεύεται όλο το 

περιεχόμενο, δεδομένα διαχείρισης και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την 

κατασκευή του δικτυακού τόπου (όπως γραφικά και style sheets). 

• Ένα σύνολο αρχείων HTML: Το ΣΔΠ διαχειρίζεται το στατικό μέρος 

τους δικτυακού τόπου. 

• Μια ενεργή πηγή δεδομένων: Είναι η βάση δεδομένων που 

κατασκευάστηκε από το ΣΔΠ. Βρίσκεται στον εξυπηρετητή και χρησιμεύει 

για το δυναμικό μέρος του δικτυακού τόπου. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να διαχειριστούμε ακόμα και το δυναμικό περιεχόμενο πίσω 

από το τείχος προστασίας (firewall), μακριά από τον εξυπηρετητή χωρίς 

να το δημοσιοποιούμε. 

• Άλλες πηγές δεδομένων: Μπορούμε να συνδέσουμε και άλλες πηγές 

δεδομένων στον δικτυακό τόπο οι οποίες δεν συνδέονται στο ΣΔΠ. Για 

παράδειγμα μια βάση δεδομένων για πωλήσεις μπορεί να συνδέεται 

απευθείας με τον δικτυακό τόπο και να μην έχει καμία σχέση με το ΣΔΠ. 

• Πρότυπα (Templates): Ένα σύνολο από πρότυπα χρησιμοποιούνται για 

να μεταφέρουν τα δεδομένα στην μορφή που χρειάζεται ώστε να 
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παρουσιαστούν στον δικτυακό τόπο. Η σχηματική περιγραφή των 

ανωτέρω παρουσιάζεται στην εικόνα 4. 

 
Εικόνα 4: Ένα ΣΔΠ μπορεί να υποστηρίζει όλα τα δυναμικά και στατικά μέρη του 

δικτυακού τόπου 
 

Όπως παρατηρούμε μπορούμε γρήγορα να δημιουργήσουμε έναν 

δικτυακό τόπο που θα είναι αρκετά πολύπλοκος. Πρώτον έχει πολλά τμήματα 

υλικού και λογισμικού τα οποία πρέπει να συντονιστούν και δεύτερον έχει 

πολύπλοκες δομές οι οποίες πρέπει να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν 

σωστά. 

2.1.3 To πλήρες ΣΔΠ 
 

Οι περισσότερες συζητήσεις για διαχείριση περιεχομένου περιστρέφονται 

γύρω από την κατασκευή ενός μεγάλου δικτυακού τόπου. Παρόλο που η 

δημιουργία ενός μεγάλου δικτυακού τόπου είναι πρωταρχικής σημασίας για τα 

ΣΔΠ αυτά μπορούν να βοηθήσουν έναν οργανισμό και με άλλους τρόπους. Ένα 

πλήρες ΣΔΠ παρέχει μια αποθήκη περιεχομένου όπου μπορούμε να 

δουλέψουμε πάνω στην πληροφορία ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε σελίδα 

που βασίζεται πάνω σε αυτήν. Ένα ΣΔΠ μπορεί να παράγει δικτυακούς τόπους 

και κάθε άλλου είδους δημοσίευση που επιθυμούμε από το αποθηκευμένο 

περιεχόμενο. 
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Για παράδειγμα όλο και λιγότερες επιχειρήσεις αποδέχονται ότι οι 

δημοσιεύσεις προς εκτύπωση (printing publications) είναι ανεξάρτητες από τις 

δημοσιεύσεις για το διαδίκτυο. 

Δεν επιθυμούν τον διαχωρισμό αυτό για τους παρακάτω λόγους: 

• Έχει μεγαλύτερο κόστος να συντηρούμε δυο ομάδες, μια για εκτύπωση 

και μια για το διαδίκτυο. 

• Αυξάνεται το κόστος για τον συγχρονισμό των δυο συστημάτων. 

• Δεν είναι πλέον αποδεκτό να αφήσουμε μια δημοσίευση (ας πούμε τον 

δικτυακό τόπο) να περιμένει για το περιεχόμενο ενώ η άλλη δημοσίευση 

εκτυπώνεται. 

2.2 Εισαγωγή στα κύρια μέρη ενός ΣΔΠ 

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζουμε τα ΣΔΠ σαν συστήματα τα οποία 

συλλέγουν (collection system), διαχειρίζονται (management system), 

δημοσιεύουν πληροφορία και λειτουργικότητα (publication system), όπως 

φαίνεται στην εικόνα 5. Περιγράφουμε συνολικά τα ΣΔΠ τα οποία 

παρουσιάζουμε ως υλικό και λογισμικό, ως διεργασίες ή ως επιχειρησιακά 

εργαλεία. 

 
Εικόνα 5: Μια σχηματική απεικόνιση ενός ΣΔΠ 
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Βάσει των παραπάνω διαχωρίζουμε ένα ΣΔΠ σε τρία βασικά τμήματα. 

1. Το σύστημα συλλογής (Collection System) είναι υπεύθυνο για όλες τις 

διεργασίες που γίνονται προτού η πληροφορία γίνει έτοιμη για 

δημοσίευση και μετατρέπει την ακατέργαστη πληροφορία σε καλά 

οργανωμένο περιεχόμενο. 

2. To σύστημα διαχείρισης (Management System) είναι υπεύθυνο για την 

μακροχρόνια αποθήκευση των συστατικών περιεχομένου καθώς και για 

κάθε είδους αρχείο που χρησιμοποιείται. Περιέχει την αποθήκη 

περιεχομένου, το workflow (καθορισμένα σύνολα βημάτων για την 

πραγματοποίηση της εργασίας ώστε το περιεχόμενο να γίνει έτοιμο προς 

δημοσίευση) καθώς και δυνατότητες διαχείρισης. Στο πιο υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουμε τι έχουμε συλλέξει και 

πια η διάταξη του. 

3. To σύστημα δημοσίευσης (Publishing System) είναι υπεύθυνο για την 

εξαγωγή περιεχομένου από την αποθήκη δεδομένων και την μετέπειτα 

αυτόματη δημιουργία δημοσιεύσεων. Πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου 

ότι η συλλογή, η διαχείριση και η δημοσίευση είναι βασικές έννοιες και τα 

υποσυστήματα που αναφέρονται σε αυτές μπορεί να μην είναι άμεσα 

διακριτά σε ένα εμπορικό ΣΔΠ. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται πως 

διαχωρίζονται τα συστήματα αυτά. Κοιτώντας από αριστερά προς δεξιά 

την εικόνα βλέπουμε πως η ακατέργαστη πληροφορία περνάει μέσα από 

το σύστημα συλλογής και μετατρέπεται σε συστατικά περιεχομένου. Το 

σύστημα διαχείρισης που είναι ένα είδος βάσης δεδομένων αποθηκεύει 

αυτά τα συστατικά. Το σύστημα δημοσίευσης εξάγει τα συστατικά αυτά 

και τα μετατρέπει σε υλικό έτοιμο προς δημοσίευση. 

2.3     Δυνατότητες ενός ΣΔΠ 

Ένα από τα προβλήματα των συστημάτων διαχείρισης είναι ότι κάθε 

δικτυακός τόπος έχει και διαφορετικές ανάγκες. Για αυτόν το λόγο τα ΣΔΠ 

αποτελούνται κυρίως από δυο διακριτές κατηγορίες υποσυστημάτων. Το κυρίως 

σύστημα, που λέγεται ΣΔΠ, και πολλά μικρά συστήματα (modules) που το 

καθένα προορίζεται για να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Συνήθως ένα 

ΣΔΠ μαζί με τα modules  παρέχει την παρακάτω λειτουργικότητα: 

• Χρήστες: Αφού κάθε χρήστης στον δικτυακό τόπο έχει και διαφορετική 
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άδεια πρόσβασης τότε προφανώς κάθε χρήστης χρειάζεται και ένα 

διαφορετικό login. Για αυτόν το λόγο όλα τα ΣΔΠ έρχονται με λογισμικό 

διαχείρισης χρηστών το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργούμε, να 

διαγράφουμε, να τροποποιούμε και να περιορίζουμε (ban) χρήστες στο 

σύστημα. Τα περισσότερα συστήματα δίνουν στους χρήστες τη 

δυνατότητα να επανακτήσουν ένα χαμένο κωδικό. 

• Δικαιώματα (Permissions): Ένα ΣΔΠ μας δίνει την δυνατότητα να 

δώσουμε διαφορετικά δικαιώματα σε κάθε χρήστη. Παραδείγματος χάρη 

αν αναφερόμαστε στο σύστημα μιας εφημερίδας τότε οι δημοσιογράφοι 

έχουν δικαίωμα να εισάγουν περιεχόμενο, οι συντάκτες να 

επεξεργαστούν περιεχόμενο και οι εκδότες να το θέσουν σε δημοσιότητα 

ή να το επιστρέψουν στους συντάκτες. 

• Ομάδες (Groups): Παρόλο που μπορούμε να καθορίσουμε διαφορετικά 

δικαιώματα για τον κάθε χρήστη αυτό σύντομα γίνεται κουραστικό. Έτσι 

τα περισσότερα ΣΔΠ μας επιτρέπουν να κατανέμουμε τους χρήστες σε 

ομάδες ώστε κάθε ομάδα χρηστών να έχει τα ίδια δικαιώματα. 

• Πρότυπα (templates): Καθορίζουν τη μορφή του δικτυακού τόπου. 

•  Δημοσιοποίηση (Publishing): Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

του παγκόσμιου ιστού είναι η αμεσότητα. Δηλαδή την ίδια στιγμή που θα 

μετατρέψουμε ένα αρχείο .html στον server μας οι αλλαγές που κάναμε 

θα είναι άμεσα ορατές και στους χρήστες του δικτυακού τόπου. Αυτό δεν 

είναι πάντα επιθυμητό καθώς μπορεί και πρέπει να θέλουμε να 

ελέγξουμε την σελίδα μας για λάθη πριν τη δημοσιοποιήσουμε. Η λύση 

που παρέχουν τα ΣΔΠ είναι να μαρκάρουμε κάθε τμήμα περιεχομένου 

ως δημοσιοποιημένο εάν θέλουμε να είναι ορατό από τους υπόλοιπους 

χρήστες. Προτού δηλαδή μια σελίδα μαρκαριστεί ως δημοσιοποιημένη 

λέμε ότι είναι αόρατη. 

• Προεπισκόπηση (Previewing): Όπως σε μια εφημερίδα ή ένα 

περιοδικό οι εκδότες θέλουν να δουν την τελική του μορφή πριν το 

εκδώσουν έτσι και οι εκδότες ιστού (web publishers) θέλουν να ελέγξουν 

τον δικτυακό τόπο προτού αυτός εκδοθεί στο διαδίκτυο. Έτσι πολλοί 

δικτυακοί τόποι  στην αρχή εκτελούνται σε servers οι οποίοι δεν έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν οι σχεδιαστές του δικτυακού 

τόπου να τον αποσφαλματώσουν και να κάνουν αλλαγές πριν την τελική 
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δημοσιοποίηση του. 

• Ροή εργασίας (Work flow): Το στάδιο προεπισκόπισης είναι το 

τελευταίο βήμα του ταξιδιού της πληροφορίας από τον υπολογιστή του 

συγγραφέα περιεχομένου μέχρι τον τελικό server που δημοσιοποιεί το 

περιεχόμενο. Η ροή αυτή του περιεχομένου μέσα στο ΣΔΠ ονομάζεται 

work flow. To ΣΔΠ αναλαμβάνει να καθορίσει και να οργανώσει αυτή τη 

ροή. Πόσα επίπεδα συγγραφέων θέλουμε; Ποια είναι η ακριβής 

αρμοδιότητα των σχεδιαστών; Ποιος τελικά δημοσιοποιεί το περιεχόμενο; 

Όλες αυτές οι ερωτήσεις καλύπτονται από την έννοια της ροής εργασίας 

σε ένα ΣΔΠ. 

• Ημερομηνίες δημοσίευσης (Publishing dates): Ένα θετικό του 

παγκόσμιου ιστού είναι πως αυτό που  δημοσιεύουμε γίνεται αμέσως 

ορατό στους τελικούς χρήστες. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να 

δημοσιεύσουμε ένα τμήμα περιεχομένου μια προκαθορισμένη 

ημερομηνία; Προφανώς η λύση του να καθόμαστε δίπλα στον 

υπολογιστή την ώρα και ημερομηνία που θέλουμε να δημοσιευτεί η 

σελίδα μας ώστε να πατήσουμε το enter την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

δεν είναι καθόλου ελκυστική. Ένα ΣΔΠ μας επιτρέπει να καθορίσουμε 

πότε μια σελίδα θα δημοσιευτεί καθώς και το πότε θα αποσυρθεί. 

• Web-based editing: Παρόλο που το περιβάλλον ενός φυλλομετρητή 

κάθε άλλο παρά ιδανικό είναι για την σύνταξη κειμένου, κάθε ΣΔΠ 

προσφέρει περιβάλλον ώστε να μπορούμε να συντάξουμε τις σελίδες 

μας. Φυσικά κάθε ΣΔΠ που προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης σελίδων 

ελέγχει και κατά πόσο εξουσιοδοτείται ο χρήστης να κάνει αυτήν την 

ενέργεια. Οι συντάκτες κειμένου που προσφέρουν τα ΣΔΠ δεν είναι 

εύκολοι στη χρήση και για αυτό με αυτούς συνήθως πραγματοποιούμε 

μόνο μικροαλλαγές. 

• Αναζήτηση (Search): Τα περισσότερα ΣΔΠ προσφέρουν δυνατότητα 

αναζήτησης ώστε να μπορούμε να ψάξουμε μέσα στα έγγραφα-σελίδες 

που υπάρχουν αποθηκευμένα στο σύστημα. 

Παρόλο που η παραπάνω λίστα δεν εξαντλεί τις δυνατότητες ενός ΣΔΠ 

δίνει μια ενδεικτική εικόνα για τα προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει 

ένα ΣΔΠ. Προφανώς κάθε ΣΔΠ αντιμετωπίζει τα προβλήματα με διαφορετικό 

τρόπο και μπορεί να παρέχει διαφορετικές δυνατότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΔΠ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  
 

Στις μέρες μας έχει πλέον ευρέως καθιερωθεί το λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα. Η εξάπλωση αυτού οφείλεται κυρίως στην γιγαντιαία ανάπτυξη του 

παγκόσμιου ιστού καθώς και στην καθιέρωση του Apache server και του Linux. 

Πλέον υπάρχουν πολλά ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα (Open Source CMS) τα οποία 

συναγωνίζονται σε ποιότητα και δυνατότητες, συστήματα τα οποία διατίθενται 

στο εμπόριο και κοστίζουν αρκετά ακριβά. Σε αυτή την πτυχιακή εργασία 

ασχολούμαστε με ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα και η υλοποίηση που 

πραγματοποιήσαμε βασίζεται στο ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα Joomla το οποίο 

περιγράφουμε παρακάτω. Στα τμήματα που ακολουθούν αναλύουμε τις 

κατηγορίες καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΣΔΠ 

ανοιχτού κώδικα. 

3.1 Κατηγορίες των ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα 

Όταν αναφερόμαστε σε ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα καλό είναι να τα 

διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες. Αυτές είναι: 

• Τα βασισμένα σε κοινότητες ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα (Community 
based): 
Αυτά είναι τα εντελώς δωρεάν ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα τα οποία 

αναπτύσσονται από τις εθελοντικές προσπάθειες πολλών ανθρώπων σε όλο 

τον κόσμο. Παρόλο που κάθε τέτοιο σύστημα έχει ένα συντονιστικό σώμα 

δεν υπάρχει ιδιοκτήτης αυτών των συστημάτων με τη συμβατική έννοια. 

• Τα εμπορικά υποστηριζόμενα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα (Commercially 
supported): Πρόσφατα ένας αριθμός από εμπορικούς οργανισμούς 

ανέπτυξαν ΣΔΠ που στηρίζονται στο μοντέλο ανοιχτού κώδικα. Σε αυτή την 

περίπτωση συστημάτων υπάρχει ένας οργανισμός που παρέχει 

επαγγελματικές υπηρεσίες ή υποστήριξη για το προϊόν και ο κώδικας 

διανέμεται ελεύθερα. 

  Πρακτικά τώρα τα περισσότερα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα είναι ένα μίγμα 

των δυο προαναφερθέντων μοντέλων. 
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3.2 Πλεονεκτήματα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα 

Υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός από πλεονεκτήματα των ΣΔΠ ανοιχτού   

κώδικα τα οποία και αναλύουμε παρακάτω: 

Πολύ χαμηλό κόστος 

 
Ο κώδικας των συστημάτων αυτών διατίθεται δωρεάν και τυχόν 

εμπορική υποστήριξη πάνω στο σύστημα παρέχεται σε τιμές πολύ 

ανταγωνιστικές. Για να κάνουμε μια σύγκριση αρκεί να παρατηρήσουμε ότι τα 

εμπορικά ΣΔΠ κοστίζουν από μερικές χιλιάδες δολάρια έως και εκατομμύρια, 

ειδικά όταν παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες. Βέβαια δεν είναι όλα τα ΣΔΠ 

ανοιχτού κώδικα εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διανέμονται 

δωρεάν αλλά για να προμηθευτούμε άδεια χρήσης για εμπορικό σκοπό πρέπει 

να πληρώσουμε ένα ποσό το οποίο φυσικά είναι αρκετά πιο φτηνό από τα 

εμπορικά ΣΔΠ. Το μικρό ή μηδαμινό κόστος των ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα τα 

καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για την κατασκευή σχετικά μικρών κόμβων, για μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και για κυβερνητικά τμήματα. Βέβαια 

πολλές από τις υπηρεσίες που επιθυμούμε είναι πιθανό να μην περιέχονται στο 

κύριο πακέτο του ΣΔΠ αλλά να διανέμονται χωριστά και πιθανόν να μην 

διατίθενται δωρεάν. 

Ευκολία προσαρμογής 

 
Στα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα έχουμε πλήρη πρόσβαση στον κώδικα του 

συστήματος. Το γεγονός αυτό παρέχει πολύ μεγάλη ευελιξία καθώς μπορούμε 

να πραγματοποιήσουμε ότι αλλαγές χρειαζόμαστε ώστε να καλύψουμε τις 

ανάγκες που μπορεί να έχουμε. Στα εμπορικά ΣΔΠ ο κώδικας αποτελεί μυστικό 

και δεν δίνεται στον αγοραστή. 

Ανοιχτές πλατφόρμες 

 
Τα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα συνήθως έχουν κατασκευαστεί με εργαλεία και 

γλώσσες προγραμματισμού επίσης ανοιχτού κώδικα όπως είναι PHP, η Perl, 

Python, Java και Unix. Τo να εργαζόμαστε σε αυτά τα περιβάλλοντα εξαλείφει 
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την εξάρτηση μας από προγράμματα που είναι ανεπτυγμένα από 

συγκεκριμένους κατασκευαστές. Οι ανοιχτές πλατφόρμες ακόμα αυξάνουν το 

λογισμικό υποστήριξης καθώς και την διαθέσιμη εμπειρία καθώς αποτελούν 

ευρύτατα διαδεδομένες τεχνολογίες. 

Συνεργασία μεταξύ των οργανισμών 

 
Η δυνατότητα να διανέμουμε ελεύθερα open-source κώδικα δίνει τη 

δυνατότητα στους οργανισμούς που αναπτύσσουν συστήματα να 

συνεργαστούν. Δηλαδή αλλαγές που έχει κάνει μια εταιρία για την 

βελτιστοποίηση ενός ΣΔΠ μπορούν να δοθούν σε μια άλλη εταιρία και το 

αντίστροφο. Δίνεται η δυνατότητα ακόμα να δημοσιεύονται αυτές οι αλλαγές σε 

δικτυακούς τόπους που αφορούν το συγκεκριμένο ΣΔΠ ώστε αυτό να 

βελτιώνεται όχι μόνο από τους κατασκευαστές του αλλά και από τους χρήστες 

του. 

Ευκολία ενσωμάτωσης 

 
Το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανοιχτές πλατφόρμες σε 

συνδυασμό με την  ευκολία τροποποίησης των ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα καθιστούν 

τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο σύστημα μιας επιχείρησης ευκολότερη 

από ότι στα εμπορικά ΣΔΠ. Πολλά open-source ΣΔΠ αναπτύσσονται με νέες 

τεχνολογίες, όπως η XML και οι κατάλογοι LDAP, ώστε η ενσωμάτωση αυτών 

με το υπόλοιπο σύστημα καθίσταται ακόμα ευκολότερη. 

Υποστήριξη από την κοινότητα 

 
Τα πιο δημοφιλή ΣΔΠ υποστηρίζονται από κοινότητες (communities) 

χιλιάδων προγραμματιστών.   Ένας από τους κύριους λόγους της τόσο μεγάλης 

επιτυχίας των συστημάτων ανοιχτού κώδικα είναι η κοινότητες χρηστών που τα 

υποστηρίζουν. Σε αντίθεση στα εμπορικά ΣΔΠ οι κοινότητες των χρηστών 

περιορίζονται μόνο μεταξύ των αγοραστών ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

οπότε και η διάδοση γνώσης είναι περιορισμένη. 

Δυνατότητα δοκιμής πριν την κατασκευή του δικτυακού τόπου 
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Δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσουμε (download) ένα πλήρες αντίγραφο 

ενός open-source ΣΔΠ και να το δοκιμάσουμε εκτενώς ώστε να διαπιστώσουμε 

αν καλύπτει τις ανάγκες μας και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του 

δικτυακού τόπου. Ακόμα, βάσει του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν πολύ ισχυροί 

εμπορικοί δεσμοί, η περιγραφή των ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα είναι περισσότερο 

αντικειμενική και δεν έχει ως στόχο να παρουσιάσει το ΣΔΠ καλύτερο από ότι 

είναι ώστε να προσεγγίσει πελάτες. 

Γρήγορη επίλυση προβλημάτων 

 
Όταν διαπιστώνεται ένα ελάττωμα σε ένα εμπορικό ΣΔΠ η μόνη μας 

επιλογή είναι να το αναφέρουμε στον κατασκευαστή του συστήματος και να 

περιμένουμε να το φτιάξει. Μπορεί να περάσουν έξι μήνες ή ακόμα και ένας 

χρόνος έως ότου εκδοθεί μια καινούργια έκδοση η οποία διορθώνει το 

ελάττωμα ή εξαλείφει τον περιορισμό. Με ένα open-source ΣΔΠ υπάρχουν δυο 

επιλογές με τις οποίες μπορούμε γρήγορα να επιλύσουμε το πρόβλημα. 

• Να αναφέρουμε το ελάττωμα στην κοινότητα οπότε συνήθως αρκούν 

μερικές μέρες έως ότου το πρόβλημα επιλυθεί. 

• Να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Έχοντας πλήρη πρόσβασης τον 

κώδικα μπορούμε να επέμβουμε και να πραγματοποιήσουμε όσες αλλαγές  

επιθυμούμε. 

Διάρκεια στο μέλλον 

 
Όπως γνωρίζουμε η αγορά κατακλύζεται από εκατοντάδες 

κατασκευαστές εμπορικών ΣΔΠ. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι σε 

κάποιο χρονικό διάστημα θα επικρατήσουν λίγοι κατασκευαστές και οι 

υπόλοιποι θα σταματήσουν την παραγωγή και προφανώς την υποστήριξη για 

τα ΣΔΠ που μέχρι πρότινος παρήγαγαν. Έτσι σε περίπτωση που αναπτύξουμε 

τον δικτυακό τόπο μας πάνω σε ένα εμπορικό ΣΔΠ το οποίο σταματήσει την 

λειτουργία ανάπτυξης τότε προφανώς θα έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα 

υποστήριξης. Σε περίπτωση τώρα που αναπτύξουμε τον δικτυακό τόπο μας 

βάσει ενός ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα ακόμα και αν σταματήσει η παραγωγή του θα 

είμαστε ελεύθεροι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε το 

ΣΔΠ μόνοι μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ένα ανοιχτού κώδικα ΣΔΠ είναι πιο 
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ανθεκτικό στο μέλλον από ότι ένα εμπορικό ΣΔΠ. 

3.3     Μειονεκτήματα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα 

Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε και αναλύουμε τα μειονεκτήματα των 

open-source ΣΔΠ. 

Το ότι είναι δωρεάν δεν σημαίνει ότι δεν κοστίζουν τίποτα 

 
Πρώτα από όλα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι ενώ τα open-

source ΣΔΠ είναι δωρεάν αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοστίζουν και τίποτα. 

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας αλλά και του κόστους αναφέρεται στην 

υλοποίηση καθαυτή καθώς και στην διαδικασία τροποποίησης. 

Είναι πιθανόν να μη μπορούν να υποστηρίξουν δημιουργία μεγάλων 
κόμβων 

 
Τα περισσότερα open-source ΣΔΠ εστιάζονται σε μικρές ή μεσαίες 

υλοποιήσεις και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εμπορικών ΣΔΠ που 

απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Έλλειψη εμπορικής υποστήριξης 

 
Τα open-source ΣΔΠ πάσχουν από έλλειψη εμπορικής υποστήριξης 

γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στα εμπορικά ΣΔΠ. 

Μικρότερη ωριμότητα 

 
Η πλειοψηφία των ΣΔΠ που βασίζονται σε κοινότητες (community based) 

αποτελούν λιγότερο ώριμα συστήματα από τα ανάλογα εμπορικά. Αυτό 

συμβαίνει λόγω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ των εμπορικών 

ΣΔΠ. 

Ελλιπής χρηστικότητα 

 
Πολλά έχουν γραφεί για την ελλιπή χρηστικότητα των open-source 

εφαρμογών. Συγκεκριμένα για τα ΣΔΠ αυτό αποτελεί μια σημαντική αδυναμία 
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καθώς αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό μιας εταιρίας το 

οποίο πιθανόν δεν θα έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Γενικά μπορούμε 

να πούμε ότι τα open-source ΣΔΠ εστιάζουν κυρίως στην αρχιτεκτονική και στα 

χαρακτηριστικά του συστήματος σε βάρος της χρηστικότητας καθώς θεωρούν 

δεδομένη την εμπειρία των χρηστών. 

Ελλιπής τεκμηρίωση (documentation) 

 
Τα περισσότερα open-source ΣΔΠ, βασισμένα σε κοινότητες, παρέχουν 

τεκμηρίωση και πληροφορίες υποστήριξης οι οποίες δεν αρκούν. Η επαρκής 

τεκμηρίωση απαιτεί ταλαντούχους συγγραφείς και μεγάλες πηγές δεδομένων, 

χαρακτηριστικά στα οποία δεν ανταποκρίνονται συνήθως οι εφαρμογές 

ανοιχτού κώδικα. 

Κίνδυνος υπέρ-επένδυσης (over-investment) 

 
Όπως γνωρίζουμε η πρόσβαση στον κώδικα των open-source ΣΔΠ είναι 

ελεύθερη και η οποιαδήποτε εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές. Η 

δυνατότητα αυτή εισάγει τον κίνδυνο της υπέρ-επένδυσης πάνω στην ανάπτυξη 

του προϊόντος. Δηλαδή οι προγραμματιστές μιας εταιρίας να παρασυρθούν και 

να επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση του ΣΔΠ σε βάρος αυτής καθαυτής της 

εφαρμογής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 

μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα. 

 

3.4 Τεχνολογίες ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα 
 

Τα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα συνήθως αναπτύσσονται και με open-source 

τεχνολογίες. Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιούνται o Apache σαν webserver, η 

MySQL για τη βάση δεδομένων και η PHP για γλώσσα προγραμματισμού. Σε 

αυτή την εργασία ασχολούμαστε μόνο με συστήματα που χρησιμοποιούν τις 

παραπάνω τεχνολογίες. 

 
3.4.1 Apache 

 
Ο Apache είναι ένας δωρεάν open-source HTTP web server για UNIX 

like συστήματα (BSD, Linux, Unix), για Windows καθώς και για άλλες 
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πλατφόρμες. Ο Apache server έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

παγκόσμιου ιστού και συνεχίζει να είναι ο πιο δημοφιλής web server στις μέρες 

μας. Ο Apache παράγεται και διανέμεται δωρεάν από την Apache Software 

Foundation. Χρησιμοποιείται κυρίως για να εξυπηρετεί στατικό και δυναμικό 

περιεχόμενο στο web. Πολλές από τις web εφαρμογές κατασκευάζονται έχοντας 

υπόψη το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά που παρέχει ο Apache. Τέλος 

συνεργάζεται άψογα με PHP, Perl, Python. 

 
3.4.2 MySQL 

 
Η MySQL είναι ένα πολυνηματικό (multithreaded), πολυχρηστικό (multi-

user) σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Παράγεται από την MySQLAB 

και διανέμεται δωρεάν. Η MySQL δεν έχει κατασκευαστεί όπως ο Apache 

δηλαδή από μια κοινότητα χρηστών όπου ο κώδικας ανήκει σε κάθε έναν από 

τους προγραμματιστές χωριστά. Αντίθετα ανήκει σε μια μη κερδοσκοπική 

εταιρία την MySQLAB. 

Έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά APIs που επιτρέπουν την πρόσβαση 

στην MySQL από πολλές διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού όπως η C, 

C++, C#, Delphi, Java, Lisp, PHP, Perl, Python και άλλες. Ακόμα ένα 

περιβάλλον διεπαφής ODBC το οποίο καλείται ΜyODBC επιτρέπει και σε άλλες 

γλώσσες που υποστηρίζουν την διεπαφή αυτή να επικοινωνήσουν με μια βάση 

δεδομένων MySQL όπως είναι η ASP. Η MySQL έχει κυρίως υλοποιηθεί σε 

ANSI C. 

Η MySQL είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τις εφαρμογές ιστού και 

λειτουργεί και ως συστατικό στις πλατφόρμες LAMP και WAMP 

(Linux/Windows-Apache-MySQL -PHP/Perl/Python). Η δημοφιλία της για τις 

web εφαρμογές οφείλεται κυρίως στην PHP με την οποία συνεργάζονται άψογα. 

 

3.4.3   PHP 
 

H  PHP είναι μια open-source, scripting γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται κυρίως για να παράγει δυναμικό περιεχόμενο στο web και στις 

εφαρμογές που τρέχουν στον server. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της 

PHP είναι ότι αυτή εκτελείται στον server και όχι στον browser όπως ας πούμε η 

JavaScript. Η PHP είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και χρησιμοποιείται ευρέως, 



 

 

26

γεγονός που εμφανίζεται καθαρά και στη παρακάτω εικόνα 6 από όπου φαίνεται 

ότι η χρήση της PHP για τον μήνα Απρίλιο του 2006 άγγιξε τα 20,475,056 

Domains, και τις 1,278,828 IP διευθύνσεις. 

 

Εικόνα 6: Χρήση της PHP 

 

3.5     Παραδείγματα γνωστών ΣΔΠ  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μερικά από τα δημοφιλέστερα ΣΔΠ 

ανοιχτού κώδικα που στηρίζονται σε τεχνολογίες PHP και MySQL. 

 

3.5.1   PHP-NUKE 
 

Το PHP-Nuke είναι ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα δημοσίευσης 

ειδήσεων και διαχείρισης περιεχομένου το οποίο βασίζεται σε PHP και MySQL. 

Το σύστημα είναι πλήρως διαχειρίσιμο από γραφικό περιβάλλον και ξεκίνησε 

σαν παρακλάδι (fork) του συστήματος δημιουργίας πυλών ειδήσεων Thatware. 

Είναι ανοιχτού κώδικα σύστημα και μέχρι την έκδοση 8.0 διανέμεται εντελώς 

δωρεάν. Από την έκδοση 8.1 και μετά κοστίζει ένα συμβολικό ποσό.  

Ο κύριος σκοπός του PHP-Νuke είναι να παρέχει την δυνατότητα 

κατασκευής κόμβων βασισμένων σε κοινότητες όπου θα παρέχεται στους 

χρήστες η δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο (νέα, ειδήσεις, κ.α.). Όπως 

και στα επόμενα ΣΔΠ έτσι και στο Nuke μπορούμε να ενσωματώσουμε modules 

ώστε να αυξήσουμε την λειτουργικότητα και της υπηρεσίες που μας παρέχει το 

σύστημα (forums, faq, κ.α.). Υποστηρίζει πολλές γλώσσες 
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συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής και μπορούμε να καθορίσουμε την 

εμφάνιση με themes. 

Το PHP-Nuke είναι σαφέστατα ένα πολύ ποιοτικό ΣΔΠ αλλά μπορούμε 

να πούμε ότι δεν διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση. Υπάρχει ένας καλώς ανεπίσημος 

οδηγός (http://www.karakas-online.de/EN-Book/) αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει 

επιλογή βοήθειας μέσα στο σύστημα στην περίπτωση που κάποιος χρήστης 

συναντάει κάποια δυσκολία. 

Ένα θέμα που τίθεται σε όλα τα modular, open-source συστήματα είναι η 

ακεραιότητα των τμημάτων (modules). Μπορεί να είναι πολύ εύκολο να βρούμε 

στο internet τα τμήματα που θα προσδώσουν την κατάλληλη λειτουργικότητα 

αλλά κανείς δεν μας εγγυάται ότι τα τμήματα αυτά θα λειτουργούν σωστά και θα 

εναρμονίζονται με το κύριο σύστημα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί και να χρησιμοποιούμε modules που έχουν ελεγχθεί για την σωστή 

λειτουργία τους. 

Το Nuke αποτελεί ένα αρκετά πλήρες ΣΔΠ με το οποίο μπορούμε σε 

πολύ μικρό χρόνο να κατασκευάσουμε ένα ολοκληρωμένο δικτυακό τόπο. Αν 

αναζητάμε ένα λιγότερο πολύπλοκο περιβάλλον εργασίας τότε καλό θα ήταν να 

στραφούμε και στην λύση του Drupal ή του Joomla. Στην  εικόνα 7 

παρουσιάζεται μια οθόνη καλωσορίσματος στο δικτυακό τόπο PHP-Nuke. 

 

Εικόνα 7: Δικτυακός τόπος από το PHP-Nuke
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3.5.2 Microsoft CMS 2002 
 

Το ΣΔΠ που λανσάρει η Microsoft είναι το Microsoft CMS (Content 

Management Server) και αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα εμπορικά ΣΔΠ. 

Στηρίζεται στην πλατφόρμα .NET που ανήκει επίσης στη Microsoft. Τo Microsoft 

CMS έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στη συντήρηση 

επαγγελματικών κόμβων με πλούσιο περιεχόμενο. Έτσι απλοποιώντας τη 

διαδικασία κατασκευής του δικτυακού τόπου μειώνει τα έξοδα για την 

συντήρηση αυτού δίνοντας την δυνατότητα στους εταιρικούς πελάτες να 

μπορούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο. 

Επιπρόσθετα, ο Microsoft CMS δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς 

να μειώσουν το κόστος της online επικοινωνίας και να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα τους. 

Ο CMS 2002 παρέχει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να μπορούν 

μέσω εύχρηστων εργαλείων να παράγουν και να δημοσιεύουν πλούσιο και 

προσωποποιημένο περιεχόμενο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται σχηματικά η 

διαδικασία ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου με τον CMS 2002. 

 
Εικόνα 8: Διαδικασία ανάπτυξης δικτυακού τόπου με τον CMS 2002 

 

3.5.3 Το Qool  
 
Όταν ξεκίνησε η δημιουργία του Qool, ο σκοπός ήταν να φτιαχτεί ένα 

σύστημα τόσο ευέλικτο και δυνατό που θα μπορεί να εξυπηρετεί από ένα απλό 

blog έως ένα εμπορικό κατάστημα ή ένα φόρουμ συζητήσεων. Τελικά, φαίνεται 
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να  επιτεύχθηκε ο αρχικός σκοπός. 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Qool έχει δημιουργηθεί 

ολοκληρωτικά σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ώστε να μπορεί να 

συντηρείται εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι οι αναβαθμίσεις του θα απαιτούν την 

αντικατάσταση των αρχείων που χρειάζεται κάθε φορά και καμία άλλη αλλαγή 

στον τρόπο που το σύστημα λειτουργεί.  

Διαθέτει βοηθητικά εργαλεία όπως: 

• Ο επεξεργαστής εικόνας 

• Ο διαχειριστής συμπιεσμένων αρχείων 

• Οι επεξεργαστές εμπλουτισμένου κειμένου 

• Οι επεξεργαστές αρχείων γλώσσας 

• Το διάβασμα αρχείων τύπου Microsoft Excel 

Το Qool μπορεί να δημοσιεύει το περιεχόμενο του σε μορφές όπως: 

• PDF 

• XML 

• RTF 

• Open Document Text 

• Printer Friendly 

            Σχετικά με τις απαιτήσεις του Qool μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

Το Qool μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα που 

υποστηρίζει την τεχνολογία PHP και με οποιαδήποτε βάση δεδομένων (MySQL 

επίσημα). Επίσης θα χρειαστεί να υπάρχει κάποιος server κατά προτίμηση 

Apache ώστε να τρέξει χωρίς καμία αλλαγή. 

Διάφορες άλλες τεχνολογίες που χρειάζονται για την λειτουργία άλλων 

δυνατοτήτων του συστήματος ίσως χρειαστούν αλλά δεν είναι βασικές για την 

σωστή λειτουργία του πυρήνα του Qool. 

Τέλος, σχετικά με το όφελος που θα έχει κάποιος που χρησιμοποιεί το 

Qool μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 
Εκτός από το ότι θα έχει την πλήρη υποστήριξη της Qoolsoft στην 

παραμετροποίηση του συστήματος και την δωρεάν χορήγηση των 

υποσυστημάτων που δημιουργούνται γι αυτό, κάποιος που θα αγοράσει το 

Qool θα μπορεί να είναι σίγουρος ότι το περιεχόμενο του θα είναι διαθέσιμο από 

οπουδήποτε μόνο με την χρήση ενός πλοηγού (browser). Θα έχει την 
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κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στο σύστημα (εφόσον επιλέξει να κάνει ο ίδιος το 

administration του συστήματος) και  η ιστοσελίδα του, από το απλό blog έως το 

ηλεκτρονικό του κατάστημα, θα είναι διαθέσιμη για όλους, όπως αυτός επιθυμεί.  

 
3.5.4  Infoglue 
 

Το Infoglue είναι ένα υψηλού επιπέδου, σκαλωτό (scalable), σταθερό 

ΣΔΠ το οποίο είναι γραμμένο 100% σε Java. Είναι κατάλληλο για ένα μεγάλο 

εύρος εφαρμογών και οργανισμών. Οι τυπικές χρήσεις του συμπεριλαμβάνουν 

διαδικτυακούς τόπους, intranets και extranets. Όπως και τα προηγούμενα ΣΔΠ 

που μελετήσαμε έτσι και αυτό διατίθεται δωρεάν και μπορεί να τρέξει σχεδόν 

κάτω από κάθε πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Windows. 

Επίσης είναι συμβατό με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων όπως είναι τα MySQL και SQL Server. 

 
 Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του Infoglue είναι:   

• Πολυγλωσσία. 

• Απεριόριστος αριθμός από sites με μια εγκατάσταση. 

• Επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας μέσα σε ένα site αλλά και 

μεταξύ των διαφορετικών sites. 

• Ένας δυναμικός visual page builder εξασφαλίζει ότι σελίδες μπορούν να 

κατασκευαστούν και από μη τεχνικούς. 

 
Επομένως το Infoglue έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διαχειρίζεται και να 

δημοσιεύει το περιεχόμενο των οργανισμών στο web. Είναι σχετικά φιλικό προς 

τον χρήστη και εύκολο στην συντήρηση του. 

Η κοινότητα του Infoglue είναι αυτόνομη και αυτοδιαχειρίσιμη, δηλαδή 

πράττει εντελώς ανεξάρτητα από εταιρίες και οργανισμούς. Η κοινότητα έχει 

απλά ως μόνη προτεραιότητα να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, εναλλακτικό 

ΣΔΠ. Η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος (deployment) μπορεί να γίνει 

όπως είπαμε σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν Java. 

3.5.5   XOOPS 

Το σύστημα XOOPS είναι και αυτό ένα open-source ΣΔΠ γραμμένο σε 
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PHP. Είναι σχεδιασμένο τμηματικά και έχει αντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά. 

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το XOOPS είναι MySQL. To όνομα 

XOOPS είναι ακρωνύμιο των λέξεων eXtensible Object Oriented Portal System. 

Στην εικόνα  βλέπουμε τον δικτυακό τόπο του  XOOPS. 

         

Εικόνα 9: Δικτυακός τόπος του XOOPS 

 
Τα κύρια τμήματα του XOOPS είναι τα παρακάτω: 

• Ο πυρήνας: Παρέχει το βασικό λειτουργικό και διαχειριστικό framework. 

• Τα επίσημα (official) τμήματα: Εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες κάθε 

δικτυακού τόπου. 

• Τα ανεπίσημα τμήματα: Καθένας μπορεί να αναπτύξει ένα τμήμα με 

μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα και να το διανείμει όπως εκείνος 

νομίζει.  

 Βασικά χαρακτηριστικά του XOOPS  

• Τροφοδοτείται από τη βάση δεδομένων XOOPS. Χρησιμοποιεί μια 

σχεσιακή βάση δεδομένων (επί του παρόντος MySQL) για την 

αποθήκευση δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός web-

based συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.  
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• Καινούργιες λειτουργίες μπορούν να προστεθούν μέσω μιας απλής 

διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτή η τμηματική προσέγγιση προσδίδει στο 

XOOPS την απαραίτητη ρυθμισιμότητα. Μπορούμε μόνο να 

εγκαθιστούμε τα τμήματα που μας χρειάζονται καθώς και να τα 

αφαιρούμε. Έτσι δεν επιβαρύνουμε το σύστημα με άχρηστο κώδικα αλλά 

έχουμε πάντα ακριβώς ότι χρειαζόμαστε . 

• Εξατομίκευση. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα 

προφίλ τους, με την επιλογή θεμάτων, τοποθεσιών  και πολλά άλλα.  

• User Management. Δυνατότητα αναζήτησης για τους χρήστες με 

διάφορα κριτήρια, στέλνει email και προσωπικά μηνύματα σε χρήστες 

μέσα από ένα πρότυπο με βάση το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων. 

• Υποστηριζόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο  δημιουργήθηκε και συντηρείται 

από μια ομάδα από εθελοντές  που εργάζονται σε όλο τον κόσμο.  Η 

κοινότητα XOOPS έχει πολλές δεκάδες τοποθεσίες και  επίσημη 

υποστήριξη σε όλο τον κόσμο για τους χρήστες που δεν μιλούν αγγλικά.  

• Multi-byte υποστήριξη ξένων γλωσσών. Υποστηρίζει πλήρως 

πολλαπλών byte γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, 

απλοποιημένα και παραδοσιακά κινέζικα, κορεάτικα, κλπ. 

• Ευέλικτο Group Permissions System. Ισχυρό και φιλικό προς το χρήστη 

σύστημα αδειών το οποίο επιτρέπει στους διαχειριστές να ρυθμίζουν τα 

δικαιώματα από την ομάδα. 

• Τόσο οι admins όσο και  οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση 

του συνόλου του web site με μόνο ένα κλικ στο ποντίκι. 

 

 3.5.6  Drupal 
 

Τo Drupal ανήκει και αυτό στο σύνολο των ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα και 

στηρίζεται σε κοινότητα. Το Drupal έχει ένα βασικό στρώμα το οποίο παρέχει 

μόνο την βασική λειτουργικότητα. Πάνω στο στρώμα αυτό δίνεται να 

προστεθούν τμήματα (modules) ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα. Τα τμήματα 

που είναι διαθέσιμα για ενσωμάτωση στο Drupal μπορούν να παρέχουν μεγάλη 

ποικιλία δυνατοτήτων στο σύστημα. Το Drupal όπως και τα δυο προηγούμενα 

ΣΔΠ προσφέρει μεταφράσεις στα Ελληνικά. Αναφέρουμε μερικές από τις 
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κυριότερες λειτουργίες: 

• Συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Ροή εργασίας (Workflow). 

• Γκαλερί εικόνων. 

• Διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Forums. 

• Newsletters. 

 
Τo module για κατηγοριοποίηση και ταξινομήσεις είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον καθώς επιτρέπει στο περιεχόμενο να κατηγοριοποιείται με ένα 

ευέλικτο σύστημα ετικετών. 

 Παρακάτω βλέπουμε τον δικτυακό τόπο που δημιουργεί το Drupal 

καθώς και το μενού του διαχειριστή. 

 

  
Εικόνα 10: Δικτυακός τόπος του Drupal 

 
 

Το πλεονέκτημα του Drupal σε σύγκριση με τα άλλα ΣΔΠ είναι η 

αφαιρετική τμηματική προσέγγισή του στο περιεχόμενο. Το Drupal 

συμπεριφέρεται σε όλα τα συστατικά περιεχομένου με τον ίδιο τρόπο. Έτσι έχει 

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ουσιαστικά απεριόριστο εύρος διαφορετικών 

συστατικών περιεχομένου χρησιμοποιώντας μόνο τις συναρτήσεις πυρήνα σε 

αντίθεση με άλλα ΣΔΠ που πρέπει να χειρίζονται διαφορετικά κάθε διαφορετικό 
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τύπο συστατικών περιεχομένου. Αυτή η αφαιρετικότητα σημαίνει ότι παρόλο 

που το Drupal δεν μπορεί να καυχιέται για τον αριθμό των modules του, κάθε 

module όμως του Drupal τείνει να καλύπτει περισσότερες εφαρμογές στις 

οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

3.5.7   Joomla  
 
3.5.7.1 Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
 
   Γεμάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό 

είναι ένα από τα δημοφιλέστερα open-source CMS για την δημιουργία και 

διαχείριση ιστοτόπων, από μια προσωπική ιστοσελίδα ως έναν ολόκληρο 

εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής 

κλίμακας όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών και οι 

δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες  

• Δεν χρειάζονται, καταρχήν, ειδικές γνώσεις προγραμματισμού για τη 

χρήση του Joomla. Η αλλαγή του περιεχόμενου είναι δυνατή χωρίς να 

είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία ιστοσελίδων 

ή γραφικών, καθώς συνήθως τα κείμενα γράφονται μέσω online 

WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editor, ειδικού 

δηλαδή κειμενογράφου, που επιτρέπει τη μορφοποίηση των κειμένων 

όποτε υπάρχει ανάγκη 

• Η διαχείριση του περιεχομένου, η ανανέωση ή η μεταβολή του, δεν έχει 

κόστος.  Οι αλλαγές του δικτυακού τόπου μπορούν να γίνουν από 

οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, χωρίς να 

χρειάζεται να έχει εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα επεξεργασίας 

ιστοσελίδων ή γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός web browser, ο χρήστης 

μπορεί να συντάξει ένα κείμενο και να ενημερώσει άμεσα το δικτυακό του 

τόπο.  

• Η χρήση του Joomla δεν χρεώνεται με κόστος άδειας χρήσης.  

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, μέσω διαδικτύου, και ο καθένας έχει 

ελεύθερη δυνατότητα μεταφόρτωσης και εγκατάστασής της. Πρόκειται για 

ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, στο οποίο η 

δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων (ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
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αυτού που το χρησιμοποιεί) παρέχεται στο χρήστη μέσω της ελεύθερης 

διάθεσης και του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. 

• Γύρω από αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκε μια τεράστια κοινότητα 

χρηστών και προγραμματιστών, με βάση το Διαδίκτυο, οι οποίοι 

συμβάλλουν από κοινού στη συνεχή βελτίωση του λογισμικού. 

• Τα προβλήματα της εφαρμογής, είτε πρόκειται για προγραμματιστικά 

λάθη – bugs, είτε για κενά σε ασφάλεια – security holes, διορθώνονται με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα ανοικτό δίκτυο 

προγραμματιστών, αλλά και τελικών χρηστών, αναπτύσσουν και 

διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων παράλληλα, 

κυκλοφορώντας ταχύτατα και σε μεγάλη συχνότητα τις νέες εκδόσεις 

επεκτάσεων, που αναπτύσσουν τις ίδιες τις δυνατότητες του joomla.  

• Πρόκειται για μια εφαρμογή ιδιαίτερα επεκτάσιμη. Χρησιμοποιώντας 
components, modules και plugins, με το joomla μπορούν να 

δημιουργηθούν:  

 Εταιρικοί δικτυακοί τόποι 

 Ηλεκτρονικά καταστήματα και κατάλογοι προϊόντων 

 Δικτυακοί τόποι online κοινοτήτων  

 Online υποστήριξη 

 Παρουσιάσεις, προβολή και portals γεωγραφικών περιοχών 

 Ιστοσελίδες με συνδρομητικό περιεχόμενο 

 Προσωπικές Ιστοσελίδες  

• Ο τελικός χρήστης – πελάτης δεν είναι όμηρος του κατασκευαστή της 

εφαρμογής. Ακριβώς λόγω του ανοικτού κώδικα, μπορεί να 

παραμετροποιήσει μόνος του την εφαρμογή ή να επιλέξει ανάμεσα σε 

δεκάδες επαγγελματίες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. 

• Η διάκριση περιεχομένου και εμφάνισης. Σκεφθείτε το πρότυπο 

(template), ως το «ρούχο» που ντύνει το «σώμα»  (περιεχόμενο). Όταν 

επιλέγετε το νέο πρότυπο, το περιεχόμενό  παρουσιάζεται αυτόματα 

σύμφωνα με το νέο εικαστικό. Μπορείτε ακόμη και να επιλέξετε τα 

διαφορετικά πρότυπα για τα διαφορετικά μέρη του δικτυακού σας τόπου. 

 Σε γενικές γραμμές, το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla 

παρέχει τις εξής δυνατότητες:  
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• Γρήγορη ενημέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχομένου του 

δικτυακού τόπου  

• Ενημέρωση του περιεχομένου από οπουδήποτε  

• Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς 

υπολογιστές  

• Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές του  

• Εύκολη χρήση και άμεση γνώση του τελικού αποτελέσματος, όπως 

γίνεται με τους γνωστούς κειμενογράφους  

• Δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου που καταχωρείται και 

αυτόματη δημιουργία αρχείου  

• Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του site από λανθασμένες 

ενέργειες, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 

εμφάνισή του  

• Διαχωρισμός του περιεχομένου από το σχεδιασμό και την πλοήγηση 

(navigation) του δικτυακού τόπου  

• Αλλαγή σχεδιασμού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η 

ενημέρωση όλων των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη  

• Αυτόματη δημιουργία των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων και αποφυγή 

προβλημάτων ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages)  

• Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (server) και χρήση λιγότερου 

χώρου, αφού δεν υπάρχουν πολλές επαναλαμβανόμενες στατικές 

σελίδες, από τη στιγμή που η ανάπτυξη των σελίδων γίνεται δυναμικά  

• Όλο το περιεχόμενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδομένων, τις 

οποίες μπορούμε πιο εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουμε 

τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας . 

Οι πιο συνηθισμένες ενστάσεις που έχει κάποιος που πρωτοσυναντά το 

joomla είναι αν όλα τα joomla sites έχουν ίδια εμφάνιση και η απάντηση είναι 

ασφαλώς όχι, το μόνο που μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες εμφάνισης 

ενός δικτυακού τόπου βασισμένου στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

joomla είναι η ίδια η δημιουργικότητά αυτών που το δουλεύουν. Η άλλη 

ερώτηση είναι αν τα joomla sites είναι ασφαλή και εδώ η απάντηση είναι το 

joomla, είναι μια από τις ασφαλέστερες εφαρμογές, μόνον που πρέπει όλοι να 

προσέχουν όπως το ίδιο ισχύει για κάθε εφαρμογή στο internet .  
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3.5.7.2  Εγκατάσταση του Joomla 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 

διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας το Joomla  αναλύοντας τη διαδικασία βήμα- 

βήμα. Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα χώρο σε ένα web server,  ο οποίος διαθέτει 

cpanel. Ο φάκελος όπου θα εγκαταστήσουμε το joomla θα ονομάζεται στο εξής 

joomla-url. Εκεί ανεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης που διατίθεται από τη 

διεύθυνση http://www.joomlacode.org. 

• Η τελευταία ασφαλής έκδοση είναι η 1.5.15 και για την εγκατάσταση 

χρησιμοποιούμε το αρχείο Joomla-1.5.15-Stable-Full-Package.tar.gz, το 

οποίο αφού μεταφορτώσουμε στο συγκεκριμένο φάκελο, το 

αποσυμπιέζουμε χρησιμοποιώντας την εντολή extract μέσα από το 

εργαλείο file manager του cpanel. 

• Από την διαχείριση του server (cpanel, Plesk κ.α.) ή από το 

PhpMyAdmin δημιουργούμε α) μια βάση δεδομένων mySql, β) έναν 

χρήστη για τη βάση αυτή και συνδέουμε τον χρήστη με τη βάση. 

• Πληκτρολογούμε στον browser τη διεύθυνση joomla-url, και στην οθόνη  

εμφανίζεται η πρώτη σελίδα της εγκατάστασης, με προεπιλεγμένη την 

ελληνική γλώσσα για την εγκατάσταση. Συνεχίζουμε και στο Βήμα 2 

γίνεται ένας πρώτος έλεγχος του συστήματος. Στο Βήμα 3 έχουμε τη 

δυνατότητα να ενημερωθούμε για την άδεια χρήσης με βάση την οποία 

διατίθεται το Joomla. 

• Προχωρούμε στο Βήμα 4, όπου ζητούνται στοιχεία για τη σύνδεση με τη 

βάση δεδομένων. Εδώ δίνουμε τα στοιχεία της βάσης που 

δημιουργήσαμε με τη βοήθεια του cpanel. 

• Προσπερνάμε το Βήμα 5, και στο Βήμα 6 δίνουμε τα στοιχεία για το 

δικτυακό τόπο. Δίνουμε το όνομα που επιθυμούμε για το διαδικτυακό 

τόπο, κατόπιν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τέλος 

τον κωδικό που επιθυμούμε να έχει η σύνδεση με το σύστημα 

διαχείρισης. Δεν επιλέγουμε «Εισαγωγή Δειγματοληπτικού 

Περιεχομένου». 

• Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση. 
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Για λόγους ασφαλείας, ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι προσβάσιμος πριν 

διαγράψουμε το φάκελο installation. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το 

εργαλείο file manager του cpanel. 

 

 

3.5.7.3  Ελληνική γλώσσα 
 

Στο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής κοινότητας έχουν δημοσιευθεί τα 

αρχεία ελληνικής γλώσσας, τόσο για το δημόσιο τμήμα, όσο και για τη 

διαχείριση του joomla. 

• Ανεβάζουμε τα αρχεία στο φάκελο languages και administrator 

/languages αντίστοιχα και τα αποσυμπιέζουμε μέσα από το εργαλείο file 

manager του cpanel μας. 

• Στη συνέχεια, και αφού συνδεθούμε με το σύστημα διαχείρισης, μέσω 

του μενού Extensions --> Language Manager επιλέγουμε τα Greek ως 

προεπιλεγμένη (default) γλώσσα και για το δημόσιο τμήμα (site) όσο και 

για τη διαχείριση (administrator).  

3.5.7.4 Οργάνωση του περιεχομένου 

Ξεκινώντας την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με το joomla, το πρώτο 

αναγκαίο εφόδιο είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται και 

παρουσιάζεται το περιεχόμενο του ιστοτόπου. 

Το joomla, ως ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, δεν έχει 

αποθηκευμένες σελίδες, όπως ένας στατικός δικτυακός τόπος. Αντίθετα, 

δημιουργεί τις σελίδες δυναμικά, τη στιγμή που τις ζητά ο δικτυακός 

επισκέπτης, συνθέτοντας εκείνη τη στιγμή τρία στοιχεία: 

• τα αποθηκευμένα στοιχεία στη βάση δεδομένων 

• τις διαθέσιμες θέσεις εμφάνισης που έχει το πρότυπο που 

χρησιμοποιούμε (template) 

• τις επιλογές του επισκέπτη, μέσω του μενού 

Το Joomla μόλις ο επισκέπτης επιλέξει ένα μενού, δημιουργεί εκείνη τη 

στιγμή τη σελίδα. Το περιεχόμενό της μπορεί να αποτελείται από: 
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• αυτόνομα κείμενα 

• κείμενα ενταγμένα σε ενότητες / κατηγορίες 

• εφαρμογές 

• ενθέματα 

Ας σημειωθεί εδώ ότι σε μια συγκεκριμένη εικόνα του δικτυακού τόπου 

μπορούμε να έχουμε, ως περιεχόμενο, ένα από τα τρία πρώτα (αυτόνομα 

κείμενα ή κείμενα ενταγμένα σε ενότητες ή εφαρμογές) καθώς και πολλά 

ενθέματα ταυτόχρονα. 

Η πρώτη μορφή περιεχομένου είναι τα κείμενα εκτός κατηγοριών. Τα 

κείμενα αυτά δημιουργούνται μέσα από το μενού "Προσθήκη Νέου Άρθρου", 

και κατά τη δημιουργία τους δηλώνεται ότι δεν ανήκουν σε καμιά ενότητα / 

κατηγορία. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, για να εμφανισθεί κάτι ως περιεχόμενο 

του joomla πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα μενού, το οποίο θα επιλέξει ο 

επισκέπτης. Η δημιουργία του μενού είναι η εξής: 

Στο σύστημα διαχείρισης επιλέγουμε το εικονίδιο "Διαχείριση Μενού" 

και κατόπιν επιλέγουμε να επεξεργαστούμε το main menu (ή όποιο μενού θα 

περιέχει το σχετικό στοιχείο). 

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ τη επιλογή "Νέο", για να δημιουργήσουμε ένα 

νέο στοιχείο μενού. Από τις επιλογές που έχουμε, επιλέγουμε "Εσωτερικός 
Σύνδεσμος - Άρθρα" και στη συνέχεια ακολουθούμε την επιλογή: "Άρθρο - 
Σελιδοποίηση Άρθρου" και έχουμε πλέον την τελευταία οθόνη της δημιουργίας 

του στοιχείου μενού. 

Στην οθόνη αυτή θα δώσουμε το όνομα και το ψευδώνυμο του μενού, θα 

ορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης και τυχόν γονικό στοιχείο, καθώς και τη σειρά 

κατάταξής του. Ειδικά, στην καρτέλα Βασικές Παράμετροι, θα επιλέξουμε το 

άρθρο στο οποίο θα οδηγεί το συγκεκριμένο στοιχείο μενού. 

Η δεύτερη μορφή περιεχομένου είναι το ιεραρχημένο περιεχόμενο, 

δηλαδή κείμενα ενταγμένα στην ιεραρχική δομή ενότητα - κατηγορία - άρθρο 

που υιοθετεί το Joomla.  Μια σύντομη εξήγηση της λογική της ιεραρχικής αυτής 

δομής είναι η εξής: 

Το περιεχόμενο αυτής της μορφής αποτελείται από Άρθρα που ανήκουν 

σε μια Κατηγορία το καθένα. Κάθε Κατηγορία, από τη πλευρά της, ανήκει σε 

μια Ενότητα.                 
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Σε μια εγκατάσταση Joomla μπορούμε να έχουμε όσες ενότητες και 

κατηγορίες, όπως και όσα άρθρα θέλουμε. 

Όπως και τα αυτόνομα κείμενα, έτσι και το ιεραρχημένο περιεχόμενο 

εμφανίζεται μόνον όταν κληθεί μέσω ενός μενού. Στην περίπτωση του 

ιεραρχημένου περιεχομένου όμως, είναι αρκετά τα είδη του μενού που μπορεί 

να το εμφανίσουν ως περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου. Συγκεκριμένα, 

αφού επιλέξουμε "Εσωτερικός Σύνδεσμος - Άρθρα" όταν δημιουργούμε το νέο 

στοιχείο μενού, έχουμε τις παρακάτω πέντε επιλογές: 

• Άρθρο - Σελιδοποίηση Άρθρου, όπου θα εμφανισθεί μόνον ένα 

κείμενο, το οποίο και θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη 

• Κατηγορία - Σελιδοποίηση Κατηγορίας ως Ιστολόγιο, όπου θα 

εμφανισθούν τα κείμενα που ανήκουν σε μια κατηγορία, που θα 

επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη. Τα κείμενα θα εμφανισθούν με μορφή 

ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή τους και ένας σύνδεσμος 

προς ολόκληρο το δημοσίευμα. 

• Κατηγορία - Βασική Σελιδοποίηση Καταλόγου Κατηγορίας, όπου θα 

εμφανισθούν σε μορφή καταλόγου (λίστας) τα κείμενα που ανήκουν σε 

μια κατηγορία, που θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη. 

• Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας ως Ιστολόγιο, όπου θα 

εμφανισθούν τα κείμενα που ανήκουν σε μια ενότητα, που θα επιλέξουμε 

στην επόμενη οθόνη. Τα κείμενα θα εμφανισθούν με μορφή ιστολογίου, 

δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή τους και ένας σύνδεσμος προς ολόκληρο 

το δημοσίευμα. 

• Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας, όπου θα εμφανισθούν σε μορφή 

καταλόγου (λίστας) τα κείμενα που ανήκουν σε μια ενότητα, που θα 

επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη. 

Η τρίτη μορφή που μπορεί να έχει το περιεχόμενο είναι οι Εφαρμογές. 

Πρόκειται για το περιεχόμενο που προκύπτει από την ενεργοποίηση 
εφαρμογών που είτε υπάρχουν εγκατεστημένες ήδη στο Joomla (Διαφημίσεις, 

Επαφές, Ροές Ειδήσεων, Αναζήτηση, Δημοσκοπήσεις, Δικτυακοί Σύνδεσμοι), 

είτε εγκαθίστανται αργότερα ως επεκτάσεις (ηλεκτρονικό εμπόριο – forum, 

κλπ). 
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Η εφαρμογή καλείται από μενού που δημιουργείται επιλέγοντας τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή στη δημιουργία νέου στοιχείου μενού. 

Η τελευταία μορφή που μπορεί να πάρει το περιεχόμενο είναι τα 

ενθέματα. Η μορφή αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορούμε να έχουμε 

ταυτόχρονα ένα ή πολλά ενθέματα σε μια σελίδα του Joomla. 

Τα ενθέματα τοποθετούνται, μέσω του μενού Επεκτάσεις > Διαχείριση 
Ενθεμάτων, σε συγκεκριμένες θέσεις, που έχουν προβλεφθεί από το πρότυπο 

(template) που χρησιμοποιείται στο δικτυακό τόπο. 

Στα ενθέματα μπορούν να παρουσιασθούν πληροφορίες, όπως τα 

πρόσφατα δημοσιευμένα ή τα πιο δημοφιλή κείμενα, η φόρμα σύνδεσης ή 

εγγραφής μελών, στατιστικά στοιχεία, θέματα δημοσκοπήσεων, διαφημιστικά 

banners, κλπ. 

 

3.5.7.5  Πρότυπα 
 

Τα πρότυπα δίνουν τη δυνατότητα να ορίσουμε την εικόνα και την 

αίσθηση που θα δίνει ο διαδικτυακός τόπος. Το joomla εγκαθίσταται με δυο 

πρότυπα, μπορούμε όμως να βρούμε εκατοντάδες άλλα, δωρεάν ή όχι, στο 

διαδίκτυο. 

Τα πρότυπα μπορούμε να τα επιλέξουμε και να τα επεξεργαστούμε στο 

μενού Επεκτάσεις --> Διαχείριση Προτύπων. 

Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης του joomla, επιλέγοντας το εικονίδιο 

με το όνομα Γενικές Ρυθμίσεις, οδηγούμαστε στην κονσόλα διαχείρισης των 

ρυθμίσεων του Joomla. Οι αλλαγές που γίνονται στην κονσόλα αυτή 

τροποποιούν το αρχείο configuration.php του joomla. Στην οθόνη διαχείρισης 

των Γενικών Ρυθμίσεων, υπάρχουν τρεις καρτέλες: 

• Ιστότοπος, όπου ρυθμίζεται η εμφάνιση και η διαθεσιμότητα του 

δικτυακού τόπου. 

• Σύστημα, όπου εμφανίζονται ρυθμίσεις για τον τρόπο που συνεργάζεται 

το Joomla με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο, και 

• Διακομιστής, όπου μπορούν να τροποποιηθούν κάποιες ρυθμίσεις 

σχετικά με τον server. 

 



 

 

42

Α. Γενικές Ρυθμίσεις - Ιστότοπος 

 

                                          Εικόνα 11: Γενικές Ρυθμίσεις – Ιστότοπος 
 

Στην εικόνα  11 που είναι οι γενικές ρυθμίσεις  έχουμε δυνατότητα τριών 

επιλογών,  με την επιλογή Ιστότοπος παρουσιάζονται  τρεις ενότητες: 

1. Ρυθμίσεις Ιστοτόπου 
                                           

Ιστότοπος εκτός Δικτύου: αν για κάποιο λόγο πρέπει να θέσουμε εκτός 

δικτύου (offline) στο δικτυακό μας τόπο, δίνουμε Ναι. Διαφορετικά, το αφήνουμε 

στο Όχι. 

Μήνυμα εκτός Δικτύου: το μήνυμα που θα εμφανίζεται στους 

επισκέπτες του δικτυακού τόπου όταν έχουμε θέσει εκτός δικτύου το δικτυακό 

μας τόπο. 

Ονομασία Ιστοτόπου: είναι το όνομα που θα έχει ο δικτυακός τόπος, 

και που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική του αλληλογραφία. 

Προεπιλεγμένος Κειμενογράφος Άμεσης Απεικόνισης: μια γενική 

ρύθμιση για τον κειμενογράφο που επιλέγουμε, που μπορεί να τροποποιηθεί 

ανά χρήστη. 

Μήκος Καταλόγου: πόσες εγγραφές να παρουσιάζονται σε κάθε λίστα 

τοπoυ joomla  (κυμαίνεται από 5 έως 100). 

Μήκος Ροής: πόσα στοιχεία περιεχομένου θα εμφανίζονται στις ροές 

ειδήσεων (κυμαίνεται από 5 έως 100). Η σχηματική παράσταση στις ρυθμίσεις 

ιστοτόπου φαίνεται στην εικόνα 12. 

 
Εικόνα 12: Ρυθμίσεις Ιστοτόπου 
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2. Ρυθμίσεις Δεδομένων Περιγραφής   
 

                     
Εικόνα 13: Ρυθμίσεις Δεδομένων Περιγραφής 

 
Στην εικόνα 13 παρουσιάζονται οι εξής ρυθμίσεις δεδομένων περιγραφής: 
 

Γενική περιγραφή ιστοτόπου: η περιγραφή που παίρνουν οι μηχανές 

αναζήτησης. 

Γενικές Λέξεις-Κλειδιά Ιστοτόπου: οι λέξεις-κλειδιά (keywords) για τις 

μηχανές αναζήτησης. 

 Εμφάνιση της Ετικέτας Περιγραφής Τίτλου: εμφανίζει το Title meta 

tag όταν προβάλλεται ένα κείμενο. 

Εμφάνιση της Ετικέτας Περιγραφής Συντάκτη: εμφανίζει το Author 

meta tag όταν προβάλλεται ένα κείμενο. 

3. Ρυθμίσεις SEO (Search Engine Optima ion) 

Εικόνα 14: Ρυθμίσεις SEO 

Από την καρτέλα της εικόνας 14 έχουμε την δυνατότητα στις πιο κάτω επιλογές: 

URL Φιλικό προς τις Μηχανές Αναζήτησης:  Αν επιλέξετε ναι, αλλάζει 

ο τρόπος που παρουσιάζονται οι σύνδεσμοι στη μπάρα διεύθυνσης ενός 

φυλλομετρητή και οι διευθύνσεις βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τα βασικά 

κριτήρια των μηχανών αναζήτησης. Επίσης, η μορφή των url γίνεται φιλικότερη 
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και αντί για τον αύξοντα αριθμό του άρθρου, για παράδειγμα, εμφανίζεται το 

ψευδώνυμο που έχουμε δώσει για τον τίτλο. 

Χρήση του mod rewrite του Apache: Αυτή η δυνατότητα υπάρχει 

μόνον σε apache servers και προϋποθέτει τη μετονομασία του αρχείου 

htaccess.txt σε .htaccess. Η ενεργοποίησή του δίνει φιλικές προς τις μηχανές 

αναζήτησης διευθύνσεις. 

Προσθήκη επιθημάτων στα URL: Τυχόν ενεργοποίηση, δίνει κατάληξη 

.html στις σελίδες που παράγει το joomla. 

 

Β. Γενικές Ρυθμίσεις - Σύστημα 

 

Εικόνα 15: Γενικές Ρυθμίσεις – Σύστημα 

Στην εικόνα 15 που είναι οι γενικές ρυθμίσεις με την επιλογή Σύστημα 
παρουσιάζονται  έξι ενότητες ρυθμίσεων και στις καρτέλες των εικόνων 
16,17,18,19,20,21 κάνουμε τις επιλογές μας. 

1. Ρυθμίσεις Συστήματος 

 

Εικόνα 16: Ρυθμίσεις Συστήματος 

Διαδρομή προς τον Φάκελο Καταχωρήσεων Ημερολογίου: η 

διαδρομή προς το φάκελο όπου αποθηκεύονται τα logs. 
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Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Ιστού: πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, για 

να αξιοποιήσουμε δυνατότητες εγκατάστασης και λειτουργίας επεκτάσεων 

τρίτων κατασκευαστών. 

Διακομιστής Βοήθειας: η διεύθυνση του help server. 

2. Ρυθμίσεις Χρήστη 

 

Εικόνα 17: Ρυθμίσεις Χρήστη 

Επιτρέπεται η Εγγραφή Χρηστών: Το ενεργοποιούμε το αν 

επιθυμούμε να είναι δυνατή η εγγραφή νέων χρηστών. 

Είδος Εγγραφής Νέου Χρήστη: Στο σημείο αυτό επιλέγουμε το 

επίπεδο πρόσβασης που θα αποκτά αυτόματα κάθε νέος εγγεγραμμένος. 

Ενεργοποίηση Λογαριασμού Νέου Χρήστη: Ορίζουμε αν θα 

χρειάζεται επιβεβαίωση και ενεργοποίηση κάθε αίτημα νέου λογαριασμού. 

Παράμετροι Χρήστη Ιστοσελίδων: Επιλέγουμε αν ο χρήστης μπορεί 

(από το frontend) να αλλάζει παραμέτρους του λογαριασμού του (editors κλπ). 

3. Ρυθμίσεις Πολυμέσων 

Εικόνα 18: Ρυθμίσεις Πολυμέσων 



 

 

46

Αποδεκτές Επεκτάσεις (Είδη Αρχείων): επεκτάσεις αρχείων που 

γίνονται αποδεκτές για ανέβασμα στο joomla. 

Μέγιστο μέγεθος (σε byte): το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που 

μπορεί να μεταφορτωθεί. 

Διαδρομή προς τον Φάκελο Αρχείων: ο φάκελος όπου αποθηκεύονται 

τα αρχεία (όχι οι φωτογραφίες) που ανεβάζουμε στο server. 

Διαδρομή προς τον Φάκελο Εικόνων: ο φάκελος όπου αποθηκεύονται 

οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε στο server. 

4. Ρυθμίσεις Εύρεσης Λαθών 

 

Εικόνα 19: Ρυθμίσεις Εύρεσης Λαθών 

Χρησιμεύει όταν δημιουργούμε ένα δικτυακό τόπο ώστε να βλέπουμε τα 

μηνύματα λάθους. 

5. Ρυθμίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης 

 

Εικόνα 20: Ρυθμίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης 

 

Ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή όχι της προσωρινής αποθήκευσης των 

αρχείων, ώστε να εμφανίζονται ταχύτερα στον επισκέπτη. Στην πραγματικότητα 

αποθηκεύεται μια φωτογραφία της βάσης δεδομένων, η οποία και είναι 

διαθέσιμη στον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. 
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6. Ρυθμίσεις Συνεδρίας 

 

Εικόνα 21: Ρυθμίσεις Συνεδρίας 

 

Ο χρόνος της συνεδρίας για κάθε χρήστη. Αν υπάρξει αδράνεια για 

διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου που ορίζουμε, τότε ο χρήστης αυτόματα 

αποσυνδέεται. 

 

Γ. Γενικές Ρυθμίσεις  - Διακομιστής 

 

 Εικόνα 22:  Γενικές Ρυθμίσεις – Διακομιστής 

Στην εικόνα 22 που είναι οι γενικές ρυθμίσεις επιλέγουμε Διακομιστής και 
έχουμε τη δυνατότητα  ρυθμίσεων σε πέντε ενότητες. Στις καρτέλες των εικόνων 
23,24,25,26,27 κάνουμε τις επιλογές μας. 

 

1. Ρυθμίσεις Διακομιστή 

 

Εικόνα 23: Ρυθμίσεις Διακομιστή 
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Διαδρομή προς τον Φάκελο Αρχείων Προσωρινής Αποθήκευσης: ο 

φάκελος πρέπει να είναι εγγράψιμος. 

2. Τοπικές Ρυθμίσεις 

 

Εικόνα 24:Τοπικές Ρυθμίσεις  

 

3. Ρυθμίσεις FTP 

 

Εικόνα 25: Ρυθμίσεις FTP 

Πρόκειται για πολύ χρήσιμη ρύθμιση. Δημιουργούμε έναν χρήστη ftp και 

δηλώνουμε τα στοιχεία του. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράσθηκε το πρόβλημα με 

τους owners στην προηγούμενη έκδοση του joomla. 

 

4. Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων  
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Εικόνα 26: Ρυθμίσεις  Βάσης Δεδομένων 

 

Οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων. Γενικά, δεν τις αλλάζουμε εκτός και 

αν είμαστε σίγουροι για το τι πρόκειται να κάνουμε. 

5. Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

 

Εικόνα 27: Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Οι ρυθμίσεις με τις οποίες στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

το joomla. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο τελευταίο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απλή 

σύγκριση μεταξύ των ΣΔΠ που βασίζονται σε PHP και μεταξύ αυτών που 

βασίζονται σε Java. Κατόπιν θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα ΣΔΠ που 

βασίζονται σε PHP. Στο παράρτημα δίνεται ένας αναλυτικός πίνακας με τα 

χαρακτηριστικά όλων των συστημάτων που μελετήσαμε. 

4.1 Σύγκριση μεταξύ ΣΔΠ διαφορετικών τεχνολογιών 

 Τα ΣΔΠ που βασίζονται σε PHP είναι κατά βάσει καλύτερα από ότι αυτά 

που βασίζονται σε Java για τους παρακάτω λόγους. 

• Πιο εξελιγμένα: Τα ΣΔΠ που βασίζονται σε PHP είναι αρκετά πιο 

εξελιγμένα από αυτά που βασίζονται σε Java. Για παράδειγμα, τα ΣΔΠ 

XOOPS, Drupal, Joomla έχουν τεράστιες κοινότητες χρηστών και 

υπάρχουν για αρκετό καιρό. Έτσι χιλιάδες δικτυακοί τόποι έχουν φτιαχτεί 

με τα συστήματα αυτά με αποτέλεσμα να είναι αρκετά αξιόπιστα. 

• Ευκολία Χρήσης: Τα ΣΔΠ που βασίζονται σε PHP είναι πιο εύκολα στη 

χρήση από ότι αυτά που βασίζονται σε Java. 

• Κομψότητα:  Τα  περισσότερα  ΣΔΠ  σε  Java  είναι  έως  και  10  φορές 

μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα από τα αντίστοιχα ΣΔΠ σε PHP. 

 Βέβαια υπάρχουν και πλεονεκτήματα αυτών που βασίζονται σε Java σε    

σχέση με αυτά που βασίζονται σε PHP. To κυριότερο από αυτά είναι: 

• Κλιμάκωση (scalability): Η κλιμάκωση που παρέχουν τα ΣΔΠ σε Java 

είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα ΣΔΠ σε PHP. 

• Αντικειμενοστραφή (object oriented): Τα ΣΔΠ που βασίζονται σε Java 

έχουν όλα τα προτερήματα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

Βέβαια υπάρχουν και ΣΔΠ σε PHP τα οποία έχουν αντικειμενοστραφή 

χαρακτηριστικά όπως είναι το Joomla, όμως σε καμία περίπτωση η PHP 

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο αντικειμενοστραφής γλώσσα όσο η 

Java.  

Συμπερασματικά λοιπόν πιστεύουμε ότι τα ΣΔΠ που βασίζονται σε 
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PHP είναι καλύτερα από αυτά που βασίζονται σε Java. Ο κυριότερος λόγος 

είναι η ωριμότητα τους καθώς αυτά έχουν εδραιωθεί στην αγορά. Βέβαια τα 

ΣΔΠ σε Java αποτελούν και αυτά σημαντικά αξιόλογες προτάσεις και 

κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. 

4.2   Σύγκριση μεταξύ ΣΔΠ 

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου ΣΔΠ δεν είναι μια απλή διαδικασία. Τα 

περισσότερα ΣΔΠ έχουν παρόμοιες λειτουργίες και στηρίζονται σε μεγάλες 

κοινότητες. Για τον σκοπό αυτό δεν μπορούμε να πούμε πιο ΣΔΠ είναι το 

καλύτερο. Όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε έναν δικτυακό τόπο τότε αφότου 

αποφασίσουμε για όλες τις λειτουργίες που επιθυμούμαι να έχει ο δικτυακός 

τόπος προσπαθούμε να επιλέξουμε το καταλληλότερο ΣΔΠ. Ελέγχουμε λοιπόν 

κατά πόσο τα υποψήφια ΣΔΠ μαζί με τα διαθέσιμα τμήματα τους καλύπτουν την 

επιθυμητή λειτουργικότητα. 

Κατόπιν καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ μόνο των ΣΔΠ που 

προσφέρουν την επιθυμητή λειτουργικότητα. Μια καλή λύση είναι να τα 

εγκαταστήσουμε όλα και να δούμε πιο ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες μας 

και είναι περισσότερο κοντά σε αυτό που ζητάμε. Σημαντικό είναι να είναι 

μεγάλη και ενεργή η κοινότητα του ΣΔΠ που θα επιλέξουμε. Ακόμα καλύτερα θα 

ήταν να υπάρχει και ελληνική κοινότητα, όπως υπάρχει για τα Drupal και 

Joomla. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΔΠ 
  Comparison        

        
Last Updated 26/2/2009 17/10/2007 11/1/2009 15/6/2005 7/2/2006 28/7/2009 5/8/2008 

System 
Requirements 

Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 

Xoops 
2.0.18 

Application 
Server Apache J2EE CGI IIS/.Net Apache Other Apache 

Approximate 
Cost Free  Free  Free 

Open-
Source 
(Free) Free 

Database MySQL Oracle MySQL MSSQL MySQL Other MySQL 

License 
Open 
Source 

Open 
Source 

Open 
Source 

Closed 
Source 

Open 
Source 

Open 
Source 

Open 
Source 

Operating 
System 

Platform 
Independent 

Platform 
Independent 

Platform 
Independent 

Windows 
Only 

Platform 
Independent 

Platform 
Independent

Platform 
Independent 

Programming 
Language PHP Java PHP C# PHP PHP PHP 
Root Access No Yes No Yes Yes No No 
Shell Access No Yes No Yes Yes No No 
Web Server Apache Apache Apache IIS Apache Apache Apache 

Security Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Audit Trail Yes Yes No 
Free Add 
On No Yes Limited 

Captcha 
Free Add 
On No Free Add On No No Yes Free Add On 

Content Approval Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 
Email Verification Yes Costs Extra Yes No No Yes Yes 

Granular 
Privileges Yes Yes No Yes Limited Yes Yes 

Kerberos 
Authentication No No No Yes No No No 

LDAP 
Authentication 

Free Add 
On Yes Yes Yes No No Yes 

Login History Yes No Yes 
Free Add 
On No Yes Free Add On 

NIS 
Authentication No Costs Extra No No No No No 

NTLM 
Authentication 

Free Add 
On Costs Extra No Yes No No No 

Pluggable 
Authentication Yes Yes Yes Yes No Yes No 

Problem 
Notification No Yes No No No No Limited 
Sandbox No No No Limited No Yes Yes 

Session 
Management Yes Limited Yes No No Yes Limited 

SMB 
Authentication No No No No No No No 
SSL Compatible Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 
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SSL Logins No Yes Yes Yes No Yes Yes 
SSL Pages No Limited Yes Yes No Yes Yes 

Versioning Yes Yes Free Add On Yes No Yes Yes 

Support Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Certification 
Program No Costs Extra No No No No Yes 

Commercial 
Manuals Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Commercial 
Support Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Commercial 
Training Yes Yes Yes Yes No Yes No 

Developer 
Community Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 
Online Help Yes Limited Yes Yes No No Limited 
Pluggable API Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Professional 
Hosting Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 

Professional 
Services Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 
Public Forum Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 

Public Mailing 
List Yes Yes No Yes No No Yes 

Third-Party 
Developers Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 
Users 
Conference Yes Limited Yes No No No Yes 

Ease of Use Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Drag-N-Drop 
Content 

Free Add 
On Limited No No No No Free Add On 

Email To 
Discussion 

Free Add 
On No Free Add On No No Yes No 

Friendly URLs Yes Yes Yes Yes No Yes Free Add On 

Image Resizing 
Free Add 
On Yes Yes No No Yes Free Add On 

Macro Language 
Free Add 
On Yes Yes 

Free Add 
On No Yes Limited 

Mass Upload 
Free Add 
On No Yes Limited No Yes Free Add On 

Prototyping Limited Yes Yes No No Yes No 

Server Page 
Language Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Spell Checker 
Free Add 
On Free Add On No Yes No Yes No 

Subscriptions 
Free Add 
On Limited Costs Extra No No Yes Yes 

Template 
Language Limited Yes Yes 

Free Add 
On No Yes Yes 

UI Levels No Yes Yes No No Yes Yes 

Undo Limited No No 
Free Add 
On No Yes Limited 
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WYSIWYG 
Editor 

Free Add 
On Yes Yes Yes No Yes Free Add On 

Performance Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Advanced 
Caching Yes Yes Yes Yes No No No 

Database 
Replication Limited Yes No No No No No 

Load Balancing Yes Yes Yes Yes No No Yes 

Page Caching Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Static Content 
Export No No No Yes No No No 

Management Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Advertising 
Management 

Free Add 
On No Yes No Yes Costs Extra Yes 

Asset 
Management Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Clipboard No Yes No No No Costs Extra Yes 

Content 
Scheduling 

Free Add 
On Yes Yes Yes No Yes Yes 

Content Staging 
Free Add 
On Yes No Yes No No Limited 

Inline 
Administration Yes Yes Yes Yes No No Yes 

Online 
Administration Yes Yes Yes Limited Yes Yes Yes 

Package 
Deployment No Limited No Yes No Yes Yes 

Sub-sites / Roots Yes Yes Yes Yes No Yes Free Add On 

Themes / Skins Yes Yes Yes No Yes Yes Yes 

Trash No No Yes 
Free Add 
On No Yes No 

Web Statistics Yes No Yes No Yes Costs Extra Free Add On 

Web-based 
Style/Template 
Management Yes Yes Yes 

Free Add 
On Limited Yes Yes 

Web-based 
Translation 
Management Yes Yes Free Add On No No Yes Yes 

Workflow Engine Limited Yes No Limited No Yes No 

Interoperability Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 
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Content 
Syndication 
(RSS) Yes Yes Yes 

Free Add 
On No Yes Yes 

FTP Support Limited No Yes No No Yes Yes 
UTF-8 Support Yes Yes Yes Yes No Yes Limited 

WAI Compliant Limited Yes No 
Free Add 
On No Yes No 

WebDAV 
Support No No No No No No No 

XHTML 
Compliant Yes Yes No 

Free Add 
On No Yes No 

Flexibility Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

CGI-mode 
Support Yes No Yes No Yes No No 

Content Reuse Limited Yes Yes Yes No Yes Free Add On 

Extensible User 
Profiles Yes Yes Yes Yes No Limited No 

Interface 
Localization Yes Yes Yes No Yes Yes Yes 

Metadata Yes Yes Yes Yes No Yes Free Add On 

Multi-lingual 
Content Yes Yes Free Add On 

Free Add 
On No Yes Free Add On 

Multi-lingual 
Content 
Integration 

Free Add 
On Yes Free Add On No No Yes Free Add On 

Multi-Site 
Deployment Yes Yes Free Add On Yes No Yes No 
URL Rewriting Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Built-in 
Applications 

Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Blog Yes Costs Extra Yes No Yes Yes Free Add On 

Chat 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Classifieds 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Contact 
Management 

Free Add 
On Limited Yes No No Costs Extra Yes 

Data Entry 
Free Add 
On Yes Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Database 
Reports No Limited Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Discussion / 
Forum Yes Costs Extra Free Add On No Yes Costs Extra Yes 

Document 
Management Limited Limited Free Add On Yes No Costs Extra Free Add On 

Events Calendar 
Free Add 
On Yes Free Add On 

Free Add 
On No Costs Extra Free Add On 

Expense Reports No No Free Add On No No Costs Extra No 

FAQ 
Management Yes Yes Yes No Yes Costs Extra Yes 
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File Distribution 
Free Add 
On Limited Free Add On Yes Yes Costs Extra Free Add On 

Graphs and 
Charts No Yes Free Add On No No Costs Extra No 

Groupware 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra No 

Guest Book 
Free Add 
On Limited Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Help Desk / Bug 
Reporting 

Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

http Proxy No Yes No No No No Yes 

In/Out Board No No No No No Costs Extra No 

Job Postings 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Link 
Management 

Free Add 
On Limited Yes Yes Yes Costs Extra Yes 

Mail Form 
Free Add 
On Yes Yes No No Costs Extra Yes 

My Page / 
Dashboard 

Free Add 
On Yes No No No Costs Extra Yes 

Newsletter 
Free Add 
On No Free Add On No No Yes Free Add On 

Photo Gallery 
Free Add 
On Limited Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Polls Yes Costs Extra Yes No Yes Costs Extra Yes 

Product 
Management 

Free Add 
On Limited Yes No No Costs Extra Free Add On 

Project Tracking 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Search Engine Yes No Yes No No Yes Yes 

Site Map 
Free Add 
On Yes Free Add On 

Free Add 
On No Yes Free Add On 

Surveys 
Free Add 
On Limited Free Add On No No Costs Extra Yes 

Syndicated 
Content (RSS) Yes Yes Yes 

Free Add 
On Yes Yes Yes 

Tests / Quizzes 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Time Tracking 
Free Add 
On No No No No Costs Extra Free Add On 

User 
Contributions Yes Yes Yes No Yes Costs Extra Yes 

Web Services 
Front End Limited No Yes No No Costs Extra Free Add On 

Wiki 
Free Add 
On Costs Extra Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Commerce Drupal 
6.10 

InfoGlue 
2.6.0 

Joomla! 
1.5.10 

Microsoft 
CMS 2002 

PHP Nuke 
6 Qool 1.0 Xoops 

2.0.18 

Affiliate Tracking 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Yes 
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Inventory 
Management 

Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Pluggable 
Payments 

Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Pluggable 
Shipping 

Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Pluggable Tax 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Point of Sale No No Free Add On No No Costs Extra No 

Shopping Cart 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

Subscriptions 
Free Add 
On No Free Add On No No Yes Free Add On 

Wish Lists 
Free Add 
On No Free Add On No No Costs Extra Free Add On 

 
 
 


