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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Content Management Systems- Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού. 

 

Η επένδυση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού σε ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου Ιστού (Content Management Systems) μειώνει τις δαπάνες και βοηθά 

να ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία, με ταυτόχρονη μείωση του 

κόστους της επένδυσης. 

Το περιεχόμενο αναδεικνύεται, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική ακρίβεια μέσω 

των διαδικασιών έγκρισης της – προς δημοσίευση - πληροφορίας. Τα Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού μειώνουν , επίσης, τις δαπάνες συντήρησης των 

δικτυακών περιοχών εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους με 

μικρές κάθε φορά αλλαγές.  

Η παρούσα εργασία μελετά πώς οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να 

πραγματοποιήσουν πραγματική επιστροφή της επένδυσης τους(Return of 

Investment- ROI) με τη χρησιμοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

Ιστού. Παρακάτω θα αναλυθούν τα ακόλουθα: 

 

1) Οι επιχειρησιακές δαπάνες της διαχείρισης μιας εταιρικής τοποθεσίας(Web 

Site). 

2) Τα οφέλη που πραγματοποιούνται επιχειρησιακά με την εφαρμογή ενός 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού. 

3) Σημεία της επένδυσης όπου οι οργανισμοί θα πετύχουν την επιστροφή των 

χρημάτων της επένδυσης τους, με την εφαρμογή ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ CMS 

 

1.1 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού.  

Η ολοένα αυξανόμενη  πολυπλοκότητα των ιστοχώρων καθιστά την 

επικοινωνία της εταιρίας ή του οργανισμού μέσω του διαδικτύου εξαιρετικά ακριβή 

όταν αυτή υλοποιείται μέσω  χειρωνακτικών διαδικασιών. Για να επιτευχθούν τα 

οφέλη της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

χρειάζονται εργαλεία που αυξάνουν την διαχειρισιμότητα  και μειώνουν το κόστος του 

περιεχομένου.   

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού ολοκληρώνουν την 

παραπάνω ανάγκη με την παροχή των εργαλείων που αυτοματοποιούν τη διαδικασία 

έκδοσης, παρέχοντας στους χρήστες του Δικτυακού Τόπου, μέσα από μια διαδικασία 

ταυτοποίησης τους, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν οι ίδιοι το 

περιεχόμενο, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τυχόν αναδυόμενες ανάγκες των 

χρηστών για πληροφόρηση.  

 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Ιστού βοηθά τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς στους παρακάτω τομείς:  

  

1) μειώνει τις δαπάνες αναπροσαρμογών του Δικτυακού Τόπου και παρέχει τη 

δυνατότητα συχνότερης  δημοσίευσης πληροφοριών.  

 

2) αύξηση της αξίας του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου μέσα από  τις 

διαδικασίες ροής της δουλειάς και έγκρισης αυτής 

 

3) τυποποίηση των δομών σχεδίασης περιεχομένου, και διατήρηση ενός 

ομοιόμορφου τρόπου  σχεδίασης  για ολόκληρο τον οργανισμό.  

  

4) μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δεξιοτήτων της ομάδας των χρηστών 

– συντακτών  με τη διευκόλυνση αυτών ως προς την δημοσίευση των 

πληροφοριών και επεκτασιμότητας του Δικτυακού Τόπου. 
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1.1.1 Γρηγορότερη και φθηνότερη αναπροσαρμογή του περιεχομένου ενός 
Δικτυακού Τόπου. 

 

Ένα  Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού επιτρέπει στους μη 

τεχνικούς χρήστες  να δημοσιεύουν εύκολα το περιεχόμενό τους. Παραδοσιακά, το 

περιεχόμενο δημοσιεύεται από ένα Webmaster, του οποίου η κύρια ευθύνη είναι η 

τεχνολογία και όχι το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Τα Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου Ιστού αφαιρούν αυτό το βήμα από την διαδικασία έκδοσης της 

πληροφορίας με την απονομή της δικαιοδοσίας έκδοσης του περιεχομένου στα χέρια 

των χρηστών.  

  Οι επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι με την εφαρμογή ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού, μπορούν να αποδεσμεύσουν την τεχνική ομάδα 

τους από την διαδικασία έκδοσης νέων πληροφοριών χωρίς την προσθήκη νέων 

πόρων. Με αυτό τον τρόπο είναι ελεύθερο το τεχνικό προσωπικό  να υλοποιήσει  

νέες πιο σύνθετες εφαρμογές. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια ανάλυση του κόστους και των πλεονεκτημάτων 

που παρέχει ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού. Το περιεχόμενο μπορεί 

τώρα να ενημερώνεται  από τους εξουσιοδοτημένους συγγραφείς του.  

 

Κόστος Περιγραφή του 
κόστους 

Όφελος που προκύπτει από τα 
Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου Ιστού.  

Δημιουργίας 
Περιεχομένου 

Κόστος για να 

δημιουργηθεί το αρχικό 

περιεχόμενο και να 

μετατραπεί το 

υπάρχον.  

 Η ευθύνη  για την δημιουργία του 

περιεχομένου αφήνεται στα χέρια 

του εξουσιοδοτημένου χρήστη.  

Διαδικασία ελέγχου 
Ροής και έγκρισης 
της δουλειάς των 
εξουσιοδοτημένων 
συγγραφέων.  

Κόστος για να ελεγχθεί  

και να αναθεωρηθεί το 

περιεχόμενο πριν από 

τη δημοσίευση.  

Επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης 

δίνοντας την δυνατότητα στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να 

πραγματοποιούν εύκολα αλλαγές.  

Αναπροσαρμογής 
του περιεχομένου  

Κόστος για την 

ενημέρωση του 

περιεχομένου με  νέες 

Επιτρέπει στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να 

κάνουν γρήγορα τις αλλαγές, να 
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συνδέσεις με άλλο 

περιεχόμενο εκτός του 

Δικτυακού 

Τόπου(hyperlinks).  

εξασφαλίζουν ότι οι ιστοσελίδες 

είναι ενημερωμένες με τις 

τελευταίες εξελίξεις  και να 

επιβεβαιώνουν ότι οι συνδέσεις με 

τις εκτός του Δικτυακού Τόπου 

περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν - 

δεν είναι σπασμένες(broken links).  

 

1.1.2 Αυξημένη ακρίβεια, ποιότητα, και αξία περιεχομένου. 

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού δίνουν στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες την δυνατότητα του ελέγχου της  δημιουργίας του 

περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, και την πραγματοποίηση αναπροσαρμογών σε 

αυτό. Μπορούν, έτσι, να αυξήσουν την αξία του και την ποιότητα του περιεχομένου 

του Δικτυακού Τόπου. 

 Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, είναι πολύ πιθανότερο να καταλάβουν την αξία 

της ακρίβειας και συνοχής του περιεχομένου της ιστοσελίδας για την οποία είναι 

υπεύθυνοι από ότι το τεχνικό προσωπικό.  

Οι οργανισμοί χωρίς συστήματα διαχείρισης περιεχομένου αντιμετωπίζουν 

καθυστερήσεις στην έκδοση του νέου περιεχομένου τους ή στη διόρθωση των 

λαθών. Τα παραπάνω  μπορούν να οδηγήσουν σε δυσαρεστημένους χρήστες ή σε 

αύξηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης του Δικτυακού Τόπου.  

Οι επισκέπτες ενός Δικτυακού Τόπου τείνουν να χάσουν την υπομονή τους 

γρήγορα με μια κακή εμφάνιση ενός Δικτυακού Τόπου, και ειδικά με το ξεπερασμένο 

περιεχόμενο που συναντούν. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου προσφέρουν 

στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έναν εύκολο τρόπο να καταστήσουν τις 

περιοχές τους πιο σχετικές, να κρατήσουν ικανοποιημένους και ενημερωμένους τους 

επισκέπτες τους, και να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για να δημοσιευτεί το νέο 

περιεχόμενο.  

 

 

Κόστος Περιγραφή του κόστους Όφελος που προκύπτει από τo 
Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου Ιστού.   
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Ανακριβούς 
περιεχομένου.  

Το κόστος για τις 

ανακριβείς πληροφορίες, 

όπως μια λανθασμένη τιμή 

ή ένα ανεπαρκές σύστημα 

καθοδήγησης του 

επισκέπτη.   

Η διαδικασία έγκρισης εξασφαλίζει 

ότι το δημοσιευμένο περιεχόμενο 

είναι ακριβές και κατάλληλο. Η 

διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται 

στα χέρια των εξουσιοδοτημένων 

χρηστών που καταλαβαίνουν τις 

ανάγκες της επιχείρησης και των 

επισκεπτών - πελατών της.  

Έγκαιρου και 
Έγκυρου 
Περιεχομένου.  

Οι πελάτες απαιτούν 

έγκαιρο και έγκυρο 

περιεχόμενο για να 

λάβουν τις αποφάσεις 

τους. Το ξεπερασμένο 

περιεχόμενο τους 

εμποδίζει από τη λήψη 

σωστών και γρήγορων 

αποφάσεων.  

Η τοποθέτηση της ευθύνης για το 

περιεχόμενο στα χέρια του χρήστη 

και η παροχή των κατάλληλων 

εργαλείων διαχείρισης του 

περιεχομένου εξασφαλίζουν ότι το 

περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες ανάγκες των πελατών 

επισκεπτών.  

Άσχετου 
περιεχομένου  

Οι πελάτες πρέπει να 

σπαταλήσουν χρόνο για 

να φιλτράρουν το άσχετο 

υλικό. Εάν αυτή η 

διαδικασία είναι πάρα 

πολύ δύσκολη, οι πελάτες 

θα εγκαταλείψουν την 

περιοχή. 

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 

ελέγχει και αναβαθμίζει κάθε φορά 

το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για 

το οποίο είναι υπεύθυνος με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν links 

με άσχετο περιεχόμενο. 

1.1.3 Κεντρική διαχείριση και ομοιομορφία του Δικτυακού Τόπου.  

Ένα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού παρέχει τα πρότυπα και τα 

εργαλεία δομών ενός Δικτυακού Τόπου που εξασφαλίζουν την επιβολή και 

διατήρηση ενός κεντροποιημένου ελέγχου της περιοχής και μια αισθητική 

ομοιομορφία του Δικτυακού Τόπου. Η δυναμική διαχείριση των συνδέσεων μειώνει 

τις δαπάνες της χειρωνακτικής σύνδεσης-ελέγχου και της διόρθωσης.   

Το παραδοσιακό πρότυπο ιστοχώρων απαιτεί  σημαντικές δαπάνες για να 

διατηρήσει τη δομή και τη συνέπεια της εμφάνισης του δικτυακού Τόπου. Οι 

οργανισμοί  πρέπει να αστυνομεύουν κάθε φορά την τήρηση των προδιαγραφών 
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σχεδίασης για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα της δομής. Το αποτέλεσμα είναι είτε 

υψηλότερες δαπάνες για το τεχνικό προσωπικό είτε η μειωμένη αποτελεσματικότητα.   

 

 

Κόστος Περιγραφή του κόστους Όφελος που προκύπτει από τo 
Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου Ιστού.   

Διαχείρισης 
των δομών και 
των 
συνδέσεων.   

Κόστος για την δημιουργία, 

και την διατήρηση  μια 

τυποποιημένης δομής του 

Δικτυακού Τόπου.   

Επιτρέπει στους χρήστες  να 

δημιουργήσουν  και να επιβάλουν 

μια συνεπή δομή του Δικτυακού 

Τόπου.   

Εξασφάλισης 
της  
μοναδικότητας 
του εμπορικού 
σήματος   

Οι Δικτυακού Τόποι είναι 

συχνά ο μόνος τρόπος 

επαφής με τους πελάτες. 

Ένα ανίσχυρο και αδόμητο 

μαρκάρισμα (branding) μιας 

περιοχής δημιουργεί μια 

φτωχή εντύπωση για το 

image της επιχείρησης.   

Ο κεντροποιημένος έλεγχος της 

δομής και της παρουσίασης της 

εταιρίας και του οργανισμού  

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες των 

περιοχών είναι σύμφωνες με το 

εμπορικό σήμα  της επιχείρησης, 

και προσδίδει ένα επαγγελματικό 

πρόσωπο και κύρος στην εταιρία.  

 

 

 

1.1.4 Κεντρική διαχείριση της επέκτασης του Δικτυακού Τόπου.  

 

 

Ένα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού συνδυάζει μια δυναμική 

Βάση Δεδομένων και μια  τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης, επιτρέποντας  στους 

υπεύθυνους χρήστες την ανάπτυξη και τον έλεγχο της ιστοσελίδας ευθύνης τους. Οι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη είναι σε θέση να ενημερώσουν τις περιοχές γρήγορα με 

την αλλαγή μερικών προτύπων σε αντιδιαστολή με το να ενημερώσουν κάθε σελίδα 

με το χέρι. Εγκεκριμένες ως προς το πρότυπο και το περιεχόμενο αλλαγές μπορούν 

εύκολα να διανεμηθούν και σε άλλες περιοχές. Διαφορετικά, κάθε σελίδα που 

κατασκευάζεται με την παραδοσιακή  λογική πρέπει να ενημερωθεί ξεχωριστά από 

τις υπόλοιπες για να απεικονίσει τις αλλαγές.   
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Κόστος  Περιγραφή του κόστους Όφελος που προκύπτει από τo 
Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου Ιστού   

Διαχείρισης.    Οι δαπάνες που γίνονται 

για να εξελίξουν το 

σύστημα, να οργανώσουν 

την ασφάλεια και να 

διαχειριστούν τα 

δικαιώματα και τους 

ρόλους των χρηστών.  

Ένα σύνολο εργαλείων διαχείρισης 

μειώνει το κόστος της ύπαρξης 

πολλών κεντρικών υπολογιστών.  

Αλλαγής της 
εμφάνισης των 
Ιστοσελίδων.   

Κόστος για  την 

ενημέρωση των 

Ιστοσελίδων με νέες 

δυνατότητες και 

εφαρμογές  και 

αντικατάσταση των 

παλαιότερων ιστοσελίδων 

του οργανισμού.  

Τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου χωρίζουν το 

περιεχόμενο από την εφαρμογή 

έτσι οι εφαρμογές να μπορούν να 

ενημερωθούν και να διανεμηθούν 

στους νέους χρήστες χωρίς την 

τροποποίηση του περιεχομένου.  

Επεκτασιμότητας.  Το κόστος για να εξελίξει 

ο οργανισμός  τις 

εφαρμογές περιεχομένου 

με νέες δυνατότητες.  

 Τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου παρέχουν έναν 

μηχανισμό για όλα τα 

αλληλοεξαρτώμενα πρότυπα και 

τις σελίδες, με αποτέλεσμα να 

μπορούν εύκολα να διανείμουν τα 

τμήματα ενός Δικτυακού Τόπου 

που αναπτύσσονται σε μια θέση 

και σε άλλες περιοχές.  
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1.2 Οι σωστές κινήσεις για την επίτευξη της επιστροφής των χρημάτων της 
επένδυσης ενός CMS. 

 

 

Το κλειδί για την επίτευξη της επιστροφής των χρημάτων μιας επένδυσης είναι η 

επιλογή του σωστού εργαλείου για τις ανάγκες του οργανισμού , και η εξασφάλιση 

της γρήγορης ανάπτυξης του επιλεγμένου εργαλείου.  

Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν την επιστροφή στην 

επένδυσή τους, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου πρέπει:  

 1) να παρέχουν  τα κατάλληλα  εργαλεία για να καταστήσουν τις ομάδες 

συγγραφής αμέσως αποτελεσματικές.  

  

       2) να ενσωματώνονται χωρίς δυσκολίες  στην υπάρχουσα υποδομή του 

οργανισμού.  

  

 

Με αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, ένα  σύστημα διαχείρισης βοηθά τις επιχειρήσεις 

να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές , εξασφαλίζοντας ένα χαμηλότερο κόστος για την 

επιχείρηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ CMS.  

 

2.1 Επιλογή Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα για την Διαχείριση του Περιεχομένου του 

Ιστού (Php-Nuke). 

Ως σημείο εκκίνησης για την επιλογή του κατάλληλου CMS, ήταν η προτίμηση 

μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η εξατομίκευση του 

Δικτυακού Τόπου. Δηλαδή, να μπορούν να  γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές 

στον κώδικα για την παραμετροποίηση του.  

Επιλέχθηκε λοιπόν ως δικτυακή γλώσσα η γλώσσα PHP. 

Ο Apache Server 1.3.27 είναι ο εξυπηρετητής που χρησιμοποιείται ως Web 

Server διότι είναι συμβατός με την PHP. 

Ως βάση Δεδομένων χρησιμοποιείται η ΜySQL. 

Μετά από εγκατάσταση και έλεγχο πολλών CMS, όπως το CMS της Microsoft,το 

Ariadne, το PhpWebSite, το myPHPpagetool,το POSTNUKE επιλέχθηκε ως 

βασική Πλατφόρμα CMS το PHP-NUKE. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι το PHPNUKE χρησιμοποιείται με επιτυχία από το Ελληνικό 

Δημόσιο με την Ιστοσελίδα.  

www.e-gov.gr

 Ο συγκεκριμένος Δικτυακός Τόπος παρέχει μια σειρά υπηρεσιών στους 

επισκέπτες του όπως η ενημέρωση τους με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν 

του Ελληνικό Δημόσιο.   

Επιπλέον μία άλλη επιτυχημένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μία παλαιότερη έκδοση 

του phpnuke.  

www.edra.gr

Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε χρήστες του 

διαδικτύου που σχετίζονται με την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  
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Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας εδώ και μια εβδομάδα χρησιμοποιεί ένα CMS που 

υλοποιεί παραπλήσιες λειτουργίες με το PHPNUKE και είναι το POSTNUKE. 

www.uom.gr

 

Το Php-Nuke είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Code) και 

διανέμεται δωρεάν. Είναι ένα CMS (Content Management System) που ενσωματώνει 

στο εσωτερικό του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία μια διαδικτυακής 

περιοχής/ μιας πύλης πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των 

λειτουργιών που προσφέρονται με την εγκατάσταση  του Php-Nuke έκδοσης 6.5 και 

τον  ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ενοτήτων-λειτουργιών που αναπτύσσονται από 

τρίτους και που μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στην συνέχεια, το σύστημα είναι 

ικανό στη διαχείριση των  παρακάτω λειτουργιών: 

 

• διαχείριση μιας επιχείρησης ενδοδικτυακά (Business Intranets),   

 

• συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου(e- commerce),   

 

• εταιρικές πύλες(corporate portals), 

 

• πρακτορεία ειδήσεων( news agencies),   

 

• σε απευθείας σύνδεση επιχειρήσεις ( on line companies),  

 

• περιοχές πληροφοριών (Information Site ),  

 

• συστήματα e-Learning  

 

Στo Php-Nuke έχουν  ενσωματωθεί πολλές  ενότητες (modules) που 

γράφονται σε  γλώσσες, όπως η Javascript, η Java,η Flash και άλλες. Όμως η κύρια 

γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η γλώσσα PHP. 

Το Php-Nuke αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο κώδικας του να 

συμβαδίζει απόλυτα με τις προσταγές του W3C. Εξαρτάται έπειτα από το χρήστη 

που σκοπεύει να δημιουργήσει μια πύλη να εμμείνει σε αυτά τα πρότυπα κατά τη 

διάρκεια της τροποποίησης των γραφικών του συστήματος.  
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Η εξατομίκευση είτε του γραφικού, είτε του προγραμματιστικού μέρους έχει 

μόνο ένα όριο, τη φαντασία και την ικανότητα του προγραμματιστή και του σχεδιαστή 

του Ιστού.  

Η παρουσία πολλών περιοχών παρόμοιων η μια με την άλλη οφείλεται 

κυρίως στην έλλειψη χρόνου εκείνων που τις δημιούργησαν ή το φόβο ότι η φάση 

εξατομίκευσης είναι πάρα πολύ δύσκολη ως προς το τεχνικό της επίπεδο. Στην 

πραγματικότητα, αρκεί να αφεθεί κανείς να εμπνευστεί από τα διαθέσιμα θέματα, 

προκειμένου να συνειδητοποιήσει την ευκολία δημιουργίας μιας μοναδική εμφάνισης 

του Php-Nuke. 

Ο Francisco Burzi, ο πατέρας του  PHP-Nuke, περιγράφει την δημιουργία του: 

 

«To Php-Nuke είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου  Ιστού, ένα 

"story telling" λογισμικό, ένα σύστημα ειδήσεων, μία σε απευθείας σύνδεση 

κοινότητα ή όπως αλλιώς θέλει κάποιος να το ονομάσει. Ο στόχος του Php-Nuke 

είναι να υπάρξει ένας αυτοματοποιημένος δικτυακός τόπος για να διανείμει τις 

ειδήσεις και τα άρθρα μέσα από ένα σύστημα εξουσιοδοτημένων χρηστών. Κάθε 

χρήστης μπορεί να υποβάλει  σχόλια για τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί…» 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν: 

 

1. Υποστήριξη για 25 διαφορετικές γλώσσες όπως και της Ελληνικής,  

 

2. σύστημα διαχείρισης αρχείων, 

 

3. την διαχείριση ενός δικτυακού τόπου από απόσταση 

(Administration), 

 

4. τις δημοσκοπήσεις ,  

 

5. την σελίδα στατιστικής ανάλυσης την επισκεψιμότητας, 

 

6. την εξατομίκευση των ιστοσελίδων των χρηστών,  

 

7. την φιλική διαχείριση (GUI) με την επιλογή του θέματος κάθε φορά 

που επιθυμεί ο χρήστης,  

 

8. την δυνατότητα επιλογής δημοσίευσης ή διαγραφής των ιστοριών,  
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9. το τμήμα διαχείρισης που ασχολείται με την ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση των modules(των λειτουργιών-τμημάτων) που 

προσφέρονται, 

 

10. ή ύπαρξη της έννοιας «χρήστη» και της έννοιας «συντάκτη-

συγγραφέα» που δημοσιεύει τις  πληροφορίες, 

 

11. διαθέτει ισχυρό σύστημα αναγνώρισης και ταυτοποίησης χρηστών 

(authentication) 

 

12. διαθέτει σύστημα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Mailing List 

Manager) 

 

13. διαθέτει ειδική εργαλειοθήκη με την οποία δίνει την δυνατότητα 

στους εξουσιοδοτημένους συγγραφείς να δημιουργούν πληροφορίες 

που έχουν ενσωματωμένες εικόνες, υπερσυνδέσμους πίνακες και 

πολλές άλλες μορφοποιήσεις κειμένου. (Wysiwyg Editor – What you 

see is what you get Editor) 

 

14. Σύστημα αποστολής αρχείων στον Server. (Upload Manager) 

 

15. Μια μηχανή αναζήτησης και πολλές άλλες φιλικές λειτουργίες.  

 

16. Ένας χρήστης πρέπει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας για έχει την 

προσωπική του σελίδα, να υποβάλει νέα και ειδήσεις προς έγκριση 

και να υποβάλλει παρατηρήσεις στα ήδη δημοσιευμένα άρθρα. 

 

17. Επίσης του διατίθεται ένας χώρος στον Server όπου μπορεί να 

στέλνει αρχεία είτε για να τα συνδέει ο ίδιος με υπερσυνδέσμους στα 

άρθρα του, είτε για να μπορούν να τα κατεβάσουν άλλοι χρήστες 

από την ενότητα DOWNLOADS. 

 

 

Το Php-Nuke γράφεται 100% σε PHP και απαιτεί τον κεντρικό υπολογιστή 

δικτύου να είναι Apache Server ,καθώς επίσης και μια βάση δεδομένων κατά 
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προτίμηση την ΜySQL (MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC, ODBC_Adabas, 

Sybase ή Interbase).    

 

 

 

2.2 Οι κοινότητα PHP-Nuke 

 

Ένας βασικός λόγος να αφιερώσεις ένα προσεκτικό βλέμμα σε αυτό το 

λογισμικό οφείλεται στην αληθινή αξία του PHP-Nuke, που δεν είναι άλλο από τις 

κοινότητες που μπορεί να βρει κανείς σε όλο το κόσμο.  Χάρη στην εθελοντική 

εργασία αυτών των προσώπων και αυτών των διαδικτυακών περιοχών, το PHP-

Nuke έχει γίνει ένα γνωστό σύστημα, είναι πολυγλωσσικό, υποστηρίζοντας 

περισσότερες από 25 διαφορετικές γλώσσες.   

Πολλές από τις ενότητες(modules) δημιουργούνται στις κοινότητες και, σε μια 

δεύτερη φάση, περιλαμβάνονται στις νέες διανομές του PHP-Nuke.   

Υπάρχουν κοινότητες που ασχολούνται κυρίως με την δημιουργία νέων 

γραφικών θεμάτων για το PHP-Nuke, άλλες με την τεχνική υποστήριξη, καθώς 

επίσης και ένα μεγάλο πλήθος   που φροντίζουν να ενημερώνουν τις νέες κάθε φορά 

αλλαγές στην τοπική τους γλώσσα.  

Χάρη στην εργασία αυτών των διαδικτυακών πυλών και των μεμονωμένων 

προσώπων έχουμε περισσότερες από 500 διαφορετικές ενότητες(modules) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταμορφώσουν τον δικτυακό μας τόπο.  

2.3. Γιατί PHP – Nuke και όχι στατικές σελίδες HTML;  

 

 Επειδή μέσω των δυναμικών σελίδων, οι χρήστες μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν (φόρουμ, συνομιλία κτλ.)  

 

 Επειδή μέσω των δυναμικών σελίδων μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας (π.χ. περιοχές περιορισμένης πρόσβασης)   

 

 Επειδή οι πληροφορίες καταχωρούνται γρηγορότερα και ευκολότερα.  

 

 Επειδή η διατήρηση επίκαιρου περιεχομένου δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική 

πείρα και μπορεί να ρυθμιστεί από καθένα συγγραφέα ξεχωριστά.  
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 Επειδή είναι εύκολο να τροποποιηθεί  από εκείνον που σκοπεύει να 

προσωποποιήσει το πρόγραμμα.  

 

 Επειδή  η διαχείριση μεγάλων διαδικτυακών περιοχών με μόνο στατικές 

σελίδες HTML είναι επικίνδυνη για την υγεία μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ PHPNUKE ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 

 
3.1.  Περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων του Php-Nuke από την πλευρά 
του Χρήστη. 
 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι βασικές λειτουργίες που υλοποιούνται μέσα από το 

Php-Nuke από την σκοπιά του επισκέπτη, που είναι αυτός που επισκέπτεται την 

διαδικτυακή περιοχή μας και χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της.   

Η βασική οθόνη του Php-Nuke αποτελείται από 3 στήλες. Δύο από αυτές είναι 

πλευρικές και βρίσκονται στα άκρα της οθόνης (αριστερή και δεξιά στήλη). Εκεί 

εμφανίζονται κατά κύριο λόγο τα Blocks (τμήματα),όπου είναι μικρά τετράγωνα που 

χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση πληροφοριών. Στο κέντρο βρίσκεται η βασική 

στήλη που είναι και η μεγαλύτερη σε μήκος και εκεί εμφανίζεται κάθε φορά ένα 

module(ενότητα) είτε news, είτε sections κτλ. 

Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι η δομή της περιοχής μας δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί εντελώς. Ο αρχικός σκελετός είναι αυτός, αλλά στην συνέχεια μπορεί να 

δημιουργηθεί μια εντελώς εξατομικευμένη πύλη. Πέρα από τις 3 αναφερθείσες στήλες 

έχουμε επίσης μια επιγραφή (στην κορυφή της σελίδας) και μια υποσημείωση (στο 

κατώτατο σημείο της σελίδας).   
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σχήμα 3-1 

 

blocks (Τμήματα) :  

  Βρίσκονται στις στήλες δεξιά και αριστερά της πύλης μας  και εμφανίζουν 

λειτουργίες που επαναλαμβάνονται σε όλες τις σελίδες της περιοχής (π.χ. block για την 

σύνδεση ενός εγγεγραμμένου χρήστη(Login) , block για την επιλογή της επιθυμητής 

γλώσσας από τον χρήστη κτλ.).  

 

 

 

 

Modules (Ενότητες): 

  Είναι η καρδιά της ιστοσελίδας μας. Εμφανίζονται στην κεντρική στήλη και 

καθεμία έχει τη λειτουργία της. Παραδείγματος χάριν, η ενότητα ειδήσεων εμφανίζει τα 

άρθρα, η ενότητα αναζήτησης κάνει μια εσωτερική αναζήτηση της περιοχής μας 

κτλ.(σχήμα 3-1).   
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3.2.  Περιγραφή των βασικών Modules του Php-Nuke. 
 

3.2.1 Ενότητα Ειδήσεων (Module News): 

 

Αποτελεί τον βασικό κορμό του Php-Nuke και ήταν η υποχρεωτική αρχική σελίδα 

στις προηγούμενες εκδόσεις. Στις τελευταίες εκδόσεις είναι δυνατό να καθοριστεί από 

τον διαχειριστή ποια από τις ενότητες θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα.  

Η ενότητα ειδήσεων επεκτείνει τους κλάδους της σε περισσότερες σελίδες. Στην 

αρχική σελίδα βλέπουμε μια συλλογή των πιο πρόσφατων ειδήσεων που δημοσιεύονται 

(είναι δυνατό, ο διαχειριστής να επιλέξει τον επιθυμητό αριθμό των πιο πρόσφατων 

ειδήσεων που θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα(5..10..15..20..25,30)).  

Στην κύρια σελίδα, μόνο ένα μικρό αρχικό κείμενο του άρθρου ειδήσεων 

δημοσιεύεται. Εάν το κείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο,  είναι δυνατό να διαβαστεί 

ολόκληρο με το πάτημα της επιλογής "διαβάστε περισσότερα…". (σχήμα 3-2) 

 

 
σχήμα 3-2 

 

 

Η ενότητα ειδήσεων έχει πολλά στοιχεία που την διαφοροποιούν από τις άλλες 

ενότητες. Αρχικά, ο τίτλος και το θέμα, προσδιορίζονται από μια εικόνα που, εάν 

πατηθεί, φέρνει στην σελίδα μας όλα τα άρθρα που ανήκουν σε αυτό το θέμα.  
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Στο κατώτατο σημείο του άρθρου βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες: 

 …ποιος το απέστειλε, πόσες φορές έχει αυτό διαβαστεί κλπ. Ο μετρητής 

αυξάνεται μόνο εάν πατηθεί από το χρήστη η επιλογή "διαβάστε περισσότερα…". 

Εμφανίζονται επίσης, πόσες περισσότερες ψηφιολέξεις (bytes) πρόκειται ακόμα 

να διαβαστούν και εάν έχουν υπάρξει οποιαδήποτε σχόλια για το άρθρο από τους 

εγγεγραμμένους χρήστες. Είναι επίσης δυνατό να τυπωθεί το άρθρο σε ένα εκτυπωτή  ή 

μπορεί να σταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν φίλο.  

   Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η υποβολή μιας ιστορίας από ένα χρήστη πρέπει 

πρώτα να ελεγχθεί και να εγκριθεί ως προς το περιεχόμενο της από τον  διαχειριστή 

προκειμένου στην συνέχεια να δημοσιευθεί. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ο 

διαχειριστής αποφασίζει εάν το άρθρο θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα ή όχι. 

 

3.2.2 Ενότητα Θεμάτων (Module Topics): 

 

 Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις βασικές θεματικές ενότητες του Php-Nuke. Βρίσκεται 

ως επιλογή στην Αρχική Σελίδα (κουμπί Topics). Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε 

ότι η κάθε θεματική ενότητα π.χ. το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει τις δικές του 

υποκατηγορίες και τα δικά του δημοσιευμένα άρθρα. Με τo πάτημα στην αντίστοιχη 

εικόνα του θέματος που ενδιαφερόμαστε μπορούμε να δούμε όλα τα άρθρα αυτής της 

θεματικής ενότητας. Κάνοντας κλικ στο λέξη κλειδί βλέπουμε κάθε άρθρο ξεχωριστά. 

Στην αρχή της σελίδας είναι διαθέσιμη και μια μηχανή αναζήτησης για να εφαρμόσουμε 

την αναζήτησή μας στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται για όλα τα τρέχοντα ενεργά 

θέματα. (σχήμα 3-3) 
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σχήμα 3-3 

 

 

 

 

 

Στα αριστερά της παραπάνω εικόνας βλέπουμε ένα Block πληροφοριών που εμφανίζει 

τις  

Θεματικές ενότητες της βάσης δεδομένων(τρεις συνολικά αυτή τη στιγμή). Επιλέγοντας 

μία από αυτές και συγκεκριμένα το «Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» 

εμφανίζονται τα άρθρα που αφορούν αυτή την θεματική ενότητα. (σχήμα 3-4) 
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σχήμα 3-4 

 

 

3.2.3 Ειδικές Ενότητες (Module Sections): 

 

Αυτή η ενότητα είναι ένα εναλλακτικό σύστημα ταξινόμησης  των -προς 

δημοσίευση- άρθρων . Τα άρθρα που εμπεριέχονται σε αυτή την ενότητα λόγω μεγέθους 

δεν εμφανίζονται στην ενότητα ειδήσεων. Τα άρθρα των Ειδικών Ενοτήτων μπορούν να 

παρουσιαστούν σε περισσότερες από μια σελίδες. Κάθε επιμέρους «ειδική ενότητα» 

μπορεί να συνδεθεί με μια διαφορετική εικόνα.  Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται 

τέσσερις ειδικές ενότητες όπου για την κάθε μία υπάρχει μια εικόνα και σε αυτήν 

αντιστοιχούν μια κατηγορία θεμάτων.  

Στο σχήμα 3-5 παρατηρούμε ότι στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργές τέσσερις 

ειδικές ενότητες (Φοιτητικά, Μεταπτυχιακά , Γεν. Πληροφορίες, Aiesec). Η κάθε μία 

συνοδεύεται και από μία φωτογραφία. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στην φωτογραφία ή το 

αντίστοιχο υπερσύνδεσμο μπορεί να δει τα άρθρα που αντιστοιχούν στην κάθε 

κατηγορία. 
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    σχήμα 3-5 

 

3.2.4 Ενότητα «Ο Λογαριασμός Σας» (Module “Your Account”): 

 

 Στο σύστημα Php-Nuke ο κάθε επισκέπτης μπορεί να εγγραφεί ώστε να 

απολαύσει τα προνόμια ενός εγγεγραμμένου Χρήστη.(σχήμα 3-6) 
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     σχήμα 3-6 

 

Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε τη δυνατότητα να: 

 

• Αποστείλετε Παρατηρήσεις στα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί. 

• Αποστείλετε Νέες Ιστορίες προς έγκριση και στην συνέχεια προς δημοσίευση. 

• Λαμβάνετε και αποστέλλετε ενημερωτικά μηνύματα από τους διαχειριστές ή 

άλλους χρήστες. 

• Επιλέξετε το πλήθος των άρθρων που θέλετε να έχετε στη κεντρική σας σελίδα.  

• Προσαρμόστε τις παρατηρήσεις που υποβάλλετε στα άρθρα ανάλογα με τις 

προτιμήσεις σας.  

• Επιλέξτε διάφορετικά θέματα(Themes) για την ιστοσελίδα σας.  

• Ορίσετε την Ιστοσελίδα από όπου θέλετε να διαβάζετε επιπλέον ειδήσεις. 

Παρακάτω στο σχήμα 3-7 εμφανίζεται η προσωπική σελίδα του χρήστη με 

Παρωνύμιο “natasa”. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο των στοιχείων 

του(password , e-mail, Ψηφιακή Υπογραφή). 
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Επίσης, μπορεί να επιλέξει το Θέμα που επιθυμεί (Php-Nuke, DeepBlue) και που 

αφορά τον τρόπο που θα εμφανίζεται το Site στο χρήστη(γραφικό περιβάλλον). (σχήμα 

3-7) 

 

 σχήμα 3-7 

 

 

3.2.5 Ενότητα «Υποβολή Ειδήσεων» (Module “Submit News”): 

 

 Oι χρήστες ή οι απλοί επισκέπτες της περιοχής μπορούν να προτείνουν στο 

διαχειριστή ένα άρθρο που θα εξεταστεί έπειτα και, εάν εγκριθεί , θα δημοσιευθεί. Οι 

χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα της ταξινόμησης ενός άρθρου που έχει ο διαχειριστής. 

Στην πραγματικότητα μπορούν μόνο να αποφασίσουν τον τίτλο του άρθρου, το θέμα, τη 

γλώσσα και το κείμενο. Δεν μπορούν να το ταξινομήσουν ή να επιλέξουν εάν θα 

εμφανιστεί στην αρχική σελίδα ή όχι. (σχήμα 3-8) 
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(σχήμα 3-8) 

 
3.2.6 Ενότητα «Αυτό που βλέπεις είναι αυτό θα πάρεις » (Module “Wysiwyg Editor”): 

 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο module όπου ο χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει απλό κείμενο προς δημοσίευση, αυτή η καινούργια ενότητα δίνει την 

δυνατότητα στο χρήστη που δεν γνωρίζει HTML, να εισάγει εικόνες , να δημιουργεί 

δισδιάστατους πίνακες και να προτείνει υπερσυνδέσμους (HyperLinks). Στην 

συγκεκριμένη ενότητα πριν από κάθε αντικείμενο textarea υπάρχει ένας πίνακας 

εργαλείων προκειμένου ο χρήστης να επεξεργαστεί το κείμενο που θέλει να δημοσιεύσει. 

Η επεξεργασία γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό που γίνεται σε έναν επεξεργαστή 

κειμένου. Ο χρήστης μπορεί να υπογραμμίζει προτάσεις, να χρωματίζει λέξεις, να κάνει 

αριστερή ή κεντρική στοίχιση. Το module είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και το αποτέλεσμα της 

προς δημοσίευσης είδησης ο χρήστης το βλέπει την ώρα που την δημιουργεί. Για αυτό 

το λόγο το όνομα αυτής της ενότητας είναι «What you see is what you get Editor» , ή εν 

συντομία Wysiwyg Editor. Παρακάτω, στο σχήμα 3-9 μπορούμε να δούμε την 
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δημιουργία μιας είδησης με τον Wysiwyg Editor, ενώ στην συνέχεια βλέπουμε την είδηση 

δημοσιευμένη στην αρχική σελίδα (σχήμα 3-10). 

 

 
(σχήμα 3-9) 

 

 
         (σχήμα 3-10) 
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3.2.7 Ενότητα «Αρχεία για αποστολή στην Βάση του Server» (Module “My Uploads ”): 

 

Με την βοήθεια αυτής της ενότητας ο χρήστης μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να 

ανεβάσει κάποια προσωπικά του αρχεία στο υπολογιστή Εξυπηρετητή (Server) . Με 

αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει είτε κείμενα γραμμένα στο Word, είτε 

λογιστικά Φύλλα του Excel, είτε κείμενα που διαβάζονται σε Acrobat Reader ή αρχεία 

συμπιεσμένα (Winzip) σε έναν ειδικό φάκελο που μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αυτός.    

Στην συνέχεια, σε συνδυασμό με την ενότητα  «Wysiwyg Editor» μπορεί να 

δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο που να δείχνει στο αρχείο που έχει τοποθετήσει στο 

προσωπικό του φάκελο.  

Μια άλλη δυνατότητα που του προσφέρεται από το PhpNuke είναι σε 

συνεργασία με την ενότητα “Downloads”, που θα αναλύσουμε παρακάτω, να υποβάλει 

κάποιο από τα αρχεία του για κατέβασμα από τους άλλους χρήστες. 

Ο προσωπικός φάκελος για Uploads για κάθε χρήστη εξ ορισμού έχει ένα 

μέγεθος 5 MB χωρητικότητα. Αυτό βέβαια, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ύστερα από 

παρέμβαση του διαχειριστή. 

Μια άλλη δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη είναι ότι μπορεί να διαγράψει ή 

να μετονομάσει τα αρχεία του προσωπικού του φακέλου. 

Για καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών αυτής της ενότητας ας μελετήσουμε το 

παρακάτω παράδειγμα. Έστω ότι η γραμματεία του Μεταπτυχιακού τους MIS θέλει να 

δημοσιεύσει μια κατάσταση αποτελεσμάτων στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων στην 

ιστοσελίδα που διαθέτει, ώστε οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε αυτή από το σπίτι 

τους. 

Η κατάσταση Βαθμολογίας είναι γραμμένη σε έγγραφο του Word και παραδόθηκε 

από το καθηγητή σε αρχείο με όνομα document.doc. H γραμματέας λοιπόν συνδέεται 

μέσω Internet στην ιστοσελίδα του τμήματος MIS. Εκεί, πληκτρολογεί το Παρωνύμιο της 

που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι «natasa» και τον Κωδικό που διαθέτει και κάνει 

κλικ στην ενότητα My_Uploads. Η ενότητα My_Uploads παρουσιάζεται παρακάτω στο 

σχήμα 3-11. Όπως παρατηρούμε αποτελείται από τρία αρχεία. To αρχείο Document.doc 

το οποίο η γραμματέας μόλις ανέβασε στην βάση και δύο αρχεία εικόνας Jpeg. Ο χώρος 

που χρησιμοποείται από την γραμματέα είναι 213.9 KB από τα 5 ΜΒ που της διατέθηκαν 

αρχικά. 
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Επίσης μια άλλη σημαντική πληροφορία είναι η διεύθυνση URL στην οποία 

βρίσκονται αυτά τα αρχεία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα αρχεία βρίσκονται στην 

διεύθυνση «http://localhost/modules/My_Uploads/natasa». Αυτή είναι μια πολύ 

σημαντική πληροφορία και προς το παρών η γραμματέας την επιλέγει και την αντιγράφει 

προσωρινά.  

Στην συνέχεια η γραμματέας πηγαίνει στην ενότητα «Wysiwyg Editor» όπου θα 

δημιουργήσει την Ανακοίνωση της , επικολλώντας την διεύθυνση που είχε αντιγράψει 

στο παράθυρο με την δημιουργία υπερσυνδέσμου. (σχήμα 3-12). Η ανακοίνωση λοιπόν 

είναι έτοιμη προς δημοσίευση. 

 

 
         (σχήμα 3-11) 
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         (σχήμα 3-12) 
3.2.8 Ενότητα «Αρχεία για κατέβασμα από την Βάση» (Module “Downloads ”): 

 

Στην ενότητα αυτή ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει αρχεία 

που μπορούν στην συνέχεια να κατεβάσουν οι υπόλοιποι χρήστες. 

 Συνεχίζοντας το παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας η γραμματέας 

κάνοντας κλικ στην ενότητα “Downloads” μπορεί να εισάγει ένα νέο αρχείο για 

κατέβασμα. (σχήμα 3-13) 
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(σχήμα 3-13) 

 
Επιλέγοντας, λοιπόν, «Προσθήκη Νέου Αρχείου Δεδομένων για 

κατέβασμα(Download)» η γραμματέας μπορεί να προσθέσει το καινούργιο αρχείο στην 

Κατηγορία «Ανακοινώσεις Γραμματείας». Στο σχήμα 3-14 βλέπουμε τα πιο σημαντικά 

πεδία αυτής της ενότητας, όπως το όνομα του αρχείου, η κατηγορία στην οποία ανήκει, 

το πλαίσιο αναλυτικότερη περιγραφή, το όνομα του αποστολέα, το e-mail του 

αποστολέα, και η κεντρική του σελίδα. 

Μετά από την σωστή συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων τα στοιχεία 

υποβάλλονται προς έγκριση από τον διαχειριστή για την ορθότητα και την συνέπεια 

τους. 
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  (σχήμα 3-14) 

Εφόσον η υποβολή εγκριθεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να το 

κατεβάσουν από την αντίστοιχη ενότητα. (Σχήμα 3-15) 

 
                                                                                              (σχήμα 3-15) 
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3.2.9 Ενότητα Forum (Δημόσια Συζήτηση) 

Με την δυνατότητα αυτή , οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας 

μπορούν να συμμετέχουν σε μία δημόσια συζήτηση υποβάλλοντας θέματα 

προς συζήτηση, απαντήσεις σε ερωτήματα άλλων χρηστών, ανακοινώσεις κτλ. 

 Με αυτό τον τρόπο αυξάνει η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και 

γίνεται ακόμα πιο ελκυστικός ο δικτυακός μας κόμβος. 

 Για τις ανάγκες της δικής μας Ιστοσελίδας δημιουργήσαμε δύο ομάδες 

συζητήσεων. Η μία αφορά όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες και συγκεκριμένα 

τους φοιτητές του MIS οι οποίοι μπορούν να δημοσιεύουν νέα , ερωτήσεις και να 

παίρνουν τις απαντήσεις από άλλους. Επίσης , μπορούν να επεξεργάζονται τις 

υποβολές τους ακόμα και να τις διαγράφουν. Παρακάτω, στα σχήμα 3.16 

εμφανίζονται 3 Θεματικές Ενότητες εκ των οποίων η κάθε μία έχει και μία 

απάντηση. Στο σχήμα 3.17 εμφανίζεται η συζήτηση που έχει εξελιχθεί για την 

θεματική ενότητα «Παράδοση Εργασίας στις Βάσεις Δεδομένων» 

 

 
                                                                                               (σχήμα 3.16) 
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                   σχήμα 3-17 

Μια δεύτερη Δ. Συζήτηση που έχει δημιουργηθεί αφορά μόνο τις 

ανακοινώσεις της γραμματείας και των καθηγητών. Η πρόσβαση σε αυτή την 

Συζήτηση ελέγχεται και επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη ομάδα. (καθηγητές). 

Οι υπόλοιποι χρήστες του Δικτυακού Τόπου μπορούν μόνο να αναγνώσουν τις 

δημοσιευμένες συζητήσεις (σχήμα 3-18) 

. 

                                                                                 σχήμα 3-18 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ PHP-NUKE ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. 

 

Η φόρτωση της σελίδας του διαχειριστή επιτυγχάνεται με την κλήση 

της σελίδας admin.php (www.yoursite.com/admin.php) και την 

πραγματοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης  μέσω της καταχώρισης 

του ονόματος διαχειριστή και του κωδικού πρόσβασης του. (σχήμα 4-1) 

 

 
(σχήμα 4-1) 

Εφόσον, ο διαχειριστής συνδεθεί επιτυχώς βρίσκει ένα μενού 

επιλογών  που απαριθμεί όλες τις περιοχές που μπορεί να ενεργήσει 

(σχήμα 4-2). Εάν ο διαχειριστής  είναι ένας υπερχρήστης, μπορεί να 

εργαστεί σε όλες τις περιοχές. Εάν είναι διαχειριστής  με  περιορισμένες 

δυνατότητες, θα δει τις επιλογές μόνο που είναι εξουσιοδοτημένος να 

εργαστεί.  
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(σχήμα 4-2) 

4.1. Βασικές Λειτουργίες που προσφέρονται στο Μενού Διαχειριστή. 
 

4.1.1 Λειτουργία «Προσθήκη Ιστορίας»:  
 

  Είναι η λειτουργία που προσθέτει ένα νέο άρθρο στην ενότητα 

ειδήσεων(news module). Οι επιλογές που προσφέρονται είναι πολλές 

και εμφανίζονται στο  (σχήμα 4-3) 
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(σχήμα 4-3) 

 

• Τίτλος:  Τοποθετείται ο τίτλος της είδησης.  

 

• Θέμα: Καθορίζει ποια από τις υπάρχουσες Θεματικές ενότητες θα 

συνδεθεί με το άρθρο.  

 

• Κατηγορίες : Ορίζεται η κατηγορία της είδησης με την οποία θα συνδεθεί  

το άρθρο.  

 

• Δημοσίευση στην αρχική σελίδα: εάν αυτή η επιλογή δεν επιλεχθεί, το 

άρθρο θα επιδειχθεί μόνο στις θεματικές Ενότητες(Θέματα) ή τις σχετικές 

κατηγορίες και όχι στην κύρια σελίδα της ενότητας ειδήσεων. 

  

• Activate comments for this story: Εάν δεν ενεργοποιηθεί τότε  οι 

χρήστες δεν μπορούν να σχολιάσουν το άρθρο.  

• Ιστορία σε μορφή  κειμένου : Είναι το κείμενο που εμφανίζεται στην 

συνοπτική εμφάνιση της είδησης. 
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(συνέχεια σχήματος  4-3) 

 

• Eκτεταμένο κείμενο: Είναι το κείμενο που εμφανίζεται όταν θα επιλέξουμε 

«Διαβάστε περισσότερα».  

• Θέλετε να προγραμματίσετε την ιστορία : Στον διαχειριστή δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξει πότε το άρθρο πρέπει να δημοσιευθεί, 

αποφασίζοντας σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης.  

• Προβολή Περιγραφής Ιστορία ή Υποβολή Ιστορίας: Ανάλογα με την 

επιλογή που γίνεται εδώ καθορίζει εάν θα γίνει προεπισκόπηση της είδησης ή 

εάν θα αποσταλεί προς δημοσίευση.  

 
4.1.2 Λειτουργία "Backup DB":  

 

    Είναι η λειτουργία  που  δημιουργεί ένα εφεδρικό αρχείο που 

περιέχει και τη δομή και το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Μόλις 

επιλέξουμε  "Backup DB", θα πρέπει να περιμένουμε τον κεντρικό 

υπολογιστή να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αρχείο. Ο χρόνος αναμονής 

ποικίλλει από μερικά δευτερόλεπτα σε μερικά λεπτά στην περίπτωση 

ύπαρξης μιας μεγάλης βάσης δεδομένων. Μόλις δημιουργηθεί, θα 

κληθούμε να κάνουμε download το αρχείο.  
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4.1.3 Λειτουργία "Τμήματα" - Blocks:  

 

    Πρόκειται για μια πολύ σημαντική λειτουργία, επειδή επιτρέπει 

σε μας  να ελέγξουμε την αριστερή και δεξιά στήλη της πύλης μας. 

Επιλέγοντας το παραπάνω εικονίδιο μας παρουσιάζεται ένας 

κατάλογος με όλα τα τμήματα που έχουμε δημιουργήσει (σχήμα 4- 4).  

 

 

 

 

 
(σχήμα 4- 4) 

 

Ο διαχειριστής λοιπόν, μπορεί  έπειτα να αποφασίσει αν θα τα ενεργοποιήσει 

ή θα τα απενεργοποιήσει ή θα επιλέξει οποιαδήποτε επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα 

μπορεί να αποφασίσει εάν ένα μπλοκ θα είναι ορατό από όλους τους χρήστες ή μόνο 

από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες ή μόνο από τους διαχειριστές. 

 

Τα Τμήματα μπορούν να είναι 3 διαφορετικών τύπων (σχήμα 4-5): 
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• RSS/RDF:   Είναι τμήματα που συλλαμβάνουν τις ειδήσεις από άλλους 

Δικτυακούς Τόπους που τίθενται στη διαθεσιμότητά μας. (Παραδείγματος 

χάριν μπορούμε να ενσωματώσουμε στην Ιστοσελίδα μας πληροφορίες 

από το Κρατικό Site “www.e-gov.gr\backend.php ).  

 

• Τμήματα Περιεχομένου:   Είναι τμήματα που τοποθετούμε είτε HTML 

κώδικα(πιθανόν κάποια links)  είτε  απλό κείμενο. 

 

•  Τμήματα έτοιμων Αρχείων: Είναι αρχεία  που εκτελούν  

προκαθορισμένες εντολές και διασυνδέουν ένα τμήμα με πληροφορίες που 

βρίσκονται στην  βάση δεδομένων. Για παράδειγμα υπάρχει αρχείο τύπου 

Block το οποίο εφόσον επιλεχθεί γίνονται ορατές σε ένα παράθυρο 

πληροφοριών τα τελευταία 5 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί(last 5 Articles). 
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(σχήμα 4-5) 

 

 

4.1.4 Λειτουργία "Περιεχόμενα" (Content):  
  

   Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα εμφάνισης Πληροφοριών – 

Ειδήσεων σε περισσότερες της μίας ιστοσελίδες (multipages article), σε 

αντίθεση με την λειτουργία «Προσθήκη Ιστορίας» όπου τα άρθρα 

εμφανίζονται σε μία αποκλειστικά σελίδα ή οποία αυξάνεται ως προς το 

ύψος της και μόνο. Με την χρήση της ετικέτας   <! -- pagebreak --> μπορεί 

να δημιουργηθεί ένα άρθρο που θα χωριστεί σε  περισσότερες από μία 

σελίδες. (σχήμα 4-6) 

  Επιπλέον , μέσα από αυτή την λειτουργία προαιρετικά μπορούμε να 

δημιουργήσουμε κατηγορίες πληροφοριών έτσι ώστε ένα άρθρο να ανήκει 

σε μία ειδική κατηγορία κάθε φορά . 

 

 
(σχήμα 4-5) 

 

 

 

 4.1.5 Λειτουργία "Ανάκτηση" (Downloads):  
 

    Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να 

δημιουργεί  κατηγορίες, υποκατηγορίες και να προσθέτει εκεί τα αρχεία 

που θα είναι διαθέσιμα από τους χρήστες της πύλης μας. Εάν , 

παραδείγματος χάριν,  θέλουμε να κάνουμε διαθέσιμο το αρχείο 
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files.zip στους χρήστες της πύλης μας αρκεί να ορίσουμε σε ποια 

κατηγορία και υποκατηγορία θέλουμε να το εντάξουμε (Σχήμα 4 – 6) 

   Όσον αφορά το ανέβασμα αυτού του αρχείου στον Δικτυακό 

Τόπο αυτό γίνεται με την βοήθεια μιας άλλης  λειτουργίας που θα 

εξεταστεί παρακάτω και ονομάζεται Upload(Ανέβασμα Αρχείων) 

   Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι και απλοί χρήστες μπορούν 

να υποβάλουν ένα αρχείο για κατέβασμα αλλά αυτό γίνεται διαθέσιμο 

στους υπόλοιπους χρήστες μόνο εφόσον ελεγχθεί από τον 

υπερχρήστη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα του. (Σχήμα 4-

7). 

 

 
(Σχήμα 4 – 6) 
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4.1.6 Λειτουργία "Εμφάνιση Συγγραφέων" (Edit Admins): 
  

   Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον υπερχρήστη να προσθέσει 

τους νέους διαχειριστές- Συγγραφείς καθορίζοντας επίσης τα επίπεδα 

πρόσβασής τους (Σχήμα 4 – 7). Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης 

των δικαιωμάτων ενός διαχειριστή καθώς επίσης και η δυνατότητα 

διαγραφής ενός Συγγραφέα. 

 

  
(Σχήμα 4 – 7) 

 
 
 
4.1.7 Λειτουργία "Εμφάνιση Χρηστών" (Edit Users): 
  

    Με αυτήν την λειτουργία είναι δυνατό να προστεθούν οι νέοι 

χρήστες και να τροποποιηθούν οι υπάρχοντες (Σχήμα 4 – 8).  

   Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένα χρήστης μπορεί να 

εγγραφεί μόνος του, εφόσον το επιθυμεί δίνοντας υποχρεωτικά ένα 

Παρωνύμιο και έναν Κωδικό Πρόσβασης. Αυτό βέβαια , μπορεί να 

αλλάξει εφόσον δεν το επιθυμεί ο υπερχρήστης. 
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(Σχήμα 4 – 8) 

 

 

4.1.8 Λειτουργία "Ενότητες" (Modules): 
 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαχείριση των εγκατεστημένων 

ενοτήτων. Οι ενότητες μπορούν να ενεργοποιηθούν, να 

απενεργοποιηθούν. Μια ενότητα μπορεί να είναι ορατή σε όλους τους 

επισκέπτες, ορατή μόνο από τους εγγραμμένους χρήστες, ή μόνο το 

διαχειριστή. 

Οι νέες ενότητες που αντιγράφονται  στον φάκελο του 

PHPNUKE  “modules”  προστίθενται αυτόματα ως  ανενεργές  στη 

βάση  δεδομένων.  

   Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε μια ενότητα εξολοκλήρου απλώς 

την διαγράφουμε από τον φάκελο  “modules”  ,οπότε  το σύστημα θα 

ενημερώσει αυτόματα  τη βάση δεδομένων μας. 

Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή την στιγμή είναι διαθέσιμες 

περισσότερες από 500 ενότητες στο διαδίκτυο. Η κάθε μία βέβαια 

εξυπηρετεί και μια διαφορετική υπηρεσία. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε ενότητες όπως την “Downloads”, την “News” , την 
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“Sections”, την “Τοpics” , την “Υουr Account” και πολλές άλλες. (Σχήμα 

4-9) 

 

 

 

 
(Σχήμα 4 – 9) 

 

 

4.1.9 Λειτουργία "Διαχειριστής Ενοτήτων" (Sections): 
 

 

   Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα δημιουργίας Ενοτήτων 

(Σχήμα 4-10) με την ίδια ακριβώς λογική που λειτουργεί η ενότητα 

«Θέματα – Topics». 

Η μόνη διαφορά συνίσταται στο γεγονός ότι οι Ενότητες 

μπορούν να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο σε περισσότερες 

από μία σελίδες, καθώς επίσης στο γεγονός ότι τα Θέματα μπορούν 

να εμπεριέχουν κατηγορίες οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερα 

του ενός. 
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Δηλαδή πρόκειται για μια διαθεματική κατηγορία. Πιο 

συγκεκριμένα μπορούμε να έχουμε δύο θέματα (π.χ «Τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» και «Τμήμα Διοίκησης» αλλά μια 

κοινή κατηγορία όπως το «Πρόγραμμα Σπουδών». Άρα  ένας χρήστης 

μπορεί να ταξινομήσει τα άρθρα είτε ως προς τα θέματα είτε ως προς 

τις κατηγορίες. 

 

 

 
(Σχήμα 4-10) 

 

4.1.10 Λειτουργία "Θέματα" (Topics): 
  

   Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να δημιουργηθούν  Θέματα στα 

οποία στην συνέχεια εντάσσονται Άρθρα.(Σχήμα 4-11) 
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(Σχήμα 4-12) 

4.1.11 Λειτουργία "Info Block" : 
 

Δίνει την δυνατότητα εμφάνισης κινούμενου κυλιόμενου κειμένου  και 

εικόνων σε ένα ή περισσότερα παράθυρα πληροφοριών. 

 

 

 

4.1.12 Λειτουργία "Upload" :  

 

Επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να ανεβάσει αρχεία στον Server από 

τον υπολογιστή του. Ο υπερχρήστης μπορεί να ορίσει το συνολικό 

επιτρεπόμενο μέγεθος των αρχείων που θα αποδίδεται σε κάθε 

εξουσιοδοτημένου διαχειριστή (εξ ορισμού είναι 5 MB) , σε ποιον 

φάκελο του Server θα τοποθετούνται τα αρχεία και τέλος, τι είδους 

αρχεία απαγορεύονται να ανεβούν στον Server. (Σχήμα 4-12) 
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(Σχήμα 4-12) 

 

 

4.1.13 Λειτουργία "Forum" 

Ο Διαχειριστής έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα φόρουμ. Το 

φόρουμ είναι ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης θέσεων και διασύνδεσης 

δράσεων και προσώπων που συμμετέχουν στις διαδικασίες του. Ο 

διαχειριστής μέσα από ένα πλήρη πίνακα ελέγχου μπορεί να δημιουργήσεις 

τις Δημόσιες Συζητήσεις που επιθυμεί. Να ορίσει δικαιώματα πρόσβασης 

στους χρήστες , να δημιουργήσει ομάδες συζητήσεων που θα έχουν 

αποκλειστική πρόσβαση σε ειδικές θεματικές ενότητες. Παρακάτω 

παρουσιάζεται   ο πίνακας ελέγχου της συγκεκριμένης ενότητας και 

συγκεκριμένα η διαχείριση των ενεργών Δ. Συζητήσεων. (σχήμα 4-13) 

Επιπλέον, στο σχήμα 4-14 βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

διαχείριση των ομάδων συζήτησης. Τον ορισμό των συντονιστών και των 

μελών της ομάδας. 
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(σχήμα 4-13) 

 
(σχήμα 4-14) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

PHPNUKE – DATA MODEL 
 

Στο phpnuke υπάρχουν περισσότεροι από 80 πίνακες στους οποίους διατηρούνται οι 

πληροφορίες της βάσης του Δικτυακού Τόπου. Κάθε module χρησιμοποιεί και τους δικούς 

τους πίνακες εφόσον  είναι ενεργό. Για παράδειγμα , για το module “Forum” του PHPnuke 

χρησιμοποιούνται 25 πίνακες.  

Παρακάτω θα αναλυθεί η δομή και οι σχέσεις των σημαντικότερων modules που 

υπάρχουν στο PHPNUKE. 
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5.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (Module News) 
 

Ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλει για δημοσίευση μια ιστορία η 

οποία πρέπει - για να μην δημοσιευθεί στην αρχική σελίδα  - να μη ανήκει στην εξ ορισμού 

κατηγορία «άρθρα».  

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια Θεματική Ενότητα. Η εξ 

ορισμού Θεματική Ενότητα(Topic) είναι η phpNuke.

 Για να προσθέσεις ένα μήνυμα στην κεντρική σελίδα πρέπει να πας στο περιβάλλον 

του διαχειριστή κάνεις κλικ στην «προσθήκη  ιστορίας» και στην συνέχεια να εισάγεις την 

νέα ιστορία όπου για να μην δημοσιευθεί στην αρχική σελίδα πρέπει να επιλεχθεί κατηγορία 

ιστορίας διαφορετική από αυτή των άρθρων (ARTICLES) .  

Άρα αυτό που έχεις να κάνεις είναι να δημιουργήσεις μια καινούργια κατηγορία(π.χ. 

κατηγορία «Ακαδημαϊκό Προσωπικό». 

Οι πίνακες που ενημερώνονται είναι οι  «nuke_stories» για τις νέες ιστορίες και ο 

«nuke_stories_cat» για τις νέες κατηγορίες ιστοριών.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μια καινούργια ιστορία μπορεί να ανήκει και σε μια 

ιδιαίτερη Θεματική Ενότητα(πχ Τμήμα ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) .  

Η δημιουργία μιας θεματικής ενότητας γίνεται από το μενού διαχειριστή πηγαίνοντας 

στα «ΘΕΜΑΤΑ-Topics» και δημιουργώντας ένα νέο θέμα. 

Προς το παρόν τα θέματα έχουν όλα το ίδιο εικονίδιο php nuke.gif . Για να αλλάξει 

αυτό πρέπει να τοποθετηθούν οι αντίστοιχες εικόνες τύπου .gif στο φάκελο “topics” μέσα 

στον φάκελο images. 

 Ένας νέος πίνακας ενημερώνεται στην βάση nuke και είναι ο «nuke_sections» ο 

οποίος τώρα έχει καταχωρημένη την θεματική ενότητα “Οικονομικών Επιστημών». 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή των πινάκων που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

του Module News, καθώς επίσης, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και τέλος, 

παρουσιάζονται μερικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς τους πίνακες. 
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Δομή του πίνακα `nuke_stories` 

 

CREATE TABLE nuke_stories ( 

  sid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  catid int(11) NOT NULL default '0', 

  aid varchar(30) NOT NULL default '', 

  title varchar(80) default NULL, 

  time datetime default NULL, 

  hometext text, 

  bodytext text NOT NULL, 

  comments int(11) default '0', 

  counter mediumint(8) unsigned default NULL, 

  topic int(3) NOT NULL default '1', 

  informant varchar(20) NOT NULL default '', 

  notes text NOT NULL, 

  ihome int(1) NOT NULL default '0', 

  alanguage varchar(30) NOT NULL default '', 

  acomm int(1) NOT NULL default '0', 

  haspoll int(1) NOT NULL default '0', 

  pollID int(10) NOT NULL default '0', 

  score int(10) NOT NULL default '0', 

  ratings int(10) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (sid), 

  KEY sid (sid), 

  KEY catid (catid), 

  KEY counter (counter), 

  KEY topic (topic) 

) TYPE=MyISAM; 
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Δομή του πίνακα `nuke_stories_cat` 

 

 

CREATE TABLE nuke_stories_cat ( 

  catid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  title varchar(20) NOT NULL default '', 

  counter int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (catid), 

  KEY catid (catid) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Δομή του πίνακα `nuke_topics` 

 

CREATE TABLE nuke_topics ( 

  topicid int(3) NOT NULL auto_increment, 

  topicname varchar(20) default NULL, 

  topicimage varchar(20) default NULL, 

  topictext varchar(40) default NULL, 

  counter int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (topicid), 

  KEY topicid (topicid) 

) TYPE=MyISAM; 
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Σχέσεις μεταξύ των πινάκων που υλοποιούν το module News. 

 
 

 

 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_topics’;  

topicid topicname  topicimage topictext  counter 

2 ΟικονομικώΕπιστημών economics.jpg Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 0

3 Εφ.Πληροφορικής informatics.jpg Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 0

4 Τμήμα Οργάνωσης administ.jpg Τμήμα Οργάνωσης & Δοιήκησης 

Επιχειρήσεων 

0

 

 

 

 

 52



 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_stories_cat’;  

catid title  counter 

1 Προγράμματα Σπουδών 28 

2 Ακαδημαϊκό Προσωπικό 10 

 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_stories;  

sid catid aid  title  time  hometext bodytext  comments counter topic informant 

1 1 symeon Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 

2003-

08-18 

09:46:09

  Το Πρόγραμμα 

Σπουδών 

oδηγεί στη 

λήψη ενιαίου 

πτυχί... 

0 14 3 symeon 

2 1 symeon Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Οικονομικών 

Επιστημών 

2003-

08-18 

09:55:51

  Tο συνολικό 

πρόγραμμα 

διασπάται σε 

δύο Kύκλους 

Σπο... 

0 6 2 symeon 

3 1 symeon Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Οργάνωσης & 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

2003-

08-18 

10:10:07

  Το πρόγραμμα 

σπουδών έχει 

σχεδιασθεί 

κατά τρόπο 

πο... 

0 14 4 symeon 

4 2 symeon ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

2003-

08-18 

12:57:31

 

 

Τμήμα 

Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 

   

 

Πρόεδρος 

Τμή... 

0 13 3 symeon 
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5.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΕΝΟΤΗΤΕΣ» – Module 
Sections 
 

Μια άλλη λειτουργία που μπορεί να διαχειριστεί ο υπερχρήστης  είναι ο 

«Διαχειριστής Ενοτήτων». Εδώ πάλι υπάρχει μια δενδροειδής μορφή που δημιουργεί 

κάποιες ενότητες (π.χ Ενότητες «Μεταπτυχιακά» , «Φοιτητικά») και για την κάθε μία από 

αυτές μπορεί να δημιουργήσει κάποια άρθρα.(π.χ άρθρο με τίτλο «Μεταπτυχιακά στα 

Πληροφοριακά Συστήματα» .)  

Τα άρθρα αυτά μπορούν να εμφανίζονται είτε στην αρχική σελίδα εφόσον είναι 

ενεργή η ενότητα-module “Sections” και έχει τοποθετηθεί στην αρχική σελίδα.  

Επίσης, ο υπερχρήστης μέσα από το μενού του διαχειριστή μπορεί να δημιουργήσει 

ένα καινούργιο παράθυρο πληροφοριών ( τμήμα – Block) από την επιλογή «ΤΜΗΜΑΤΑ- 

blocks» και στην συνέχεια να θέσει να εμφανίζονται σε αυτό τα «Sections» που δημιουργεί. 

Οι πίνακες που ενημερώνονται είναι ο nuke_sections όπου εμπεριέχονται οι 

ενότητες. Επίσης ο πίνακας nuke_seccont όπου εμπεριέχονται τα άρθρα που αφορούν την 

κάθε ενότητα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή των πινάκων που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

του Module Sections, καθώς επίσης, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και τέλος, 

παρουσιάζονται μερικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς τους πίνακες. 

 

 

 

Δομή του πίνακα `nuke_seccont` 

 

CREATE TABLE nuke_seccont ( 

  artid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  secid int(11) NOT NULL default '0', 

  title text NOT NULL, 

  content text NOT NULL, 

  counter int(11) NOT NULL default '0', 

  slanguage varchar(30) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (artid), 
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  KEY artid (artid), 

  KEY secid (secid) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Δομή του πίνακα `nuke_sections` 

 

CREATE TABLE nuke_sections ( 

  secid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  secname varchar(40) NOT NULL default '', 

  image varchar(50) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (secid), 

  KEY secid (secid) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Σχέσεις μεταξύ των πινάκων που υλοποιούν το module Sections. 
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Πίνακας Seccont (Εδώ τοποθετούνται τα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων,) 

artid  secid  title  content  counter  slanguage 

1 1 Γενικές Πληροφορίες για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Καλωσόρισμα από τον 

Πρύτανη  

Το Πανεπιστήμιο Μακε... 

20   

3 2 MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ... 

29 English 

 

 

Πίνακας Sections(Eδώ καταχωρούνται οι Βασικές θεματικές ενότητες) 

secid  secname  image  

1 Γεν. Πληροφορίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 72prytan.gif 

2 Μεταπτυχιακά logo1.gif 

3 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ students.jpg

4 H AIESEC ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ AIESEC.GIF 
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http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_seccont&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_seccon
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_sections&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_secti
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_sections&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_secti
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke-uom&table=nuke_sections&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_secti


 

 

5.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» – MODULE CONTENT. 
 

Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα εμφάνισης Πληροφοριών – Ειδήσεων σε 

περισσότερες της μίας ιστοσελίδες (multipages article), σε αντίθεση με την λειτουργία 

«Προσθήκη Ιστορίας» όπου τα άρθρα εμφανίζονται σε μία αποκλειστικά σελίδα ή οποία 

αυξάνεται ως προς το ύψος της και μόνο. Με την χρήση της ετικέτας   <! -- pagebreak --> 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα άρθρο που θα χωριστεί σε  περισσότερες από μία σελίδες. 

Η παραπάνω λειτουργία ως προς την υλοποίηση της μοιάζει πολύ με πρώτη 

λειτουργία που περιγράφηκε(λειτουργία Sections). 

Οι πίνακες που ενημερώνονται είναι ο nuke_pages όπου εμπεριέχονται οι σελίδες 

περιεχομένου. Πρόκειται για τις γενικές κατηγορίες αυτής της λειτουργίας (π.χ. ΤΜΗΜΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 

 Επίσης ο πίνακας nuke_seccont όπου εμπεριέχονται τα άρθρα που αφορούν την 

κάθε ενότητα.(π.χ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ όπου στο παράδειγμα μας ανήκει στην 

κατηγορία , ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή των πινάκων που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

του Module Content, καθώς επίσης, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και τέλος, 

παρουσιάζονται μερικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς τους πίνακες. 

 

Δομή του πίνακα `nuke_pages` 

 

CREATE TABLE nuke_pages ( 

  pid int(10) NOT NULL auto_increment, 

  cid int(10) NOT NULL default '0', 

  title varchar(255) NOT NULL default '', 

  subtitle varchar(255) NOT NULL default '', 

  active int(1) NOT NULL default '0', 

  page_header text NOT NULL, 

  text text NOT NULL, 

  page_footer text NOT NULL, 

  signature text NOT NULL, 
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  date datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  counter int(10) NOT NULL default '0', 

  clanguage varchar(30) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (pid), 

  KEY pid (pid), 

  KEY cid (cid) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Δομή του πίνακα `nuke_pages_categories` 

CREATE TABLE nuke_pages_categories ( 

  cid int(10) NOT NULL auto_increment, 

  title varchar(255) NOT NULL default '', 

  description text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (cid), 

  KEY cid (cid) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Σχέσεις μεταξύ των πινάκων που υλοποιούν το module Content. 

 

 58



Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_pages_categories’;  

cid title  description  
1 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ... 

2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ... 

 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_pages’;  

pid cid title  subtitle  active page_header  text  signature  date  
1 2 ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1   Κωνσταντίνος 
Ταραμπάνης  
    
</br> 
 
Θέση: ΑΝΑ...

ΤΑΡΑΜΠΑΝΗ
Σ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 

2003-08-19 
12:30:05 

2 1 Κωνσταντίνος 
Κάτος 

Βιογραφικό 
Σημείωμα 

1 Κωνσταντίνος 
Κάτος 
Κωνσταντίνος 
ΚάτοςΚωνσταντίνος 
... 

    2003-08-19 
20:30:53 

3 1 Μαργαρίτης 
Κωνσταντίνος 

Βιογραφικό 
Σημείωμα 

1 Μαργαρίτης 
Κωνσταντίνος 
Μαργαρίτης 
Κωνσταντίνος Μα...

    2003-08-19 
20:33:55 

4 2 content Δοκιμαστικό 1 Header Text: Page Text: 
 

 
Υπογραφή 

2003-10-08 
19:35:13 
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5.4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» (MODULES “Edit Admins” – “Edit Users”): 

 

Στο phpnuke υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών. Οι απλοί χρήστες που 

αναφέρονται ως «χρήστες» που μπορούν ,εφόσον έτσι αποφασίσει ο δημιουργός ενός 

άρθρου, να κάνουν παρατηρήσεις σε αυτά ή να υποβάλουν προς δημοσίευση κάποια 

άρθρα.  

Από την άλλη υπάρχουν οι Συγγραφείς οι οποίοι μπορούν να δημιουργούν τις δικές 

τους σελίδες και στην συνέχεια να τις διαχειρίζονται . Αυτές μπορούν να εμφανίζονται σε ένα 

ειδικό τμήμα «Content» που θα έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων από των διαχειριστή. 

Οι πίνακες που ενημερώνονται με την δημιουργία ενός χρήστη είναι ο nuke_users 

ενώ ο πίνακας που ενημερώνεται με την δημιουργία ενός νέου συγγραφέα είναι ο 

nuke_authors.  

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί και βασικά 

πεδία των πινάκων που υλοποιούν τα Modules “Edit Admins” – “Edit Users”. 

 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_authors;  

aid  name url  email  pwd  
symeon God http://localhost/car symeon@uom.gr 6aafb447f3347b39882aeedb78469bf0 

simpan simpan   simpan@otenet.gr 09dfa9a13ab339f3d1231748e32958a9 
 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_users’;  

user_id  name  username  user_email  user_website  
1   Anonymous     

2   panos simeonidis@hotmail.com   

3 Νατάσα natasa natasa@uom.gr http:// 
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5.5 ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ DOWNLOADS» 
 

Κάθε συγγραφέας ή χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέτει ένα σύνολο αρχείων 

για κατέβασμα από τους χρήστες. Η διαδικασία πραγματοποιείται από την επιλογή 

“Downloads” του μενού διαχειριστή. Οι υποβολές αρχείων από τους χρήστες ή τους 

συγγραφείς ελέγχονται και στην συνέχεια προστίθενται στην βάση. Οι πίνακες που 

ενημερώνονται είναι  οι nuke_downloads_categories για τις κατηγορίες των αρχείων  

Και   nuke_downloads_downloads για τις πληροφορίες του κάθε αρχείου ξεχωριστά. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή των πινάκων που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

του Module Downloads, καθώς επίσης, οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. 

 

Δομή του πίνακα `nuke_downloads_categories` 

 

CREATE TABLE nuke_downloads_categories ( 

  cid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  title varchar(50) NOT NULL default '', 

  cdescription text NOT NULL, 

  parentid int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (cid), 

  KEY cid (cid), 

  KEY title (title) 

) TYPE=MyISAM; 

 

Δομή του πίνακα `nuke_downloads_downloads` 

 

CREATE TABLE nuke_downloads_downloads ( 

  lid int(11) NOT NULL auto_increment, 

  cid int(11) NOT NULL default '0', 

  sid int(11) NOT NULL default '0', 

  title varchar(100) NOT NULL default '', 

  url varchar(100) NOT NULL default '', 

  description text NOT NULL, 

  date datetime default NULL, 
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http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke&table=nuke_downloads_downloads&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60nuke_downloads_downloads%60&pos=0&goto=tbl_properties_structure.php
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke&table=nuke_downloads_categories
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?lang=el-iso-8859-7&convcharset=iso-8859-1&server=1&db=nuke&table=nuke_downloads_downloads


  name varchar(100) NOT NULL default '', 

  email varchar(100) NOT NULL default '', 

  hits int(11) NOT NULL default '0', 

  submitter varchar(60) NOT NULL default '', 

  downloadratingsummary double(6,4) NOT NULL default '0.0000', 

  totalvotes int(11) NOT NULL default '0', 

  totalcomments int(11) NOT NULL default '0', 

  filesize int(11) NOT NULL default '0', 

  version varchar(10) NOT NULL default '', 

  homepage varchar(200) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (lid), 

  KEY lid (lid), 

  KEY cid (cid), 

  KEY sid (sid), 

  KEY title (title) 

) TYPE=MyISAM; 

 

 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_downloads_categories` LIMIT 0, 30;  

cid title  cdescription parentid
1 Οχήματα   0

2 Αυτοκίνητα   1
 

Εντολή SQL: SELECT * FROM `nuke_downloads_downloads` LIMIT 0, 30;  

lid cid sid title  url  description  
1 0 0 01.zip http:// αρχείο zip 

2 0 0 vectra.jp
g 

http://localhost/car/images/vectr
a.jpg 

το νέο opel vectra 

3 2 0 panos.jp
g 

http://www.in.gr είναι εκτός site 

4 2 0 panos http://localhost/car/images/admi
n.jpg 

είναι μια εικόνα με 
αυτοκίνητο 

5 2 0 Ta 
kalytera 

http://localhost/car/images/passa
t.jpg 

αρχείο δοκιμαστικό 
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aytokinit
a 

6 1 0 sfasf http://localhost/html/modules/My
_Uploads/user_folders/petros/ima
ges[26].jpg 

sdd 

 
date  name  filesize  homepage  

2003-07-29 10:20:10 symeon 0 http:// 

2003-07-29 11:26:59 Συμεωνίδης 
Παναγιωτης 

1500 http://localhost 

2003-07-29 11:34:06 Symeon 0 http://www.in.gr 

2003-07-29 11:48:07 Πέτρος 0 http:// 

2003-08-04 13:44:05 Νατασα 0 http:// 

2003-08-27 20:18:22   0 http:// 
 

 

5.6 Οι πίνακες της βάσης PHPNUKE με μια ματιά. 

nuke_access: 

  Defines various users profiles. 

nuke_authors: 

  Defines the administrators and their access levels. 

nuke_autonews: 

  Manages automatic news. 

nuke_banlist: 

  Manages banned users (those excluded from viewing the site). 

nuke_banner: 

  Manages banner campaigns, impressions and clicks. 

nuke_bannerclient: 

  Manages the banner campaign clients. 

nuke_blocks: 

  List of created blocks. 
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nuke_catagories: 

  List of the categories. 

nuke_comments: 

  Manages comments and answers. 

nuke_config: 

  Manages some configurations like the possibility to mail in HTML etc. 

nuke_counter: 

  Manages statistics. 

nuke_disallow: 

  Blocks a user. 

nuke_downloads_categories: 

  Manages categories and subcategories for the download area. 

nuke_downloads_downloads: 

  Manages the files present in the download area. 

nuke_downloads_editorials: 

  Manages the comments on the files. 

nuke_downloads_modrequest: 

  Manages the reporting of broken links. 

nuke_downloads_newdownload: 

  Manages the insertion of files from third parties. 

nuke_downloads_moddata: 

  Manages voting on files. 

nuke_encyclopedia: 

  Lists the various encyclopedias. 
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nuke_encyclopedia_text: 

  Lists encyclopedia entries. 

nuke_ephem 

  Manages recurrent events. 

nuke_faqanswer: 

  Archives the FAQ answers. 

nuke_faqcategories: 

  Manages the categories in which the FAQ are subdivided. 

nuke_headlines: 

  Defines the sources from which to take news with the blocks. 

nuke_main: 

  Defines which is the main module that must be included in index.php. 

nuke_message: 

  Manages the home page messages. 

nuke_modules: 

  Lists and manages the installed modules. 

nuke_poll_check: 

  List of the IP addresses that have voted in last 24 hours. 

nuke_poll_data: 

  List of survey answers. 

nuke_poll_desc: 

  List of present and past surveys. 

nuke_pollcomments: 

  Comment to the survey. 
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nuke_posts: 

  Main titles of forum posts 

nuke_priv_msgs: 

  Manages the module private messages. 

nuke_queue: 

  Lists the texts waiting for publication 

nuke_ranks: 

  Registers the votes for the news 

nuke_seccont: 

  Lists the section texts. 

nuke_sections: 

  Lists the active sections. 

nuke_session: 

  Lists the active sessions. 

nuke_smiles: 

  Lists the supported emoticons. 

nuke_stats_date: 

  Statistics module. 

nuke_stats_hour: 

  Statistics module... 

nuke_stats_month: 

  Statistics module. 

nuke_stats_year: 

  Statistics module. 
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nuke_stories: 

  Texts of the news. 

nuke_stories_cat: 

  Categories of the news. 

nuke_topics: 

  List of topics. 

nuke_users: 

  List of users. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.  

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 

 
6. 1 Βήματα εγκατάστασης του MIS από μηδενική βάση χρησιμοποιώντας την 
βάση phpnuke έκδοση 6.5. 
 

1. Τοποθέτησα όλα τα αρχεία του Δικτυακού Τόπου στο  φάκελο Public που 
είναι κοινόχρηστος εξ ορισμού από τον Apache Server. 

2. Δημιούργησα μία συντόμευση αυτού του φακέλου (αρχείο http.conf) ώστε ο 
χρήστης πληκτρολογώντας το Domain Name να του εμφανίζει την 
Ιστοσελίδα. 

 
3.  Εγκατάσταση Βάσης MySql από την PHPNUKE 6.5 

 
A. Πήρα τον κώδικα του phpnuke και δημιούργησα μια βάση δεδομένων mis 

αφού πρώτα αφαίρεσα ένα πεδίο από  τον πίνακα nuke_contactbook 
(συγκεκριμένα το πεδίο «events text» που μάλλον είναι δεσμευμένη λέξη 
και δημιουργούσε προβλήματα στην δημιουργία της βάσης. Οι πίνακες 
που δημιουργήθηκαν είναι 89) 

B. Επιπλέον πρέπει να αλλάξει και ο πίνακας phpnuke_authors προκειμένου 
να δίνεται η δυνατότητα στους συγγραφείς να κάνουν uploads. 

 
 

CREATE TABLE nuke_authors ( 
  aid varchar(25) NOT NULL default '', 
  name varchar(50) default NULL, 
  url varchar(255) NOT NULL default '', 
  email varchar(255) NOT NULL default '', 
  pwd varchar(40) default NULL, 
  counter int(11) NOT NULL default '0', 
  radminarticle tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radmintopic tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminuser tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminuploads tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminsection tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminlink tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminephem tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminfaq tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radmindownload tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminreviews tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminnewsletter tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminforum tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radmincontent tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminency tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  radminsuper tinyint(2) NOT NULL default '1', 
  admlanguage varchar(30) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (aid), 
  KEY aid (aid) 
) TYPE=MyISAM; 
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C. Πηγαίνω στο αρχείο config.php και τοποθετώ το όνομα της νέας βάσης   
δεδομένων που μόλις δημιούργησα. 

$dbname = mis 
  
 

D. Για να εγκατασταθούν οι λειτουργίες Info-block πρέπει να κάνω τα 
παρακάτω: 

 
 
  If the URL of your Web-site is: http://www.mysite.com then execute the 
install script as follows:  
 
         http://www.mysite.com/install_infoblock.php 
 
After running this script, then delete it again from your Site. 

  
 Οι πίνακες της βάσης μου αυξήθηκαν σε 92. 
 
4. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του phpnuke. Δημιουργώ τον υπερχρήστη. 
 
5. Απενεργοποιώ μέσα από τα μηνύματα το κεντρικό μήνυμα του Διαχειριστή. Το 
κάνω μη ενεργό. Με τον ίδιο τρόπο απενεργοποιώ τα παράθυρα Survey, Big Story of 
Today, Old Articles, Information, Languages, Amazon. 
 
6. Απενεργοποιώ το Scrolling menu. Ρυθμίζω τα urls  κατάλληλα για το μενού. 
 
7. Πηγαίνω στα modules και απενεργοποιώ εκείνα που δεν χρειάζονται.  
(AvantGo, Journal, Private Messages,Recommend Us, Surveys, Top, Web Mail κτλ.) 
 
8. Πηγαίνω στα modules και ενεργοποιώ εκείνα που χρειάζονται. 
 ( Content, Downloads, FCKeditor, News, Search, Sections, Statistics, Stories 
Archive, Submit News, Topics, Web Links, Your Account, My Uploads). 
 Συνολικά 13 ενεργά modules. 
 
9. Αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον κώδικα όσον αφορά το FCKEDITOR. 
        

Α.  
 
Πηγαίνω στο αρχείο FCKeditor.php (φάκελος /modules/fckeditor/) και 
αλλάζω το url τοποθετώντας το σωστό : 
 Π.χ   
από         “/nuke-uom-28-10-2003/html/modules/……” 
  
σε           «/public/modules/….” 
 
Εφόσον τα αρχεία του site βρίσκονται σε αυτόν τον φάκελο. 
 
Β.  
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Πηγαίνω στο αρχείο upload.php (φάκελος 
/modules/fckeditor/filemanager/upload/php) και αλλάζω το url τοποθετώντας 
το σωστό : 
 Π.χ   
από         “/nuke-uom-28-10-2003/html/userimages/……” 
  
σε           «/public/userimages/….” 
Γ.  
 
Πηγαίνω στο αρχείο browse.php (φάκελος 
/modules/fckeditor/filemanager/browse/sample_php) και αλλάζω το url 
τοποθετώντας το σωστό : 
 Π.χ   
από         “/nuke-uom-28-10-2003/html/userimages/……” 
  
σε           «/public/userimages/….” 
 

10. Oσον αφορά τα Uploads των Διαχειριστών πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 
αλλαγές. 
   
 
 Α. Να ενεργοποιηθεί το module my_uploads. 

B. Να οριστεί ως φάκελος Αποστολής ο φάκελος My_uploads και μόνο. 
    Πηγαίνοντας στο module και αλλάζοντας το σβήνοντας το user….και τα     
λοιπά 

Γ. Δημιουργώντας ένα καινούργιο τμήμα που θα είναι ορατό μόνο από τους 
Διαχειριστές με έναν υπερσύνδεσμο με την βοήθεια του παρακάτω κώδικα. 

            
     <strong><big>·</big></strong> <a href="modules.php?name=My_Uploads">Αποστολή    
των αρχείων σας στον Server</a><br> 
 
Δ. Αλλαγή του αρχείου index.php του φακέλου (/modules/my_uploads/) για να        
τοποθετηθεί η σωστή διεύθυνση. 
 
Γραμμή 190 αλλαγή  
 
από         “nuke-uom-28-10-2003/html/” 
  
σε           “ublic/” 
 
E. Aλλαγή του URL Κόμβου στο module «Προτιμήσεις»  
 
από  «http://yoursite.com” 
 
σε «http://panahs/public 

 
 
11. Ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να μην επιτρέπεται ο σχολιασμός άρθρων. 
   

Α. Aλλαγή του «Σχήμα Τοπική Ωρας»  στο module «Προτιμήσεις»  
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 από  «En_US» 
 
σε  «greek» 

 Β. Αλλαγή του «Ενεργοποίηση Σχολίων στα Αρθρα» από Ναι σε ΟΧΙ. 
 

 
 

 
 
 

Μελέτη Περίπτωσης 
 

1. Δημιουργήθηκαν 4 Ενότητες (μία για κάθε εξάμηνο) όπου εμφανίζονται τα 
μαθήματα του κάθε εξαμήνου, 

2. Δημιουργήθηκαν 4 Θεματικές Κατηγορίες (1 για τις ανακοινώσεις της 
Γραμματείας, 1 για την Εισαγωγή των Φοιτητών στο Πρόγραμμα, 1 για το 
πίνακα των αποτελεσμάτων βαθμολογίας, 1 για τις δηλώσεις των μαθημάτων 
επιλογής) 

3. Δημιουργήθηκε 1 Κατηγορία Περιεχομένου όπου τοποθετούνται τα 
βιογραφικά των Καθηγητών Μελών Δεπ. 

4. Δημιουργήθηκε ένας Εξουσιοδοτημένος Συγγραφέας με όνομα 
“ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ” με δυνατότητα υποβολής Ανακοινώσεων και υποβολής 
Downloads. 

5. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ υπέβαλλε στο Site τα αρχεία για την εισαγωγή των 
φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (συστατική επιστολή κτλ.) 

6. Δημιουργήθηκε ένας Εξουσιοδοτημένος Χρήστης με κωδικό Όνομα 
«ANTONIADIS» o οποίος χρησιμοποίησε την υπηρεσία UPLOADS 
προκειμένου να τοποθετήσει την Πτυχιακή του Εργασία στα Downloads της 
σχολής.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

 

Η γραμματεία του τμήματος ανήκει στην ομάδα των διαχειριστών με αυξημένες 

δυνατότητες όπως φαίνεται και από το εικόνα που ακολουθεί και που αποτελεί το μενού 

διαχείρισης στο οποίο έχει πρόσβαση η γραμματέας του τμήματος μετά την σύνδεση της 

στην ιστοσελίδα.  

 

(σχήμα 7-1) 

 Παρατηρούμε ότι η γραμματεία σε σχέση με τους άλλους διαχειριστές που 

περιγράψαμε(καθηγητές) έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες λειτουργίες. 

Ξεκινώντας από πάνω και αριστερά στα εικονίδια παρατηρούμε ότι η γραμματεία έχει τις 

παρακάτω δυνατότητες: 

 

7.1 Προσθήκη Ιστορίας. 

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφτηκε για τους καθηγητές, η γραμματεία του 

Τμήματος έχει την δυνατότητα να δημοσιεύσει μια Ανακοίνωση με την βοήθεια ή και 

χωρίς των έτοιμων Υποδειγμάτων. 

 

7.2 Ανάκτηση 

 

Μια από τις αρμοδιότητες της γραμματείας είναι ο συντήρηση και λειτουργία της 

Ενότητας Downloads.  

 68



 Η γραμματεία μπορεί να προσθέσει καινούργιες κατηγορίες Downloads. Για 

παράδειγμα να δημιουργήσει την κατηγορία «Εργασίες Φοιτητών» όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
(σχήμα 7-2) 

 

 Επιπλέον , η γραμματεία μπορεί να προσθέσει ένα καινούργιο Download 

 

 69



 
(σχήμα 7-3) 

 

 

 Ακόμα περισσότερο , η γραμματεία πρέπει να ελέγχει καθημερινά αυτή την ενότητα. 

Διότι όπως είναι και από πριν γνωστό , οι φοιτητές αλλά και οι καθηγητές έχουν την 

δυνατότητα να υποβάλλουν δικά τους Downloads. Η τελική , όμως , έγκριση και 

δημοσίευση γίνεται από την γραμματεία. 

 

7.3 ΄Εμφάνιση Χρηστών 

 

Η γραμματεία του τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να δημιουργεί τους 

νέους χρήστες φοιτητές. Το περιβάλλον διαχείρισης παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 70



 

 

(σχήμα 7-4) 

 

 

 

• Επιπλέον μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία των χρηστών. Όπως να διαγράψει 

κάποιους από  την Ταχυδρομική Λίστα Χρηστών ή να αλλάξει έναν κωδικό 
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πρόσβασης ενός φοιτητή ή και να διαγράψει ακόμα ένα φοιτητή που έχει 

αποφοιτήσει. 

 

7.4 Ταχυδρομική Λίστα Χρηστών. 

 

Μία από τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρονται στην γραμματεία είναι η 

Ταχυδρομική Λίστα Χρηστών.  

Πιο συγκεκριμένα, η γραμματεία μπορεί να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία σε 

όλους του χρήστες  του Δικτυακού Τόπου που έχουν εγγραφεί σε αυτήν την 

υπηρεσία. 

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του 

δικτυακού τόπου. 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφεται παρακάτω: 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

Έστω λοιπόν, ότι η γραμματεία του MIS θέλει να στείλει μια ηλεκτρονική 

ευχετήρια κάρτα στους χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου. 

 

Α. Καταρχήν πρέπει να σχεδιάσει την χριστουγεννιάτικη κάρτα της είτε στο word 

είτε να την αντιγράψει από κάπου αλλού, Τυχόν εικόνες που θα εμπεριέχονται στην 

κάρτα πρέπει να αποσταλούν μία προς μία στον server. H δυνατότητα αυτή παρέχεται 

από ειδικό κουμπί που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του Web editor  

 

 

(σχήμα 7-5) 

 

Β. Στην φόρμα που εμφανίζεται η γραμματεία δεν έχει παρά να επιλέξει τις εικόνες 

από τον υπολογιστή της και να τις αποστείλει στον Server. 
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(σχήμα 7-6) 

 

Γ. Στην συνέχεια και εφόσον η γραμματεία δημιουργήσει την ευχετήρια κάρτα δεν 

έχει παρά να επιλέξει σε ποιους θα την αποστείλει. Η γραμματεία έχει δύο επιλογές: 

 

 

1.  Να αποστείλει ένα μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν δηλώσει            
ότι επιθυμούν να μπουν σε μια λίστα ενημέρωσης  

  

   

2 Να αποστείλει ένα μήνυμα σε όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στην   

ιστοσελίδα, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τους 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

3 Σε όλες τις εικόνες πρέπει να προστεθεί στο URL και το HTTP://PANAHS. Για 

να γίνει αυτό κάνουμε σε κάθε εικόνα δεξί κλικ και στην συνέχεια επιλέγουμε 

ιδιότητες. Στο πρώτο πεδίο με τίτλο url προσθέτουμε και το λεκτικό που 

αναφέρθηκε. 

 

Στην συνέχεια , κάνει κλικ στο κουμπί προεπισκόπηση και τέλος στο κουμπί 

αποστολή που θα εμφανιστεί. 
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(σχήμα 7-7) 

 

 

 

 

7.5 Ηλεκτρονικές Υποβολές  
 

Με την επιλογή των υποβολών η γραμματεία μπορεί να ελέγχει πιθανά άρθρα που 

έχουν αποστείλει οι χρήστες προς δημοσίευση προκειμένου να ελέγξει και εφόσον 

εγκρίνει το περιεχόμενο τους να τα δημοσιεύσει. 

Επιπλέον , μέσα από αυτή την υπηρεσία η γραμματεία θα ελέγχει τυχόν υποβολές 

χρηστών για έκδοση βεβαιώσεων σπουδών ή αναλυτικής βαθμολογίας ή οτιδήποτε 

άλλο. Για παράδειγμα, σε προηγούμενη ενότητα ο φοιτητής Αντωνιάδης Γεώργιος 

είχε ζητήσει την έκδοση μιας Βεβαίωσης Σπουδών. Τώρα η γραμματεία κάνοντας 

κλικ στην επιλογή «Υποβολές» μπορεί να δει αυτή την αίτηση, να την ανοίξει και να 

την διαβάσει. 
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(σχήμα 7-8) 

 

7.6 Θέματα 

 

  Η γραμματεία του τμήματος μπορεί να δημιουργεί , να  τροποποιεί και να διαγράφει τις 

θεματικές ενότητες που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα , οι Θεματικές Ενότητες που είναι ενεργές εμφανίζονται 

παρακάτω: 
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(σχήμα 7-9) 

 

 

7.7 Σύνδεσμοι Διαδικτύου. 

 

Μια από τις αρμοδιότητες της γραμματείας είναι ο συντήρηση και λειτουργία της 

Ενότητας Web Links.  

• Η γραμματεία μπορεί να προσθέσει καινούργιες κατηγορίες Web Links. Για 

παράδειγμα να δημιουργήσει την κατηγορία «Σύνδεσμοι Φοιτητών» όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

• Επίσης , είναι μια ενότητα που πρέπει η γραμματεία να επισκέπτεται καθημερινά μιας 

και αυτή είναι υπεύθυνη για την έγκριση τυχόν δημοσίευσης υπερσυνδέσμων που 

προτείνονται από εγγεγραμμένους χρήστες ή άλλους επισκέπτες. 
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(σχήμα 7-10) 

 

7.8 Διαχείριση forum. 

Η γραμματεία του τμήματος μπορεί να δημοσιεύει ανακοινώσεις προς 

τους συζητητές του φόρουμ. Επίσης , μπορεί να αποστέλλει πλέον ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο όχι μόνο σε δύο κατηγορίες χρηστών αλλά και σε ομάδες χρηστών 

εφόσον βέβαια δημιουργηθούν. Για παράδειγμα , μπορεί να αποστείλει ένα 

ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μόνο στους καθηγητές που διδάσκουν στο τμήμα ή 

μόνο στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του MIS.  

 

 
(σχήμα 7-11) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. 

 

Ένας Καθηγητής έχει την δυνατότητα να υποβάλλει την βαθμολογία  των 

μαθημάτων ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του τμήματος, να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

οποιαδήποτε αίτημα στην γραμματεία, καθώς επίσης να τροποποιήσει το περίγραμμα του 

μαθήματος που διδάσκει ή να αλλάξει το βιογραφικό του. 

Προκειμένου βέβαια, να υλοποιεί τα παραπάνω χωρίς τον έλεγχο της γραμματείας 

πρέπει να του αποδοθούν ειδικά δικαιώματα διαχειριστή και ένας κωδικός πρόσβασης. 

Με αυτά τα δικαιώματα ο Καθηγητής – εξουσιοδοτημένος συγγραφέας μπορεί να 

αλλάζει το βιογραφικό του, να αλλάζει το περίγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκει, να 

αποστέλλει ανακοινώσεις προς τους φοιτητές σε ειδικό χώρο που θα του αποδοθεί και να 

δημοσιεύει τις βαθμολογίες των φοιτητών του.  

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στα παρακάτω βήματα: 

 

8.1 Αναλυτική Περιγραφή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Βαθμολογίας Μαθημάτων. 

 

«Έστω ότι ο Καθηγητής Ταραμπάνης Κωνσταντίνος επιθυμεί να δημοσιεύσει τα 

αποτελέσματα της εξέτασης των φοιτητών στο  μάθημα του.» 

 

1. Καταρχήν ο καθηγητής πρέπει να συνδεθεί ως εγγεγραμμένος διαχειριστής με το 

όνομα διαχειριστή που διαθέτει «TARAMPANIS_KON» και τον κωδικό 

πρόσβασης “12345” 

2. Εφόσον συνδεθεί επιτυχώς πρέπει να επιλέξει «Προσθήκη νέας Ιστορίας» στο 

μενού διαχειριστή. Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα καταχώρισης που θα πρέπει 

να συμπληρώσει. 

3. Στο πεδίο «Τίτλος» πρέπει να τοποθετήσει το Θέμα της Υποβολής (βήμα 1) 

Για το δικό μας παράδειγμα , ο τίτλος θα μπορούσε να ήταν : 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004.  
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4. Στην συνέχεια , ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει την θεματική ενότητα της 

υποβολής. H Θεματική ενότητα είναι ήδη δημιουργημένη, οπότε μπορεί να 

επιλέξει «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2003-2004»(βήμα 2) 
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5. Στο βήμα 3 ο διαχειριστής επιλέγει την κατηγορία που ανήκει η υποβολή του. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγει «ΚΑΤΑΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ» 

6. Στην συνέχεια , στην ερώτηση αν θα δημοσιευτεί στην αρχική σελίδα επιλέγει 

«ΟΧΙ» (βήμα 3) 

7. Στην ερώτηση αν θα επιτραπεί η ενεργοποίηση σχολίων για αυτό το άρθρο 

επιλέγει όχι. (βήμα 4) 

 

8. Στο βήμα 5 ο καθηγητής έχει μπορεί εφόσον το επιθυμεί να περιγράψει συνοπτικά 

το θέμα της υποβολής του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να 

συμπληρώσει τα παρακάτω:  Κατάσταση Βαθμολογίας φοιτητών στα πλαίσια του 

Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων»  

 

9. Στο δεύτερο παράθυρο ο καθηγητής έχει την δυνατότητα  να επιλέξει «ΕΤΟΙΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» όπου και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με έτοιμα πρότυπα 

εντύπων σε μορφή word.(Κατάσταση Βαθμολογίας φοιτητών Α εξαμήνου, 

Κατάσταση Βαθμολογίας φοιτητών Α εξαμήνου ). Παρακάτω εμφανίζεται το 

σχετικό παράθυρο με τα έτοιμα υποδείγματα. (βήμα  6) 
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10. Εφόσον ο συγγραφέας ανοίξει το σχετικό έγγραφο που επιθυμεί να υποβάλλει 

τότε μπορεί να το αντιγράψει και να το επικολλήσει στο δεύτερο παράθυρο της 

φόρμας. Ακολούθως θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: 

 

11. Ο συγγραφέας θα επιλέξει «Άκυρο» και αυτό θα επικολληθεί στο παράθυρο της 

φόρμας. Τώρα πλέον ο καθηγητής μπορεί να διαμορφώσει το πρότυπο 

καταχωρώντας τους βαθμούς των φοιτητών στο μάθημα του και κάνοντας όλες 

τις απαραίτητες αλλαγές. Η φόρμα με τα καινούργια στοιχεία παρουσιάζεται 

παρακάτω : 
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12. Εφόσον ο καθηγητής προσαρμόσει την Κατάστασης Βαθμολογίας ανάλογα, 

μπορεί να προγραμματίσει την ημερομηνία δημοσίευσης της. Στην συνέχεια, 

μπορεί να  κάνει κλικ στο κουμπί «Εκτέλεσε » προκειμένου να κάνει έναν 

τελευταίο οπτικό έλεγχο. 
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Τέλος, εφόσον η αίτηση εμφανιστεί σωστά πρέπει να επιλέξει από την λίστα στο 

τέλος της οθόνης την επιλογή «Υποβολή Ιστορίας»  για να δημοσιευτεί.  

 

Προσοχή :  

1. O καθηγητής συγγραφέας πρέπει να διαθέτει το Internet Explorer 5.5 

2. Ο κάθε καθηγητής συγγραφέας είναι υπεύθυνος μόνο για τις δικές του 

δημοσιεύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τροποποιήσει δημοσιεύσεις 

άλλων καθηγητών συγγραφέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

Ένας φοιτητής έχει την δυνατότητα να υποβάλλει την δήλωση των μαθημάτων 

ηλεκτρονικά στην γραμματεία, καθώς  επίσης να υποβάλλει ηλεκτρονικά οποιαδήποτε 

αίτημα στην γραμματεία.  

Για παράδειγμα, μπορεί να καταθέσει ηλεκτρονικά μία αίτηση για βεβαίωση 

Σπουδών μια Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας. 

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στα παρακάτω βήματα: 

 

9.1 Αναλυτική Περιγραφή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων Επιλογής. 

 

Έστω ότι ο φοιτητής Αντωνιάδης Γεώργιος επιθυμεί να αποστείλει μια ηλεκτρονική 

αίτηση για την έκδοση μιας  Βεβαίωσης Σπουδών. 

 

1. Καταρχήν ο φοιτητής πρέπει να συνδεθεί ως εγγεγραμμένος χρήστης με το όνομα 

χρήστη που διαθέτει «AΝΤONIADIS» και τον κωδικό πρόσβασης “12345” 

2. Πρέπει να επιλέξει «Ο Λογαριασμός σας» στο μενού της Αρχικής σελίδας του 

Site και στην συνέχεια να επιλέξει «Ηλεκτρονική Υποβολή». Θα εμφανιστεί η 

παρακάτω φόρμα καταχώρισης. 

3. Στο πεδίο «Τίτλος» πρέπει να τοποθετήσει το Θέμα της Υποβολής (βήμα 1) 

Για το δικό μας παράδειγμα , ο τίτλος θα μπορούσε να ήταν : 

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

4. Στην συνέχεια , ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την θεματική ενότητα της αίτησης. 

Αν βέβαια, δεν βρει ο την αντίστοιχη θεματική ενότητα τότε μπορεί να  αφήσει 

την επιλογή κενή.(βήμα 2) 

5. Στο παράθυρο που ακολουθεί ο χρήστης μπορεί να γράψει συνοπτικά το θέμα  

της υποβολής του. (βήμα 3) 
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6. Στο δεύτερο παράθυρο ο φοιτητής έχει την δυνατότητα  να επιλέξει «ΕΤΟΙΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» όπου και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με έτοιμα πρότυπα 

δηλώσεων σε μορφή word.(Δήλωση μαθημάτων επιλογής Α εξαμήνου, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986, Αίτηση προς την γραμματεία του Τμήματος κτλ.). 

Παρακάτω εμφανίζεται το σχετικό παράθυρο με τα έτοιμα υποδείγματα. (βήμα 4) 
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7. Εφόσον ο χρήστης ανοίξει το σχετικο έγγραφο που επιθυμεί να υποβάλλει τότε 

μπορεί να το αντιγράψει και να το επικολλήσει στο δεύτερο παράθυρο της 

φόρμας. Ακολούθως θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: 
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8. Ο χρήστης θα επιλέξει «Άκυρο» και αυτό θα επικολληθεί στο παράθυρο της 

φόρμας. Τώρα πλέον ο φοιτητής μπορεί να συμπληρώσει το πρότυπο 

καταχωρώντας τα δικά του στοιχεία. Η φόρμα με τα καινούργια στοιχεία 

παρουσιάζεται παρακάτω : 
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9. Εφόσον ο φοιτητής προσαρμόσει την Αίτηση , θα κάνει κλικ στο κουμπί 

«προεπισκόπηση» προκειμένου να κάνει έναν τελευταίο οπτικό έλεγχο. 

10. Τέλος, εφόσον η αίτηση εμφανιστεί πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί «Τελική 

Υποβολή» για να αποσταλεί. 

11. Ο χρήστης πρέπει να περιμένει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί  

στο ηλεκτρονικό του Ταχυδρομείο. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βασική προϋπόθεση είναι ο φοιτητής να διαθέτει έκδοση του Internet 

Explorer μεγαλύτερη του 5.5 προκειμένου να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες 

του Web Editor. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
 
 

10.1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Σε κάθε φοιτητή αποδίδεται ένα «όνομα χρήστη – nickname» και ένας κωδικός. 
Συγκεκριμένα έχουμε δημιουργήσει ένα φοιτητή με τα παρακάτω στοιχεία: 

Όνομα Χρήστη – Nickname : ANTONIADIS 
Κωδικός Πρόσβασης : 12345 

 
Αυτός ο Χρήστης αποκτά μία Προσωπική Ιστοσελίδα – Λογαριασμό με την οποία 
μπορεί να χειρίζεται τα παρακάτω : 
 
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
 

Να τροποποιεί τα προσωπικά του στοιχεία. (π.χ.  
  Α. Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης,  
 

Β. Να εγγραφεί στην Ταχυδρομική Λίστα του Site για να του                    
αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις του Τμήματος MIS) 
 
Γ. Να βλέπει ανακοινώσεις από άλλες ιστοσελίδες όπως αυτή του 
πανεπιστημίου  Μακεδονίας. (www.uom.gr κτλ.) 
 
Δ. Να επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο εμφάνισης του Δικτυακού Τόπου 
του MIS.( DeepBlue , NukeNews) 
 

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ. 
 
Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 
DOWNLOADS. (Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο θέλει να 
δημοσιεύσει εργασία που ξεπερνά τις πέντε σελίδες.) 
        

1. Σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη αποδίδεται χώρος στον Server μεγέθους 
5 MB. Εκεί ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ένα ή περισσότερα αρχεία 
(κατά προτίμηση σε μορφή zip). 

2. Τα αρχεία που αποστέλλει πρέπει να έχουν όνομα με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

3. Ο χρήστης κάνεις κλικ στην επιλογή «Αποστολή Αρχείων στον 
Server» που βρίσκεται στην Κεντρική Σελίδα του Δικτυακού Τόπου , 
εφόσον προηγουμένως έχει συνδεθεί επιτυχώς. 

 

 
4. Τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα : 
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http://www.uom.gr/


 

 
 

5. Όπως παρατηρούμε ο φοιτητής «ANTONIADIS» έχει ήδη αποστείλει 
ένα αρχείο στο χώρο που τον έχει διατεθεί με όνομα 
“EPIX_EREVNA.ZIP”. Καλό είναι τα ονόματα των αρχείων που 
αποστέλλει να μην περιέχουν κενά.  

6. Το μέγεθος του αρχείου είναι 610.7 kb και ο χώρος που του έχει 
απομείνει είναι 4.4 Mb 

7. Αν ο χρήστης επιθυμεί να αποστείλει ένα νέο αρχείο στον Server 
πρέπει καταρχήν να τσεκάρει την επιλογή «Upload a file to the server» 
όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 
  
8.Στην συνέχεια πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» όπου θα εμφανιστεί το 
παράθυρο των Windows για να επιλέξει το αρχείο από τον Υπολογιστή του όπως 
φαίνεται παρακάτω 
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9 Στην συνέχεια  επιλέγει  «Άνοιγμα» και το αρχείο είναι έτοιμο προς αποστολή. Ο 
χρήστης δεν έχει από το να πατήσει στην συνέχεια στο κουμπί «Απέστειλε το» 
 
10. Η αποστολή του αρχείου ήταν επιτυχής. Ο χώρος βέβαια που έχει αποδοθεί στον 
χρήστη έχει αλλάξει. 
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. 
 
11. Παρατηρούμε ότι πλέον έχει διαθέσιμα μόνο 4,35 Mb. Επίσης , παρατηρούμε ότι το 
όνομα του αρχείου δεν είναι  γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι κάτι που 
μπορεί να αλλάξει εύκολα επιλέγοντας το Check box του αρχείου που θέλουμε να 
αλλάξει όνομα “New Name” και στην συνέχεια γράψουμε στο διπλανό πεδίο το νέο 
όνομα του αρχείου μας. Προσοχή : Δεν πρέπει να παραλείψουμε την κατάληξη του 
αρχείου. Η αλλαγή του ονόματος εμφανίζεται παρακάτω: 
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12. Παρακάτω βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει: 
 
 
 

 
 
13. Η αποστολή του αρχείου έχει ολοκληρωθεί. Ο φοιτητής πρέπει να συγκρατήσει την 
διεύθυνση που βρίσκεται το αρχείο στον Server καθώς επίσης και το όνομα του αρχείου. 
Τα δύο σημαντικά στοιχεία εμφανίζονται παρακάτω. 
 

 
 
14. Όταν στην συνέχεια ο χρήστης θα καταχωρήσει το αρχείο του ως καινούργιο 
Download , η διεύθυνση του αρχείου θα είναι η εξής : 
 

Http://panahs/public/modules/My_Uploads/ANTONIADIS/diktya.doc 
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15. Ένας τρόπος για να διατηρήσουμε την παραπάνω διεύθυνση είναι να την γράψουμε 
σε ένα φύλλο χαρτί.  
 
16. Ένας δεύτερος τρόπος στην περίπτωση που το αρχείο μας δεν είναι zip είναι να 
κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο μας και στην συνέχεια να επιλέξουμε άνοιγμα σε νέο 
παράθυρο. ¨Όπως θα διαπιστώσουμε η απόλυτη διεύθυνση του αρχείου μας πλέον 
εμφανίζεται και μπορούμε να την αντιγράψουμε και στην συνέχεια να την 
επικολλήσουμε όταν την χρειαστούμε παρακάτω. Τα βήματα που περιγράφτηκαν 
εμφανίζονται παρακάτω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ DOWNLOAD 
 
17. Ο φοιτητής πηγαίνει στην κεντρική σελίδα του Site και επιλέγει «Υπηρεσίες» και 
στην συνέχεια  επιλέξει “Downloads”. Έπειτα επιλέγει τον σύνδεσμο «Προσθέστε και 
εσείς ένα Download». Θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 
 
 

 
 
18. Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα συμπληρωμένη για το αρχείου του φοιτητή 
ANTONIADIS. 
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19. Μετά την καταχώρηση κάνουμε κλικ στην επιλογή. «Προσθήκη του Αρχείου στην 
βάση ». Η καταχώρηση μας θα ελεγχθεί από τον Διαχειριστή και εφόσον εγκριθεί θα 
δημοσιευτεί. Παρακάτω εμφανίζεται το αρχείο Δημοσιευμένο. 
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