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Δπραξηζηίεο 

  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Γεσξγία αιηάξε 

γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ ζηήξημε ηεο όια απηά ηα ρξόληα θαη ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηα πνπ κνπ πξόζθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο κνπ. Δπίζεο  ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ, πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ 

όιν απηό ην δηάζηεκα θαη κε ζηήξημαλ ώζηε λα νινθιεξώζσ απηό ην ηαμίδη. θάλεη. 
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ύλνςε 

 

Η πηπρηαθή απηή έρεη σο ζέκα ηε δεκηνπξγία ελόο ηζηνηόπνπ πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ ελεκέξσζε θαη πξναγσγή ηεο σζηήο Γηαηξνθήο θαη Τγείαο. Ο ζηόρνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνηόπνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζσζηνύ ηξόπνπ 

δηαηξνθήο θαη πσο ζρεηίδεηαη απηό κε ηε γεληθόηεξε πγεία ηνπ αλζξώπνπ. ηόρνο 

είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ αλζξώπσλ θαη γεληθόηεξα ησλ θαηαλαισηώλ, όισλ 

ησλ ειηθηώλ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηξόπν δηαηξνθήο.  

Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη πώο απηά κπνξνύλ λα 

βειηησζνύλ κε θαηάιιειε δηαηξνθή. Σαπηόρξνλα παξνπζηάδνληαη όια ηα 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη ην αλζξώπηλν ζώκα γηα λα είλαη πγηέο θαη ζε πνηεο 

ηξνθέο ζπλαληώληαη. Γίλνληαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αιιά 

θαη γηα ην ζσζηό ηξόπν δηαηξνθήο θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ γεληθόηεξα.  

Σέινο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην ζπλδπαζκό πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη εθγύκλαζεο 

κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ώζηε λα θαιπθζνύλ όιεο νη πεξηπηώζεηο θαη πξνβιήκαηα 

πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο πηπρηαθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Joomla θαη 

νπνίν θαη κειεηήζακε ζε βάζνο ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο 

ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 

Ο ηζηόηνπνο δεκηνπξγήζεθε έηζη ώζηε ε πινήγεζε ζε απηόλ λα είλαη εύθνιε, 

γξήγνξε κε ζπγθεθξηκέλν ζηπι θαη ύθνο ζε όιεο ηηο ζειίδεο ώζηε λα κελ ππάξρεη 

πεξίπησζε ζύγρπζεο ηνπ επηζθέπηε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθηά πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο κε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε θαη δνκή θη έηζη απνθηά εύθνια ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη.  
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Abstract 

 

This thesis has as subject the creation of a website dedicated to information and 

promotion of proper nutrition and health . The goal of this site is to present the 

correct diets and how does this relate to the overall human health . The aim is to 

inform people properly and general consumers of all ages, in order to avoid 

health problems related to diet . 

Also emphasis is given to health problems and how they can be improved with 

proper nutrition . All the ingredients needed by the human body in order to be 

healthy are presented and at the same time which foods are better to use. Advice 

is given on food safety and for the correct way of eating and avoiding trouble in 

general. 

Finally great importance is given to the combination of healthy diet and fitness in 

many different ways in order to cover all situations and problems which may 

exist. 

For the purpose of this thesis Joomla was used which we studied in depth to be 

able to use all its features. 

The site was created so that navigation through it is easy, quick with a certain 

style to all pages that there is no case of visitor confusion. Thereby accesses 

information in a specified organization and structure and thus easily obtain the 

information they need. 
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Δηζαγσγή 
 

Η ζύγρξνλε δσή θαη ν απαηηεηηθόο πιένλ ηξόπνο δηαβίσζεο ζπληεινύλ ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ. Γελ ππάξρεη πιένλ ν 

απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα επελδπζεί ζηε ζσζηή δηαηξνθή θαη ζηε γπκλαζηηθή. 

Όια απηά καο νδήγεζαλ ζηε ζθέςε όηη απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα βειηησζεί. 

Έηζη απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο κε ζθνπό λα 

θηηάμνπκε κία ηζηνζειίδα, εύθνια πξνζβάζηκε από όινπο, πνπ ζα πξνηείλεη 

εύθνινπο ηξόπνπο ζσζηήο δηαηξνθήο θαη εθγύκλαζεο. Φξνληίζακε κάιηζηα λα 

θαιύπηνπκε πνιιέο θαηεγνξίεο επηινγώλ θαη θαηαζηάζεσλ ώζηε λα κπνξνύλ όζν 

ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη λα βξίζθνπλ απηό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Έηζη 

βξήθακε άξζξα πνπ κηινύλ γηα ηνλ ζσζηό ζπλδπαζκό δηαηξνθήο θαη πγείαο, 

δηαηξνθήο θαη γπκλαζηηθήο αιιά θθαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο 

κηινύλ γηα ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηνπ νξγαληζκνύ θαη από πνύ θαη πώο 

κπνξνύκε λα ηα βξνύκε κε ζηόρν πάληα ηελ θαιύηεξε πγεία θαη δηαηξνθή. 

Γεληθόηεξα ν ηζηόηνπνο δίλεη πξνηάζεηο θαη ιύζεηο ζε αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ 

γξήγνξα θαη εύθνια λα βειηηώζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. 

Γη’ απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ηζηόηνπνο ζηνλ νπνίνλ όινη λα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ 

Γηαδηθηύνπ. 

Αθνινπζεί ε νξγάλσζε ηεο πηπρηαθήο: 

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο ηνπ Joomla. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην 

δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ν ηζηόηνπνο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξλάκε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνηόπνπ θαη πεξηεγνύκαζηε 

ζηηο ζειίδεο ηνπ. 

Αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εξγαζία θαη γεληθόηεξε ελαζρόιεζε κε όια 

απηά ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 

ηνπ ηζηνηόπνπ θαη γεληθόηεξεο ζθέςεηο αλαβάζκηζεο. 
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Θεθάιαην 1ν -Δγθαηάζηαζε απαξαίηεησλ εξγαιείσλ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα παξαθάησ θαηάιιεια 

εξγαιεία: 

 

XAMPP 

Σν XAMPP  είλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ. Δίλαη 

ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ελώ δελ απαηηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα. Σν 

XAMPP πεξηέρεη ην εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ http Apache, ηε βάζε δεδνκέλσλ 

MySQL θαη έλα δηεξκελέα γηα θώδηθα γξακκέλν ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ PHP 

θαη Perl. Σξέρεη ζε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαηθόξκα γηα ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ηελ 

ηερλνινγίεο όπσο PHP, JSP θαη Servlets. 

Σν XAMPP είλαη αθξσλύκην θαη αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ αξρηθά: 

 X (αλαθέξεηαη ζην «cross-platform» πνπ ζεκαίλεη ινγηζκηθό αλεμάξηεην 

πιαηθόξκαο) 

 Apache HTTP εμππεξεηεηήο 

 MySQL 

 PHP 

 Perl 

Όηαλ ην XAMPP εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηνπηθό ππνινγηζηή δηαρεηξίδεηαη ηνλ localhost 

σο έλα απνκαθξπζκέλν θόκβν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην πξσηόθνιιν κεηαθνξάο 

αξρείσλ FTP. Η ζύλδεζε ζηνλ localhost κέζσ ηνπ FTP κπνξεί λα γίλεη κε ην όλνκα 

ρξήζηε «newuser» θαη ην θσδηθό «wampp». Γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL 

ππάξρεη ν ρξήζηεο «root» ρσξίο θσδηθό πξόζβαζεο.1 

Σν XAMPP έρεη πνιιέο εθδόζεηο θαη θαιύπηεη πνιιέο πιαηθόξκεο. Δίλαη δσξεάλ θαη 

κπνξνύκε λα ην θαηεβάζνπκε από ηελ αθόινπζε ζειίδα: 

https://www.apachefriends.org/download.html 

Αθνύ επηιέμνπκε ηελ θαηάιιειε έθδνζε, πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο καο πεξλάκε 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

                                                 
1 https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://el.wikipedia.org/wiki/Perl
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://el.wikipedia.org/wiki/Perl
https://www.apachefriends.org/download.html
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Δγθαηάζηαζε xampp ζηνλ ππνινγηζηή καο 

 

 

Δηθόλα 1Άλνηγκα ηνπ xampp 

 

Παηάκε Δθηέιεζε θαη αθνινπζνύκε ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ 

 

Δηθόλα 2 - Απνζήθεπζε ηνπ xampp ζην ζθιεξό δίζθν 

 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ xampp γίλεηαη ζπλήζσο ζην ζθιεξό δίζθν. Αλ επηιέμνπκε 

θάπνηνλ άιιν θάθειν ζα πξέπεη λα ην ζπκόκαζηε κόληκα γηαηί ζε απηόλ ην ρώξν 

απνζεθεύεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. 
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Αθνύ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε κεηά ηελ απνζπκπίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

αξρείσλ ηνπ xampp, κεηαθεξόκαζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πιεθηξνινγώληαο 

ζηε γξακκή δηεπζύλζεσλ ελόο browser ηε δηεύζπλζε localhost/xampp 

 

 

Δηθόλα 3 - Αξρηθή ζειίδα xampp 

 

θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ηεο νζόλεο επηιέγνπκε phpmyadmin. 

 

ην xampp ζην phpmyadmin δεκηνπξγνύκε κηα λέα βάζε κε ην όλνκα diatrofi γηα 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνλ ηζηόηνπν ώζηε εδώ λα απνζεθεύνληαη εθεί όιεο νη 

πιεξνθνξίεο κέζα ζε πίλαθεο. 
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Δηθόλα 4 - Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

 

ηε ζπλέρεηα καο δίλεηαη ε επηβεβαίσζε όηη δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ. 

Πιένλ κπνξνύκε λα πεξάζνπκε θαη επίζεκα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνηόπνπ καο. 

Βέβαηα κπνξνύκε θαη λα πξνζζέζνπκε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο αιιά απηό γίλεηαη αθνύ νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία νιόθιεξνπ ηνπ 

ηζηνηόπνπ πξνο ράξηλ επθνιίαο. 

Ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο πεξλάκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνηόπνπ. Γηα 

λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εξγαιείν πνπ καο βνεζά λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηζηνζειίδεο. Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία αιιά ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε επηιέρζεθε ην εξγαιείν Joomla. 

 

Joomla 

Σν Joomla είλαη έλα ειεύζεξν θαη αλνηθηνύ θώδηθα ινγηζκηθό ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκνζηεπζνύλ δηαθόξσλ εηδώλ πεξηερόκελα ζηνλ 

Παγθόζκην Ιζηό. Σν Joomla ζπλδπάδεηαη πνιύ θαιά κε ην xampp γηαηί είλαη 

γξακκέλν ζε PHP ελώ ηα ζηνηρεία ηνπ απνζεθεύνληαη ζε βάζεηο ηεο MySQL. Απηά 

ηα πξνγξάκκαηα δειαδή πνπ ππνζηεξίδεη θαη ην XAMPP. Σν Joomla ππνζηεξίδεη 

δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, ελώ έλαο δηαθνκηζηήο εμππεξεηεί ηηο αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε.2 

Σν Joomla έρεη εηδηθά εξγαιεία πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

νξηζηνύλ ρξήζηεο, κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα σο πξνο ηελ πξόζβαζε θαη ρξήζε 

ηεο ζειίδαο. Σαπηόρξνλα ππνζηεξίδνληαη πνιιέο γιώζζεο θαη ε ζειίδα κπνξεί λα 

                                                 
2
 https://el.wikipedia.org/wiki/Joomla 
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ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ώζηε λα ππνζηεξίδεη ρξήζηεο θαη από άιιεο ρώξεο, 

πξνζθέξνληαο ηηο ζειίδεο ηεο θαη ζε άιιεο γιώζζεο.  

Δπίζεο ππάξρνπλ εηδηθά εξγαιεία πνπ δηαρεηξίδνληαη εθαξκνγέο θαη επεθηάζεηο 

θαζώο θαη δεκηνπξγία θαη ρξήζε πξνηύπσλ. Σν Joomla είλαη γλσζηό ζε παγθόζκην 

επίπεδν θαη είλαη πάξα πνιινί νη άλζξσπνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη αθόκα 

πεξηζζόηεξνη απηνί πνπ δνπιεύνπλ καδί ηνπ πξνζθέξνληαο πάληα λέα πξντόληα, 

είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκήο, πνπ θαζηζηνύλ ην Joomla έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν.  

Βεβαίσο είλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη θη απηό ηα πξνβιήκαηά ηνπ αιιά έρεη 

εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ην θάλνπλ ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθό: 

 Έρεη multiuser θαη Multilevel πεξηβάιινλ 

 Έρεη δηάθνξεο ζπληζηώζεο 

 Τπάξρνπλ έηνηκα πξόηππα θαη αθόκα πεξηζζόηεξα ζην Γηαδίθηπν πνπ 

θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπ πην απαηηεηηθνύ ρξήζηε. 

 Γε ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα λα δηαρεηξηζηεί θάπνηνο ην 

πεξηερόκελό ηνπ.  

 Δίλαη δσξεάλ, ελώ ηπρόλ επηβαξύλζεηο πξνέξρνληαη από πξόζζεηα πνπ 

εκείο επηιέγνπκε λα ελζσκαηώζνπκε 

 Δίλαη δηαζέζηκεο αξθεηέο ελεκεξώζεηο θαη βειηηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρσξίο πεξαηηέξσ ρξέσζε 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ Joomla κε μερσξηζηέο δπλαηόηεηεο ε θάζε κία. 

Δδώ επηιέρζεθε ε Joomla_2.5.27 έθδνζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε 

 

https://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-

released.html 

 

Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία ηνπ download αθνινπζνύλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα γηα λα νινθιεξσζεί ην «ζηήζηκν» ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

πγθεθξηκέλα: 

Μεηαθεξόκαζηε ζην ζθιεξό δίζθν όπνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ην xampp από 

πξνεγνύκελν βήκα.  

Βξίζθνπκε ην θάθειν xampp θαη ηνλ αλνίγνπκε.  

Μέζα ζ’ απηόλ ην θάθειν εληνπίδνπκε ην θάθειν κε ην όλνκα htdocs. 

ην θάθειν htdocs δεκηνπξγνύκε έλα λέν θάθειν κε ην όλνκα diatrofi θαη εθεί 

απνζπκπηέδνπκε όια ηα αξρεία ηεο έθδνζεο ηνπ joomla: Joomla_2.5.27-Stable-

Full_Package. 

 

https://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-released.html
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-released.html
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Δηθόλα 5 - Δγθαηάζηαζε joomla 

ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε έλαλ browser, πρ ην Mozilla Firefox, θαη ζηε γξακκή 

δηεπζύλζεσλ πιεθηξνινγνύκε localhost/diatrofi.  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν αξρίδεη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε ζύλδεζε ηεο 

ζειίδαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ diatrofi πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε πξνεγνύκελν 

βήκα κε ηε βνήζεηα ηνπ xampp. 

ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο.  

Αθνινπζνύκε ηα βήκαηα: 

ην πξώην βήκα επηιέγνπκε ηε γιώζζα Διιεληθά 

 

 

Δηθόλα 6 - Πξώην βήκα νδεγνύ εγθαηάζηαζεο Joomla θαη ζύλδεζε κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ 
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ην επόκελν βήκα ηνπ νδεγνύ, κε ηνλ Πξνιεπηηθό Έιεγρν, επηιέγνπκε Δπόκελν 

ρσξίο λα επηιέμνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε θάηη από ηηο επηινγέο 

 

 

Δηθόλα 7 - Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο 

 

ηελ Άδεηα Υξήζεο επηιέγνπκε Δπόκελν ρσξίο πάιη λα αιιάμνπκε θάηη. 

 

 

Δηθόλα 8 - Άδεηα Υξήζεο 

 

Ακέζσο κεηά ηελ Άδεηα Υξήζεο έξρνληαη νη Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ην νπνίν 

απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ ηζηνηόπνπ καο. πγθεθξηκέλα ζε απηό ην βήκα δειώλνπκε ν είδνο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ην όλνκα ηνπ Γηαθνκηζηή, ην όλνκα ηνπ ρξήζηε 

θαη ηνλ θσδηθό ηνπ, ην όλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ xampp ζε πξνεγνύκελν βήκα θηι. 
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Δηθόλα 9 - Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Αθνύ θάλεη ηε ζύλδεζε κε ηε βάζε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη από πξηλ πιένλ 

πεξλάκε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ FTP θαη παηάκε Δπόκελν 

 

Δηθόλα 10 - Ρπζκίζεηο FTP 

 

Η επόκελε νζόλε είλαη επίζεο βαζηθή δηόηη πεξηέρνληαη νη Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηεο 

εθαξκνγήο πνπ είλαη ην όλνκα ηνπ ηζηόηνπνπ, ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή, ην όλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ν θσδηθόο ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ζην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ 

ηεο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 11 - Βαζηθέο Ρπζκίζεηο 

 

 

ην ηειεπηαίν βήκα δηαγξάθνπκε ην θάθειν κε ην installation, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο, θαη πεξλάκε ζηε Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

θαηάιιειν θνπκπί. 

 

 

Δηθόλα 12 - Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο 

 

Με ην θνπκπί Ιζηόηνπνο κπνξνύκε λα πεξάζνπκε θαηεπζείαλ ζηε ζειίδα καο ε 

νπνία βέβαηα έρεη θάπνηα ελδεηθηηθά πεξηερόκελα. 
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Θεθάιαην 2ν - Γηαρείξηζε Ηζηνηόπνπ 

 

Αξρηθά καο δεηείηαη λα δώζνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνύο (username θαη 

password), πνπ δώζακε ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα όηαλ θάλακε ηηο απαξαίηεηεο 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ ηζηόηνπό καο. 

 

 

Δηθόλα 13 - Δίζνδνο ζην ρώξν Γηαρείξηζεο 

 

θαη εηζεξρόκαζηε ζηε Γηαρείξηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνύ. 

 

Δομή Joomla 

Έλαο ηζηόηνπνο ζε Joomla απνηειείηαη από ηα παξαθάησ βαζηθά κέξε: 

1. Άξζξα. Σα άξζξα είλαη νπζηαζηηθά νη ζειίδεο ηνπ ηζηνηόπνπ θαη πεξηέρνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηόηνπν. Σα άξζξα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε ελόηεηεο θαη θαηεγνξίεο. Μηα ελόηεηα κπνξεί λα έρεη 

πνιιέο θαηεγνξίεο θαη θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά άξζξα. 

Κάζε άξζξν γηα λα κπνξέζεη λα ην επηζθεθζεί θαη λα ην δηαβάζεη έλαο 

επηζθέπηεο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλαλ ππεξζύλδεζκν πξνο ην άξζξν 

ρξεζηκνπνηώληαο ην Μελνύ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ην θεληξηθό Μελνύ, 

πνπ έρεη ην όλνκα Main Menu αιιά κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λέα. 

2. Δθαξκνγέο. Οη εθαξκνγέο είλαη ηα βαζηθά πξόζζεηα ηνπ Joomla. 

Τπάξρνπλ ήδε θάπνηα ελζσκαησκέλα όπσο Δπαθέο θαη Γηαθεκίζεηο αιιά 

κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θη άιιεο όπσο δηαρείξηζε θσηνγξαθηθώλ 

άικπνπκ θηι. 

3. Δπεθηάζεηο. Οη επεθηάζεηο είλαη πξόζζεηα απιήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Μηα 

επέθηαζε κπνξεί λα είλαη: 
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a. Έλα έλζεκα, ζπλήζσο έλα θνπκπί πνπ εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία. 

b. Έλα πξόζζεην, πνπ αιιάδεη ή επεθηείλεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο 

ηζηνηόπνπ.  

c. Έλα πξόηππν, ην νπνίν αιιάδεη ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

ηζηνηόπνπ. 

d. Κηα γιώζζα, όπνπ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε όζεο γιώζζεο 

ζέινπκε, αλάινγα κε ηηο επηινγέο καο γηα ην πνηνο ζα κπνξεί λα 

δηαβάζεη ην πεξηερόκελν ηνπ ηζηνηόπνπ καο θαη ζε πνηνπο 

απεπζπλόκαζηε γεληθόηεξα. 

Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα λέα επέθηαζε, νπνηαζδήπνηε κνξθήο πεγαίλνπκε 

ζην κελνύ Δπεθηάζεηο → Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ 

 

Δηθόλα 14 - Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ 

 

Καη κέζσ ηεο Δγθαηάζηαζεο κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε από ην ζθιεξό 

δίζθν ηελ επέθηαζε πνπ ζέινπκε. Πξώηα βέβαηα ηελ έρνπκε βξεη κέζσ 

αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηελ έρνπκε απνζεθεύζεη ζην ζθιεξό δίζθν 

ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή. 

 

Πίνακας Ελέγτοσ 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο δηαρείξηζεο έρνπκε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: 

 

1. Πξνζζήθε Λένπ Άξζξνπ. Πξνζζέηνπκε έλα λέν άξζξν. 

2. Γηαρείξηζε Άξζξσλ. Δπεμεξγαδόκαζηε όια ηα άξζξα ηνπ 

ηζηνηόπνπ 

3. Γηαρείξηζε Θαηεγνξηώλ. Δπεμεξγαδόκαζηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

άξζξσλ ηνπ ηζηνηόπνπ. 
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4. Γηαρείξηζε Πνιπκέζσλ. Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ 

θσηνγξαθηώλ θαη άιισλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ 

ηζηόηνπν. 

5. Γηαρείξηζε Κελνύ. Γεκηνπξγνύκε θαη δηαρεηξηδόκαζηε πνιιαπιά 

κελνύ, ελώ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ππεξζπλδέζκνπο ζε θαζέλα 

απ’ απηά. 

6. Γηαρείξηζε Υξεζηώλ. Δπεμεξγαδόκαζηε ηα ζηνηρεία ελόο ρξήζηε 

θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ, ελώ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε, 

δηαγξάςνπκε ή λα απελεξγνπνηήζνπκε έλα ρξήζηε. 

7. Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ. Γηαρεηξηδόκαζηε όια ηα πξόζζεηα ηνπ 

ηζηνηόπνπ. 

8. Γηαρείξηζε Γισζζώλ. Καζνξίδνπκε ηηο ελεξγέο γιώζζεο θαη πνηα 

ζα είλαη ε πξνεπηιεγκέλε θαη από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη 

ησλ δηαρεηξηζηώλ. 

9. Γεληθέο Ρπζκίζεηο. Γηαρεηξηδόκαζηε ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 

ηζηνηόπνπ, όπσο ην όλνκα, ηα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ηζηόηνπνο είλαη εθηόο Γηθηύνπ, ηνλ θεηκελνγξάθν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα επίπεδα πξόζβαζεο. Δπίζεο δηαρεηξηδόκαζηε 

θαη ηηο Ρπζκίζεηο Γεδνκέλσλ Πεξηγξαθήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

Πεξηγξαθή ηνπ ηζηνηόπνπ, ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θηι. ηηο Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο, ηε δηαδξνκή πξνο ην 

θάθειν θαηαγξαθήο θαη ην δηαθνκηζηή βνήζεηαο, ηηο Ρπζκίζεηο 

Γηαθνκηζηή, Σνπνζεζίαο θαη ηηο Ρπζκίζεηο FTP θαζώο θαη ηα 

δηθαηώκαηα όισλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ ηζηνηόπνπ. 

10. Γηαρείξηζε Πξνηύπσλ. Γηαρεηξηδόκαζηε ηα πξόηππα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηνηόπνπ, ελώ κπνξνύκε θαη λα ηα 

ηξνπνπνηήζνπκε. 

11. Πξνζσπηθέο Ρπζκίζεηο. Γηαρεηξηδόκαζηε ην πξνθίι ηνπ 

Γηαρεηξηζηή 

12. Joomla-Αλαβάζκηζε. Βιέπνπκε ηελ έθδνζε ηνπ Joomla πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε θαη κπνξνύκε λα δεηήζνπκε αλαβάζκηζε από ηελ 

εηαηξεία παξαγσγήο, εθόζνλ ππάξρεη. 

Σέινο ζηε δεμηά πιεπξά ππάξρνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο. 
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Δηθόλα 15 - Πίλαθαο Διέγρνπ 

 

Προζωπικές Ρσθμίζεις  

 

ηηο Πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηαρεηξηζηή θαη ηηο Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηνπ ηζηνηόπνπ, όπσο πνην πξόηππν θαη πνηα 

γιώζζα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηνρή Γηαρείξηζεο, πνηνο ηζηόηνπνο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξνρή βνήζεηαο θηι. 

 

 

Δηθόλα 16 - Πξνζσπηθέο Ρπζκίζεηο 

 

Γενικές Ρσθμίζεις 

 

Οη Γεληθέο Ρπζκίζεηο αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε 

γεληθόηεξε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηόπνπ, όπσο ηα ζηνηρεία πνπ ζα 
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εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηζηόηνπνο είλαη εθηόο δηθηύνπ, ν 

θεηκελνγξάθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ άξζξσλ θηι, ηα 

όξηα ηεο ιίζηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρεη, πσο ιεηηνπξγεί ζε ζρέζε κε 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θηι. 

 

Δηθόλα 17 - Γεληθέο Ρπζκίζεηο 

 

Διατείριζη Χρηζηών 

ηε Γηαρείξηζε Υξεζηώλ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηζηνηόπνπ θαη από εδώ ν Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη, απελεξγνπνηήζεη θαη δηαγξάςεη έλα ρξήζηε. Δπίζεο κπνξεί 

λα δώζεη δηθαηώκαηα ζε νκάδεο αιιά θαη λα αθαηξέζεη. 

 

Δηθόλα 18 - Γηαρείξηζε Υξεζηώλ 
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Διατείριζη Μενού 

Από ηε Γηαρείξηζε Μελνύ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κελνύ πνπ 

κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηζηνηόπνπ καο θαη λα 

εμππεξεηνύλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο άξζξσλ. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 

θαη λα αθαηξέζνπκε δηάθνξα ζηνηρεία κελνύ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο. 

 

Δηθόλα 19 - Γηαρείξηζε Κελνύ 

 

Διατείριζη Άρθρων 

 

ηε Γηαρείξηζε Άξζξσλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε άξζξα, λα 

αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζε ελεξγή ή αλελεξγή, λα νξίζνπκε αλ 

είλαη έλα θύξην άξζξν, ηελ θαηάηαμή ηνπο, ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θηι 

 

 

Δηθόλα 20 - Γηαρείξηζε Άξζξσλ 
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Διατείριζη Ιαηηγοριών 

 

ηε Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο εληάζνπκε ζεκαηηθά ηα άξζξα καο. Μπνξνύκε λα θηηάμνπκε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο απηώλ ώζηε λα θαιύςνπκε όια ηα ζέκαηα 

ηνπ ηζηνηόπνπ καο. Καη εδώ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε 

θάπνηαο θαηεγνξίαο, ηελ θαηάηαμή ηεο κέζα ζην δελδξηθό ζύζηεκα θαζώο 

θαη ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. 

 

 

Δηθόλα 21 - Γηαρείξηζε Θαηεγνξηώλ 

 

Διατείριζη Επεκηάζεων 

 

ηε Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε νπνηνδήπνηε 

εξγαιείν θξίλνπκε απαξαίηεην πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ ηζηνηόπνπ θαη ζα πξνζζέζεη βνήζεηα ζε δηάθνξα ζεκεία. Σα εξγαιεία 

απηά πξνζθέξνληαη ζπλήζσο δσξεάλ ή έλαληη κηθξήο ακνηβήο από όζνπο 

αζρνινύληαη κε ηελ εμέιημε ηνπ Joomla. Γηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν θαη είλαη 

ζρεηηθά εύθνιν λα εληνπηζηνύλ. πλήζσο είλαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή θαη 

απνζπκπηέδνληαη απηόκαηα από ην ίδην ην πξόγξακκα κεηά ηε κεηαθόξησζή 

ηνπο. 
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Δηθόλα 22 - Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ 

 

Διατείριζη Ενθεμάηων 

 

ηε Γηαρείξηζε ελζεκάησλ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα ελζέκαηα ηνπ 

ηζηνηόπνπ καο θη εδώ κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο σο πξνο ηε ζέζε 

ηνπο, ηελ θαηάηαμε, ηα δηθαηώκαηα θαη δηάθνξα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 23 - Γηαρείξηζε Δλζεκάησλ 

 

 

Διατείριζη Προηύπων 

ηε Γηαρείξηζε Πξνηύπσλ κπνξνύκε λα δνύκε ηε ιίζηα κε ηα 

εγθαηαζηεκέλα πξόηππα θαζώο θαη ην πξνεπηιεγκέλν. Από εδώ κπνξνύκε 

εύθνια λα θάλνπκε ελαιιαγέο κεηαμύ ησλ πξνηύπσλ κέρξη λα 

θαηαιήμνπκε ζην θαηαιιειόηεξν. 
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Δηθόλα 24 - Γηαρείξηζε Πξνηύπσλ 

 

 

Διατείριζη Γλωζζών 

 

ηε Γηαρείξηζε Γισζζώλ κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο γιώζζεο πνπ 

εμππεξεηνύλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ ηζηνηόπνπ καο αιιά θαη λα επεξεάζνπκε 

ηελ εκθάληζε ηνπ ρώξνπ δηαρείξηζεο. 

 

Δηθόλα 25 - Γηαρείξηζε Γισζζώλ 
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Θεθάιαην 3ν - Ρπζκίζεηο ηνπ ηζηνηόπνπ Γηαηξνθή 

 

Ο ηζηόηνπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε έρεη λα θάλεη κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη 

άζθεζε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο ξπζκίζεηο, εξγαιεία θαη 

πξόζζεηα ώζηε λα θηάζνπκε ζε έλα θαιό απνηέιεζκα. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά πεξίπησζε: 

Διατείριζη Επεκηάζεων 

 

Αξρηθά εγθαηαζηήζακε ηα ειιεληθά ζην joomla ρξεζηκνπνηώληαο ην 

ExtensionsLanguage Manager θαη παηώληαο ην θνπκπί Install Language.  

 

 

Δηθόλα 26 - Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ 

 

Δκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε όιεο ηηο γιώζζεο. 

 

 

Δηθόλα 27 - Γηαρείξηζε Γισζζώλ 
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Οξίδνπκε ηα ειιεληθά σο πξνεπηιεγκέλε γιώζζα επηιέγνληάο ηελ.  

 

ηε ζπλέρεηα αιιάδνπκε θαη ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο ζειίδαο καο ζηα 

ειιεληθά πεγαίλνληαο ζην ExtensionsLanguage Manager θαη ζην ζεκείν 

Installed Administrator νξίδνπκε σο default ηα ειιεληθά.  

Πιένλ θαη ε Γηαρείξηζε είλαη ζηα ειιεληθά. 

 

 

Δηθόλα 28 - Δγθαηάζηαζε Γιώζζαο ζην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο 

 

Η επηινγή απηή έγηλε γηα λα είλαη ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο πην νηθείν. 

 

Διατείριζη Ενθεμάηων 

ηε Γηαρείξηζε Δλζεκάησλ θάλακε θάπνηεο αιιαγέο γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνηόπνπ. 

Πεγαίλνπκε ΔπεθηάζεηοΓηαρείξηζε Δλζεκάησλ. Από ην θίιηξν Δπηινγή 

Δίδνπο επηιέγνπκε Κελνύ. Δπηιέγνπκε ην Main Menu, θάλνληαο θιηθ επάλσ ζην 

όλνκά ηνπ, θαη ζηελ θαξηέια ύλδεζε κελνύ επηιέγνπκε Δκθάληζε ελζέκαηνο: 

ε όιεο ηηο ζειίδεο θαη απνζεθεύνπκε θαη θιείλνπκε. 
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Δηθόλα 29 - Γηαρείξηζε Δλζεκάησλ-ύλδεζε 

 

Πεγαίλνπκε ΔπεθηάζεηοΓηαρείξηζε Δλζεκάησλ. Από ην θίιηξν Δπηινγή 

Δίδνπο επηιέγνπκε ύλδεζε  

 

 

Δηθόλα 30 - Ιίζηα Δλζεκάησλ 

 

θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ην έλζεκα Login Form Αιιάδνπκε ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

ώζηε λα κελ εκθαλίδεηαη. 
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Δηθόλα 31 - Ρύζκηζε Login Form 

 

Πεγαίλνπκε ΔπεθηάζεηοΓηαρείξηζε Δλζεκάησλ. Από ην θίιηξν Δπηινγή 

Δίδνπο επηιέγνπκε Οδεγόο πινήγεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν έλζεκα Breadcrubs 

καο βνεζά λα βιέπνπκε ζε πνην ζεκείν είκαζηε ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

 

Δηθόλα 32 - Ρύζκηζε έλζεηνπ breadcrubs 

 

Διατείριζη προηύπων 

 

Γηα λα αιιάμνπκε ην πξόηππν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηε ζειίδα καο πξέπεη λα 

πάκε ζηε Γηαρείξηζε Δπεθηάζεσλ θαη λα κεηαθνξηώζνπκε ην template πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε: 
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Δηθόλα 33 - Κεηαθόξησζε πξνηύπνπ 

 

Καη ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε σο πξόηππν ην template πνπ επηιέμακε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην dd_diet_36: 

 

 

Δηθόλα 34 - Οξηζκόο πξνηύπνπ σο πξνεπηιεγκέλνπ 

 

Γηα λα θάλνπκε αιιαγέο ζην πξόηππό καο θαη λα ην πξνζαξκόζνπκε ζηηο δηθέο καο 

αλάγθεο κεηαθεξόκαζηε ζηε Γηαρείξηζε πξνηύπσλ, επηιέγνπκε ην πξόηππν 

θάλνληαο θιηθ επάλσ ζην όλνκά ηνπ  

 

 

Δηθόλα 35 - Ιίζηα πξνηύπσλ 
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Καη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δπεμεξγαζία πξνηύπνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο 

αιιαγέο καο, όπσο ηελ εηθόλα ηνπ Logo καο, ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ slideshow θηι 

 

 

Δηθόλα 36 - Δπεμεξγαζία πξνηύπνπ 

 

Δπηιέγνληαο ην πξόηππό καο dd_diet_36 από ηε ζηήιε Πξόηππν κπνξνύκε λα 

θάλνπκε αιιαγέο ζην template θαη ζην css αξρείν. Έηζη επεξεάδνπκε ηελ 

εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνηύπνπ όπσο ηε γξακκαηνζεηξά, ην ρξώκα, ην 

κέγεζνο, ην θόλην, ηε ζέζε θηι. 

 

Δηθόλα 37 - Πξνζαξκνγή πξνηύπνπ 

 

 Ο πεγαίνο θώδηθαο ηνπ αξρείνπ css κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί ώζηε 

λα έρνπκε έλα όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξν απνηέιεζκα 
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Δηθόλα 38 - Δπεμεξγαζία αξρείνπ ηύπνπ css 

Διατείριζη Μενού 

 

Γηα ηε Γηακόξθσζε ησλ Μελνύ θαη Τπνκελνύ ηεο ζειίδαο ρξεηάδεηαη λα πάκε ζε 

θάζε έλα μερσξηζηά από ηε δηαρείξηζε ησλ Μελνύ, κέζσ ηεο ιέμεο Μελνύ θαη λα 

κνξθνπνηήζνπκε ην θαζέλα μερσξηζηά. 

 

 

Δηθόλα 39 - Δπηινγή Κελνύ 

 

Παξάδεηγκα κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην Μελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο 

ζειίδαο θη έρεη ην όλνκα Top θαη λα ην πξνζαξκόζνπκε ζηηο αλάγθεο καο, 

πξνζζέηνληαο, αθαηξώληαο θαη αιιάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηα ήδε ππάξρνληα. 
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Δηθόλα 40 - Δπεμεξγαζία Κελνύ 

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύκε θαη δηακνξθώλνπκε ηα Μελνύ ηεο ζειίδαο καο. 

Δπεηδή ν ηζηόηνπνο αζρνιείηαη κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηάιιεια κελνύ θαη ππνκελνύ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ άξζξσλ.  

Παξάδεηγκα γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αζρνιείηαη κε ηε Γηαηξνθή θαη Τγεία 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ππνκελνύ Άληξαο, Γπλαίθα, Παηδί θαη σο ππνκελνύ απηώλ 

Νέα, Ννζήκαηα, Αηζζεηηθή θαη Πξόιεςε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Παηδηνύ 

δεκηνπξγήζεθαλ ιηγόηεξεο αθνύ θαη νη αλάγθεο ηνπ Παηδηνύ είλαη ιηγόηεξεο.  

 

Δηθόλα 41 - ηνηρεία Κελνύ 

 

Αθνύ δεκηνπξγήζεθαλ ηα Μελνύ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ νη Καηεγνξίεο θαη 

νη ππνθαηεγνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα άξζξα. Καη απηέο έρνπλ αληίζηνηρε νξγάλσζε κε 

ηα κελνύ γηα λα ππάξρεη κηα θαιή νκαδνπνίεζε γηα λα κελ είλαη δύζθνιε ε 

δηαρείξηζε ηνπ site. 
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Διατείριζη Ιαηηγοριών 

ηε Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ δεκηνπξγνύληαη νη θαηεγνξίεο, δειώλνληαη ηα 

ςεπδώλπκα, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη πνηνο έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε 

απηέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηα άξζξα θαη λα 

επεξεάζνπκε ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ ηζηόηνπν. 

 

 

Δηθόλα 42 - Δπεμεξγαζία Θαηεγνξηώλ 

 

Διατείριζη Άρθρων 

 

Η δεκηνπξγία Άξζξσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί εθεί θαηαρσξνύληαη όιεο νη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηόηνπν. Μπνξνύκε λα ηα 

δεκηνπξγήζνπκε από ηελ αξρή, ρσξίο όκσο λα δειώζνπκε ζε πνηα θαηεγνξία 

αλήθνπλ. Έηζη έρνπκε έηνηκεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη κπνξνύκε ζηε ζπλέρεηα, θαη 

αθνύ δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζα αλήθνπλ λα νξίζνπκε ηε ζέζε ηνπο 

κέζα ζηνλ ηζηόηνπν.  
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Δηθόλα 43 - Πξνζζήθε Λένπ Άξζξνπ 

Μπνξνύκε όκσο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ πρ 

ΆληξαοΠξόιεςε θη έηζη δεκηνπξγώληαο ην άξζξν πνπ κηιάεη γηα Πξόιεςε 

κπνξνύκε θαηεπζείαλ λα δειώζνπκε όηη αλήθεη ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

Δπίζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό ζηελ πεξηνρή ηνπ θεηκελνγξάθνπ λα ηνπνζεηήζνπκε 

εηθόλεο. Απηό γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνύ Δηζαγσγή εηθόλαο. 

Οη εηθόλεο πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη είηε απνζεθεπκέλεο ζην 

ζθιεξό δίζθν είηε ζηνπο ππνθαηαιόγνπο ηνπ ηζηνηόπνπ, αθνύ πξώηα ηηο έρνπκε 

ηνπνζεηήζεη εκείο πξώηα. 

ε πεξηπηώζεηο όπνπ ηα άξζξα είλαη πνιύ κεγάια κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ην θνπκπί Πεξηζζόηεξα. Απηό ην θνπκπί νπζηαζηηθά επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ 

άξζξνπ καο. Έηζη όηαλ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα νπζηαζηηθά εκθαλίδεηαη κόλν κέξνο 

απηνύ, ην νπνίν ξπζκίδνπκε εκείο επαθξηβώο. Όηαλ ν αλαγλώζηεο ζέιεη λα 

δηαβάδεη νιόθιεξν ην άξζξν ηόηε ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα παηήζεη ζην 

θνπκπί Πεξηζζόηεξα νπόηε θαη εκθαλίδεηαη νιόθιεξν ην άξζξν. 
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Δηθόλα 44 - Δπεμεξγαζία Θεηκέλνπ Άξζξνπ 

Μπνξνύκε λα επεξεάζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ εκθάληζε αιιά θαη γεληθόηεξα 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ καο. ηε δεμηά πιεπξά ηνπ άξζξνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ξπζκίζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ κηα κεγάιε ιίζηα ηδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηηο επηινγέο δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ 

 

 

Δηθόλα 45  -Δπηινγέο Γεκνζίεπζεο Άξζξνπ 

 

Δπίζεο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην άξζξν, κέζσ ησλ Δπηινγώλ Άξζξνπ, έηζη ώζηε 

λα εκθαλίδεηαη ή όρη ν ηίηινο ηνπ, ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, πνηνο είλαη ν 

αξζξνγξάθνο ηνπ, πόηε δεκηνπξγήζεθε, πόζνη ην έρνπλ δηαβάζεη θηι 
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Δηθόλα 46 - Δπηινγέο Άξζξνπ 

 

Σέινο ππάξρεη θαη κηα ζεκαληηθή ξύζκηζε πνπ επεξεάδεη ηα άξζξα θη απηή είλαη ν 

ραξαθηεξηζκόο ηνπο σο Κύξηα.  

Σα Κύξηα Άξζξα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδνληαη πξώηα ζηελ Αξρηθή ζειίδα 

ή ηε ζειίδα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ζηα Σειεπηαία Νέα θηι.  

Από ηε Γηαρείξηζε άξζξσλ θαη δίπια από ηελ Καηάζηαζε ησλ αξρείσλ ππάξρεη ε 

επηινγή Κύξην ηελ νπνία κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε κε έλα θιηθ επάλσ ζηελ 

αληίζηνηρε έλδεημε ηνπ άξζξνπ. 
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Δηθόλα 47 - Γηαρείξηζε Άξζξσλ - Θύξηα 
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Θεθάιαην 4ν - Παξνπζίαζε Ηζηνζειίδαο 

 

Δομή Θζηοζελίδας 

Αξρηθή ζειίδα 

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ πεξηέρεη ηα ζεκαληηθόηεξα άξζξα από όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο. Τπάξρεη εηδηθό κήλπκα ζην επάλσ κέξνο πνπ ζρνιηάδεη ηνλ όξν 

Γηαηξνθή (νπζηαζηηθά ην θύξην ζέκα ηνπ ηζηνηόπνπ) 

ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ην βαζηθό κελνύ ζην επάλσ κέξνο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

ακέζσο κεηά. 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ππάξρνπλ δύν άιια κελνύ, ην main menu πνπ αζρνιείηαη 

κε ηε Γηαηξνθή θαη ηε Γπκλαζηηθή, ελώ ην κελνύ Video πεξηέρεη video γηα 

αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα αξρίζνπλ λα γπκλάδνληαη θάλνληαο Yoga θαη Pilates. 

Σέινο ππάξρεη θαη ε θόξκα εηζόδνπ ησλ ρξεζηώλ. 

 

Δηθόλα 48 - Αξρηθή ζειίδα ηζηνηόπνπ 

 

Σν ζηνηρείν ηνπ κελνύ Γηαηξνθή θαη Εσή πεξηέρεη ηξεηο ππννκάδεο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηνλ Άληξα ηε Γπλαίθα θαη ην Παηδί.  
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Κη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ δηθέο ηνπο ππνθαηεγνξίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα 

Λέα, Λνζήκαηα, Αηζζεηηθή θαη Πξόιεςε. Μόλν ε θαηεγνξία Παηδί δελ έρεη ηελ 

θαηεγνξία Αηζζεηηθή.  

Η θάζε θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Όιεο βέβαηα έρνπλ ηελ 

ίδηα λννηξνπία ώζηε λα κελ κπεξδεύεηαη ν ρξήζηεο. 

Αξρηθά θάζε θαηεγνξία εκθαλίδεη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θαη πόζα άξζξα πεξηέρεη ε 

θαζεκία. 

 

Δηθόλα 49 - Παξνπζίαζε θύξησλ κελνύ 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε πνηα θαηεγνξία ζέινπκε λα επηζθεθζνύκε θαη 

εκθαλίδνληαη κπξνζηά καο ηα πξώηα ηξία άξζξα ζε κνξθή ηζηνινγίνπ. Έηζη δελ 

θαιύπηεηαη όιε ε ζειίδα, νύηε δεκηνπξγνύληαη ηεξάζηηεο ζειίδεο πνπ κπεξδεύνπλ 

ηνπο ρξήζηεο. Έηζη ν ρξήζηεο επηιέγεη πνην άξζξν ζα δεη αλαιπηηθά επηιέγνληαο 

ην θνπκπί Πεξηζζόηεξα ζην άξζξν πνπ επηζπκεί. ην θάησ κέξνο ζε κνξθή ιίζηαο 

εκθαλίδνληαη ηα ππόινηπα, ελώ ππάξρνπλ εηδηθά θνπκπηά πνπ καο κεηαθέξνπλ 

εκπξόο θαη πίζσ ζηηο ζειίδεο ώζηε λα ππάξρεη επειημία. 
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Δηθόλα 50 - Παξνπζίαζε Θαηεγνξίαο 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην άξζξν πνπ ζέιεη λα δηαβάζεη απνθηά πξόζβαζε ζε 

νιόθιεξν ην άξζξν. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πάεη ζην 

Δπόκελν ή ζην Πξνεγνύκελν Άξζξν, ελώ ζην επάλσ κέξνο κέζσ ηνπ νδεγνύ 

πινήγεζεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία.  

 

 

Δηθόλα 51 - Παξνπζίαζε νιόθιεξνπ Άξζξνπ 
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ε όια ηα άξζξα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο θαη απνζηνιήο e-

mail αιιά θαη ην θνπκπί ηνπ Facebook θαη ζπγθεθξηκέλα ην Like ώζηε λα δειώζεη 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ ν ρξήζηεο. Έηζη ε πινήγεζε γίλεηαη επράξηζηε θαη δηαδξαζηηθή 

ελώ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί πιένλ κέζσ ησλ ζηαηηζηηθώλ λα εληνπίζεη πνηα άξζξα 

άξεζαλ πεξηζζόηεξν θαη λα δεκηνπξγήζεη αθόκα πεξηζζόηεξα. 

Όια ηα άξζξα παξνπζηάδνληαη κε αιθαβεηηθή θαηάηαμε έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 

εληνπηζηνύλ πην εύθνια από ην ρξήζηε. 

Όιεο νη θαηεγνξίεο είλαη δνκεκέλεο κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

ηελ θαηεγνξία Γηαηξνθή θαη Σξνθή βξίζθνπκε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ γεληθά ηα 

Σξόθηκα, από πνύ πξνέξρνληαη, ηη πεξηέρνπλ θαη πσο καο σθεινύλ.  

 

Δηθόλα 52 - Παξνπζίαζε Τπνθαηεγνξίαο 
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ηελ Αζθάιεηα Σξνθίκσλ πεξηέρνληαη άξζξα πνπ θαιύπηνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί επηβάξπλζε ή αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ θαη πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο αληηκεηώπηζεο. 

 

Δηθόλα 53 - Αζθάιεηα Σξνθίκσλ - Τπνθαηεγνξία 

 

ηα Βόηαλα ππάξρεη έλα άξζξν πνπ έρεη ζειηδνπνηεζεί θαη έρεη κηα αιθαβεηηθή 

ιίζηα κε ηα Βόηαλα θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα λα βνεζήζνπλ θάπνηα 

πάζεζε. 
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Δηθόλα 54 - Άξζξν κε ζειηδνπνίεζε 
 



 

 48 

πλερίδνπκε κε πληαγέο κε δηάθνξα πιηθά.  

 

 

Δηθόλα 55 - Τπνθαηεγνξία κε ηε κνξθή Ηζηνινγίνπ 

 
Οη ζπληαγέο πεξηέρνπλ ηα πιηθά, ηελ εθηέιεζε θαη δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο αλά 

πεξίπησζε: 

 

 

Δηθόλα 56 - Δκπινπηηζκέλα Άξζξα 
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Σέινο κε ηα πζηαηηθά δίλνπκε πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο γηα ηα ζπζηαηηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο καο θαη πόζν πνιύηηκα είλαη γηα ηελ πγεία καο 

 

 

Δηθόλα 57 - Παξνπζίαζε θαηεγνξίαο πζηαηηθά 

 
Σηο Βηηακίλεο 

 

Δηθόλα 58 - Παξνπζίαζε ππνθαηεγνξίαο Βηηακίλεο 



 

 50 

Σα Μέηαιια  

 

 

Δηθόλα 59 - Παξνπζίαζε ππνθαηεγνξίαο Κέηαιια 
 

Καη ηα Ιρλνζηνηρεία 

 

Δηθόλα 60 - Παξνπζίαζε ππνθαηεγνξίαο Ηρλνζηνηρεία 
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ην επόκελν θαη ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ επάλσ κελνύ είλαη ε Γηαηξνθή θαη Γίαηηα. 

Δδώ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γηαηξνθηθνύο κύζνπο  

 

Δηθόλα 61 - Παξνπζίαζε θαηεγνξίαο Γηαηξνθηθνί Κύζνη 
Σελ θαζεκεξηλή Γηαηξνθή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληάκε 

 

Δηθόλα 62- Παξνπζίαζε θαηεγνξίαο Θαζεκεξηλή Γηαηξνθή 
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Δλώ δίλεηαη θαζεκεξηλά θαη ε πκβνπιή ηεο Ηκέξαο 

 

Δηθόλα 63 - Παξνπζίαζε Θαηεγνξίαο πκβνπιή ηεο Ζκέξαο 

 

ην επάλσ κελνύ ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα Αλαδήηεζεο ε νπνία κπνξεί λα 

δνπιέςεη κε ιέμεηο – θιεηδηά αιιά πξνζθέξεη θαη εηδηθά θίιηξα αλαδήηεζεο. 

 

Δηθόλα 64 - Παξνπζίαζε Κεραλήο Αλαδήηεζεο 
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ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ ηα εηθνλίδηα ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ζπγθεθξηκέλα 

εδώ ηνπ Facebook θαη ηνπ Twitter.  

 

Έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο ζειίδεο θαη γηα ηα δύν δίθηπα θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπλδεζεί θαη λα παξαθνινπζεί θαη από εθεί ηηο εμειίμεηο θαη ηηο λέεο αλαξηήζεηο. 

 

 

1. Facebook 

 

Δηθόλα 65 - ειίδα ζην Facebook 
2. Twitter 

 

Δηθόλα 66 - ειίδα ζην Twitter 
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Γεπηεξεύνληα Κελνύ 

 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο έρνπλ κπεη άιια δύν κελνύ πνπ επίζεο κηιάλε 

γηα ηε Γηαηξνθή αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηε γπκλαζηηθή. 

 

Δηθόλα 67 - Γεπηεξεύνληα Κελνύ 

 

Σν κελνύ Γηαηξνθή θαη Γπκλαζηηθή αξρηθά επηθεληξώλεηαη ζηα θπξηόηεξα 

άξζξα ηα νπνία ζπλήζσο είλαη απηά πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο θύξηα. 

 

 

Δηθόλα 68 - Αξρηθή ζειίδαο ππνθαηεγνξίαο κε  εκθάληζε θύξησλ άξζξσλ 
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ηε ζπλέρεηα αζρνιείηαη κε ηε γπκλαζηηθή θαη ηε γξάκκσζε γηα αλζξώπνπο πνπ 

ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γξάκκσζε. Καη εδώ ηα άξζξα έρνπλ κνξθή ηζηνινγίνπ, 

όπσο όιε ε ζειίδα κηαο θαη απνηειεί κηα πνιύ σξαία παξνπζίαζε ησλ άξζξσλ 

ρσξίο λα κπεξδεύεη. 

 

Δηθόλα 69 - Παξνπζίαζε άξζξσλ ππνθαηεγνξίαο ζε κνξθή Ηζηνινγίνπ 
 

ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ ππνθαηεγνξία Fitness ε νπνία έρεη θαη ππνθαηεγνξίεο. 

Καη εδώ έρνπλ γίλεη ξπζκίζεηο ώζηε λα εκθαλίδεηαη ην ζύλνιν ησλ ππνθαηεγνξηώλ 

θαη ηα άξζξα πνπ πεξηέρνπλ. 

 

Δηθόλα 70 - Παξνπζίαζε Θαηεγνξίαο Fitness 
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Δίλαη ηαμηλνκεκέλεο αιθαβεηηθά, όπσο όια όζα πεξηέρεη ν ηζηόηνπνο. Η 

ππνθαηεγνξία πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο πάιη ζα ηνπ εκθαλίζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν 

ηα άξζξα πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

Όπσο εδώ ε ππνθαηεγνξία πνξ. 

 

 

Δηθόλα 71 - Παξνπζίαζε Τπνθαηεγνξίαο πνξ 
 

Σν κελνύ Video πεξηέρεη βίληεν ηα νπνία βνεζνύλ όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα 

επηιέμνπλ Yoga θαη Pilates γηα λα γπκλαζηνύλ. Μάιηζηα έρεη πξνβιεθζεί θαη ην 

επίπεδν ζε αξράξην, κεζαίν θαη πξνρσξεκέλν ώζηε λα θαιπθζνύλ όιεο νη αλάγθεο 

ησλ ρξεζηώλ. 

 

Δηθόλα 72 - Video - Yoga γηα αξράξηνπο 
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Σέινο κε ηελ Login Form έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ζύλδεζε ώζηε λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε άξζξα θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

 

Δηθόλα 73 - Login Form 
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Γεληθόηεξα ε Γνκή ηνπ ηζηνηόπνπ είλαη ε αθόινπζε: 

1. Αξρηθό κελνύ-Δπάλσ 

i. Αξρηθή ζειίδα 

ii. Γηαηξνθή θαη δσή 

 Άληξαο 

o Νέα 

o Ννζήκαηα 

o Αηζζεηηθή 

o Πξόιεςε 

 Γπλαίθα 

o Νέα 

o Ννζήκαηα 

o Αηζζεηηθή 

o Πξόιεςε 

 Παηδί 

o Νέα 

o Ννζήκαηα 

o Πξόιεςε 

iii. Γηαηξνθή θαη Σξνθή 

 Σξόθηκα 

 Αζθάιεηα Σξνθίκσλ 

 Βόηαλα 

 πληαγέο 

o Όζπξηα 

o Λαραληθά 

o Κνηόπνπιν 

 πζηαηηθά 

o Βηηακίλεο 

o Μέηαιια 

o Ιρλνζηνηρεία 

iv. Γηαηξνθή θαη Γίαηηα 

 Γηαηξνθηθνί Μύζνη 

 Καζεκεξηλή Γηαηξνθή 

 πκβνπιή ηεο εκέξαο 

2. Μελνύ Γηαηξνθή θαη Γπκλαζηηθή 

i. Κπξηόηεξα Άξζξα 

ii. Γηαηξνθή γηα Γξάκκσζε 

iii. Γπκλαζηηθή ζην ζπίηη 

iv. Fitness 

 Αζθήζεηο 

 Μεηαβνιηζκόο 

 πνξ 

 Pilates 

 Yoga 

3. Video 

i. Video Yoga 

 Αξράξην Δπίπεδν 

 Μεζαίν Δπίπεδν 

 Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν 

ii. Video Pilates 

 Αξράξην Δπίπεδν 

 Μεζαίν Δπίπεδν 

 Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν 

4. Login Form 
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ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή είρε σο ζθνπό, ρξεζηκνπνηώληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο 

θαη κέζα, λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηζηόηνπνο όπνπ νη ρξήζηεο ζα ελεκεξώλνληαη γηα 

ηε ζσζηή Γηαηξνθή θαη Τγεία θαζώο θαη γηα ηελ απαξαίηεηε Γπκλαζηηθή πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα έρεη θάπνηνο κηα πνηνηηθή δσή. Σα άξζξα πνπ πεξηέρνληαη 

θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπ πην απαηηεηηθνύ ρξήζηε αθνύ ππάξρνπλ ζέκαηα 

πνπ θαιύπηνπλ όιεο ηηο αλάγθεο. 

Γηα λα πεηύρνπκε ηε δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ηζηνηόπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

εθαξκνγέο ηνπ Xampp θαη ηνπ Joomla. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελώο θαη ην 

Γηαδίθηπν από όπνπ αληιήζεθαλ πνιιά εξγαιεία θαη πξόζζεηα πνπ έθαλα ηνλ 

ηζηνρώξν καο θαιύηεξν θαη πην δηαδξαζηηθό. 

Άξα γηα λα ππάξμε έλα θαιό απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα θαη όξεμε αιιά 

θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία. Έηζη ε ηερλνινγία βνεζά λα ππάξμνπλ θη άιινη ηξόπνη 

πην άκεζνη ζηελ ελεκέξσζε θαη γηαηί όρη θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηώλ. 
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ΚΔΙΙΟΛΣΗΘΔ ΔΠΔΘΣΑΔΗ 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηζηόηνπνο έρεη πάξα πνιιέο πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο 

επέθηαζεηο. Κάπνηεο από ηηο ζθέςεηο γηα επέθηαζε είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Ύπαξμε θαηαγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ κε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 

άξζξσλ. 

 Βαζκνινγία θαη ζρνιηαζκόο ησλ άξζξσλ. 

 Καηάηαμε ησλ άξζξσλ, εθηόο ηεο αιθαβεηηθή, θαη κε βάζε ηε βαζκνινγία 

αιιά θαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο. 

 Πξνζζήθε ξνώλ εηδήζεσλ ώζηε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε πεξηνδηθά 

ηαηξηθήο θύζεο ώζηε λα ππάξρεη θαη ε ηαηξηθή πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

ηζηνηόπνπ. 

 πλεξγαζία κε δηαηξνθνιόγνπο ώζηε λα δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο  

 πλεξγαζία κε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ θαη λέα 

video πνπ λα δείρλνπλ λένπο ηξόπνπο εθγύκλαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

 

Γεληθόηεξα ν ζηόρνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηζηόηνπνο λα γίλεη έλαο ρώξνο όπνπ ν 

θάζε άλζξσπνο λα βξίζθεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ όπνπ ζα ππάξρνπλ 

ζπκβνπιέο θαη ελεκέξσζε γηα κηα θαιύηεξε δσή. 
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ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ ΘΑΗ ΠΖΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

 https://www.apachefriends.org/index.html 

 http://dalibor.dvorski.net/downloads/docs/InstallingConfiguringDeveloping

WithXAMPP.pdf 

 Joomla - http://www.joomla.org/ 

 http://www.joomla.gr/ 

 http://www.joomlafans.gr/ 

 Breadcrumbs advanced - http://www.uwix.nl/en/downloads-

gb/breadcrumbs-advanced-gpl-gb.html 

 http://extensions.joomla.org/extension/facebook-like-and-share-button 

 https://docs.joomla.org/Plugin 

 http://www.joomla24.com/ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B

7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82 

 https://www.joomlart.com/documentation/other/extensions-installation 

 https://www.siteground.com/tutorials/joomla/install-joomla-extension.htm 

 https://docs.joomla.org/Understanding_Joomla!_templates 

 https://docs.joomla.org/Plugin 

https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP
https://www.apachefriends.org/index.html
http://www.joomla.org/
http://www.uwix.nl/en/downloads-gb/breadcrumbs-advanced-gpl-gb.html
http://www.uwix.nl/en/downloads-gb/breadcrumbs-advanced-gpl-gb.html
http://extensions.joomla.org/extension/facebook-like-and-share-button
https://docs.joomla.org/Plugin
http://www.joomla24.com/
https://www.joomlart.com/documentation/other/extensions-installation
https://www.siteground.com/tutorials/joomla/install-joomla-extension.htm
https://docs.joomla.org/Understanding_Joomla!_templates
https://docs.joomla.org/Plugin

