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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου σε πολύ μεγάλο βαθμό και η 

ραγδαία αύξηση της χρήσης του παγκόσμιου ιστού έκανε τον άνθρωπο να θέλει όλο και 



 
 

 
 

περισσότερο να ενημερώνετε για τις εξελίξεις   μέσα από τα βιβλία και τα ηλεκτρονικά 

βιβλία  

Επομένως, είναι πλέον κατανοητό πως όλα οι Βιβλιοθήκες  χρίζουν ανάγκης προβολής 

και παρουσίασης των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω ενός δυναμικού ιστότοπου. 

Στην παρούσα πτυχιακή μελετήθηκαν οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας 

ιστότοπος προβολής Βιβλιοθήκης  και πως αυτές καλύπτονται από τα δημοφιλέστερα 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα από το CMS Joomla! και τα 

εργαλεία που αυτό διαθέτει. 

Έπειτα δημιουργήθηκε ένας πρότυπος ιστότοπος προβολής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 

Ναυπάκτου    μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla 3.2. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις και τα εργαλεία (ενθέματα, πρόσθετα και 

εφαρμογές) που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του ιστότοπου και οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε ο ιστότοπος να είναι διαθέσιμος στον παγκόσμιο ιστό. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές ενέργειες. 
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1 Εισαγωγή 
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει την εξέλιξη του βιβλίου, αφού αν συγκρίνουμε 

την αρχική του μορφή με την τωρινή θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη διαφορά… θα 

διαπιστώσουμε δηλαδή ότι η πορεία του βιβλίου μέσα στο χρόνο είναι αρκετά μεγάλη . 

Πριν πολλά χρόνια ο άνθρωπος διάβαζε την φύση (πέτρες ,όστρακα κ.α.)  είχε τον 

πάπυρο την περγαμηνή .Από το 1476 άρχισε η εφεύρεση της τυπογραφίας μέχρι και 

σήμερα που δεν χρειάζεται καν χαρτί για να διαβάσουμε γιατί  τα βλέπουμε όλα από το 

ιντερνετ. 

1.2 Βιβλίο  

Το βιβλίο είναι ένα μέσο με γραπτό ή και εικαστικό περιεχόμενο μέσα από το οποίο 

μπορούν οι άνθρωποι ,από την αρχή της δημιουργίας τους, να διαβάζουν για διάφορα 

θέματα που έχουν γίνει στο παρελθόν . 

Ο άνθρωπος μέσα από το βιβλίο:  

 Εξελίχθηκε ηθικά και πνευματικά 

 Απέκτησε ένα σύντροφο για τις ώρες της πλήξης και της μοναξιάς  

 Απέκτησε δύναμη γιατί  όπως έλεγαν οι παλιοί «οι γνώση είναι δύναμη» 

Τέλος ο άνθρωπος μέσα από το βιβλίο έμαθε την πορεία του μέσα στους αιώνες    

 

1.2.1 Ηλεκτρονικό Βιβλίο  

 

Το βιβλίο μέσα από το πέρασμα των χρόνων και την ραγδαία  εξέλιξη της τεχνολογίας 

έγινε και ηλεκτρονικό. 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι στην ουσία μια εφαρμογή  που μας παρουσιάζει ένα σύνολο 

πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή το περιεχόμενο των οποίων προσομοιάζουν το έντυπο 

βιβλίο. 

 

 

 

1.3 Μελέτη απαιτήσεων και τεχνικές προδιαγραφές 



 
 

 
 

 

Βασική προϋπόθεση σε όλο το εγχείρημα είναι το web site μας .  Η ιστοσελίδα μας θα  

πρέπει να είναι ξεχωριστή  και όχι να περιέχει λίγο κείμενο λίγες φωτογραφίες  και αυτό 

είναι όλο. θα πρέπει να έχει ένα ωραίο design ανάλογα πάντα και με τις απαιτήσεις της 

Βιβλιοθήκης   έτσι ώστε να βοηθά και  να προσδοκά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

  

Πάμε να δούμε τώρα τα βήματα για να προωθήσουμε  την Βιβλιοθήκη  μας στο Internet. 

Βήμα 1ο: 

Θα πρέπει να αναδείξουμε ποιες είναι οι δυνατές υπηρεσίες που προσφέρει οι βιβλιοθήκη 

μας   έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όχι μόνο στο ιστόχορο μας αλλά 

και στο χώρο που βρίσκετε η βιβλιοθήκη μας   

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει: 

 Να βάλουμε επαρκής φωτογραφίες  

 Χάρτη για εύκολη πρόσβαση  

 τεχνολογία  responsive για προβολή από έξυπνες συσκευές  

 Δημιουργία  και προβολή σε Social media  

 

 

Βήμα 2ο: 

Θα πρέπει να βρούμε  που συχνάζει το target group που μας ενδιαφέρει στο διαδίκτυο  

και να επικεντρώσουμε   τις προσπάθειες μας  εκεί  

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε: 

 ένα Search Engine Optimization 



 
 

 
 

 μια Search Pay Per Click Campaign 

 μια  Google Ad words Campaign με λέξεις κλειδιά  

 εγγραφή σε  ιστότοπους που αφορούν βιβλιοθήκες  

 μία  ολοκληρωμένη διαφημιστική  καμπάνια στο Face book 

 e-mail-newsletter  

 

 

Βήμα 3ο: 

θα πρέπει  να καταφέρουμε να πείσουμε τους επισκέπτες  ώστε να έρθουν στο χώρο μας  

Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε στο site : 

 Πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενο για τους επισκέπτες του site μας  

 Λεπτομερή περιγραφή υπηρεσιών και τι προσφέρει η βιβλιοθήκη    

 

Τελευταίο βήμα  και ποιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να δούμε αν όλη η 

προσπάθεια που κάναμε είχε αποτελέσματα ή όχι και έτσι να προβούμε σε περαιτέρω 

ενέργειες . Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία τα 

οποία μας τα παρέχουν τα site από τις καμπάνιες που κάναμε και ο hosting που 

φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας . 

Τα βασικότερα εργαλεία είναι:  

 Google Analytics  

 AwStats 

 Webalizer 



 
 

 
 

 Facebook Campaigns Analytics 

 (Τσιλιγκιριάν, 2009) 

  

2 Το διαδίκτυο και τα  συστήματα διαχείρισης περιεχομένου 
 

2.1 Διαδίκτυο 

 

Το Διαδίκτυο (αγγλ. internet)είναι ένας τρόπος  επικοινωνίας , με τον οποίο γίνεται  

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών που είναι συνδεμένοι σε αυτό . Ο κάθε 

χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μπορεί να 

δώσει πληροφορίες αλλά και να πάρει πληροφορίες για θέματα που τον αφορούν. Για να 

υπάρχει  διαδίκτυο  πολλά   ξεχωριστά  δίκτυα ανά τον κόσμο και πολλά  πρωτόκολλα  

επικοινωνίας  συνδέονται μεταξύ τους .Ένα από τα ποιο κύρια και ποιο γνωστά  είναι το  

TCP/IP.  

Τα πρωτόκολλα χρησιμοποιούν από την μεριά τους κάποιες διαδικτυακές υπηρασίες.Οι 

πιο γνωστές είναι οι εξείς: 

 H ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol), 

 Η μεταφορά αρχείων μέσω του FTP  server  (File Transfer Protocol) 

 Το γνωστό σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου WWW (Παγκόσμιος Ιστός 

Πληροφοριών). 

 Οι ποιο γνωστές και αυτές που τις χρησιμοποίησαν ποιο πολύ είναι  το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και ο Παγκόσμιος Ιστός .Με το διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες 

πραγματικού χρόνου όπως το web radio  και οι προβλέψεις μέσω του διαδικτύου όπου 

μπορούμε να τις δούμε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου  

 

 
 
 



 
 

 
 

2.2 Ιστοσελίδα 

 

 Η ιστοσελίδα (web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού, που 

περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές 

ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (web site). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου 

εμφανίζονται κάτω από ένα όνομα χώρου  (domain) π.χ. in.gr. Οι ιστοσελίδες  από το 

ίδιο domain  αλληλοσυνδέονται και μπορεί ο χρήστης να μεταβεί από τη μία στην άλλη 

κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσμους που υπάρχουν στο κείμενο ή στις 

φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες τις βλέπουμε συνήθως 

με μία γραμμή και με μπλε χρώμα για να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον επισκέπτη 

ότι, πρόκειται για σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα. Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι 

που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με προγράμματα που κυκλοφορούν ελεύθερα, πλην 

όμως, υπάρχουν και αυτοματοποιημένα προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων που 

επιτρέπουν σε απλούς χρήστες να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα ιστοσελίδες.  

(Βικιπαιδεία, Βικιπαιδεία Ιστοσελίδα) 

 

 

 

 

2.2.1 Στατικές Ιστοσελίδες  

 

Στατική ιστοσελίδα  (INCE, 2001) ονομάζεται μια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο 

μεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην μορφή που είναι αποθηκεμένο στον 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server)  

Τα περιεχόμενα μιας στατικής ιστοσελίδας εμφανίζονται με την ίδια μορφή σε όλους του 

χρήστες με την μορφή που είναι αποθηκεμένα στο σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή 

ιστοσελίδων. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι αποθηκευμένες συνήθως σε ΗTML και 

χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP 

Τα πλεονεκτήματα της Στατικής ιστοσελίδας είναι:  

 Για να φτιάξει κάποιος μια στατική σελίδα δεν χρειάζεται να είναι GURU 



 
 

 
 

 Η σελίδα μπορεί να βρίσκεται αντιγραμμένη σε πολλούς server  

  Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό πρόγραμμα για την δημοσίευση της 

 Τα μειονεκτήματα της είναι: 

 Είναι δύσκολη η αλληλεπίδραση της   με τον χρήστη. 

 Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μεγάλο όγκο στατικών ιστοσελίδων χωρίς 

αυτόματο σύστημα . 

  

 2.2.2 Δυναμικές Ιστοσελίδες 

 

Δυναμική (Wikipedia) είναι μια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να 

τροποποιηθεί . Οι δυναμικές ιστοσελίδες θεωρούνται βασικό  στοιχείο της νέας γενιάς 

γιατί παρέχει την δυνατότητα να διαμοιράζει την πληροφορία  σε πολλαπλές ιστοσελίδες. 

Ουσιαστικά μια δυναμική ιστοσελίδα είναι μία εφαρμογή (πρόγραμμα) , και όχι ένα απλό 

ηλεκτρονικό έγγραφο. Συνήθως, οι δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν κάποια βάση 

δεδομένων, όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ' όπου αντλούν το περιεχόμενό τους, 

ανάλογα με το τι ζητάει ο χρήστης σε κάθε του “κλικ”. Η βάση δεδομένων είναι η κύρια 

αιτία για να βάζουμε περιεχόμενο στις σελίδες μας και αντίστοιχα να το διαγράφουμε. 

Για να διαχειριστούμε το περιεχόμενο μιας δυναμική ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε ένα 

CMS το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από έναν αρχάριο Φυσικά για να 

συνδεθούμε στην περιοχή διαχείρισης  θέλουμε ένα user name και ένα password Τα 

οποία προστατεύουν την σελίδα από ανεπιθύμητους επισκέπτες  

 

 

 

2.3 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου(CSM) 

 

Μερικά χρόνια πριν δεν μπορούσαμε να διατηρήσουμε μόνη μας ένα site και  έπρεπε να 

απευθυνθούμε σε ειδικές  εταιρείες που θα μας έκαναν την δουλειά πράγμα το οποίο είχε 

μεγάλο κόστος .Τελικά όσο αναπτυσσόταν η τεχνολογία  οι εταιρείες ανάπτυξαν ειδικά 



 
 

 
 

συστήματα τα οποία μείωσαν το κόστος του δικτυακού τόπου  

 

 

 

2.3.1 Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

 

Με τον όρο Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου) (James Robertson,2003) εννοούμε  εφαρμογές που επιτρέπουν στον 

χρήστη  να διαχειρίζεται το site του και το  περιεχόμενο του, όπως κείμενα, εικόνες, 

πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο. Με τα συστήματα αυτά μπορούμε να αλλάξουμε το 

περιεχόμενο του site μας χωρίς να έχουμε πολλές γνώσεις.  Τα κείμενα συνήθως 

γράφονται με html editors, που είναι online κειμενογράφοι παρόμοιοι με το MS World  

που επιτρέπουν την τροποποίηση του κειμένου όποτε το  θελήσουμε . Οι αλλαγές στο 

site μπορούν να γίνουν από κάθε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο  χωρίς  

ειδικό πρόγραμμα  Μέσω ενός απλού browser πχ (Chrome) , ο χρήστης μπορεί να 

συντάξει ένα κείμενο και να το περάσει άμεσα στο site του. Με το CMS ακόμα ο 

χρήστης μπορεί  να εισάγει ,διορθώσει και να διαγράψει άμεσα δεδομένα από το  site του 

και τις βάσεις δεδομένων του. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε πολλές 

διαφορετικές  ιστοσελίδες για την παρουσίαση των πληροφοριών στο site, αλλά αρκεί 

ένας ενιαίος σχεδιασμός στα σημεία όπου θέλουμε να εμφανίζεται το περιεχόμενό μας. 

 

 

 

2.3.2 Πλεονεκτήματα Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου 

 

 Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:  

 Ο χρήστης μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή αλλαγές στον ιστότοπο μέρα και 

νύχτα  χωρίς να εξαρτάται από αυτούς που σχεδίασαν το site .  



 
 

 
 

  Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες υποστηρίζονται από το σύστημα, επιτρέποντας σε 

οποιοδήποτε χρήστη να διαχειριστεί και να ενημερώσει τον δικτυακό τόπο χωρίς 

να χρειάζεται να έχει γνώση της γλώσσας HTML.   

 Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης από πολλαπλούς χρήστες. Μπορούν να 

οριστούν διαφορετικά πρόσωπα (users) που θα ενημερώνουν διαφορετικά 

τμήματα του ιστοτόπου, για τα οποία είναι υπεύθυνα. Έτσι η εργασία και ο 

φόρτος κατανέμονται καλύτερα. Το Σύστημα παρακολουθεί ποιος κάνει τι, 

αποφεύγοντας πιθανή σύγχυση.   

 Τα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

επιτρέπουν στον δικτυακό τόπο να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την επιχείρηση 

που το δημοσιεύει.   

 Υπάρχει μειωμένο κόστος συντήρησης καθώς οι αλλαγές στον δικτυακό τόπο 

μπορούν να γίνουν με πολύ εύκολο τρόπο (με απλά κλικ κουμπιών) χωρίς να 

χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε όλες τις σελίδες. Έτσι παρουσιάζονται και 

ταχύτεροι χρόνοι αλλαγών σε υπάρχουσες σελίδες.   

 Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το CMS από οποιονδήποτε υπολογιστή και να 

κάνεις τις όποιες αλλαγές θες εύκολα και γρήγορα.   

  Το Σύστημα εξασφαλίζει ότι όλες οι σελίδες έχουν την ίδια εμφάνιση, ενώ θα 

φροντίσει και για τη δημιουργία των σχετικών συνδέσμων, παραπομπών κλπ. 

Ακόμα αν κάποιο κομμάτι περιεχομένου μετακινηθεί ή διαγραφεί , το CMS 

εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο που απομένει είναι ακόμα δομημένο χωρίς να 

υπάρχουν σύνδεσμοι που αναφέρονται σε διαγεγραμμένο περιεχόμενο. Με άλλα 

λόγια οι ιστότοποι που δημιουργούνται με χρήση CMS δεν εμφανίζουν 

“σπασμένους συνδέσμους” και ανανεώνονται αυτόματα όταν κάποιο κομμάτι 

περιεχομένου μετακινείται ή διαγράφεται. 

 

2.3.4 Δυνατότητες Διαχείρισης  CMS 



 
 

 
 

 Μπορεί κανείς να δημοσιεύει σελίδες και άρθρα χωρίς κανένα απολύτως 

περιορισμό 

 Μπορεί κανείς να προσθέσει φωτογραφίες , βίντεο , βιβλιοθήκες αρχείων να 

δημιουργήσει φόρμες επικοινωνίας και πολλά άλλα   

 Χρησιμοποιεί Modules για απομακρυσμένη υποβολή περιεχομένου από 

οποιοδήποτε χρήστη έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα   

 Περιέχει news feed manager  

  Περιέχει archive manager , με τον οποίο μπορεί να κρατήσει παλαιό 

περιεχόμενο , αντί να το διαγράψει  

 Παρέχει e-mail/print buttons και μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει τα άρθρα 

που εμφανίζονται.  

 Μπορεί  εύκολα να διαχειριστεί  πρότυπα (templates) και να κάνει ότι 

αλλαγές θέλει πάνω σε αυτά  

 Μπορούμε  να δούμε το περιεχόμενο μας προτού το ανεβάσουμε Online  

 Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης γραφικών εφέ  ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του πελάτη  

  Για τις διαφημίσεις και την  προβολή τους  υπάρχει η εφαρμογή  banners 

 Η διαχείριση του περιεχομένου μας γίνετε με εύκολο τρόπο  

 Μας δίνει την  δυνατότητα  να περάσουμε RSS τροφοδοσία 

 Παρέχει στην  σελίδα μας την ικανότητα  να είναι κατασκευασμένη σε 

πολλές γλώσσες αυτόματα  

 Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε και  να αποθηκεύουμε ένα  

αντίγραφο  ασφαλείας της ιστοσελίδας μας (back up) 



 
 

 
 

  (Κύπρου)  (Robertson, 2003) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.4 Έρευνα και επιλογή εργαλείων δημιουργίας της ιστοσελίδας 

 

2.4.1 Δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

2.4.1.1wordpress 

 Το Word Press (Wordpress) είναι ένα ανοικτού κώδικα CMS 

γραμμένο σε PHP και MySQL. Περιέχει ένα μεγάλο σύστημα 

προτύπων. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 27 Μαΐου 2003. Πολλά 



 
 

 
 

δημοφιλή sites το χρησιμοποιούν όπως οι New York Times, Mashable, Techcrunch, 

Forbes, Reuters, και CNN. 

 

Πλεονεκτήματα του WordPress 

 Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν να  στοιχεία  χωρίς να χρησιμοποιούν PHP ή 

HTML.   

 Μπορούν να αλλάζουν πρότυπα. 

 Μπορούν να τροποποιούν τα πρότυπα μέσω PHP και Html κώδικα   

 Χρησιμοποιεί  links φιλικά στις μηχανές αναζήτησης  

 Μπορεί να έχει άρθρα με πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες  

 Υποστηρίζει τις ετικέτες στα άρθρα και στις σελίδες  

 Υποστηρίζει τα πρότυπα Track back και Ping back για να έχουμε links προς τα 

άλλα site τα οποία με την σειρά τους θα έχουν links προς κάποιο άρθρο ή 

δημοσίευση του δικού μας site. 

 Μειονεκτήματα του WordPress 

 Δεν υπάρχουν πολλές σχεδιαστικές δυνατότητες γιατί τα templates   έχουν 

αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους  

 Δεν υπάρχει Συμβατότητα των plugins γιατί αν και το WordPress ανακοινώνει 

συχνά νέες βελτιωμένες εκδόσεις πολλά plugins παρουσιάζουν μετά προβλήματα 

συμβατότητας  και ασφάλειας. 

 

2.4.1.2 Joomla 

 Το Joomla (Joomla, joomla) είναι ανοικτού κώδικα σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου. Το χρησιμοποιούμε για να εμφανίσουμε 

το  περιεχομένο μας στο internet . Είναι γραμμένο σε PHP και 

αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Βασικό του 

προτέρημα είναι ότι εμφανίζει δυναμικές σελίδες .Στο Joomla ο server λαμβάνει  τις 

αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί. Με το Joomla   μπορούμε να έχουμε 

προσωρινή αποθήκευση της σελίδας μας , RSS feeds, διάφορες ειδήσεις, blogs, exit polls 

, έρευνες, καθώς και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές γλώσσες . To Joomla 



 
 

 
 

είναι ευρέος γνωστό και μεγάλες σελίδες από  γνωστά sites έγιναν με αυτό .Το Harvard, 

Linux, Mc Donalds, Nikon ,Vodafone και Yamaha είναι μερικά από αυτά.   

Πλεονεκτήματα του Joomla 

 To Joomla έχει μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών  που βοηθούν στην 

δημιουργία και την υποστήριξη των χιλιάδων ανοιχτού κώδικα  extensions. 

 Ο χρήστης άμα εξοικειωθεί μπορεί να το χρησιμοποιήσει ευκολότερα από ότι το 

Wordpress  

 Τέλος το Joomla βάση φιλοσοφίας διαχειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό άρθρων και 

σελίδων . 

 

 

Μειονεκτήματα του Joomla 

 Το Joomla δεν είναι φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης και για να λύσουμε 

αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε SEO. 

 Για να ξεκινήσoυμε σε Joomla θέλουμε ειδικές γνώσεις  πράγμα το οποίο δεν 

συμβαίνει σε Word press  και για την εξοικείωση  απαιτείτε  πολύς χρόνος  . 

 

 

 
 
 

2.4.1.3 Drupal 

 Το Drupal  (Drupal) είναι είναι ένα ανοικτό  σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (Content Management System, CMS) που αποτελείτε από 

περισσότερα του ενός τμήματα που αρθρώνονται μεταξύ τους  , Είναι 

γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Με το Drupal, 

οργανώνουμε και προσαρμόζουμε εύκολα το περιεχόμενο του ιστότοπου μας  και 

βάζουμε κάποιες εργασίες που αφορούν τον διαχειριστή να γίνονται αυτόματα  Παρόλο 

που είναι λίγο δύσκολο μπορούμε να κάνουμε διεργασίες είτε με την χρήση 

προγραμματισμού είτε χωρίς. Στο Drupal ορισμένες φορές οι δυνατότητές του 



 
 

 
 

προχωρούν παραπέρα από τη διαχείριση περιεχομένου, προσφέροντας πολλές  υπηρεσίες  

και συναλλαγές. Έχει την δυνατότητα  να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες, με 

λειτουργικά  συστήματα Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD. Στο Drupal για την 

αποθήκευση και την ρύθμιση του περιεχομένου του ιστότοπου μας θα πρέπει να έχουμε   

μια βάση δεδομένων όπως η MySQL. Το χρησιμοποιούν  πολύ μεγάλα sites με μεγάλο 

όγκο δεδομένων όπως Twitter, NASA, United States White House , Intel, Zynga και 

Grammy. 

Πλεονεκτήματα του Drupal 

 To Drupal διαχειρίζεται μεγάλα site με πολλές σελίδες και έχει την δυνατότητα  

να εξυπηρετήσει πολλούς χρήστες ταυτόχρονα πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει 

στα άλλα CMS 

 Το Drupal έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι φιλικό προς τις μηχανές 

αναζήτησης 

 Το Drupal μας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε από ένα μικρό έως 

ένα μεγάλο site  

  

Μειονεκτήματα του Drupal 

 Το Drupal  χρειάζεται χρόνο εξοικείωσης και  προγραμματιστικές γνώσεις ,ακόμα 

και αν είσαι developer, σε διάφορα θέματα που μπορούν να προκύψουν το οποίο 

δεν συμβαίνει στο Joomla και στο Wordpress 

 Στο Drupal δεν υπάρχουν πολλά   templates , modules , plugins και αυτά που 

υπάρχουν  διατίθενται  επί πληρωμή. Άρα για να δημιουργήσει κάποιος αρκετές 

δυνατότητες στο site του θα πρέπει ή να σπαταλήσει αρκετό χρόνο για να τα 

κάνει ο ίδιος ή να πληρώσει έναν developer να τα υλοποιήσει εκείνος. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Επιλογή καταλληλότερου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου  

 

Και τα τρία συστήματα  από ότι βλέπουμε έχουνε και τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους .Συνεπώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιο από αυτά ως η 

μοναδική καλύτερη επιλογή για την κατασκευή ιστοσελίδων. 

 Η επιλογή πρέπει να γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τι θέλουμε να φτιάξουμε και ποιες 

είναι οι απαιτήσεις   

Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla! 

για τους εξής λόγους:  

 Παρέχει περισσότερες δυνατότητες σχεδίασης (η εμφάνιση της εφαρμογής παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην περίπτωση μας για την προσέλκυση περισσότερων 

πελατών).   

 Υπάρχει Ελληνική κοινότητα υποστήριξης (Joomla.gr) αλλά και άλλες 

ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες όπως 



 
 

 
 

Joomladay.gr και Joomlafans.gr και γενικά το Joomla! είναι πιο διαδεδομένο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. 

 

 

3  Εργαλεία δημιουργίας της ιστοσελίδας  

 

Εικόνα 1 Control Panel hosting 

 

3.1  Cpanel 

Το cPanel  (WebPower) είναι ένας πίνακας ελέγχου τον οποίο μας το παρέχει ο hosting 

μέσα από το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε  ότι αφορά την ιστοσελίδας μας. 

Μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε το Cpanel για να δημιουργήσουμε και να 

διαχειριστούμε  e-mail accounts  , databases  .Ακόμα το Cpanel επιτρέπει στους χρήστες 

να διαχειρίζονται πλήρως τις ιστοσελίδες τους 

 

3.1.1Ποια είναι οι δυνατότητες Cpanel;  

Μερικές από τις βασικές δυνατότητες του cpanel  είναι: 

 



 
 

 
 

 Προστασία φακέλου με κωδικό πρόσβασης  

 Δημιουργία Domains ,Subdomains 

 PhpMyAdmin 

 Virus Scanner 

 Δημιουργία λογαριασμών ftp 

 Αλλαγή γλώσσας 

 Δημιουργία λογαριασμών mail 

 

 

 
 

3.1.2 Ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό του cPanel; 

 

Το ποιο σημαντικό χαρακτηριστικό που μας παρέχει το  cPanel είναι το εργαλείο 

Softaculous , με το οποίο πατώντας ένα  κουμπί   εγκαταστήσουμε εύκολα  μια εφαρμογή 

μέσα από τις εκατοντάδες που μας προσφέρει. Το Softaculous περιλαμβάνει ένα μεγάλο  

πλήθος  εφαρμογών όπως Portals, Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου , Διαχείριση 

περιεχομένου , Προσωπικό ιστολόγιο, Δημοσκοπήσεις.  

3.1.3Άλλα χαρακτηριστικά του cPanel 

 

Εκτός από το Softaculous, το cPanel μας παρέχει  το εργαλείο AWStats το οποίο είναι 

ένα script  μέσα από το οποίο παρακολουθούμε τα στατιστικά της σελίδας μας 

.Υπάρχουν και άλλες λύσεις αντί του cpanel  όπως to plesk που έχει αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά  αλλά έχει ένα βασικό μειονέκτημα το ότι δεν είναι φιλικό προς τον 

χρήστη  

 



 
 

 
 

 

3.2 PHP 

 

Εικόνα 2 Php 

Η ΡΗΡ  (techteam.gr, 2011) θεωρητικά  είναι μια γλώσσα προγραμματισμού  ανοιχτού 

κώδικα η οποία έχει συνθήκες ,μεταβλητές και συναρτήσεις τις οποίες μπορούμε να τις 

ενσωματώσουμε σε ένα HTML αρχείο και να το εκτελούμε κάθε φορά που το ανοίγουμε. 

Το 1994 ένας φοιτητής ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε για πρώτη φορά την PHP. Στην 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από άλλους  φοιτητές . Να αναφέρουμε ότι την PHP την 

εκτελεί ο server και εμείς απλά βλέπουμε το αποτέλεσμα .   Τα αρχικά γράμματα ΡΗΡ 

σημαίνουν  PHP Hypertext Preprocessor. Το 2004 και συγκεκριμένα τον Ιούλιο βγήκε η 

έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη κυκλοφορήσει beta εκδόσεις της PHP 6, για 

αυτούς που ενδιαφέρονται να την δοκιμάσουν . Περίπου πάνω από 240 εκατομμύρια 

ιστότοποι σήμερα χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP.  

 

3.2.1Πλεονεκτήματα PHP 

 Λειτουργεί σε περιβάλλον Linux. 

 Συνεργάζεται άψογα με άλλα  συστήματα βάσεων δεδομένων (MySQL ,Oracle 

κ.ά.).  

 Έχει  ενσωματωμένες πολλές λειτουργίες που αφορούν το Web  

 Έχει χαμηλό κόστος.  

 Χρησιμοποιείτε και μαθαίνετε εύκολα  



 
 

 
 

 Ανοιχτού κώδικα  

 Βρίσκουμε εύκολα τον πηγαίο κώδικα.  

 Αρκετά frameworks με καλό documentation 

3.3 MySql 

 

Εικόνα 3 My Sql 
 

 

Η MySQL (Logan, 2007) (Βικιπαιδεία, Βικιπαιδεία) είναι ένα σύστημα το οποίο 

διαχειρίζεται  βάσεις  δεδομένων. Με το σύστημα αυτό μπορούμε να εισάγουμε 

δεδομένα ,να τα επεξεργαζόμαστε και να τα διαγράφουμε Η πρόσβαση στα δεδομένα μας 

γίνετε ελεγχόμενα από έναν MySQL Server, έτσι ώστε να μπορούν να δουλεύουν 

ταυτόχρονα πολλοί χρήστες μόνο όμως αν αυτοί η χρήστες είναι πιστοποιημένη . Η My 

SQL είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα οπότε μπορούμε να προβούμε και να κάνουμε 

ότι αλλαγές θέλουμε  Χρησιμοποιεί την γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων την 

SQL. H διαθεσιμότητα της  MySQL  ξεκινά το 1996  αλλά η ιστορίας της ξεκινά από το 

1979 .  



 
 

 
 

3.4 phpMyAdmin 

 

Εικόνα 4 Php MyAdmin 
 

 

Το phpMyAdmin (είναι) (Wikipedia) είναι ένα σύνολο από PHP scripts με το οποίο 

διαχειριζόμαστε βάσεις δεδομένων που έχουμε μέσω web. Μπορεί να διαχειριστεί ένα 

ολόκληρο MySQL server ή και απλές βάσεις δεδομένων όπου κάθε χρήστης έχει ένα 

λογαριασμό και μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται τις δικές του βάσεις 

δεδομένων. Το phpmyadmin υπάρχει για παράδειγμα στο cpanel της εταιρίας web 

hosting στην οποία φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας.  

 

3.4.1Πλεονεκτήματα  phpMyAdmin 

 

Η phpMyAdmin μπορεί να κάνει τα εξής: 

 Να δημιουργήσει αλλά και να σβήσει βάσεις δεδομένων  

 Να δημιουργήσει, να αντιγράψει να σβήσει αλλά και να αλλάξει πίνακες.  

 Να σβήσει, να εμφανίσει και να προσθέσει ένα field (στήλη).  

 Να εκτελέσει κάθε SQL δήλωση-εντολή, ακόμα και μια ομάδα από queries 

(ερωτήματα).  

 Να χειριστεί κλειδιά των fields.  

 Να φορτώσει-τοποθετήσει αρχεία κειμένων μέσα στους πίνακες .  

 Δημιουργεί (*) και διαβάζει οτιδήποτε σε ένα πίνακα  

 Εξάγει (*) και τοποθετεί δεδομένα σε CSV τιμές.  

 Διαχειρίζεται διάφορους server και απλές βάσεις δεδομένων.  



 
 

 
 

 Δύναται να επικοινωνήσει σε πάνω από 20 διαφορετικές γλώσσες. 

 

3.5 Photoshop 

 

Εικόνα 5 Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας 
  

 

 

To Adobe Photoshop, ή απλά  Photoshop, (Hormby,2007) (Βικιπαιδεία, Βικιπαιδεία) 

είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο κάνουμε επεξεργασία  στις εικόνες  . Είναι το καλύτερο 

πρόγραμμα που κυκλοφορεί αυτή την στιγμή  στην αγορά . Είναι  ένα βασικό  εργαλείο 

για αυτούς που ασχολούνται με την φωτογραφία  και είναι το εργαλείο   με το οποίο θα  

τροποποιήσουμε τις εικόνες που θα έχει η ιστοσελίδα μας .Η τελευταία έκδοση του 

Photoshop που κυκλοφορεί  από το 2012 είναι το CS6 και έχει 2 εκδόσεις την  απλή 

έκδοση  (standard)  και την  Extended.  

 



 
 

 
 

4 Jooma 

 

Εικόνα 6 Cms Joomla 

 

 

 

Όπως είπαμε και ποιο πάνω δεν είναι τυχαίο πως το Joomla το  εμπιστεύονται πολύ 

μεγάλοι οργανισμοί. Στον οδηγό αυτό θα δούμε βήμα-βήμα την εγκατάσταση Joomla , 

στην έκδοση 3.0.4.Χ.  

 

 

4.1  Τι χρειαζόμαστε για την εγκατάσταση Joomla 

 

Για να εγκαταστήσουμε το Joomla  πρέπει να έχουμε: 

 Ένα όνομα  με το οποίο θα μας βρίσκουν (domain name) 

 Ένα server  εφόσον έχουμε την δυνατότητα. 

Εγώ για την παρούσα πτυχιακή θα χρησιμοποιήσω το λογαριασμό μου που έχω με την 

εταιρεία AlphaServer που εδρεύει στην Ελλάδα, και στην οποία φιλοξενούμε το site το 

οποίο  δημιουργήσαμε .  

 

Με την εγγραφή μας, ο πάροχος ,  μας έχει στείλει το username και το password για το 

Cpanel.  Το συμπληρώνουμε για να μπούμε. 



 
 

 
 

 

 

Εικόνα 7 Cpanel login page 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 8 Cpanel home page 

 

 

 

Πλέον βρισκόμαστε στο control panel του hosting, στο οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε 

πολλές από τις παραμέτρους για το site που θα φτιάξουμε. 

 

                                                                                              

 



 
 

 
 

4.1.1 Δημιουργία Addon domain 

 

Για το όνομα  του web site χρησιμοποιήσαμε ένα  Domain(τομέας)  με το οποίο 

αγοράσαμε τον Server μας  

 

Για να δημιουργήσουμε έναν τομέα   πηγαίνουμε στην κατηγορία domains όπως 

βλέπουμε και στην φωτογραφία  και πατάμε στο εικονίδιο   Addondomains 

 

 

Εικόνα 9 Κατηγορία  Domains 

 

 

Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στην σελίδα για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που 

απαρτίζουν το domain μας  και πατάμε create 



 
 

 
 

 

Εικόνα 10 Domains Create page 

 

 

 

Αφού δημιουργήσαμε το domain μπορούμε τώρα να περάσουμε στη εγκατάσταση του 

CMS μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.2  Αρχεία εγκατάστασης  Jooma 

 

Για την εγκατάσταση Joomla στα Ελληνικά κατεβάζουμε τα αρχεία εγκατάστασης από 

το Joomla.gr. (Joomla, Joomla!) 

 

Εικόνα 11 Αρχεία Joomla 

 

 

4.2.1 Upload Joomla 

Για να προχωρήσουμε με την εγκατάσταση Joomla, θα πρέπει να ανεβάσουμε τα αρχεία 

στο χώρο φιλοξενίας της σελίδας μας. 

Στο Control Panel, βρίσκουμε την κατηγορία files και πατάμε κλικ   στην   επιλογή File 

Manager. 

 

Εικόνα  12 Κατηγορία Files 

 

http://joomla.gr/


 
 

 
 

Στην οθόνη που μας βγάζει  ψάχνουμε και βρίσκουμε το directory του δικού μας site το  

οποίο δημιουργήσαμε  ποιο πάνω  και αφού βλέπουμε ότι ο φάκελος είναι άδειος πατάμε 

το upload. 

 

Εικόνα 13 Περιοχή Διαχείρισης Files 

 

Θα μας ανοίξει μια καινούρια καρτέλα για το ανέβασμα αρχείων. 

Κάνουμε κλικ στην "Choose File" και επιλέγουμε με διπλό κλικ στο δίσκο μας το αρχείο 

.rar για την εγκατάσταση Joomla που κατεβάσαμε. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 14 Επιλογή Αρχείου 

 

Το αρχείο θα ξεκινήσει αυτόματα να ανεβαίνει. 

 

      Εικόνα 15 Upload Αρχείου 
 

Μόλις ολοκληρωθεί το upload, κλείνουμε την καρτέλα αυτή, για να επιστρέψουμε στο 

File Manager. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 16 Περιοχή Διαχείρισης Αρχείου 

 

Κάνουμε κλικ στο Reload, για να εμφανιστεί το .rar με τα αρχεία για την εγκατάσταση 

Joomla που ανεβάσαμε. 

 

Εικόνα 17 Περιοχή ανανέωσης 

 

 

Κάνουμε δεξί κλικ επάνω του, και επιλέγουμε "Extract" πατώντας  το κουμπί "Extract 

Files". 

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 18 Αποσυμπίεση Αρχείου 

                                                 

Επιβεβαιώνουμε το Extract. 

 

 

 

Εικόνα 19 Επιβεβαίωση αποσυμπίεσης 

 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή των αρχείων για την εγκατάσταση Joomla, θα μας 

εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 20 Αποτελέσματα αποσυμπίεσης 

 

 

Και μετά πατάμε το κουμπί στα δεξιά κάτω ‘Close’.  

 

4.2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 

Στον Πίνακα Ελέγχου του hosting μας βρίσκουμε το Databases και πατάμε το "MySQL 

Database Wizard" 

 

Εικόνα 21 Κατηγορία Databases 

 

 

 



 
 

 
 

Επιλέγουμε  ένα όνομα της αρεσκείας μας για την βάση μας και πατάμε το κουμπί Next 

Step 

 

Εικόνα 22 Database create page 

 

 

Στην αμέσως επόμενη οθόνη είμαστε έτοιμοι να  δημιουργήσουμε τον  χρήστη που θα 

χειρίζεται τη βάση μας . Βάζουμε έτσι ένα username και password τα οποίο πρέπει  να 

σημειώσουμε γιατί θα τα χρειαστούμε παρακάτω. 

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 23 Database create user page 

 

Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί  "Create User" 

και στην  επόμενη οθόνη που θα μας πάει κάνουμε κλικ στο All Privileges δηλαδή στην 

ουσία δίνουμε δικαιώματα στον χρήστη . 

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 24 Δικαιώματα χρήστη 

 

 

 

Και έτσι ολοκληρώνουμε την δημιουργία της βάσης μας πατώντας το κουμπί "Next 

Step". 

 

 

 

4.3 Η εγκατάσταση Joomla 

 



 
 

 
 

Αφού ολοκληρώσαμε τα προκαταρτικά για το Joomla  η ίδια η εγκατάσταση δεν θα μας 

πάρει πάνω από 5-10 λεπτά  

Ανοίγουμε ένα καινούριο browser , πληκτρολογούμε στην γραμμή διευθύνσεων το 

όνομα χώρου μας που δημιουργήσαμε πιο πριν (4.1.1 addondomain) και μόλις 

πατήσουμε  enter θα μας εμφανίσει την παρακάτω σελίδα. 

 

Εικόνα 25 Περιοχή εγκατάστασης Joomla 

 

Εισάγουμε στο 1 πεδίο το όνομα της ιστοσελίδας και μια σύντομη περιγραφή μέγιστου 

ορίου  20  λέξεων που είναι από τις βασικότερες ρυθμίσεις .  

Αυτή η περιγραφή είναι αρκετά σημαντική, είναι το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί στις 

μηχανές αναζήτησης . 



 
 

 
 

Το κείμενο βέβαια αργότερα  μπορούμε να το αλλάξουμε  , οπότε δεν χρειάζεται να 

βρούμε από τώρα την περιγραφή που θέλουμε . 

Επίσης στην δεξιά μεριά της σελίδας εισάγουμε στα   πεδία  το e-mail μας το όνομα του 

Administrator και το Password  και πατάμε επόμενο 

 

Εικόνα 26 Εισαγωγή στοιχείων 

 



 
 

 
 

Στην αμέσως επόμενη οθόνη αφήνουμε τα συμπληρωμένα πεδία ως έχουν , 

συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα τα οποία αν θυμάστε σας είχα πει να τα σημειώσετε !!! και 

πατάμε κλικ στο κουμπί επόμενο. 

 

Εικόνα 27 Ρυθμίσεις βάσης Δεδομένωv 

 

Στην τελευταία οθόνη, επιλέγουμε την 4 επιλογή που λέει ενδεικτικό περιεχόμενο στα 

Αγγλικά  και κάνουμε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 28 Ενδεικτικό περιεχόμενο στα αγγλικά 
 

 

 

Πριν φτάσουμε στο τέλος της εγκατάστασης μπορούμε να κάνουμε install και την 

ελληνική γλώσσα  πατώντας στο κουμπί "Επιπλέων βήματα :Εγκατάσταση γλωσσών".  

 

Εικόνα 29 Εγκατάσταση γλώσσας 

 

Αφού πατήσουμε πάνω δεξιά το κουμπί επόμενο μεταφερόμαστε  στην επόμενη σελίδα 

όπου βάζουμε "Ναι" σε όλες τις επιλογές και  σαν προεπιλεγμένη γλώσσα βάζουμε  τα 

Ελληνικά για τον Admin και την σελίδα μας. 

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 30 Επιλογή γλώσσας Admin 

 

 

Τέλος, επιλέγουμε  την "Αφαίρεση φακέλου installation" για να μην μπορεί κάποιος που 

γνωρίζει από Joomla να τρέξει ξανά την εγκατάσταση και να πάρει υπό την κατοχή του 

το site  

 

Εικόνα 31 Αφαίρεση φακέλου εγκατάστασης 

   



 
 

 
 

Πατώντας το μπλε κουμπάκι που γράφει  "Διαχειριστής",  συνδεόμαστε  στο control 

panel της σελίδα μας και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του site μας   

εγκαθιστώντας  το template  , τα διάφορα modules και τα extension που θα 

χρησιμοποιήσουμε καθώς    και να προσθέσουμε τα  κείμενα μας  και φωτογραφίες μας. 

 

Εικόνα 32 Administrator login page 

 

4.4 Επεκτάσεις και Ενθέματα που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Με τη χρήση των modules η ιστοσελίδα μας έγινε πιο εντυπωσιακή από στιλιστική 

πλευρά  και πιο φιλική προς τον αναγνώστη. Πάμε να δούμε τα ποιο βασικά που 

χρησιμοποιήσαμε.  

4.4.1 Ένθεμα (mod_image_show_gk4)  

Με το συγκεκριμένο module δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη να δει στην κεντρική 

μας σελίδα τα βασικά άρθρα που θα προσελκύσουν τον επισκέπτη . 

Πάμε να δούμε τις παραμέτρους του module 



 
 

 
 

 

Εικόνα 33 New slide 

Το module αυτό μας δίνει πολύ εύκολα την δυνατότητα  πατώντας απλά το κουμπί “Add 

New Slide” να περάσουμε ένα καινούριο άρθρο και μια εικόνα  και ένα τίτλο τα οποία θα 

εμφανίζονται στην κεντρική μας σελίδα  

 

 

 

 

1https://www.gavick.com/image-show-gk4 

4.4.2 Προβολή Ημερολογίου  

 

Προσθέσαμε  στην κεντρική μας σελίδα ένα ημερολόγιο  μέσα από το οποίο ο χρήστης 

θα δει τα διάφορα events τα οποία διοργανώνει η βιβλιοθήκη. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 34 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων 

 

Το ημερολόγιο αυτό που έχουμε περάσει στο site ανήκει στα  modules τα οποία 

δημιουργήσαμε από το μενού του Joomla Extension/Module Manager/New/Custom 

HTML 

Για να γίνει προβολή του ημερολογίου χρησιμοποιήσαμε ένα κώδικα που 

δημιουργήσαμε στον λογαριασμό  μας στο Google τον οποίο μας το παρέχει  δωρεάν  

Τον κώδικα τον περνάμε μέσα σε ένα Custom HTML module και το δημοσιεύουμε στην 

περιοχή που θέλουμε   



 
 

 
 

 

Εικόνα 35  Calendar module 

Να πούμε ότι για να εμφανιστεί το ημερολόγιο  στην αρχική μας σελίδα περάσαμε στο 

module μας τον εξής δωρεάν  κώδικα:   

 

<iframe style="border-width: 0;" 

src="https://calendar.google.com/calendar/embed?mode=AGENDA&amp;height=4

00&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=ihrinnnhtn43vfcp6c7ue9u

o98%40group.calendar.google.com&amp;color=%23333333&amp;ctz=Europe%2F

Athens" frameborder="0" scrolling="no" width="200" height="400"></iframe> 

 

 

4.4.3Simple Image Gallery  

 

Με το plugin Simple Image Gallery (Joomla Works) 2  δώσαμε την δυνατότητα στον 

επισκέπτη μέσα από κάποια άρθρα που περάσαμε στο site μας να δει και εικόνες οι 

οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να μας επισκευτεί  

 

Πάμε να δούμε  τις βασικές παραμέτρους για την εμφάνιση των εικόνων στα άρθρα μας. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 36 Extension "Simple image gallery" 

 

Να πούμε ότι για να εμφανιστούν οι εικόνες  περάσαμε στα άρθρα μας τον εξής κώδικα:   

{gallery}όνομα φακέλου εικόνων{/gallery} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2http://www.joomlaworks.net/extensions/free/simple-image-gallery 

http://www.joomlaworks.net/extensions/free/simple-image-gallery


 
 

 
 

4.4.4Content - Facebook Like And Share 

 

Με το plugin Facebook like and share (Compago TLC, 2014) 3 δίνουμε  την δυνατότητα 

στον επισκέπτη να αφήσει τα σχόλια του κάτω από τα άρθρα καθώς και να κάνει την 

αναδημοσίευση του άρθρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

 

Πάμε να δούμε  τις βασικές παραμέτρους για την εμφάνιση των κουμπιών(buttons)  στα 

άρθρα μας. 

 

Εικόνα 37 Extension Face book share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3http://extensions.joomla.org/extension/facebook-like-and-share-button 

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


 
 

 
 

4.4.5Ένθεμα mod_bt_googlemaps 

 

Με το συγκεκριμένο ένθεμα BT Google Maps (BowThemes, 2014) 4 ο επισκέπτης έχει 

την δυνατότητα να δει live έναν χάρτη στο site ο οποίος του δίνει διάφορες  πληροφορίες 

,όπως  για το πώς θα φτάσει στην βιβλιοθήκη. 

Σας παραθέτω τις βασικές παραμέτρους αυτού του ενθέματος: 

 

Εικόνα 38 Module bt Googlemaps 

 

 

 
4http://extensions.joomla.org/extension/bt-google-maps 

4.4.6 Ένθεμα  mod_gtranslate 

http://extensions.joomla.org/extension/bt-google-maps


 
 

 
 

 

Με το ένθεμα mod_gtranslate (Castro, 2012) 5  δίνουμε την δυνατότητα και σε 

επισκέπτες από ξένες χώρες να δούνε το site στην δική τους γλώσσα  κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο με την σημαία που τους ενδιαφέρει. 

Το συγκεκριμένο ένθεμα μας δίνει την δυνατότητα  

 να επιλέξουμε να δούμε την εκάστοτε γλώσσα σαν εικονίδιο (σημαία) 

 να επιλέξουμε μέσα από τρία μεγέθη τα size των εικονιδίων  

 να επιλέξουμε την γλώσσα που είναι γραμμένο το  site μας 

 και τέλος μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε ποιες σημαίες θα κοσμούν το 

site μας και ποιες όχι . 

 

 

Πάμε να δούμε  τις βασικές παραμέτρους του: 



 
 

 
 

 

Εικόνα 39 Module gt_translate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5http://gtranslate.net/tag/joomla 

4.4.7 Ένθεμα Phoca Download 

 

http://gtranslate.net/tag/joomla
http://gtranslate.net/tag/joomla
http://www.phoca.cz/phocadownload


 
 

 
 

Με την συγκεκριμένη εφαρμογή (Pacelca, 2007) 6  δημιουργήσαμε ένα σύστημα μέσα 

στο οποίο περνάμε τα ψηφιοποιημένα μας βιβλία και μετά ο χρήστης μπορεί πολύ 

εύκολα μέσα από το site μας να τα κάνει download για μελλοντική χρήση  

 Πάμε να δούμε την υλοποίηση του αναλυτικότερα . 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει μερικά  μενού στα αριστερά . 

Πάμε να δούμε τα βασικότερα που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή μας  

 Control Panel 

 Files 

 Categories 

 Statistics 

 

4.4.7.1Control Panel  

Από το Control Panel  έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική μας 

κατηγορία , να περάσουμε στο site τα αρχεία μας και να δούμε στατιστικά στοιχεία για 

το κάθε αρχείο ξεχωριστά .  

 

Εικόνα 40 Phoca downloads Cpanel 

 

 

 

Αμέσως μεταφερόμαστε στην επόμενη οθόνη όπου ξεκινάμε την υλοποίηση των 

φορμών. 

4.4.7.2Files 

 



 
 

 
 

Μέσα από αυτό το menu μας δίνετε η δυνατότητα   πατώντας το κουμπί new να 

περάσουμε ένα καινούργιο αρχείο στο site μας ή να επεξεργαστούμε κάποιο παλιό. 

 

Εικόνα 41 File Manager 

  

 

4.4.7.3Categories 

 

Με αυτό το μενού μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα αρχεία μας σε διάφορες 

κατηγορίες τις οποίες δημιουργούμε πολύ απλά με το πάτημα του κουμπιού New. 

 

Εικόνα 42 Κατηγορίες Phoca 

 

 



 
 

 
 

 

 

4.4.8 Statistics  

Τέλος από  το μενού statistics μας δίνετε η δυνατότητα να δούμε κάποια στοιχεία που 

αφορούν το πόσες φορές οι χρήστες κατέβασαν ένα συγκεκριμένο αρχείο και έτσι να 

έχουμε μια συνολική άποψη. 

 
Εικόνα 43 Στατιστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6http://www.phoca.cz/phocadownload 

4.4.9XML Rss Feed 

 

Χρησιμοποιήσαμε   ένα απλό σημειωματάριο (notepad) από τον υπολογιστή μας για να 

δημιουργήσουμε ροή δεδομένων για το site μας τα οποία θα μπορούν να τα αναπαράγουν 

άλλα site απλά αντιγράφοντας τη URL της ζητούμενης ροής . 

 

 

4.4.9.1 Tί είναι το Rss 

 

http://www.phoca.cz/download/category/5-phoca-guestbook-component
http://el.wikipedia.org/wiki/URL


 
 

 
 

Το RSS  (In.gr) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να ενημερώνεστε για τα γεγονότα. Το 

Διαδίκτυο έχει τόσες πολλές σελίδες  οι οποίες με την σειρά τους περιέχουν τόσες πολλές  

πληροφορίες  που είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουμε να τις παρακολουθήσουμε στο 

σύνολο τους και να μάθουμε κάτι καινούριο  που μας ενδιαφέρει  . Την λύση στο 

πρόβλημα δίνει το RSS. Πλέον με το RSS μπορούμε  να βλέπουμε  όλες τις πληροφορίες   

στον υπολογιστή μας χωρίς να χρειάζετε να ανατρέξουμε κάθε φορά στον κάθε δικτυακό 

τόπο που τις ανάρτησε. 

 

4.4.9.2 Δημιουργία Rss feed με Xml 

 

 

Σας παραθέτω τον βασικό  κώδικα για την δημιουργία Rss Feed με την" γλώσσα XML" 

<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0"> 

<channel> 

 

<title>Υπηρεσίες βιβλιοθήκης</title> 

<description>Υπηρεσίες</description> 

<link> http://www.vivliothikinaf.eu/index.php/en/library-services </link> 

 

<item> 

<title> Υπηρεσίες βιβλιοθήκης <title> 

<description>Δανεισμός υλικού</description> 

<link>http://www.vivliothikinaf.eu/index.php/en/library-services/2015-09-06-10-57-14 

link> 

</item> 

<item> 

<title> Υπηρεσίες βιβλιοθήκης </title> 

<description> Κέντρο πληροφόρησης </description> 

<link>http://www.vivliothikinaf.eu/index.php/en/library-services/2015-09-06-10-58-04 

</link> 



 
 

 
 

</item> 

<title> Υπηρεσίες βιβλιοθήκης </title> 

<description> A.M.E.A </description> 

<link>http://www.vivliothikinaf.eu/index.php/en/library-services/2015-09-06-10-59-

57</link> 

</item> 

</channel> 

</rss> 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα κανάλια ή να περάσουμε και 

άλλες εγγραφές  

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Παρουσίαση του web-site για την Βιβλιοθήκη μας 

 

Εικόνα 44 Logo ξενοδοχείου 

 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσουμε την σελίδα της βιβλιοθήκης  η 

οποία έχει ως κύριο μέλημα   να βοηθήσει τον  καθέναν να ταξιδεύει, και να μάθει τα 

πάντα για το φανταστικό κόσμο του βιβλίου  

 

 



 
 

 
 

Αρχική σελίδα(Home page) 

 

Εικόνα 45 Home page 

 

Είναι η πρώτη σελίδα που θα αντικρίσει ο χρήστης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα  μας 

,και έτσι το περιεχόμενο της πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να προσελκύει τον 

επισκέπτη να  μείνει πολύ χρόνο μέσα  

Τα βασικά περιεχόμενα της σελίδας είναι 

 Υπάρχουν τα στοιχεία πλοήγησης (main menu) , που οδηγούν τον χρήστη στις 

διάφορες πληροφορίες που θέλει πχ ( βιβλιοθήκη, υπηρεσίες βιβλιοθήκης , 

συλλογές, Συχνές ερωτήσεις ,    επικοινωνία κ.λ.π) 

 Το όνομα και  λογότυπο του ιστότοπου 



 
 

 
 

 Στην αρχική σελίδα μπορεί να βρεί ο επισκέπτης άρθρα  σχετικά με τις δράσεις 

που κάνει η βιβλιοθήκη  

 Υπάρχει ένα μήνυμα στο κέντρο  το οποίο παραθέτει  στον επισκέπτη σε λίγες 

γραμμές την ιστορία της βιβλιοθήκης  . 

 Αριστερά υπάρχει το δεύτερο μας μενού   το οποίο δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη αλληλεπιδρώντας με τα κουμπιά να βρει και περεταίρω πληροφορίες 

σχετικά με την βιβλιοθήκη και το ημερολόγιο όπου βλέπουμε τα event της 

βιβλιοθήκης  

 Δεξιά έχουμε κάποια modules μέσα από τα οποία ο χρήστης μαθαίνει χρήσιμες 

πληροφορίες (Ωράριο λειτουργίας , τελευταία νέα κ.λ.π)  

 Στο (footer) δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάσει μερικά βιβλία 

καθώς και να ακούσει ένα τραγούδι το οποίο επιλέξαμε για την συγκεκριμένη 

σελίδα 

 Τέλος παρέχουμε την δυνατότητα στον χρήστη να μας βρει και στα κοινωνικά 

δίκτυα καθώς και να αναπαράγει Rss  σε κάποιο δικό του ιστότοπο ή blog με τα 

κουμπιά που τοποθετήσαμε δεξιά και στο υποσέλιδό μας (Footer) 

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα μενού που δημιουργήσαμε για να μπορεί ο χρήστης να 

αλληλεπιδρά με την σελίδα μας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρικό μενού  



 
 

 
 

 

 

 

 

Στο κεντρικό μας μενού δίνουμε τις εξής επιλογές στον χρήστη  

 Το μενού Βιβλιοθήκη το οποίο άμα το πατήσουμε μας πηγαίνει στην κεντρική 

μας σελίδα  και το οποίο περιέχει τρία υπομενού 

1. Ξενάγηση στο κτίριο όπου έχουμε μια μίνι περιγραφή των χώρων της 

βιβλιοθήκη  

2. Διοίκηση και προσωπικό όπου μαθαίνουμε το προσωπικό που έχει 

περάσει από την βιβλιοθήκη  

3. Οργάνωση & Επεξεργασία του Υλικού όπου βλέπουμε το υλικό που έχει 

η βιβλιοθήκη στην κατοχή της    

 Το μενού Υπηρεσίες βιβλιοθήκες  το οποίο  άμα το πατήσουμε μας μεταφέρει 

αυτόματα στα άρθρα που έχει η κατηγορία αυτή. Να πούμε ότι και αυτό το μενού 

έχει υπομενού τα οποία είναι τα εξής 

1. Δανεισμός υλικού  

2. Κέντρο πληροφόρησης  

3. Α.Μ.Ε.Α 

4. Ασύρματο δίκτυο 

5. Εκδηλώσεις 

6.  Ξεναγήσεις 

7. Επικοινωνία με Βιβλιοθηκονόμο  

 Το μενού Συλλογές το οποίο περιέχει την ψηφιακή συλλογή καθώς και τον 

κατάλογο της βιβλιοθήκης  

 Το μενού Ναυπακτία  το οποίο περιέχει Αρχιτεκτονικά και  ιστορικά γεγονότα 

σχετικά με Ναύπακτο και την ορεινή Ναυπακτία  

 Το μενού συχνές ερωτήσεις μέσα από το οποίο μαθαίνουμε λεπτομερώς πως 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες υπηρεσίες που μα προσφέρει η 

βιβλιοθήκη  

 Τέλος έχουμε το μενού Επικοινωνία  από  οποίο δίνουμε την δυνατότητα μέσα 

από μία contact form  στον επισκέπτη να μας στείλει email με ερωτήσεις απορίες  

Εικόνα 46 Main menu 



 
 

 
 

.Το μενού επικοινωνία έχει και χάρτη μέσα από τον οποίο ο χρήστης μπορεί να 

βρει τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει στην βιβλιοθήκη. 

 

 

Αριστερό  μενού  

 

Εικόνα 47 Αριστερό μενού 

 

Με το  δεύτερο στην σειρά μενού δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη να βρει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την βιβλιοθήκη  

 

 Το μενού Αρχική μας μεταφέρει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή στην κεντρική 

σελίδα  

 Το μενού Γενικά περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας  τις 

δωρεές που έγιναν στην βιβλιοθήκη καθώς και ένα άρθρο σχετικά με τον 

ευεργέτη και ιδρυτή της βιβλιοθήκης  

 Το μενού οι εκδώσεις μας περιέχει φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία τα οποία 

έχει εκδώσει η βιβλιοθήκη 

 Το μενού ψηφιοποιημένα βιβλία περιέχει ένα εργαλείο μέσα από το οποίο 

μπορούμε να κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας τα βιβλία που είναι περασμένα  

 Το μενού λέσχη ανάγνωσης περιέχει τα άρθρα της αντίστιχης κατηγορίας    

 Το μενού Σχολικές επισκέψεις  περιέχει τα άρθρα της αντίστιχης κατηγορίας    

 

 Το μενού ιστορία του βιβλίου περιέχει ένα άρθρο με το πώς «γεννήθηκε» το 

βιβλίο 

Έτσι κλείνω την παρουσίαση της ιστοσελίδας μου  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 Παρουσίαση της περιοχής διαχείρισης του joomla 
Σε αυτό το κεφάλαιο  θα περιγράψουμε αναλυτικά την περιοχή διαχείρισης. Είναι 

δηλαδή το  back end για την  κατασκευή και διαχείριση της ιστοσελίδας. Σε αυτό έχουν  

πρόσβαση οι διαχειριστές και ο ιδιοκτήτης της σελίδας   , οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν  

τις ρυθμίσεις και το περιεχόμενο της. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η φόρμα εισόδου 

του διαχειριστή 

 



 
 

 
 

 

Εικόνα 48 Login page 
 

 

 

 

 

Αφού βάλουμε  επιτυχώς τα στοιχεία εισόδου του διαχειριστή μεταφερόμαστε στην 

κεντρική σελίδα διαχείρισης η οποία περιλαμβάνει τα βασικά κουμπιά μέσα από τα 

οποία θα στήσουμε την ιστοσελίδα μας. Πάμε να τα περιγράψουμε  αναλυτικά . 



 
 

 
 

 

Εικόνα 49 Κεντρική σελίδα διαχείρισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6.1Γραμμή μενού 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την γραμμή μενού : 

 

Εικόνα 50 Γραμμή μενού 
  

 

Τα περιεχόμενα της γραμμής μενού περιέχουν εντολές που χρειάζονται για τη 

δημιουργία και τη διαχείριση της ιστοσελίδας.  

Στο κάτω  μέρος της γραμμής μενού βλέπουμε τις επιλογές: 

 

Εικόνα 51 Επιλογές Κάτω γραμμής 

 

Όπου αν κάνουμε  κλικ πάνω στο κουμπί  «View Site» , ανοίγει το περιβάλλον 

εμφάνισης της ιστοσελίδας (front end) .Κάνοντας κλικ στο κουμπί  μηνύματα μπορούμε 

να διαχειριστούμε τα μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει με τους χρήστες της ιστοσελίδας 

 

Εικόνα 52 Διαχείριση μηνυμάτων 

 

 

 

Αντίστοιχα πατώντας τα παρακάτω κουμπιά εμφανίζουμε τους συνδεδεμένους χρήστες 

τόσο στο περιβάλλον εμφάνισης ιστοσελίδας (front end) , όσο και στην περιοχή 

διαχείρισης.(Back end). Κάνοντας κλικ στο κουμπί  log out αποσυνδεόμαστε από την 

περιοχή διαχείρισης back end με ασφάλεια. 

 
Εικόνα 53 Συνδεδεμένοι χρήστες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6.2Ρυθμίσεις Γλώσσας 

 

Το joomla στην βασική του έκδοση έχει  εγκατεστημένη για όλο το περιεχόμενο του η 

αγγλική γλώσσα. Φυσικά μπορεί κανείς να εγκαταστήσει την ελληνική γλώσσα πολύ 

εύκολα μέσα από την περιοχή διαχείρισης.  Μπορούμε να βρούμε το αρχείο της 

ελληνικής γλώσσας στο επίσημο site του Joomla και να το κατεβάσουμε στον 

υπολογιστή μας. Στη συνέχεια από το menu Extensions κάνουμε κλικ στην εντολή 

extensions manager .Εμφανίζεται η περιοχή upload package file ,κάνουμε κλικ στην 

αναζήτηση, βρίσκουμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει και τέλος πατάμε upload &install. 

 

 
Εικόνα 54 Εγκατάσταση Ελληνικής γλώσσας 

 

Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα «Install package was successful» ,σημαίνει ότι το αρχείο 

μας εγκαταστάθηκε με επιτυχία.  

 
Εικόνα 55 Επιτυχής εγκατάσταση 

 

 

Στη συνέχεια ,πρέπει να ενεργοποιήσουμε την ελληνική γλώσσα. Στο μενού Extensions 

κάνουμε κλικ στην εντολή Language Manager .Στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές 

installed-site και installed-administrator. Επιλέγουμε για πιο από τα δυο θέλουμε να 

αλλάξουμε την γλώσσα , επιλέγουμε την γλώσσα που θέλουμε και πατάμε το κουμπί 

default, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 



 
 

 
 

 
Εικόνα 56 Ενεργοποίηση γλώσσας 

 

Εμείς θα συνεχίσουμε την παρουσίαση της περιοχής διαχείρισης με την αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3Μενού System  

Στην Περιοχή Διαχείρισης βλέπουμε την γραμμή μενού. Το μενού system περιέχει τις 

εντολές που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα : 



 
 

 
 

 

Εικόνα 57 Μενού system 
 

 

Κάνοντας κλικ στην εντολή control panel του μενού site εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 

, όπου υπάρχουν οι πιο σημαντικές περιοχές του Joomla: 

 

 
Εικόνα 58 Πίνακας ελέγχου 

 

 

Όπως βλέπουμε στο control panel στα δεξιά υπάρχουν διάφορα κουμπιά. Δηλαδή : 

 

 Πατώντας κανείς στο παρακάτω κουμπί μπορεί να προσθέσει ένα νέο άρθρο. 

 

 Πατώντας στο κουμπί Αrticle Manager μπορούμε να διαχειριστούμε τα άρθρα 

που δημιουργήσαμε και να καθορίσουμε που θέλουμε να εμφανιστούν και που 

όχι. 



 
 

 
 

 

 Πατώντας στο κουμπί Category Manager μπορούμε να διαχειριστούμε τις 

κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει, να καθορίσουμε που θα εμφανίζονται και 

που όχι ή να δημιουργήσουμε νέα κατηγορία.  

 

  Με το κουμπί Media Manager μπορούμε να «ανεβάσουμε» φωτογραφίες για την 

ιστοσελίδα μας.  

 

 Με το Menu Manager μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα μενού από τα οποία 

αποτελείται η ιστοσελίδα μας ,όπως σε ποιες θέσεις θα μπουν ,πότε θα 

εμφανίζονται και σε ποια θέση ή ακόμα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μενού. 

Τα μενού μπορεί να είναι main menu, user menu και horizonta menu σύμφωνα με 

το δικό μας site.  

 

  Με το κουμπί User Manager μπορούμε να ορίσουμε σε ένα χρήστη δικαιώματα 

σχετικά με το εάν μπορεί να επεξεργαστεί ένα άρθρο ή μια κατηγορία, ή 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα και 

επίπεδα πρόσβασης.   

 

  Με το κουμπί του Module Manager διαχειριζόμαστε να ενθέματα, δηλαδή σε 

ποια θέση θα εμφανίζονται και εάν θα εμφανίζονται κάπου, με ποια σειρά , ποιοι 

χρήστες μπορούν να το δουν. Στα ενθέματα εμφανίζονται οι διάφορες 

πληροφορίες, όπως μενού, διαφημίσεις, ψηφοφορίες και πολλές άλλες 

εφαρμογές.  

 

  Μέσα από την εντολή Extension Manager μπορούμε να αναζητήσουμε 

συμπιεσμένα αρχεία με διάφορες εφαρμογές , στη συνέχεια τα «ανεβάζουμε» και 

γίνεται αυτόματα η εγκατάσταση τους. Επίσης μπορούμε να κάνουμε 

εγκατάσταση ενός συμπιεσμένου αρχείου κατευθείαν στο server που φιλοξενεί το 

αρχείο της επέκτασης χωρίς να χρειάζεται να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή 

μας. Τέλος μπορούμε να εγκαταστήσουμε τις διάφορες ενημερώσεις που είναι 

διαθέσιμες.  

 

 Μέσα από το συγκεκριμένο μενού μπορούμε να διαλέξουμε ποια γλώσσα 

θέλουμε να έχουμε είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στην περιοχή της διαχείρισης. 

Με την επιλογή αυτή έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις 



 
 

 
 

,όπως αν το site είναι υπό κατασκευή ή μπορούμε να αλλάξουμε όνομα της 

ιστοσελίδας μας.  

 

  Από τη επιλογή αυτή του έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε template για την 

ιστοσελίδα μας , αλλά και περιβάλλον για την περιοχή διαχείρισης.  

 

 Από αυτή την επιλογή μπορούμε να αλλάξουμε τις διάφορες πληροφορίες του 

προφίλ του διαχειριστή.  

 

 Από αυτήν την επιλογή ελέγχουμε αν έχουμε ενημερώσεις προς εγκατάσταση.  

 

 Από εδώ μπορούμε να ενημερωθούμε για τις διάφορες επεκτάσεις που είναι 

διαθέσιμες. 

 

 

Τώρα ας επιστρέψουμε στις άλλες επιλογές από το μενού system που είναι η 

επιλογή Global Configuration όπου κάνουμε τις ρυθμίσεις που θα αφορούν την 

λειτουργία της ιστοσελίδας. 

 

Εικόνα 59 Ρυθμίσεις λειτουργικότητας 

 



 
 

 
 

Αν πατήσει κανείς στο σύνδεσμο site (site settings) θα δει τα περιεχόμενα του που είναι 

το όνομα της ιστοσελίδας , που μπορεί να το αλλάξει , μπορούμε να ρυθμίσουμε αν η 

ιστοσελίδα μας θα είναι offline ή Online , ή μπορούμε να εμφανίζουμε μήνυμα ότι η 

ιστοσελίδα μας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Επίσης μπορούμε να διαλέξουμε και τον 

κειμενογράφο με τον οποίο θα γράφουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. 

 Από τις επιλογές SEO settings , μπορεί κανείς να κάνει τις απαραίτητες επιλογές έτσι 

ώστε η ιστοσελίδα μας να πετύχει υψηλά ποσοστά κατάταξης στη λίστα των 

αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης που αυτό συνεπάγεται αύξηση της 

επισκεψιμότητας της σελίδας μας.  

 Από τις επιλογές cookie settings λύνονται πολλά ζητήματα σχετικά με την συμβατότητα 

του Joomla με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών όπως για παράδειγμα αν θέλουμε να 

καλύψουμε το domain name και όλα τα sub domain του με ένα cookie τότε στο πλαίσιο 

κειμένου γράφουμε το domain name και από μπροστά βάζουμε μια τελεία και με αυτό 

τον τρόπο , οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να κάνουν σε κάθε περιοχή Login αλλά 

χρησιμοποιώντας το cookie θα συνδέονται αυτόματα.  

Στις επόμενες επιλογές όπως στο system μπορεί να κάνει κανείς ρυθμίσεις σχετικά με 

την αποσφαλμάτωση του συστήματος ή ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση της 

προσωρινής μνήμης. 

 

Από την επιλογή server θα δει κανείς την περιοχή αποθήκευσης που αποθηκεύονται τα 

αρχεία της προσωρινής αποθήκευσης , αλλά και ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη 

συμπίεση των σελίδων και τις ρυθμίσεις σχετικά με την ζώνη και την τοπική ώρα . 

Επίσης παίρνουμε διάφορες πληροφορίες σχετικές με τη βάση δεδομένων αλλά και τις 

ρυθμίσεις που αφορούν το mail. Αυτές είναι :  

1. Database Settings: Εδώ αναφέρονται µερικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων που 

δηµιουργήσαµε κατά την εγκατάσταση του joomla. Επιγραµµατικά αναφέρονται: 

o Database Type: τί τύπος βάσης είναι. 

o  Hostname: το hostname για να µπούµε στην βάση µας  

o Username: το username που χρησιµοποιούµε για να µπούµε στην βάση 

µας  

o Database: το όνοµα της βάσης µας  



 
 

 
 

2. Mail Settings: Εδώ θα ορίσουµε ποιόν smtp server θα χρησιµοποιήσουµε για την 

προώθηση των µηνυµάτων κατά την εγγραφή ενός χρήστη ή την προσπάθεια 

επικοινωνίας του µαζί µας. Επιγραµµατικά έχουµε:  

 Mailer: Αυτή η ρύθµιση ορίζει ποιόν mailer να χρησιµοποιήσει για να 

παραδώσει τα µηνύµατα από τον χώρο.  

 Mail from: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιείται 

από το Joomla για να στείλουµε email.  

 From Name: Το όνοµα της ιστοσελίδας κατά την αρχική ρύθµιση ως 

όνοµα ταυτότητας στα µηνύµατα  

 Sendmail Path: Η διαδροµή όπου το πρόγραµµα Sendmail βρίσκεται. 

Αυτό συνήθως συµπληρώνεται από το Joomla κατά την αρχική ρύθµιση. 

Το µονοπάτι αυτό χρησιµοποιείται µόνο αν Mailer έχει οριστεί σε 

Sendmail.  

 SMTP Authentication: Εάν ο διακοµιστής SMTP απαιτεί έλεγχο 

ταυτότητας για την αποστολή αλληλογραφίας, το ορίζουµε σε Ναι. 

∆ιαφορετικά το αφήνουµε ΌΧΙ  

 SMTP Security: ποιά κρυπτογράφηση θα χρησιµοποήσει ο mail server για 

την αποστολή µηνυµάτων  

 SMTP Port: µέσω ποιάς “πόρτας” θα επικοινωνεί ο mail server  

 SMTP Username: Το όνοµα χρήστη που θα χρησιµοποιηθεί για την 

πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή  

 SMTP. SMTP Password: Ο κωδικός πρόσβασης που θα χρησιµοποιηθεί 

για την πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή SMTP.  

 SMTP Host: Η διεύθυνση SMTP για χρήση κατά την αποστολή 

αλληλογραφίας 



 
 

 
 

 

Εικόνα 60 Global server 

 

Οι ρυθμίσεις FTP λύνουν προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα αρχείων και φακέλων 

σε web server με λειτουργικό σύστημα linux.  

Η καρτέλα Permissions διαθέτει τις λειτουργίες σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών 

στην ιστοσελίδα και οι ρυθμίσεις αυτές είναι καθολικές και αφορούν ολόκληρη την 

ιστοσελίδα.  

Τέλος , από το σύνδεσμο text filters εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φιλτραρίσματος σε όλα 

τα πλαίσια κειμένου που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να υποβάλλουν περιεχόμενο στην 

ιστοσελίδα ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν. 

Από το μενού Maintenance , οι επιλογές που μας δίνονται έχουν σχέση με τις λειτουργίες 

για τη συντήρηση του συστήματος και της ιστοσελίδας 

 

Εικόνα 61 Global Check-in 

 

Από το μενού system information μπορούμε να δούμε πληροφορίες που σχετίζονται με 

τις ιδιότητες του συστήματος που έχει γίνει η εγκατάσταση του Joomla , με ποια έκδοση 

PHP ,MySQL και Apache. 

 



 
 

 
 

 
Εικόνα 62 System Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4Διαχείριση Περιεχομένου 

 

Το πιο σημαντικό κομμάτι στο Joomla είναι πως θα περάσουμε το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας και πως αυτό θα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι 

εύκολη η διαχείριση του από τον απλό χρήστη. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε 

αποτελεσματικά το περιεχόμενο του Joomla μας δίνεται η δυνατότητα να το 

οργανώσουμε σε επιμέρους κομμάτια. Τα επιμέρους αυτά κομμάτια είναι οι κατηγορίες , 

οι υποκατηγορίες και τα άρθρα . Σε μια κατηγορία μπορούμε να έχουμε υποκατηγορίες ή 

άρθρα , ή σε μια υποκατηγορία μπορούμε να έχουμε υποκατηγορία ή άρθρα. Όποτε 

καταλαβαίνουμε ότι το βάθος των υποκατηγοριών δεν έχει όριο. Τα άρθρα μπορούν να 

ανήκουν σε κάποια κατηγορία ή μπορεί να είναι ανεξάρτητα. 

 

6.4.1Διαχείριση και Δημιουργία Κατηγοριών 

 



 
 

 
 

Πατώντας το κουμπί Category Manager θα μας εμφανιστή η παρακάτω οθόνη 

 

 

Εικόνα 63 Διαχείριση κατηγοριών 

 

πάμε να δούμε τα βασικά κομμάτια που έχει η οθόνη 

 

 Ordering(κατάταξη) 

Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι κατηγορίες  

 Status(κατάσταση) 

όπως βλέπουμε όταν διπλά σε μία κατηγορία υπάρχει η αριστερή εικόνα τότε 

λέμε ότι είναι ενεργή .Αν δούμε σε κάποια κατηγορία την δεξιά εικόνα τότε αυτή 

είναι ανενεργή 

    

Εικόνα 64 Ενεργή κατηγορία Εικόνα 65 Ανενεργή κατηγορία 

    

                        

   

 

 Τιτλο 

Είναι το όνομα της κατηγορίας έτσι όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα . 

 Access (πρόσβαση) Στη στήλη αυτή φαίνεται ποιοι χρήστες επιτρέπεται να δουν 

την κατηγορία.  

  Language (γλώσσα) Εδώ φαίνεται σε ποια γλώσσα είναι δημοσιευμένη η 

κατηγορία  



 
 

 
 

 ID (Α/Α) Είναι ο αριθμός ταυτότητα που δίνεται στην κατηγορία από το Joomla  

 Filter (φίλτρο) Στο παρακάτω πλαίσιο μπορούμε εισάγοντας λέξεις κλειδιά να 

αναζητήσουμε κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν   

 

Εικόνα 66 Αναζήτηση κατηγοριών 

 

 Select Max Levels (επιλογή μέγιστων επιπέδων) Με την λίστα αυτή έχουμε τη 

δυνατότητα να κάνουμε φιλτράρισμα με βάση τα επίπεδα των κατηγοριών που 

έχουμε ορίσει.  

 Select Status (επιλογή κατάστασης) Με τη λίστα αυτή μπορούμε να κάνουμε 

αναζήτηση με βάση την κατάσταση της κατηγορίας , που μπορεί να είναι είτε 

published (δημοσιευμένες) , είτε unpublished (αδημοσίευτες) , είτε archived 

(αρχειοθετημένες) , είτε trashed ( διαγραμμένες) .  

  Select access (επιλογή πρόσβασης) Επιλογή κατηγορίας με βάση το επίπεδο 

πρόσβασης. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι δημόσιες (public), για μέλη 

(registered) , με ειδικό επίπεδο πρόσβασης (special) και ένα επίπεδο πρόσβασης 

χρηστών ( customer access level (example)).  

 Select language (επιλογή γλώσσας)  Επιλογή κατηγορίας με βάση τη γλώσσα 

που είναι δημοσιευμένη η κατηγορία Από τη επιλογή Επεξεργασία επιλεγμένων 

κατηγοριών με δέσμη εντολών (batch process the selected categories) μπορούμε 

να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε κατηγορίες .Φυσικά μετακινούνται ή 

αντιγράφονται αντίστοιχα και τα άρθρα που ανήκουν στις συγκεκριμένες 

κατηγορίες. 

 

Πατώντας τώρα το κουμπί new μεταφερόμαστε αυτόματα στην οθόνη για να 

δημιουργήσουμε καινούρια κατηγορία. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 67 Δημιουργία νέα κατηγορία 

 

 

Εισάγουμε τον τίτλο της κατηγορίας στο πλαίσιο κειμένου τίτλος (title) , στο 

πλαίσιο ψευδώνυμο (Alias) εισάγουμε το όνομα που θα χρησιμοποιεί το Joomla . 

Δεξιά  στη λίστα γονική κατηγορία (parent) επιλέγουμε αν η κατηγορία που 

θέλουμε να δημιουργήσουμε θα ανήκει σε κάποια άλλη κατηγορία ή όχι.  

Από την επιλογή “κατάσταση” (status) , επιλέγουμε την κατάσταση της 

κατηγορίας και από τη λίστα πρόσβαση (access ) καθορίζουμε ποιοι θέλουμε να 

έχουν πρόσβαση σε αυτήν την κατηγορία.  

Από την επιλογή «γλώσσας»(language) επιλέγουμε  σε ποια γλώσσα θέλουμε να 

είναι διαθέσιμη η κατηγορία. 

Απάνω από τον τίτλο  στην εικόνα θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει επιλογές για τις 

επιλογές δημοσίευσης ( publishing options) όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον 

χρήστη που δημιούργησε την κατηγορία,  

Από την επιλογή δικαιώματα ( category permissions) ορίζουμε τα δικαιώματα 

στην κατηγορία στα αντίστοιχα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών  

Τέλος από τις επιλογές μεταδεδομένων (Metadata option ) μπορούμε να 

γράψουμε μια περιγραφή ή λέξεις κλειδιά για την κατηγορία η οποία περιγραφή 

θα είναι ορατή από τις μηχανές αναζήτησης μέσα στον κώδικα της σελίδας. 

Πατώντας το κουμπί αποθήκευση (save) ή το αποθήκευση και κλείσιμο , 

αποθηκεύεται η κατηγορία που δημιουργήσαμε.  



 
 

 
 

Από την επιλογή αποθήκευση και νέα , τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 

νέα κατηγορία.  

 

Για την δική μας ιστοσελίδα δημιουργήσαμε με αυτόν τον τρόπο τις εξής 

κατηγορίες: 

 

Εικόνα 68 Κατηγορίες 

 

 

 

 

 

 

6.5Διαχείριση και Δημιουργία Άρθρων 

 

Πατώντας το κουμπί Διαχείριση άρθρων (Article manager) εμφανίζεται η παρακάτω 

οθόνη. 



 
 

 
 

 
Εικόνα 69 Διαχείριση άρθρων 

 

 Ordering(κατάταξη) 

Όπως και στις κατηγορίες έτσι και εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη σειρά με την 

οποία θα εμφανίζονται τα άρθρα   

 Status(κατάσταση) 

Όπως και στις κατηγορίες έτσι και στα άρθρα όταν  υπάρχει η αριστερή εικόνα 

τότε λέμε ότι είναι ενεργά .Αν δούμε σε κάποιο άρθρο την δεξιά εικόνα τότε αυτό 

είναι ανενεργό 

            

 

 

 Τιτλο 

Είναι το όνομα του άρθρου  έτσι όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα . 

 Κύριο (featured) Όταν ένα άρθρο έχει αυτή την πορτοκαλή ένδειξη μας δηλώνει 

ότι το άρθρο ανήκει σε μια ειδική κατηγορία που ονομάζεται featured. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 70 Κύριο άρθρο 

 Πρόσβαση ( access) Στη στήλη αυτή φαίνεται ποιοι χρήστες επιτρέπεται να δουν 

το άρθρο. 

 Δημιουργήθηκε από (Author) Εμφανίζεται το όνομα του συντάκτη του άρθρου  

 Ημερομηνία (date) Εμφανίζεται η ημερομηνία δημιουργίας του άρθρου.  

 Γλώσσα (language) Στη στήλη αυτή εμφανίζεται σε ποια γλώσσα είναι 

δημοσιευμένο το άρθρο  

  ID (A /A) Είναι ο αριθμός-ταυτότητα που δίνεται στο άρθρο από το Joomla. 

 Filter (φίλτρο) Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε εισάγοντας λέξεις κλειδιά να 

αναζητήσουμε τα άρθρα που μας ενδιαφέρουν 

 

Εικόνα 71 Αναζήτηση Άρθρου 

 

 Select Status (επιλογή κατάστασης) Με τη λίστα αυτή μπορούμε να κάνουμε 

αναζήτηση με βάση την κατάσταση του άρθρου , που μπορεί να είναι είτε 

published (δημοσιευμένο) , είτε unpublished (αδημοσίευτο) , είτε archived 

(αρχειοθετημένο) , είτε trashed ( διαγραμμένο) .  

  Select category (επιλογή κατηγορίας) Επιλογή άρθρου με βάση σε ποια 

κατηγορία ανήκει το άρθρο.  

 Select access (επιλογή πρόσβασης) Επιλογή άρθρου με βάση το επίπεδο 

πρόσβασης. Τα άρθρα μπορεί να είναι δημόσια(public), για μέλη (registered) , με 

ειδικό επίπεδο πρόσβασης (special). 

 Select author Αναζήτηση και επιλογή άρθρου με βάση τον αρθρογράφο του 

άρθρου.  

 Select language (επιλογή γλώσσας) Επιλογή άρθρου με βάση τη γλώσσα που 

είναι δημοσιευμένο 

 

 

 

 

Πατώντας το κουμπί New ή Νέο όπως βλέπουμε στην εικόνα  προχωράμε στην 

δημιουργία νέου άρθρου 



 
 

 
 

 

Εικόνα 72 Νέο Άρθρο 

 

Εισάγουμε τον τίτλο του άρθρου στο πλαίσιο κειμένου τίτλος (title), στη λίστα 

κατηγορία (category) επιλέγουμε σε ποια κατηγορία θέλουμε να ανήκει το άρθρο που 

δημιουργήσαμε . 

 

Από την επιλογή “κατάσταση” (status) στο δεξιό μενού, επιλέγουμε την κατάσταση του 

άρθρου και από τη λίστα πρόσβαση (access ) καθορίζουμε ποιοι θέλουμε να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό.  

 

Από την επιλογή «γλώσσας» ορίζουμε σε ποια γλώσσα θέλουμε να είναι διαθέσιμο το 

άρθρο. 

 

Από την επιλογή δικαιώματα ( permissions)που βρίσκετε στο οριζόντιο μενού ορίζουμε 

τα δικαιώματα στο άρθρο στα αντίστοιχα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών. 

 

Στην περιοχή «Κείμενο Άρθρου» (article text) δηλαδή την μεγάλη άσπρη περιοχή κάτω 

από τα εικονίδια γράφουμε το κείμενο που θα περιέχει το άρθρο. Εκτός από κείμενο 

μπορούμε να εισάγουμε και εικόνα και βίντεο. Επίσης μπορούμε να χωρίσουμε το 

κείμενο σε δυο κομμάτια χρησιμοποιώντας το κουμπί Περισσότερα (read more) , έτσι ο 

editor αυτόματα διασπά το κείμενο ώστε να εμφανίζεται στο front end σε μορφή web 

blog δηλαδή εμφανίζει την εισαγωγή του κειμένου και το link το οποίο οδηγεί στην 

εμφάνιση ολόκληρου του άρθρου. 

 

 

 

Για να αποθηκεύσουμε το άρθρο έχουμε 3 επιλογές: 

 

1. Αποθήκευση (save) :Πατώντας το κουμπί 1 όπως βλέπουμε στην εικόνα 

αποθηκεύεται το άρθρο που δημιουργήσαμε και παραμένουμε στο άρθρο.   



 
 

 
 

2. Αποθήκευση και κλείσιμο (save & close): Πατώντας το κουμπί 2 όπως 

βλέπουμε στην εικόνα αποθηκεύεται το άρθρο που δημιουργήσαμε και βγαίνουμε 

από το  άρθρο   

3. Αποθήκευση και νέο (save & new): Πατώντας το κουμπί 3 όπως βλέπουμε στην 

εικόνα αποθηκεύεται το άρθρο που δημιουργήσαμε και αυτομάτως περνάμε στην 

δημιουργία νέου.  

  

 

Εικόνα 73 Αποθήκευση Άρθρου 

 

 

 

 

Για το δικό μας site έχουμε δημιουργήσει  τα εξής άρθρα στις εξής κατηγορίες : 

 

 Κατηγορία library 



 
 

 
 

 

Εικόνα 74 Κατηγορία library 

 

 Κατηγορία πολιτισμός 



 
 

 
 

 

Εικόνα 75 Κατηγορία πολιτισμός 

 

 

 Κατηγορία αρχικά νεα  

 

Εικόνα 76 Κατηγορία αρχικά νέα 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Κατηγορία λέσχη ανάγνωσης  

 

Εικόνα 77 Κατηγορία λέσχη ανάγνωσης 

 

 Κατηγορία σχολικές επισκέψεις  

 

Εικόνα 78 Κατηγορία σχολικές επισκέψεις 

 

 

 Κατηγορία Υπηρεσίες βιβλιοθήκης  



 
 

 
 

 

Εικόνα 79 Κατηγορία υπηρεσίες βιβλιοθήκης 

 

 Κατηγορία συχνές ερωτήσεις  

 

Εικόνα 80 Κατηγορία συχνές ερωτήσεις 

 

 



 
 

 
 

6.6Διαχείριση πολυμέσων 

Η περιοχή Διαχείριση Πολυμέσων (media manager) είναι η περιοχή μέσα από την οποία 

μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα αρχεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε στην 

ιστοσελίδα. Τα αρχεία που μπορούν να μεταφορτωθούν είναι εικόνες , βίντεο , αρχεία 

word , PDF , αρχεία κειμένου και πολλά ακόμα. 

 

 
Εικόνα 81 Media manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7Διαχείριση και Δημιουργία μενού 

 



 
 

 
 

Τα μενού είναι τα αντικείμενα που βοηθάνε το χρήστη στην πλοήγηση μέσα στην 

ιστοσελίδα. Με τα μενού συνδέουμε όλα τα αντικείμενα περιεχομένου δηλαδή τα άρθρα 

και τις κατηγορίες. Η θέση που θα έχει ένα μενού στην ιστοσελίδα εξαρτάται από τα 

ενθέματα (modules) .Τα μενού μπορεί να είναι είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα. Πρέπει 

πρώτα να δημιουργήσουμε το μενού και μετά να ορίσουμε τα στοιχεία του μενού δηλαδή 

τους συνδέσμους που κάνοντας κλικ πάνω τους θα μας οδηγούν στις επιθυμητές σελίδες. 

 

 
Εικόνα 82 Διαχείριση μενού 

 

Η οθόνη διαχείρισης έχει τα εξής στοιχεία 

 Τίτλος (title) Στη στήλη αυτή εμφανίζεται το όνομα του μενού.  

 Δημοσιευμένα , αδημοσίευτα , απορριφθέντα Στη στήλη αυτή εμφανίζεται ο 

αριθμός των δημοσιευμένων , των αδημοσίευτων και των απορριφθέντων μενού 

αντίστοιχα 

  Ενθέματα συνδεδεμένα με μενού (Module linked to the menu) Στη στήλη 

αυτή εμφανίζονται όλα τα modules με τα οποία είναι συνδεδεμένο το μενού.   

 A/A (ID) Είναι ο αύξων αριθμός που δίνεται στο μενού από το Joomla 

 

 

Πατώντας τώρα το κουμπί New ή Νέο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μενού και 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

 

 
Εικόνα 83 Add menu 

 



 
 

 
 

Όπου εισάγουμε ένα όνομα για το μενού που θέλουμε να δημιουργήσουμε , στο είδος 

του μενού εισάγουμε ένα όνομα που θα χρησιμοποιεί το Joomla και στο πεδίο περιγραφή 

θα πρέπει να συμπληρώσουμε μια μικρή περιγραφή για το μενού . έπειτα πατώντας το 

αποθήκευση το μενού μας έχει αποθηκευτεί. 

Για να εμφανιστεί κάποιο μενού στην ιστοσελίδα μας πρέπει να το συνδέσουμε με ένα 

στοιχείο μενού (menu items) , που πρέπει να το δημιουργήσουμε .  

Πατώντας στην επιλογή Στοιχεία Μενού (menu items) και έπειτα new εμφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη : 

 

 

 

Εικόνα 84 Νέο Μενού 

 

 

Πρέπει αρχικά να επιλέξουμε το είδος του στοιχείου ,πατώντας το κουμπί select  ,που 

μπορεί να είναι : 

 



 
 

 
 

 
Εικόνα 85 Είδη στοιχείων - Εμφάνιση περιεχομένου 

 

 

 

Στη συνέχεια αφού ορίσουμε τον τύπο του στοιχείου μενού που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε ορίζουμε αν θέλουμε να είναι δημοσιευμένο (published) ή όχι , 

ελέγχουμε το επίπεδο προσβασιμότητας των χρηστών ,ορίζουμε πόσες στήλες και πόσα 

αντικείμενα θα εμφανίζονται όταν πατάμε το μενού αυτό και πολλές  άλλες παραμέτρους 

που έχουν να κάνουν µε την εμφάνιση κυρίως του περιεχομένου και πατάμε το κουμπί  

save. 

 

 

 

 

6.8Διαχείριση και Δημιουργία χρηστών 

 



 
 

 
 

Άλλο ένα βασικό κομμάτι είναι ηΔημιουργία και Διαχείριση Χρηστών Ο διαχειριστής 

της σελίδας μπορεί να ορίζει αλλά και να ελέγχει τα στοιχεία των μελών αλλά και το 

επίπεδο πρόσβασης που αυτοί έχουν .  

Οι χρήστες χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

 Εγγεγραμμένοι χρήστες  

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αυτοί που έχουν αποκτήσει δηλαδή username και 

κωδικό µπορούν να παρέχουν και περιεχόμενο, µια δυνατότητα την οποία δεν 

διαθέτουν οι επισκέπτες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πάλι χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες στους χρήστες front-end και στους χρήστες backend. 

 Επισκέπτες  

 Οι επισκέπτες αναλόγως πως έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής την ιστοσελίδα 

µπορούν να δουν ορισμένα κομμάτια από αυτόν ή και όλα 

 

Τέλος από το μενού διαχείριση χρηστών μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα νέο χρήστη 

ή ακόμα και μια ομάδα χρηστών. Να ορίσει το επίπεδο πρόσβασης τους και ποια 

δικαιώματα θα έχουν αυτοί οι χρήστες 

 

Εικόνα 86 Διαχείριση χρηστών 

 

 

 

6.9Εφαρμογές (components) 

 

Το μενού αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που βοηθάνε μια σελίδα 

να γίνει πιο αποδοτική. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι διαφημίσεις (banners) , 



 
 

 
 

πελάτες μια συγκεκριμένης διαφήμισης , μπορεί να είναι επαφές , που χρησιμεύουν για 

την επικοινωνία των χρηστών με του υπεύθυνους της ιστοσελίδας μέσω φόρμας 

επικοινωνίας , αποστολή μαζικών μηνυμάτων προς τους εγγεγραμμένους χρήστες , 

μπορεί να είναι ροή ειδήσεων (newsfeeds) που μέσα από αυτή την λειτουργία μπορούμε 

να παρακολουθούμε άρθρα , νέα , ειδήσεις από άλλες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν 

αυτή την λειτουργία, και τέλος η λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης επιτρέπει στον 

χρήστη να αναζητήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με λέξεις κλειδιά. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.10 Module Manager 

 

Με το module manager επιλέγουμε τις δυναμικές υπηρεσίες που θέλουμε να περάσουμε 

στο site μας για να είναι πιο εύχρηστο στον χρήστη  

 



 
 

 
 

 
Εικόνα 87 Module  Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Plugin Manager 

 

Σε αυτό το κομµάτι, φορτώνονται όλα τα plugin. Για την επιστήµη των υπολογιστών, το  

plug-in είναι ένα σύνολο από στοιχεία λογισµικού που προσθέτει ειδικές ικανότητες σε 

µια µεγαλύτερη εφαρµογή λογισµικού. 



 
 

 
 

 
Εικόνα 88 Plugin Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Template  Manager 

 

Είναι η περιοχή που διαχειριζόμαστε το template που θα στηρίζει την σελίδα. Από 

default, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε του joomla ή να κατεβάσουµε από το internet 

έτοιµα free και να τα φορτώσουµε στο joomla μέσα από την περιοχή extension manager. 



 
 

 
 

 

Εικόνα 89 Template Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα  

 

Το Joomla μας παρέχει ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών που είναι αρκετά χρήσιμες για το 

αντικείμενο της σελίδας μας  και έχει μεγάλη κοινότητα για την επίλυση των 

προβλημάτων . 



 
 

 
 

Μπορούμε να βρούμε  αρκετά modules και extensions  δωρεάν  στο διαδίκτυο οπότε 

μειώνετε σημαντικά το κόστος της κατασκευής . 

 Να προσθέσουμε ότι αρκετά συχνά για τα module ,extension,components  

δημοσιεύονται καινούριες εκδόσεις , με καινούριες δυνατότητες και έτσι λύνουν  τα 

προβλήματα που ενδεχομένως να είχαν οι παλιές  . Χρησιμοποιώντας το Joomla και τις 

πολλές δυνατότητες που παρέχει  , καταλήξαμε   στο συμπέρασμα ότι το Joomla είναι 

ένα καταπληκτικό δωρεάν εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων.  
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Μελλοντική δουλειά 

 

Μελλοντικά  μπορούμε να προσθέσουμε ένα virtual tour από τους χώρους της 

βιβλιοθήκης , να περάσουμε μια εφαρμογή για να μπορούν οι επισκέπτες να διαβάζουν 

σε πραγματικό χρόνο τα βιβλία μας. 

Μπορούμε ακόμα  να αλλάξουμε τα templates , τις φωτογραφίες , τα ενθέματα , τα 

προθέματα , τον κώδικα της σελίδας μας   και γενικά ότι στιλιστικές  αλλαγές θέλουμε 

ώστε να ανανεωθεί το site μας προς το καλύτερο και να έχουμε περισσότερη 

επισκεψιμότητα . 
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