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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έχουµε αντικείµενο τη σχεδίαση και κατασκευή ενός 

ανταποκρίσιµο πρότυπο (responsive template) για µια ιστοσελίδα που έχει τη µορφοποίηση 

one-page. Για την υλοποίηση της ιστοσελίδας χρησιµοποιούµε την έκδοση 3.2 του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) Joomla!, επίσης χρησιµοποιήθηκε η 

τελευταία έκδοση, 5, του Gantry Framework. 

Για την υλοποίηση έγινε χρήση της γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου HTML, των γλωσσών 

συγγραφής σεναρίων (scripting languages) PHP και JavaScript, της γλώσσας µορφοποίησης 

περιεχοµένου CSS και για την αποθήκευση δεδοµένων της γλώσσας προγραµµατισµού των 

βάσεων δεδοµένων SQL. 

Στόχος µας ήταν ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας µε µορφολογία one-page 

στην οποία θα παρουσιάζονται µε όµορφο και σύγχρονο τρόπο όλες οι πληροφορίες που 

αφορούν µια εταιρεία startup που προσφέρει µια υπηρεσία εύρεσης TAXI. Επίσης στόχος 

µας είναι η ιστοσελίδα να είναι ανταποκρίσιµη (responsive) έτσι ώστε το περιεχόµενο της να 

προβάλλεται σωστά σε συσκευές µε µικρότερες αναλύσεις οθόνης όπως κινητά 

(smartphones) και ταµπλέτες (tablet).  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι σηµαντικές συντοµογραφίες που έχουν χρησιµοποιηθεί 

στο κείµενο της πτυχιακής: 

 

HTML: Hypertext Markup Language, Γλώσσα Σήµανσης Υπερκειµένου 

ASP: Active Server Pages, Σελίδες Ενεργού Εξυπηρετητή 

JSP: Java Server Pages, Σελίδες Εξυπηρετητή Java 

PHP: Hypertext Preprocessor, Προεπεξεργαστής Υπερκειµένου 

SEO: Search Engine Optimization, Βελτιστοποίηση προς τις Μηχανές 

Αναζήτησης 

CSS: Cascade Style Sheets, Αλληλουχία Φύλλων Στυλ 

CMS: Content Management System, Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

SCSS: Sassy CSS 

URL: Uniform Resource Locator, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων 

curl: Client URL, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων πελάτη 

http: Hypertext Transfer Protocol, Πρωτόκωλλο Μεταφοράς Υπερκειµένου 

FTP File Transfer Protocol, Πρωτόκολλο Μεταφοράς αρχείου 
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επισήµως στην ελληνική γλώσσα, µπορεί να αναφερθεί σε αυτήν την ενότητα η απόδοση 

στην ελληνική που θεωρείται περισσότερο δόκιµη. π.χ.:  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το διαδίκτυο, σήµερα, έχει γίνει πιο προσιτό από ποτέ. Οι έρευνες δείχνουν πως στην 

Ελλάδα πάνω από επτά στα δέκα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το ποσοστό των 

ατόµων που περιηγούνται στο διαδίκτυο είναι 82%, ενώ αυτοί που περιηγούνται καθηµερινά 

αγγίζουν το 70%. Αυτό σηµαίνει πως η ανάγκη και η ζήτηση για κατασκευή ιστοσελίδων 

έχει αυξηθεί σηµαντικά. 

Για να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση αναπτύχθηκαν πλατφόρµες διαχείρισης περιεχοµένου, τα 

λεγόµενα Content Management Systems. Με τη χρήση των συστηµάτων αυτών έγινε εύκολη 

η κατασκευή και η διαχείριση ιστοσελίδων ακόµη και από άτοµα που δεν έχουν την 

απαραίτητη εξειδίκευση. Το joomla είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες πλατφόρµες. 

Η δεύτερη ανάγκη που προκύπτει είναι η προβολή των ιστοσελίδων, εκτός της προβολή τους 

µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι προγραµµατιστές πρέπει να λάβουν υπόψιν και το 

µεγάλο κοινό πλέον που κάνει χρήση κινητών τηλεφώνων. Η κατασκευή µιας ιστοσελίδας 

πρέπει να γίνει έτσι ώστε να προβάλλεται διαφορετικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

διαφορετικά σε κινητά τηλέφωνα. Αυτό επιτυγχάνεται µε διάφορα εργαλεία ένα εκ των 

οποίων είναι και το Gantry Framework. 

Θα σχεδιάσουµε λοιπόν ένα template µε το Gantry Framework το οποίο θα προσφέρει σε µια 

ιστοσελίδα κατασκευασµένη µε joomla όλα τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου 

site, θα επικεντρωθούµε στα δύο βασικά να είναι responsive (προσαρµοσµένη προβολή σε 

κινητά τηλέφωνα και ταµπλέτες), να έχει διάταξη one page έτσι ώστε να προβάλει όλα τα 

βασικά στοιχεία της ιστοσελίδας στην αρχική του σελίδα. 
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1 Η Χρήση Του ∆ιαδικτύου  

1.1 Το ∆ιαδίκτυο σήµερα 

Καθώς οι τεχνολογίες ωριµάζουν η διείσδυσή τους στην καθηµερινότητα όλο και αυξάνεται. 

Οι πολίτες αποκτούν οικειότητα µε τις τεχνολογίες και αυτές γίνονται αναπόσπαστο µέρος 

της καθηµερινότητάς τους. Οι έρευνες της Ελληνικής Στατιστική Υπηρεσίας όσων αφορά το 

βαθµό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους το επιβεβαιώνουν. 

Πλέον το 68.1% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό που αυξήθηκε 

κατά 50% περίπου από το 2010 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015).  

Η εκτεταµένη λοιπόν χρήση του διαδικτύου έχει δηµιουργήσει και αντίστοιχες ανάγκες. Οι 

πολίτες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για διάφορους λόγους, είτε για κοινωνικούς σκοπούς, 

είτε για ενηµέρωση, είτε για επαγγελµατικούς λόγους, είτε για αγοραπωλησίες. Συνεπώς 

ξεπηδούν διαφορετικές ανάγκες για τον καθένα που θέλει να προβάλλει περιεχόµενο στο 

διαδίκτυο. 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από διαφορετικές συσκευές, πχ ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ταµπλέτες. Η κάθε συσκευή έχει ξεχωριστές απαιτήσεις για 

την προβολή του περιεχοµένου. Η προβολή ιστοσελίδων σε κινητά τηλέφωνα και ταµπλέτες 

πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά τη κατασκευή της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

είναι δυναµική δηλαδή να έχει διαφορετικό περιβάλλον διεπαφής για να είναι φιλική στο 

χρήστη κατά την περιήγηση σε αυτή από οποιαδήποτε συσκευή.  

  

1.1.1 ∆υναµική Ιστοσελίδα 

Για τη δηµιουργία ενός ιστοτόπου µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε δυναµικές είτε 

στατικές ιστοσελίδες. Οι δυναµικές ιστοσελίδες θεωρούνται δοµικό στοιχείο του 

Παγκόσµιου ιστού (Web 2.0) όπου η πληροφορία διαµοιράζεται σε πολλαπλές ιστοσελίδες. 

∆υναµική θεωρείται η ιστοσελίδα η οποία δηµιουργείτε δυναµικά τη στιγµή που ο χρήστης 

αποκτά πρόσβαση σε αυτή ή τη στιγµή που αλληλεπιδρά µε το διακοµιστή.  
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Η δυναµική ιστοσελίδα δηµιουργείται όταν εκτελείται ένα σενάριο εντολών µε δύο τρόπους: 

είτε τοπικά στο χρήστη ή στον εξυπηρετητή, είτε και στους δυο:  

• Τοπικά στον χρήστη 

Η ιστοσελίδα περιέχει κάποια σενάρια εντολών η εκτέλεση των οποίων προσφέρει στη 

σελίδα διαδραστικότητα. Η ιστοσελίδα δηµιουργείται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη 

µετά από την εκτέλεση των σεναρίων από τον εξυπηρετητή. Τα σενάρια αυτά εκτελούνται σε 

γλώσσες όπως η JavaScript και η ActionScript. 

• Στον εξυπηρετητή 

Σε αυτή την περίπτωση η ιστοσελίδα δηµιουργείται από ένα λογισµικό που τρέχει στον 

εξυπηρετητή. Αυτό συµβαίνει όταν ο χρήστης συνδέεται στον εξυπηρετητή ο οποίος 

δηµιουργεί δυναµικά τις ιστοσελίδες και τις επιστρέφει σε γλώσσα HTML. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι ιστοσελίδες έχουν δηµιουργηθεί και είναι αποθηκευµένες στον εξυπηρετητή 

στατικά έτσι ώστε να µην υπερφορτώνεται ο εξυπηρετητής και η δηµιουργία των 

ιστοσελίδων γίνεται αρχικά ή όταν αλλάξει περιεχόµενο. Το λογισµικό αυτό είναι συνήθως 

υλοποιηµένο µε τεχνολογίες ASP, JSP, PHP. (Wikipedia, 2018) 

 

1.1.2 Responsive Web Design 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των tablets και των κινητών συσκευών για την πλοήγηση στο 

διαδίκτυο αυξάνεται µε αστρονοµικούς ρυθµούς από ότι παλαιότερα που χρησιµοποιούσαµε 

αποκλειστικά σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπάρχει όµως ένα µεγάλο πλήθος 

ιστοσελίδων που δεν είναι έτοιµες για να προβάλουν το περιεχόµενό τους σε τέτοιου είδους 

συσκευές, αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην εµφάνιση των ιστοσελίδων, λόγω 

ποικιλίας διαστάσεων στις οθόνες των συσκευών, καθώς και διαφόρων ασυµβατοτήτων 

µεταξύ τους. 

Το Responsive Web Design ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη και των συσκευών που 

αυτός χρησιµοποιεί, η διάταξη της ιστοσελίδας αλλάζει µε βάση το µέγεθος και τις 

δυνατότητες της συσκευής που προβάλλεται. Αποφεύγονται έτσι τα παραπάνω προβλήµατα 
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και προσφέρεται στον επισκέπτη η καλύτερη δυνατή εµπειρία πλοήγησης, καθώς και η 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το εκάστοτε µέσο που χρησιµοποιεί. 

Η συνήθης µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η ανίχνευση της συσκευής αλλά και της 

ανάλυσης της οθόνης αυτής του επισκέπτη. Όταν η ανάλυση είναι µεγάλη, δηλαδή 

µεγαλύτερη από 1000px, η ιστοσελίδα προβάλλεται πλήρης µε την αρχική σχεδίαση. Αν 

ανιχνευτούν µικρότερες διαστάσεις από αυτές τότε αλλάζει η διάταξη της ιστοσελίδας καθώς 

συνήθως γίνεται προβολή σε µία στήλη των διαφόρων στοιχείων της και κάποια αντικείµενα 

µπορούν ακόµα και να σταµατήσουν να προβάλλονται. 

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά από τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση Responsive Web 

Design: 

• Βασικό πλεονέκτηµα είναι η ύπαρξη ιστοσελίδων που συµπεριφέρονται διαφορετικά 

µε βάση τη συσκευή που προβάλλονται. Έχουµε λοιπόν τη δυνατότητα να 

επισκεφθούµε µια ιστοσελίδα χωρίς να αντιµετωπίσουµε πρόβληµα είτε από έναν 

προσωπικό υπολογιστή είτε από µια κινητή συσκευή έχοντας την καλύτερη δυνατή 

εµπειρία πλοήγησης. 

• Analytics: Μπορούµε να έχουµε µια πλήρη αναφορά όσο αναφορά τους χρήστες και 

τις συσκευές που χρησιµοποίησαν για να επισκεφτούν την ιστοσελίδα µας. 

• Σύνδεσµοι: ∆εν χρειαζόµαστε διαφορετικούς συνδέσµους για να προβάλει κάποιος 

την ιστοσελίδα σε κάθε συσκευή αλλά µε τη χρήση ενός µόνο συνδέσµου µπορεί να 

έχει πρόσβαση ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα ανεξάρτητα από τη συσκευή που 

χρησιµοποιεί. 

• SEO: Ένα url συµπεριλαµβάνει όλα τα links που θέλουµε να έχουµε. 

• Λύνει το µεγάλο πρόβληµα της συντήρησης, ανανέωσης µιας ιστοσελίδας καθώς 

χρειάζεται να γίνονται οι εργασίες µόνο µία φορά και δεν είναι αναγκαία η 

συντήρηση τριών διαφορετικών ιστοσελίδων ανάλογα µε τη συσκευή που 

προβάλλονται. 

• Σηµαντική µείωση του χρόνου συνεπώς και του κόστους σχεδίασης της δοµής µιας 

ιστοσελίδας για την προβολή της σε διαφορετικές συσκευές. 
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Η τεχνική του responsive web design πλέον είναι η δηµοφιλέστερη, αυτό συµβαίνει γιατί 

είναι µια οικονοµική λύση για όποιον θέλει να κατασκευάσει µια ιστοσελίδα που θα είναι 

προσβάσιµη από οποιαδήποτε συσκευή και κάθε browser. Συνέπεια αυτού είναι η καλύτερα 

εµπειρία του χρήστη που µε τη σειρά του επιφέρει αύξηση των επισκέψεων στην ιστοσελίδα 

αλλά και του χρόνου παραµονής του επισκέπτη. Οι απαιτήσεις του σχεδιασµού µια σελίδας 

µε την τεχνική του responsive web design είναι απαιτητική, καθώς θα πρέπει οι 

προγραµµατιστές να γνωρίζουν τις γλώσσες προγραµµατισµού HTML, CSS και Javascript 

για να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Σήµερα βέβαια υπάρχουν πολλά εργαλεία 

σχεδίασης ιστοσελίδων, ένα από αυτά είναι και το Gantry Framework. (Marcotte, 2010) 

 

1.1.3 ∆ιαφορετικοί Τύποι Ιστοσελίδων 

 Η προβολή περιεχοµένου στο διαδίκτυο γίνεται µέσα από ιστοσελίδες, η παραµετροποίηση 

αυτής γίνεται κάθε φορά σύµφωνα µε τις ανάγκες του περιεχοµένου αλλά και την αισθητική 

του ιδιοκτήτη της σελίδας, Κάθε άτοµο που θέλει να προβάλλει περιεχόµενο στο διαδίκτυο 

έχει διαφορετικές απαιτήσεις όσων αναφορά την αισθητική της σελίδας του σύµφωνα µε τις 

δικές του προτιµήσεις. 

Πέρα όµως από την αισθητική πλευρά υπάρχουν κάποια σηµεία αναφοράς, δηλαδή ανάλογα 

µε το περιεχόµενο και το είδος της ιστοσελίδας υπάρχουν συγκεκριµένοι τρόποι προβολής 

του περιεχοµένου. Οι βασικές κατηγορίες φαίνονται παρακάτω: 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα: Είναι ένα είδος ιστοσελίδων που έχουν κατακλύσει την 

αγορά. Αυτό συµβαίνει γιατί είναι όλο και περισσότεροι οι επιχειρηµατίες που αναζητώντας 

ένα ευρύτερο κοινό για να προβάλλουν τα προϊόντα τους καταφεύγουν στη λύση των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Οι ιστοσελίδες που εξυπηρετούν τέτοιες ανάγκες έχουν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως η κατηγοριοποίηση των προϊόντων, η ύπαρξη του 

καλαθιού για την οµαδοποίηση των προϊόντων που θέλει να αγοράσει ο χρήστης καθώς και η 

διασύνδεση µε κάποια τράπεζα ώστε να πραγµατοποιούνται οι χρηµατικές συναλλαγές. 

Τα ιστολόγια: Ένα είδος ιστοσελίδας είναι και τα προσωπικά ιστολόγια (blogs). Στην 

περίπτωση αυτή ο κάθε χρήστης διαµορφώνει την σελίδα και προβάλλει περιεχόµενο που 

αφορά τον ίδιο. Τα ιστολόγια έχουν συγκεκριµένη λειτουργικότητα, προβάλλονται οι 
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αναρτήσεις του χρήστη από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη, µπορείς να περιηγείσαι από 

την µία ανάρτηση είτε στην επόµενη είτε στην προηγούµενη, καθώς επίσης υπάρχει και 

χρονική οµαδοποίηση των αναρτήσεων. 

Forum: Τα forum είναι θεµατικές ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής 

µελών. Τα µέλη σε ιστοσελίδες τέτοιου τύπου µπορούν να σχηµατίσουν συζητήσεις µεταξύ 

τους πάνω σε διάφορα θέµατα, να ανταλλάξουν γνώµες και απόψεις, πάνω στους κανόνες 

που θέτει πάντα ο διαχειριστής. Τέτοιου τύπου ιστοσελίδες έχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις 

όπως τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε χρήστης, η δηµιουργία συζητήσεων, η ταξινόµηση των 

συζητήσεων ανάλογα µε το θέµα, η αποστολή µηνυµάτων απευθείας από χρήστη σε χρήστη, 

καθώς και η προσωπική αξιολόγηση χρηστών. 

One-Page: Πολύ διαδεδοµένες σήµερα είναι οι ιστοσελίδες τύπου One-Page. Οι ιστοσελίδες 

αυτές είναι πολύ δηµοφιλείς σήµερα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι η προβολή του 

περιεχοµένου γίνεται σε µία µόνο ιστοσελίδα η οποία είναι χωρισµένη σε ενότητες και ο 

χρήστης µπορεί να περιηγηθεί εύκολα και γρήγορα ανάµεσα τους. 

 

1.1.4 Ιστοσελίδες τύπου One-Page 

Στην πτυχιακή αυτή θα αναπτύξουµε template για µια one page ιστοσελίδα. Οι σελίδες αυτές 

έχουν γίνει πολύ δηµοφιλείς στις µέρες µας. Αυτό συµβαίνει για διάφορους λόγους:  

• Έλεγχος της ροής της πληροφορίας 

Όλες οι ιστοσελίδες έχουν σκοπό την ανάπτυξη µιας ιστορίας για το χρήστη. Όσο 

προσεκτικά και αν δοµηθεί µια ιστοσελίδα µε πολλαπλές σελίδες δεν µπορεί να αποτρέψει το 

χρήστη να πηγαίνει µπρος πίσω σε διάφορες σελίδες χάνοντας έτσι χρόνο αλλά και µεγάλο 

όγκο πληροφοριών. Εν αντιθέσει σε one-page ιστοσελίδες αυτό αποτρέπεται γιατί υπάρχει 

έλεγχος η ροή των πληροφοριών προς το χρήστη.  

• Αυξηµένο ενδιαφέρον του χρήστη 

Ο χρήστης είναι αποδεδειγµένο ότι χάνει το ενδιαφέρον του εύκολα, ιδιαιτέρως όταν 

περιηγείται σε ιστοσελίδες µε µεγάλα κοµµάτια κειµένου, είτε µε βίντεο τα οποία 

προσπερνούν χάνοντας έτσι µεγάλο όγκο πληροφοριών. Αντίθετα αυτό ελαχιστοποιείται 
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στην περίπτωση µας, το σκρολάρισµα δηµιουργεί κίνηση και κεντρίζει το ενδιαφέρον του 

χρήστη κάνοντας την ιστοσελίδα πιο διαδραστική από την επιλογή ενός βίντεο ή την 

ανάγνωση τεραστίων όγκων κειµένου. 

• Μικρός όγκος περιεχοµένου 

Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει µεγάλος όγκος περιεχοµένου για προβολή είναι η 

ιδανική περίπτωση. Μία εταιρεία που έχει λίγες παραγράφους και εικόνες για να προβάλλει 

αν επέλεγε να το κάνει µέσα από µια multi-page ιστοσελίδα τότε θα είχε πολύ κακή εµπειρία 

χρήστη, αντίθετα µε την κατασκευή one-page κάθε παράγραφος µπορεί να έχει διαφορετικό 

φόντο και θα κάνει την εµπειρία του χρήστη ευχάριστη. 

• Ιδανικό για δυναµικές ιστοσελίδες 

Όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να περιηγηθούν 

στο διαδίκτυο. Η κατασκευή µιας ιστοσελίδας που θα είναι δυναµική και θα είναι 

προσβάσιµη από κινητά τηλέφωνα και φιλική για χρήση από τους χρήστες δεν είναι εύκολη 

υπόθεση για µια multi-page ιστοσελίδα, αντίθετα είναι απλό να γίνει στην περίπτωση µας 

αφού ο χρήστης για να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα το µόνο που χρειάζεται είναι να 

σκρολάρει προς τα κάτω. Οι χρήστες σήµερα λόγω της ευρείας χρήσης των κοινωνικών 

µέσων όπως το Facebook, twitter κλπ. είναι εξοικειωµένοι µε τέτοια είδους χρήση. 

Υπάρχουν και τα µειονεκτήµατα βέβαια της επιλογής µια τέτοιας ιστοσελίδας: 

• Λιγότερες πληροφορίες 

Ο διαχειριστής µιας ιστοσελίδας χειρίζεται την ιστοσελίδα από το feedback που παίρνει από 

τους χρήστες. Αυτό επιτυγχάνεται µε εργαλεία όπως το Google Analytics. Χρησιµοποιώντας 

τέτοιου είδους διάταξη καθιστά αδύνατη την εξαγωγή συµπερασµάτων όσων αφορά τη 

δηµοτικότητα των ενοτήτων ποιοι λόγοι κάνουν ένα χρήστη να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα. 

Τα µόνα εξαγώγιµα συµπεράσµατα είναι πόσοι χρήστες επισκέφτηκαν και για πόσο χρόνο 

την ιστοσελίδα. 

• ∆υσκολότερο Search Engine Optimization 

Είναι δύσκολο να γίνει βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων αναζήτησης για την ιστοσελίδα. 

Όταν έχεις µόνο µια σελίδα είναι δύσκολο να γίνει σωστή παραµετροποίηση για πάνω από 
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µία λέξη κλειδί. Υπάρχει µόνο ένας τίτλος, ένα µεταδεδοµένο περιγραφής και ένα url, 

κάνοντας το SEO πολύ δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. 

• ∆ύσκολη ταξινόµηση 

Έχοντας µόνο µία σελίδα και αρκετό περιεχόµενο να προβληθεί, είναι απαραίτητη η 

ταξινόµηση του περιεχοµένου µε τρόπο που θα κάνει την εµπειρία του χρήστη εύκολη και 

ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα. 

• Μεγάλο χρόνο φόρτωσης 

Ένα από τα µειονεκτήµατα είναι πως η ύπαρξη όλου του περιεχοµένου σε µία κ µοναδική 

σελίδα επιφέρει µεγάλο χρόνο φόρτωσής της και ειδικά όταν σε αυτή υπάρχουν φωτογραφίες 

και βίντεο. Βέβαια είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε πως για όση ώρα ο χρήστης 

περιηγείται σε αυτή δεν χρειάζεται να φορτώσει άλλο περιεχόµενο και έχει µικρό 

πλεονέκτηµα συγκριτικά µε τις multi-page ιστοσελίδες που κάθε φορά που αλλάζεις ενότητα 

πρέπει να φορτώσει κάτι από την αρχή. 
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2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

2.1 Τι ορίζεται ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν την ολοένα και 

αυξανόµενη ανάγκη των διαχειριστών ιστοσελίδων να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα το 

περιεχόµενο των sites τους, χωρίς να έχουν το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο που 

απαιτούταν µέχρι πρότινος, παρά µόνο τη χρήση ενός κειµενογράφου. Η ανάγκη άρχισε να 

είναι εµφανής από το τη δεκαετία του ’90 όπου ο µη διαχωρισµός περιεχοµένου και 

µορφοποίησης του επέφερε πολλά λάθη, τα οποία ήταν δύσκολα να επιλυθούν. (Barker, 

2016) 

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δηµιουργήθηκαν τα CMS (Content Management 

Systems), τα οποία αναφέρονται σε εφαρµογές λογισµικού που προσφέρουν στο χρήστη ή 

στους χρήστες συγκεκριµένη λειτουργικότητα. Ο χρήστης µπορεί να δηµοσιεύει να 

επεξεργάζεται  και να οργανώνει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας του, καθώς να δηµιουργεί 

νέους χρήστες και να ορίζει τους ρόλους και τα δικαιώµατα που έχει ο καθένας από αυτούς 

για την εύρυθµη λειτουργία του ιστοτόπου. (Lowndes., 2001) 

 

2.2 Πλεονεκτήµατα 

Η διαφορά µίας στατικής και µίας δυναµικής ιστοσελίδας  που υλοποιήθηκε µε κάποιο CMS 

δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή στον απλό χρήστη, ο διαχειριστής όµως έχει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα από τη χρήση του. Τα πλεονεκτήµατα αυτά συνοψίζονται στα εξής:  

• Είναι φιλικά για χρήση σε άτοµα που δεν έχουν το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο για 

να κατασκευάσουν µια ιστοσελίδα όπως για παράδειγµα η γνώση γλωσσών σήµανσης 

όπως η HTML. 

• Είναι απολύτως διακριτή η δοµή της ιστοσελίδας. Περιεχόµενο, δοµή και σχεδίαση 

είναι στοιχεία που δεν αλληλοεπιδρούν, έτσι η αλλαγή σε κάποιο από τα παραπάνω 
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δεν επιφέρει αλλαγές στα υπόλοιπα. Αλλαγή του περιεχοµένου για παράδειγµα δεν 

επιφέρει αλλαγές στο σχεδιαστικό κοµµάτι.  

• Η ύπαρξη πολλών χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα και η εύκολη διαχείρισης 

τους από τον διαχειριστή της σελίδας. Αλλαγές λοιπόν µπορούν να γίνουν από 

οποιοδήποτε χρήστη έχει τα απαραίτητα δικαιώµατα. 

• Τα µενού ανανεώνονται πολύ εύκολα ακόµη και αυτόµατα  κατά την προσθήκη 

περιεχοµένου. 

• Η πρόσβαση από το διαχειριστή και η παραµετροποίηση µπορεί να γίνει από 

οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει φυλλοµετρητή (browser) και σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

• Είναι φιλικά προς τις µηχανές αναζήτησης καθώς χρησιµοποιούν πρακτικές βέλτιστες 

για αυτές όπως αυτοµατοποιηµένους τίτλους σελίδων και URLs. Επίσης οι αλλαγές 

στον ιστότοπο περνούν αυτόµατα στις µηχανές αναζήτησης. 

 

2.3 Είδη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Τα CMS µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορα κριτήρια. Μια βασική 

κατηγοριοποίηση είναι µε βάση το είδος του παρόχου τους και που βρίσκεται ο χώρος 

αποθήκευσης και διαχείρισης της βάσης δεδοµένων.  

• Με βάση το χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης 

� Στα Application Service Provider συστήµατα ο κατασκευαστής φιλοξενεί σε 

δικούς του server τα δεδοµένα και το λογισµικό. Ο χρήστης τελικά επωφελείται 

καθώς δεν χρειάζεται η αγορά ακριβού εξοπλισµού και λογισµικού για τη 

φιλοξενία του CMS. Επίσης µειώνονται τα έξοδα συντήρησης και ανανέωσης της 

ιστοσελίδας. 

� Στα Licensed CMS ο πάροχος του συστήµατος παρέχει στο χρήστη άδεια 

χρήσης. Ο χρήστης πλέον πρέπει να εγκαταστήσει, ρυθµίσει, συντηρεί και 

ανανεώνει το σύστηµα. Ο ίδιος φιλοξενεί το σύστηµα και το διαχειρίζεται κατά 
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το δοκούν. Αυτού του είδους συστήµατα είναι ιδανικά για µεγάλους 

οργανισµούς. 

• Με βάση το είδος παρόχου 

� Commercial: πρόκειται για λογισµικό που παρέχεται έναντι αντιτίµου. Οι 

πάροχοι αναπτύσσουν το λογισµικό το οποίο στη συνέχεια εµπορεύονται, σε 

αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται τεχνική υποστήριξη. 

� Open Source: πρόκειται για λογισµικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται και 

συντηρείται από τους ίδιους τους χρήστες. Το λογισµικό διανέµεται στα µέλη της 

κοινότητας που το αναπτύσσουν. Εδώ συµπεριλαµβάνονται έξοδα εξοπλισµού 

για τη φιλοξενία αλλά και προσωπικού για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση, 

συντήρηση και ανανέωση του συστήµατος. 

 

2.4 Τοµείς αξιοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Οι βασικοί τοµείς στους οποίους χρησιµοποιούνται τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

είναι οι παρακάτω (Barker, 2010): 

• ∆ιαχείριση Περιεχοµένου Επιχειρήσεων (Enterprise Content Management – 

ECM): ∆ιαχείριση γενικού επιχειρησιακού περιεχοµένου εταιριών δηλαδή 

εγγράφων, παραστατικών και στοιχείων, π.χ. βιογραφικά, αναφορές κ.α. , που 

ορίζονται από τις ανάγκες µιας επιχείρησης. 

• ∆ιαχείριση Ψηφιακών Αγαθών-Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Asset 

Management – DAM): ∆ιαχείριση ψηφιακών δεδοµένων (π.χ. εικόνες, βίντεο, 

ηχητικά αποσπάσµατα κ.α.)  

• ∆ιαχείριση Αρχείων (Record Management): ∆ιαχείριση πληροφοριών συναλλαγών 

επιχειρήσεων (π.χ. αρχεία πωλήσεων, αρχεία πρόσβασης κ.α.) 

• ∆ιαχείριση Περιεχοµένου Ιστού (Web Content Management – WCM): ∆ιαχείριση 

περιεχοµένου που προορίζεται για διανοµή µέσω ενός ιστοτόπου. Επιτρέπει τη 

δηµιουργία περιεχοµένου µέσα χωρίς την χρήση HTML µε επεξεργαστών κειµένου 

WYSIWYG (What You See Is What You Get). 
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2.5 ∆ιαφορετικές τεχνολογίες Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις έχουν αναπτυχθεί CMS µε διαφορετικές γλώσσες 

προγραµµατισµού: 

• Java 

� InfoGlue 

� Magnolia 

� Ion 

• ASP.NET 

� Umbraco 

� Orchad 

� DNN 

� siteinfinity 

� Kentico 

• PHP 

� WordPress 

� Drupal 

� Joomla 

 

2.6 Τα δηµοφιλέστερα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δηµοφιλέστερα λόγω χρήσης Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου (Anon., n.d.) 

2.6.1 WordPress 

To WordPress είναι το δηµοφιλέστερο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, πρόκειται για 

ένα ανοιχτού κώδικα σύστηµα που έχει αναπτυχθεί σε κώδικα PHP. Θεωρείται από τα πιο 

εύχρηστα συστήµατα για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, κυρίως ιστολογίων (blogs).  
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Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν περιεχόµενο αλλά και να το διαχειρίζονται 

χωρίς την επεξεργασία κώδικα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πολλών έτοιµων 

θεµάτων που υπάρχουν διαθέσιµα. Είναι φιλικό προς τις µηχανές αναζήτησης µε φιλικά URL 

αλλά και διαφόρων προτύπων όπως τα Trackback και Pingback. (Wikipedia, 2018) 

Υποστηρίζεται επίσης µε από πολλά πρόσθετα που µπορούν να προσφέρουν στους 

διαχειριστές την δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητας της βασικής εγκατάστασης. 

 

2.6.2 Drupal 

Το Drupal είναι και αυτό ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management 

System, CMS) ανοικτού/ελεύθερου λογισµικού, έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP. Το Drupal παρέχει στο διαχειριστή µιας ιστοσελίδας τη δυνατότητα 

για εύκολη οργάνωση του περιεχόµενού της, αυτοµατοποίηση των διεργασιών του 

διαχειριστή, προσαρµόσιµη παρουσίαση του περιεχοµένου, αλλά και την απλή και εύκολη 

διαχείριση των επισκεπτών και των χρηστών της ιστοσελίδας. Οι εργασίες γίνονται µέσω της 

διεπαφής που προσφέρει το σύστηµα µε τη χρήση λίγο ή και καθόλου προγραµµατισµού. Οι 

δυνατότητες του συστήµατος ξεπερνούν την απλή διαχείριση περιεχοµένου καθώς 

επιτρέπουν µεγάλο πλήθος υπηρεσιών, γι’ αυτό και µπορεί να χαρακτηριστεί ως «υποδοµή 

για εφαρµογές ιστού». (Wikipedia, 2018) 

 

2.6.3 Joomla! 

Το Joomla!, όπως και τα δύο προηγούµενα συστήµατα, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Έχει επίσης υλοποιηθεί µε τη γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP και για την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιεί βάση 

δεδοµένων MySQL, και η κύρια χρήση του είναι για δηµοσίευση περιεχοµένου στον 

παγκόσµιο ιστό και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Οι ιστοσελίδες που υλοποιούνται µε το 

σύστηµα Joomla! είναι δυναµικές, υλοποιούνται δηλαδή τη στιγµή που της ζητάει ο χρήστης, 

αυτό συµβαίνει όταν µέσω ενός συστήµατος διακοµιστή (server) οι χρήστες στέλνουν 

αιτήµατα και τελικά εξυπηρετούνται, ένα τέτοιο σύστηµα διακοµιστή είναι ο Apache. 

(Wikipedia, 2018) 
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3 Joomla! και Gantry Framework 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τα κύρια στοιχεία των Joomla! και Gantry Framework 

3.1 Joomla! 

Το Joomla είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα που 

χρησιµοποιείται στη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων έτοιµες για τη δηµοσίευσή τους 

στον Παγκόσµιο Ιστό. Το λογισµικό αυτό έχει υλοποιηθεί µε γλώσσα PHP, χρησιµοποιεί 

τεχνικές αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, αποθηκεύει τα δεδοµένα σε µια βάση 

δεδοµένων της MySQL και περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως αποθήκευση σε κρυφή 

µνήµη (caching), τροφοδοσία RSS, εκτυπώσιµες εκδόσεις ιστοσελίδων, προβολή ειδήσεων, 

ιστολόγια, αναζήτηση και υποστήριξη για διεθνοποίηση γλώσσας (language 

internationalization). ∆ιαθέτει πάνω από 8000 επεκτάσεις που είναι διαθέσιµες στον 

κατάλογο επεκτάσεων του Joomla (Joomla Extension Directory). Είναι δεύτερο σε χρήση 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο, µετά το WordPress 

(http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all, 2016).  

Το Joomla! Προέρχεται από ένα άλλο γνωστό CMS, to Mambo. Τον Αύγουστο του 2005 η 

οµάδα υλοποίησης ενός project που γίνεται µε το Mambo  εκφράζει τη διαφωνία της σχετικά 

µε τους όρους  που έχει θέσει η εταιρεία και παραβιάζουν τους όρους χρήσης και διάδψσης 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα. Η οµάδα αυτή ξεκινά µια κίνηση µε τη δηµιουργία µιας 

ιστοσελίδας η οποία προσέλκυσε αρκετό κόσµο που µε τη σειρά του ενθάρρυνε την 

δηµιουργία του Joomla, το οποίο απέκτησε το όνοµα του όταν ο επικεφαλής της οµάδας 

Andrew Blake καλεί τους φίλους της κοινότητας που είχε δηµιουργηθεί να προτείνουν 

ονόµατα, το Joomla είναι αγγλική µετάφραση µια αραβικής λέξης που µεταφράζεται ως 

«συνολικά» στα ελληνικά. Στις 18 Αυγούστου του 2005 έγινε διαθέσιµη η πρώτη έκδοση του 

λογισµικού που ουσιαστικά ήταν αντίγραφο του Mambo 4.5.2.3 αλλά είχαν γίνει αρκετές 

διορθώσεις στην ασφάλεια και την σταθερότητα του. Τον Ιανουάριο του 2008 διατίθεται η 

δεύτερη έκδοση του (1.5.0) η οποία όµως εισάγει αλλαγές στη λειτουργία αλλά και τη 

λειτουργικότητα του συστήµατος. 
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Οι ιστότοποι που χρησιµοποιούν Joomla έχουν αποθηκεύσει το περιεχόµενο τους σε µια 

βάση δεδοµένων. Ο σχεδιασµός των ιστοσελίδων εξαρτάται από συγκεκριµένα template. Η 

δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων µε τον συνδυασµό των template και του αποθηκευµένου 

περιεχοµένου δικαιολογεί τον όρο του ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου για το Joomla. 

Η χρήση του Joomla έδωσε τη δυνατότητα της δηµιουργίας και της διαχείρισης δυναµικών 

ιστοτόπων ακόµη και σε άτοµα µε ελάχιστες ή ακόµα και καθόλου τεχνικές γνώσεις 

προγραµµατισµού. 

Το Joomla διευκολύνει τη διαχείριση µιας ιστοσελίδας µε πολλούς τρόπους ένας από αυτούς 

είναι η ∆ιαχείριση Χρηστών που προσφέρει. Ο διαχειριστής έχει έλεγχο στο τρόπο µε τον 

οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε τον ιστότοπο αλλά και µεταξύ τους, αυτό επιτυγχάνεται 

µε οµάδες χρηστών. Κάθε χρήστης ανήκει σε διαφορετική οµάδα ανάλογα µε το ρόλο που 

έχει στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν δικαιώµατα/άδειες που διαφέρουν από οµάδα σε οµάδα 

χρηστών. Σε διαφορετική οµάδα ανήκουν οι χρήστες που απλά έχουν πρόσβαση και µπορούν 

να αναζητήσουν κάτι στην ιστοσελίδα και σε άλλη οµάδα µε περισσότερα δικαιώµατα/άδειες 

οι χρήστες που µπορούν να συνεισφέρουν σε περιεχόµενο ή να διαχειρίζονται τον ιστότοπο. 

Η δηµιουργία και η διαχείριση µιας ιστοσελίδας µπορεί να υλοποιηθεί µε το Joomla αλλά 

πέρα από αυτό σαν πλατφόρµα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί σε σηµαντικό βαθµό και να 

καλύψει µεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες ανάγκες. 

Οι βασικές ρυθµίσεις στο Joomla και η πιο σηµαντική η ρύθµιση της σύνδεσης µε τη βάση 

δεδοµένων γίνονται µέσω ενός αρχείου διαµόρφωσης που περιλαµβάνεται στη βασική 

εγκατάσταση του Joomla, του configuration.php. Η χρήση του αρχείου αυτού κάνει εύκολη 

τη διαδικασία µεταφοράς από ένα εξυπηρετητή σε άλλο.  

Η βασική εγκατάσταση του Joomla έχει µία βασική λειτουργικότητα, για την επέκταση 

αυτής χρησιµοποιούµε τις επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις διακρίνονται σε 5 είδη:  

• τις εφαρµογές (components) 

Οι εφαρµογές λειτουργούν στην πλατφόρµα όπως και σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. 

Το περιεχόµενο δηµιουργείται από µία εφαρµογή και παρουσιάζεται σε µία περιοχή του 

προτύπου. Εφαρµογές είναι το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, οι φόρµες επαφής  και οι 

διαδικτυακές κοπέλες.  
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• τα ενθέµατα (modules) 

Τα ενθέµατα είναι περιοχές/κουτιά µέσα στη σελίδα που έχουν συγκεκριµένη 

λειτουργικότητα. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να τα εµφανίζει σε συγκεκριµένες 

σελίδες, η διαχείριση τους γίνεται από το µενού «Επεκτάσεις» στο στοιχείο «∆ιαχείριση 

Επεκτάσεων».  

• τα πρόσθετα (plugins) 

Τα πρόσθετα παρέχουν λειτουργίες στην ιστοσελίδα που σχετίζονται µε συγκεκριµένες 

ενέργειες µέσα στην ιστοσελίδα. Στη βασική εγκατάσταση παρέχονται κάποια πρόσθετα 

αλλά υπάρχουν πολλά ακόµα στην αγορά, η διαχείρισή τους γίνεται από µενού «Επεκτάσεις» 

στο στοιχείο «∆ιαχείριση Προσθέτων». 

• τις γλώσσες (languages) 

Οι γλώσσες είναι απλές εφαρµογές οι οποίες επιτρέπου την µετάφραση του περιεχοµένου της 

ιστοσελίδας, αλλά και του περιβάλλοντος διαχείρισης, σε διάφορες γλώσσες. Αυτή τη στιγµή 

διατίθενται πάνω από 70 γλώσσες διαθέσιµες.  

• τα πρότυπα (templates) 

Το πρότυπο είναι η επέκταση η οποία είναι υπεύθυνη για τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζεται 

η ιστοσελίδα στο χρήστη. Η εναλλαγή ανάµεσα σε πρότυπα δεν αλλάζει το περιεχόµενο της 

σελίδας. Εκτός από τα πρότυπα για το front-end του ιστότοπου υπάρχουν και πρότυπα ειδικά 

σχεδιασµένα για το διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας. 

Το Joomla σαν σύστηµα έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του σε σχέση µε τα 

άλλα Συστήµατα ∆ιαχείρισης περιεχοµένου. Εδώ επιλέχθηκε το Joomla γιατί έχει πολύ 

µεγάλη επεκτασιµότητα µε πάνω από 10.000 επεκτάσεις που επιτρέπουν την κατασκευή 

ιστοσελίδας οποιουδήποτε σκοπού. Επίσης γιατί σε σχέση µε τα άλλα δύο Συστήµατα 

(WordPress, Drupal) είναι πιο γρήγορη και βέλτιστη η ανάπτυξη µίας ιστοσελίδας. (Burge, 

2014) 
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3.2 Gantry Framework 

Το Gantry είναι µια πλατφόρµα ανοιχτού λογισµικού για τη δηµιουργία προτύπων για τα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla, WordPress και Grav. Σκοπός του Gantry 

είναι να διευκολυνθεί το έργο τόσο του προγραµµατιστή όσο και του τελικού χρήστη. Τα 

πρότυπα που κατασκευάζονται µε την πλατφόρµα έχουν ως κύριο γνώµονα την σταθερότητα 

και τη συνέπεια στην εµπειρία του χρήστη, έτσι ώστε η διαχείριση είτε ενός είτε πολλών 

σελίδων να είναι παρόµοια ανεξαρτήτως πόσα θέµατα χρησιµοποιεί ο χρήστης. 

Συγκεκριµένα εστιάζει στη χρήση γραφικής διεπαφής χρήστη για τη σχεδίαση της σελίδας 

χωρίς την ανάγκη να προγραµµατιστεί εξολοκλήρου. Βασικές αλλαγές µπορεί να γίνουν 

µέσα από την περιοχή διαχείρισης, επειδή όµως πρόκειται για µια πλατφόρµα που βασίζεται 

σε παραµετροποίηση µέσω αρχείων κειµένου (YAML) η περαιτέρω επεξεργασία αυτών 

δίνουν τη δυνατότητα της πλήρους παραµετροποίησης σε εµπείρους προγραµµατιστές. 

Χαρακτηρίζεται βέβαια και για την ευχρηστία του καθώς έχει λειτουργικότητα drag-and-

drop για τα στοιχεία της σελίδας πράγµα που δίνει την δυνατότητα να αλλάξει όλη η διάταξη 

της σελίδας χωρίς τη χρήση κώδικα.  

Τα κύρια στοιχεία του Gantry είναι τα εξής: 

• Outline 

Με τον όρο Outline αναφερόµαστε σε ένα συγκεκριµένο στυλ ενός ή περισσότερων 

περιοχών της σελίδας. Στο Joomla αυτά τα στυλ δηµιουργούνται στον ∆ιαχειριστή 

Προτύπων µε την αντιγραφή ενός ήδη εγκατεστηµένου προτύπου. Αυτή η αρχή ισχύει και 

για το Gantry. Κάθε outline µπορεί να έχει τα δικά του particle, atom και ρυθµίσεις. Επίσης 

µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε συγκεκριµένες σελίδες του site έτσι ώστε να έχουν µια 

διαφορετική χροιά από το υπόλοιπο site.  

• Particle 

Με τον όρο particle υποδεικνύουµε ένα µικρό κοµµάτι στο εµπρόσθιο/front-end µιας 

σελίδας. Τα particle συµπεριφέρονται όπως τα ενθέµατα(modules) ή τα γραφικά 

στοιχεία(widgets) µε τη διαφορά ότι είναι εύκολα παραµετροποιήσιµα από την πλατφόρµα 

διαχείρισης του Gantry. Είναι ουσιαστικά ένα κοµµάτι γραµµένου κώδικα που µπορεί να 
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παραµετροποιηθεί από τη ∆ιαχείριση του Gantry και να προστεθεί απευθείας στο front-end 

της σελίδας. ∆ίνει τη δυνατότητα να προστεθεί ένα µικρό µπλοκ µε HTML µέχρι και την 

εισαγωγή περίπλοκων µπλοκ µε εικόνες, συνδέσµους, κείµενο, συνδέσµους κ.α. 

 

• Atom 

Είναι ένα είδος particle αλλά περιέχει δεδοµένα που δεν παρουσιάζονται γραφικά στο front-

end, επιτρέπει ουσιαστικά να προστεθούν στο site σενάρια/scripts γραµµένα σε JavaScript ή 

CSS είτε σενάρια/scripts που χρησιµεύουν στην καταγραφή της κίνησης σε µία σελίδα.  

• Nucleous 

Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε στο εµπρόσθιο/front-end µέρος του Gantry, το οποίο είναι 

εξαιρετικά απλό και ελαφρύ στηριζόµενο µόνο σε CSS/SCSS. 

Τα βασικά στοιχεία του Gantry που µας έκαναν να το επιλέξουµε είναι τα εξής: 

• Responsive Layout. Μέσω του Nucleous είναι εύκολη και απλή η κατασκευή 

responsive layout. 

• Παραµετροποίηση µέσω αρχείων Yaml. Τα αρχεία Yaml είναι αρχεία που µπορούν 

να διαβαστούν από ανθρώπους και να κάνουν ταξινόµηση δεδοµένων. Έτσι 

δηµιουργούνται εύκολα πρότυπα που µπορούν να παραµετροποιηθούν στο back-end. 

• Εύχρηστη διαχείριση του Layout. Η διαχείριση γίνεται εύκολα µε τη χρήση drag-and-

drop, επιτρέποντας την τοποθέτηση, την αλλαγή µεγέθους και την παραµετροποίησή 

τους σε δευτερόλεπτα. Η φόρτωση ή η αντιγραφή ενός άλλου outline γίνεται µόνο µε 

τη χρήση του ποντικιού χωρίς την ανάγκη γραφής κώδικα. 

• ∆εν χρειάζεται εµπειρία σε προγραµµατισµό, ακόµη και η διαχείριση σφαλµάτων που 

µπορεί να προκύψουν µπορεί να γίνουν από τη ∆ιαχείριση του Gantry χωρίς την 

ανάγκη ούτε καν επεξεργαστή κειµένου.  

• Χρήση CSS και SCSS είναι από τα στοιχεία που έχει κατασκευαστεί για να 

υποστηρίζει το Gantry. 

• Πολύ σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι µε τη χρήση του 

Gantry η σελίδα µας γίνεται άπειρα παραµετροποιήσιµη. 
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Η χρήση του Gantry για την κατασκευή responsive templates έχει κάποιες απαιτήσεις.  

• Για τη δηµιουργία template για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla! 

Χρειαζόµαστε τη τελευταία σταθερή έκδοση του CMS, το Gantry έχει πλήρη 

λειτουργικότητα για εκδόσεις του Joomla! µεγαλύτερες της 3.4. 

• Επίσης πρέπει ο εξυπηρετητής που φιλοξενεί τη σελίδα πρέπει να λειτουργεί µε PHP 

µεγαλύτερη από 5.5.9 και µε τις ακόλουθες επεκτάσεις της ενεργοποιηµένες, curl, 

OpenSSL Libraries, Multibyte String Support. (Ullman, 2009) 

• Ο φυλλοµετρητής επίσης που θα γίνει η ανάπτυξη πρέπει να είναι σύγχρονος και 

ενηµερωµένος 

� Google Chrome 41+ 

� Firefox 36+ 

� Safari 8+ 

� Opera 28+ 

� Internet Explorer 11+ 

� Microsoft Edge 

Για τοπική ανάπτυξη προτείνεται η χρήση κάποιου περιβάλλοντος ανάπτυξης σε αυτή την 

πτυχιακή θα χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον XAMPP for Windows. (Anon., 2018) 
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4 Εγκατάσταση Απαραίτητων Προγραµµάτων 

4.1 Εγκατάσταση προγραµµάτων διακοµιστή/εξυπηρετητή «server» 

Για τις ανάγκες ανάπτυξης της ιστοσελίδας χρειαζόµαστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, αυτό 

το πετυχαίνουµε χρησιµοποιώντας ένα από τα δηµοφιλέστερα περιβάλλοντα ανάπτυξης σε 

PHP το XAMPP. Το XAMPP είναι ένα πακέτο προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού, 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα στο οποίο περιλαµβάνονται ο εξυπηρετητής ιστοσελίδων http 

Apache (Wikipedia, 2018), η βάση δεδοµένων MySQL και ένας διερµηνέας για κώδικα 

γραµµένο σε γλώσσες προγραµµατισµού PHP και Perl. Το όνοµά του είναι αρκτικόλεξο από 

τα εξής: X όπου δίνεται έµφαση ότι είναι cross-platform δηλαδή λογισµικό ανεξαρτήτου 

πλατφορµας, A Appache HTTP Server, M MySQL και συγκεκριµένα MariaDB, P για τη 

γλώσσα προγραµµατισµού PHP και P για τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl. Πολύ 

σηµαντικό όπως αναφέρθηκε είναι η διαθεσιµότητα του προγράµµατος ανεξαρτήτου 

πλατφόρµας καθώς διατίθεται για Microsoft Windows. Linux, Solaris και Mac OS. (Meloni, 

2004) Στην αρχική εγκατάσταση περιλαµβάνεται πλήθος πακέτων στα οποία 

περιλαµβάνονται το OpenSSL και το phpMyAdmin. Όταν το XAMPP εγκατασταθεί στον 

τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως ένα αποµακρυσµένο κόµβο, ο οποίος 

συνδέεται µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων FTP. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων 

πραγµατοποιείται µε το phpMyAdmin. (Wikipedia, 2018) 

4.1.1 Εγκατάσταση του XAMPP 

Το εκτελέσιµο αρχείο του XAMPP είναι διαθέσιµο για µεταφόρτωση στην ιστοσελίδα 

https://www.apachefriends.org/index.html, όπου επιλέγουµε το λειτουργικό σύστηµα στο 

οποίο χρησιµοποιούµε, στην περίπτωσή µας Microsoft Windows. 
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Εικόνα 1 : Η ιστοσελίδα του XAMPP 

Εφόσον ολοκληρωθεί η µεταφόρτωση του αρχείου από την ιστοσελίδα ξεκινούµε την 

εγκατάσταση µε τον οδηγό εγκατάστασης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 2 : Αρχική σελίδα του οδηγού εγκατάστασης του XAMPP 



22 

 

Στην επόµενο βήµα της εγκατάστασης επιλέγουµε τα πακέτα που θέλουµε να 

εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή, απαραίτητα είναι τα Apache, MySQL, PHP, 

phpMyAdmin, η εγκατάσταση των υπολοίπων είναι προαιρετική. 

 

Εικόνα 3 : Επιλογή πακέτων του XAMPP προς εγκατάσταση 
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Εφόσον επιλέξουµε τα πακέτα προς εγκατάσταση στο επόµενο βήµα επιλέγουµε που θα 

εγκατασταθεί το πρόγραµµα: 

 

Εικόνα 4  : Επιλογή φακέλου για εγκατάσταση του XAMPP 
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Στην συνέχεια ο οδηγός εγκατάστασης µας παροτρύνει να δοκιµάσουµε το bitnami το οποίο 

είναι ένα πρόσθετο µε το οποίο γίνεται εύκολη εγκατάσταση διάφορων CMS. Στην πτυχιακή 

αυτή δεν το χρησιµοποιούµε για να δείξουµε και πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla! 

 

Εικόνα 5 : Προαιρετική ενηµέρωση για το bitnami 
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Αυτά ήταν και τα αρχικά βήµατα για την εγκατάσταση των αρχείων στη συνέχεια µας 

ενηµερώνει ο οδηγός εγκατάστασης ότι τώρα είναι έτοιµος για να  ξεκινήσει την 

εγκατάσταση: 

 

Εικόνα 6 : Επιλογή φακέλου για εγκατάσταση του XAMPP 

Ξεκινάµε την εγκατάσταση και στο τέλος της εγκατάστασης µας ζητείται να δώσουµε άδεια 

πρόσβασης στα δίκτυα στον Apache από το τείχος προστασίας. ∆ίνουµε προφανώς άδεια στο 

πρόγραµµα πρόσβαση στα δίκτυα, αν δεν το κάνουµε τότε θα έχουµε πρόσβαση στο 

περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο αλλά αν η σελίδα µας ήταν σε live server τότε η πρόσβασή της 

δεν θα ήταν διαθέσιµη προς τρίτους. 
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Εικόνα 7 : Άδεια πρόσβασης στα δίκτυα για το Apache 

Μετά την αποδοχή φτάνουµε στο τελευταίο βήµα του οδηγού που µας ενηµερώνει για την 

επιτυχή εγκατάσταση και επιπλέον µας δίνεται η επιλογή να ξεκινήσουµε άµεσα τον XAMPP 

 

Εικόνα 8 : Τέλος εγκατάστασης του XAMPP 
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Συνεχώς µας παρουσιάζεται η επιλογή γλώσσας για την διεπαφή του XAMPP όπου 

επιλέγουµε τα Αγγλικά από τις δυο επιλογές (Αγγλικά και Γερµανικά) που µας δίνει. Αφού 

επιλέξουµε βλέπουµε πως ανοίγει ο πίνακας ελέγχου του XAMPP και πως στο tray 

εµφανίζεται το εικονίδιο του XAMPP. 

 

Εικόνα 9 : Πίνακας ελέγχου του XAMPP 

 

Εικόνα 10 : Εικονίδιο του XAMPP στο συρτάρι των Windows 

Για να ξεκινήσουµε τις υπηρεσίες είτε το κάνουµε από τον πίνακα ελέγχουν του XAMPP είτε 

πατώντας δεξί κλικ στο εικονίδιο στο συρτάρι/tray και επιλέγοντας ποιες υπηρεσίες θέλουµε 

να ξεκινήσουν. Την πρώτη φορά που θα εκκινήσουµε την MySQL θα µας ζητηθεί να 

δώσουµε άδεια πρόσβασης στα δίκτυα την οποία και δίνουµε. 
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∆ίνεται η δυνατότητα περαιτέρω παραµετροποίησης των υπηρεσιών µε την επιλογή config 

από τον πίνακα ελέγχου, όπου µπορούµε να διαλέξουµε το µέγιστο µέγεθος των αρχείων στο 

server η τις πόρτες που χρησιµοποιεί ο Apache. 

Για να βεβαιωθούµε ότι έγινε σωστά η εγκατάσταση και ότι δουλεύει ο server µας σωστά 

ενεργοποιούµε τις υπηρεσίες Apache και MySQL και στη συνέχεια στον πίνακα ελέγχου του 

XAMPP κάνουµε κλικ στο κουµπί Admin που βρίσκεται µετά από τις δύο αυτές υπηρεσίες, 

αν ο server λειτουργεί όπως πρέπει τότε πρέπει στην για τη MySQL να συνδεθούµε στη 

σελίδα του phpMyAdmin και για το Apache να συνδεθούµε στο Dashboard όπως φαίνεται 

στις εικόνες που ακολουθούν: 

 

Εικόνα 11 : Ιστοσελίδα του Apache στο XAMPP 
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Εικόνα 12 : Ιστοσελίδα της MySQL στο XAMPP 

 

4.2 Εγκατάσταση του Notepad++ 

Στην παρούσα φάση θα εγκαταστήσουµε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα αλλά 

και κειµένου το οποίο θα µας βοηθήσει να επεξεργαζόµαστε αρχεία css, php κλπ. Στην αγορά 

υπάρχουν διάφορα προγράµµατα που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, ένα από τα πιο 

διαδεδοµένα είναι το notepad++ το οποίο εξυπηρετεί στην επεξεργασία κώδικα καθώς 

αλλάζει τα χρώµατα των εντολών για να είναι ο κώδικας πιο ευανάγνωστος. 

Το εκτελέσιµο αρχείο είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση https://notepad-plus-plus.org/ όπου 

κατεβάζουµε την έκδοση για windows 64-bit  µε τον installer και κάνουµε την εγκατάσταση 

µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.  
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Εικόνα 13 : Ιστοσελίδα του Notepad++ 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης µπορούµε να ανοίξουµε και να επεξεργαστούµε µε 

µεγαλύτερη ευκολία τέτοια αρχεία, βλέπουµε για παράδειγµα το index.php του XAMPP: 

 

Εικόνα 14 : Επεξεργασία εγγράφου µε γλώσσα προγραµµατισµού php µε το Notepad++ 
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4.3 Εγκατάσταση του Joomla! 

Ήρθε η ώρα να εγκαταστήσουµε το Joomla! στο server που µόλις ετοιµάσαµε. Αρχικά 

βεβαιωνόµαστε ότι οι υπηρεσίες Apache και MySQL του XAMPP είναι ενεργοποιηµένες, 

στον πίνακα ελέγχου του XAMPP. Για να γίνει η εγκατάσταση υπάρχουν δύο βασικές 

προϋποθέσεις, να έχουµε δηµιουργήσει µία βάση δεδοµένων για τη σελίδα µας και δεύτερον 

να έχουµε κατεβάσει όλα τα αρχεία της βασικής εγκατάστασης και να τα έχουµε ανεβάσει 

στον εξυπηρετητή/server. 

Τα αρχεία της βασικής εγκατάστασης του Joomla! Τα κατεβάζουµε από τη σελίδα του 

Joomla! https://www.joomla.org/ διαλέγουµε την τελευταία σταθερή έκδοση  που είναι η 

3.8.2 και την κατεβάζουµε. 

 

Εικόνα 15 : Ιστοσελίδα του Συστήµατος Joomla! 

Αφού κατεβάσουµε τα αρχεία της έκδοσης 3.8.2 σε συµπιεσµένη µορφή στο φάκελο που 

έγινε η εγκατάσταση του XAMPP βρίσκουµε το φάκελο µε όνοµα htdocs και εκεί 

δηµιουργούµε ένα νέο φάκελο µε το όνοµα startup, µέσα στο φάκελο αυτό θα 

αποσυµπιέσουµε τα αρχεία που κατεβάσαµε.  
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Εικόνα 16 : Φάκελος και αρχεία της βασικής εγκατάστασης του Joomla! 

Στη συνέχεια θα δηµιουργήσουµε µια νέα βάση δεδοµένων για να χρησιµοποιηθεί από το site 

µας. Αυτό γίνεται µέσα από την πλατφόρµα του phpMyAdmin την οποία βρίσκουµε 

πατώντας το κουµπί Admin που βρίσκεται δίπλα στην υπηρεσία MySQL στον πίνακα 

ελέγχου του XAMPP ή εισάγοντας σε οποιονδήποτε browser τη διεύθυνση 

http://localhost/phpmyadmin/. Εδώ βλέπουµε το διαχειριστικό περιβάλλον των βάσεων 

δεδοµένων 

 

Εικόνα 17 : Το διαχειριστικό εργαλείο βάσεων δεδοµένων phpMyAdmin 
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Στο περιβάλλον αυτό δηµιουργούµε µια νέα βάση δεδοµένων πατώντας την επιλογή νέα 

πάνω αριστερά από τη λίστα µε τις βάσεις δεδοµένων. Τώρα πρέπει να ορίσουµε κάποια 

πράγµατα για την νέα βάση που θα δηµιουργήσουµε. Πρώτον θα της δώσουµε όνοµα θα την 

ονοµάσουµε startup_db αφού την ιστοσελίδα µας την ονοµάσαµε startup, και δεύτερον 

επιλέγουµε τον τύπο των χαρακτήρων να είναι utf8_general_ci, επιλέγουµε αυτόν τον τύπο 

για να µην προκύψουν θέµατα µε την κωδικοποίηση χαρακτήρων, επειδή στη βάση θα 

υπάρχουν χαρακτήρες που θα είναι είτε ελληνικοί είτε αγγλικοί. Οπότε µόλις ονοµάσουµε 

και επιλέξουµε είδος χαρακτήρων τότε επιλέγουµε δηµιουργία και δηµιουργούµε τη βάση 

δεδοµένων. 

 

Εικόνα 18 : Ονοµατοδοσία και επιλογή τύπου χαρακτήρων για τη βάση δεδοµένων 

 

Εικόνα 19 : Η νέα βάση δεδοµένων startup_db 

Αφού δηµιουργήσαµε τη βάση δεδοµένων και µεταφέραµε όλα τα αρχεία στο σωστό φάκελο, 

ανοίγουµε στο browser τη σελίδα http://localhost/startup/ την πρώτη φορά που µπαίνουµε 

στη σελίδα αυτή προωθούµαστε αυτόµατα στην σελίδα εγκατάστασης της εφαρµογής. Εκεί 

επιλέγουµε γλώσσα εγκατάστασης τα ελληνικά αν δεν είναι ήδη προεπιλεγµένα και 

συµπληρώνουµε όλα τα απαιτούµε να πεδία. Στα πεδία του Super User χρησιµοποιήσαµε τα 

παρακάτω  στοιχεία: 
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Email: startup-joomla@startup.gr 

Username: admin 

Password: admin 

 

Εικόνα 20 : Εισαγωγή ονόµατος Ιστοσελίδας και στοιχείων Super User 

Αφού συµπληρώσαµε όλα τα στοιχεία πατάµε επόµενο και προχωράµε στην επόµενη φάση 

της εγκατάστασης όπου θα ρυθµίσουµε τις παραµέτρους έτσι ώστε να συνδεθεί η ιστοσελίδα 

µε τη βάση δεδοµένων που ετοιµάσαµε πριν λίγο. Συµπληρώνουµε τα στοιχεία όπως 

φαίνεται και παρακάτω.  

Είδος βάσης δεδοµένων: MySQLi 

Όνοµα διαχειριστή: localhost 

Όνοµα χρήστη: root 

Όνοµα βάσης δεδοµένων: startup_db  

Χρησιµοποιούµε το όνοµα της βάσης που δηµιουργήσαµε νωρίτερα ως startup_db και δεν 

χρησιµοποιούµε κωδικό, όσο είµαστε σε περιβάλλον ανάπτυξης δεν χρειάζεται όταν η σελίδα 

ανέβει σε live-server τότε θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε κωδικό και µάλιστα κάποιον 

δύσκολο για να µην είναι η βάση µας ευάλωτη σε επιθέσεις. Το πρόθεµα χρειάζεται όταν 
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υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των βάσεων που µπορούµε να δηµιουργήσουµε στον 

εξυπηρετητή/server και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ξεχωρίζουµε τους πίνακες στη βάση 

δεδοµένων για ποια χρήση είναι, στην περίπτωση µας δεν έχουµε κάποιο πρόβληµα αφού οι 

βάσεις δεδοµένων βρίσκονται τοπικά στον υπολογιστή µας. (Βασιλακόπουλος, 2009) 

(Elmasri & Navathe, 2012) 

 

Εικόνα 21 : Ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων 

Εφόσον ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις πατάµε επόµενο όπου και φτάνουµε στο τελευταίο 

βήµα που είναι και η επισκόπηση των στοιχείων της εγκατάστασης. Εδώ µας δίνεται η 

επιλογή να εγκαταστήσουµε και κάποιο ενδεικτικό περιεχόµενο για να µην είναι η 

ιστοσελίδα µας άδεια µετά την εγκατάσταση εµείς θα επιλέξουµε εγκατάσταση χωρίς 

ενδεικτικό περιεχόµενο. Αφού ελέγξουµε ότι όλα είναι εντάξει προχωράµε στην 

εγκατάσταση.  



36 

 

 

Εικόνα 22 : Επισκόπηση εγκατάστασης 

  

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση προωθούµαστε στην επόµενη σελίδα στην οποία 

ενηµερωνόµαστε για την επιτυχία ή όχι της εγκατάστασης, στην δική µας περίπτωση αυτή 

έγινε επιτυχώς. Στην σελίδα αυτή µας δίνονται κάποιες επιλογές και µία προειδοποίηση. Η 

προειδοποίηση πρόκειται για την υπενθύµιση της διαγραφής του φακέλου installation από το 

server καθώς αν δε διαγραφεί αυτός ο φάκελος δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε 

παρακάτω, βέβαια µας δίνεται η επιλογή να τον διαγράψουµε από τη σελίδα αυτή πατώντας 

απλώς το κουµπί «Αφαίρεση φακέλου installation». Μας δίνεται επιπλέον η επιλογή να 

εγκαταστήσουµε στη σελίδα µας επιπλέον γλώσσες, αν επιθυµούµε κάτι τέτοιο τότε πρέπει 

να το κάνουµε πριν διαγράψουµε το φάκελο installation. Επίσης µας δίνεται η επιλογή να 
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εισέλθουµε στο διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla ή να προωθηθούµε στην αρχική 

σελίδα. 

 

Εικόνα 23 : Ενηµέρωση για την πορεία της εγκατάστασης και περαιτέρω επιλογές 

Επιλέγοντας την εγκατάσταση περαιτέρω γλωσσών προωθούµαστε στη διεπαφή 

εγκατάστασης περισσότερων γλωσσών όπου µας εµφανίζονται όλες οι διαθέσιµες προς 

κατέβασµα γλώσσες της διεπαφής του Joomla! καθώς και η έκδοση του Joomla που 

απευθύνεται η κάθε γλώσσα. Παρατηρούµε ότι για τα ελληνικά δεν υπάρχει η γλώσσα για 

την έκδοση που εγκαταστήσαµε, αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα καθώς βλέπουµε πως 

είναι απλά προειδοποίηση και δεν υπάρχει ασυµβατότητα καθώς η ένδειξη είναι κίτρινη και 

όχι κόκκινη για τα ελληνικά. Όταν επιλέξουµε τη γλώσσα που θέλουµε πατάµε επόµενο. Από 

την εγκατάσταση µας προειδοποιεί να µην επιλέξουµε πάνω από τρεις γλώσσες γιατί µπορεί 

να υπάρχουν προβλήµατα λήξης χρόνου. 



38 

 

 

Εικόνα 24 : ∆ιεπαφή επιλογής γλωσσών για εγκατάσταση 

Στο επόµενο βήµα µας δίνεται η επιλογή να δηµιουργήσουµε µία πολυγλωσσική ιστοσελίδα, 

όπου δεν το επιλέγουµε καθώς δεν µας ενδιαφέρει εµάς οπότε το απενεργοποιούµε. Μας 

δίνεται επίσης η επιλογή να επιλέξουµε προεπιλεγµένη γλώσσα για την σελίδα αλλά και για 

το περιβάλλον διαχείρισης της ιστοσελίδας. Επιλέγουµε και στις δύο περιπτώσεις τα 

Ελληνικά και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο επόµενο. 
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Εικόνα 25 : Επιλογές προεπιλεγµένης γλώσσας για την ιστοσελίδα 

Αφού πατήσουµε επόµενο προωθούµαστε στη παρακάτω σελίδα όπου µας υπενθυµίζεται να 

διαγράψουµε το φάκελο installation για να προχωρήσουµε περαιτέρω το οποίο κάνουµε 

πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο «Αφαίρεση φακέλου installation».  

 

Εικόνα 26 : Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε την υπενθύµιση της διαγράφης του φακέλου 

Μόλις πατήσουµε το πλήκτρο τότε µας ενηµερώνει για την επιτυχή διαγραφή του φακέλου 

και µας δίνεται η επιλογή να προωθηθούµε είτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου είτε στο 

περιβάλλον διαχείρισης του.  

 

 Εικόνα 27 : Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Joomla!   
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Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας είναι http://localhost/startup/  

 

Εικόνα 28 : Αρχική σελίδα βασικής εγκατάστασης του Joomla! 

Ενώ του διαχειριστικού περιβάλλοντος είναι http://localhost/startup/administrator/  

 

Εικόνα 29 : Σελίδα σύνδεσης του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Joomla! 

Όταν εισάγουµε τα στοιχεία του Super User στη σελίδα ∆ιαχείρισης τότε προωθούµαστε στο 

διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 30 : ∆ιαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! 

Από το διαχειριστικό περιβάλλον µπορούµε να κάνουµε εγκατάσταση και διαχείριση 

προσθέτων, προτύπων, γλωσσών και ενθεµάτων. Επίσης εδώ µπορούµε να αναβαθµίσουµε 

την έκδοση του Joomla! Αλλά και να προσθέσουµε και να διαχειριστούµε περιεχόµενο. Από 

εδώ θα κάνουµε και την εγκατάσταση του Gantry. 

4.4 Εγκατάσταση του Gantry Framework 

Η τελευταία εγκατάσταση που µένει να κάνουµε είναι η εγκατάσταση του πλαισίου Gantry. 

Για να είναι λειτουργικό το framework πρέπει να προβούµε σε εγκατάσταση δύο στοιχείων. 

Το πρώτο στοιχείο είναι να εγκαταστήσουµε το ίδιο το Gantry, περιλαµβάνοντας την 

εφαρµογή/component, τη βιβλιοθήκη και τα απαραίτητα ενθέµατα/plugins. Το δεύτερο 

στοιχείο είναι ένα θέµα/πρότυπο από τα βασικά του Gantry (Hydrogen Theme, Helium 

Theme) στην περίπτωση µας το Hydrogen Theme. 

Αρχικά κατεβάζουµε τα δύο αρχεία που χρειαζόµαστε από την ιστοσελίδα 

http://gantry.org/downloads και κατεβάζουµε τα δύο συµπιεσµένα αρχεία του Gantry 5 

Component και το Hydogen Theme όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 



42 

 

 

Εικόνα 31 : Ιστοσελίδα µε τα διαθέσιµα αρχεία του Gantry 

Αφού κατεβάσουµε τα δύο αρχεία συνδεόµαστε στον πίνακα ελέγχου του Joomla! έτσι ώστε 

να προχωρήσουµε στην εγκατάσταση των απαιτούµενων. Πηγαίνουµε στην ενότητα 

∆ιαχείριση Επεκτάσεων στην υποενότητα Εγκατάσταση όπου βλέπουµε τις επιλογές µε τις 

οποίες µπορούµε να κάνουµε εγκατάσταση κάποιας επέκτασης, είτε ανεβάζοντας αρχεία, είτε 

εγκατάσταση από κάποιο φάκελο στο server, είτε από URL, εµείς επειδή έχουµε κατεβάσει 

ήδη τα αρχεία ανήκουµε στην πρώτη περίπτωση. 
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Εικόνα 32 : Σελίδα Εγκατάστασης Επεκτάσεων στο ∆ιαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! 

Παρατηρούµε ότι το µέγιστο µέγεθος αρχείου που µπορούµε να ανεβάσουµε είναι 2MB, για 

να κάνουµε την εγκατάσταση πρέπει να αλλάξουµε το µέγεθος αυτό, αυτό γίνεται 

αλλάζοντας τις τιµές upload_max_filesize και post_max_size στο αρχείο php.ini. Πρέπει να 

αλλάξουµε τις δύο αυτές τιµές και µάλιστα η δεύτερη πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 

πρώτη. Οπότε στο φάκελο του XAMPP βρίσκουµε το αρχείο php.ini που βρίσκεται στη 

διαδροµή d:\xampp\php\php.ini. Επιλέγουµε να ανοίξουµε το αρχείο µε το notepad++ και 

βρίσκουµε τις δύο τιµές και τις αλλάζουµε σε 10Μ και 20M αντίστοιχα.  
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Εικόνα 33 : Αλλαγή τιµών στο αρχείο php.ini µε το notepad++ 

Όταν κάνουµε τις παρακάτω αλλαγές σώζουµε το αρχείο και κάνουµε επανεκκίνηση στο 

XAMPP για να περαστούν οι αλλαγές και να τις δούµε στο Joomla!. Μόλις επανεκκινήσουµε 

το XAMPP ανανεώνουµε τη σελίδα στο Πίνακα Ελέγχου του Joomla! και βλέπουµε πως το 

µέγεθος έχει αλλάξει σε 10mb. Αφού τελειώσουµε τις ενέργειες αυτές ρίχνουµε µε drag and 

drop το συµπιεσµένο αρχείο στο µέρος της ιστοσελίδας που µας υποδεικνύεται. Εκεί γίνεται 

το ανέβασµα του αρχείου και γίνεται αυτόµατα και η εγκατάστασή του. Μόλις τελειώσει η 

εγκατάσταση µας ειδοποιεί το σύστηµα αν η ήταν ή όχι επιτυχής η εγκατάσταση.  
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Εικόνα 34 : Επιτυχής εγκατάσταση επέκτασης του Gantry 

Στη συνέχεια για να ελέγξουµε ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά πηγαίνουµε στην υποενότητα 

∆ιαχείριση και βλέπουµε ότι το Gantry 5 είναι εγκατεστηµένο και ενεργοποιηµένο. Όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 35 : ∆ιαχείριση επέκτασης Gantry 5 

Αφού εγκαταστήσαµε το Gantry ήρθε η ώρα να εγκαταστήσουµε και το Hydrogen Theme.  

Επειδή όµως επιθυµούµε να είναι δικό µας το template θα δώσουµε στο θέµα δικό µας όνοµα 

για να το επιτύχουµε αυτό ακολουθούµε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

Αποσυµπιέζουµε το φάκελο του hydrogen theme που κατεβάσαµε και αντικαθιστούµε στα 

ονόµατα των αρχείων αρχικά το hydrogen µε το όνοµα που θέλουµε εµείς να δώσουµε στο 

θέµα µας, συνεπώς startup. Αφού εκτελέσουµε αυτό το βήµα θα πρέπει στη συνέχεια µε το 

notepad++ να ανοίξουµε το φάκελο που µόλις δηµιουργήσαµε µε τα αρχεία του θέµατος ως 

νέο χώρο εργασίας. Τώρα εκτελούµε αντικατάσταση µε προσοχή το όνοµα του θέµατος, 
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hydrogen, µε το όνοµα που εµείς θέλουµε να δώσουµε, startup. Κατά την αντικατάσταση 

κάνουµε τρεις διαφορετικές αντικαταστάσεις που παίρνουµε υπόψιν µας πάντα τα κεφαλαία 

γράµµατα (case sensitive), πρώτα για HYDROGEN που το αντικαθιστούµε µε  STARTUP, 

µετά Hydrogen µε Startup και το hydrogen µε startup όπως φαίνεται στην εικόνα 36. Αφού 

κάνουµε όλες τις αλλαγές προσεχτικά τότε συµπιέζουµε του φακέλους και τα αρχεία σε ένα 

αρχείο zip για να προχωρήσουµε στην εγκατάσταση του θέµατος. Πρέπει να σηµειωθεί πως 

το νέο θέµα θα πρέπει να είναι υπό την επιτήρηση µας για να γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να είναι ενηµερωµένο καθώς οι ανανεώσεις του hydrogen δεν θα 

εφαρµόζονται αυτόµατα σε αυτό. 

 

Εικόνα 36 : Μετονοµασία του θέµατος σε Startup 

 Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία µε πριν, αυτή τη φορά µε το συµπιεσµένο αρχείο του 

θέµατος όµως το κάνουµε drag and drop στην ιστοσελίδα εγκατάστασης και περιµένουµε 

µέχρι να λάβουµε την επιβεβαίωση εγκατάστασης. Παρατηρούµε πως µας δίνεται η επιλογή 

να εισάγουµε κάποια γενικά δεδοµένα από το θέµα. Επίσης µας δίνεται η επιλογή να µπούµε 

απευθείας στη διαµόρφωση του θέµατος.  
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Εικόνα 37 : Επιβεβαίωση εγκατάστασης του Hydrogen Theme 

Αφού εγκαταστήσουµε το θέµα τώρα πρέπει να το επιλέξουµε ως προεπιλογή για τη σελίδα 

µας. Πηγαίνουµε στη ∆ιαχείριση Προτύπων και εκεί επιλέγουµε το θέµα µας και πατάµε την 

επιλογή Προεπιλεγµένο. Έτσι επιλέγουµε το θέµα µας.  

 

Εικόνα 38 : Επιλογή του Hydrogen ως προεπιλεγµένου θέµατος 

 Εκτός όµως του Hydrogen κάνουµε εγκατάσταση και του θέµατος Startup και το επιλέγουµε 

στο διαχειριστικό περιβάλλον το θέµα Startup. Επισκεπτόµενοι τώρα την αρχική µας σελίδας 

βλέπουµε ότι έχει την παρακάτω µορφή: 
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Εικόνα 39 : Αρχική σελίδα έπειτα από την επιλογή του Startup/Hydrogen ως προεπιλεγµένου θέµατος 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται το περιβάλλον διαµόρφωσης της σελίδας µας µέσω 

του πλαισίου Gantry. Για να προωθηθούµε στο περιβάλλον αρκεί να πατήσουµε πάνω στο 

προεπιλεγµένο θέµα στη λίστα µε τα εγκατεστηµένα πρότυπα στη ∆ιαχείριση Προτύπων 

όπως φαίνεται στην εικόνα 39. 
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Εικόνα 40 : Σελίδα µορφοποίησης του στυλ της σελίδας 



50 

 

Μπαίνοντας αρχικά στη διαχείριση παρατηρούµε τη πλοήγηση που µε dropdown µας δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξουµε σε ποιο outline θα πραγµατοποιήσουµε τις αλλαγές. Στη πρώτη 

καρτέλα λοιπόν βλέπουµε ότι υπάρχουν κάποια έτοιµα styles για να ξεκινήσουµε τη 

διαµόρφωση και οι βασικές ρυθµίσεις του style για το επιλεγµένο outline.  

 

Εικόνα 41 : Σελίδα µορφοποίησης του layout της σελίδας 

Στη δεύτερη καρτέλα µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε οποιαδήποτε διαµόρφωση θέλουµε 

για το layout. Στην αριστερή πλευρά βλέπουµε την τωρινή διάταξη ενώ στη δεξιά υπάρχουν 

όλα τα στοιχεία που µπορούµε να προσθέσουµε σε οποιοδήποτε σηµείο του layout. Η 

παραµετροποίηση µε αυτό τον τρόπο έχει απεριόριστες δυνατότητες. 
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Εικόνα 42 : Σελίδα διαµόρφωσης των στοιχείων της σελίδας 

Στην καρτέλα των ρυθµίσεων µπορούµε να θέσουµε τις παραµέτρους για οποιοδήποτε 

particle, position ή Atom. 

 

Εικόνα 43 : Σελίδα µορφοποίησης του µενού της σελίδας 
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5 Υλοποίηση του Template 

Στο κεφάλαιο αυτό θα υλοποιήσουµε το template για την ιστοσελίδα που µόλις φτιάξαµε. 

Όπως αναφέραµε και πιο πριν η ιστοσελίδα µας αφορά µια startup εταιρεία, δηλαδή µια 

εταιρεία που κατασκευάζει ένα καινοτόµο προϊόν ή µία υπηρεσία. Οι ανάγκες εταιριών 

τέτοιου είδους είναι ιδιαίτερες. Επειδή υπάρχει έλλειψη γενικά µεγάλου όγκου περιεχοµένου 

για να δικαιολογήσει ένα site πολλαπλών σελίδων χρησιµοποιούµε διάταξη one-page, αυτό 

σηµαίνει πως όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε µία σελίδα, η µία ενότητα κάτω από την 

άλλη αλλά εµφανώς διαχωρισµένες. Στην περίπτωση µας θα χωρίσουµε την σελίδα µας στις 

παρακάτω ενότητες:  

• Ένα slider µε εικόνες στις οποίες θα παρουσιάζεται το προϊόν 

• Μία ενότητα µε κείµενο στην οποία θα έχουµε την περιγραφή του προϊόντος 

• Μια ενότητα µε εταιρείες και άτοµα που χρησιµοποιούν το προϊόν 

• Μία ενότητα µε τα προφίλ των εργαζοµένων της εταιρίας 

• Μια ενότητα όπου θα παρουσιάζεται ένας χάρτης µε την έδρα της εταιρίας και µία 

φόρµα επικοινωνίας. 

Κάθε ενότητα θα διαχωρίζεται από την προηγούµενη και την επόµενη µε διαφορετικό φόντο, 

επίσης θα υπάρχει στην κορυφή µπάρα πλοήγησης η οποία πατώντας το αντίστοιχο 

σύνδεσµο θα µας προωθεί απευθείας στην αντίστοιχη ενότητα της σελίδας. 

5.1 Εγκατάσταση Επέκτασης Slider 

Τώρα θα επιλέξουµε και θα εγκαταστήσουµε µία επέκταση η οποία θα µας βοηθήσει να 

υλοποιήσουµε την πρώτη ενότητα της σελίδας µας, αυτή είναι ένα slider που θα παρουσιάζει 

το προϊόν της εταιρείας. Αναζητώντας στον Κατάλογο Επεκτάσεων του Joomla βρίσκουµε 

διάφορες Επεκτάσεις που µας δίνουν τη λειτουργικότητα που θέλουµε. Επιλέγουµε την 

Επέκταση «Smart Slider 3» για να χρησιµοποιήσουµε στην ιστοσελίδα µας, και κατεβάζουµε 

το συµπιεσµένο αρχείο στον υπολογιστή µας. 
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Εικόνα 44 : Σελίδα επέκτασης SmartSlider 3 

Μετά το κατέβασµα της επέκτασης την εγκαθιστούµε στη σελίδα µας από το Μενού: 

∆ιαχείριση Επεκτάσεων Εγκατάσταση όπου κάνουµε drag and drop το συµπιεσµένο αρχείο 

που µόλις κατεβάσαµε. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πηγαίνουµε στο µενού 

διαµόρφωσης του Slider που βρίσκεται στο µενού Εφαρµογές. 

 

Εικόνα 45 : Dashboard του SmartSlider 3 

Από εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε το δικό µας slider από την αρχή είτε να 

περιηγηθούµε σε κάποιο από τα έτοιµα παραδείγµατα που υπάρχουν και να διαλέξουµε 
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κάποιο από ελεύθερα είτε από τα επί πληρωµή που διατίθενται στη βιβλιοθήκη (template 

library), εµείς θα χρησιµοποιήσουµε ένα από αυτά της βιβλιοθήκης για να µην αναλωθούµε 

στη κατασκευή από την αρχή ενός slider. Από τα δωρεάν template που υπάρχουν εµείς 

διαλέγουµε το “Full Width Post Slider”. 

 

Εικόνα 46 : Βιβλιοθήκη template του SmartSlider 3 

Επιλέγουµε το import που εµφανίζεται όταν κάνουµε mouseover το ποντίκι πάνω από το 

template που θέλουµε να εγκαταστήσουµε και στο Dashboard εισάγονται τα τρία slides του 

συγκεκριµένου template. Τα οποία µπορούµε να τα επεξεργαστούµε ένα προς ένα πλέον, και 

να δηµιουργήσουµε το δικό µας slider. Αρχικά θα αλλάξουµε τις εικόνες για να ταιριάζουνε 

µε το θέµα της εταιρείας, βρίσκουµε εικόνες ελεύθερων πνευµατικών δικαιωµάτων από το 

creative commons στη σελίδα https://search.creativecommons.org/ όπου εισάγουµε το θέµα 

που θέλουµε και επιλέγουµε και σε ποιο σελίδα θα γίνει η αναζήτηση. Εµείς εισάγουµε τον 

όρο taxi και κάνουµε αναζήτηση στο flickr όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Εικόνα 47 : Αναζήτηση στο Creative Commons για εικόνες χωρίς πνευµατικά δικαιώµατα 

Αφού κατεβάζουµε τις φωτογραφίες τις αντικαθιστούµε στα slide και αλλάζουµε τα κείµενα 

που περιέχουν για να είναι σχετικά µε την startup εταιρεία εύρεσης taxi. Οι εικόνες για να 

ταιριάζουν µε το slider επεξεργάστηκαν στο Photoshop ώστε να έχουν σωστή αναλογία 

πλευρών και σωστή ανάλυση (1920px πλάτος, 600px ύψος) για να παίζουν σωστά σε όλα τα 

µέσα προβολής της ιστοσελίδας. 

 

Εικόνα 48 : Επεξεργασία του slide µεταφόρτωση διαφορετικού background 
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Εφόσον εισάγουµε το νέο background παραµετροποιούµε το κείµενο στο κάθε post έτσι 

ώστε να είναι σχετικό µε την υπηρεσία. 

 

Εικόνα 49 : Επεξεργασία κειµένου του slide 

Αφού έχουµε ετοιµάσει όλα τα slide µας µε σωστά background και τίτλους τώρα ήρθε η ώρα 

να δηµιουργήσουµε ένα module το οποίο θα ενσωµατώσουµε στη σελίδα µας. Οπότε όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα επιλέγουµε στο µενού publish την επιλογή “CREATE 

MODULE” έτσι ώστε να περάσουµε στη διαδικασία της δηµιουργίας του module 

 

Εικόνα 50 : ∆ηµιουργία module 
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Πριν από αυτό όµως πρέπει να κάνουµε τις κατάλληλες επιλογές για να δουλεύει σωστά το 

slider µας, τις οποίες επιλέγουµε στις κατηγορίες του µενού που βρίσκονται δίπλα στο 

“PUBLISH”. Το βασικό που θα αλλάξουµε είναι η επιλογή του auto-play που είναι 

απενεργοποιηµένη στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις οπότε στο κατάλληλο µενού το 

ενεργοποιούµε και σώζουµε τις επιλογές µας.  

Στη συνέχεια αφού πατήσουµε “CREATE MODULE” εµφανίζεται ένα µενού όπου 

επιλέγουµε το είδος του module που θα δηµιουργήσουµε, εµείς επιλέγουµε “Smart Slider 3” 

και προωθούµαστε στη παρακάτω σελίδα, όπου έχουµε προσθέσει όνοµα στο module (main-

slider) έχουµε διαλέξει από ποιο slider θέλουµε να δηµιουργήσουµε το module µας και 

έχουµε επιλέξει να µην φαίνεται ο τίτλος όταν χρησιµοποιείται. Οπότε επιλέγουµε 

αποθήκευση και κλείσιµο και δηµιουργείται το module µας όπως φαίνεται και στην σελίδα 

που προωθούµαστε 

 

Εικόνα 51 : Κατάλογος module 

 Στη συνέχεια πηγαίνουµε στη διαχείριση του επιλεγµένου µας θέµατος στο µενού Layout, 

εδώ διαγράφουµε από την ενότητα showcase το ήδη υπάρχον particle και προσθέτουµε µε 

drag and drop ένα Module Instance όπως βλέπουµε και παρακάτω: 
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Εικόνα 52 : Προσθήκη ενός module σε µια ενότητα του Layout 

Αφού το προσθέσουµε πατώντας το γρανάζι στο Module Instance µας εµφανίζεται ένα 

παράθυρο για να επιλέξουµε το module που επιθυµούµε στη συγκεκριµένη ενότητα, είτε 

πληκτρολογώντας το ID του module που µόλις φτιάξαµε είτε πατώντας το Pick Module και 

επιλέγοντας από τον κατάλογο όλων των υπαρχόντων module. 

 

Εικόνα 53 : Επιλογή του module  που θέλουµε να προσθέσουµε στη συγκεκριµένη ενότητα του Layout 

Οπότε επιλέγουµε το module που επιθυµούµε το 91 στην περίπτωσή µας µετά πατάµε 

“Apply and Save” οπότε και σώζεται το module στη συγκεκριµένη ενότητα, πατώντας 

“Apply and Save” σώζεται αυτόµατα και το Layout. Τώρα πηγαίνουµε στην αρχική σελίδα 

όπου και βλέπουµε ότι έχει τοποθετηθεί το slider µας στην κορυφή της σελίδας µας. 
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Εικόνα 54 : Αρχική σελίδα µε το Slider στην κορυφαία ενότητα της σελίδας 

5.2 Περιγραφή της Υπηρεσίας 

Σε αυτή την ενότητα θα δώσουµε µια περιγραφή της υπηρεσίας που παρέχει η εταιρεία. 

Επειδή δεν µας ενδιαφέρει απολύτως το κείµενο που θα αναγράφεται καθώς είναι πλέον 

αποδεκτό ότι ένας αναγνώστης αποσπάται από το περιεχόµενο που διαβάζει και δεν δίνει την 

πρέπουσα σηµασία στη διαµόρφωση της σελίδας, γι’ αυτό θα χρησιµοποιήσουµε το κείµενο 

Lorem Ipsum. Πρόκειται για ένα κείµενο που χρησιµοποιείται ευρέως σε αυτές τις 

περιπτώσεις. Εµείς βρήκαµε µία παραλλαγή του στην σελίδα https://el.lipsum.com/ την 

οποία θα τοποθετήσουµε στην ενότητα αυτή. Το κείµενο είναι το παρακάτω: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet odio odio, at feugiat felis 

molestie nec. Praesent tristique pellentesque nunc quis egestas. Phasellus non enim fringilla, 

placerat mi vel, cursus tellus. Donec et convallis eros. Integer tempor risus vel erat mattis, sit 

amet viverra nibh porttitor. Duis suscipit auctor egestas. Phasellus posuere erat sapien, sit 

amet sodales purus. 

Nunc sit amet consequat libero, condimentum pharetra sem. Mauris ut sem nec ex accumsan 

eleifend. Donec ac velit nisi. Nullam erat nulla, aliquet in aliquam vitae, sagittis nec lorem. 

Cras nec enim id ligula luctus pulvinar. Nullam interdum condimentum porta. Pellentesque 

quam nunc, mollis eget tempor ut, interdum id lectus.  
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Αρχικά διαγράφουµε τις δύο ενότητες που ήδη υπάρχουν στο layout στην Ενότητα Main. 

Αυτό το επιτυγχάνουµε επιλέγοντας και κρατώντας πατηµένο το particle που θέλουµε µέχρι 

να εµφανιστεί στην κορυφή της σελίδας το µήνυµα “Drop here to delete” οπότε και σύρουµε 

µέχρι εκεί το επιλεγµένο particle και το διαγράφουµε.  

 

Εικόνα 55 : ∆ιαγραφή των particle του Startup Theme µε drag and drop 

Μετά τη διαγραφή των particle του θέµατος τώρα θα τοποθετήσουµε ένα νέο particle για να 

προσθέσουµε το κείµενο που δηµιουργήσαµε προηγουµένως. Θα χρησιµοποιήσουµε ένα από 

τα έτοιµα particles του Gantry το “Sample Content” το οποίο θα το επιλέξουµε από τη στήλη 

αριστερά και θα το σύρουµε µέχρι την επιθυµητή ενότητα του Layout, στη συγκεκριµένη 

περίπτωση αυτή είναι η ενότητα Main. Πατώντας το γρανάζι που φαίνεται στο πλάι 

επεξεργαζόµαστε το συγκεκριµένο particle, αρχικά το µετονοµάζουµε “Περιγραφή” για να 

ξέρουµε το ρόλο του, και στη συνέχεια αφού µορφοποιήσουµε το κείµενο σε html µορφή το 

εισάγουµε στο description του particle. (Deitel & Deitel, 2011) 

<h1 class="center">Grab a CAB</h1> 

<div class="device-promo"><div class="macbook"><div class="macbook-

color"></div></div><div class="ipad"><div class="ipad-color"></div></div><div 

class="iphone"> <div class="iphone-color"></div></div></div> <p 

class="justify">Καλωσήρθατε στην εφαρµογή "Grab a CAB", την πρώτη και καλύτερη 

εφαρµογή Εύρεσης TAXI στην Ελλάδα.</p> 
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<p class="justify">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet odio 

odio, at feugiat felis molestie nec. Praesent tristique pellentesque nunc quis egestas. Phasellus 

non enim fringilla, placerat mi vel, cursus tellus. Donec et convallis eros. Integer tempor risus 

vel erat mattis, sit amet viverra nibh porttitor. Duis suscipit auctor egestas. Phasellus posuere 

erat sapien, sit amet sodales purus.</p> 

<div class="info-box"><div class="fa fa-taxi fa-4x float-left"></div><p 

class="justify">Nunc sit amet consequat libero, condimentum pharetra sem. Mauris ut sem 

nec ex accumsan eleifend. Donec ac velit nisi. Nullam erat nulla, aliquet in aliquam vitae, 

sagittis nec lorem. Cras nec enim id ligula luctus pulvinar. Nullam interdum condimentum 

porta. Pellentesque quam nunc, mollis eget tempor ut, interdum id lectus.</p> 

 

Εικόνα 56 : Εισαγωγή και διαµόρφωση του particle Περιγραφή 

Στη συνέχεια θα προσθέσουµε ακόµη ένα Sample particle στο οποίο θα παρουσιάσουµε τα 

κύρια πλεονεκτήµατα της εφαρµογής µας. Εδώ θα προσθέσουµε το παρακάτω html text στο 

description:  

<h1 class="center">Πλεονεκτήµατα</h1> 

<p class="justify">Η εφαρµογή "Grab a CAB" είναι από τις πρώτες στην κατηγορία της και 

έχει κατακτήσει το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της 

φαίνονται παρακάτω</p> 
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Και στη συνέχεια προσθέτουµε τα παρακάτω sample items όπου το καθένα παρουσιάζει από 

ένα πλεονέκτηµα της εφαρµογής: 

 

Εικόνα 57 : Εισαγωγή και διαµόρφωση του particle Πλεονεκτήµατα 

Επιλέγοντας το καθένα ξεχωριστά εισερχόµαστε στο παράθυρο διαµόρφωσής του όπου 

µπορούµε να επιλέξουµε µεταξύ των διαφορετικών fa-icons, έχει ενσωµατωµένο search για 

την εύρεση του κατάλληλου εικονιδίου, διαφορετικά µπορούµε να βρούµε στη σελίδα 

http://fontawesome.io/icons/ τον κωδικό για το εικονίδιο που επιθυµούµε και να το 

εισάγουµε απευθείας. Μετά γράφουµε ένα κείµενο για κάθε πλεονέκτηµα. 

 

Εικόνα 58 : Εισαγωγή και διαµόρφωση του sample particle Live Maps 

Μετά την εισαγωγή του νέου particle η αρχική µας σελίδα έχει διαµορφωθεί όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 59 : Αρχική σελίδα µετά την εισαγωγή του particle Περιγραφή 

5.3 Εγκατάσταση Επέκτασης µε κριτικές και αξιολογήσεις χρηστών 

Σε αυτή την ενότητα θα φτιάξουµε ένα module στο οποίο θα φαίνονται διάφορες 

αξιολογήσεις που έχουν κάνει χρήστες της εφαρµογής. Για τις ανάγκες θα κατεβάσουµε το 
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ένθεµα “JM Testimonials” το οποία είναι δωρεάν και έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουµε 

για να υλοποιήσουµε τη λύση στο θέµα των αξιολογήσεων των χρηστών της εφαρµογής µας. 

Κατεβάζουµε το εκτελέσιµο αρχείο από τη σελίδα https://www.joomla-monster.com/joomla-

modules/i/232-jm-testimonials και µετά κάνουµε την εγκατάστασή του από τη ∆ιαχείριση 

Επεκτάσεων Εγκατάσταση όπου κάνουµε drag and drop το συµπιεσµένο αρχείο που µόλις 

κατεβάσαµε στον υπολογιστή µας.  

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση από το µενού ∆ιαχείριση Ενθεµάτων βρίσκουµε το module 

“JM Testimonials” και προχωράµε στην επεξεργασία του. Εδώ µπορούµε να προσθέσουµε 

όσες αξιολογήσεις θέλουµε απλά πατώντας το “Add new” και προσθέτοντας το κείµενο, 

κατεβάζουµε κάποιες ελεύθερες δικαιωµάτων εικόνες ατόµων και δηµιουργούµε ένα κοµµάτι 

κειµένου όπως στην πρώτη ενότητα το οποίο χρησιµοποιούµε σαν αξιολόγηση. 

Ενεργοποιούµε το “Auto play” έτσι ώστε να εναλλάσσονται οι αξιολογήσεις. Αν επιλέξουµε 

το “Show indicators” τότε κάτω από τις αξιολογήσεις θα υπάρχει η επιλογή πλοήγησης 

µεταξύ τους ένα στοιχείο που δεν θα το αφήσουµε ενεργοποιηµένο. 

 

Εικόνα 60 : ∆ιαχείριση ενθέµατος JM Testimonials 

Μόλις τελειώσαµε τη ρύθµιση του ενθέµατος τώρα πρέπει να το τοποθετήσουµε στην σελίδα 

µας. Επιλέγουµε το ένθεµα αυτό να το τοποθετήσουµε στην ενότητα του Layout που 

ονοµάζεται subfeature, οπότε κάνουµε drag and drop ένα “Module Instance” από την 

αριστερή στήλη στην ενότητα subfeature. Στη συνέχεια πατάµε επεξεργασία και όπως και 
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στην ενότητα 5.1 επιλέγουµε το module που θέλουµε να τοποθετήσουµε στη συγκεκριµένη 

θέση. Μετονοµάζουµε το module σε Αξιολογήσεις και πλέον το Layout και η Αρχική µας 

διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Εικόνα 61 : Layout µετά την προσθήκη του ενθέµατος Αξιολογήσεις 
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Εικόνα 62 : Αρχική σελίδα µετά την προσθήκη των αξιολογήσεων 
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5.4 Εγκατάσταση Επέκτασης παρουσίασης του προσωπικού 

Σε αυτή την ενότητα µε τη βοήθεια ενός παρόµοιου module µε της προηγούµενης ενότητας 

module θα παρουσιάσουµε το προσωπικό της εταιρείας. Στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιάσουµε την οµάδα µας, αυτό θα γίνει προσθέτοντας τα µέλη της εταιρείας µε µια 

φωτογραφία τους, το ονοµατεπώνυµο τους, τη θέση τους στην εταιρεία και σύνδεσµο προς 

τα µέσα κοινωνικής τους δικτύωσης.  

Για να επιτύχουµε αυτή τη λειτουργικότητα κατεβάζουµε το έτοιµο module “JM Team 

Profiles” από τη σελίδα https://www.joomla-monster.com/joomla-modules/i/232-jm-

testimonials, το οποίο προσφέρει τα χαρακτηριστικά που χρειαζόµαστε. Μετά την 

εγκατάστασή του module από την ∆ιαχείριση µε την ίδια διαδικασία που χρησιµοποιούµε σε 

όλη τη διάρκεια του project, ουσιαστικά σύρουµε το συµπιεσµένο αρχείο που κατεβάσαµε 

στο πεδίο που µας υποδεικνύεται και στη συνέχεια προχωρά η εγκατάσταση.  

 

Εικόνα 63 : ∆ιαχείριση Ενθεµάτων µετά την εγκατάσταση του JM Team Profiles 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης πηγαίνουµε στη ∆ιαχείριση Ενθεµάτων για να αρχίσουµε 

να υλοποιούµε την ενότητα “Οµάδα”. Αρχικά πρέπει να επιλέξουµε το module που µόλις 

εγκαταστήσαµε το οποίο λέγεται “JM Team Profiles” το οποίο όπως φαίνεται και στη 

φωτογραφία είναι απενεργοποιηµένο. Αφού το ενεργοποιήσουµε περνάµε στην επεξεργασία 

του. Η λογική του είναι ίδια µε το module “JM Testimonials”, οπότε στο µενού της 



68 

 

διαχείρισης “Σύνδεση Μενού” επιλέγουµε για εµφάνιση του ενθέµατος σε όλες τις σελίδες, 

στο µενού “Προηγµένα” επιλέγουµε “Ετικέτα κεφαλίδας” h1 και στο “Κλάση επικεφαλίδας” 

βάζουµε jm-header αυτές τις δύο επιλογές τις χρησιµοποιούµε για να µπορέσουµε να 

στοιχίσουµε την επικεφαλίδα της ενότητας στο κέντρο και να έχει ίδια διαµόρφωση µε τις 

επικεφαλίδες των παραπάνω ενοτήτων, την ίδια ρύθµιση την έχουµε χρησιµοποιήσει και 

στην προηγούµενη ενότητα, µετά από τη ρύθµιση του module πηγαίνουµε στο αρχείο css που 

φορτώνεται για τη σελίδα και προσθέτουµε µε τη βοήθεια του notepad++, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 61, το παρακάτω “.jm-header{text-align: center}” το οποίο θα ευθυγραµµίσει 

στο κέντρο τις δύο επικεφαλίδες. Τα δικαιώµατα δεν θα τα πειράξουµε. Στο µενού “Ένθεµα” 

θα αλλάξουµε τον τίτλο του ενθέµατος σε “Οµάδα”, την “Κατάσταση” σε ∆ηµοσιευµένο, και 

το “Members in row” σε 4 γιατί τέσσερα άτοµα θα φτιάξουµε, τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν 

θα τις πειράξουµε. 

 

Εικόνα 64 : Προσθήκη CSS για τις επικεφαλίδες των ενοτήτων “Αξιολογήσεις” και “Οµάδα” 

Στη συνέχεια αφού αναζητήσουµε φωτογραφίες για τα µέλη της οµάδας µε το γνωστό πλέον 

τρόπο ξεκινάµε να φτιάξουµε τα προφίλ των εργαζοµένων. Φτιάχνουµε τα τέσσερα προφίλ 

των µελών της οµάδας µας χρησιµοποιώντας τις φωτογραφίες τους, τίτλο εργασίας, ένα 
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τυχαίο όνοµα και µε εικονίδια από το font awesome κάνουµε σύνδεση µε Facebook “fa fa-

facebook-f”, LinkedIn “fa fa-linkedin” και mail “fa fa-envelope” του κάθε µέλους της 

οµάδας στα link για κάθε άτοµο βάζουµε # για να µην οδηγείται κάπου ο επισκέπτης όταν 

πατάει κάποιο από τα εικονίδια. Επιλέξαµε τα συγκεκριµένα εικονίδια για να έχουν παρόµοιο 

σχεδιασµό µεταξύ τους. 

 

Εικόνα 65 : Προσθήκη στοιχείων για το κάθε άτοµο στην Επεξεργασία του ενθέµατος 

Αφού το ένθεµα είναι έτοιµο για χρήση θα πρέπει να το τοποθετήσουµε στη σελίδα µας. 

Όπως και στην προηγούµενη ενότητα θα τοποθετήσουµε το module στο Layout αυτή τη 

φορά όµως στη περιοχή footer, οπότε προσθέτουµε ένα Module Instance από την στήλη 

αριστερά στο Footer και το µετονοµάζουµε σε Οµάδα για να είναι εύληπτο για ποιο module 

πρόκειται. Όταν το τοποθετήσουµε τότε επιλέγουµε και τη διασύνδεση µε το module που 

µόλις φτιάξαµε. Οπότε το layout και η σελίδα µας διαµορφώνονται ως εξής: 
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Εικόνα 66 : Layout µετά την προσθήκη του ενθέµατος Οµάδα 
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Εικόνα 67 : Αρχική σελίδα µετά την προσθήκη των µελών της οµάδας 
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5.5 Επεξεργασία των πεδίων στο Υποσέλιδο 

Στο υποσέλιδο κάτω από το σηµείο που προσθέσαµε την τελευταία µας ενότητα βλέπουµε 

ότι το Gantry από µόνο του έχει τίτλο για το copyright καθώς και πεδία για την διασύνδεση 

µε το Facebook, twitter, google plus και RSS feed, καθώς και ένα κείµενο Powered by. Εµείς 

θα τα αφήσουµε όπως είναι αυτές τις ενότητες απλώς θα τις παραµετροποιήσουµε για να 

καλύψουν τις ανάγκες µας. 

Μεταβαίνουµε στην ενότητα Layout στο θέµα µας και αρχικά θα επεξεργαστούµε το πεδίο 

Copyright. Πατώντας το γρανάζι πάνω στο πεδίο του µας ανοίγει το παράθυρο όπου 

µπορούµε να γράψουµε την αρχή του copyright, πότε τελειώνει και τον κάτοχό του. Εµείς 

πειράζουµε το Start Year και βάζουµε 2017, στο End Year αφήνουµε το now και στο 

Copyright Owner Βάζουµε ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

Στην ενότητα Social διαγράφουµε το Item για το RSS καθώς δεν µπορούµε να το 

συνδέσουµε µε κάποιο RSS και στα υπόλοιπα Items διαγράφουµε από τα αντίστοιχα link τη 

σύνδεση τους µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του Rocket Theme. Όταν τελειώσουµε µε 

τις αλλαγές αυτές τότε επιλέγουµε Apply and Save και τελειώνουµε µε την ενότητα αυτή. 

Τέλος στην ενότητα Branding θα αλλάξουµε το κείµενο που υπήρχε και παρέπεµπε στην 

ιστοσελίδα του Rocket Theme και θα αντικαταστήσουµε το κείµενο µε το παρακάτω έτσι 

ώστε να γίνεται highlight το όνοµα και να συνδέεται µε οποιοδήποτε link τοποθετήσουµε στο 

href, εµείς στο πεδίο βάζουµε # έτσι ώστε να υπάρχει η λειτουργικότητα αλλά να µην γίνεται 

προώθηση σε κάποια άλλη ιστοσελίδα αφού δεν υπάρχει. Powered by <a href="#" class="g-

powered-by">Ανδρονίκη Αργυροπούλου</a> 

Πλέον το footer της σελίδας έχει την εξής µορφή: 

 

Εικόνα 68 : Το επεξεργασµένο footer της σελίδας 
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5.6 Εγκατάσταση Επεκτάσεων προβολής χάρτη και φόρµα επικοινωνίας 

Σε αυτή την ενότητα µε τη βοήθεια module θα τοποθετήσουµε σε µία ενότητα ένα χάρτη και 

µία φόρµα επικοινωνίας. Ο χάρτης θα παρουσιάζει µε ένα δείκτη (marker) που βρίσκονται τα 

κεντρικά της εταιρίας. Η φόρµα επικοινωνίας θα βρίσκεται εκεί έτσι ώστε ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας να έχει τη δυνατότητα µε απλά βήµατα να έρθει σε επικοινωνία µε την εταιρεία. 

5.6.1 Εγκατάσταση και παραµετροποίηση Επέκτασης χάρτη 

Για να υλοποιήσουµε την παρουσίαση σε χάρτη των κεντρικών γραφείων της εταιρείας θα 

χρησιµοποιήσουµε την επέκταση BT Google Maps που τη βρίσκουµε στη σελίδα 

https://extensions.joomla.org/extension/bt-google-maps/ για να την κατεβάσουµε 

προωθούµαστε στην ιστοσελίδα των bow themes όπου συνδεόµαστε και κατεβάζουµε το 

συµπιεσµένο αρχείο που περιέχει την επέκταση.  

Στη συνέχεια µε τη γνωστή διαδικασία εγκαθιστούµε την επέκταση µεταφορτώνοντας το 

συµπιεσµένο αρχείο στο περιβάλλον διαχείρισης του joomla από τη διαχείριση επεκτάσεων 

και την καρτέλα “Μεταφόρτωση Αρχείου Πακέτου”, µόλις τελειώσει η εγκατάσταση 

προωθούµαστε στην παρακάτω σελίδα, όπου πληροφορούµαστε ότι η εγκατάσταση ήταν 

επιτυχής. Στο επόµενο βήµα θα ενεργοποιήσουµε την επέκταση από το µενού επεκτάσεων 

  

 Εικόνα 69 : Εγκατάσταση Επέκτασης BT GOOGLE MAPS 
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Αφού τελειώσουµε µε την ενεργοποίηση της επέκτασης προχωράµε στην παραµετροποίηση 

της για να την εντάξουµε στην ιστοσελίδα. Αρχικά πρέπει να βρούµε τις συντεταγµένες του 

που θα είναι το κέντρο του χάρτη, οπότε πηγαίνουµε στο google maps και βρίσκουµε τις 

συντεταγµένες του TEI και τις τοποθετούµε στο αντίστοιχο πεδίο αφού πρώτα επιλέξουµε να 

βάζουµε συντεταγµένες για να ορίζεται ο χάρτης και όχι τη διεύθυνση. Οι συντεταγµένες του 

σηµείου µας είναι 38.365775, 21.475211. Στη συνέχεια δίνουµε την τιµή 400 στο ύψος του 

module και το πλάτος το αφήνουµε στο auto, επίσης το zoom level θα το κάνουµε 15 καθώς 

θέλουµε να είναι εµφανές το σηµείο που βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας. Επιλέγουµε να 

µην εµφανίζεται ο τίτλος του module στην ιστοσελίδα, οι ρυθµίσεις φαίνονται και στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 70 : Ρυθµίσεις του BT GOOGLE MAPS 

Πολύ σηµαντικά βήµατα είναι η ενεργοποίηση της επιλογής εµφάνισης της επέκτασης σε 

όλες τις ιστοσελίδες έτσι ώστε να µπορεί να εµφανιστεί ο χάρτης σε όποια σελίδα θελήσουµε 

να το χρησιµοποιήσουµε αυτό γίνεται στη καρτέλα “Σύνδεση Μενού”, και δεύτερον να γίνει 

εγγραφή στη google έτσι ώστε να µπορέσουµε να πάρουµε Google Map API Key έτσι ώστε 

να µπορεί να γίνει η εµφάνιση του χάρτη στην ιστοσελίδα µας, το API Key που 

χρησιµοποιήσαµε είναι το AIzaSyDIR92lgnGH6k2N3Mr2QbDpxCqtaPrgVG4.  

Επίσης θα πρέπει να τοποθετήσουµε ένα δείκτη στο σηµείο που θέλουµε να εµφανίζεται ότι 

βρίσκονται τα γραφεία, αυτό γίνεται στη καρτέλα “Marker Manager”, επιλέγουµε ADD 
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MARKER οπότε ανοίγει το µενού όπου συµπληρώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία για το 

marker τα οποία είναι ο τίτλος του θα χρησιµοποιήσουµε το τίτλο της ιστοσελίδας, οι 

συντεταγµένες όπου θα τοποθετήσουµε είναι οι (38.367587, 21.475484), και σαν εικονίδιο 

θα κατεβάσουµε ένα από το ίντερνετ και θα το χρησιµοποιήσουµε. Μόλις τελειώσουµε 

πατάµε το create marker και ο δείκτης µας είναι έτοιµος. 

Το µόνο που µένει λοιπόν είναι να τοποθετήσουµε το χάρτη στο σωστό σηµείο, Πηγαίνουµε 

λοιπόν στη διαχείριση του Layout του θέµατος και επιλέγουµε να τοποθετήσουµε µία κενή 

σειρά ανάµεσα στις σειρές “Οµάδα” και “Footer”, σε αυτή τη σειρά σέρνουµε µου από την 

πλαϊνή µπάρα ένα module instance το οποίο τοποθετούµε και µετονοµάζουµε σε χάρτη, στη 

συνέχεια επιλέγουµε αυτό το module instance να εµφανίζει το χάρτη που µόλις φτιάξαµε, 

οπότε η ιστοσελίδα πλέον έχει την παρακάτω µορφή 

 

Εικόνα 71 : Εισαγωγή του χάρτη στη σελίδα µας 

5.6.2 Εγκατάσταση και παραµετροποίηση Επέκτασης φόρµας επικοινωνίας 

Αφού ετοιµάσαµε το χάρτη τώρα είναι η ώρα να ετοιµάσουµε τη φόρµα επικοινωνίας, για να 

επιτύχουµε τη λειτουργικότητα αυτή θα εγκαταστήσουµε ένα νέο module το “Creative 

Contact Form”. Το ένθεµα αυτό θα µας δώσει τη δυνατότητα να φτιάξουµε εύκολα και 

γρήγορα µια φόρµα επικοινωνίας. Κατεβάζουµε λοιπόν το ένθεµα από την ιστοσελίδα 

https://extensions.joomla.org/extension/creative-contact-form/ όπου µας προωθεί στη σελίδα 

για να το κατεβάσουµε κ επιλέγουµε την δωρεάν έκδοση. Αφού την κατεβάσουµε 
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ακολουθούµε τη γνωστή διαδικασία για να την εγκαταστήσουµε και να την 

ενεργοποιήσουµε. Μετά την ενεργοποίηση προχωράµε στη παραµετροποίηση και 

τοποθέτηση του module στη σελίδα.  

Πηγαίνουµε στη σελίδα παραµετροποίησης του ενθέµατος και επιλέγουµε αυτό να 

εµφανίζεται σε όλες τις σε σελίδες, και στη συνέχεια πηγαίνουµε στις εφαρµογές στο 

υποµενού “Creative Contact Forms” και παραµετροποιούµε τη φόρµα που ήδη υπάρχει εκεί 

όπως φαίνεται στην εικόνα 72, δηλαδή αλλάζουµε τα κείµενα από αγγλικά σε ελληνικά: 

Top Text Επικοινωνία 

Pre Text Επικοινωνείστε µαζί µας 

Popup Button Text Επικοινωνία 

Thank you message Το µήνυµά σας εστάλη µε επιτυχία 

Send Text Αποστολή 

Send New Text Νέο email 

Αλλάζουµε επίσης το κινούµενο εφέ εµφάνισης της φόρµας από zoom in σε none και την 

κατάσταση σε ∆ηµοσιευµένο. 

Στη συνέχεια περνάµε στην επιλογή των πεδίων που θα εµφανίζονται στη φόρµα, οπότε 

πηγαίνουµε στο αντίστοιχο υποµενού όπου επιλέγουµε να φαίνονται µόνο τα πεδία Name, 

email και Message όπως φαίνονται στην εικόνα 71: 

 

Εικόνα 72 : Εισαγωγή των απαραίτητων πεδίων στη φόρµα επικοινωνίας 
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Εικόνα 73 : Εισαγωγή των απαραίτητων ρυθµίσεων για τη φόρµα επικοινωνίας 

Μετά από τις αλλαγές αυτές πηγαίνουµε στη διαµόρφωση του Layout της σελίδας και στη 

σειρά που έχουµε τοποθετήσει το χάρτη τοποθετούµε και ένα module instance που 

ονοµάζουµε επικοινωνία και επιλέγουµε από τα module αυτό της φόρµας που µόλις 
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ρυθµίσαµε το τοποθετούµε τη φόρµα επικοινωνίας έτσι ώστε να εµφανίζονται δίπλα δίπλα, 

και δίνουµε στο χάρτη το 40% του πλάτους της σελίδας και στη φόρµα δίνουµε το 60% του 

πλάτους της σελίδας. Επίσης επειδή για την ενότητα αυτή χρειαζόµαστε µία επικεφαλίδα 

ακριβώς πάνω από τη σειρά αυτών στο Layout θα προσθέσουµε ένα block “Custom HTML” 

στο οποίο θα έχει για περιεχόµενο το παρακάτω <h1 class=”center”>Επικοινωνία”</h1> και 

θα του δώσουµε και την κλάση head έτσι ώστε να µπορέσουµε να το εκµεταλαυτούµε για τη 

µορφοποίηση αλλά και τη δηµιουργία αντικειµένου στο µενού που θα µας οδηγεί απευθείας 

στην ενότητα αυτή. Οπότε το Layout στο Footer έχει πλέον την παρακάτω µορφή:   

 

Εικόνα 74 : Τελική µορφή του Layout 

Και η ιστοσελίδα µας πλέον έχει την παρακάτω µορφή: 
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Εικόνα 75 : Η ιστοσελίδα µετά την εισαγωγή της ενότητας επικοινωνία 
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5.7 ∆ηµιουργία µενού για τις υποενότητες 

Σε αυτό το σηµείο θα αλλάξουµε την µπάρα του µενού µε µία µπάρα όπου θα έχει τα links 

για τις διάφορες υποενότητες της σελίδας έτσι ώστε να µπορούµε να προηγηθούµε εύκολα 

και γρήγορα σε αυτή. Στη δική µας σελίδα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αλλά σε σελίδες one-

page µε µεγαλύτερο περιεχόµενο µπορεί ο χρήστης να µπερδευτεί και να χρειάζεται βοήθεια 

κατά την πλοήγησή του στη σελίδα. Γι’ αυτό θα δηµιουργήσουµε ένα µενού µε αυτή τη 

λειτουργικότητα.  

Αρχικά πρέπει να αναγνωρίσουµε τις ενότητες στο φυλλοµετρητή µας, αυτό γίνεται 

ανοίγοντας την σελίδα µας και πατώντας το F12 για να ανοίξουµε τα Developer Tools, όπου 

θα αναζητήσουµε το id reference για την κάθε ενότητα στην πρώτη καρτέλα των εργαλείων 

που βλέπουµε. Βρίσκω τα id µου τα οποία είναι τα παρακάτω: sample-2437-particle, 

features, g-subfeature/ jmm-testimonials-93, g-subfeature, Head 

 

Εικόνα 76 : Developer Tools 

Στην συνέχεια στο διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! θα φτιάξουµε το νέο µενού που θα 

τοποθετήσουµε στη σελίδα µας. Οπότε ανοίγουµε τη ∆ιαχείριση Μενού και αρχίζουµε τη 

δηµιουργία το νέου µας µενού, το ονοµάζουµε Menu και στο είδος για να το ξεχωρίζουµε το 

ονοµάζουµε One-Page menu και επιλέγουµε πως θα το χρησιµοποιήσουµε στον ιστότοπο και 

όχι στην περιοχή διαχείρισης. Μόλις συµπληρώσουµε τα στοιχεία αυτά επιλέγουµε 
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αποθήκευση και κλείσιµο οπότε γυρίζουµε στη διαχείριση των µενού εκεί βλέπουµε το νέο 

µας µενού όπως φαίνεται στην εικόνα 66. Στη συνέχεια επιλέγουµε προσθήκη ενθέµατος και 

µας ανοίγει ένα νέο παράθυρο όπου θα βάλουµε τα ενθέµατα για τη σελίδα µας. 

 

Εικόνα 77 : ∆ιαχείριση µενού 

 

Εικόνα 78 : ∆ηµιουργία µενού για την ιστοσελίδα µας 

Στην επιλογή Μενού αφήνουµε επιλεγµένο το µενού που µόλις φτιάξαµε. Στη συνέχεια 

επιλέγουµε ∆ηµιουργία όπου και θα µας ανοίξει ένα νέο παράθυρο για το νέο στοιχείο που 

θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Στο Είδος Στοιχείου Μενού θα επιλέξουµε αρχικά Σύνδεσµοι 

Συστήµατος και στη συνέχεια Εξωτερικό URL (ένα εξωτερικό ή εσωτερικό URL) και στο 

σύνδεσµο βάζουµε το id της ενότητας στην οποία θέλουµε να οδηγηθούµε προηγούµενο από 
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το σύµβολο #.  Τα υπόλοιπα τα αφήνουµε ως έχουν. Οπότε τώρα στην ιστοσελίδα µας το 

µενού και έχει διαµορφωθεί ως εξής: 

 

Εικόνα 79 : To νέο µενού που µόλις δηµιουργήσαµε 

Στη συνέχεια πρέπει το µενού να βρίσκεται συνεχώς καρφιτσωµένο στην κορφή της οθόνης 

για να έχει τη λειτουργικότητα που θέλουµε δηλαδή της άµεσης µετάβασης από υποενότητα 

σε υποενότητα, έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να µεταβεί εύκολα σε όποιο σηµείο την 

σελίδας και να βρίσκεται σε αυτό που επιθυµεί. Για να το επιτύχουµε αυτό πρέπει να 

κάνουµε µερικές αλλαγές στο αρχείο startup_10.css το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

εµφάνιση της σελίδας και είναι γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού CSS. Στο κώδικα 

που αφορά την ενότητα g-navigation αλλάζουµε το position σε fixed, προσθέτουµε ότι 

width:100% και ανεβάζουµε το z-index σε 5 έτσι ώστε να µπορεί να καλύπτει τα υπόλοιπα 

µέρη της σελίδας. (Castro & Hislop, 2012) 

 

Εικόνα 80 : Επεξεργασία του CSS της ενότητας του µενού της σελίδας µας 

5.8 Στυλιζάρισµα της ιστοσελίδας 

Σε αυτό το σηµείο θα αλλάξουµε χρωµατισµούς στα διάφορα σηµεία της σελίδας, αυτό θα το 

καταφέρουµε κάνοντας αλλαγές στο µενού Styles του θέµατος. Αρχικά θα κάνουµε αλλαγές 

στα Base Styles και στα Accent Colors, επειδή θέλουµε να έχει σκούρες αποχρώσεις η 

ιστοσελίδα µας θα επιλέξουµε χρώµα για το κείµενο λευκό #ffffff έτσι ώστε να είναι παντού 

ευανάγνωστο το text. Επίσης στο accent colors θα αλλάξουµε το πρώτο έτσι ώστε να 
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ταιριάζει µε το χρώµα που χρησιµοποιήσαµε στο slider, εποµένως χρησιµοποιούµε Accent 

Color 1: #16b7cc για να υπάρχει ενιαία αίσθηση στη σελίδα µας.  

Ξεκινάµε τώρα την επιλογή χρωµάτων για τις υπόλοιπες ενότητες της σελίδας µας. Αρχικά 

επιλέγουµε φόντο για την ενότητα Navigation που είναι η ενότητα που περιλαµβάνει το 

µενού. Επειδή η ενότητα αυτή είναι ορατή όσο περιηγούµαστε στη σελίδα θα της δώσουµε 

ένα χρώµα στο φόντο ουδέτερο, το παρόν της χρώµα είναι #439a86, εµείς θα 

χρησιµοποιήσουµε το #202020, ενώ δεν θα πειράξουµε το χρώµα του κειµένου. 

Επόµενη ενότητα είναι αυτή στην οποία περιλαµβάνεται το slider µε τις φωτογραφίες, εδώ 

θα χρησιµοποιήσουµε µια σκούρα απόχρωση του µπλε #142833 για να ξεχωρίσουµε το slider 

από την υπόλοιπη σελίδα χωρίς όµως να φαίνεται αποκοµµένος, έτσι χρησιµοποιώντας το 

χρώµα αυτό πετυχαίνουµε να ταιριάζει µε τα χρώµατα των εικόνων που εµφανίζονται αλλά 

και µε τα χρώµατα της υπόλοιπης σελίδας. 

Για το κύριο µέρος της σελίδας θα αλλάξουµε το χρώµα του background και του κειµένου 

από #ffffff και #666666. Αυτό θα γίνει για τον λόγο που αλλάξαµε και το χρώµα της 

προηγούµενης ενότητας. Τώρα επειδή µιλάµε για τον κύριο όγκο πληροφοριών θα 

επιλέξουµε ένα σχετικά ανοιχτό γκρι για να µην ενοχλεί στο διάβασµα τον επισκέπτη. 

Εποµένως επιλέγουµε το χρώµα #717171 για το φόντο και το #ffffff για το κείµενο. 

Στη συνέχεια περνάµε στην ενότητα Subfeature όπου περιέχεται η ενότητα αξιολογήσεις της 

σελίδας µας. Εδώ επειδή έχουµε επιλέξει να παρουσιάσουµε τις κριτικές των χρηστών της 

εφαρµογής µας θα επιλέξουµε για φόντο ένα πιο ανοιχτό χρώµα από το προηγούµενο αλλά 

πιο σκούρο για τη γραµµατοσειρά από τις προηγούµενες περιπτώσεις. Τα χρώµατα που 

επιλέξαµε για φόντο και κείµενο είναι #b0b0b0 και #666666 αντίστοιχα. 

Και τέλος στην ενότητα footer όπου υπάρχουν οι ενότητες επικοινωνία, οµάδα και τα social 

link, το copyright και το powered by θα χρησιµοποιήσουµε πάλι ένα σκούρο χρώµα αφού θα 

είναι η τελευταία ενότητα καθώς επίσης θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούµενη 

ενότητα για να µην µπερδεύει κανείς τις αξιολογήσεις µε τα µέλη της οµάδας. 

Χρησιµοποιήσαµε για το φόντο το #576775 και για το κείµενο χρησιµοποιήσαµε το #ffffff. 

Τέλος θα αλλάξουµε το favicon της σελίδας έτσι ώστε να µην εµφανίζεται το προεπιλεγµένο 

favicon του Joomla! αλλά κάποιο που να παραπέµπει στην υπηρεσία που περιγράφεται, 
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συνεπώς αναζητούµε µία ελεύθερη δικαιωµάτων εικόνα σχετική µε υπηρεσίες taxi την 

κατεβάζουµε την επεξεργαζόµαστε καθώς θέλουµε να είναι σε ανάλυση 48*48 pixels. Οπότε 

και την αντικαθιστούµε µε την παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 81 : Εικόνα favicon πριν την επεξεργασία για να έχει σωστές διαστάσεις 

Μετά τις αλλαγές που περιγράψαµε παραπάνω η σελίδα µας έχει τη µορφή που φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 82 : Τελική εικόνα της σελίδας όπως φαίνεται σε επιτραπέζιο η φορητό υπολογιστή 
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5.9 Εξέταση της ανταπόκρισης της σελίδας σε διάφορες αναλύσεις και 

συσκευές. 

Σε αυτή την ενότητα θα δούµε πως παρουσιάζεται η ιστοσελίδα σε διάφορες αναλύσεις. 

Αυτό θα το κάνουµε για διάφορες αναλύσεις και συσκευές µε τη βοήθεια των Developer tool 

του φυλλοµετρητή. Αρχικά ανοίγουµε τα εργαλεία αυτά πατώντας το F12, και µετά 

επιλέγουµε την Λειτουργία Ανταποκρίσιµου Σχεδιασµού όπου µας δίνεται η ευχέρεια να 

βλέπουµε τις διαφορές που προκαλούνται στη σελίδα µας οι αλλαγές στην ανάλυση της 

οθόνης.  

Η πρώτη αλλαγή που παρατηρούµε είναι όταν το πλάτος της οθόνης πέφτει κάτω από τα 768 

pixels. Τότε παρατηρούµε ότι εξαφανίζεται το µενού και εµφανίζεται πλέον στην πάνω 

αριστερή γωνία η επιλογή να ανοίξει το µενού µόνο όταν το χρειαζόµαστε, επίσης πλέον 

όπου υπάρχει περιεχόµενο που παρουσιάζεται σε στήλες δεν βλέπουµε τις στήλες δίπλα η 

µία στην άλλη αλλά την µία κάτω από την άλλη. Αυτό συµβαίνει για να µην 

παραµορφώνονται οι εικόνες και για να παραµένει ευανάγνωστο το κείµενο. 

 

Εικόνα 83 : Άποψη της ιστοσελίδας για πλάτος κάτω από τα 766 pixels 

Επίσης µας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουµε πως αυτή φαίνεται στην εικόνα ενός 

κινητού επιλέγοντας την συσκευή που επιθυµούµε από µια λίστα συσκευών. Αυτό που 

παρατηρούµε όταν δοκιµάζουµε τις δηµοφιλέστερες συσκευές είναι ότι τα κείµενα πάνω στο 
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slider καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εικόνες οι οποίες όµως δεν φαίνονται σωστά καθώς η 

αναλογία της οθόνης δεν τους το επιτρέπει. Γι’ αυτό  θα κάνουµε αλλαγές στη CSS έτσι ώστε 

να κρύβονται οι εικόνες τα βελάκια και η ένδειξη ποιο slide απ’ όλα βλέπουµε, όταν η 

ανάλυση του πλάτους της οθόνης πέφτει κάτω από τα 440 pixels. Αυτό θα το υλοποιήσουµε 

µε τη βοήθεια του CSS όπου θα ορίσουµε τι θα συµβαίνει όταν η ανάλυση της οθόνης πέφτει 

κάτω από τα 440 pixels. Αυτό θα το κάνουµε προσθέτοντας στο αρχείο joomla.css τις 

παρακάτω γραµµές κώδικα: 

@media screen and (max-width: 440px) { 
div#n2-ss-2 .n2-ss-slide-backgrounds { display:none;} 
div#n2-ss-2.n2-ss-mobile .n2-ss-widget-display-mobile.n2-ib { display:none;} 
div#n2-ss-2 .n2-style-ff6f4d35dacaf9544dc5706c5a2dd31b-simple{ display:none;}} 

Οπότε τώρα όταν η ανάλυση του πλάτους πέφτει κάτω από 400 pixels εξαφανίζεται στην 

ενότητα του slider τα πάντα εκτός από τα κείµενα. 
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Εικόνα 84 : Άποψη της ιστοσελίδας για πλάτος κάτω από τα 440 pixels 

Το επόµενο βήµα που θα κάνουµε είναι να µικρύνουµε τις εικόνες των µελών της οµάδας 

γιατί όπως βλέπουµε στις µικρότερες αναλύσεις καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της 

ιστοσελίδας και καθιστά δύσκολο και βαρετό να σκρολάρεις για να προσπεράσεις αυτό το 

σηµείο της σελίδας. Γι’ αυτό το λόγο επεξεργαζόµαστε το αρχείο default.css και 

συγκεκριµένα την τελευταία γραµµή του αρχείου όπου αντί για width:100% εµείς γράφουµε 

width:50% έτσι τα µέλη της οµάδας καταλαµβάνουν το µισό πλάτος και η σελίδα µας πλέον 

έχει τη µορφή: 
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Εικόνα 85 : Άποψη της ιστοσελίδας για πλάτος κάτω από τα 440 pixels 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Επιλέξαµε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla! και το πλαίσιο Gantry για να 

κατασκευάσουµε µια ιστοσελίδα one-page η οποία θα είναι ταυτόχρονα και ανταποκρίσιµη 

στις αλλαγές της ανάλυσης της οθόνης, και το εγχείρηµα µας απόδειξε ότι ο συνδυασµός 

τους είναι αποτελεσµατικός. 
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Κατασκευάσαµε την ιστοσελίδα µας µε λογισµικά τα οποία είναι ανοιχτού κώδικα και δεν 

απαιτούν άδειες χρήσης πράγµα που µειώνει το κόστος µιας επιχείρησης να αποκτήσει µια 

γραφική και πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρωτόκολλα 

και τάσεις. 

Επίσης η χρήση του Joomla! σαν βασικού εργαλείου προσφέρει στο σύστηµα αξιοπιστία και 

σταθερότητα, καθώς λαµβάνει συνεχείς αναβαθµίσεις και τα κενά ασφαλείας αλλά και τα 

τυχόν προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν συνεχώς διορθώνονται από την κοινότητα.  

Η επιλογή του Gantry για τον σχεδιασµό του template αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή επιλογή 

καθώς µας έδινε πληθώρα επιλογών για κάθε ζήτηµα που πρόκυπτε και παρείχε όλες τις 

βασικές µας ανάγκες, ανταποκρισιµότητα, εύκολη διαχείριση των επιµέρους ενοτήτων µε τον 

Layout Manager. Αλλά ότι χρειάστηκε ελάχιστο προγραµµατισµό για να επιτύχουµε το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

Μελλοντική εργασία 

Προτείνεται µελλοντικά να διερευνηθεί αν η χρήση κάποιου άλλου από τα δηµοφιλή CMS 

είναι πιο εύχρηστο για την κατασκευή µιας ιστοσελίδας one-page, όπως το WordPress ή το 

Drupal ή το Grav.  

Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και διαφορετικοί τρόποι για την υλοποίηση του template 

που επιθυµούµε. Αυτό µπορεί να γίνει µε κάποιο διαφορετικό framework από το Gantry 

όπως το T3-Framework. Το οποίο υποστηρίζει Joomla3.2, Bootstrap 3.0, υποστηρίζει lees 

και έχει ευέλικτο Layout σύστηµα.  
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