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1  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Καθώς το internet εισχωρεί καθηµερινά στη ζωή µας όλο και περισσότερο, τόσο 

αυξάνονται και οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στον παγκόσµιο ιστό. Οι εφαρµογές 

παγκοσµίου ιστού προσφέρουν ολοένα και περισσότερες, µε υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας, 

υπηρεσίες σε σχέση µε τους πρώτους ιστοτόπους που χρησιµοποιούνταν απλά και µόνο για 

την προβολή πληροφοριών. Η φιλοξενία και η δηµιουργία των ιστοσελίδων δηµιουργεί έναν 

τρόπο άµεσο και εύκολο για επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Επίσης διευκολύνει την 

προβολή την ενηµέρωση αλλά και την προώθηση εταιρειών και οργανισµών. Η ορθή 

δηµιουργία και η ενηµέρωση τους αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των σκοπών και 

στόχων που καλούνται να επιτελέσουν. 
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1.2 Περίληψη  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη, η ανάπτυξη και η 

σχεδίαση ενός διαδικτυακού τόπου, που αφορά την ∆ηµιουργία ιστοτόπου εργαστηριακού 

µαθήµατος τµήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε σκοπό την προβολή υλικού και την 

αλληλεπίδραση φοιτητή - καθηγητή και φοιτητή - φοιτητή, µέσω του συστήµατος 

διαχείρισης περιεχοµένου . Η κατασκευή του συγκεκριµένου ΄΄Mini eClass΄΄ έχει γίνει µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωση των σελίδων του. Στο θεωρητικό µέρος της 

εργασίας µελετήθηκαν θέµατα που αφορούν τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

γενικότερα. Έγινε αναφορά σε ορισµούς, στο τρόπο λειτουργίας, στα χαρακτηριστικά και 

στα πλεονεκτήµατα τους. 

Στο πρακτικό µέρος, για την δηµιουργία της ιστοσελίδας χρησιµοποιήθηκε το ανοιχτού 

κώδικα Σύστηµα ∆ıαχεíρıσης Περιεχοµένου (Content Management System CMS) Joomla. 

Το joomla είναι σε γλώσσα PHP και η βάση δεδοµένων της είναι σε Mysql και  εκτελείται µε 

οποιονδήποτε application server. Επιπλέον αναφέρθηκαν και τα εργαλεία που χρειάζονται 

ώστε να γίνει η εγκατάσταση του Joomla, στο οποίο βασίζεται η εγκατάσταση της 

εφαρµογής. 

Έτσι ο διαδικτυακός τόπος που δηµιουργήθηκε, µε κεντρικό θέµα την διευκόλυνση του 

φοιτητή και συνάµα του καθηγητή, δίνει την δυνατότητα σε ένα χρήστη, να συλλέξει 

πληροφορίες τόσο γενικές παραδείγµατος χάρη για της ανακοινώσεις του Τει  όσο και πιο 

συγκεκριµένες για το µάθηµα ∆ίκτυα για τον οποίο και δηµιουργήθηκε. Κάθε φοιτητής  

κάνοντας περιήγηση στον ιστóτοπο που δηµιουργήσαµε, θα έχει την δυνατότητα να αντλήσει 

πληροφορίες για το µάθηµα ∆ίκτυα όπως (Ανακοινώσεις, Έγγραφα, ∆ιαλέξεις θεωρίας και 

εργαστηρίου, Forum και Wiki). Έτσι ο φοιτητής να έχει άµεση επαφή µε τον µάθηµα µε τους 

συµφοιτητές του, µε τον καθηγητή του αλλά και να του εύκολο και ευχάριστη η µελέτη µέσο 

του Mini eClass ∆ίκτυα. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1 Ιστοσελίδα-Ιστότοπος  

Η ιστοσελίδα  σε αγγλική ορολογία (web page) είναι ένα είδος εγγράφου παγκοσµίου 

ιστού (www), που περιλαµβάνει πληροφορίες µε την µορφή κειµένου, εικόνας, video και 

ήχου. Μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιµη από ένα φυλοµετρητή (web browser) και οι 

πληροφορίες κατά κύριο λόγω είναι γραµµένες σε HTML ή XTML. Όλες οι ιστοσελίδες µαζί 

συνθέτουν έναν ιστότοπο. Μια ιστοσελίδα µπορεί να περιέχει ένα σύνολο πληροφοριών 

όπως κείµενο , εικόνες, video, ήχο, χρώµατα και διάφορα άλλα αρχεία. Οι επισκέπτες τις 

ιστοσελίδας λέγονται πελάτες ιστού (web clients). 

Ο ιστοτόπος η αλλιώς ιστοχώρος και σε αγγλική ορολογία (Web sites) είναι το σύνολο 

τον ιστοσελίδων , που είναι συνδεδεµένες µε υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) και αναγράφουν 

µια δραστηριότητα. Οι σελίδες ενός ιστοτόπου εµφανίζονται µε το Domain που έχει 

ενοικιαστή από τον χρήστη. Οι ιστοσελίδες συνδέονται µεταξύ τους και ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να µεταβεί από την µια ιστοσελίδα στην άλλη  απλά µε ένα <<κλικ>>, 

επιλέγοντας  συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο ή εικόνες της σελίδας. Οι σύνδεσµοι για 

να µεταβεί από την µια ιστοσελίδα στην άλλη εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένες και 

µε µπλε χρώµα για να είναι αντιληπτό γρήγορα στον επισκέπτη  ότι πρόκειται για έναν 

σύνδεσµο για µια άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όµως να είναι πάντα απαραίτητο. Ένας ιστότοπος 

µπορεί να είναι προσωπικός , επαγγελµατικός ή ακόµα να ανήκει σε έναν οργανισµό. Τέλος 

αυτό το σύνολο των ιστοτόπων που υπάρχουν απαρτίζουν την ουσία του παγκόσµιου ιστού. 

2.2 HTML 

Η HTML  είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language και είναι η 

βασική γλώσσα δόµηση σελίδων του Web. Η HTML µας βοηθά να περιγράψουµε, µε τα 

διαφορά tags (ετικέτες) που περιέχει, το πώς επιθυµούµε να εµφανίζεται το κείµενο µας µέσα 

στο world wide web και τα οποία ο web browser του επισκέπτη αναλαµβάνει να τα 

µετατρέψει στην επιθυµητή µορφή. Κάθε HTML αρχείο αποτελείτε από ένα στοιχείο <html> 

και χωρίζεται σε δυο µέρη το <head> και το <body>. Στην συνέχεια θα δείτε παράδειγµα από 

κώδικα HTML.  
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Αυτός είναι ο σκελετός της HTML. 

 

Εικόνα 1 Η δοµή της HTML 

 

Ας αναφέρουµε και τα αρνητικά της. Η HTML δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού.  

Μιας και δεν έχει στοιχειά που χρειάζονται για να χαρακτηριστεί έτσι . 

Επίσης δεν µπορεί να παίρνει αποφάσεις να κάνει πράξεις και αναθέσεις, δεν µπορεί να 

παρεκκλίνει τη ροή της και άλλα πολλά πράγµατα τα οποία δεν τα υλοποιεί επειδή δεν είναι 

σχεδιασµένη για κάτι τέτοιο.  

2.3 PHP  

H php είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε για την δηµιουργία 

δυναµικών ιστοσελίδων. Λειτούργει µόνο στον server και συνήθως πλαισιώνεται από 

γλώσσες όπως CSS και HTML. 

2.3.1 Apache HTTP  

O Apache HTTP είναι ένας server του web. Η διαδικασία λειτουργίας του είναι η 

εξής. Όταν ένας χρήστης µέσω ενός browser επισκέπτεται µια ιστοσελίδα  τότε η 

επικοινωνία τους γίνεται µέσω ενός διακοµιστή και συγκεκριµένα µέσω του πρωτοκόλλου 

HTTP το οποίο µε την σειρά του εµφανίζει στη οθόνη του χρήστη τη σελίδα που ζήτησε. Ο 

Apache HTTP λειτούργει σε όλες τις πλατφόρµες και είναι ανοιχτού κώδικα λογισµικό. Ο 

Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστείς συνεργαζόµενος µε σύστηµα 

διαχείρισης βάσης δεδοµένων όπως για παράδειγµα (MySQL, Oracle). 
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2.3.2 Nginx 

O nginx είναι ένας δωρεάν, ανοικτού κώδικα, υψηλής απόδοσης HTTP server και 

reverse proxy, καθώς και IMAP/POP3 proxy server. O nginx είναι ένας από τους λίγους 

servers προγραµµατισµένους ώστε να αντιµετωπίζουν το C10K πρόβληµα. Αυτό σηµαίνει να 

µπορούν να διαχειριστούν πάνω από 10.000 ταυτόχρονες συνδέσεις µε µικρή κατανάλωση 

µνήµης. Αντίθετα µε τους παραδοσιακούς servers ο nginx δεν στηρίζεται σε threads για να 

χειρίζεται τα requests. Αντίθετα χρησιµοποιεί πολύ πιο επεκτάσιµη event-driven (ασύγχρονη) 

αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί λίγη, αλλά το πιο σηµαντικό, προβλεπόµενη ποσότητα µνήµης 

κάτω από φόρτο. Επιπρόσθετα  ακόµα και αν κάποιος δεν περιµένει να χειριστεί χιλιάδες 

ταυτοχρόνων αιτηµάτων, µπορεί ακόµα να επωφεληθεί από την υψηλή απόδοση και µικρή 

κατανάλωση µνήµης του nginx. Επίσης επεκτείνεται σε όλες τις κατευθύνσεις από το πιο 

µικρό VPS µέχρι και σε επίπεδο clusters από servers. 

2.4 MySQL 

H MySQL είναι µια βάση δεδοµένων που σε αυτήν µπορούµε να καταχωρούµε, να 

επεξεργαζόµαστε, να αναζητούµε και να ταξινοµούµε δεδοµένα. ∆ιαθέτη τη δυνατότητα 

λειτουργίας από πολλαπλούς χρήστες µε ασφάλεια αφού µόνο οι καταχωρηµένοι χρήστες 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα. Χρησιµοποιεί την γλώσσα SQL που είναι η πιο 

διαδεδοµένη  γλώσσα για τις βάσεις δεδοµένων. 

2.5 CSS  

Το CSS είναι ακρωνύµιο των λέξεων Cascading Style Sheets (Επικαλυπτόµενα Φύλλα 

Στυλ). Το CSS µας το χρησιµοποιούµε για να οµορφύνουµε την σελίδα µα όσο αφορά το 

σχεδιαστικό κοµµάτι της. Ο όλος κώδικας του CSS είναι σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο µε τη 

σειρά µπορεί να ενηµερώνει και τις υπόλοιπες σελίδες. Σηµαντικό θετικό που έχει το CSS 

είναι ότι όταν χρειαστούµε να κάνουµε µια αλλαγή στην σελίδα µας, αρκεί να κάνουµε τις 

παραµετροποιήσεις που θέλουµε στο αρχείο και αυτόµατα οι αλλαγές αυτές θα ενηµερώσουν 

όλη την σελίδα ή τις σελίδες που συνδέονται µε αυτό. 
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Μερικά πλεονεκτήµατα του CSS: 

� ∆ιαχωρισµός του περιεχοµένου από την σχεδίαση. 

� Περισσότερος καθαρός κώδικας HTML. 

� Επιτρέπει την παρουσίαση του ιδίου περιεχοµένου µε διαφορετικό τρόπο, 

ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. 

� ∆ιαθέτη µεγαλύτερη ταχύτητα εµφανίσεις της ιστοσελίδας. 

� Προσβασιµότητα από άλλους Browsers. 

� Μικρότερο µέγεθος αρχείων.  

� Μείωση του χρόνο για τις αλλαγές στη σχεδίαση αφού όλα τα στοιχεία 

περιέχονται σε ένα αρχείο. 

� Καλύτερη θέση στις µηχανές αναζήτησης λόγω καθαρότερου κώδικα. 

2.6 Στατικές σελίδες 

Οι στατικές σελίδες είναι οι ιστοσελίδες που δηµιουργούνται τοπικά στον υπολογιστή, 

γράφοντας κώδικα HTML ή χρησιµοποιώντας κάποιο πρόγραµµα wysiwyg, κάποια από 

αυτά είναι το adobe dreamweaver και άλλα. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι πολύ εύκολες στην 

κατασκευή τους, αλλά είναι πολύ δύσκολες στην ανανέωση τους. Αυτό συµβαίνει επειδή 

όταν θέλουµε να προσθέσουµε ή να αλλάξουµε το περιεχόµενο τους, πρέπει να ανοίξουµε το 

κατάλληλο πρόγραµµα να κάνουµε τις αλλαγές που θέλουµε, να αποθηκεύσουµε και στην 

συνέχεια να ανεβάσουµε στο web server τις νέες σελίδες µε τις αλλαγές.  

Όλα αυτά χρειάζονται γνώσεις πάρα πάνω  από το µέσο χρήστη και φυσικά 

περισσότερο χρόνο. Για παράδειγµα εάν θέλουµε να αλλάξουµε το στο σε ένα στοιχείο 

µενού σε όλες τις σελίδες (θεωρητικά 20), θα πρέπει να ανοίξουµε και τις 20 σελίδες, να 

αλλάξουµε το όνοµα, να τις αποθηκεύσουµε και στην συνέχεια να τις ανεβάσουµε στο web 

server. Αυτός ο τρόπος δηµιουργίας ιστοσελίδων είναι πλέον ξεπερασµένος, αλλά υπάρχουν 

ακόµα πολλοί σχεδιαστές που δηµιουργούν ιστότοπους µε την µέθοδο αυτή. 
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2.7 ∆υναµικές ιστοσελίδες  

Εν αντί θέση µε τις στατικές , οι δυναµικές ιστοσελίδες δηµιουργούνται απευθείας στο 

web server. ∆ίνοντας τις κατάλληλες εντολές οι ιστοσελίδες µπορούν να αλλάξουν, 

διαγραφούν ή να προσθέτουν νέες. Το χαρακτηριστικό µιας δυναµικής ιστοσελίδας είναι ότι 

το περιεχόµενο µπορεί να τροποποιήσιµο από οποιοδήποτε σύστηµα διαχείρισης. Η 

διαχείριση ενός δυναµικού website δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένων, γραφικών και αλλά. Μέσω ενός 

φυλλοµετρητή ιστοσελίδων (browser), µπορείτε να συντάξετε ένα κείµενο και να 

ενηµερώσετε άµεσα την ιστοσελίδα σας. Η κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων συνιστάται 

στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων µε σχετικά µεγάλο περιεχόµενο. Συνήθως συστήνονται 

όταν υπάρχει ανάγκη συχνής ενηµέρωσης-ανανέωσης του περιεχοµένου του διαδικτυακού 

τόπου. Σε σχέση µε τις στατικές, οι δυναµικές όσο αφορά την κατασκευή τους είναι πιο 

πολύπλοκες και ανάλογα µε τις δυνατότητες που υποστηρίζει εχει και πιο αυξηµένο βαθµό 

δυσκολίας υλοποίησης. Χαρακτηριστικά όπως το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης είναι 

µεγαλύτερα σε σχέση µε µια στατική. Το CMS Joomla και γενικά τα CMS είναι εφαρµογές 

που διαχειρίζονται δυναµικές σελίδες.  

2.8 CMS 

2.8.1 Ορισµός του CMS 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System) είναι 

συστήµατα που δηµιουργούν, τροποποιούν (online) το περιεχόµενο µια ιστοσελίδας. Οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές που µπορεί να κάνει ο διαχειριστής στο περιεχόµενο του CMS αυτές 

αυτόµατα ενηµερώνονται και φαίνονται στον επισκέπτη.  

 

2.8.2 Είδη συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου  

Τα Σ∆Π µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

τους και συγκεκριµένα ανάλογα µε το που είναι αποθηκευµένη η Βάση ∆εδοµένων, το 

Hosting αλλά και το είδος της σελίδας διακρίνονται σε ASP και Licensed. 
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Στα ASP CMS το λογισµικό και τα δεδοµένα  φιλοξενούνται σε server της εταιρίας. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται σηµαντική µείωση εξόδων για αγορά software & hardware που θα 

φιλοξενηθεί το CMS. Επίσης υπάρχει σηµαντική µείωση εξόδων που αφορούν συντηρήσεις 

του δικτύου καθώς και Η/Υ.  

Στα Licensed CMS, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, ρύθµιση και 

συντήρηση του CMS του. Είναι ιδανικά για οργανισµούς οι οποίοι έχουν ηδη στις 

εγκαταστάσεις τους το απαιτούµενο hardware & software.  

Με βάση το είδος του παρόχου διακρίνονται σε  

� Commercial,  

� Open Source,  

� Managed Open Source  

Commercial: Πρόκειται για λογισµικό όπου το δηµιουργούν οι πάροχοι µε βασικό σκοπό την 

πώληση και την τεχνική υποστήριξη.  

Open Source: Πρόκειται για λογισµικό που δηµιουργείτε από µια κοινότητα χρηστών ή από 

ανεπίσηµους συνεργάτες που στη συνέχεια διανέµετε για συγκεκριµένο σκοπό στα µελή της 

κοινότητας.  

Managed Open Source: Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε ένα συνδυασµό συνδυασµό των δύο 

παραπάνω επιλογών Συγκεκριµένα ένας πάροχος υιοθετεί µια open source επιλογή ως την 

βασική του πλατφόρµα και στη συνέχεια προσθέτη συµπληρωµατικές υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης.  

2.8.3 Πλεονεκτήµατα συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου 

� Εύκολη διαχείριση, ροή, διαδικασίας και δηµιουργία αντικειµένων στην ιστοσελίδα 

µε την χρήση των Σ∆Π 

� Λόγω των ποιοτικών προτύπων σχεδίασης που έχουν τα Σ∆Π αυξάνουν κατακόρυφα 

την ποιότητα µια σελίδας. 

� Λόγω των ευκολιών που παρέχει όπως λόγου χάρη έτοιµες φόρµες εισαγωγής ή 

µορφοποίησης προσφέρει και λιγότερες ανάγκες σε εκπαίδευση. 

� Ταυτόχρονη και πολλαπλή δηµοσίευση άρθρων. 
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3 ΚΕΦΑΛΕΙΟ 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΣ CMS ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΑ – JOOMLA 

 

Εικόνα 2: Λογότυπο Joomla 

 

3.1 Τι είναι το Joomla 

To Joomla είναι ένα Σ∆Π ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα. Με το joomla µπορεί να γίνει 

η δηµοσίευση περιεχοµένου στο web αλλά και στο intranet. Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για προσωπικές ιστοσελίδες (blog), για επαγγελµατικές, για ηλεκτρονικά 

καταστήµατα (eshop), για online κοινότητες και πολλά αλλά. Για την λειτουργία του δεν 

χρειάζονται ιδιαιτέρες γνώσεις από τους χρήστες. Όπως προαναφέραµε είναι σε PHP 

γραµµένο και χρησιµοποιεί Β∆ MysqL. Εµφανίζει δυναµικές ιστοσελίδες και ένας server 

(Apache) εξυπηρετεί τις αιτήσεις των χρηστών. Εκεί γίνεται η λήψη δεδοµένων από την 

βάση και εν συνέχεια τα µορφοποιεί και τα εµφανίζει στο browser του χρήστη 
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3.2 Χαρακτηριστικά του  Joomla 

`Το Joomla βασίζεται κατά κύριο λόγω σε δυναµικό περιεχόµενο, για αυτό και κάνει 

χρήση server side τεχνολογιών και βάσεων δεδοµένων. Αφού το ίδιο αποτελεί λογισµικό 

ελευθέρου κώδικα δεν θα µπορούσε να βασίζεται σε λογισµικά επί πληρωµή. Όλα τα 

συστατικά του στοιχειά βασίζονται σε ανοιχτό λογισµικό ελεύθερης διανοµής που 

αναπτύσσονται και τα ίδια από άλλες οµάδες που συµβάλλουν σε τεχνολογίες ανοιχτού 

κώδικα. Συνοψίζοντας λοιπόν µπορούµε να αναφέρουµε ότι τι Joomla περιέχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

� Χρησιµοποιεί τις καλύτερες τεχνολογίες ανοιχτού λογαριασµού όπως είναι: 

 

i. MySQL ως βάση δεδοµένων . 

ii. Php ως server side script για τον προγραµµατισµό του συστήµατος. 

iii. XML για την διαχείριση περαιτέρω εργαλείων. 

iv. CSS2 που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη των CSS. 

v. RSS δυνατότητα. 

 

� Πλήρη διαχείριση της βάσης και του περιεχοµένου του συστήµατος από τον 

οποιοδήποτε web browser. 

� Ανοιχτός κώδικας. 

� Μεγάλη κοινότητα χρηστών στο www.Joomla.org και www.Joomla.gr. 

� Μεγάλη ευελιξία στην διαχείριση περιεχοµένου. 

� ∆ιαχειριστής αρχείων µε µεταφόρτωση και διαχείριση των αρχείων.  

� Εύκολο στην χρήση του και από αρχαρίους χρήστες Η/Υ. 

� ∆υνατότητα RSS. 

� Κάδος ανακύκλωσης για όλα τα αντικείµενα. 

� Ειδικός µηχανισµός για τις µηχανές αναζήτησης. 

� ∆ιαχείριση διαφηµίσεων. 
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� Πολυγλωσσικότητα. 

� Χιλιάδες πρόσθετες εφαρµογές και εύκολη εγκατάσταση εφαρµογών και προσθετών. 

� Πολλά επίπεδα χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα. 

� WYSIWYG επεξεργαστής κειµένου. 

� ∆ηµοσκοπήσεις. 

� Φόρµες επικοινωνίας των χρηστών. 

� Στατιστικά ιστοσελίδων.  

� E-mail στα µέλη. 

� Λεπτοµερή στατιστικά κίνησης του site.  

� Λειτουργία αναζήτησης ιστοτόπου.  

� PDF και εκτυπώσεις. 

� Blogs. 

� Forum. 

� Ηµερολόγια. 

� Εκδόσεις σε διαφορετικές γλώσσες. 

� Σύστηµα αξιολόγησες άρθρων. 

 

3.3 Αρχιτεκτονική 3 επιπέδων 

Μια αρχιτεκτονική αρκετά διαδεδοµένη στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρµογές είναι 

και η multi-tiered. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική έχει κατά κάποιο τρόπο αντικαταστήσει 

την παραδοσιακή client/server αρχιτεκτονική όπου η συνολική λειτουργικότητα µοιράζεται 

σε δυο επίπεδα και επιπλέον διαχωρίζεται σε τρία ή περισσότερα επίπεδα. Από τις πιο 

γνωστές και επιτυχηµένες αρχιτεκτονικές η οποία χρησιµοποιεί τέσσερα επίπεδα είναι η 

JAVA.  Εφαρµογές που χρησιµοποιούν συνολικά τρία επίπεδα είναι οι εφαρµογές γραµµένες 

σε Php. 
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Στο παρακάτω σχήµα περιγράφεται η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων της Php και 

συγκεκριµένα ο φυσικός διαχωρισµός. Στην περίπτωση αυτή τα τρία διαφορετικά επίπεδα 

της αρχιτεκτονικής βρίσκονται εγκατεστηµένα σε διαφορετικά µηχανήµατα. 

 

Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική 3 επιπέδων. 

Στον αντίποδα υπάρχει και ο λογικός διαχωρισµός, µια διάταξη όπου τα τρία επίπεδα 

της αρχιτεκτονικής µπορεί να βρίσκονται εγκατεστηµένα στο ίδιο µηχάνηµα, η διάταξη 

δηλαδή που κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιµοποιήσουµε σπίτι µας. Τα τρία αυτά επίπεδα 

µπορεί να βρίσκονται εγκατεστηµένα στο ίδιο µηχάνηµα, εξακολουθώντας όµως να είναι 

ξεχωριστά και να έχουν διακριτούς ρόλους. 

3.4 Η δοµή του Joomla 

Τα τµήµατα που διαθέτει το Joomla είναι τα εξής: 

Front End - ∆ηµόσιο τµήµα: Το front end είναι αυτό που εµφανίζεται στον τελικό χρήστη. 

Τα µενού, άρθρα αλλά και γενικά όλα τα στοιχεία που επιλέγουµε να εµφανίζονται στην 

ιστοσελίδα µας. 

Back End - Περιοχή διαχείρισης:  Το Back End είναι το κοµµάτι το διαχειριστικό. Εκεί 

πρόσβαση έχουν οι διαχειριστές του συστήµατος και σε αυτό το κοµµάτι γίνεται η 

υλοποίηση και η ενηµέρωση της ιστοσελίδας µας  

Menu - Μενού:  Τα µενού είναι τα τµήµατα σε µια ιστοσελίδα (µπορεί να είναι είτε 

οριζόντια είτε κάθετα) και σε αυτά γίνεται η σύνδεση µε τα αντικείµενα του joomla όπως 

άρθρα η κατηγορίες.  

Components - Εφαρµογές: Τα Components είναι οι διάφορες εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται για την επέκταση του joomla. Τέτοιες εφαρµογές για π.χ. είναι για 

δηµιουργία eshop, e-learning 
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Modules - Ενθέµατα: Τα modules είναι ουσιαστικά τα κουτιά όπου εµφανίζονται τα 

περιεχόµενα στο δηµόσιο τµήµα.  

Plugins Πρόσθετα):  

Τα πρόσθετα είναι εφαρµογές που αποσκοπούν για συγκεκριµένες λειτουργίες. 

Συγκεκριµένα ένα πρόσθετπ για παράδειγµα είναι και η µηχανή αναζήτησης.  

Πρότυπα (Templates): Τα πρότυπα είναι εφαρµογές τις οποίες µπορούµε να 

εγκαταστήσουµε στο joomla για να αλλάξουµε την εµφάνιση και την σχεδίαση της 

ιστοσελίδας µας. 

3.5 Πλεονεκτήµατα Joomla 

3.5.1 Πραγµατικά Παραδείγµατα για το τι µπορεί να κάνει το Joomla. 

Το Joomla θεωρείτε ένα από καλύτερα CMS για την δηµιουργία ιστοσελίδων κάθε είδους 

και µεγέθους. Για παράδειγµα: 

� Ιστοσελίδες για εταιρίες 

� E-shops και online Booking. 

� Σελίδες για online ενηµέρωση 

� Προσωπικές ιστοσελίδες 

� Community-base portals 

� Σχολικές και εκκλησιαστικές ιστοσελίδες. 

� Ατοµικές ή οικογενειακές ιστοσελίδες. 

� Ιστοσελίδες ΜΜΕ. 

� Social Web Pages. 
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3.5.2 Η ∆ιαφορά Μεταξύ Του Joomla και Άλλων Εµπορικών CMS 

Το Joomla σαν CMS σε σχέση µε άλλα προσφέρει µια πληθώρα πρόσθετων 

εφαρµογών που αριθµεί έως σήµερα πάνω από 10000 πρόσθετα. Υπάρχει µεγάλη 

υποστήριξη και από την εταιρεία αλλά και από διάφορες κοινότητες µιας και έως και σήµερα 

το έχουν κάνει εγκατάσταση και λειτουργούν πάνω από 50.000.000 φορές. ∆ιατίθεται σε µια 

µία µόνο έκδοση και είναι φυσικά χωρίς χρέωση. 

 

3.5.3 Φιλικότητα Στις Μηχανές Αναζήτησης (Google, Yahoo) 

� Το Joomla σαν πλατφόρµα κατασκευής ιστοσελίδων είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε 

να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του SEO. 

� Η διάταξη των ιστοσελίδων είναι άριστα κατασπασµένη και σε γλώσσα HTML µε 

αποτέλεσµα να το καθιστά εύκολο για τις µηχανές αναζήτησης ( λέξεις κλειδιά) 

� Οι URL διευθύνσεις είναι φιλικές στις µηχανές αναζήτησης και περιέχουν λέξεις 

κλειδιά που ορίζει ο διαχειριστής.  

� Στο Joomla έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε λέξεις κλειδιά σε κάθε άρθρο, σε 

κάθε εικόνα αλλά και σε γενικό επίπεδο και µας κάνει την ιστοσελίδα ακόµη πιο 

φιλική στις µηχανές αναζήτησης. 

 

3.5.4 Ασφάλεια ιστοσελίδων που έχουν δηµιουργηθεί µε το Joomla 

Λόγω του ότι είναι µια open source εφαρµογή που ελέγχεται από εκατοντάδες 

ανθρώπους αν γίνουν οι σωστές ρυθµίσεις τότε µπορεί να αποτελέσει µια από τις πιο 

ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις.   

3.6 Εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης  

Για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου project χρησιµοποιήσαµε ένα VPS (Virtual 

Private Server), στον οποίο εγκαταστήσαµε το λειτουργικό σύστηµα Ubuntu 16.04.4. LTS 

Server Editions. Πάνω στο οποίο µε χρήση του docker και τα απαραίτητα images, 

εγκαταστήσαµε τους απαραίτητους Servers. 
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3.6.1 Τι Είναι το Docker 

Το Docker είναι µια πλατφόρµα λογισµικού ανοιχτού κώδικα γραµµένο στην γλώσσα 

προγραµµατισµού GO (Golang) το οποίο υλοποιεί το (Virtualization) σε επίπεδο 

λειτουργικού συστήµατος. Ουσιαστικά το Docker προσφέρει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες 

για την ανάπτυξη εφαρµογών σε αποµονωµένες περιοχές χρήστη (User Space) που 

ονοµάζονται Software Containers. Το λογισµικό χρησιµοποιεί τεχνολογίες του πυρήνα του 

Linux όπως τα Cgroup και οι χώροι ονοµάτων πυρήνα ( Kernel namespaces), για να 

επιτρέπει σε ανεξάρτητα Software containers να εκτελούνται στο ίδιο λειτουργικό σύστηµα. 

 

3.6.2 Βήµατα εγκατάστασης του περιβάλλοντος- Εγκατάσταση Docker 

Αρχικά κάνουµε ενηµέρωση των repositories της διανοµής τρέχοντας την εντολή  

 

 

Εικόνα 3: Ενηµέρωση των repositories 

 

Καθώς έχουµε κάνει την αναβάθµιση των αποθετηρίων µπορούµε να προχωρήσουµε 

στην εγκατάσταση του Docker. 
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Οπότε συνεχίζουµε µε την εντολή για την εγκατάσταση των απαραίτητων πακέτων 

για να χρησιµοποιήσουµε τα αποθετήρια του docker πάνω από Http: 

 

 

Εικόνα 4: Εντολή εγκατάστασης Docker 

 

Και καθώς επίσης προσθέτουµε το επίσηµο GPG key του docker µε την εντολή  

 

Εικόνα 5: Κλειδί GPG Key 

 

Έπειτα συνεχίζουµε την απαραίτητη εντολή για την εισαγωγή/εγκατάσταση ενός 

stable repository για τον docker  

 

Εικόνα 6: Εντολή εγκατάστασης ενός stable repositiry 

 

Ένα βήµα πριν την τελική εγκατάσταση του docker µέσω του apt-get προγράµµατος 

είναι να κάνουµε ακόµα µια φορά αναβάθµιση τα πακέτα των αποθετηρίων µε την εντολή: 

 

Εικόνα 7: Update  

Τέλος ολοκληρώνουµε µε την εγκατάσταση µε την εντολή: 

 

Εικόνα 8: Εντολή εγκατάστασης 
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Για να επιβεβαιώσουµε και την ορθή εγκατάσταση, µπορούµε να τρέξουµε την 

εντολή µου µας εµφανίζει την τρέχουσα εγκατεστηµένη έκδοση του docker στο server µας. 

 

Εικόνα 9: Εντολή επαλήθευσης  

Όπως βλέπουµε έχουµε εγκατεστηµένη την έκδοση 18.06.1-ce, το ce δείχνει ότι 

έχουµε εγκατεστηµένη την community edition του docker. 

Επόµενο βήµα είναι η εγκατάσταση του docker-compose, ώστε µέσω του οποίου να 

µπορούµε να δηµιουργούµε και να διατηρούµε µέσω configuration files την στοίβα 

εφαρµογών τους project µας. 

Το docker-compose το εγκαταστήσαµε µε την εντολή: 

 

 

Εικόνα 10: Εντολή compose 

 

Τέλος κάνοντας χρήση του docker-compose εγκαθιστούµε το πλήρες περιβάλλον 

χρησιµοποιώντας το παρακάτω docker-compose.yml 
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Εικόνα 11: Docker compose 
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Εάν όλα έχουν πάει καλά, µπορούµε να ξεκινήσουµε τους container µας µε την 

εντολή docker-compose-up  

Η συγκεκριµένη εντολή αρχικά θα κατεβάσει όλα τα απαραίτητα docker images τα 

οποία δεν υπάρχουν ήδη στον server. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό θα προσχωρήσει στο τρέξιµο 

των container  

Εάν θέλουµε να σταµατήσουµε τους servers τρέχουµε την εντολή docker-compose 

stop, ενώ για να ξεκινήσουµε ξανά να τρέχουµε την εντολή docker-compose start. 

Πολύ σηµαντικό σε αυτές τις εντολές είναι ότι εκτελούνται σε σχετική θέση (relative 

path) µε εκείνη που βρίσκεται το docker-compose.vml αρχείο. ∆ηλαδή θα πρέπει να 

τρέχουµε τις εντολές από το ίδιο directory που είναι το αρχείο docker-compose.yml. 

παραδείγµατος χάρη εάν το αρχείο αυτό είναι στην τοποθεσία /root/mini-eclass, θα πρέπει να 

έχουµε µπει στο directory αυτό µε την εντολή cd/root/mιni-eclass και έπειτα να τρέξουµε τις 

απαραίτητες εντολές. 

3.7 Εγκατάσταση του Joomla  

Αφού παρουσιάσαµε τις διαδικασίες ρύθµισης του συστήµατος που θα φιλοξενήσει το 

Joomla, στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα εστιάσουµε αφενός στην εγκατάσταση και 

αφετέρου στις αρχικές ρυθµίσεις που χρειάζονται για να έχουµε ένα πλήρως λειτουργικό 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. Το πρώτο βήµα που χρειάζεται να κάνουµε είναι να 

προχωρήσουµε στη µεταφόρτωση του Joomla. Από την επίσηµη ιστοσελίδα 

<http://www.Joomla.org/>. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεκάδες ανεξάρτητοι 

ερασιτέχνες και επαγγελµατίες προγραµµατιστές έχουν δηµιουργήσει προσαρµοσµένες 

εκδόσεις του Joomla µε προεγκατεστηµένες γλώσσες και πακέτα λογισµικού για να 

διευκολύνουν τους αρχάριους. Το αρχείο που θα χρειαστούµε για να ξεκινήσουµε είναι 

Joomla_3.5- Stable Full_Package.zip.  

3.7.1 Επιλογή Γλωσσάς 

Από τη στιγµή που εισάγουµε τη διεύθυνση URL το πρώτο βήµα για την 

εγκατάσταση του Joomla είναι η επιλογή της γλώσσας εγκατάστασης. Όπως παρατηρούµε 

στην εικόνα παρακάτω η εγκατάσταση του Joomla γίνεται σε πολυγλωσσικó περιβάλλον και 

αποτελείται από 3 βήµατα τα οποία παρουσιάζονται µε την µορφή ενός εύχρηστου wizard.  
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Επιλέγουµε τη γλώσσα προτίµησης µας για την εγκατάσταση του Joomla, στην 

προκειµένη περίπτωση επιλέγουµε English (Αγγλικά). Τονίζεται ότι τα αρχεία γλωσσών που 

βρίσκονται στο πακέτο Joomla έχουν σχέση µε την διαδικασία εγκατάστασης µόνο και δεν 

επηρεάζουν το Front-End (Περιοχή Εµφάνισης) και Back-End (Περιοχή ∆ιαχείρισης) του 

συστήµατος, τα οποία εξ’ ορισµού είναι γραµµένα στα αγγλικά. Παρόλο αυτά υπάρχουν 

διάφορες γλώσσες στις οποίες έχει µεταφραστεί το Joomla. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 

στο βήµα αυτό εισάγουµε και τα στοιχεία που αφορούν το όνοµα (τίτλο) της ιστοσελίδας 

(Mini eClass), το οποίο µπορεί όµως και να αλλάξει στη συνέχεια. Την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του admin της σελίδας, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιµεύσει στην επικοινωνία 

µε τους χρήστες (g.vartzis@yahoo.gr), καθώς και δύο πεδία τα οποία συµπληρώνουµε και 

επιβεβαιώνουµε τον κωδικό µε τον οποίο θα έχουµε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ως 

υπερδιαχειριστές, σε συνδυασµό πάντα µε το εξ’ ορισµού όνοµα χρήστη για τον 

υπερδιαχειριστή που είναι admin. Τέλος, πατάµε το κουµπί “next” (βρίσκεται πάνω δεξιά) 

για να µεταφερθούµε στο επόµενο βήµα της εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 12: Βασικές Ρυθµίσεις ιστοτόπου 
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3.7.2 Ρύθµιση της Βάσης ∆εδοµένων  

Το επόµενο βήµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µιας και αφορά τις ρυθµίσεις της βάσης 

δεδοµένων του συστήµατος όπως φαίνεται στην Εικόνα 13 

 

Εικόνα 13: Ρύθµιση της βάσης δεδοµένων  

 

Στο σηµείο αυτό εισάγουµε τα στοιχεία τα οποία έχουµε καταγράψει από την 

προηγηθείσα διαδικασία δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων στον εξυπηρετητή MySQLi. Στο 

πρώτο drop-down box επιλέγουµε ως είδος βάσης δεδοµένων “mysqli”. Το άνοµα του 

διακοµιστεί είναι το πλήρες όνοµα του συστήµατος ή µια διεύθυνση IP. Πιο συγκεκριµένα 

εάν η βάση βρίσκεται στο ίδιο µηχάνηµα µε αυτό που βρίσκεται και ο εξυπηρετητής Apache 

τότε εισάγουµε “joomladb”. Σε πραγµατικά περιβάλλοντα δεν είναι σπάνιο, για λόγους 

ασφάλειας και απόδοσης, να χρησιµοποιείται ξεχωριστός εξυπηρετητής για τις βάσεις 

δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή εισάγουµε το όνοµα του µηχανήµατος (π.χ. 

databaseserver.mydomain.gr) ή την διεύθυνση IP που του έχει αποδοθεί. 
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Στη συνέχεια εισάγουµε το όνοµα χρήστη και τον κώδικα χρήστη που έχουµε 

δηµιουργήσει προηγουµένως. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο χρήστης αυτός θα πρέπει να έχει 

πλήρη δικαιώµατα πάνω στη βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσουµε για τις ανάγκες του 

Joomla. Το τελευταίο πεδίο που θα πρέπει να συµπληρωθεί είναι αυτού του ονόµατος της 

βάσης δεδοµένων MySQLi.Οι προχωρηµένες ρυθµίσεις δεν είναι απαραίτητο να 

συµπληρωθούν στην περίπτωση όπου έχουµε µια καινούρια εγκατάσταση Joomla σε µια 

άδεια βάση δεδοµένων. Στην περίπτωση όπου είχαµε µια προηγούµενη αποτυχηµένη ( ή και 

µη) εγκατάσταση τότε µπορούµε να επιλέξουµε τη λειτουργία “διαγραφή” υπαρχόντων 

πινάκων αντί της επιλογής “αντίγραφο”. Τέλος µπορούµε να έχουµε πολλαπλές 

εγκαταστάσεις του Joomla στην ίδια βάση δεδοµένων, αλλάζοντας απλά το πρόθεµα των 

πινάκων το οποίο κατά προεπιλογή είναι "jos_”. Αφού έχουµε ολοκληρώσει τις ρυθµίσεις 

προχωράµε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί “επόµενο”. 

 

3.7.3 Επισκόπηση  

Η επόµενη οθόνη που εµφανίζεται στο φυλλοµετρητή, δείχνει αν ο διακοµιστής µας 

πληρεί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 

Joomla. 
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Εικόνα 14: Επισκόπηση  

Εάν σε οποιαδήποτε από αυτά τα κριτήρια που εµφανίζονται στον Έλεγχο 

Προεγκατάστασης έχει δίπλα τη λέξη Όχι, τότε πρέπει να διορθώσουµε το πρόβληµα προτού 

προχωρήσουµε µε την εγκατάσταση, καθώς όλα αυτά τα κριτήρια αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη εγκατάσταση. Ενδεχόµενη αποτυχία εκπλήρωσης αυτών 

των κριτηρίων µπορεί να οδηγήσει σε προβληµατική λειτουργία της ιστοθέσης ή την 

εκτέλεση επιπλέον διαδικασιών µετά το τέλος της εγκατάστασης. Το δεύτερο κοµµάτι 

ρυθµίσεων σε αυτό το βήµα περιλαµβάνει συγκεκριµένες ρυθµίσεις µέσα στον κώδικα PHP. 

Μολονότι αυτές οι ρυθµίσεις είναι προτιµώµενες, η εγκατάσταση του Joomla θα συνεχιστεί 

ακόµα και σε περίπτωση µη τήρησης τους, αν και ενδέχεται η ιστοθέση µας να είναι λιγότερο 

ασφαλής εάν οι ρυθµίσεις αυτές δεν διορθωθούν. Η διόρθωση των ρυθµίσεων µπορεί να γίνει 
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ανά πάσα στιγµή. Στην οθόνη του φυλοµετρητή η πρώτη στήλη δείχνει τις προτεινόµενες 

ρυθµίσεις και η δεύτερη τις υπάρχουσες ρυθµίσεις του διακοµιστή. 

 

3.7.4 Τέλος Εγκατάστασης  

Μόλις σβήσουµε το συγκεκριµένο φάκελο, µπορούµε να επιλέξουµε ανάµεσα στα 

πλήκτρα Site (Ιστοθέση) ή Admin (∆ιαχείριση). Το πρώτα µας µεταφέρει στην αρχική 

σελίδα της ιστοθέσης µας Front-End µε διεύθυνση http://l http://45.77.58.218:8888/joomla/ 

και το δεύτερο µας µεταφέρει στη σελίδα διαχείρισης (Administration) του συστήµατος το 

λεγόµενο Back-End µε διεύθυνση http:// http://45.77.58.218:8888/joomla/administrator. 

 

 

Εικόνα 15: ολοκλήρωσης εγκατάστασης 
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4 Κεφάλαιο  Περιβάλλον Joomla  

4.1 Front-End (Εµφάνιση Ιστοσελίδας) 

Ξεκινώντας θα περιγράψουµε τι είναι το Front-End (εµφάνιση ιστοσελίδας). Στο Front-

End οι χρήστες θα βλέπουν το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή την ιστοσελίδα που θα 

δηµιουργήσουµε. Για παράδειγµα Front-End βλέπουµε στην εικόνα 14 

 

Εικόνα 16: Front-End περιβάλλον  

 

Περιοχή εµφάνισης δεδοµένων ιστοσελίδας: Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται όλα τα στοιχεία 

του ιστότοπου µας. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι αρχεία, εικόνας, video και άλλα. Στην συνεχεία 

θα δούµε πως είναι δοµηµένο αυτό το περιεχόµενο και πως µπορούµε να το διαχειριστούµε. 

Login Form: Το Joomla µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε κάποιες περιοχές, οι οποίες 

είναι µη ορατές στους χρήστες της ιστοσελίδας. Για να δούµε τις περιοχές οι χρήστες θα 

πρέπει να κάνουν login µέσα από αυτή τη φόρµα, αφού πρώτα θα έχουν δηµιουργήσει ένα 

λογαριασµό χρήστη. 
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4.2 Back-End (Περιοχή ∆ιαχείρισης) 

Το Back-End (Περιοχή ∆ιαχείρισης) είναι η περιοχή κατασκευής και διαχείρισης της 

ιστοσελίδας. Έχει πρόσβαση ο διαχειριστής, ο οποίος µπορεί να αλλάξει τις ρυθµίσεις και το 

περιεχόµενο της. Για να συνδεθούµε στην περιοχή διαχείρισης, πληκτρολογούµε στην 

γραµµή διευθύνσεων του browser µας την παρακάτω διεύθυνση http://mini-

eclass/joomla/administrator. Ως  username και password βάζοµαι το όνοµα χρήστη και τον 

κωδικό διαχειριστή που έχουµε δηµιουργήσει. 

 

Εικόνα 17: Είσοδος στο Back-End του Joomla 

 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί Log in, µπαίνουµε στην περιοχή διαχείρισης  (Back End). 

Στην περιοχή αυτή µπορούµε να προσθέσουµε άρθρα, να επεξεργαστούµε µενού, να 

προσθέσουµε χρήστες και γενικά να έχουµε τον πλήρη έλεγχο κατασκευής και διαχείρισης 

της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 18: Περιοχή διαχείρισης 

 

4.3 Γραµµή Μενού  

Στην επόµενη εικόνα βλέπουµε την γραµµή µενού της αρχικής σελίδας της περιοχής 

διαχείρισης (Back-End). Στην περιοχή αυτή µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα περιεχόµενα 

της ιστοσελίδας, να φτιάχνουµε µενού, να εγκαθιστούµε εφαρµογές, και άλλα. Σε αυτό το 

σηµείο θα κάνουµε µια γενική περιγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής διαχείρισης 

(Back-End). Τα περιεχόµενα της γραµµής µενού περιέχουν εντολές που χρειάζονται για την 

δηµιουργία και διαχείρισης της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 19:Γραµµή Μενού 

Στο δεξιό µέρος της γραµµής µενού βλέπουµε δυο επιλογές. Κάνοντας κλικ πάνω στο 

σύνδεσµο MinieClass ανοίγει το περιβάλλον εµφάνισης ιστοσελίδας (Front-End) και 

βλέπουµε τις τυχόν αλλαγές που κάνουµε. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο ρυθµίσεις, 

αποσυνδεόµαστε από την περιοχή διαχείρισης (Back-End) µε ασφάλεια. 

4.4 Από τι αποτελείται το Joomla 

4.4.1 Περιεχόµενο (content)  

Οι περισσότερες ιστοσελίδες στηρίζονται πάνω στο περιεχόµενο. Μη ξεχνάµε άλλωστε 

ότι το internet είναι µια πηγή άντλησης πληροφοριών. Όσο περισσότερες πληροφορίες 

βάλουµε τόσο ευκολότερα θα µπορέσουν οι χρήστες  µας να κατανοήσουν τι ακριβώς 

κάναµε. Το περιεχόµενο µπορεί να έχει διάφορες µορφές. Στην πιο απλή περίπτωση µπορεί 

να είναι κείµενο. Ωστόσο περιεχόµενο µπορεί να είναι µια εικόνα, µια σύνδεση ένα µουσικό 

κοµµάτι, ένα αποσπάσιµα από µια εφαρµογή όπως το Google maps ή ένας συνδυασµός όλων 

αυτών. Στο µενού περιεχόµενο βρίσκονται όλες οι εντολές που αφορούν στην διαχείριση 

περιεχοµένου στο Joomla. Κάθε στοιχείο περιεχοµένου ονοµάζεται άρθρο. Το περιεχόµενο 

αποτελείται από:  

1. Άρθρα (Articles): Τα άρθρα είναι το βασικό κοµµάτι κατασκευής µιας Joomla 

ιστοσελίδας. Στην Περιοχή Εµφάνισης µπορούµε εύκολα να ξεχωρίσουµε ένα άρθρο, 

σαν ένα κοµµάτι κείµενου µε φωτογραφίες, που εµφανίζεται στην βασική δοµή του 

περιεχοµένου. Στην Περιοχή ∆ιαχείρισης τα άρθρα µπορούµε να τα διαχειριστούµε 

από την ΄ ∆ιαχείριση Άρθρων ΄ που βρίσκεται στο µενού περιεχόµενο. Εδώ 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέα άρθρα, να επεξεργαστούµε τα ήδη υπάρχοντα, να 

επιλέξουµε ποια θα δηµοσιευτούν και ποια όχι και αλλά. 
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Εικόνα 20: ∆ιαχείριση Άρθρων 

 

2. Κατηγορίες (Categories): Οι κατηγορίες µας βοηθάνε να οργανώσουµε τα άρθρα 

και να τα διαχειριστούµε πιο εύκολα. Τις κατηγορίες µπορούµε να τις φανταστούµε 

σαν φακέλους που περιέχουν αρχεία. Για παράδειγµα µια κατηγορία προϊόντα µπορεί 

να περιλαµβάνει άρθρα για όλα τα προϊόντα. Στην περιοχή διαχείρισης µπορούµε να 

επεξεργαστούµε τις κατηγορίες στη  ¨∆ιαχείριση Κατηγοριών¨,  που είναι 

προσβάσιµη από το µενού ¨Περιεχοµενο¨. Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέες 

κατηγορίες, να επεξεργαστούµε τις ήδη υπάρχοντες, να επιλέξουµε ποιες θα 

δηµοσιευτούν και ποιες όχι. 
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Εικόνα 21: ∆ιαχείριση Κατηγοριών 

 

 

 

Μέσα Ενηµέρωσης (Media): Με απλά λόγια τα media είναι πράγµατα που δεν είναι 

κείµενο, αλλά µπορούµε να τα προσθέσουµε στο περιεχόµενο µας. Μπορεί να είναι εικόνες, 

video, καθώς και αλλά στοιχεία πολυµέσων. Τα µέσα ενηµέρωσης τα διαχειριζόµαστε από το 

µενού-περιεχόµενο-διαχείριση µέσων ενηµερώσεις. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε 

καινούργιους φακέλους, να ανεβάσουµε φακέλους. 
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Εικόνα 22: ∆ιαχείριση µέσων ενηµέρωσης 

 

4.4.2 Μενού (Menu) 

Τα µενού βοηθάνε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να µπορούν να περιηγηθούν 

καθώς και να έχουν πρόσβαση σε όλες της περιοχές της ιστοσελίδας. Με τα µενού θα 

συνδέσουµε αντικείµενα περιεχοµένου (άρθρα, κατηγορίες, ενότητες) ώστε οι χρήστες να 

έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η θέση του µενού καθορίζεται από ένα ένθερµα (module) που 

πρέπει να δηµιουργήσουµε. Για τα modules θα µιλήσουµε παρακάτω. Τα µενού µπορεί να 

είναι οριζόντια ή κατακόρυφα. Μπορούµε να έχουµε όσα µενού θέλουµε και να τα 

τοποθετήσουµε µέσα στην ιστοσελίδα όπου θέλουµε. 
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Εικόνα 23: Παράδειγµα απλού µενού 

Στο παρακάτω παράδειγµα ο διαχειριστής έχει δηµιουργήσει δυο µενού: 

i. About Joomla µε αρκετά στοιχειά µενού όπως Getting Started, Using Joomla, και 

αλλά. 

ii. This site, µε στοιχεία όπως Home, Site Map, Log in και άλλα. 

Για την δηµιουργία των µενού θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε το µενού και 

στην συνεχεία να ορίσουµε τα στοιχειά του µενού, δηλαδή τους συνδέσµους, που 

κάνοντας κλικ πάνω τους, να µας οδηγούν στις επιθυµητές σελίδες. Για να 

διαχειριστούµε τα µενού πάµε Μενού- ∆ιαχείριση Μενού. Εδώ µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε µενού και στοιχεία µενού είναι έτοιµο, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε µια µονάδα µενού, ώστε να εµφανίζεται το µενού στην Περιοχή 

Εµφάνισης. 
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Εικόνα 24: Το µενού στην περιοχή διαχείρισης 

4.4.3 Χρήστες (Users)  

Μια από τις πιο πολυσυζητηµένες δυνατότητες του Joomla είναι το νέο Access Control 

Level (ACL). Το ACL είναι µια λειτουργία που µας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουµε την 

πρόσβαση των οµάδων χρηστών και των χρηστών στα διαφορά στοιχεία της ιστοσελίδας. Η 

Joomla µας επιτρέπει στην ιστοσελίδα, να µπορούµε να έχουµε ταυτόχρονα πολλούς 

συνδεδεµένους χρήστες. Όλοι οι χρήστες είναι ταξινοµηµένοι στα γκρουπ χριστών, τα οποία 

έχουν άδεια να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένα κοµµάτια της ιστοσελίδας. 

Από προεπιλογή υπάρχουν αρκετά γκρουπ χριστών όπως Συγγραφείς, συντάκτης, εκδότης 

και άλλα. 
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Εικόνα 25: Tο µενού users  

Για παράδειγµα οι χρήστες που περιλαµβάνονται στο γκρουπ διαχείρισης, µπορούν 

να δουλέψουν και στην περιοχή εµφάνισης και στην περιοχή διαχείρισης. Ενώ οι χρήστες 

που περιλαµβάνονται στο γκρουπ συνδεδεµένοι µπορούν να εργάζονται µόνο στην περιοχή 

της εµφάνισης. Για να διαχειριστούµε τους χρήστες, τα γκρουπ χρηστών και τα επίπεδα 

πρόσβασης πατάµε την εντολή Χρήστες( Users) του µενού. 

 

4.4.4 Components 

Σε αυτό το µενού θα δούµε κάποιες πρόσθετες εφαρµογές και λειτουργίες του Joomla 

που βοηθάνε την ιστοσελίδα να γίνει πιο αποδοτική. Σε αυτή την κατηγορία θα βρίσκονται 

και οι εφαρµογές τρίτων κατασκευαστών που πιθανών να εγκαταστήσουµε στο µέλλον. Στην 

Περιοχή ∆ιαχείρισης βλέπουµε την γραµµή µενού. Το µόνο components περιέχει τις εντολές 

που βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 26: Το µενού Components στο Back-End 

 

i. Banners (∆ιαφηµίσεις): Με την εφαρµογή Banners µπορούµε να δηµιουργούµε 

διαφηµίσεις που θα εµφανίζονται στην ιστοσελίδα. Οι διαφηµίσεις αυτές µπορούν να 

έχουν και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Για την καλύτερη διαχείριση των διαφηµίσεων 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε κατηγορίες, πελάτες και στην συνεχεία να εντάξουµε 

διαφηµίσεις σε αυτά. 

ii. Contacts ( Επαφές): χρησιµεύουν για την επικοινωνία των χρηστών µε τους 

υπεύθυνους της ιστοσελίδας, µέσω µιας φόρµας επικοινωνίας. Το Joomla µας δίνει 

την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε πολλές φόρµες επικοινωνίας χωρισµένες σε 

κατηγορίες. Κάθε µια τέτοια φόρµα αντιστοιχεί σε µια επαφή. Η επαφή µπορεί να 

ανήκει σε κάποιο χρήστη ή να είναι ανεξάρτητη. Μια επαφή µπορεί να συνδεθεί µε 

κάποιο στοιχείο µενού. Για παράδειγµα µπορούµε να έχουµε επαφή και φόρµα 

επικοινωνίας για το τµήµα πωλήσεων, το τµήµα λογιστηρίου. 
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iii. Messaging (Μηνύµατα): να µπορούµε να διαβάζουµε τα µηνύµατα που µας 

στέλνουν οι χρήστες της ιστοσελίδας. 

iv. News feed (Ροές Ειδήσεων): είναι η λειτουργία µε την οποία µπορούµε να 

παρακολουθούµε τα άρθρα, τα νέα, τις ειδήσεις από άλλες ιστοσελίδες που 

υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία και να τα εµφανίζουµε ως συνδέσµους στην 

ιστοσελίδα µας. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει µια συνεχή ενηµέρωση και ανανέωση 

του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µας. Μας παρέχεται η δυνατότητα να 

δηµιουργήσουµε πολλαπλές ροές ειδήσεων χωρισµένες σε κατηγορίες. 

v. Redirect ( Ανακατεύθυνση URL): Μας δίνει τη δυνατότητα να ανακατευθύνουµε το 

URL µιας ιστοσελίδας που δεν υπάρχει πια σε µια άλλη ιστοσελίδα. Για να 

λειτουργήσει η εφαρµογή αυτή πρέπει να έχουµε µετονοµάσει το αρχείο htaccess.txt 

σε htaccess. 

vi. Search (Αναζήτηση): η λειτουργία αυτή µας δίνει την δυνατότητα να 

ενεργοποιήσουµε τα στατιστικά της αναζήτησης, ώστε να µπορούµε να ελέγχουµε µε 

ποιες λέξεις κλειδιά αναζητούν οι χρηστές πληροφορίες στην ιστοσελίδα µας. 

vii. Smart Search (Έξυπνη αναζήτηση): επιτρέπει στον χρηστή να αναζητήσει το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε λέξεις κλειδιά. Η διαφορά από την απλή αναζήτηση 

είναι ότι κατά την πληκτρολόγηση των όρων αναζήτησης εµφανίζεται προτάσεις που 

συµφωνούν µε τους χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την πιο εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες. 

 

4.4.5 Επεκτάσεις (Extensions)  

Οι επεκτάσεις στο Joomla είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που διαθέτει. Είναι 

ειδικά γραµµένο λογισµικό που συνδέεται µε την Joomla, µε σκοπό να µπορεί να κάνει τις 

ιστοσελίδες πιο λειτουργικές και να τις εµπλουτίζουµε µε νέες εφαρµογές. Για παράδειγµα 

αν θέλουµε να έχουµε ένα Slideshow µε φωτογραφίες, µια γκαλερι µε video, ή µια 

αναβαθµισµένη φόρµα σύνδεσης, θα πρέπει να εγκαταστήσουµε επεκτάσεις ώστε να τα 

επιτύχουµε αυτά που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε. 
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Εικόνα 27: Το µενού ΄΄extensions΄΄ στο Back-End 

 

Από προεπιλογή το Joomla περιλαµβάνει αρκετές επεκτάσεις ώστε να µπορούν να 

καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Εάν θέλουµε περισσότερα υπάρχουν εκατοµµύρια πρόσθετα 

επιπλέον διαθέσιµα στο http://extensions.joomla.org καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες από 

τρίτους κατασκευαστές και χωρίζονται σε ελεύθερες-δωρεάν διανοµές ή εµπορικές 

εφαρµογές. 
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Εικόνα 28: Ο κατάλογος των extensions 

 

Υπάρχουν οι εξής βασικοί τύποι επεκτάσεων modules,plug-ins,templates, languages. Κάθε 

µια από αυτές χειρίζεται συγκεκριµένες λειτουργίες. Ας τα δούµε. 

i. Module (Ενθέµατα): είναι τα αντικείµενα µέσα στα οποία µπορούµε να 

εµφανίσουµε πληροφορίες. Τα Modules έχουν παρόµοιους ρόλους όπως τα 

Components αλλά σε µικρότερη κλίµακα. Αυτά εκτελούν απλά καθήκοντα και 

παρουσιάζουν το περιεχόµενο σε µικρές περιοχές στην ιστοσελίδα. Η θέση του 

καθορίζει στο αρχείο index.php του επιλεγµένου προτύπου (template), ενώ το στυλ 

της εµφάνισης τους καθορίζεται από το αρχείο Css του προτύπου (template). Κάθε 

ενθεµα πρέπει να έχει µοναδικό όνοµα ώστε να µην µπερδεύεται µε τα άλλα. 

Παραδείγµατα modules είναι το κουτί αναζήτησης, η φόρµα σύνδεσης, το µενού, 

πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα modules δουλεύουν σε 
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συνεργασία µε τα components ώστε να εµφανιστεί το περιεχόµενο την ιστοσελίδας. 

για ν διαχειριστούµε τα modules πάµε extensions- module manager. 

 

 

Εικόνα 29: ∆ιαχείριση Ενθεµάτων στο Back-End 

 

ii. Plug-in Manager (∆ιαχείριση Προσθέτων): Τα πρόσθετα είναι εφαρµογές που είναι 

ενσωµατωµένες στο Joomla. Υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι προσθέτων. 

Μπορούµε να ενεργοποιήσουµε ή να απενεργοποιήσουµε κάποια από αυτά 

οποιαδήποτε στιγµή. Βέβαια θέλει πολύ προσοχή για να µην υπάρξει πρόβληµα στην 

οµαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http:/extension.joomla.org υπάρχουν δεκάδες προσθετά που εκτελούν εργασίες 

ποικίλου ενδιαφέροντος. Τα plug-ins έχουν σχεδιαστεί να εµφανίζουν το περιεχόµενο 

ανάµεσα στα components και στα modules. Τα plug-ins µπορούν επίσης να 

εκτελέσουν καθήκοντα καθώς φορτώνεται η ιστοσελίδα.  Παράδειγµα από plug-ins 
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όπως µπορούµε να δούµε στην παραπάνω εικόνα η ψηφοφορία και το διαβάστε 

περισσότερα. Όλα τα plug-ins βρίσκονται στα extensions-plug in manager. 

 

 

Εικόνα 30: ∆ιαχείριση Προσθέτων (Plug-ins) 

 

4.4.6 Πρότυπα  

Τα template είναι η γραφική παρουσίαση της ιστοσελίδας µας. Κανείς δεν θέλει µια 

ιστοσελίδα η οποία θα µοιάζει µε κάποια άλλη και πολύ περισσότερο µε κάποιες άλλες. 

Καθορίζει τα σχέδια, τα χρώµατα, τους τύπους και άλλες πτυχές του design που κάνουν την 

ιστοσελίδα µας µοναδική. Γενικά τα templates χωρίζονται σε 3 βασικά κοµµάτια. 

� Τα στατικά πεδία γραφικών, όπως οι εικόνες φόντου, η διακόσµηση, το λογότυπο και 

άλλα. 

� Η περιοχή βασικού περιεχοµένου, που παρουσιάζει τα δεδοµένα που δηµιουργούνται 

από τα components.  
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� Πολλαπλές θέσεις module, για να εµφανίζουν το περιεχόµενο που δηµιουργείται από 

τα modules. 

 

Στην περιοχή διαχείρισης µπορούµε να διαχειριστούµε τα templates από το µενού 

επεκτάσεις-διαχείριση προτύπων. 

 

 

Εικόνα 31: ∆ιαχείριση Προτύπων (Templates Manager) 

 

Από προεπιλογή το Joomla περιλαµβάνει µερικά διαφορετικά templates, αλλά 

υπάρχουν εκατοµµύρια διαθέσιµα και δωρεάν αλλά και επί πληρωµή, οπότε µπορούµε να 

διαλέξουµε το καλύτερο που µας ταιριάζει. 
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4.5 Ρυθµίσεις Γλώσσας 

Αρχικά το Joomla έχει ως προκαθορισµένη γλώσσα σε όλο το περιεχόµενο του την 

αγγλική γλώσσα. Στην συνεχεία θα εγκαταστήσουµε την ελληνική γλώσσα, ώστε το 

περιβάλλον εµφάνισης της ιστοσελίδας (Front end), τόσο και η περιοχή διαχείρισης  (Back 

End) να έχει την δυνατότητα να εµφανίζονται στα ελληνικά.  Έχουµε ήδη κατεβάσει το 

αρχείο της ελληνικής γλώσσας στην επιφάνεια εργασία µας. Το αρχείο αυτό είναι σε µορφή 

.zip και πρέπει να παραµείνει έτσι. Στο µενού extensions κάνουµε κλικ στην επιλογή 

extension manager. Στην οθόνη που εµφανίζεται και στην επιλογή extension package file 

κάνουµε κλικ στο κουµπί αναζήτηση. Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου. 

 

 

Εικόνα 32: upload package file 
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Επιλέγουµε το αρχείο που έχουµε στην επιφάνεια εργασία µας, το οποίο περιέχει τα 

ελληνικά για όλες τις περιοχές του Joomla. Στην συνέχεια κάνουµε κλικ στο κουµπί upload 

& install. Εξαφανίζεται το µήνυµα install package was successful που σηµαίνει ότι το αρχείο 

της γλώσσας εγκαταστάθηκε µε επιτυχία. 

 

Εικόνα 33: Επιτυχής εγκατάσταση της Ελληνικής γλώσσας 

 

Στην συνέχεια αν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε την ελληνική γλώσσα θα πρέπει να 

εκτελέσουµε τα παρακάτω βήµατα. Πάµε στο µενού extensions κάνουµε κλικ στην εντολή 

language manager. Στην οθόνη που εµφανίζεται βλέπουµε τις επιλογές installed site και 

installed administrator. Παρατηρούµε ότι είναι ενεργή η επιλογή install site. Η επιλογή 

installed site αφορά το περιβάλλον εµφάνισης ιστοσελίδας (Front-End) Επίσης παρατηρούµε 

ότι εµφανίζονται δυο γλώσσες. Στην αγγλική υπάρχει το κίτρινο αστέρι δίπλα της. Αυτό 

σηµαίνει ότι αυτή την στιγµή είναι η προκαθορισµένη γλώσσα. Επιλέγουµε το κουµπί 

επιλογής Greek και κάνουµε κλικ στην επιλογή Default. 

 

 

Εικόνα 34: Επιλογή γλώσσας ως κύρια 



 48

 

 

4.6 Εφαρµογή: Υλοποίηση project σε Joomla 

4.6.1 Γενικές Ρυθµίσεις στο Joomla (Global Configuration) 

Στην κεντρική σελίδα διαχείρισης του Joomla, επιλέγοντας το εικονίδιο Global 

Configuration, οδηγούµαστε στην κονσόλα διαχείρισης των ρυθµίσεων του Joomla. Οι 

αλλαγές που γίνονται στην κονσόλα αυτή, τροποποιούν το αρχείο configuration.php του 

Joomla. Στην οθόνη διαχείρισης των γενικών ρυθµίσεων υπάρχουν 5 καρτέλες.  

� Ισότοπος: όπου ρυθµίζουµε την εµφάνιση και τη διαθεσιµότητα του δικτυακού 

τόπου. 

� Σύστηµα: που εµφανίζονται ρυθµίσεις για τον τρόπο που συνεργάζεται το Joomla µε 

το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστηµένο. 

� ∆ιακοµιστής: όπου µπορούν να τροποποιηθούν κάποιες ρυθµίσεις σχετικά µε το 

server. 

� ∆ικαιώµατα: όπου διαχειριζόµαστε τις ρυθµίσεις πρόσβασης για διαφορές οµάδες 

χρηστών. 

� Φίλτρα κειµένου: όπου ρυθµίζουµε από χρήστες επιλεγµένων οµάδων σε όλα τα 

πεδία κειµενογράφων. 
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4.6.2 Ιστότοπος  

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο ιστοτοπος βλέπουµε τα περιεχόµενα του. Βλέπουµε 

ότι περιλαµβάνει 4 περιοχές.  

Ρυθµίσεις Ισοτόπου: στο πλαίσιο κειµένου ονοµασία ισοτόπου εµφανίζεται το όνοµα της 

ιστοσελίδας που ορίσαµε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του Joomla.  

 

 

Εικόνα 35: Ρυθµίσεις Ισοτόπου 
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Επιλογή ιστοτοπος εκτός δικτύου (site offline). Εάν επιλέξουµε το κουµπί ΝΟ, η 

ιστοσελίδα που δηµιουργούµε θα είναι ορατή στην περιοχή εµφάνισης ιστοσελίδας (Front-

End). Εάν επιλέξουµε το κουµπί επιλογής YES, η ιστοσελίδα  µας δεν θα είναι ορατή στην 

περιοχή εµφάνισης ιστοσελίδας (Front-End). Απλά θα εµφανιστεί ένα µήνυµα και µια φόρµα 

σύνδεσης. Χρησιµοποιούµε αυτή την επιλογή όταν θέλουµε να εργαζόµαστε στην ιστοσελίδα 

αλλά αυτή να µην είναι ορατή στο κοινό. Εάν συνδεθούµε ως διαχειριστές µε την φόρµα 

συνδέσεις να µπορούµε να βλέπουµε την εξέλιξη των εργασιών µας. Στο Offline message  

ένα επιλέγουµε απόκρυψη δεν θα εµφανίζεται κανένα µήνυµα στην ιστοσελίδα που έχει 

οριστεί εκτός σύνδεσης. Εάν επιλέξουµε χρήση προεπιλεγµένου µηνύµατος γλώσσας 

ισοτόπου θα εµφανιστεί το προκαθορισµένο µήνυµα της προεπιλεγµένης γλώσσας 

ιστοσελίδας. εµείς αφήνουµε επιλεγµένη την µεσαία επιλογή. Στην επιλογή προεπιλεγµένος 

κειµενογράφος (Default editor) επιλεγούµε το κειµενογράφο µε τον οποίο τα γραφούµε τα 

άρθρα. 

Ρυθµίσεις δεδοµένων περιγραφής ( Metadata Settings) 
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Εικόνα 36:Ρυθµίσεις ∆εδοµένων Περιγραφής 

Στο πλαίσιο κειµένου περιγραφής ισοτόπου εισάγουµε ένα περιγραφικό κείµενο για 

την ιστοσελίδα. Το κείµενο αυτό θα βοηθήσει την κατάταξη της ιστοσελίδας στις 

µηχανές αναζήτησης και είναι ορατό µε από αυτές. Το κείµενο αυτό θα πρέπει να 

περιέχει µια σύντοµη και περιεκτική περιγραφή (µέχρι 20 λέξεις) του περιεχοµένου του 

δικτυακού τόπου. Πρόκειται για την περιγραφή που εµφανίζεται κάτω από τον τίτλο των 

σελίδων, στη λίστα αποτελεσµάτων που επιστρέφει µια µηχανή αναζήτησης. Επειδή οι 

ποιο πολλές µηχανές αναζήτησης εµφανίζουν σε αυτό το σηµείο το αρχικό τµήµα αυτής 

της περιγραφής ακολουθούµενο από τις πρώτες φράσεις του κυρίως σώµατος της 

σελίδας, για αυτό το λόγω πρέπει να δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στην σύνταξη του 

αρχικού κοµµατιού. Στο πλαίσιο κειµένου λέξεις-κλειδιά ισοτόπου, εισάγουµε λέξεις-

κλειδιά για την ιστοσελίδα. Πρόκειται για λέξεις κλειδιά και συνώνυµα τους, που 

περιγράφουν το δικτυακό µας τόπο.  

 

Ρυθµίσεις SEO ( SEO Settings)  

Με τον όρο SEO (Search Engine Optimization) αναφερόµαστε στις µεθόδους µέσω 

των οποίων η ιστοσελίδα µπορεί να επιτύχει υψηλά ποσοστά κατάταξης, στη λίστα 

αποτελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης. Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την 

ανάπτυξη της επισκεψιµότητας της. Στην περιοχής αυτή κάνουµε ρυθµίσεις για τα URL 

που εµφανίζονται στη γραµµή διεύθυνσης του Web browser, ώστε να είναι καλύτερες 

όσον αφορά την κατάταξη στις µηχανές αναζήτησης. 

 



 52

 

Εικόνα 37: Ρυθµίσεις SEO 

 

Ρυθµίσεις Cookies (Cookies Settings) 

 

 

Εικόνα 38: Ρυθµίσεις Cookies 

Η επιλογή Ιστοχώρος Αρχείου Ταυτοποίησης λύνει πολλά ζητήµατα σχετικά µε τη 

συµβατότητα του Joomla µε εφαρµογές άλλων κατασκευαστών (forums,galleries, κα). Εάν 

θέλουµε να καλύψουµε το domain name και όλα τα sub domain του µε ένα cookie, τότε στο 

πλαίσιο κειµένου γράφουµε π.χ. . mydomain.gr. βάζοντας τελεία µπροστά από το domain 

name ορίζουµε το cookie να βλέπει όλα τα sub domains όπως forum.mydomain.gr. η 

λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη σε περίπτωση που θέλουµε οι χρήστες να µην χρειάζεται να 

κάνουν login σε κάθε περιοχή, αλλά χρησιµοποιώντας το cookie να συνδέονται αυτόµατα. 

Στο πλαίσιο κειµένου ∆ιαδροµή Αρχείου Ταυτοποίησης ορίζεται η διαδροµή του cookie. 
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4.6.3 Σύστηµα  

Ρυθµίσεις Συστήµατος (System Settings) 

 

 

Εικόνα 39: Ρυθµίσεις Συστήµατος 

 

Στο πλαίσιο κειµένου ∆ιαδροµή προς Φάκελο Καταγραφής βλέπουµε το φάκελο, 

µέσα στον οποίο το Joomla τηρεί τις καταχωρήσεις ηµερολογίου για τα σύµβαντα στη 

Περιοχή ∆ιαχείρισης (Back-End). Προτείνεται να µην τον αλλάξουµε. Από την 

αναδιπλούµενη λίστα ∆ıακοµıστής Βοήθειας, ορίζει ο διαχειριστής από ποια ιστοσελίδα θα 

λαµβάνει βοήθεια. Η µόνη διαθέσιµη γλώσσα είναι η αγγλική. 

 

Ρυθµίσεις Απασφαλµάτωσης (Debug Settings) 

 

 

Εικόνα 40: Ρυθµίσεις Απασφαλµάτωσης 
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Τις επιλογές αυτής της περιοχής τις αφήνουµε όπως τις ορίζει το σύστηµα. Οι επιλογές αυτές 

έχουν σχέση µε την αποσφαλµάτωση της εφαρµογής. Ενεργοποιηµένο εµφανίζει 

πληροφορίες και σφάλµατα, εάν υπάρχουν στο κάτω µέρος της κάθε σελίδας και στην 

ιστοσελίδα αλλά και στην Περιοχή ∆ιαχείρισης. ∆ε συνιστάτε η χρήση του σε ιστοσελίδα  

 

Ρυθµίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης  

 

 

Εικόνα 41: Ρυθµίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης 

 

Τις επιλογές της περιοχής αυτής τις αφήνουµε όπως τις ορίζει το σύστηµα. Οι 

επιλογές αυτές έχουν σχέση µε τη διαχείριση της προσωρινής µνήµης. ∆ε συνίσταται σε 

ιστοσελίδες µε µεγάλο όγκο περιεχοµένου. 

 

Ρυθµίσεις Συνεδρίας 

 



 55

Εικόνα 42: Ρυθµίσεις Συνεδρίας  

Στην κατηγορία αυτή εισάγουµε το χρόνο σε λεπτά που δίνεται στο χρήστη µέχρι την 

αδρανοποίηση του. ∆ηλαδή όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος ο χρήστης θα αποσυνδεθεί 

αυτόµατα. Η βάση δεδοµένων είναι αυτή η οποία ελέγχει την παραπάνω αδρανοποίηση. 

 

4.6.4 ∆ιακοµιστής (Server)  

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο ∆ıακοµıστής (Server), βλέπουµε τα περιεχόµενα του. 

Ρυθµίσεις διακοµιστή. Στο πλαίσιο κειµένου ∆ιαδροµή προς τον Φάκελο Αρχείων 

Προσωρινής Αποθήκευσης, βάζουµε συνήθως τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα 

αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (συνήθως δεν τον αλλάζουµε). Στην επιλογή που 

ακολουθεί ρυθµίζουµε την συµπίεση των σελίδων. Η επιλογή αυτή ισχύει και όταν το 

υποστηρίζει ο web server της ιστοσελίδας, καθώς και ο web browser του χρήστη. Τοπικές 

ρυθµίσεις. Από την αναδιπλούµενη λίστα Ώρα Ζώνης ∆ıακοµıστή, επιλέγουµε ζώνη για την 

τοπική ώρα. Ρυθµίσεις FTP (FTP Settings). Οι ρυθµίσεις FTP (File Transfer Protocol) του 

Joοmla λύνουν προβλήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα αρχείων και φακέλων σε web server 

µε λειτουργικό σύστηµα Linux. Όταν τα αρχεία του Joomla µεταφέρονται µέσω FTP έχουν 

ως ιδιοκτήτη το χρήστη του FTP λογαριασµού. Εάν εγκαταστήσουµε µια επέκταση 

(template, module, κτλ) έχοντας απενεργοποιηµένες τις ρυθµίσεις FTP, τα αρχεία και οι 

φάκελοι αυτοί θα έχουν ως ιδιοκτήτη το χρήστη του Apache. Αυτό σηµαίνει óτι στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν θα µπορούµε να επέµβουµε στα αρχεία αυτά. Έχοντας 

ενεργοποιηµένες τις ρυθµίσεις του FTP τα αρχεία που εγκαθίστανται έχουν ως ιδιοκτήτη το 

χρήστη του FTP. Αφού ενεργοποιήσουµε τις ρυθµίσεις επιλέγοντας το κουµπί επιλογής ΝΑΙ 

εισάγουµε τα στοιχεία που µας έχουν δοθεί από τον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας. 

Ρύθµιση Βάσης ∆εδοµένων (Database Settings). Εδώ βλέπουµε τα στοιχεία της βάσης 

δεδοµένων. Καλό είναι να µην πειράξουµε αυτές τις ρυθµίσεις προς αποφυγή απώλειας 

δεδοµένων. Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Mail Settings). Από την αναδιπλούµενη 

λίστα mailerορίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα στέλνεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία 

από την ιστοσελίδα. Οι επιλογές που έχουµε είναι 

✓ Αποστολή αλληλογραφίας µέσω συναρτήσεων της PHP. 

 ✓ Αποστολή αλληλογραφίας µέσω του προγράµµατος Sendmail. 
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✓ Αποστολή αλληλογραφίας από ένα άλλο λογαριασµό, όπως yahoo, Google, λογαριασµό 

του domain κα. Στο πλαίσιο κειµένου Φόρµα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου εισάγουµε το 

email που θα φαίνεται ως αποστολέας. Στο πλαίσιο κειµένου from name εισάγουµε το όνοµα 

που θα φαίνεται ως αποστολέας στο µήνυµα που θα στείλουµε και στο πλαίσιο κειµένου 

Sendmail Path είναι η διαδροµή που βρίσκεται η εφαρµογή Sendmail. Για τις παρακάτω 

επιλογές θα πρέπει να γνωρίζουµε τα στοιχεία αυτά ώστε να τα εισάγουµε. Τα στοιχεία αυτά 

µπορούµε να τα µάθουµε απó τον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας. 

 

Εικόνα 43: Ρυθµίσεις ∆ιακοµιστή  
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4.6.5 ∆ικαιώµατα (Permissions) 

Η καρτέλα δικαιώµατα διαθέτει óλες τις λειτουργίες σχετικά µε το δικαίωµα των 

χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι καθολικές και αφορούν ολóκληρη την 

ιστοσελίδα. Τις ρυθµίσεις αυτές θα τις συναντήσουµε και στα επιµέρους στοιχεία. 

 

Εικόνα 44: Ρυθµίσεις ∆ικαιωµάτων  

 

4.7 ∆ιαχείριση Κατηγοριών  

Ιεραρχικά η κατηγορία (category) είναι η υψηλότερη βαθµίδα ιεράρχησης στην 

Joomla. Πριν ξεκινήσουµε να κάνουµε κατηγορίες, κάνουµε µια προεργασία ώστε να 

είµαστε καλύτερα οργανωµένοι πριν ξεκινήσουµε να τις δηµιουργούµε. Για να προσθέσουµε 

µια νέα κατηγορία αρκεί να µπούµε στη σελίδα διαχείρισης και στη συνέχεια να πατήσουµε 

απó τη λίστα εικονιδίων το ∆ιαχείριση Κατηγοριών (Category Manager). Βλέπουµε να 

υπάρχουν ήδη δηµιουργηµένες κατηγορίες άρθρων. Αυτό συµβαίνει διότι κατά την 

εγκατάσταση της Joomla πατήσαµε την επιλογή εισαγωγή ενδεικτικού περιεχοµένου. 
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Μπορούµε όµως να τις διαγράψουµε για να µην µπερδευόµαστε. Στη συνέχεια στη σελίδα 

που µας εµφανίζεται πατάµε το εικονίδιο νέο. ∆ηµιουργούµε µια προς µία τις κατηγορίες που 

έχουµε σχεδιάσει 

 

Εικόνα 45: ∆ηµιουργία Κατηγορίας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας των κατηγοριών πάµε να δηµιουργήσουµε 

και τις υποκατηγορίες. Εδώ εκτός του τίτλου που συµπληρώνουµε, χρησιµοποιούµε και το 

πεδίο Γονική Κατηγορíα óπου επιλέγουµε σε ποια κατηγορία ανήκει η υποκατηγορία που 

δηµιουργούµε. 
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Εικόνα 46: ∆ηµιουργία Υποκατηγορίας 

 

4.8 ∆ιαχείριση Άρθρων  

Τα άρθρα είναι το κατώτερο επίπεδο οργάνωσης και ιεράρχησης της πληροφορίας στη 

Joomla. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα άρθρα αποτελούνται από µία ή 

περισσότερες σελίδες. Για να προσθέσουµε ένα νέο άρθρο αρκεί να µπούµε στη σελίδα 

διαχείρισης και στη συνέχεια να πατήσουµε από τη λίστα εικονιδίων το ∆ιαχείριση Άρθρων 

(Article Manager). Στη συνέχεια στη σελίδα που µας εµφανίζεται πατάµε Νέο. Εναλλακτικά 

µπορούσαµε να πατήσουµε κατευθείαν στο εικονίδιο Προσθήκη Νέου άρθρου και να 

εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 47: ∆ηµιουργία Νέου Αρθρου 

 

 

5 Κεφάλαιο Πλοήγηση ∆ικτυακού Σε Επίπεδο ∆ιαχειριστή 

Παρακάτω θα περιγράψουµε αναλυτικότερα την πλοήγηση του ∆ιαχειριστή στο back-

end του Joomla ιστóτοπου. Στο πάνω µέρος της σελίδας βρίσκονται όλοι οι σύνδεσµοι για 

την διαχείριση των επιµέρους ενοτήτων του ιστóτοπου.  

Οι σύνδεσµοι αυτοί είναι οι εξής: 

� System (Σύστηµα) 

� Users (Χρήστες) 

� Menus (Μενού) 

� Content (Περιεχόµενο) 

� Components (Εφαρµογές) 
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� Extensions (Επεκτάσεις) 

� Help (Βοήθεια) 

 

 

Εικόνα 48: Πίνακας Ελέγχου του Joomla Ιστότοπου 

 

Ο σύνδεσµος System περιλαµβάνει τα εξής: 

� Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) 

� Global Configuration (Γενικές Ρυθµίσεις) 

� Global Check-in (Γενική Επαναφορά) 

� Clear Cache ( Εκκαθάριση Προσωρινής Αποθήκευσης) 

� Clear Expired Cache (Εκκαθάριση Παρωχηµένων Προσωρινής Αποθήκευσης) 
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Εικόνα 49: Σύνδεσµοι Συστήµατος 

 

Ο σύνδεσµος Users περιλαµβάνει τα εξής: 

� Manage (∆ιαχείριση Χρηστών) 

� Groups (Οµάδες) 

� Access Levels (Επίπεδα Πρόσβασης) 

� User Notes (Σηµειώσεις Χρήστη) 

� User Note Categories (Κατηγορίες Σηµειώσεων Χρήστη) 

� Mass Mail Users (Μαζική Αποστολή Μηνυµάτων Στους Χρήστες) 
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Εικόνα 50: Σύνδεσµοι Χρηστών 

 

Το Menu περιλαµβάνει τα εξής: 

� Manage (∆ιαχείριση Μενού) 

� Main Menu  

 

 

Εικόνα 51: Συνδεσµοι Μενου 
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Το Περιεχόµενο περιλαµβάνει τα εξής:  

� Articles (∆ιαχείριση Άρθρων) 

� Categories (∆ιαχείριση Κατηγοριών) 

� Featured Articles (Κύρια Άρθρα) 

� Media (∆ιαχείριση Πολυµέσων) 

 

 

Εικόνα 52: Σύνδεσµοι Περιεχοµένου 

 

Με την ∆ιαχείριση Άρθρων προβάλουµε όλα τα άρθρα του ιστóτοπου. Μπορούµε να 

προσθέσουµε νέα, να επεξεργαστούµε τα ήδη υπάρχοντα, να δηµοσιεύσουµε ή να παύσουµε 

και να διαγράψουµε. Ακόµη, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία βλέπουµε τα άρθρα που 

της έχουµε αντιστοιχήσει και την κατάστασή τους (δηµοσιευµένα ή όχι, επίπεδο πρόσβασης). 

Στην ∆ιαχείριση Κατηγοριών επίσης έχουµε τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων κατηγοριών, 

επεξεργασία τίτλων και περιγραφών, επιλογή εξάρτησης από κάποια γονική κατηγορία και 

διαγραφή ή παύση όσων επιθυµούµε. 

Οι Επεκτάσεις περιλαµβάνουν τα εξής: 

� Manage (∆ιαχείριση Επεκτάσεων) 

� Modules (∆ιαχείριση Εκθεµάτων) 

� Plugins (∆ιαχείριση Προσθέτων) 

� Templates (∆ιαχείριση Προτύπων) 

� Languages (∆ιαχείριση Γλωσσών) 
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Εικόνα 53: Σύνδεσµοι Επεκτάσεων  

 

Στην ∆ιαχείριση Επεκτάσεων µας δίνεται η δυνατότητα να 

εγκαταστήσουµε/απεγκαταστήσουµε τις εφαρµογές, τα πρόσθετα, τα ενθέµατα, τις γλώσσες 

και το πρότυπο που χρησιµοποιήσαµε στον ιστóτοπο. Παρέχονται τρείς τρόποι 

εγκατάστασης τους: 

� Install from web ( Εγκατάσταση από το Internet) 

� Upload Package File ( Μεταφόρτωση Αρχείου Εγκατάστασης) 

� Install from Folder (Εγκατάσταση από Φάκελο) 

� Install from Url (Εγκατάσταση από URL) 
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Εικόνα  54: ∆ιαχείριση Επεκτάσεων  

5.1 Main Menu  

Το ένθεµα Main Menu εµφανίζει το κύριο µενού του ιστοτόπου. 

 

 

Εικόνα 55: Το Main Menu στο Back-End 
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Εικόνα 56: Τo Main Menu πως φαίνεται στο Front-End 

5.2 Εγκατάσταση του Kunena (Forum) 

Για να γίνει η εγκατάσταση του Forum θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα επόµενα βήµατα. 

Extension-Manage και πάµε στην κατηγορία Install from URL και πατάµε κλικ στο Install 

όπως θα δούµε στην επόµενη εικόνα. 

 

Εικόνα 57: Εγκατάσταση Kunena 
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Όταν πλέον θα είναι έτοιµη η εγκατάσταση θα µας εµφανίσει το παρακάτω. 

 

Εικόνα 58: Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Kunena 

 

5.2.1 Πως ∆ηµιουργούµε Κατηγορία στο Kunena 

Εικόνα 59: Το Forum σε τελική µορφή 
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Ας πάµε να δούµε πως κάνουµε ένα νέο άρθρο. Πρώτα θα πρέπει να φτιάξουµε µια 

κατηγορία στο Back-End τα βήµατα είναι τα εξής, Components-Kunena Forum και κλικ στο 

Category Manage (∆ιαχείριση Κατηγοριών) και στην συνεχεία πατάµε New category. 

Εικονα 60: ∆ηµιουργία Κατηγορίας 

Στην συνέχεια θα πρέπει να φτιάξουµε µια υποκατηγορία. 

 

Εικόνα 61: ∆ηµιουργία υποκατηγορίας 
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5.2.2 ∆ηµιουργία Νέου Άρθρου στο Kunena 

Για να φτιάξουµε ένα new topic θα πρέπει να κάνουµε log in στον ισότοπο και πάµε 

στο forum, έπειτα επιλεγούµε την υποκατηγορία Ανακοίνωσης Τει που είχαµε δηµιουργήσει 

πιο πάνω και στην συνεχεία κάνουµε κλικ στο πεδίο που λέει new topic. Τέλος για να το 

ανεβάσουµε το άρθρο που δηµιουργήσαµε πατάµε submit. 

 

Εικόνα 62: ∆ηµιουργία νέου άρθρου στο Kunena 

 

5.3 Εγκατάσταση του Minitek (Wiki) 

Για να υλοποιήσουµε την εγκατάσταση του Wiki θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα 

επόµενα βήµατα, Extensions-Manage-install from URL και τέλος κάνουµε κλικ στο install 

όπως θα δούµε στην επόµενη εικόνα. 
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Εικόνα 63 Εγκατάσταση του Wiki 

 

5.3.1 Πως ∆ηµιουργούµε Κατηγορία στο Wiki  

Ας πάµε να δούµε πως κάνουµε ένα νέο πεδίο. Πρώτα θα πρέπει να φτιάξουµε µια 

κατηγορία στο Back-End τα βήµατα είναι τα εξής, Components-FAQ Book  και κλικ στο 

Sections και στην συνεχεία πατάµε New. 

Εικόνα 64 ∆ηµιουργία Sections στο Wiki 
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5.3.2 ∆ηµιουργία Άρθρου στο Wiki  

Για να δηµιουργήσουµε ένα άρθρο θα πρέπει να φτιάξουµε ένα topic στο Back-End. 

Οι κινήσεις µας είναι components-FAQ Book- topics-New. Ας το δούµε στην παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 65 ∆ηµιουργία ενός Topic στο Wiki 
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