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Abstract of the final year project 
 

In the final year project, I was occupied with the creation of web sites. Specifically, I made 

the web site for the School Health and Social Welfare agency. In this degree project, I had to 

use joomla programming for the development of the web site. First of all, I studied joomla, 

therefore I had to acquire all the skills and become efficient in using the applications that I 

had to use for my site. I created my template for this site and building on that I developed the 

sections which are necessary for the demands of this site according to advice given from the 

professors of School Health and Social Welfare.  

I would like to note the importance of the communication and understanding with the 

professors of the School Health and Social Welfare. I recognized that this part of my work 

was the most necessary and important in order to complete my web site. I learnt to be patient 

and flexible with any change or correcting even thought that often meant deleting a lot of 

integral parts of my work. This part of my project, concerning human relationships and 

behaviors in work environment,   was the most educational and valuable experience for the 

rest of my life. 
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Σύνοψη 
 

 

Το θέµα της πτυχιακής µου εργασίας ασχολείται µε την ανάπτυξη διαδραστικής 

ιστοσελίδας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας. Για την δηµιουργία αυτής της 

ιστοσελίδας χρησιµοποίησα το πρόγραµµα joomla. Αρχικά, µελέτησα βασικές έννοιες του 

joomla και έπειτα δυνατότητες και εφαρµογές που µπορεί να παρέχει για µια ιστοσελίδα. Τα 

πρώτα βήµατα της πτυχιακής εργασίας ήταν η εγκατάσταση του joomla και η δηµιουργία 

ενός template πάνω στο οποίο ανέπτυξα την ιστοσελίδα της σχολής. Μετά από αυτό το βήµα 

άρχισα να διαµορφώνω την ιστοσελίδα, βάζοντας τις κατάλληλες επιλογές και δεδοµένα που 

χρειάζονταν σε συνεργασία µε τους αρµόδιους καθηγητές της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας 

και Πρόνοιας. 

Θα ήθελα όµως, να επισηµάνω την σπουδαιότητα την συνεργασίας, συνεννόησης και 

κατανόησης µε τους καθηγητές που ήταν υπεύθυνοι για αυτή την ιστοσελίδα. Αντιλήφθηκα 

ότι αυτό το κοµµάτι της δουλείας µου ήταν το πιο απαραίτητο και σηµαντικό για την 

ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Έµαθα να είµαι υποµονετική και ευέλικτη σε 

οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση ή ακόµα και διαγραφή µεγάλου µέρους της δουλείας µου 

ούτως ώστε να είναι αρεστό στους υπεύθυνους αυτής της ιστοσελίδας. Το µεγαλύτερο ίσως 

κοµµάτι της πτυχιακής µου είχε σχέση µε την συνεννόηση, επικοινωνία και κατανόηση 

µεταξύ εκείνων και εµένα, αλλά ήταν το πιο εκπαιδευτικό µέρος της πτυχιακής µου εργασίας. 

Η δυσκολία αλλά παράλληλα και η αναγκαιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και 

συµπεριφορές στο επαγγελµατικό περιβάλλον ήταν η πιο χρήσιµη εµπειρία που πήρα για όλη 

µου την ζωή στον επαγγελµατικό τοµέα.  
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Κεφάλαιο 1ο  

1      Εισαγωγή 

 

Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη διαδραστικής ιστοσελίδας της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε είναι το joomla. Αυτή η 

ιστοσελίδα αναφέρεται στους φοιτητές της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ( ΣΕΥΠ ) και 

περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες και δεδοµένα της σχολής και κάποιες χρήσιµες πληροφορίες και 

δικτυακές σελίδες για την κάθε σχολή ξεχωριστά ( Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, ∆ιατροφής 

και ∆ιαιτολόγιας).  

 

 

1.1      Περίληψη 

 

Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη δυναµικής ιστοσελίδας σε περιβάλλον 

joomla. Καταρχήν, µιλώντας για δυναµική ιστοσελίδα εννοούµε την ιστοσελίδα που δεν 

δηµιουργείται στον υπολογιστή µας αλλά απευθείας στον WEB SERVER. Με αυτόν τον 

τρόπο λοιπόν, εκτελώντας κατάλληλες εντολές υπάρχει η δυνατότητα στην ιστοσελίδα να 

αλλάξει, να διαγράψει δεδοµένα ή εφαρµογές όπως επίσης να προσθέσει νέες εφαρµογές ή 

πληροφορίες µε απλό τρόπο όπως είναι η διαχείριση ενός word αρχείου. Το Joomla λοιπόν 

προσφέρει την δυνατότητα να χειρίζεται δυναµικά το περιεχόµενο των ιστοσελίδων. 

Πιο συγκεκριµένα όµως, χρησιµοποιήθηκε το ανοικτό λογισµικό joomla για τη δηµιουργία 

δυναµικών ιστοσελίδων. Ανήκει στην κατηγορία των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

( Content Management System CMS ). Είναι γραµµένο σε γλώσσα PHP και τα δεδοµένα 

αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων MySQL. Για την επέκταση και διαµόρφωση της 

ιστοσελίδας µπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες όπως HTML, CSS, XML.  

Για την συγκεκριµένη ιστοσελίδα χρησιµοποιήθηκαν η HTML η οποία είναι µια 

περιγραφική γλώσσα και όχι γλώσσα προγραµµατισµού. Με την HTML µπορούµε να 

περιγράψουµε µε τα διάφορα δεδοµένα tags που περιέχει, πώς θέλουµε να εµφανίζεται η 

ιστοσελίδα µας στο internet. Τα CSS ( Cascading Style Sheets ) βοηθούν ώστε να 

διαχωρίσουµε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας από το σχεδιαστικό µέρος της. Με αυτόν τον 

τρόπο εύκολα µπορούµε να επέµβουµε σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό κοµµάτι για όποια 

αλλαγή επιθυµούµε χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουµε τίποτα άλλο παρά µόνο το 

συγκεκριµένο αρχείο CSS όπως για παράδειγµα να αλλάξουµε το φόντο των σελίδων. Η 

HTML χρησιµοποιείται για να δοµήσει το περιεχόµενο, ενώ τα CSS για να το 

µορφοποιήσουν.  

 

  

1.2      Κίνητρο για την Διεξαγωγή της Εργασίας 

 

Το βασικότερο κίνητρο αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η µελέτη και η υλοποίηση των 

εφαρµογών που διατίθενται σε ένα open source program όπως είναι το joomla. Η εκτενέστερη 

µελέτη και κατανόηση των CSS, HTML, PHP, MySQL. Επίσης σηµαντικό ήταν η εφαρµογή 

όλων αυτών στην πράξη για την δηµιουργία της ιστοσελίδας και την διαµόρφωσή της έτσι 

ώστε να κατάλληλη να ενταχθεί στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

12 Μαΐου 2011 

 

Σελίδα | 2  

 

 

1.3      Δομή Εργασίας 

 

Στα παρακάτω κεφάλαια περιέχονται εισαγωγικές έννοιες για το joomla, αναλυτική 

περιγραφή των επιµέρους περιεχοµένων του. Επίσης περιλαµβάνονται αναλυτικά τα βήµατα 

διαµόρφωσης της ιστοσελίδας καθώς και επεξηγηµατικές εικόνες.  

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι δοµηµένη ως εξής: 

 

Στο Κεφάλαιο 2 περιέχεται µια σύντοµη περιγραφή των βασικών θεωρητικών εννοιών της 

ορολογίας που χρησιµοποιείται για την δηµιουργία µιας ιστοσελίδας όπως επίσης και την 

δοµή του Joomla που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν ξεκινήσει την ιστοσελίδα του. 

Από το Κεφάλαιο 3 ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης αρχικά του Web Server 

EasyPHP και στη συνέχεια την εγκατάσταση του Joomla. Σε αυτό το σηµείο ξεκινάει βήµα 

προς βήµα η διαδικασία που ακολούθησα για την ολοκλήρωση της πτυχιακής. Για όποια 

περαιτέρω επεξήγηση των επιλογών του Joomla θα αναλύονται στην πορεία της πτυχιακής 

εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιέχει αναλυτικά τη Περιοχή ∆ιαχείρισης του Joomla και όλη την 

διαδικασία που ακολούθησα για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο  

2      Εισαγωγικές Έννοιες 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τις βασικές θεωρητικές έννοιες για την πλήρη 

κατανόηση της ορολογίας που θα χρησιµοποιηθεί και φυσικά, την βασική δοµή του Joomla 

που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν αρχίσει την δηµιουργία της ιστοσελίδας.  

 

2.1      Βασικές Θεωρητικές Έννοιες  

 

Το πρώτο που πρέπει να εξηγήσουµε είναι ο ορισµός της Ιστοσελίδας. Με τον όρο 

ιστοσελίδα αναφερόµαστε σε ένα είδος εγγράφου που περιέχει πληροφορίες προορισµένες 

για δηµοσίευση στον Παγκόσµιο Ιστό (www). Μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιµη από ένα 

Φυλλοµετρητή (Web Browser), για παράδειγµα ο Internet Explorer, o Chrome, o Mozilla. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι γραµµένες συνήθως, µε HTML ή XHTML.  

Μια ιστοσελίδα µπορεί να περιέχει ένα σύνολο πληροφοριών όπως είναι κείµενα, εικόνες, 

γραφικά, video και ήχους. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ονοµάζονται Web Clients (πελάτες 

ιστού). 

Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από τη µια στην άλλη 

επιλέγοντας συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι 

σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα 

για να είναι πιο ξεκάθαρο στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. 

 

Ο αµέσως επόµενος ορισµός δεν µπορεί παρά να είναι ο Ιστότοπος. Με τον όρο ιστότοπο 

ή ιστοχώρο ή δικτυακός τόπος εννοούµε το σύνολο των ιστοσελίδων που είναι συνδεµένες 

µεταξύ τους µε υπερσυνδέσµους (hyperlinks), δηλαδή πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν 

έναν ιστότοπο. Ένας ιστότοπος µπορεί να είναι προσωπικός, επαγγελµατικός, να ανήκει σε 

έναν οργανισµό κτλ. Το σύνολο των ιστοτόπων φιλοξενούνται στο ίδιο domain (περιοχή) και 

απαρτίζουν τον  Παγκόσµιο Ιστό (www).  

Ένας ιστότοπος βασίζεται στην υπηρεσία www (world wide web – παγκόσµιος ιστός) 

όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι µια από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο διαδίκτυο, µε τη 

χρησιµοποίηση του πρωτοκόλλου http. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 

του internet  να δηµιουργήσουν οποιουδήποτε είδους περιεχόµενο στις ιστοσελίδες τους.  

 

Είναι σηµαντικό επίσης να εξηγήσουµε τον ορισµό του Web Browser – Φυλλοµετρητή 

που αναφέρουµε παραπάνω. Ένας Web Browser είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει στον 

χρήστη του να προβάλει µια Ιστοσελίδα ενός ιστοτόπου στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε ένα 

τοπικό δίκτυο. Ο Web Browser επιτρέπει στον χρήστη την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστοτόπους εναλλάσσοντας τις 

ιστοσελίδες µέσω των υπερσυνδέσµων.  

Οι φυλλοµετρητές χρησιµοποιούν την γλώσσα µορφοποίησης HTML για την προβολή των 

ιστοσελίδων, για αυτό η εµφάνιση µιας ιστοσελίδας µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον 

browser. Για αυτό τον λόγο κάποιος που ασχολείται µε την κατασκευή ιστοσελίδων 

προτείνεται να έχει όλους τους browser  ώστε να ελέγχει την εµφάνιση της κάθε ιστοσελίδας 

από όλους ξεχωριστά.  
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Οι περισσότεροι χρησιµοποιούµενοι browsers είναι οι: 

• Windows Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

• Google Chrome 

• Opera 

• Netscape navigator 

 

 

Αναφέραµε λίγο παραπάνω τον όρο Domain Name αλλιώς όνοµα διαδικτύου, όνοµα 

χώρου ή ακόµα όνοµα χώρου στο διαδίκτυο. Είναι ένας περιορισµένος τοµέας των διεθνών 

πόρων ονόµατος διαδικτύου ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο. Ένα όνοµα διαδικτύου µπορεί να έχει διάφορες καταλήξεις όπως, .com, .gr, 

.eu, .net, .biz κτλ ανάλογα µε την χρήση και τη χώρα προέλευσής του. 

Όταν θέλουµε να επισκεφτούµε µια ιστοσελίδα µέσα από ένα Web Browser θα πρέπει να 

γράψουµε στη γραµµή διευθύνσεων το όνοµά της, για παράδειγµα www.teicrete.gr. 

Γράφοντας αυτό το όνοµα χώρου στο διαδίκτυο, ο Web Browser ψάχνει να βρει σε ποιο Web 

Server είναι αποθηκευµένη η συγκεκριµένη σελίδα και την εµφανίζει. Το πρόθεµα www δεν 

είναι αναγκαίο, αλλά χρησιµοποιείται συνήθως σαν το όνοµα του διακοµιστή (Web Server) ο 

οποίος παρέχει την υπηρεσία www. Η υπηρεσία www στηρίζεται στη θύρα (port) 80 και για 

αυτό µια ιστοσελίδα µπορεί να έχει και τη µορφή www.teicrete.gr:80. 

 

Με τον όρο Web Server – διακοµιστή ή αλλιώς εξυπηρετητή εννοούµε το υλικό ή το 

λογισµικό που αναλαµβάνει να δηµοσιεύσει την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Μια ιστοσελίδα 

για να µπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι αποθηκευµένη σε κάποιον Web Server 

έτσι ώστε να αναλάβει ο Web Server στην ουσία ο υπολογιστής την δηµοσίευση της 

ιστοσελίδας. Το Joomla  µπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε Web Server αρκεί να 

υποστηρίζει τη γλώσσα PHP. 

Οι πιο δηµοφιλείς Web Server είναι ο IIS (Internet Information Services ή Internet 

Information Server) και χρησιµοποιείται για Microsoft Windows. Ο πιο γνωστός, όµως, 

διακοµιστής είναι ο Apache HTTP Server και συνήθως χρησιµοποιεί λειτουργικό σύστηµα 

Linux.  
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2.2      Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 

 

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να καταγράψω τι είναι ένα CMS. CMS ή Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System) ονοµάζουµε ένα λογισµικό που 

µας βοηθά να ελέγχουµε και να διαχειριζόµαστε έναν ιστότοπο δηµόσιας ή περιορισµένης 

πρόσβασης. Περιεχόµενο είναι ο,τιδήποτε αποφασίζουµε να «ανεβάσουµε» στον ιστότοπό 

µας: κείµενα, φωτογραφίες, µουσική, βίντεο, έγγραφα ή οποιουδήποτε άλλου είδους αρχείο. 

Ένα ιδανικά σχεδιασµένο CMS µας επιτρέπει να διαχειριζόµαστε τον ιστότοπό µας χωρίς να 

διαθέτουµε περίπλοκες τεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες.  

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω ενέργειες: 

• Εύκολη διαχείριση περιεχοµένου µέσω ενός Web Browser. 

• ∆ιαφορετικούς ρόλους και επίπεδα για τους χρήστες. 

• ∆υνατότητα δηµοσίευσης περιεχοµένου από το χρήστη έπειτα από άδεια του 

διαχειριστή. 

• ∆υνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχοµένου, ώστε να είναι ευκολότερη η 

διαχείρισή του. 

• ∆ιαχωρισµός περιεχοµένου και εµφάνισης. Για παράδειγµα, οποιαδήποτε στιγµή να 

µπορούµε να αλλάξουµε το φόντο της σελίδας ή το στυλ της γραµµατοσειράς µια 

φορά και να εφαρµοστεί σε όλες τα σελίδες. 

 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla, είναι ένα παγκοσµίως γνωστό και 

ιδιαίτερα δηµοφιλές στην Ελλάδα λογισµικό που διανέµεται ελεύθερα και µας επιτρέπει να 

δηµιουργήσουµε σύγχρονους δυναµικούς ιστοτόπους. Ένα από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατά του είναι η επεκτασιµότητά του, δηλαδή η δυνατότητα που µας προσφέρει να 

προσθέτουµε περισσότερες εφαρµογές σύµφωνα µε τις ανάγκες µας, π.χ. εάν χρειαζόµαστε 

ένα forum µπορούµε να επιλέξουµε από µια πληθώρα εφαρµογών που διατίθενται ελεύθερα 

στο διαδίκτυο ενώ, αν προτιµούµε να δηµιουργήσουµε ένα blog, µπορούµε αντίθετα να 

στραφούµε προς αυτήν την κατεύθυνση ή να επιλέξουµε να εγκαταστήσουµε και τα δύο µαζί 

(forum και blog). 

 

 

 

2.3      Η Δομή του Joomla 

 
Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του Joomla χωρίζονται στα παρακάτω: 

 

∆ηµόσιο τµήµα ( Front End ) – Εµφάνιση Ιστοσελίδας 

 

Το δηµόσιο τµήµα είναι, στην ουσία, αυτό που βλέπει ο τελικός χρήστης δηλαδή αυτό που 

δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Μέσα στο δηµόσιο τµήµα βρίσκονται τα άρθρα, τα µενού, και 

γενικά όλα τα στοιχεία που θέλουµε να εµφανίζονται στην ιστοσελίδα. 
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Εικόνα 1: Το δηµόσιο τµήµα της ιστοσελίδας της ΣΕΥΠ, όπως φαίνεται από το διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή διαχείρισης ( Back End ) 

 

Η περιοχή διαχείρισης είναι το περιβάλλον του Joomla όπου µέσα σε αυτό γίνεται η 

διαµόρφωση της σελίδας. Μέσα από αυτή την περιοχή ο διαχειριστής (administrator) έχει την 

δυνατότητα να προσθέσει, να αφαιρέσει περιεχόµενο, να εµφανίζει ή να αποκρύπτει στοιχεία, 

να δηµιουργεί χρήστες και γενικά να έχει τον πλήρη έλεγχο της τελικής διαµόρφωσης της 

ιστοσελίδας.   

 

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

12 Μαΐου 2011 

 

Σελίδα | 7  

 

 
Εικόνα 2: Η περιοχή διαχείρισης όπως φαίνεται µόλις ανοίξεις το Joomla. 

 

 

 

Μενού (Menu) 

 

Τα µενού είναι οι επιλογές που περιέχει κάθε ιστοσελίδα και µε τις οποίες ο χρήστης 

µπορεί να πλοηγηθεί µέσα στο site. Υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκονται οριζόντια ή 

κατακόρυφα, δηµιουργούνται δυναµικά και συνδέονται πάντα µε αντικείµενα του Joomla 

όπως ενότητες, κατηγορίες, άρθρα, επίσης µπορεί να είναι συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες. 

Τέλος, δεν έχουµε καθόλου περιορισµό στον αριθµό των µενού που θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε. 

 

 

 
Εικόνα 3: Η γραµµή των µενού που έχει χρησιµοποιηθεί για την συγκεκριµένη ιστοσελίδα. 
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Εικόνα 4: Ένα παράδειγµα των επιµέρους επιλογών του µενού µε το όνοµα Σχολή. 

 

 

 

Εφαρµογές (Components) 

 

Οι εφαρµογές χρησιµοποιούνται για να µπορεί το Joomla να επεκτείνεται. Υπάρχουν 

εφαρµογές που είναι εµπορικές και άλλες ελεύθερης διανοµής. Μερικές από αυτές είναι 

εφαρµογές για e-shop, gallery φωτογραφιών, e-learning, ηµερολόγιο, εµφάνιση ώρας κτλ. 

Στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα έχει χρησιµοποιηθεί η εφαρµογή για gallery φωτογραφιών, 

κυλιόµενο µενού ανακοινώσεων. 

 

 

 

Ενθέµατα (Modules) 

 

Τα ενθέµατα είναι οι επιλογές µέσα στις οποίες εµφανίζονται τα περιεχόµενα, οι 

εφαρµογές, τα πρόσθετα, και γενικά όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται στο ∆ηµόσιο 

τµήµα. 

Μέσα από την περιοχή διαχείρισης (back end) της ιστοσελίδας τα ενθέµατα φαίνονται 

όπως στην παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα 5: Σε αυτή την εικόνα φαίνεται η περιοχή διαχείρισης όταν βρισκόµαστε στα              

ενθέµατα (Module Manager) ακολουθώντας την διαδροµή Extensions � Module Manager 

όπως απεικονίζεται παραπάνω. 

 

 

 

 

Πρόσθετα (Plug-ins) 

 

Τα πρόσθετα είναι κοµµάτια κώδικα τα οποία εκτελούν κάποιες ειδικές λειτουργίες. Για 

παράδειγµα, ένα πρόσθετο είναι η µηχανή αναζήτησης που έχει το Joomla για να µπορεί ο 

χρήστης να αναζητεί περιεχόµενο µέσα στην ιστοσελίδα. 

Μέσα από την περιοχή διαχείρισης (back end) της ιστοσελίδας τα πρόσθετα φαίνονται 

όπως στην παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα 6: Σε αυτή την εικόνα φαίνεται η περιοχή διαχείρισης όταν βρισκόµαστε στα              

πρόσθετα (Plug-in Manager) ακολουθώντας την διαδροµή Extensions � Plug-in Manager όπως 

απεικονίζεται παραπάνω. 

 

 

 

 

Πρότυπα (Templates) 

 

Τα πρότυπα χρησιµεύουν για να διαχωριστεί το περιεχόµενο από την εµφάνιση. Στα 

πρότυπα ορίζονται τα χρώµατα της ιστοσελίδας, η θέση των ενθεµάτων, και γενικά όλη η 

σχεδίαση της ιστοσελίδας. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3      Εγκατάσταση 

 

Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα πρέπει να εγκατασταθεί το Easy PHP, 

ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή σε Web Server και µετά εγκαθιστούµε το Joomla. Το 

πρόγραµµα αυτό που απαιτείται υπάρχει στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας την παρακάτω 

διεύθυνση: http://www.easyphp.org/download.php . 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσετε τη δηµιουργία ενός ιστοτόπου µε το Joomla 

CMS είναι να διαθέτετε λογαριασµό σε κάποια εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων που 

υποστηρίζει τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP και το σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδοµένων MySQL. Βοηθάει στην ευκολότερη διαχείριση του ιστοτόπου σας αν το 

σύστηµα όπου φιλοξενείστε βασίζεται στο λειτουργικό σύστηµα Linux, υποστηρίζεται από 

τον HTTP Server Apache και διαθέτει τον πίνακα ελέγχου cPanel και την εφαρµογή 

phpMyAdmin. 

 

 

3.1      Εγκατάσταση EasyPHP – Web Server 

 

Καταρχήν, είναι απαραίτητο να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε server έτσι ώστε να 

υποστηρίζει Server Apache, PHP (γλώσσα προγραµµατισµού), και MySQL (βάση 

δεδοµένων).  

Η διαδικασία εγκατάστασης του EasyPHP είναι απλή. Με το τέλος της εγκατάστασής του 

όµως υπάρχει περίπτωση να µην τρέξει ο apache. Αυτό γίνεται διότι είναι ενεργοποιηµένος ο  

iis των windows και είναι πιασµένη η port 80 από αυτόν. Η διαδικασία τώρα είναι απλή ώστε 

να κάνουµε και τον apache να τρέχει αυτόµατα και ταυτόχρονα µε τον iis. Πατάµε το e 

αριστερά από το φανάρι του apache και πηγαίνουµε στο apache txt όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 

Μόλις ανοίξει πατάµε Ctrl & F ταυτόχρονα ώστε να κάνουµε αναζήτηση. Στο textbox 

κάνουµε αναζήτηση του αριθµού 80 και όπου λέει 80 µέσα στο αρχείο θα αλλαχτεί και θα 

γίνει 8080 ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µε τις πόρτες. Για να γίνουν όλα σωστά, θα πρέπει 

η αλλαγή να γίνει σε 3 σηµεία. Πιο συγκεκριµένα: εκεί που λέει  

#Listen 12.34.56.78:80 να προστεθεί άλλο ένα 80 στο τέλος και να γίνει #Listen 
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12.34.56.78:8080. Στην επόµενη αναζήτηση θα εµφανιστεί Listen 127.0.0.1:80 και 

προσθέστε άλλο ένα 80 στο τέλος δηλαδή θα γίνει Listen 127.0.0.1:8080. Στην επόµενη 

αναζήτηση θα εµφανιστεί λογικά Port 80 και κάνουµε την ίδια διαδικασία, προσθέτουµε άλλο 

ένα 80 στο τέλος και θα γίνει Port 8080. Σε αυτό σηµείο κάνουµε αποθήκευση και κλείνουµε 

το αρχείο. Επίσης θα πρέπει να κλείσουµε και να ξανανοίξουµε το  easyphp. Σε αυτό το 

σηµείο, θα πρέπει να εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

 

3.2      Εγκατάσταση του Joomla 

 

Αφού τελειώσουµε την εγκατάσταση του Web Server, αρχίζουµε την εγκατάσταση του 

Joomla κατεβάζοντάς το από την διεύθυνση www.joomla.org/download.html. Κατέβασα την 

έκδοση Joomla – CMS έκδοση 1.6.  

 

 
Εικόνα 7: Η ιστοσελίδα του joomla όταν πάµε να κατεβάσουµε το Joomla 1.6 

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να συνδεθούµε µε το cPanel χρησιµοποιώντας τα στοιχεία 

που έχουµε πάρει από την εταιρεία φιλοξενίας ιστοτόπων στην οποία έχουµε ανοίξει 

λογαριασµό και κατευθυνόµαστε στην επιλογή Βάσεις ∆εδοµένων MySQL (MySQL 

Databases). 



Πτυχιακή Εργασία

 

 

∆ηµιουργούµε µια νέα βάση

εταιρεία που µας φιλοξενεί µαζί

∆ηµιουργούµε έναν νέο χρήστη

που µας φιλοξενεί µαζί µε το

πρόσβασης που ορίσαµε.  

Προσθέτουµε τον χρήστη στη

χάριν, δηµιουργήσαµε µια βάση

εταιρεία που µας φιλοξενεί

δεδοµένων. Αντίστοιχα, αν ο 

πρόθεµα που έχει ορίσει η εταιρεία

επιλέγουµε mysitegr _user ως χρήστη

 

Στον πίνακα που θα εµφανιστεί

Make Changes.  

Σε αυτό το σηµείο χρειάζεται

βάση δεδοµένων µας θα δουλέψει

κεντρική σελίδα του cPanel και

Από το µενού επιλέγουµε 

καρτέλα Λειτουργίες (Operations)

πατάµε Εκτέλεση (Go).  

 

 

Επιστρέφουµε στην κεντρική

Αρχείων (File Manager). 

Όταν εµφανιστεί ένα παράθυρο

τον φάκελο στον οποίο επιθυµούµε

 

Εργασία Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων

12 Μαΐου 2011 

βάση δεδοµένων και σηµειώνουµε το πρόθεµα

φιλοξενεί µαζί µε το όνοµα που δώσαµε στη βάση δεδοµένων

νέο χρήστη και σηµειώνουµε το πρόθεµα που έχει

µε το όνοµα που δώσαµε στον χρήστη καθώς

χρήστη στη βάση δεδοµένων που δηµιουργήσαµε. 

µια βάση δεδοµένων µε το όνοµα db και το πρόθεµα

φιλοξενεί είναι mysitegr_, τότε επιλέγουµε mysitegr_db 

αν ο χρήστης που δηµιουργήσαµε ονοµάζεται επίση

ορίσει η εταιρεία που µας φιλοξενεί είναι επίσης mysitegr _, 

ως χρήστη και κάνουµε κλικ στο Προσθήκη (Add)

 
εµφανιστεί επιλέγουµε ALL PRIVILEGES και κάνουµε

ρειάζεται να κάνουµε έναν έλεγχο ακόµη για να βεβαιωθούµε

θα δουλέψει σωστά µε τα ελληνικά. Επιστρέφουµε

και πάµε στην εφαρµογή phpMyAdmin.  

 τη βάση δεδοµένων που δηµιουργήσαµε, κάνουµε

 (Operations), επιλέγουµε ως Σύνθεση (Collation) utf8_general_ci 

κεντρική σελίδα του cPanel και κατευθυνόµαστε

παράθυρο διαλόγου επιλέγουµε Web Root (public

επιθυµούµε να κατευθυνθούµε.  

Πολυµέσων 
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πρόθεµα που έχει ορίσει η 

οµένων.  

που έχει ορίσει η εταιρεία 

καθώς και τον κωδικό 

ε. Αν, παραδείγµατος 

πρόθεµα που έχει ορίσει η 

mysitegr_db ως βάση 

ονοµάζεται επίσης user και το 

επίσης mysitegr _, τότε 

Προσθήκη (Add).  

και κάνουµε κλικ στο 

να βεβαιωθούµε πως η 

Επιστρέφουµε λοιπόν, στην 

κάνουµε κλικ στην 

utf8_general_ci και 

 

κατευθυνόµαστε στη ∆ιαχείριση 

public_html/www) ως 
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Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουµε Upload και ανεβάζουµε το αρχείο που είχαµε 

κατεβάσει από το www.joomla.org.  

Μόλις ολοκληρωθεί το upload (100%), κάνουµε κλικ στο Back to/home/… για να 

επιστρέψουµε στη σελίδα όπου «ανεβάσαµε» το αρχείο. Κάνουµε δεξί κλικ στο αρχείο και 

επιλέγουµε Αποσυµπίεση (Extract).  

 

 
 

Αφού ολοκληρωθεί η αποσυµπίεση εγκαταλείπουµε το cPanel για να κλείσουµε σε επτά 

(7) βήµατα την εγκατάσταση. Εισάγουµε τη διεύθυνση του ιστοτόπου µας (π.χ. 

www.mysite.gr) στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης που χρησιµοποιούµε 

και επιλέγουµε ως γλώσσα εγκατάστασης τα ελληνικά.  
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Περνούµε τα επόµενα δύο βήµατα διαβάζοντας απλώς τις πληροφορίες που µας 

προσφέρονται και στο τέταρτο βήµα εισάγουµε τα στοιχεία που είχαµε σηµειώσει όταν 

δηµιουργήσαµε τη βάση δεδοµένων µας και τον χρήστη που συνδέσαµε µε αυτήν.  

 

 
Στο πέµπτο βήµα επιλέγουµε Όχι και συνεχίζουµε. 
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Στο έκτο βήµα εισάγουµε το όνοµα του ιστοτόπου µας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

µας ταχυδροµείου καθώς και τον κωδικό διαχείρισης που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Εάν 

το επιθυµούµε, κάνουµε κλικ στο κουµπί Εισαγωγή Ενδεικτικού Περιεχοµένου για να 

εισαχθεί αυτόµατα ενδεικτικό περιεχόµενο στον ιστότοπό µας ως παράδειγµα για να κάνουµε 

δοκιµές.  

 

 
 

 

Επιλέγοντας Επόµενο, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και µπορούµε πλέον να εισάγουµε 

περιεχόµενο αφού διαγράψουµε τον φάκελο installation µέσω της ∆ιαχείρισης Αρχείων του 

cPanel.  
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Κεφάλαιο 4ο  

4      Περιοχή Διαχείρισης – Back End 

 
Ο ιστότοπός µας έχει δύο διευθύνσεις: 

1. Τη δηµόσια, για παράδειγµα http://www.teicrete.gr/ και 

2. Την περιοχή διαχείρισης, για παράδειγµα http://www.teicrete.gr/administrator  

 

Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία,  

1. η δηµόσια διεύθυνση λέγεται http://seyp-gr.server224.ukdns.biz/ και 

2. η περιοχή διαχείρισης, http://seyp-gr.server224.ukdns.biz/administrator/  

 

Στην περιοχή διαχείρισης µπορούµε να εισέλθουµε χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη 

admin και τον κωδικό πρόσβασης που είχαµε ορίσει κατά το έκτο βήµα της εγκατάστασης. 

Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου συµπληρώνουµε αυτά τα στοιχεία. 

 

 
Εικόνα 8: Το παράθυρο που εµφανίζεται για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία πριν µπούµε στην       

περιοχή διαχείρισης. 

 

 

Αφού συµπληρώσουµε σωστά τα στοιχεία θα εµφανιστεί η περιοχή διαχείρισης όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

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

προσθέσουµε χρήστες, να προσθέσουµε φωτογραφίες, ήχους ή video, να προσθέσουµε νέες 

εφαρµογές και γενικά να έχουµε τον πλήρη έλεγχο κατασκευής και διαχείρισης της 

ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 9: Περιοχή ∆ιαχείρισης του Joomla µετά την εισαγωγή κωδικού. 

 
Εικόνα 10: Πίνακας Ελέγχου. 
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4.1      Γλώσσα Εγκατάστασης του Joomla  
 

Μόνο η αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιµη µετά την εγκατάσταση του Joomla CMS. 

Μπορούµε όµως, να βρούµε περισσότερες γλώσσες για να υποστηρίζουν τον ιστότοπο 

µεταβαίνοντας στη διεύθυνση:     http://community.joomla.org/translations.html  

 

4.1.1   Μετατροπή από Αγγλικά σε Ελληνικά 

 

Παραδείγµατος χάριν, για να εγκαταστήσουµε τα ελληνικά θα πρέπει να ακολουθήσουµε 

την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Μετάβαση στη διεύθυνση http://community.joomla.org/translations.html και εύρεση 

των ελληνικών (Greek), όπου βλέπουµε πού µπορούµε να βρούµε τις µεταφράσεις 

που χρειαζόµαστε και τον ιστότοπο υποστήριξης για τους ελληνόφωνους χρήστες 

του Joomla CMS.  

 

 
 

 

 

2. Ακολουθώντας τη διεύθυνση όπου είναι διαθέσιµα τα πακέτα γλώσσας, βρίσκουµε 

την τελευταία (µεγαλύτερη) έκδοση που είναι διαθέσιµη και µεταφορτώνουµε στον 

υπολογιστή µας τα δύο πακέτα για την περιοχή διαχείρισης (admin) και για τον 

δηµόσιο ιστότοπό µας (site).  

 

 
 

3. Επιστρέφουµε στην Περιοχή ∆ιαχείρισης του ιστοτόπου µας και ακολουθούµε τη 

διαδροµή Extensions > Install/Uninstall.  
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4. Κάνοντας κλικ στο κουµπί Αναζήτηση…, βρίσκουµε και επιλέγουµε το ένα από τα 

δύο πακέτα γλώσσας που µεταφορτώσαµε στον υπολογιστή µας, κατόπιν, 

επιλέγουµε Upload File & Install.  

 

 
 

5. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία και για το δεύτερο πακέτο γλώσσας.  

 

6. Ακολουθούµε τη διαδροµή Extensions > Language Manager, όπου επιλέγουµε 

Greek και κάνουµε κλικ στο µεγάλο Αστέρι (Default) για να ενεργοποιήσουµε τα 

ελληνικά στον δηµόσιο ιστότοπό µας.  

 
7. Αντίστοιχα, κάνουµε κλικ στο σύνδεσµο Administrator και ακολουθούµε την ίδια 

διαδικασία για να ενεργοποιήσουµε τα ελληνικά και στην περιοχή διαχείρισης.  

 

8. Εφόσον όλα έχουν καλώς, διαθέτουµε ελληνικό περιβάλλον εργασίας σε ολόκληρο 

τον ιστότοπό µας.  
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4.2      Γραμμή Μενού της Περιοχής Διαχείρισης 

 

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

διαχείρισης (Back End) στα Αγγλικά.  

 

 
 Εικόνα 10: Γραµµή Μενού του Back End. 

 

Στην περιοχή αυτή µπορούµε να δηµιουργούµε τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας, να 

φτιάχνουµε µενού, να εγκαθιστούµε εφαρµογές και πολλά άλλα που θα τα αναλύσουµε 

παρακάτω. Σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε µια γενική περιγραφή του περιβάλλοντος της 

Περιοχής ∆ιαχείρισης. 

Τα περιεχόµενα της γραµµής µενού περιέχουν εντολές που χρειάζονται για την δηµιουργία 

και διαχείριση της ιστοσελίδας. 

 

Στο δεξιό µέρος της γραµµής µενού 

βλέπουµε τις επιλογές preview δηλαδή 

προεπισκόπηση, τα µηνύµατα, τους χρήστες 

και την αποσύνδεση. 

 

 

Επιλέγοντας το Preview ανοίγει το περιβάλλον Εµφάνισης Ιστοσελίδας (Front End) και 

βλέπουµε τις τυχόν αλλαγές που κάναµε.  

Αµέσως µετά υπάρχουν τα µηνύµατα, µπορούµε λοιπόν, να διαχειριστούµε τα µηνύµατα 

που έχουµε ανταλλάξει µε τους χρήστες της ιστοσελίδας, στην παραπάνω εικόνα δεν υπάρχει 

κανένα µήνυµα. 

Το επόµενο εικονίδιο δείχνει τους χρήστες τόσο στο περιβάλλον εµφάνισης ιστοσελίδας 

(Front End) όσο και στην περιοχή ∆ιαχείρισης (Back End), στην παραπάνω εικόνα δείχνει 1 

χρήστη. 

Η τελευταία επιλογή είναι η αποσύνδεση δηλαδή Logout, πατώντας αυτή την επιλογή 

αποσυνδεόµαστε από την περιοχή διαχείρισης µε ασφάλεια. 

Το Βασικό µενού µας επιτρέπει να δούµε: 

• Εντολές τοποθεσίας-Site π.χ. το Control Panel 

• Τα υφιστάµενα Μενού και το Menu Manager 

• Το περιεχόµενο (άρθρα, κατηγορίες, ενότητες) 

• Τα εργαλεία – components 

• Τα πρόσθετα και τον διαχειριστή προσθέτων 

• Τα βοηθητικά εργαλεία και την 

• Βοήθεια 
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4.3      Το Μενού Ιστότοπος 

 

Όπως βλέπουµε στη γραµµή µενού της Περιοχής ∆ιαχείρισης, η πρώτη επιλογή είναι το 

µενού Ιστόπος (Site) και περιέχει τις εντολές Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), ∆ιαχείριση 

Χρηστών (User Manager), ∆ιαχείριση Πολυµέσων (Media Manager), Γενικές Ρυθµίσεις 

(Global Configuration), Αποσύνδεση (Logout), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

 

 

4.3.1.  Πίνακας Ελέγχου – Control Panel 

 

Επιλέγοντας την εντολή Πίνακας Ελέγχου του µενού Ιστότοπος εµφανίζονται τα 

παρακάτω κουµπιά εντολών. Εάν βρισκόµαστε σε κάποια άλλη εντολή µενού θα 

επιστρέψουµε στον Πίνακα Ελέγχου. 

 

 
 

Τα εικονίδια του Πίνακα Ελέγχου µας οδηγούν στις πιο δηµοφιλείς περιοχές του Joomla, 

πρόσθεση και επεξεργασία άρθρων, επεξεργασία ενοτήτων και κατηγοριών, διαχείριση 

πολυµέσων, µενού, γλώσσας και χρηστών, και γενικές ρυθµίσεις. 
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4.3.2.  Διαχείριση Χρηστών – User Manager 

 

Μια ιστοσελίδα θα ήταν νεκρή αν δεν υπάρχουν χρήστες να την επισκεφτούν. Σε µια 

ιστοσελίδα Joomla υπάρχουν επίπεδα χρηστών, κάθε χρήστης έχει ανάλογα δικαιώµατα και 

µπορεί να δει τα αντίστοιχα περιεχόµενα. Επιλέγοντας την εντολή ∆ιαχείριση Χρηστών 

εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 11 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Χρηστών. 

 

 

 

Περιγραφή του περιβάλλοντος - ∆ιαχείριση Χρηστών. 
 

� Φίλτρο - Filter 

 

Στο πλαίσιο κειµένου Φίλτρο (Filter) εισάγουµε µία λέξη κλειδί ως κριτήριο µε την 

οποία θα γίνει αναζήτηση στον πίνακα δεδοµένων. 

 
 

Με το κουµπί Go ή στα Ελληνικά Μετάβαση εµφανίζονται οι εγγραφές που πληρούν 

το κριτήριο που δώσαµε. Το φίλτρο κάνει αναζήτηση µε βάση τα πεδία Όνοµα και 

Όνοµα Χρήστη που φαίνονται κάτω από το φίλτρο. Επιλέγοντας το κουµπί Reset ή 

Μηδένισε εµφανίζει το σύνολο των εγγραφών του πίνακα. 

 

 

 

� Επιλέξτε Οµάδα – Select Group 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λίστα µε την οποία έχουµε την δυνατότητα να 

κάνουµε φιλτράρισµα µε βάση το πεδίο Οµάδα. 
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� Επιλέξτε Κατάσταση Αρχείου Καταγραφών -  Select Log Status 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αναδιπλούµενη λίστα µε την οποία έχουµε την 

δυνατότητα να κάνουµε φιλτράρισµα µε βάση το πεδίο Συνδεδεµένος. 

 
 

� Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου  επιλέγουµε το χρήστη για 

ενδεχόµενη επεξεργασία. 

� Όνοµα – Name 

Είναι το όνοµα χρήστη που δίνουµε κατά την εγγραφή, το όνοµα είναι απαραίτητο και 

συνήθως δίνουµε το πραγµατικό όνοµα του χρήστη. 

 

� Όνοµα Χρήστη 

Όνοµα χρήστη είναι το όνοµα που κάνουµε login στην ιστοσελίδα και πρέπει να 

εισάγουµε λατινικούς χαρακτήρες. 

 

� Συνδεδεµένος – Logged In 

Η ένδειξη δηλώνει εάν ο χρήστης είναι συνδεδεµένος µε την ιστοσελίδα. 

Κάνοντας κλικ πάνω στην ιστοσελίδα αποσυνδέουµε τον χρήστη. 

 

� Ενεργοποιηµένο - Enabled 

Η ένδειξη δηλώνει εάν ο λογαριασµός του χρήστη είναι ενεργός. Κάνοντας κλικ 

πάνω στο εικονίδιο απενεργοποιούµε τον χρήστη. 

 

� ∆ηµιουργία Νέου Χρήστη  

 

Επιλέγοντας το κουµπί αυτό εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 
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Στην περιοχή Στοιχεία Χρήστη (User Details) συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας όνοµα, 

κωδικό, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ. Στη λίστα του πεδίου Οµάδα (Group) επιλέγουµε σε 

ποια οµάδα θα ανήκει ο χρήστης. 

 
 

Στην περιοχή Παράµετροι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέγουµε τη γλώσσα 

διαχείρισης του χρήστη, τη γλώσσα ιστοτόπου, τον επεξεργαστεί κειµένου που θα 

χρησιµοποιεί ο χρήστης, επίσης υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει σε ποια γλώσσα µπορεί να 

λάβει βοήθεια ο χρήστης και τέλος µπορεί να επιλέξει την ώρα ζώνης. 
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� Επεξεργασία Χρήστη  

 

Για να επεξεργαστούµε τα στοιχεία ενός χρήστη, κάνουµε κλικ πάνω στο όνοµά του 

και κάνουµε κλικ στο κουµπί Επεξεργασία - Edit. Αφού κάνουµε τις αλλαγές πατάµε 

Αποθήκευση (Save) και επιστρέφουµε στη ∆ιαχείριση Χρηστών. Αν δεν θέλουµε να 

κάνουµε αποθήκευση πατάµε στο κουµπί Κλείσιµο (Cancel).  

 

� ∆ιαγραφή Χρήστη  

 

Για να διαγράψουµε ένα χρήστη πρώτα τον επιλέγουµε και µετά πατάµε το κουµπί 

∆ιαγραφή – Delete. 

 

� Αποσύνδεση Χρήστη  

 

Μπορούµε να αποσυνδέσουµε ένα χρήστη οποιαδήποτε στιγµή ακόµα και βίαια. Για 

την αποσύνδεση χρήστη πρέπει πρώτα να επιλέξω τον χρήστη από το πλαίσιο ελέγχου 

που βρίσκεται στα αριστερά του ονόµατός του και κάνουµε Αποσύνδεση (Logout). 
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4.3.3.  Διαχείριση Πολυμέσων – Media Manager 

 

Επιλέγοντας την εντολή ∆ιαχείριση Πολυµέσων από το µενού ιστότοπος, εµφανίζεται η 

παρακάτω εικόνα. 

Η ∆ιαχείριση Πολυµέσων είναι η περιοχή µέσα στην οποία µπορούµε να διαχειριστούµε 

όλα τα αρχεία που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην ιστοσελίδα. 

 
  Εικόνα 12 : Η περιοχή ∆ιαχείρισης Πολυµέσων του Joomla. 

 

  

 

Περιγραφή του περιβάλλοντος – ∆ιαχείριση Πολυµέσων 
 

Στην περιοχή Φάκελοι- Folders βλέπουµε την δενδροειδή δοµή των φακέλων, ενώ στο 

δεξιό µέρος βλέπουµε τα περιεχόµενα του ανοιχτού φακέλου. Ο προκαθορισµένος φάκελος 

µέσα στον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση είναι ο φάκελος images. 

 

�  ∆ηµιουργία Φακέλου 

 

Για να δηµιουργήσουµε ένα φάκελο θα πρέπει να πάµε στο πλαίσιο κειµένου δεξιά 

της διαδροµής φακέλων που βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα και να εισάγουµε το 

όνοµα του φακέλου (π.χ. teicrete). Αµέσως µετά κάνουµε κλικ στο κουµπί 

∆ηµιουργία Φακέλου (Create Folder). 
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Το αποτέλεσµα το βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα: 

 
 

 

� ∆ιαγραφή φακέλου ή αρχείου 

 

Για να διαγράψουµε ένα φάκελο, το µόνο που χρειάζεται είναι να πατήσουµε το 

κουµπί διαγραφής  που έχει κάθε φάκελος. Εναλλακτικά, µπορούµε να 

διαγράψουµε ένα φάκελο ή ένα αρχείο αφού επιλέξουµε το πλαίσιο ελέγχου του και 

πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή. 

 

� Μεταφόρτωση Αρχείου – Upload Files 

 

Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να φορτώσουµε ένα ή περισσότερα αρχεία 

µέσα στο φάκελο που θέλουµε. Μόλις πατήσουµε το κουµπί Επιλογή Αρχείου ανοίγει 

ένα παράθυρο για να επιλέξουµε το αρχείο που χρειαζόµαστε (π.χ. µια εικόνα). Μόλις 

επιλέξουµε λοιπόν, το αρχείο πατάµε Start Upload και ξεκινάει να φορτώνει το αρχείο 

στο φάκελο που επιλέξαµε. 
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Πιο συγκεκριµένα, έχω δηµιουργήσει ήδη τον φάκελο “koinwniki” µέσα σε αυτόν 

ήθελα να φορτώσω όλες τις εικόνες που αφορούσαν την σχολή της Κοινωνικής 

Εργασίας για να τις χρησιµοποιήσω στην κεντρική σελίδα. 

Τα βήµατα είναι απλά, επιλέγω την φωτογραφία που θέλω να φορτώσω 

(π.χ.immigrationtst.jpg), πατάω Start Upload, και την ανεβάζει στον φάκελο που 

δηµιούργησα και επέλεξα να τις αποθηκεύσω. Η ίδια διαδικασία έγινε και για τις 5 

φωτογραφίες που φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 
 

             
Εικόνα 13 : Ο φάκελος “koinwniki” από την ∆ιαχείριση πολυµέσων. Οι φωτογραφίες που 

φαίνονται στην κεντρική σελίδα. 
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4.3.4.  Γενικές Ρυθμίσεις – Global Configuration 

 
Στο Global Configuration µπορούµε να θέσουµε την τοποθεσία µας “Offline”, να 

ορίσουµε τον τίτλο - όνοµα της τοποθεσία µας και τα Metadata Settings. Επίσης επιλέγουµε 

και κάποιον άλλο επεξεργαστή ιστοσελίδων.  
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4.4      Το Μενού Περιεχόμενο 

 

Όπως βλέπουµε στη γραµµή µενού της Περιοχής ∆ιαχείρισης, η δεύτερη επιλογή είναι το 

µενού Περιεχόµενο (Content) και περιέχει τις εντολές ∆ιαχείριση Άρθρων (Article Manager), 

∆ιαγραµµένα Άρθρα (Article Trash), ∆ιαχείριση Ενοτήτων (Section Manager), ∆ιαχείριση 

Κατηγοριών (Category Manager), ∆ιαχείριση Πρωτοσέλιδου (Front Page Manager), όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως όλα τα CMS, έτσι και το Joomla οργανώνει το περιεχόµενο κάνοντας χρήση 

ιεραρχίας. Στην περίπτωση του Joomla η ιεραρχία αυτή αποτελείται από τρεις ξεχωριστές 

βαθµίδες, τις ενότητες, τις κατηγορίες και τα άρθρα.  

Οι οντότητες που χρησιµοποιεί το Joomla για τη δόµηση ιεραρχιών περιεχοµένου είναι οι 

εξής: 

• Τα άρθρα (articles): Βρίσκονται στο κατώτερο σκαλί της ιεραρχίας και µέσα σε 

αυτά βρίσκεται το περιεχόµενο που µπορεί να αποτελείται από κείµενο και αρχεία 

πολυµέσων. 

• Οι κατηγορίες (categories): Οι κατηγορίες βρίσκονται στο ενδιάµεσο επίπεδο µιας 

ιεραρχίας και περιέχουν άρθρα. 

• Οι ενότητες (section): Βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας και περιέχουν 

κατηγορίες. 

Στην  επόµενη ενότητα θα εξηγήσουµε αναλυτικότερα µε τη χρήση παραδείγµατος τις 

επιλογές του µενού περιεχόµενο, πιο πριν όµως θα περιγράψουµε µε δυο λόγια την κάθε 

επιλογή. 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.  Διαχείριση Άρθρων – Article Manager 

 
Από τη διαχείριση άρθρων (article manager) µπορούµε να δηµιουργήσουµε ή να 

διαγράψουµε ένα άρθρο, ακόµα να επεξεργαστούµε και να παραµετροποιήσουµε ένα άρθρο. 

Η περιοχή διαχείρισης άρθρων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 14 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Άρθρων 

 

Περιγραφή του περιβάλλοντος – ∆ιαχείριση Άρθρων 
 

 

 
Θα πρέπει να αναφέρω ότι τα κουµπιά που φαίνονται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης, 

δηλαδή τα παραπάνω εικονίδια, ορισµένα από αυτά είναι ίδια µε όσα περιγράψαµε 

παραπάνω, έχουν λοιπόν την ίδια ερµηνεία. Όσα από αυτά τα κουµπιά δεν υπήρχαν στην 

περιοχή του ιστότοπου θα τα εξηγήσουµε σε αυτό ο σηµείο. 

 

� Το κουµπί επαναφέρει ένα αρχειοθετηµένο άρθρο σε κατάσταση κανονικού 

άρθρου. 

� Το κουµπί αρχειοθετεί ένα άρθρο. Τα αρχειοθετηµένα άρθρα µπορούµε να τα 

εµφανίσουµε στην ιστοσελίδα µε την χρήση µιας εντολής µενού. 
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� Το κουµπί δηµοσιεύει ένα άρθρο στην περιοχή Εµφάνισης Ιστοσελίδας. 

� Το κουµπί σταµατάει τη δηµοσίευση ενός άρθρου από την Ιστοσελίδα. 

� Το κουµπί µετακινεί ένα άρθρο σε κάποια άλλη κατηγορία ή ενότητα. 

 

� Το κουµπί  εµφανίζει τον διάλογο ρύθµισης των γενικών παραµέτρων για τα 

άρθρα. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.  Διαγραμμένα Άρθρα – Article Trash 

 
Σε αυτή την περιοχή φαίνονται τα άρθρα που έχουν διαγραφτεί. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται πως διαµορφώνεται στο Joomla αυτή η περιοχή. 

 

 
Εικόνα 15 : Περιοχή ∆ιαγραµµένων Άρθρων. 
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4.4.3.  Διαχείριση Ενοτήτων – Section Manager 

 

Σε αυτή την περιοχή µπορούµε να δηµιουργήσουµε ή να διαγράψουµε µια ενότητα, να 

επεξεργαστούµε τις ενότητες που δηµιουργήσαµε. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται αυτή η 

περιοχή στο Joomla. 

 

 
Εικόνα 16 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Ενοτήτων. 

 

Στην συγκεκριµένη εικόνα φαίνονται οι δύο ενότητες που έχω δηµιουργήσει µε όνοµα 

«Ανακοινώσεις» και «Συνέδρια». Η διαδικασία που χρειάζεται για να δηµιουργηθούν θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

 

 

 

 

4.4.4.  Διαχείριση Κατηγοριών – Category Manager 

 
Σε αυτή την περιοχή µπορούµε να δηµιουργήσουµε ή να διαγράψουµε µια κατηγορία, να 

επεξεργαστούµε τις κατηγορίες που δηµιουργήσαµε. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται αυτή η 

περιοχή στο Joomla. 
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   Εικόνα 17 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Κατηγοριών. 

 

Στην συγκεκριµένη εικόνα φαίνονται οι δύο κατηγορίες που έχω δηµιουργήσει µε όνοµα 

«Ανακοινώσεις» και «Συνέδρια». Η διαδικασία που χρειάζεται για να δηµιουργηθούν θα 

αναλυθεί παρακάτω. 

 

 

4.4.5.  Διαχείριση Πρωτοσέλιδου – Front Page Manager 

 

Στην περιοχή αυτή διαχειριζόµαστε τα άρθρα τα οποία έχουµε επιλέξει να εµφανίζονται 

στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας µας. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η περιοχή 

διαχείρισης πρωτοσέλιδου. 

 

 
Εικόνα 18 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Πρωτοσέλιδου. 
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� Το κουµπί σταµατάει τη δηµοσίευση ενός άρθρου από την αρχική σελίδα 

και το κατατάσσει ως απλό άρθρο στην ενότητα και κατηγορία που ανήκει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5      Περιεχόμενο και Διαμόρφωση Κεντρικής Σελίδας 

 

Το περιεχόµενο στον ιστότοπό µας είναι οργανωµένο σε Ενότητες, οι οποίες 

υποδιαιρούνται σε Κατηγορίες. Πριν δηµιουργήσουµε τα άρθρα µας πρέπει να 

δηµιουργήσουµε κάποιες Ενότητες.  

 

 

 

 

4.5.1.  Εισαγωγή Ενοτήτων 

 

Η διαδικασία είναι απλή και συµπεριλαµβάνεται στα παρακάτω βήµατα: 

 

1. Στην περιοχή διαχείρισης ακολουθούµε την διαδροµή Περιεχόµενο � ∆ιαχείριση 

Ενοτήτων ή αλλιώς Content � Section Manager. Εµφανίζεται η παρακάτω 

περιοχή. 

 

 
    Εικόνα 19: ∆ιαχείριση Ενοτήτων στο περιβάλλον του Joomla. 
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2. Εάν έχουµε εισάγει ενδεικτικό περιεχόµενο κατά την εγκατάσταση, υπάρχουν ήδη 

κάποιες ενότητες διαθέσιµες. Για να εισάγουµε τη δική µας κάνουµε κλικ στο 

Σταυρό (Νέο). 

Επιλέγουµε δηλαδή, το κουµπί . 

 

 

 
 

 

3. Το σηµείο που µας ενδιαφέρει κυρίως είναι ο Τίτλος της ενότητάς µας. Τον 

εισάγουµε και κάνουµε κλικ στην Αποθήκευση.  

 

 

 
      Εικόνα 20: Οι επιλογές στη ∆ιαχείριση Ενοτήτων για τις Ανακοινώσεις. 
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Στη συγκεκριµένη εικόνα βάλαµε τίτλο «Ανακοινώσεις», δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία 

να φτιάχνουµε τις ανακοινώσεις που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα. Όπως φαίνεται από 

την παραπάνω εικόνα επιλέξαµε να δηµοσιεύεται το άρθρο αυτό (Published: Yes) στην 

κεντρική σελίδα.  

 Η αµέσως επόµενη διαδικασία ήταν για τα «Συνέδρια» που επίσης φαίνονται στην αρχική 

σελίδα της ΣΕΥΠ.  

 

 
     Εικόνα 21: Οι επιλογές στη ∆ιαχείριση Ενοτήτων για τα Συνέδρια. 

 

Μόλις ολοκληρώσουµε το περιεχόµενο της διαχείρισης ενοτήτων και συµπληρώσουµε όλα 

τα πεδία επιλέγουµε το κουµπί Save από πάνω δεξιά για να το αποθηκεύσουµε.  

 

 
 

Οι λειτουργίες που µας παρέχει είναι οι ακόλουθες: 

• Save: Αποθηκεύει τις αλλαγές και επιστρέφει στον Section Manager. 

• Apply: Αποθηκεύει τις αλλαγές αλλά παραµένει στην ίδια σελίδα. 

• Cancel: Απορρίπτει τις αλλαγές και επιστρέφει στον Section Manager. 

• Help: Ανοίγει την αντίστοιχη σελίδα βοήθειας της πλατφόρµας. 

 

 

 

4.5.2.  Εισαγωγή Κατηγοριών 

 

Παροµοίως µε την διαδικασία εισαγωγής ενοτήτων, ακολουθώντας της διαδροµή 

Περιεχόµενο � ∆ιαχείριση Κατηγοριών, ή αλλιώς Content � Category Manager 

εισάγουµε κατηγορίες στην ενότητα που µόλις δηµιουργήσαµε, προσέχοντας να επιλέξουµε 

την ενότητα που µας ενδιαφέρει από την αντίστοιχη επιλογή.  
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Εικόνα 22 :  Περιοχή ∆ιαχείρισης Κατηγοριών. 

Για να δηµιουργήσουµε µια κατηγορία πατάµε New και συµπληρώνουµε τα στοιχεία 

που χρειάζονται, τίτλο, ενότητα, αν θα δηµοσιεύεται κτλ. 

 
 

 
     Εικόνα 23: Οι επιλογές στη ∆ιαχείριση Κατηγοριών για τις Ανακοινώσεις. 
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Όπως βλέπουµε στην παραπάνω εικόνα, δηµιουργήσαµε µια κατηγορία µε τον τίτλο 

Ανακοινώσεις, επιλέξαµε να δηµοσιεύεται και το πολύ βασικό επιλέξαµε ενότητα που την 

δηµιουργήσαµε προηγουµένως µε όνοµα Ανακοινώσεις (η δηµιουργία της ενότητας 

‘Ανακοινώσεις’ περιγράφεται παραπάνω). 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τα Συνέδρια όπως φαίνεται παρακάτω τονίζοντας ότι 

επιλέξαµε ενότητα µε όνοµα ‘Συνέδρια’ που δηµιουργήσαµε παραπάνω. 

 

 
Εικόνα 24: Οι επιλογές στη ∆ιαχείριση Κατηγοριών για τα Συνέδρια. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.  Εισαγωγή Άρθρου 

 

Τώρα, που έχουµε δηµιουργήσει το σκελετό του ιστοτόπου µας µε τις ενότητες και τις 

κατηγορίες που δηµιουργήσαµε, µπορούµε να εισάγουµε άρθρα ακολουθώντας τη διαδροµή 

Περιεχόµενο > ∆ιαχείριση Άρθρων > Νέο ή αλλιώς Content > Article Manager > New. 

Μπορούµε να εισάγουµε Τίτλο, να επιλέξουµε αν το άρθρο µας είναι ∆ηµοσιευµένο ή αν 

ακόµη το επεξεργαζόµαστε, να το εµφανίσουµε στο Πρωτοσέλιδο του ιστοτόπου µας και να 

το εντάξουµε στην Ενότητα και στην Κατηγορία που επιθυµούµε. Από τις Παραµέτρους 

του άρθρου µπορούµε ακόµη και να ορίσουµε ηµεροµηνίες κατά τις οποίες το άρθρο µας θα 

εµφανιστεί στον ιστότοπό µας και θα αποσυρθεί από αυτόν.  

Ο επεξεργαστής κειµένου που µας προσφέρει το Joomla CMS για να ετοιµάσουµε το 

άρθρο µας µοιάζει πολύ µε το κλασικό Microsoft Word ενώ µας παρέχει αντίστοιχες 

δυνατότητες. Μπορούµε να εισάγουµε εικόνες, να στοιχήσουµε το κείµενό µας δεξιά, 

αριστερά ή στο κέντρο, να χρησιµοποιήσουµε πίνακες κοκ Εναπόκειται στη δηµιουργικότητά 

µας να τον αξιοποιήσουµε στο έπακρον.  

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

12 Μαΐου 2011 

 

Σελίδα | 41  

 

 
      Εικόνα 25: Ένα παράδειγµα άρθρου που µπορούµε να δηµιουργήσουµε. 
 

 

 

Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έχει δηµιουργηθεί ένα άρθρο στην κεντρική σελίδα 

και λέγεται home.art όπως φαίνεται στην παρακάτω σελίδα. Έχουµε επιλέξει να δηµοσιεύεται 

στην πρώτη σελίδα δηλαδή στο Front Page και δεν έχουµε επιλέξει κάποια ενότητα ή 

κατηγορία για να το εντάξουµε. 

Το άρθρο δηµιουργείται µε τις επιλογές:  

 

 
 

Όπως φαίνεται έχει τις ίδιες επιλογές του Word, είναι σαν να χειριζόµαστε αρχείο Word. 
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Εικόνα 26: Το άρθρο της πρώτης σελίδας όπως δηµιουργήθηκε από τη ∆ιαχείριση   Άρθρου. 

 

 

 

 

4.5.4.  Εφαρμογές Διαχείρισης Άρθρων 

 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα εισαγωγής 

άρθρων που δηµιουργήθηκαν για αυτή την πτυχιακή εργασία αναλύοντας τα βήµατα που 

ακολουθήσαµε για την ολοκλήρωσή τους. 

 

«Ακαδηµαϊκό Χρονοδιάγραµµα» 

Το πρώτο άρθρο που φαίνεται στην περιοχή Article Manager ονοµάζεται «Ακαδηµαϊκό 

Χρονοδιάγραµµα» έχουµε επιλέξει να είναι δηµοσιευµένο, όχι όµως στην αρχική σελίδα. Το 

περιεχόµενό του φαίνεται παρακάτω. 
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Βάζουµε τίτλο, επιλέξαµε να είναι δηµοσιευµένο όχι στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας 

µας, και δεν επιλέξαµε κατηγορία και ενότητα. Στην περιοχή ακριβώς από κάτω γράψαµε το 

άρθρο διαµορφώνοντάς το όπως εµείς θέλουµε. Στο τέλος του άρθρου προσθέσαµε το 

«Ακαδηµαϊκό Χρονοδιάγραµµα 2010 – 2011» επιλέγοντάς το να ανοίγει σαν link σε 

καινούρια καρτέλα. Πρώτα θα πρέπει να κάνουµε Upload στην περιοχή Media Manager το 

αρχείο pdf (το έχουµε ονοµάσει 2010-2011.pdf) που θέλουµε να ανοίγουµε µέσω internet σε 

νέα καρτέλα. Αυτό γίνεται όπως έχουµε ήδη περιγράψει παραπάνω στην ενότητα ∆ιαχείριση 

πολυµέσων. Η διαδικασία λοιπόν, να κάνουµε link σε νέα καρτέλα στο internet γίνεται ως 

εξής: 

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

12 Μαΐου 2011 

 

Σελίδα | 44  

 

 
 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, επιλέγουµε αυτό που γράψαµε απλά στην 

επιφάνεια, δηλαδή Ακαδηµαϊκό Χρονοδιάγραµµα 2010 – 2011, πατάµε δεξί κλικ πάνω του 

και εµφανίζονται οι παραπάνω επιλογές. Επιλέγουµε Insert/Edit link και εµφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο. 
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Στην περιοχή που γράφει URL βάζουµε το φάκελο που είναι αποθηκευµένο το 

συγκεκριµένο αρχείο στο Media Manager και το όνοµα του αρχείου. Επίσης, επιλέγουµε από 

την επιλογή Target: Open in new window, για να ανοίγει σε νέα καρτέλα όπως αναφέραµε 

προηγουµένως. Τέλος, πατάµε Update για να αποθηκευτούν οι τροποποιήσεις που κάναµε. 

  

 

 

«Σύνδεσµοι» 

Το επόµενο άρθρο που θα αναλύσουµε θα είναι οι «Σύνδεσµοι». Σε αυτό το άρθρο θέλαµε 

να βάλουµε όλους τους συνδέσµους, χρήσιµα link που να αφορούν την Σχολή Επαγγελµάτων 

Υγείας και Πρόνοιας και πατώντας να µας ανοίγει σε νέα καρτέλα τη συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται όλο το άρθρο µε τις ιστοσελίδες που θέλουµε να 

κάνουµε link. 
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Με παρόµοιο τρόπο όπως στο προηγούµενο άρθρο, επιλέγουµε το όνοµα που θέλουµε να 

κάνουµε link για παράδειγµα το πρώτο που λέγεται ΣΕΥΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Πατάµε δεξί κλικ 

και επιλέγουµε Insert/Edit link. 
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Αµέσως µετά εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

 

 
 

Στην περιοχή URL επιλέγουµε την διεύθυνση του site που θέλουµε να εµφανίζεται και στο 

πεδίο Target: Open in new window δηλαδή να ανοίγει σε νέα καρτέλα. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλα τα υπόλοιπα link που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο.  

 

 

 

«Ανανεώσεις Εγγραφών» 

 

Το άρθρο αυτό περιέχει πληροφορίες για τους φοιτητές σχετικά µε τις ανανεώσεις τους. Σε 

αυτό το άρθρο έχουµε επιλέξει Ενότητα: Ανακοινώσεις, και Κατηγορία: Ανακοινώσεις. Τις 

συγκεκριµένες ενότητες και κατηγορίες τις έχουµε ήδη δηµιουργήσει παραπάνω. 
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Στο συγκεκριµένο άρθρο όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα υπάρχει µια γκρι λωρίδα 

µετά την πρώτη παράγραφο. Αυτό συµβαίνει γιατί επιλέξαµε να εµφανίζεται το άρθρο µέχρι 

εκείνο το σηµείο και αµέσως µετά να υπάρχει µια επιλογή «Περισσότερα» για να εµφανιστεί 

ολόκληρο το άρθρο. 

Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας στο τέλος της περιοχής διαχείρισης άρθρων το κουµπί που 

υπάρχει “Read More” όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

 

 

«Συνέδρια»  

 

Αυτό το άρθρο ενηµερώνει τους φοιτητές της ΣΕΥΠ για το συνέδριο που έγινε µε θέµα 

Σεµινάρια BLS/AED του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (ERC ).  
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Το συγκεκριµένο άρθρο µε τίτλο Συνέδρια, έχουµε επιλέξει Ενότητα: Συνέδρια και 

Κατηγορία: Συνέδρια, τις ενότητες και κατηγορίες τις έχουµε ήδη δηµιουργήσει παραπάνω σε 

άλλο κεφάλαιο. 

Σε αυτό το άρθρο έχουµε προσθέσει φωτογραφίες που γίνεται µε απλό τρόπο. 

 

 
 

Πατάµε δεξί κλικ στο σηµείο που θέλουµε να προσθέσουµε την εικόνα και επιλέγουµε 

Insert/Edit Image. Μετά από αυτό εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

Σε αυτό το παράθυρο πρέπει να ανεβάσουµε την εικόνα που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε στο άρθρο πατώντας το κουµπί upload βρίσκεται δεξιά . Επιλέγουµε 

την φωτογραφία που θέλουµε να ανεβάσουµε και αυτόµατα προσθέτεται στη λίστα µε τις 
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φωτογραφίες που υπάρχει στη µέση του παραθύρου. Από εκεί επιλέγουµε ξανά την 

φωτογραφία που χρειαζόµαστε, εµφανίζεται στο πάνω αριστερά µέρος τα στοιχεία και το 

µέγεθος της εικόνας. Αν θέλουµε µπορούµε να το τροποποιήσουµε και πατάµε το κουµπί 

Update. Με αυτό τον τρόπο προσθέσαµε όλες τις εικόνες στο συγκεκριµένο άρθρο αλλά και 

γενικά σε ολόκληρο το site. 

 

 

 

 

 

4.6.    Το Μενού Menus 
 

Το Μενού (Menu) περιέχει τις εντολές ∆ιαχείριση Μενού (Menu Manager), ∆ιαγραµµένα 

Μενού (Menu Trash), και Main Menu. Το µενού στο Joomla είναι τα αντικείµενα που 

βοηθάνε τον χρήστη στην πλοήγηση µέσα στην ιστοσελίδα. Με τα µενού θα συνδέσουµε τα 

περιεχόµενα (άρθρα, κατηγορίες, ενότητες) ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα 

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

να τα τοποθετήσουµε µέσα στην ιστοσελίδα.  

Για την δηµιουργία των µενού θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε το µενού και στη 

συνέχεια να ορίσουµε τα στοιχεία του µενού, δηλαδή τους συνδέσµους που κάνοντας κλικ 

πάνω τους θα µας οδηγούν στις επιθυµητές σελίδες. 

 

 
 

 

 

4.6.1.  Διαχείριση Μενού – Menu Manager 

 

Κάνοντας κλικ στην εντολή Menu Manager εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Στην οποία 

υπάρχει ένα µενού που λέγεται Main Menu. 

 

 
Εικόνα 27 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Μενού. 
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Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να αναφέρουµε πώς δηµιουργούµε ένα µενού. 

Ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα. 

• Επιλέγουµε την επιλογή Μενού > ∆ιαχείριση Μενού > Νέο.  

 

• Στο Αποκλειστικό Όνοµα θα πρέπει να εισάγουµε ένα όνοµα µε αγγλικούς 

χαρακτήρες χωρίς διαστήµατα ενώ σε όλες τις άλλες επιλογές θα πρέπει να 

δώσουµε το όνοµα που θέλουµε να έχει το µενού.  

                  
 

• Πατάµε Αποθήκευση και στη συνέχεια εισάγουµε Στοιχεία στο µενού κάνοντας 

κλικ στην αντίστοιχη επιλογή δίπλα στο µενού που µόλις δηµιουργήσαµε.  

 

 
 

 

• Παραδείγµατος χάριν, αν επιθυµούµε να εισάγουµε έναν σύνδεσµο προς όλα τα 

άρθρα της κατηγορίας Νέα Κατηγορία που δηµιουργήσαµε νωρίτερα, επιλέγουµε 

Νέο > Άρθρα > Σελιδοποίηση Κατηγορίας ως Ιστολόγιο (Category Blog 

Layout). 
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• Εισάγουµε τον Τίτλο του συνδέσµου που θέλουµε να δηµιουργηθεί στο µενού µας, 

επιλέγουµε την Κατηγορία που θέλουµε να προβάλουµε από τις Παραµέτρους 

του µενού και αποθηκεύουµε τις επιλογές µας.  

• Συνεχίζουµε εισάγοντας όσα στοιχεία ακόµη επιθυµούµε.  

 

 

 

 

 

 

Σε πολλούς ιστοτόπους βλέπουµε µενού και διάφορες άλλες πρόσθετες πληροφορίες στα 

δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω από το κυρίως κείµενο. Οι θέσεις αυτές στο Joomla CMS 

καταλαµβάνονται από µικροεφαρµογές που ονοµάζονται ενθέµατα (modules). Τα µενού 

είναι ένα τέτοιο είδος µικροεφαρµογής (ένθεµα). (Για τα modules θα επεκταθούµε αργότερα, 

σε επόµενη ενότητα). 

Για να δηµοσιεύσουµε το µενού που µόλις δηµιουργήσαµε ακολουθούµε τη διαδροµή 

Επεκτάσεις > ∆ιαχείριση Ενθεµάτων (Extensions > Module Manager) και κάνουµε κλικ 

στο κουµπί  που υπάρχει δίπλα στο µενού µας στη λίστα ενθεµάτων και να µετατραπεί 

στο σχήµα . 
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4.6.2.  Διαγραμμένα Μενού – Trash Manager 

 

Στο Trash Manager υπάρχουν τα µενού που έχουν διαγραφτεί. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνονται µερικά µενού που έχουµε διαγράψει. 

 
Εικόνα 28 : Περιοχή ∆ιαγραµµένων Μενού. 
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4.6.3.  Main Menu – Menu Item Manager 

 

Το κυριότερο µενού όπου µέσα σε αυτό δηµιουργούµε, προσθέτουµε και επεξεργαζόµαστε 

µενού είναι το Main Menu. Μια εικόνα του main menu από το Joomla  είναι η παρακάτω. 

 

 
   Εικόνα 29 : Περιοχή Main Menu. 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε πως δηµιουργήσαµε το Μενού στην ιστοσελίδα µε 

απλά βήµατα. 

Επιλέγουµε Menus > Main Menu και εµφανίζεται η περιοχή main menu που βλέπουµε 

στην παραπάνω εικόνα.  

Πατάµε το κουµπί New   και εµφανίζεται η περιοχή για να επιλέξουµε το είδος 

στοιχείου µενού (select menu item type). Επιλέγουµε δηλαδή, τι είδος θα περιέχει το µενού 

που θα δηµιουργήσουµε, θα περιέχει άρθρο, link κτλ. Για την συγκεκριµένη πτυχιακή 

εργασία θα αναφέρουµε ξεχωριστά τι χρησιµοποιήσαµε για το κάθε µενού που έχει 

δηµιουργηθεί. 
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Εικόνα 30 : Επιλογή είδος στοιχείου µενού. 

 

 

Πιο συγκεκριµένα θα αναφέρω πώς δηµιουργήθηκε κάθε µενού ξεχωριστά µε την σειρά 

που εµφανίζονται. 

 

«Σχολή» 

 

• Επιλέξαµε Menu > Main Menu και µετά από αυτό το κουµπί New. 

• Σε αυτό το σηµείο επέλεξα το Separator και εµφανίστηκε η πλατφόρµα για να 

συµπληρώσουµε τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία. 

Πιο αναλυτικά, στο πεδίο Title: Σχολή (αυτό θα είναι το όνοµα του µενού) 

Parent Item: Top, αυτό σηµαίνει ότι το µενού αυτό µε όνοµα Σχολή θα φαίνεται 

σε όλα τα υπόλοιπα µενού που θα δηµιουργήσουµε ή έχουν δηµιουργηθεί. 

Published Yes, αυτό σηµαίνει ότι το µενού θα είναι δηµόσιο θα φαίνεται στην 

πρώτη σελίδα. 

Order: 5(Σχολή) Με την µπάρα που έχει στο πλάι επιλέγουµε την σειρά που θα 

εµφανίζεται. ∆ηλαδή, ποιο µενού θα είναι πρώτο στη γραµµή µενού, ποιο δεύτερο 

κοκ.  

Access Level: Public  

On Click, Open in: Parent Window with Browser navigation 

• Στο τέλος πατάµε Save και αποθηκεύουµε το µενού που µόλις δηµιουργήσαµε ή τις 

αλλαγές που µπορεί να κάναµε σε ένα ήδη υπάρχον µενού και επιστρέφουµε στην 

περιοχή Menu Item Manager. 

 

 

«Χαιρετισµός» 

 

Το πρώτο υποµενού που δηµιουργήσαµε, δηλαδή την επιλογή ακριβώς από κάτω από το 

µενού Σχολή που µόλις φτιάξαµε, γίνεται ως εξής: 
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• Επιλέγουµε New και εµφανίζεται η πλατφόρµα Select Menu Item Type. Σε αυτό το 

σηµείο επιλέγουµε Article Layout γιατί θέλουµε να προσθέσουµε άρθρο. Μετά από 

αυτό εµφανίζεται η παρακάτω περιοχή (ίδια µε την ακριβώς από πάνω διαδικασία) 

και συµπληρώνουµε τα στοιχεία. 

• Title: Χαιρετισµός, όνοµα µενού βάλαµε Χαιρετισµός. 

Parent Item: Σχολή. Ακριβώς από πάνω δηµιουργήσαµε το µενού «Σχολή», τώρα 

το µενού «Χαιρετισµός» θέλουµε να είναι υποµενού στη «Σχολή». Οπότε στο 

συγκεκριµένο πεδίο επιλέγουµε Σχολή για να εµφανίζεται ακριβώς από κάτω από 

το µενού Σχολή. 

Published: Yes 

Order: 1(Χαιρετισµός) δηλαδή, το πρώτο µενού που θα εµφανίζεται κάτω από τη 

«Σχολή» θα είναι ο «Χαιρετισµός». 

Τα επόµενα το ίδιο µε πριν. 

• Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουµε τώρα είναι το άρθρο που έχουµε ήδη 

δηµιουργήσει για να εµφανίζεται πατώντας στην επιλογή «Χαιρετισµός». (Σε 

παραπάνω κεφάλαιο έχουµε αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο δηµιουργίας άρθρων). 

 
 

 

Η παραπάνω διαδικασία γίνεται µε απλό τρόπο, πηγαίνοντας στο πεδίο 

Parameters(Basic) και στο πεδίο Select Article, επιλέγουµε από το κουµπί Select το άρθρο 

που θέλουµε να προσθέσουµε για αυτό το µενού. 
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Πατώντας το Select εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 

 

 
 

Επιλέγουµε λοιπόν το άρθρο που µας ενδιαφέρει, στη συγκεκριµένη περίπτωση το άρθρο 

µε τίτλο «Χαιρετισµός» και κάνουµε Save. 

 

 

 

«∆ιοίκηση» 

 

Η διαδικασία για τη δηµιουργία του υποµενού «∆ιοίκηση» είναι ακριβώς η ίδια µε την 

παραπάνω. Το µόνο που διαφέρει είναι το Order: 2(∆ιοίκηση), δηλαδή το µενού «∆ιοίκηση» 

να εµφανίζεται δεύτερο και φυσικά επιλέξαµε άλλο άρθρο µε τίτλο «∆ιοίκηση» για να 

εµφανίζεται επιλέγοντας το κουµπί «∆ιοίκηση». Οι παραπάνω επιλογές φαίνονται στην 

εικόνα που ακολουθεί. 
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Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται σε όλα τα υπόλοιπα υποµενού της «Σχολής», το µόνο 

που ήθελα να αναφέρω πιο αναλυτικά είναι το υποµενού «Άλλες Πληροφορίες». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Άλλες Πληροφορίες»  
 

Το µενού «Άλλες Πληροφορίες» δηµιουργήθηκε για να φιλοξενήσει δυο υποενότητες την 

Νοµοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισµό. 

Η περιοχή δηµιουργίας µενού «Άλλες Πληροφορίες» φαίνεται παρακάτω. 
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Αυτό το µενού έχει δηµιουργηθεί ως Separator και υπάρχουν δύο υποενότητες µετά από 

αυτό. Το Parent Item: Σχολή σηµαίνει ότι βρίσκεται στο µενού Σχολή που δηµιουργήσαµε 

στην αρχή. 

 

 

 

 

 

Το υποµενού «Νοµοθεσία» 

 

Το υποµενού Νοµοθεσία έχει δηµιουργηθεί ως Article Layout, µε τον ίδιο τρόπο όπως στα 

προηγούµενα.  

Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι στο πεδίο Parent Item: Άλλες Πληροφορίες, 

δηλαδή το συγκεκριµένο µενού βρίσκεται κάτω από το ήδη υπάρχον µενού «Άλλες 

Πληροφορίες» καθώς επίσης στο πεδίο Order: 1(Νοµοθεσία), δηλαδή βρίσκεται στην πρώτη 

θέση µετά την επιλογή «Άλλες Πληροφορίες». 
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Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε στο πεδίο Parameters ότι επιλέξαµε φυσικά το άρθρο 

εκείνο που αναφερόταν στη νοµοθεσία µε τον ίδιο τρόπο όπως προηγουµένως. 

 
  

Η ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλαµβάνεται για το µενού «Εσωτερικός Κανονισµός». 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο, αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι το µενού «Τµήµατα» και τα 

επιµέρους υποµενού του ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και 

Νοσηλευτικής. Σε αυτό το µενού θέλουµε να προσθέσουµε links δηλαδή, διευθύνσεις 

ιστοσελίδων της κάθε σχολής ξεχωριστά.  

Το µενού «Τµήµατα» δεν διαφέρει καθόλου από το µενού που δηµιουργήσαµε παραπάνω 

µε όνοµα «Σχολή». Αυτό που θα επισηµάνουµε είναι η δηµιουργία των υποµενού. 
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«∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας» 

 

Στην συγκεκριµένη επιλογή δηµιουργούµε ένα µενού ως External Link και 

συµπληρώνουµε την φόρµα µε τα στοιχεία όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

 
 

Για να υπάρχει λοιπόν, σύνδεσµος πατώντας το κουµπί «∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας» να 

σε πηγαίνει στην ιστοσελίδα της σχολής ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας θα πρέπει στο πεδίο 

Link να βάλουµε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλουµε να µεταφερόµαστε. ∆ηλαδή, 

Link: 
http://w w w .dd.teicrete.gr/

  
Επίσης, αν θέλουµε να ανοίγει σε νέα καρτέλα η ιστοσελίδα της σχολής ∆ιατροφής και 

∆ιαιτολογίας θα πρέπει να επιλέξουµε στο πεδίο On Click, Open in: New Window with 

Browser navigation. 

Οι υπόλοιπες σχολές δηµιουργούνται µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο επιλέγοντας στο πεδίο 

Link  το site της κάθε σχολής. 

 

 

Το επόµενο σηµαντικό µενού που πρέπει να αναφέρουµε είναι ο «Τηλεφωνικός 

Κατάλογος – email» που βρίσκεται στο µενού «Προσωπικό». Στο συγκεκριµένο µενού 

θέλουµε ο «Τηλεφωνικός Κατάλογος – email» να γίνεται download.  

 

 

«Τηλεφωνικός Κατάλογος – email» 

 

Ο τηλεφωνικός κατάλογος για να γίνεται download δηµιουργείται ως External Link. 

Πρώτα όµως, θα πρέπει να έχουµε ‘ανεβάσει’ τον τηλεφωνικό κατάλογο στην περιοχή του 

Media Manager µε τον τρόπο που έχουµε ήδη αναφέρει σε άλλη ενότητα, παραπάνω. Μόλις 

επιλέξουµε External Link  ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. 
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Στο πεδίο Link βάζουµε την διαδροµή όπου βρίσκεται στο Media Manager το αρχείο του 

τηλεφωνικού καταλόγου, δηλαδή Link: images\thlkatalogos.xls όπως επίσης στο πεδίο On 

Click, Open in: Parent Window with Browser navigation. 

 

 

Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική διαδικασία δηµιουργίας µενού. Όλα τα 

υπόλοιπα µενού που δεν αναφέραµε πιο αναλυτικά γίνονται µε τον ίδιο τρόπο µε τα 

παραδείγµατα που ήδη υπάρχουν παραπάνω.    
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4.7.    Το Μενού Εφαρμογές – Components 
 

 

Σε αυτό το µενού υπάρχουν πρόσθετες εφαρµογές και λειτουργίες του Joomla που 

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

εφαρµογές και τρίτων κατασκευαστών- χρηστών που πιθανόν να διαχειρίζονται την 

ιστοσελίδα στο µέλλον.  

Το µενού Εφαρµογές – Components περιέχει τις επιλογές που βλέπουµε παρακάτω. Σε 

αυτό το πεδίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε ή να προσθέσουµε ειδήσεις, διαφηµίσεις, 

επαφές κτλ. 

 

 
 

 

 

4.8.    Το Μενού Επεκτάσεις – Extensions  
 

Οι επεκτάσεις ή αλλιώς τα extensions στο Joomla είναι από τα σηµαντικότερα στοιχεία που 

διαθέτει. Με την βοήθεια των επεκτάσεων βοηθάµε την ιστοσελίδα να επεκταθεί µε νέες 

εφαρµογές και λειτουργίες. Οι εφαρµογές αυτές είναι από τρίτους κατασκευαστές και 

χωρίζονται σε ελεύθερες – δωρεάν διανοµές και εµπορικές εφαρµογές. 

Για να εγκαταστήσουµε ένα extension ακολουθούµε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναµε 

στην εγκατάσταση της Ελληνικής γλώσσας.  

Το µενού επεκτάσεις – Extensions  περιέχει τις εντολές που βλέπουµε παρακάτω: 
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Όλες οι επεκτάσεις που θα χρειαστούµε και θα θέλουµε να εγκαταστήσουµε στην 

ιστοσελίδα είναι σε συµπιεσµένη µορφή αρχείων τύπου zip. Μέσα στα οποία υπάρχουν όλα 

εκείνα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του extension. Για την 

εγκατάσταση των extensions πατάµε την εντολή Install/Uninstall και την διαδικασία που 

ακολουθούµε είναι η ίδια µε την εγκατάσταση της Ελληνικής γλώσσας όπως είπαµε 

παραπάνω.   

 

Αυτό που είναι απαραίτητο να αναφέρουµε είναι η επιλογή Module Manager ή αλλιώς 

∆ιαχείριση Ενθεµάτων. Τα Modules είναι τα αντικείµενα µέσα στα οποία µπορούµε να 

εµφανίσουµε πληροφορίες. Η θέση τους καθορίζεται από το αρχείο index.php του 

επιλεγµένου template. Ενώ το στυλ της εµφάνισης τους καθορίζεται από το αρχείο CSS  του 

template.  

Κάθε module πρέπει να έχει µοναδικό όνοµα ώστε να µη µπερδεύεται µε τα άλλα. Τα 

ενθέµατα µπορούν να περιέχουν µενού, διαφηµίσεις, άλλες εφαρµογές ή περιεχόµενο που 

εµείς θέλουµε στην ιστοσελίδα µας. 

Επίσης, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αντίγραφα ενθεµάτων και να τα τοποθετήσουµε σε 

διαφορετικά σηµεία στην ιστοσελίδα. Μέσα από τη διαχείριση και τις παραµέτρους 

µπορούµε να ορίσουµε πότε θα εµφανίζονται καθώς και σε ποιους.  

Πιο συγκεκριµένα, επιλέγοντας την επιλογή Module Manager από το µενού Extensions 

εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα που αφορά τα modules για την συγκεκριµένη πτυχιακή 

εργασία. 
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     Εικόνα 31 : Περιοχή ∆ιαχείρισης Ενθεµάτων – Module Manager. 

 

 

 
 

Για την συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έχουµε χρησιµοποιήσει τρία SlideShow για να 

κάνουν παρουσίαση των εικόνων της κάθε σχολής ξεχωριστά και αυτά έχουν τοποθετηθεί 

στην αρχή της κεντρικής σελίδας. Συνοπτικά, θα πρέπει να αναφέρω ότι ανεβάζουµε τις 

εικόνες είτε στο Media Manager (έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο αυτή την 

διαδικασία, τρόπο διαχείρισης του Media Manager) είτε µέσω ftp.  

Επίσης, έχουµε χρησιµοποιήσει δύο logo, το ένα είναι το logo του ΤΕΙ και το άλλο είναι 

το λογότυπο του εύδοξος. Αυτό γίνεται µε απλό τρόπο, επιλέγοντας αρχικά New από το 

περιβάλλον της ∆ιαχείρισης Ενθεµάτων. Αµέσως µετά εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. 
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Για το λογότυπο επιλέγουµε Custom HTML και εµφανίζεται µια φόρµα για να κάνουµε τις 

απαραίτητες επιλογές, όπως θέση του module  που θα εµφανίζεται κτλ. 

Πιο συγκεκριµένα, για το λογότυπο του ΤΕΙ έχουµε συµπληρώσει τα ακόλουθα. 
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Επιλέξαµε λοιπόν, νε εµφανίζεται σε όλα τα µενού της ιστοσελίδας χωρίς να δηµοσιεύει 

τον τίτλο του module να εµφανίζεται πρώτο στη σειρά από την αριστερή µεριά του site. 

Παρακάτω όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα επιλέξαµε τον λογότυπο που θα 

χρησιµοποιήσουµε και βάλαµε σύνδεσµο την διεύθυνση του ΤΕΙ, πατώντας το να µας 

µεταφέρει στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ. Αυτό γίνεται όπως έχουµε πει στη ∆ιαχείριση 

Άρθρων, επιλέγοντας το λογότυπο ή εικόνα, δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουµε Insert/Edit 

link. Αναλυτικότερη περιγραφή έχει γίνει σε προηγούµενο κεφάλαιο, Article Manager. 
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Με τον ίδιο τρόπο δηµιουργήθηκε και το δεύτερο λογότυπο του εύδοξος προσθέτοντας και σε 

αυτό την ηλεκτρονική διεύθυνση του εύδοξος  (http://eudoxus.gr/). 

 

 

Το επόµενο extension που χρησιµοποιήθηκε για αυτή την ιστοσελίδα είναι το κυλιόµενο 

µενού που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα. Αυτό το µενού περιέχει τις ανακοινώσεις της 

Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας µε την διαφορά ότι η µια ανακοίνωση 

εναλλάσσεται µετά την άλλη.  

 

Ένα σηµαντικό extension είναι το template που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την 

ιστοσελίδα µας. Αισθητικά διαµορφώνει όλη την ιστοσελίδα και µπορούµε να τα πάρουµε 

έτοιµα από διάφορες ιστοσελίδες, εγκαθιστώντας τα στο Joomla όπως είπαµε και παραπάνω. 
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