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Εισαγωγή

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή
μιας δυναμικής ιστοσελίδας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής.
Η  ιστοσελίδα  περιέχει  όλες  εκείνες  τις  πληροφορίες  που  χρειάζονται  τόσο  οι
εγγεγραμμένοι  χρήστες  όσο  και  ένας  επισκέπτης.  Μεταξύ  αυτών  περιέχει  τις
ανακοινώσεις της γραμματείας, την επικοινωνία με τη γραμματεία για οποιαδήποτε
πληροφορία και το πρόγραμμα σπουδών.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι  η δημιουργία μιας εύχρηστης και φιλικής
ιστοσελίδας  προς  τους  χρήστες.  Επίσης  η  εύκολη  πρόσβαση  των  χρηστών  σε
οποιαδήποτε πληροφορία της σχολής.

Σε ότι αφορά το κείμενο της εργασίας απευθύνεται στο διαχειριστικό κομμάτι,
παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα σημεία εκείνα που χρειάζονται για τη δημιουργία,
τη συντήρηση και τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα αναλύονται όλες οι
εγκαταστάσεις  που  έγιναν,  καθώς  και  οι  σημαντικές  λειτουργίες  των  άρθρων,
κατηγοριών,  ενθεμάτων,  προτύπων,  αλλά  και  η  διαχείριση  των  επαφών και  του
συστήματος.

Για την κατασκευή της χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα του  Joomla CMS
(Content  Management  System). Επίσης  χρησιμοποιήθηκαν  οι  γλώσσες
προγραμματισμού HTML (Hyper Text Markup Language) και CSS (Cascading Style
Sheets).

Το  Joomla  είναι  ένα  σύστημα  ανοιχτού  κώδικα  διαχείρισης  περιεχομένου.
Δηλαδή χρησιμοποιείται  για  τη  δημοσίευση και  τη  διαχείριση  περιεχομένου  στον
παγκόσμιο  ιστό  καθώς  και  σε  τοπικά  δίκτυα. Η  σύνταξη  του  Joomla  έχει
πραγματοποιηθεί  στην  γλώσσα  προγραμματισμού  PHP  και  η  αποθήκευση  των
δεδομένων του γίνεται στη βάση MySQL.

Έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα έχει εξαιρετικά ευέλικτο και
φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης.

Ο χρήστης  δεν είναι απαραίτητο να έχει γνώση της HTML και CSS  για να
διαχειριστεί την ιστοσελίδα.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Joomla:

1. Εμφανίζει σελίδες που είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται τη στιγμή που
φτιάχνονται.

2. Υποστηρίζει πολυγλωσσικές σελίδες.
3. Παρέχει μηχανισμό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων της σελίδας.
4. Τρέχει σε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX.
5. Εύκολη διαχείριση των PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs και JPEGs.
6. Ενσωματωμένος επεξεργαστής κειμένου αντίστοιχος του Word Pad.
7. Περιλαμβάνει RSS feeds. [1]
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Κεφάλαιο 1 Επεκτάσεις

Για να έχουμε πρόσβαση στη διαχείριση του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να
εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας. (εικόνα 1.1)

(εικόνα 1.1)

Αφού δώσουμε τα σωστά στοιχεία μεταφερόμαστε στον πίνακα ελέγχου όπου
μπορούμε να διαχειριστούμε τη σελίδα μας. Αυτή είναι η περιοχή όπου θα γίνονται
όλες οι εργασίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τα στοιχεία και το περιεχόμενο όπου
θα εμφανίζονται στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. (εικόνα 1.2) [2]

(εικόνα 1.2)
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1.1 Εγκατάσταση Επεκτάσεων

Το  επόμενο  βήμα  για  την  δημιουργία  της  ιστοσελίδας  μας  θα  είναι  να
εγκαταστήσουμε τα Πρότυπα, τα Πρόσθετα και τα Ενθέματα που είναι απαραίτητα
για την σωστή λειτουργία και την εμφάνιση της ιστοσελίδας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει
από  τη  γραμμή  επιλογών  του  πίνακα  ελέγχου  να  επιλέξουμε  Επεκτάσεις >
Εγκατάσταση. (εικόνα 1.3)

(εικόνα 1.3)
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Έπειτα  μεταφερόμαστε  στο  τμήμα  μεταφόρτωσης  και  εγκατάστασης,  όπου
μας  δίνονται  διάφορες  επιλογές  για  να  κάνουμε  την  εγκατάσταση  των  πακέτων-
αρχείων.  Στην  προκείμενη  περίπτωση  η  εγκατάσταση  έγινε  με  την  επιλογή
Μεταφόρτωση  Αρχείου  Πακέτου από  τον  υπολογιστή,  επιλέγοντας  στο  τέλος
Μεταφόρτωση & Εγκατάσταση. (εικόνα 1.4)

(εικόνα 1.4)

1.1.1 Εγκατάσταση γλωσσών

Το τελευταίο βήμα στο κομμάτι των εγκαταστάσεων είναι η εγκατάσταση των
γλωσσών είτε  για  τη πλευρά του διαχειριστή είτε  για τη πλευρά του επισκέπτη.
(εικόνα 1.5) [3]

(εικόνα 1.5)
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Μετά το πέρας της εγκατάστασης έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε
τα  πακέτα  αρχείων  που  εγκαταστήσαμε  Ενεργοποιώντας  τα  ή  να  τα
Απενεργοποιήσουμε επιλέγοντας κάθε ένα αρχείο ξεχωριστά. (εικόνα 1.6)

(εικόνα 1.6)

1.2 Ενθέματα (Modules)

1.2.1 Διαχείριση Ενθεμάτων

Τα  Ενθέματα είναι μικρά λειτουργικά τμήματα που εμφανίζονται συνήθως
γύρω από το κύριο μέρος της σελίδας. Είναι τα τμήματα στα οποία θα εμφανίζονται
οι εφαρμογές, τα πρόσθετα και γενικά όλα τα αντικείμενα στην οθόνη του δημόσιου
τμήματος (Front End). Για να διαχειριστούμε τα ενθέματα θα επιλέξουμε από την
γραμμή εντολών Επεκτάσεις > Διαχείριση Ενθεμάτων. (εικόνα 1.7) [4]

(εικόνα 1.7)
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1.2.2 Δημιουργία και Επεξεργασία Νέου Ενθέματος

Για την δημιουργία ενός νέου ενθέματος επιλέγουμε Νέο ένθεμα. (εικόνα 1.8)

(εικόνα 1.8)

Αμέσως μετά μεταφερόμαστε στην σελίδα όπου θα επιλέξουμε το είδος του
ενθέματος που θέλουμε να δημιουργήσουμε.  Στη σελίδα μας δίνονται  έτοιμα είδη
ενθέματος αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας ενός δικού μας ενθέματος. (εικόνα 1.9)

(εικόνα 1.9)
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Για την διαχείριση των ενθεμάτων μαρκάρουμε το ένθεμα που μας ενδιαφέρει
έχοντας την δυνατότητα αρκετών ενεργειών, μεταξύ αυτών να το επεξεργαστούμε, να
το δημοσιεύσουμε, ακόμα και να το διαγράψουμε εντελώς. (εικόνα 1.10)

(εικόνα 1.10)

1.2.2.1  Ένθεμα Sigplus-slider

Ένα από τα βασικά ενθέματα που εγκαταστήσαμε είναι το  Sigplus  το οποίο
χρησιμοποιείται για την παρουσίαση φωτογραφιών στην αρχική σελίδα. Αφού έχουμε
κάνει εγκατάσταση του ενθέματος (βλέπε εικόνα 1.4) δημιουργούμε ένα νέο ένθεμα και
στη  συνέχεια  επιλέγουμε  το  Sigplus.  Έπειτα  μεταφερόμαστε  στις  ρυθμίσεις  του
ενθέματος. Τα πιο σημαντικό σε αυτό το βήμα είναι να επιλέξουμε από την επιλογή
Σύνδεση Μενού σε ποιες σελίδες θα εμφανίζεται το ένθεμα. (εικόνα 1.11) [5]

(εικόνα 1.11)
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Στη  συνέχεια  από  την  επιλογή  Ένθεμα πληκτρολογούμε  το  μονοπάτι  του
φακέλου που περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που θα εμφανίζει, την γλώσσα και και
ελέγχουμε αν η Κατάστασή του είναι Δημοσιευμένο. (εικόνα 1.12)

(εικόνα 1.12)

Αποθηκεύουμε τις αλλαγές και πηγαίνουμε στη δημιουργία του άρθρου (βλέπε
εικόνα 2.6) που θα εμφανίσουμε το ένθεμα. Όπου εκεί πρέπει να πληκτρολογήσουμε
την παρακάτω εντολή. (εικόνα 1.13)

{loadmodule mod_sigplus,sigplus-slider} 

(εικόνα 1.13)
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1.2.2.2 Ένθεμα  Rapid Contact

Ακόμα  ένα  σημαντικό  ένθεμα  είναι  η  φόρμα  επικοινωνίας.  Για  να
δημιουργήσουμε λοιπόν μια φόρμα επικοινωνίας πρέπει αρχικά να δημιουργήσουμε
ένα  άρθρο. (βλέπε  εικόνα  2.6) Αυτό  συμβαίνει  γιατί  θα  το  χρησιμοποιήσουμε  στις
επιλογές  που  έχουμε  μέσα  στο  ένθεμα  που  θα  εγκαταστήσουμε.  Αρχικά  θα
εγκαταστήσουμε το ένθεμα Rapid Contact. (βλέπε εικόνα 1.4) [6]

Αφού  γίνει  σωστά  η  εγκατάσταση  πηγαίνουμε  Επεκτάσεις >  Διαχείριση
Ενθεμάτων και εισερχόμαστε  στις ρυθμίσεις του ενθέματος. (βλέπε εικόνα 1.10)

Το  πιο  σημαντικό  για  τη  λειτουργία  του  ενθέματος  είναι  η  θέση.  Αυτό
συμβαίνει, γιατί όποια θέση βάλουμε μέσα στο ένθεμα, θα τη χρησιμοποιήσουμε στην
εντολή που θα δώσουμε στο άρθρο που θα έχουμε δημιουργήσει για την επικοινωνία.

Στην περιοχή  Email Recipien τοποθετούμε τη διεύθυνση του  email  που θα
λαμβάνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα. (εικόνα 1.14)

(εικόνα 1.14)
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Ακόμα πρέπει  να συνδέσουμε το  ένθεμα σε ποιες  σελίδες  θα εμφανίζεται.
(εικόνα 1.15)

(εικόνα 1.15)

Επομένως  πηγαίνουμε  στο  άρθρο  που  δημιουργήσαμε  στην  αρχή  και
πληκτρολογούμε την εξής εντολή. (εικόνα 1.16)

{loadposition cform}

(εικόνα 1.16)
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1.3 Πρόσθετα (Plug-ins)

Τα  πρόσθετα  είναι  κομμάτια  κώδικα  τα  οποία  εκτελούν  κάποιες  ειδικές
λειτουργίες. Για παράδειγμα η μηχανή αναζήτησης του Joomla, για την αναζήτηση
περιεχομένου μέσα στην σελίδα. (εικόνα 1.17)  [7]

(εικόνα 1.17)

Μέσα  στην  κύρια  σελίδα  της  Διαχείρισης  Προσθέτων,  μπορούμε  να
επιλέξουμε  το  πρόσθετο  που  μας  ενδιαφέρει  και  να  το  Επεξεργαστούμε,  να  το
Ενεργοποιήσουμε, να το Απενεργοποιήσουμε και να το Επαναφέρουμε. (εικόνα 1.18)

(εικόνα 1.18)
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1.4 Πρότυπα Ιστότοπου

Τα πρότυπα είναι εκείνα που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε το στυλ της
σελίδας αλλά και την εμφάνισή της. Τα πρότυπα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η
πρώτη είναι τα Administrator Templates όπου χρησιμοποιούνται για την περιοχή της
διαχείρισης και τα δεύτερα είναι τα Site Templates όπου τα χρησιμοποιούμε για την
περιοχή  που  βλέπουν  οι  επισκέπτες.  Σε  κάθε  σελίδα  έχουμε  τη  δυνατότητα  να
χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από ένα πρότυπα. Δηλαδή σε κάθε υποσέλιδο της
ιστοσελίδας μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό πρότυπο. Επιλέγοντας
την διαδρομή Επεκτάσεις > Διαχείριση Προτύπων. (εικόνα 1.19) 

 (εικόνα 1.19) 

Για  την  εγκατάσταση  ενός  προτύπου  θα  πρέπει  να  μεταφερθούμε  στις
Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων > Εγκατάσταση. (βλέπε εικόνα 1.4)

Στη  Διαχείριση  προτύπων  επιλέγουμε  πιο  πρότυπο  θέλουμε  να
ενεργοποιήσουμε  επιλέγοντας  το  και  ενεργοποιώντας  τον  Αστερίσκο.  Στην
προκείμενη  περίπτωση  χρησιμοποιήθηκε  το  it_school ως  προεπιλεγμένο  για  την
Αγγλική γλώσσα και δημιουργήθηκε ένας κλώνος για την Ελληνική γλώσσα. Για να
επεξεργαστούμε το ύφος προτύπου επιλέγουμε το εκάστοτε πρότυπο. (εικόνα 1.20) [8]

(εικόνα 1.20)
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1.4.1 Επεξεργασία Ύφους Προτύπου

Από τον τομέα Basic υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας βασικών επιλογών
αλλά και των λογότυπων που θα γίνονται χρήση στην ιστοσελίδα. (εικόνα 1.21)

(εικόνα 1.21)
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Στη συνέχεια στον τομέα Layout δημιουργούμε αλλά και διαχειριζόμαστε τις
θέσεις εμφάνισης του προτύπου στην ιστοσελίδα. (εικόνα 1.22)

(εικόνα 1.22)

1.5 Διαχείριση Γλωσσών

Για να μεταφερθούμε στον πίνακα διαχείρισης των γλωσσών ακολουθούμε
την διαδρομή Επεκτάσεις > Διαχείριση Γλωσσών. (εικόνα 1.23)

(εικόνα 1.23)
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Για  την  εγκατάσταση  της  γλώσσας  θα  πρέπει  να  μεταφερθούμε  στις
Επεκτάσεις > Διαχείριση Επεκτάσεων > Εγκατάσταση. (βλέπε εικόνα 1.4)

Και  στη  συνέχεια  επιλέγουμε  ποια  γλώσσα  θα  είναι  η  βασική  που  θα
εμφανίζεται τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στο διαχειριστικό κομμάτι. (εικόνα 1.24) [9]

(εικόνα 1.24)

Στην κατηγορία  Περιεχόμενο επιλέγουμε τις γλώσσες που θα μπορούμε να
εναλλάσσουμε μέσα στον ιστότοπο. (εικόνα 1.25)

(εικόνα 1.25)
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Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα

2.1 Κατηγορίες

Για  να  διαχειριζόμαστε  σωστά  το  περιεχόμενο  της  σελίδας  θα  πρέπει  να
δημιουργήσουμε κάποιες κατηγορίες και σύμφωνα με αυτές να κατηγοριοποιήσουμε
τα  άρθρα.  Έτσι  λοιπόν  για  να  μεταφερθούμε  στις  κατηγορίες  ακολουθούμε  την
διαδρομή Περιεχόμενα > Διαχείριση Κατηγοριών. (εικόνα 2.1)

(εικόνα 2.1)

2.1.1 Δημιουργία Κατηγορίας
 

Στη συνέχεια για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας επιλέγουμε Νέο από την
μπάρα επιλογών. (εικόνα 2.2)

(εικόνα 2.2) 
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Αφού  γράψουμε  τον  τίτλο,  του  αναθέτουμε  γονική  κατηγορία  (μόνο  όταν
είναι υποκατηγορία), το δημοσιεύουμε, επιλέγουμε την ομάδα των χρηστών που θα
έχουν πρόσβαση και την γλώσσα του ιστότοπου στην οποία θα εμφανίζεται. Τέλος
πατάμε αποθήκευση. (εικόνα 2.3)

(εικόνα 2.3)

2.1.2 Επεξεργασία Κατηγορίας

Για  την  διαχείριση  των  κατηγοριών  μαρκάρουμε  την  κατηγορία  που  μας
ενδιαφέρει  έχοντας  την  δυνατότητα  αρκετών  ενεργειών,  μεταξύ  αυτών  να  την
επεξεργαστούμε,  να την δημοσιεύσουμε,  ακόμα και  να την διαγράψουμε εντελώς.
(εικόνα 2.4)

(εικόνα 2.4)
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2.2 Άρθρα

Τα άρθρα είναι ο χώρος που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε κείμενα και να
τοποθετήσουμε εικόνες και συνδέσμους. Με λίγα λόγια μέσα από τα άρθρα παρέχεται
η  πληροφορία  στον αναγνώστη.  Για  να  μεταφερθούμε  στην περιοχή  των  άρθρων
ακολουθούμε την διαδρομή Περιεχόμενα > Διαχείριση Άρθρων. (εικόνα 2.5)

(εικόνα 2.5)

2.2.1 Δημιουργία και Επεξεργασία Νέου Άρθρου

Αφού έχουμε μεταφερθεί στον χώρο Διαχείρισης των άρθρων πατάμε Νέο για
την δημιουργία ενός νέου άρθρου. (εικόνα 2.6)

(εικόνα 2.6)
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Έχοντας γράψει  τον τίτλο του,  επιλέγουμε  Δημοσιευμένο,  αναθέτουμε την
κατηγορία του (με βάση τις κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει), επιλέγουμε την
ομάδα των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση και την γλώσσα του ιστότοπου στην
οποία θα εμφανίζεται. Τέλος πατάμε αποθήκευση. (εικόνα 2.7)

(εικόνα 2.7)

2.2.1.1 Εισαγωγή και Διαχείριση Sliders 

Οι sliders είναι ένα πρόσθετο που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα για την
καλύτερη απεικόνιση  άρθρων που περιέχουν πολλά δεδομένα. Για την εισαγωγή τους
στο άρθρο επιλέγουμε  sliders που βρίσκεται στο κάτω μέρος της δημιουργίας του
άρθρου. (εικόνα 2.8) [10]

(εικόνα 2.8)
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Αφού ορίσουμε τον τίτλο, επιλέγουμε από το Open by Default αν θα φαίνεται
το  περιεχόμενο  του  πρώτου  slider με  την  φόρτωση της  σελίδας.  Στο  ίδιο  άρθρο
μπορούμε να τοποθετήσουμε όσους sliders επιθυμούμε. (εικόνα 2.9)

(εικόνα 2.9)

2.2.1.2 Εισαγωγή εικόνας και συνδέσμου

Μια ακόμη επιλογή των άρθρων είναι η εισαγωγή εικόνων και συνδέσμων
κειμένου. Αυτό πραγματοποιείται με από τις επιλογές που έχει ο editor. (εικόνα 2.10)

(εικόνα 2.10)
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Πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας την εισαγωγή εικόνας έχουμε την δυνατότητα
μέσα από το νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε
από τους εκάστοτε φακέλους ή να εισάγουμε εικόνες από τον υπολογιστή. (εικόνα 2.11)

(εικόνα 2.11)

Ο σύνδεσμος μας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουμε μια εικόνα είτε ένα
κείμενο με μια εξωτερική διεύθυνση τοποθετώντας τον σύνδεσμο που μας ενδιαφέρει
στο  URL, αλλά  και  με  εσωτερική  επιλέγοντας  από  τις  Επαφές,  Περιεχόμενα,
Μενού. (εικόνα 2.12)

(εικόνα 2.12)
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2.2.2 Διαχείριση Άρθρου

Για την διαχείριση των άρθρων μαρκάρουμε το άρθρο που μας ενδιαφέρει
έχοντας την δυνατότητα αρκετών ενεργειών από την μπάρα επιλογών, μεταξύ αυτών
να  την  επεξεργαστούμε,  να  την  δημοσιεύσουμε,  ακόμα  και  να  την  διαγράψουμε
εντελώς. (εικόνα 2.13)

(εικόνα 2.13)

2.3 Διαχείριση Πολυμέσων

Ένας  εναλλακτικός  τρόπος  μεταφόρτωσης  εικόνων  και  γενικότερα  για  τη
διαχείριση αρχείων πολυμέσων είναι η Διαχείριση Πολυμέσων. Για την εκτέλεση της
διαχείρισης  πολυμέσων  ακολουθούμε  την  διαδρομή  Επεκτάσεις >  Διαχείριση
Πολυμέσων. (εικόνα 2.14)

(εικόνα 2.14)
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2.3.1 Μεταφόρτωση Πολυμέσων

Για την μεταφόρτωση πολυμέσων πατάμε Μεταφόρτωση. (εικόνα 2.15)

(εικόνα 2.15)

Στη συνέχεια με την Επιλογή Αρχείων, διαλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε να
ανεβάσουμε, και τέλος πατάμε Έναρξη Μεταφόρτωσης. (εικόνα 2.16)

(εικόνα 2.16)
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2.3.2 Δημιουργία φακέλου

Τα αρχεία πολυμέσων αποθηκεύονται σε φακέλους και υποφακέλους για την
καλύτερη οργάνωσή τους. Έτσι για να δημιουργήσουμε έναν νέο φάκελο επιλέγουμε
Δημιουργία Νέου Φακέλου. (εικόνα 2.17)

(εικόνα 2.17)

Και  στη  συνέχεια  ονομάζουμε  τον  φάκελο  όπως  επιθυμούμε  και  πατάμε
Δημιουργία Φακέλου. (εικόνα 2.18)

(εικόνα 2.18)
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2.4 Μενού

2.4.1 Δημιουργία και Προσθήκη Νέου Μενού

Τα μενού ανήκουν στα βασικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Είναι εκείνα που
διευκολύνουν την περιήγηση και τη μετάβαση από ένα σημείο της ιστοσελίδας σε ένα
άλλο. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο στοιχείο μενού πρέπει να μεταβούμε Μενού >
Διαχείριση Μενού. Στη συνέχεια επιλέγουμε Νέο. (εικόνα 2.19) [11]

(εικόνα 2.19)

Αφού προσθέσουμε τον τίτλο και το είδος του Μενού επιλέγουμε αποθήκευση
στο πάνω μέρος  της  σελίδας.  Με αυτόν τον  τρόπο δημιουργούμε ένα νέο μενού.
(εικόνα 2.20)

(εικόνα 2.20)
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2.4.2  Στοιχεία μενού

Αφού κατασκευάσαμε το μενού το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τα
στοιχεία  που  θα  έχει  το  μενού.  Πατώντας  στο  Νέο  θα  έχουμε  τη  δυνατότητα
δημιουργίας στοιχείου μενού. (εικόνα 2.21)

(εικόνα 2.21)

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  μας  εμφανίσει  μια  σειρά  από  επιλογές.  Αρχικά  θα
δώσουμε το όνομα του στοιχείου μέσω του Τίτλος Μενού και έπειτα θα επιλέξουμε
το  Είδος Στοιχείου Μενού. Στη  συνέχεια θα του αναθέσουμε σε ποιο μενού θα
ανήκει,  του  ορίζουμε  τη  γλώσσα  της  ιστοσελίδας  που  θα  εμφανιστεί  και  το
δημοσιεύουμε. (εικόνα 2.22)

(εικόνα 2.22)
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Μια  ακόμα  σημαντική  επιλογή  είναι  να  αναθέσουμε  στο  στοιχείο  μενού
κάποιο ένθεμα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί πηγαίνοντας στη  Σύνδεση ενθέματος με
αυτό το στοιχείο Μενού και επιλέγοντας το ένθεμα που θέλουμε. Όταν πατήσουμε
αποθήκευση το νέο στοιχείο θα έχει δημιουργηθεί. (εικόνα 2.23)

(εικόνα 2.23)

Τέλος για την διαχείριση των στοιχείων μενού μαρκάρουμε στο κουτάκι που
υπάρχει δίπλα στο στοιχείο και επιλέγουμε μια από τις δυνατότητες που μας δίνει το
Joomla από τη μπάρα επιλογών. Μεταξύ αυτών η Επεξεργασία, η Δημοσίευση και η
Απόσυρση. (εικόνα 2.24)

(εικόνα 2.24)
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Κεφάλαιο 3 Χρήστες και Σύστημα Joomla

3.1 Χρήστες

3.1.1 Διαχείριση χρηστών και προσθήκη νέου χρήστη

Οι  σημαντικές  κατηγορίες  στις  οποίες  διαχωρίζονται  οι  χρήστες  της
ιστοσελίδας μας είναι δύο. Η πρώτη είναι οι επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να
βλέπουν απλές πληροφορίες του ιστοχώρου. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη των
εγγεγραμμένων  χρηστών,  που  έχουν  αποκτήσει  username  και  password κάνοντας
εγγραφή στην ιστοσελίδα. Με τα στοιχεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται
στην ιστοσελίδα έχοντας περισσότερα προνόμια από εκείνα των επισκεπτών. Για να
δημιουργήσουμε λοιπόν έναν Νέο χρήστη θα επιλέξουμε από την γραμμή επιλογών
Χρήστες > Διαχείριση Χρηστών. Στη συνέχεια θα πατήσουμε το κουμπί Νέο. (εικόνα
3.1) [12]

(εικόνα 3.1)

Αφού εισέλθουμε θα  πρέπει  να δώσουμε κάποιες  σημαντικές  πληροφορίες
που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία του χρήστη. Μεταξύ αυτών είναι το όνομά
μας, το όνομα χρήστη με το οποίο θα συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα, τον κωδικό μας
και μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (εικόνα 3.2)

(εικόνα 3.2)
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Τελευταία  σημαντική  λεπτομέρεια  πριν  την  αποθήκευση  του  νέου  χρήστη
είναι να επιλέξουμε σε ποια ομάδα χρηστών θέλουμε να εντάξουμε τον χρήστη που
δημιουργούμε. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια ομάδες.
Μαρκάρουμε λοιπόν την ομάδα και αποθηκεύουμε. (εικόνα 3.3)

(εικόνα 3.3)

3.1.2 Ομάδες χρηστών

Οι ομάδες χρηστών είναι εκείνες στις οποίες χωρίζουμε τους χρήστες. Για τη
δημιουργία μιας νέας ομάδας θα πατήσουμε Νέο. (εικόνα 3.4)

(εικόνα 3.4)
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Έπειτα  θα  εισέλθουμε  στα  Στοιχεία  Ομάδας  Χρήστη όπου  θα  πρέπει  να
δώσουμε τον τίτλο της ομάδας αλλά και να επιλέξουμε αν η νέα ομάδα χρηστών θα
έχει Γονική Ομάδα ή όχι. Αφού ολοκληρώσουμε τις ενέργειές μας τις αποθηκεύουμε.
(εικόνα 3.5)

(εικόνα 3.5)

3.1.3 Επίπεδα πρόσβασης προβολής

Η  λειτουργία  των  επιπέδων  πρόσβασης  προβολής  είναι  ο  ορισμός  των
επιπέδων  πρόσβασης  των  Ομάδων  Χρηστών. Η  κάθε  ομάδα  έχει  ένα  επίπεδο
πρόσβασης. Έτσι για να δημιουργήσουμε ένα νέο επίπεδο θα πατήσουμε Νέο. (εικόνα
3.6)

(εικόνα 3.6)
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Στο επόμενο βήμα μας εμφανίζει τη σελίδα για να δώσουμε τον τίτλο του
επιπέδου και να επιλέξουμε την ομάδα πρόσβασης. (εικόνα 3.7)

(εικόνα 3.7)

3.1.4 Σημειώσεις χρήστη

Οι  σημειώσεις  χρηστών  μοιάζουν  αρκετά  με  τα  άρθρα  έχοντας  σαφώς
λιγότερες  δυνατότητες.  Πατώντας  Νέο θα  μεταφερθούμε  στη  δημιουργία  νέας
σημείωσης. (εικόνα 3.8)

(εικόνα 3.8)
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Αφού έχουμε εισέλθει στις επιλογές δημιουργίας νέας σημείωσης, μπορούμε
να γράψουμε το θέμα, να επιλέξουμε τον χρήστη, την κατηγορία και να γράψουμε τη
σημείωση που θέλουμε. (εικόνα 3.9)

(εικόνα 3.9)

Οι σημειώσεις μπορούν να χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες για τη σωστή
ταξινόμησή  τους.  Οι  κατηγορίες  σημειώσεων  μοιάζουν  με  τις  κατηγορίες  των
άρθρων. Για τη δημιουργία επιλέγουμε το Νέο. (εικόνα 3.10)

(εικόνα 3.10)
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Εισερχόμενοι  στη  προσθήκη  νέας  κατηγορίας  θα  πρέπει  να  δώσουμε  τον
τίτλο, την γονική κατηγορία αν υπάρχει, σε ποιά γλώσσα θέλουμε θα ανήκει και να
δημοσιοποιήσουμε την κατηγορία.  Τέλος  αποθηκεύουμε τις  ρυθμίσεις  που έχουμε
κάνει. (εικόνα 3.11)

(εικόνα 3.11)

3.1.5 Μαζική αλληλογραφία

Από τις πιο χρήσιμες επιλογές που υπάρχουν στο κεφάλαιο των χρηστών είναι
η μαζική αλληλογραφία, που μας επιτρέπει να κάνουμε μαζική αποστολή μηνυμάτων
προς τους χρήστες με απλά βήματα. Για να μεταφερθούμε στη μαζική αλληλογραφία
πηγαίνουμε Χρήστες > Μαζική Αποστολή Μηνυμάτων στους χρήστες. Σε αυτό το
σημείο  επιλέγουμε  το  θέμα  και  πληκτρολογούμε  το  μήνυμα  που  θέλουμε  να
στείλουμε.  Ακόμα  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουμε  σε  ποια  ομάδα  χρηστών
θέλουμε  να  σταλεί  το  μήνυμα  ή  μπορούμε  να  το  στείλουμε  σε  όλες  τις  Ομάδες
Χρηστών. Αφού ολοκληρώσουμε τις ενέργειες επιλέγουμε αποστολή μηνύματος στο
πάνω μέρος της οθόνης. (εικόνα 3.12)

(εικόνα 3.12)
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3.2 Σύστημα

Οι γενικές ρυθμίσεις του συστήματός μας είναι σημαντικές γιατί έχουν άμεσο
αντίκρυσμα στη λειτουργικότητα αλλά και στην επίδοση της σελίδας μας.  Αρχικά
έχουμε  τις  ρυθμίσεις  Ιστότοπου όπου  μερικές  από  αυτές  είναι  η  ονομασία  του
ιστότοπου, αν θα είναι ο ιστότοπος εντός ή εκτός δικτύου, η επιλογή του επιπέδου
πρόσβασης  των  χρηστών,  αλλά  και  η  ρύθμιση  του  SEO  (Search  Engine
Optimization). (εικόνα 3.13) [13]

(εικόνα 3.13)
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Στις Ρυθμίσεις  Συστήματος αρχικά έχουμε τη  Διαδρομή προς το Φάκελο
Περιεχομένου  όπου επιλέγουμε  σε  ποιο  φάκελο θα  καταγράφονται  τα  συμβάντα.
Υπάρχει  ο  Διακομιστής  βοήθειας  για  την  επιλογή  της  γλώσσας  Διακομιστή
Βοήθειας, η  Διάρκεια Συνεδρίας όπου αποσυνδέεται ο χρήστης αυτόματα μετά το
πέρας  των  λεπτών  που  έχουμε  βάλει  και  ο  Χειριστής  Συνεδρίας όπου
χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων. (εικόνα 3.14)

(εικόνα 3.14)
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Στην επιλογή Διακομιστής περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του διακομιστή, της
βάσης δεδομένων όπου επιλέγουμε το όνομα και το είδος της βάσης, αλλά και το
όνομα χρήστη της βάσης. Επίσης περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, για την ώρα και για το FTP. (εικόνα 3.15)

(εικόνα 3.15)
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Στη  σελίδα  Δικαιώματα έχουμε  τη  δυνατότητα  να  διαχειριστούμε  τις
ρυθμίσεις πρόσβασης που θα έχει η κάθε ομάδα χρηστών. (εικόνα 3.16)

(εικόνα 3.16)
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Στη περιοχή  Φίλτρα Κειμένου ορίζουμε τα φίλτρα που θα έχει κάθε ομάδα
χρηστών. Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις επιλέγουμε αποθήκευση  (Συστήνεται
να  μην  γίνονται  αλλαγές  σε  αυτό  το  κομμάτι  αν  δεν  υπάρχουν  οι  κατάλληλες
γνώσεις). (εικόνα 3.17)

(εικόνα 3.17)
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3.3 Ενημέρωση Joomla και Επεκτάσεων

Οι  ενημερώσεις  λογισμικού  υπάρχουν  έτσι  ώστε  η  ιστοσελίδα  μας  να
συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες. Όταν υπάρχει μια καινούργια έκδοση είτε για το
Joomla είτε για κάποιο πρόσθετο, θα εμφανίζεται ειδοποίηση καθώς κάνουμε είσοδο
στον πίνακα ελέγχου. Για την ενημέρωση των επεκτάσεων αν πατήσουμε  Προβολή
Ενημερώσεων θα  μας  μεταφέρει  στις  διαθέσιμες  ενημερώσεις.  Ενώ  για  την
ενημέρωση του Joomla αρκεί να πατήσουμε Ενημέρωση τώρα. (εικόνα 3.18)

(εικόνα 3.18)

Μετά  το  πέρας  της  επιτυχής  ενημέρωσης  του  Joomla  μας  εμφανίζει  την
παρακάτω εικόνα. (εικόνα 3.19)

(εικόνα 3.19)

47

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:01:26 EEST - 44.213.66.193



Συμπεράσματα και  Μελλοντική εξέλιξη της ιστοσελίδας

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα για τις ανάγκες
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Τμήματος Πληροφορικής στη Λαμία.

Η υλοποίηση της ιστοσελίδας έγινε με τη χρήση του Joomla CMS. 

Οι επισκέπτες  έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε  πληροφορία της
σχολής, αλλά και να ενημερώνονται για τα νέα του τμήματος. Επιπλέον έχουν την
δυνατότητα  επικοινωνίας  με  την  γραμματεία  μέσω  φόρμας  επικοινωνίας  είτε  με
άμεσο mail.

Υπάρχουν επίσης οι σύνδεσμοι με τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του πανεπιστημίου
και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αυτού.

Όσο αφορά το θεωρητικό μέρος της εργασίας, αναλύσαμε όλα εκείνα τα βήματα που
χρειάζονται  για να γίνει η παραμετροποίηση και η διαχείριση των προτύπων, των
ενθεμάτων και  των προσθέτων.  Έτσι  δημιουργήθηκε ένας  οδηγός  για την εύκολη
συντήρηση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης έχουν περιγραφεί και οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιήθηκαν. 

Μελλοντικά,  η  ιστοσελίδα  θα  μπορούσε  να  δεχθεί  νέες  τεχνολογίες  αλλά  και
τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία. Μεταξύ αυτών μπορεί να είναι και η επικοινωνία
σε πραγματικό χρόνο των εγγεγραμμένων χρηστών με τη γραμματεία κατά τις ώρες
λειτουργίας  της  μέσω  ενός  live  chat.  Η  συγκεκριμένη  τεχνολογία  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί και για την επικοινωνία των φοιτητών με τους καθηγητές, αλλά και
μεταξύ των φοιτητών.

Ακόμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί  μια  online  φόρμα εκμάθησης οποιασδήποτε
γλώσσας προγραμματισμού. Η σκέψη είναι ότι θα υπάρχουν δύο κομμάτια σε ένα
παράθυρο όπου στο ένα θα πληκτρολογείται ο κώδικας και στο δίπλα κομμάτι θα
φαίνεται το αποτέλεσμα του κώδικα. Η είσοδος σε αυτή την επιλογή θα παρέχεται
μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Έτσι θα υπάρξει ένας τρόπος πιο ευχάριστος για
την εκμάθηση κάποιας γλώσσας.

48

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:01:26 EEST - 44.213.66.193



Βιβλιογραφία

[1] https://www.joomla.com/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla

[3] https://www.joomla.gr/

[4] Marriott, J. (2011). The Official Joomla! Addison-Wesley. Σελ. 103

[5] http://hunyadi.info.hu/levente/en/sigplus/

[6] https://extensions.joomla.org/extension/contacts-and-feedback/contact-
forms/rapid-contact/

[7] Burgen, S. (2011). Joomla! Explained. Your Step-by-Step Guide. USA: Pearson 
Education Heg. Σελ. 245

[8] https://ltheme.com/lt-school-onepage-joomla-template-documentation-2/

[9] http://users.sch.gr/cosranev/index.php/jomlaidees/55-dimiourgiste-ena-polyglosso-
site-apo-tin-arxi-me-to-neo-joomla-3-0

[10]  https://extensions.joomla.org/extension/sliders/

[11] http://joomla-net.blogspot.gr/2015/03/joomla-3x.html

[12] http://vgargan.gr/technology/iliko-ekmathisis-tou-cms-joomla

[13] https://www.joomla.org/

49

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:01:26 EEST - 44.213.66.193

https://www.joomla.org/
http://vgargan.gr/technology/iliko-ekmathisis-tou-cms-joomla
http://joomla-net.blogspot.gr/2015/03/joomla-3x.html
https://extensions.joomla.org/extension/sliders/
http://users.sch.gr/cosranev/index.php/jomlaidees/55-dimiourgiste-ena-polyglosso-site-apo-tin-arxi-me-to-neo-joomla-3-0
http://users.sch.gr/cosranev/index.php/jomlaidees/55-dimiourgiste-ena-polyglosso-site-apo-tin-arxi-me-to-neo-joomla-3-0
https://ltheme.com/lt-school-onepage-joomla-template-documentation-2/
https://extensions.joomla.org/extension/contacts-and-feedback/contact-forms/rapid-contact/
https://extensions.joomla.org/extension/contacts-and-feedback/contact-forms/rapid-contact/
http://hunyadi.info.hu/levente/en/sigplus/
https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla
https://www.joomla.com/



