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Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται στην κοινότητα δημιουργών λογισμικού 
ανοιχτού κώδικα και ειδικότερα στην κοινότητα του Joomla. Χωρίς 
την υποστήριξη όλων σας, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε 
αυτό το βιβλίο.
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Εισαγω
γή

xi

Ε
Εισαγωγή

Σήμερα, στον κόσμο του Web, οι δυναμικές ιστοσελίδες και ιστότοποι είναι αναμφισβήτητο σημείο 
προσέλκυσης των χρηστών. Όσο πιο διαδραστικός είναι ένας ιστότοπος, τόσο πιο ευχάριστη 
και ελκυστική εμπειρία προσφέρει στους ανθρώπους, κάνοντάς τους να αισθάνονται άνετα στο 
περιβάλλον του. Οι χρήστες αναμένουν πλέον από έναν ιστότοπο να ανανεώνεται με την πάροδο 
του χρόνου και να παρέχει εύκολα αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως ισχύει με τις σημερινές 
μηχανές αναζήτησης. Εάν θέλετε να βρεθείτε ψηλά στα αποτελέσματα των μηχανών αναζή-
τησης, θα πρέπει να βρείτε τρόπους για να ικανοποιείτε αυτές τις προσδοκίες των χρηστών.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημιουργοί ιστότοπων έγκειται στο ποσό της συντή-
ρησης που απαιτείται για τη δημιουργία και συντήρηση ενός δυναμικού ιστότοπου, καθώς και 
στη διασφάλιση της γρήγορης ανταπόκρισής του (είτε σε δημοτικότητα, είτε σε πιο απτά απο-
τελέσματα, όπως διαφήμιση και πωλήσεις). Για την επίτευξη αυτής της πρόκλησης μπορεί να 
απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού με γλώσσες script, όπως οι PHP, ASP, ή ColdFusion, 
δυνατότητες δημιουργίας βάσεων δεδομένων με λογισμικό όπως το MySQL ή το Microsoft SQL, 
καθώς  και δυνατότητες εμπλουτισμού των ιστοσελίδων με διαδραστικά στοιχεία, με χρήση λογι-
σμικού όπως το Adobe Flash, η JavaScript, ή το Ajax. Η δημιουργία και συντήρηση όλων αυτών 
των λειτουργιών μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, αν όχι εκφοβιστική εργασία, ακόμα και με την 
υποστήριξη ενός ικανού επιτελείου στελεχών.

Ποια είναι, λοιπόν, η λύση, εάν τα στελέχη σας αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας; 
Ή, εάν είστε ένας σχεδιαστής που σας έχει ζητηθεί όχι μόνο να σχεδιάσετε έναν ιστότοπο, αλλά 
και να γράψετε και τον κώδικα που απαιτείται για τη δημιουργία του; Ή, εάν είστε ο ιδιοκτήτης 
μιας μικρής επιχείρησης και δεν διαθέτετε το κατάλληλο προσωπικό; Μπορεί να έχετε μια θαυ-
μάσια ιδέα, αλλά να μην ξέρετε πώς να την υλοποιήσετε για τη δημιουργήστε μόνοι σας έναν 
ολόκληρο ιστότοπο. Η λύση είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για το Web. Η λύση 
είναι το Joomla.
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xii  Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού Joomla!
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Τι Είναι ένα Σύστημα ∆ιαχείρισης Περιεχομένου; 
Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (content management system, CMS) δημιουργεί ένα συγκε-
ντρωτικό χώρο -μια βάση δεδομένων- για όλο το περιεχόμενο, τα μενού, τα δυναμικά στοιχεία 
και το κείμενο, χρησιμοποιώντας ένα βασιζόμενο σε γραφικά περιβάλλον εργασίας. Χρησιμοποιεί 
κατόπιν ένα πρότυπο για την παρουσίαση όλων των δεδομένων σας με την μορφή ιστότοπου. 
Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου λειτουργεί παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή: 
Εισάγετε πληροφορίες και τις αποθηκεύετε. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου γράφει τον 
κώδικα που μετατρέπει τα δεδομένα σε ιστοσελίδα.

Πριν από την έλευση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και την δημοτικότητα που απέ-
κτησε το αποκαλούμενο Web 2.0, οι μικρότεροι ιστότοποι, αλλά και ορισμένοι μεγαλύτεροι, απο-
τελούνταν συνήθως από μια σειρά στατικών σελίδων. Ο σχεδιαστής δημιουργούσε έναν αριθμό 
από HTML σελίδες, τοποθετούσε περιεχόμενο απευθείας σε κάθε μία από αυτές και κατόπιν 
ενσωμάτωνε έναν αριθμό από συνδέσμους, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να μετακινούνται 
στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Ακόμη και οι "μεγάλοι" ιστότοποι, με δυναμικό περιεχόμενο και 
διαδραστικά χαρακτηριστικά, που απαιτούσαν ένα καλά καταρτισμένο επιτελείο ειδικών στις 
τεχνολογίες του Web, με γνώσεις προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων, για τη δημιουργία 
τους, είχαν μεγάλο φόρτο και κόστος συντήρησης. Σήμερα, όμως, με τα συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου, η δημιουργία ενός δυναμικού, "καθοδηγούμενου από δεδομένα" ιστότοπου είναι 
προσιτή σε οποιονδήποτε.

Γιατί θα Θέλατε να Χρησιμοποιήσετε το Joomla 1.5.x;
Γιατί θα ήθελε κανείς να χρησιμοποιήσει το Joomla 1.5.x και όχι κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα 
συστήματα διαχείρισης περιεχομένου; Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά:

Το Joomla είναι εύκολο στην ενημέρωση.

Το Joomla είναι εύκολο στην συντήρηση.

Το Joomla παρέχει δυνατότητες γρήγορης εγκατάστασης και διαμόρφωσής του.

Το Joomla είναι προσαρμόσιμο.

Υπάρχουν χιλιάδες εργαλεία και επεκτάσεις τρίτων κατασκευαστών που σας βοηθούν στην 
προσαρμογή του ιστότοπού σας.

Η δημιουργία εξειδικευμένων προτύπων είναι εύκολη. 

Το Joomla είναι δωρεάν.

Στους σχεδιαστές, το Joomla παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα:

∆εν χρειάζεται να έχετε οποιαδήποτε εμπειρία στον προγραμματισμό.

Η παρουσίαση του ιστότοπου και το περιεχόμενό του είναι πλήρως διαχωρισμένα από το 
ίδιο το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Η υλοποίηση ενός προτύπου είναι τόσο γρήγορη όσο και η εγκατάσταση.
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Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο;
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες - από σχεδιαστές ιστοσελίδων και 
δημιουργούς ιστότοπων, έως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεμονωμένους χρήστες. Ακόμη 
και μεγάλες εταιρείες, επέλεξαν να υλοποιήσουν τους ιστότοπούς τους με το Joomla. Στο Παράρ-
τημα Β θα βρείτε ορισμένα επιτυχημένα και ενδιαφέροντα παραδείγματα.

∆εν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε HTML, CSS, PHP, JavaScript, ή εφαρμογές διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων για να δημιουργήσετε έναν πλήρη ιστότοπο με το Joomla. Όπως θα διαπιστώσετε 
σύντομα, ολοκληρώνοντας την ανάγνωση αυτού του βιβλίου θα έχετε δημιουργήσει ένα πλήρως 
λειτουργικό ιστότοπο. Ωστόσο, ακόμη κι αν ασχολείστε ήδη με την ανάπτυξη ιστοσελίδων και 
διαθέτετε γνώσεις προγραμματισμού, το βιβλίο μπορεί να σας χρησιμεύσει, διότι παρουσιάζει 
όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες που έχει να σας προσφέρει το Joomla, συμπεριλαμβανο-
μένης της δημιουργίας εξειδικευμένων προτύπων με HTML και φύλλα στυλ CSS. Όπως πάντα, 
η καλή γνώση της ευχρηστίας και της σχεδίασης ενός ιστότοπου είναι εξαιρετικά βοηθητική.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα HTML/CSS, την JavaScript, την PHP, ή την MySQL, μπο-
ρείτε να ανατρέξετε σε εγχειρίδια που πραγματεύονται αυτά τα θέματα. Ακολουθεί ένας σύντο-
μος κατάλογος σχετικών βιβλίων που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας:

Πλήρες Εγχειρίδιο της HTML 4 

Μάθετε Ajax, Javascript & PHP Όλα σε Ένα

Μάθετε PHP, MySQL και Apache Όλα σε Ένα, 4η Έκδοση

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, 3η Έκδοση

Οδηγός της JavaScript, 2η έκδοση

Οδηγός της PHP

Μάθετε την JavaScript σε 24 Ώρες, 4η Έκδοση

Απαιτήσεις Συστήματος για την Εγκατάσταση του Joomla
Το Joomla έχει ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και μπορεί να τρέχει σε οποιονδήποτε βασιζό-
μενο σε Linux ή Windows web server (διακομιστή web) με εγκατεστημένη την PHP και την MySQL. 
Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε έναν τοπικό (local) ή φιλοξενούμενο (hosted) server, το 
Joomla απαιτεί τα ακόλουθα για να λειτουργήσει σωστά:

Έναν τοπικό web server και/ή απομακρυσμένο web server

MySQL έκδοση 3.23 ή μεταγενέστερη

PHP 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση (συνιστάται η έκδοση 5.1)

Μία συμβατή με τα ισχύοντα πρότυπα εφαρμογή browser (φυλλομετρητή ιστοσελίδων), 
όπως οι Firefox, Safari, ή Internet Explorer

Εάν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ έως τώρα με την εγκατάσταση και χρήση ενός τοπικού server, 
σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα πλήρες πακέτο λογισμικού server, όπως τα MAMP και 
XAMPP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του MAMP ή του XAMPP, 
ανατρέξτε στο Παράρτημα Α αυτού του βιβλίου.
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Λίγα Λόγια γι' Αυτό το Βιβλίο
Το βιβλίο αυτό σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες του 
Joomla 1.5.x – από την εγκατάσταση και διαμόρφωση, έως τη δημιουργία περιεχομένου, τη 
χρήση εφαρμογών, ενθεμάτων και πρόσθετων, τη διαχείριση συνδέσεων, καθώς και την εγκα-
τάσταση επεκτάσεων. 

Κεφάλαιο 1, “Εγκατάσταση του Joomla”
 Τα πάντα ξεκινούν από εδώ. Θα μάθετε πώς να εγκαθιστάτε το Joomla σε έναν τοπικό server.

Κεφάλαιο 2, “Ξεκινώντας”
 Η πρώτη σας εξοικείωση με το Joomla, μέσα από μια διερευνητική ξενάγηση στην περιοχή 
διαχείρισης (back end), τους μηχανισμούς πλοήγησης και τις βασικές δυνατότητές του. 

Κεφάλαιο 3, “Προσθέτοντας Περιεχόμενο”
 Το περιεχόμενο είναι η ψυχή οποιουδήποτε ιστότοπου. Εδώ θα μάθετε πώς να αναπτύσ-
σετε όλο το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας άρθρα, καθώς και πώς να το οργανώνετε, 
δημιουργώντας ενότητες και κατηγορίες.

Κεφάλαιο 4, “Κάνοντας τον Ιστότοπό σας ∆υναμικό: Μενού”
 Εδώ θα μάθετε τους διάφορους τύπους μενού που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τη δη -
μιουργία όλων των μηχανισμών πλοήγησης που απαιτεί ένας ιστότοπος.

Κεφάλαιο 5, “∆ουλεύοντας με Ενθέματα”
 Εδώ θα μάθετε πώς να εμπλουτίζετε τον ιστότοπό σας με πολλές δυναμικές και διαδραστικές 
δυνατότητες , χρησιμοποιώντας ενθέματα (modules) και εφαρμογές (components).

Κεφάλαιο 6, “Επεκτείνοντας τον Ιστότοπό σας”
 Εδώ θα μάθετε πώς να εμπλουτίζετε ακόμη περισσότερο τον ιστότοπό σας με προχωρημένες 
εφαρμογές και ενθέματα, επεκτάσεις τρίτων κατασκευαστών και πρόσθετα (plugins).

Κεφάλαιο 7, “Προσαρμόζοντας τις Γενικές Ρυθμίσεις”
 Εδώ θα μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις γενικές ρυθμίσεις του Joomla ανάλογα με τις ανά-
γκες σας, καθώς και πώς επηρεάζουν αυτές οι ρυθμίσεις τον ιστότοπό σας.

Κεφάλαιο 8, “Εμπλέκοντας τους Χρήστες”
 Εδώ θα μάθετε πώς να εμπλέκετε τους χρήστες στη διαδικασία ανάπτυξης ενός ιστότοπου, 
προσθέτοντας περιεχόμενο μέσω του δημόσιου τμήματος (front end) του ιστότοπου.

Κεφάλαιο 9, “∆ημιουργία Προτύπων”
 Εδώ θα μάθετε πώς να μετατρέπετε οποιαδήποτε υλοποιημένη με HMTL/CSS σχεδίαση ιστο-
σελίδων σε πρότυπα του Joomla.

Παράρτημα A, “Τοπικοί και Απομακρυσμένοι ∆ιακομιστές”
 Παρουσιάζεται η διαδικασία εγκατάστασης ενός τοπικού server, η μεταφορά (upload) του 
ιστότοπου σε απομακρυσμένο server και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Παράρτημα B, “Πηγές Πληροφοριών”
 Εδώ θα βρείτε μια λίστα όλων των CSS κλάσεων που υποστηρίζει το Joomla, λεπτομέρειες 
για το αρχείο παραμετροποίησης configuration.php, καθώς επίσης και ορισμένα ενδιαφέροντα 
και επιτυχημένα δείγματα ιστότοπων που έχουν υλοποιηθεί με το Joomla.

Ο Συνοδευτικός Ιστότοπος
O ιστότοπος www.writingyourdreams.com προσφέρει στους αναγνώστες του βιβλίου επιπλέον 
δυνατότητες. Εδώ θα βρείτε τα αρχεία που χρησιμοποιούνται σε παραδείγματα του βιβλίου, 
αναφορές σφαλμάτων, καθώς και πληροφορίες και συνδέσμους προς πηγές πληροφοριών για 
το Joomla.
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