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Αφιέρωση

Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους προγραμματιστές ανοιχτής πηγής και στην κοινότητα 

του Joomla. Χωρίς εσάς η συγγραφή του βιβλίου δεν θα ήταν δυνατή.
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Την τελευταία δεκαετία, το web έχει γνωρίσει μνημειώδεις αλλαγές. Σήμερα, οι πάντες έχουν 
παρουσία στο web και, σε κάποιο βαθμό, ο καθένας είναι σχεδιαστής web. Τα κοινωνικά web 
site και τα νέα μέσα έχουν αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το web και αλληλεπιδρούμε 
μεταξύ μας, αλλά και πώς εντοπίζουμε, καταναλώνουμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες. Όσο 
το web γινόταν πιο προσβάσιμο, η δυνατότητα δημιουργίας ενός web site έπρεπε να καταστεί 
πιο προσβάσιμη για τους χρήστες. 

Το 2005, δωρεάν συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτής πηγής, όπως τα Joomla, Drupal 
και WordPress κατέστησαν τη δημιουργία, την ενημέρωση και τη συντήρηση ενός web site το ίδιο 
εύκολη με τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου.

Σήμερα, μ' ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, ένα όνομα τομέα, ένα διακομιστής web και με 
την τελευταία έκδοση του Joomla, μπορείτε να έχετε τη δική σας δυναμική παρουσία στο web 
με άμεση σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να προσθέσετε υπηρεσίες, να γράψετε ένα 
ιστολόγιο, να πουλήσετε προϊόντα ή να δημιουργήσετε έναν εκπληκτικό φάκελο έργων σε πολύ 
λίγες ημέρες, με λίγες ή καθόλου γνώσεις στη σχεδίαση, την ανάπτυξη ή τον προγραμματισμό web.

Αυτό το βιβλίο είναι ο δικός σας ολοκληρωμένος οδηγός για την εγκατάσταση, τη χρήση, την 
επέκταση και τη συντήρηση ενός πλήρως λειτουργικού web site με Joomla.

Τι είναι το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;
Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS, Content Management System) είναι μία εφαρμογή 
web, η οποία διαχειρίζεται το περιεχόμενό σας αποθηκεύοντάς το σε μία βάση δεδομένων και 
κατόπιν εμφανίζει αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο. Ένα CMS παρέχει 
ένα γραφικό περιβάλλον χειρισμού (GUI, graphical user interface) που χρησιμοποιείται για την 
εισαγωγή του περιεχομένου του web site σας και για τη δημιουργία συνδέσεων. Στη συνέχεια το 
σύστημα γράφει τον κώδικα που απαιτείται για την προβολή αυτού του περιεχομένου ως ιστο-
σελίδα. Όταν χρησιμοποιείτε ένα CMS, δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής ή σχεδιαστής 
web ώστε να δημιουργήσετε ένα πλήρως λειτουργικό και διαδραστικό web site — το σύστημα 
αναλαμβάνει τα πάντα για σας.

Όλα τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου περιέχουν βασικές λειτουργίες διαχείρισης: ένα 
σύστημα μενού για τη δημιουργία συνδέσεων, προεπιλεγμένα πρότυπα για την παρουσίαση 
του περιεχομένου σας, επεξεργαστές για τη δημιουργία του περιεχομένου και λειτουργίες μικρό-
τερου βεληνεκούς, όπως επιλογές βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO, search engine 
optimization), εγγραφή χρήστη κ.ά. Για να προσθέσετε λειτουργίες που δεν περιλαμβάνονται 
στο βασικό CMS, μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν ή όχι επεκτάσεις τρίτων. Το Joomla υποστη-

Εισαγωγή

00_CONTEN_joomla.indd   xi00_CONTEN_joomla.indd   xi 25/10/2011   1:44:29 μμ25/10/2011   1:44:29 μμ



xii  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ρίζεται από μία απ' τις μεγαλύτερες κοινότητες προγραμματιστών επεκτάσεων που υπάρχουν 
σήμερα στην αγορά.

Για παράδειγμα, εάν θα χρειαζόσασταν διαδραστικές φόρμες για τη συλλογή πληροφοριών χρη-
στών, θα μπορούσατε να εκτελέσετε μία αναζήτηση στο web με τη φράση “φόρμες για Joomla” 
και να βρείτε αμέτρητες επιλογές επεκτάσεων που θα επέτρεπαν τη δημιουργία φορμών με 
το Joomla. Αυτές οι επεκτάσεις παρέχουν ένα περιβάλλον, στο οποίο θα εισάγετε πληροφορίες 
και κατόπιν παράγουν τη φόρμα για το web site σας. Οι προγραμματιστές επεκτάσεων έχουν 
γράψει τον κώδικα για σας και εσείς αρκεί να εισάγετε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για τη δημιουργία μίας πλήρως λειτουργικής φόρμας μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε ποιον απευθύνεται από το βιβλίο 
Αυτό το βιβλίο αφορά σε δημιουργικούς επαγγελματίες, καλύπτοντας το φάσμα από σχεδιαστές 
και προγραμματιστές web ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις. Ακόμα 
και μεγάλοι όμιλοι έχουν υλοποιήσει web site με Joomla.

∆εν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος HTML, CSS, PHP ή JavaScript ή να καταλαβαίνει τις 
βάσεις δεδομένων, προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλήρες web site με το Joomla. Μπορείτε να 
ολοκληρώσετε αυτό το βιβλίο και να έχετε δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό web site στο 
τέλος. Εάν είστε προγραμματιστής ή σχεδιαστής web με γνώσεις στη δημιουργία κώδικα, αυτό 
το βιβλίο σας καθοδηγεί σε όλα τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το Joomla, συμπεριλαμβα-
νομένης της δημιουργίας προσαρμοσμένων προτύπων. Όπως πάντα, μία καλή κατανόηση της 
χρηστικότητας και της σχεδίασης ενός web site είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Ποια έκδοση του Joomla μελετά αυτό το βιβλίο;
Αυτό το βιβλίο είναι η δεύτερη έκδοση της σειράς οπτικών οδηγών για το ελληνικό Joomla. Η 
πρώτη έκδοση ασχολήθηκε με τη χρήση των εκδόσεων 1.5.0 έως 1.5.x του Joomla. Η έκδοση 
Joomla 1.5.x θα υποστηρίζεται από την ομάδα ανάπτυξης του Joomla μέχρι τον Απρίλιο του 2012.

Τον Ιανουάριο του 2011, κυκλοφόρησε η έκδοση 1.6.x του Joomla, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε 
site ενεργούς παραγωγής. Τη στιγμή της κυκλοφορίας της, η ομάδα ανάπτυξης του Joomla 
αποφάσισε να υλοποιήσει βραχυπρόθεσμες (STS) και μακροπρόθεσμες (LTS) εκδόσεις. ∆εν θα 
ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες αυτών των κύκλων εκδόσεων εδώ. Για πληροφορίες σχετικά 
με τους κύκλους νέων εκδόσεων του Joomla, αλλά και για όσα συνεπάγεται κάθε νέα έκδοση, 
επισκεφτείτε το www.joomla.org.

Για να γράψουμε αυτό το βιβλίο, χρησιμοποιήσαμε τη νέα έκδοση Joomla 1.6. Ωστόσο, μία νέα 
έκδοση — STS ή LTS — ενδέχεται να περιέχει μικρές ή μεγάλες αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, γράψαμε και κατασκευάσαμε αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε 
να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο για την έκδοση 1.6.x και επόμενες εκδόσεις του Joomla. 
Ακόμα κι αν μελλοντικές κυκλοφορίες αλλάξουν το περιβάλλον χειρισμού και τις λειτουργίες, οι 
βασικές έννοιες του Joomla θα παραμείνουν όπως αναλύονται σ’ αυτό το βιβλίο.

Συνοδευτικό web site
Θα βρείτε το συνοδευτικό web site γι’ αυτό το βιβλίο στη διεύθυνση www.writingyourdreams.com. 
Εκεί μπορείτε να δώσετε τα σχόλιά σας και επίσης να δείτε το site που χρησιμοποιούμε σ’ αυτό 
το βιβλίο. Οι συγγραφείς διατηρούν μία ενότητα για πρόσθετες πληροφορίες, ενημερώσεις του 
βιβλίου, επίμετρα, διορθώσεις σε λάθη και ένα φόρουμ για σχόλια και ερωτήσεις.
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xiii  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχετικά μ’ αυτό το βιβλίο
Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές ενός θέματος, ωστόσο ο δικός μας στόχος 
είναι να εξερευνήσουμε κάθε βασικό χαρακτηριστικό και λειτουργία του Joomla, ξεκινώντας από 
τα βασικά και προχωρώντας σε πραγματικά παραδείγματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε στο site σας. Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να σας βοηθήσει να καταλάβετε 
γρήγορα τις λειτουργίες του Joomla και για να αποτελέσει ένα γρήγορο οδηγό αναφοράς όταν 
θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Joomla στο μέλλον.

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση του Joomla

Ανασκόπηση των απαιτήσεων του Joomla για τους διακομιστές και διαμόρφωση της βάσης 
δεδομένων του Joomla. Αναλυτική καθοδήγηση στην εγκατάσταση του Joomla σ' ένα ζωντανό 
ή τοπικό διακομιστή.

Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση

Θα ξεκινήσετε με μία διερευνητική ξενάγηση στο διαχειριστικό κομμάτι του Joomla και θα συνε-
χίσετε με τα χαρακτηριστικά πλοήγησης και άλλα βασικά χαρακτηριστικά του.

Κεφάλαιο 3: ∆ημιουργία κατηγοριών

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τη δομή της κατηγορίας σας και πώς να δημι-
ουργείτε μενού για κατηγορίες.

Κεφάλαιο 4: Προσθήκη άρθρων

∆ημιουργήστε περιεχόμενο, κείμενο και μέσα χρησιμοποιώντας το Joomla και κατανοήστε πώς 
μπορείτε να αντιστοιχίζετε άρθρα με κατηγορίες και πώς να δημιουργείτε μενού για άρθρα.

Κεφάλαιο 5: ∆ιαχείριση μενού

Ξεκινώντας με μία εξήγηση των μενού του Joomla, το κεφάλαιο στη συνέχεια διδάσκει πώς μπο-
ρείτε να δημιουργείτε μενού και να τα τοποθετείτε στο site σας.

Κεφάλαιο 6: Έλεγχος διατάξεων περιεχομένου

Ελέγξτε την εμφάνιση του περιεχομένου σας στο site, καθορίστε γενικές επιλογές περιεχομένου 
και χρησιμοποιήστε μενού για να ελέγξετε ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.

Κεφάλαιο 7: Εργασία με πρότυπα

Χρησιμοποιήστε πρότυπα διαχείρισης (back-end) και χρήστη (front-end) στο Joomla. Ανακαλύψτε 
επίσης πώς να αναγνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε θέσεις προτύπων.

Κεφάλαιο 8: Εργασία με ενθέματα

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να τοποθετείτε ενθέματα στο site σας.

Κεφάλαιο 9: Χρήση εφαρμογών

∆ημιουργήστε και χρησιμοποιήστε εφαρμογές και τα σχετικά μ’ αυτές ενθέματα.

Κεφάλαιο 10: ∆ιαχείριση πρόσβασης και δικαιωμάτων χρηστών

∆ημιουργήστε τις δικές σας ομάδες χρηστών, καθορίστε τα κατάλληλα δικαιώματα και ελέγξτε 
την πρόσβαση σε περιεχόμενο του site ή στη διαχείριση.

Κεφάλαιο 11: Κατασκευή της δομής του site σας

Μάθετε πώς να σχεδιάζετε και να διαμορφώνετε ένα site με Joomla χρησιμοποιώντας τις κατη-
γορίες και τα μενού σας.
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xiv  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 12: ∆ημιουργία φακέλων έργων και συλλογών

Συνδυάστε όλα όσα έχετε μάθει και εφαρμόστε τα σε πραγματικά web site. Θα μάθετε πώς να 
δημιουργείτε έναν επαγγελματικό φάκελο έργων και μία συλλογή καλλιτεχνικών φωτογραφιών 
ή εικόνων.

Κεφάλαιο 13: Κοινωνικοποίηση

Ακολουθήστε τη δημιουργία μίας σελίδας ιστολογίου και ενσωματώστε κοινωνικά μέσα (όπως 
το Facebook και το Twitter) στο site σας.

Κεφάλαιο 14: ∆ημιουργία προτύπων του Joomla

∆ιερευνήστε πώς μπορείτε να δημιουργείτε και να προσαρμόζετε πρότυπα του Joomla.

Εκπαίδευση μέσω βίντεο
Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν μαθήματα μέσω βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν μερι-
κές από τις εργασίες που περιγράφουμε σ’ αυτό το βιβλίο. Για να προσπελάσετε τα μαθήματα 
μέσω βίντεο, δηλώστε το βιβλίο σας στη διεύθυνση www.peachpit.com/register.
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