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Περίληψη 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε κηαο 
ηζηνζειίδαο κε ηελ ρξήζε θαη παξακεηξνπνίεζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 
πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο εχξεζεο μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα 
ρξεζηκνπνηψληαο ην αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, Joomla. ηφρνο είλαη λα 
εκπινπηηζηεί ε εθαξκνγή κε ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο, νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα παξακεηξνπνηνχλ ηελ ζειίδα ζχκθσλα κε ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπο, νχηνο ψζηε λα πξνβάιινληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε 
έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ . 

          ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γεληθφηεξα. Έγηλε αλαθνξά ζε νξηζκνχο, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ αλαθέξζεθαλ θαη ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεηάδνληαη ψζηε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο 
εθαξκνγήο. ην ηερληθφ θνκκάηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζειίδαο κε Joomla (CMS) έγηλε ε 
ελζσκάησζε αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ ζε απηήλ, ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε βαζίδεηαη ζηνλ 
ζπλδπαζκφ ησλ ηερλνινγηψλ php, mysql θαη XML, πνπ δίλνπλ πξφζζεηνπο θαη ελαιιαθηηθνχο 
ηξφπνπο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο ρξήζηεο.  

           Σέινο ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηελ πινπνίεζε ελφο νιφθιεξνπ component κε ην 
νπνίν νη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα κπνξνχλ κε πνιχ εχθνιν ηξφπν λα γξάθνπλ θξηηηθέο γηα 
ηα εζηηαηφξηα ησλ μελνδνρείσλ φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ε ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ ζε Google 
Maps θαη ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζρνιίσλ (comments). Ο θψδηθαο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν component βαζίδεηαη ζηελ php, mysql θαη ε γεσθσδηθνπνίεζε ζε javascript.   
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Abstract 

The purpose of this postgraduate thesis is the development of a web page using a content 
management system (cms). It refers to a web site, for finding hotels in Greece using the open 
source content management system, Joomla. The aim is to enrich the application with the 
necessary mechanisms that will give registered users the possibility to customize the page 
according to their preferences, in order to have a good looking interface which displays with the 
best way the capabilities of the webpage. 

          In the theoretical part of the project they were studied issues related to content 
management systems in general. It was made a reference to definitions, characteristics and 
advantages of the cms. Additionally were reported the tools were needed to install the Joomla in 
which the development of this application is based. On the technical side, the construction of 
the page with Joomla (CMS) was made with the integration of independent applications to it. 
These independent applications are based on a combination of technologies php, mysql and 
XML, which provide additional and alternative ways to display the contents of the web page to 
all users. 

          Finally we will explain in detail the development of an entire component with which users 
of the site could very easily write reviews for hotel‟s restaurants. The location of these will be 
displayed on Google Maps and will also have the chance to insert comments. The code for this 
component is based on php, mysql and the geocoding in javascript. 
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1 Εισαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεγήζνπκε κε ζχληνκν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηηο έλλνηεο ηεο γλψζεο θαη  
ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο 
γλψζεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε ην ηη είλαη ε γλψζεο θαη λα θαηαιάβνπκε ηελ δηαθνξά ηεο  
απφ ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο. 

1.1 Σι είναι Γνώση 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ γλψζε:           

         “Ζ γλψζε έρεη γίλεη ε βαζηθή πεγή, γηα ηελ ζηξαηησηηθή δχλακε φπσο θαη γηα ηελ 
νηθνλνκηθή δχλακε ελφο έζλνπο… είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθή απφ ηηο παξαδνζηαθέο βαζηθέο 
νηθνλνκηθέο πεγέο – γε, έξγν, θαη αθφκα θεθάιαην…. ρξεηαδφκαζηε ζπζηεκαηηθή δνπιεηά ζηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γλψζεο… ην κέγεζνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αλ φρη ε 
επηβίσζε, θάζε νξγαληζκνχ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ζπλερψο ζα εμαξηάηαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν απφ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο” [Drucker,1994]  

         “ε θαηξνχο δπλαηνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα, ε γλψζε 
είλαη ε βάζε γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία” (Davenport & Prusak, 1998; Drucker, 1993; Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Schreyögg & Geiger, 2003) 

         “Ζ γλψζε είλαη έλα ξεπζηφ κίγκα ηεο πιαηζησκέλεο εκπεηξίαο, ησλ βαζηζκέλσλ ζηα 
ζπκθξαδφκελα πιεξνθνξηψλ, ηεο δηνξαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαίζζεζεο πνπ παξέρεη έλα 
πεξηβάιινλ θαη έλα πιαίζην γηα λέεο εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο. Ζ γλψζε δεκηνπξγείηαη θαη 
εθαξκφδεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. ηηο νξγαλψζεηο, ε γλψζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 
έγγξαθα, ηηο απνζήθεο αιιά θαη ζηηο νξγαλσηηθέο ξνπηίλεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο πξαθηηθέο, θαη 
ηνπο θαλφλεο.” [1] 

          Ζ γλψζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα γλσξίδνπκε απιά θάηη. Ξέξνπκε πνιιά, αιιά 
δελ απνηεινχλ φια γλψζε. Κάλνπκε ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίαο θαη 
γλψζεο. 

 

 

ΓΝΩΖ              Πιεξνθνξίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
        πξαγκαηνπνηήζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη.                                                          

                                                 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ              Γεδνκέλα δνκεκέλα γχξσ απφ έλα ζέκα. 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΟ           Απιά δεδνκέλα, ρσξίο δνκή. 

 

 

 

          ηηο επφκελεο ηξεηο παξαγξάθνπο εμεγνχληαη πεξηζζφηεξν νη έλλνηεο: δεδνκέλν, 
πιεξνθνξία θαη γλψζε. 

1.2 Δεδομένα 

ην πξψην θαη βαζηθφηεξν επίπεδν βξίζθνπκε ηα "δεδνκέλα". Σα δεδνκέλα είλαη έλα ζχλνιν 
απφ δηαθξηηά, αληηθεηκεληθά γεγνλφηα ζρεηηθά κε θάπνηα ελέξγεηα. ε έλα νξγαλσηηθφ 
πεξηβάιινλ, ηα δεδνκέλα πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο σο δνκεκέλεο εγγξαθέο ή ζπλαιιαγέο. 
ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζπλήζσο κέζα ζε ηερλνινγηθά 
ζπζηήκαηα.  
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         Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δεδνκέλσλ είλαη φηη δελ πξνζθέξνπλ θαλέλα ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ 
αηηία θαη ην ζθνπφ ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ νπνία απνηεινχλ δεδνκέλα. Γε καο ιέλε ηίπνηα γηα ην 
ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ ή ησλ αηφκσλ πνπ ελήξγεζαλ κε θάπνην ηξφπν. Γελ εκπεξηέρεηαη λφεκα 
ζηα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απιά πεξηγξάθνπλ έλα θνκκάηη κηαο ελέξγεηαο. Δίλαη ην ζχλνιν 
ησλ κε δνκεκέλσλ γεγνλφησλ θαη δηαγξακκάησλ πνπ γλσξίδνπκε. Σα έρνπκε θαηά θάπνηνλ 
ηξφπν ζηε δηάζεζή καο Γελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε απηά. ηελ νπζία, 
ηα δεδνκέλα είλαη ε πξψηε χιε γηα ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ. 

1.3 Πληροφορία  

Πιεξνθνξία είλαη νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ ζηνηρείν πξνέξρεηαη απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο κεραληζκφο δέρεηαη δεδνκέλα 
ηα επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν θαη απνδίδεη πιεξνθνξίεο. 

         Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα κήλπκα, ζπλήζσο κε ηε κνξθή ελφο 
εγγξάθνπ ή κηαο νπηηθήο ή αθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο. Όπσο θαη θάζε κήλπκα, ε πιεξνθνξία 
έρεη έλαλ απνζηνιέα θαη έλαλ παξαιήπηε. Ζ πιεξνθνξία έρεη ζαλ ζθνπφ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν ν παξαιήπηεο αληηιακβάλεηαη θάηη, λα επεξεάζεη ηελ θξίζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ. 

         Οη πιεξνθνξίεο δηαθηλνχληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο δηακέζνπ ζθιεξψλ θαη καιαθψλ 
δηθηχσλ. Έλα ζθιεξφ δίθηπν έρεη κία νξαηή θαη ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή: θαιψδηα, δνξπθνξηθά 
πηάηα, ηαρπδξνκηθά γξαθεία, δηεπζχλζεηο, θνπηηά ηαρπδξνκείνπ. ηα κελχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη 
κέζσ ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλνληαη ηα e-mail, παξαδνζηαθέο επηζηνιέο, παθέηα 
ππεξεζηψλ θαη δηθηπαθέο κεηαδφζεηο. Έλα καιαθφ δίθηπν είλαη ιηγφηεξν επίζεκν θαη νξαηφ. Ζ 
παξάδνζε ελφο ζεκεηψκαηνο ή ελφο απνθφκκαηνο θάπνηνπ άξζξνπ απφ έλαλ ππάιιειν κηαο 
εηαηξείαο ζε θάπνηνλ άιιν απνηειεί παξάδεηγκα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ κέζσ ελφο καιαθνχ 
δηθηχνπ. 

         ε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα, ε πιεξνθνξία εκπεξηέρεη λφεκα. Δίλαη νξγαλσκέλε κε βάζε 
θάπνην ζθνπφ. Σα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξία, φηαλ πξνζηίζεηαη ζε απηά λφεκα. 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξία: 

 

         • Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ ηα δεδνκέλα 

         • Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπλζέηνπλ 

         • Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε καζεκαηηθέο ή ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

         • Αλαδήηεζε γηα πηζαλά ιάζε ζηα δεδνκέλα θαη δηφξζσζή ηνπο 

         • χλνςε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα πην ζαθή θαη πεξηεθηηθή κνξθή 

 

          Δλ θαηαθιείδη, κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ε πιεξνθνξία είλαη δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη 

πξνζηεζεί λφεκα κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

1.4 Γνώση 

Σν πξψην πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο λα μέξεη γηα ηε γλψζε φηη δελ είλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη απιφ. 
Ζ γλψζε πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξνθνξία, φπσο ε πιεξνθνξία πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα. 

         Απηφ γίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο φπσο: 

χγθξηζε αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα δηάθνξα γεγνλφηα 

Αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

χλδεζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα θνκκάηηα γλψζεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα κέξνο 

πδήηεζε ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ κε άιινπο αλζξψπνπο 

         Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ. Δλψ ηα 
δεδνκέλα βξίζθνληαη κέζα ζε εγγξαθέο θαη ζπλαιιαγέο, θαη νη πιεξνθνξίεο ζε κελχκαηα, ε 
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γλψζε πξνέξρεηαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ, ή αθφκα θαη κέζα απφ 
νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο. Μεηαθέξεηαη δηακέζνπ δνκεκέλσλ κέζσλ φπσο βηβιία θαη έγγξαθα, 
θαη κέζα απφ πξνζσπηθή επαθή, είηε πξφθεηηαη γηα απιή ζπδήηεζε, είηε γηα δηδαζθαιία. Με 
άιια ιφγηα, ε γλψζε είλαη πιεξνθνξίεο ζπλδπαζκέλεο κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη 
βξίζθεηαη κέζα ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ. 

 

Δηθόλα: Αιιειεπίδξαζε πιεξνθνξίαο, γλώζεο, ηθαλόηεηαο θαη θαηαλόεζεο. 

         Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ζρεηηθέο κε ηε γλψζε. Ζ θαηαλφεζή 
ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο 
γεληθφηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ, λα δηακνηξάζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε γλψζε κε ηξφπν 
απνηειεζκαηηθφ. Οη αξρέο απηέο είλαη γλσζηέο σο ΄΄Σα 12 Αμηψκαηα ηεο Γλψζεο΄΄ θαη είλαη ηα 
εμήο:[2] 

1.4.1 Η γνώση είναι “ακατάστατη“ 

         ηνπο νξγαληζκνχο θάζε φςε ηεο γλψζεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα πάληα. Γελ κπνξνχκε 
λα απνκνλψζνπκε ην ιεγφκελν „„ζηνηρείν ηεο γλψζεο‟‟. Ζ νξγαλσζηαθή γλψζε ζπλδέεηαη κε ηελ 
θνπιηνχξα, ηηο δνκέο θαη ηελ ηερλνινγία ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ησλ αηφκσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Έηζη, θάζε πξνζπάζεηα λα απνκνλψζνπκε παξάγνληεο 
γλψζεο απνδεηθλχεηαη κία ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία . ε φ,ηη αθνξά ηε γλψζε δελ 
κπνξνχκε λα επηθεληξσζνχκε ζε έλα κφλν πξάγκα. Όζν θη αλ πξνζπαζήζνπκε λα 
απνκνλψζνπκε ηε γλψζε, βξίζθνπκε θάηη πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηήλ . 

1.4.2 Η γνώση είναι αυτό-οργανωμένη 

         ε έλαλ νξγαληζκφ ε γλψζε δεκηνπξγείηαη, δηαηεξείηαη, ηεξκαηίδεηαη θαη αλαλεψλεηαη 
θαζεκεξηλά. Ζ γλψζε νξγαλψλεηαη απφ κφλε ηεο. Απηφ γχξσ απφ ην νπνίν νξγαλψλεηαη είλαη ε 
ηαπηφηεηα θαη ν ζθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

1.4.3 Η γνώση αναζητά κοινότητες 

         Ζ γλψζε ηξέθεηαη απφ ηηο θνηλφηεηεο, Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θνηλφηεηα (ή 
θνηλσλία πιένλ) ηνπ Internet. Οη θνηλφηεηεο απηέο είλαη πιένλ ηφζν ηζρπξέο πνπ εκπιέθνπλ ζε 
επηθνηλσλία αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν. 

1.4.4 Η γνώση ταξιδεύει με τη γλώσσα 

         Ζ γιψζζα είλαη ην ιεθηηθφ απνηχπσκα ησλ εκπεηξηψλ καο. Υσξίο ηε γιψζζα δε ζα 
κπνξνχζακε λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα κνηξαζηνχκε ηηο εκπεηξίεο καο. Κάζε ηχπνο γλψζεο 
ηαμηδεχεη κε δηαθνξεηηθή γιψζζα. Κάζε γιψζζα καο εηζάγεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θφζκν 
εκπεηξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ησλ 
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ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ. Κάπνηνο ν νπνίνο δε γλσξίδεη 
απηή ηε γιψζζα δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην ρψξν ηεο δηαρείξηζεο. Δπεθηείλνληαο ηελ 
νξγαλσζηαθή γλψζε πξέπεη λα επεθηείλνπκε καδί θαη ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 
πεξηγξάςνπκε ηηο επαγγεικαηηθέο καο εκπεηξίεο θαη απφςεηο. 

1.4.5 Η γνώση είναι αφηρημένη 

         Θα ήηαλ πνιχ βνιηθφ λα κπνξνχζακε λα ζπιιάβνπκε επαθξηβψο φιε ηε γλψζε ζε 
θείκελα, παηέληεο, δηαλνεηηθφ θεθάιαην, βηβιηνζήθεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Παξ‟ φια απηά, ε 
ππεξβνιηθή ηππνπνίεζε νδεγεί ζε αθακςία ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε ράλεη πιένλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 
επειημίαο θαη απηφ-νξγάλσζεο πνπ έρεη θαη έηζη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά 
γηα ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο. 

1.4.6 Πιο χαλαρά είναι καλύτερα 

         Σα πξνζαξκνζηηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλψζεο ζπζηήκαηα θαίλνληαη αλνξγάλσηα θαη 
ρσξίο ζηαζεξνχο θαη αλακθηζβήηεηνπο θαλφλεο . Αιιά ην πνζνζηφ επηβίσζεο ηέηνησλ 
αληηθαηηθψλ θαη απνθεληξηθνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη κεγαιχηεξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα μνδέςνπκε άζθνπα πφξνπο θαη ελέξγεηα πξνζπαζψληαο λα ειέγμνπκε 
ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γλψζεο. 

1.4.7 Η γνώση αλλάζει συνεχώς 

         Γελ ππάξρεη θάπνηα κφληκε ιχζε ζηε δηαρείξηζε γλψζεο. Σα κνηίβα ηεο γλψζεο αιιάδνπλ 
ζπλερψο. Ζ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη ιχζε θάζε θνξά είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηηο 
ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο λα ζπλερίδνληαη θαη ηαπηφρξνλα αθήλεη θάζε επηινγή αλνηθηή . Ζ 
επειημία ζηελ πξνζέγγηζε θαη ηε ζθέςε είλαη απαξαίηεηε. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 
λα δνθηκάζνπκε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαξθψο ζπλερηδφκελε ζπδήηεζε γηα ηε γλψζε είλαη 
πνιχ πην ζεκαληηθή απφ ην ζθεθηφκαζηε γηα ηελ θαιχηεξε κφληκε ιχζε. 

1.4.8 Η γνώση δεν διογκώνεται για πάντα- πάντα κάτι τερματίζεται ή χάνεται 

         Πνιινί άλζξσπνη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ε γλψζε 
δηνγθψλεηαη ζπλερψο. Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όπσο αθξηβψο θαη ζηε 
θχζε, ε ζπλερήο δηφγθσζε δελ πθίζηαηαη ζηε γλψζε. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζην λα 
αλαπηχζζνπκε ηε γλψζε θαη απιά λα πξνζζέηνπκε ζηε γλψζε. Σν λα παχνπκε λα 
ρξεζηκνπνηνχκε μεπεξαζκέλεο ηερληθέο θαη ηξφπνπο ζθέςεο , ή αθφκα θαη λα ΄΄απνζχξνπκε΄΄ 
ηκήκαηα γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ζπκβάιιεη ζηε δσηηθφηεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο. 

1.4.9 Δεν υπάρχει αρχηγός 

         ηελ νπζία, ε γλψζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Μφλν φηαλ νη άλζξσπνη 
ζπλεξγάδνληαη γελληέηαη θαη αμηνπνηείηαη ε γλψζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ έλα 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζπιινγηθήο γλψζεο. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο 
γλψζεο δε δηαρεηξίδνληαη ηελ ίδηα γλψζε. Απηφ πνπ θάλνπλ είλαη λα βνεζνχλ ζηε εχξεζε θαη 
δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε, δεκηνπξγία, δηακνίξαζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο. 
Έλαο δηαρεηξηζηήο γλψζεο κπνξεί επίζεο λα θαηαθεχγεη ζε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνκάθξπλζε 
εκπνδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο απηέο λα 
αλζίζνπλ. 

1.4.10 Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κανόνες και συστήματα 

         Δθφζνλ ε γλψζε είλαη απηφ-νξγαλσκέλε ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα λα εμειηρζεί είλαη 
λα αθαηξέζνπκε ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζην δξφκν γηα ηελ απηφ-νξγάλσζή ηεο. Ζ γλψζε ζα 
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αλαπηπρζεί απφ κφλε ηεο κφλν ζε έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ. Δίλαη άζθνπν λα μνδεχνπκε 
ελέξγεηα θαη πφξνπο δεκηνπξγψληαο θαζνδεγεηηθέο γξακκέο, θαλφλεο θαη ηερλνινγηθά 
ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά. Δίλαη πνιχ θαιχηεξν λα δνχκε ηη 
δνπιεχεη απνηειεζκαηηθά θαη λα θαηαζηξψζνπκε κεζφδνπο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ηε 
θπζηθή δηαδηθαζία. 

1.4.11 Δεν υπάρχει η τέλεια λύση 

         Γελ ππάξρεη θάπνηα ΄΄καγηθή΄΄ δηαδηθαζία ή θαιχηεξε πξαθηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
γλψζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο νξγαλσζηαθήο πιεξνθνξίαο. Ζ γλψζε πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη 
ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλζίζεη. Οη θαηάιιειεο ιχζεηο 
απαηηνχλ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, πξνζεθηηθή ζθέςε, ζηνραζηηθή ινγηθή, πεηξακαηηζκφ θαη 
δηαξθή αλαπξνζαξκνγή. 

1.4.12 Σο πώς ορίζουμε το “πρόβλημα” της γνώσης καθορίζει και το πώς θα το 

χειριστούμε 

         Ζ γλψζε έρεη πνιιέο πηπρέο. Δάλ έλαο νξγαληζκφο έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ θαηνρή 
γλψζεο, ηφηε νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ απφθηεζε θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο ε 
νπνία πξνζηαηεχεηαη κέζσ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θαηνρπξσκέλσλ παηεληψλ. Δάλ 
θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηακνίξαζε ηεο γλψζεο, ηφηε δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηαξθή ξνή ηεο 
επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 
ελαζρφιεζε κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο γλψζεο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε πην απνηειεζκαηηθψλ 
ηξφπσλ γηα ηε δεκηνπξγία, πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ηεο. Κάηη ηέηνην απαηηεί εηο βάζνο 
θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηεο γλψζεο θαη ηδηαίηεξα κεγάιε αθνζίσζε. 
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2 υστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 
γλψζεο, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems – CMS). 

2.1 Σι είναι σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη κηα εηαηξία ην site ηεο 
ελεκεξσκέλν ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κηα εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα πνιιά 
ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 
κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 
 
         Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) 
αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ 
πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο θ.ιπ., κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε 
απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ 
αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία 
ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online 
WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, 
παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη 
αλάγθε. 

         Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη 
ζπλδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα 
επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. Μέζσ ελφο απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ 
(browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ 
ηφπν. 
         Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε έλα website δελ είλαη 
άιιν παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην site θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη 
(πξνζζέηεη), δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 
ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ ζέινπκε λα 
εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη ν εηδηθφο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI θ.ιπ.), ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα 
εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο.  

         Έηζη, γηα ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο εθεκεξίδαο π.ρ., πνπ απαηηεί εχινγα θαζεκεξηλή 
ελεκέξσζε αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα Content Management, ζα πξέπεη ν 
ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ (designer) λα δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα κε ηα γξαθηθά, ηελ 
πινήγεζε θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ website, ν ππεχζπλνο χιεο λα 
ηνπνζεηήζεη ην πεξηερφκελν ζηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζέιεη, θαη λα ελεκεξσζνχλ νη 
ζχλδεζκνη ησλ ππφινηπσλ ζειίδσλ ψζηε λα ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνχξγηα. Αθνχ ηελ 
απνζεθεχζεη, πξέπεη λα ηελ αλεβάζεη ζην website καδί κε ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο πνπ 
άιιαμαλ.  

         Αληηζέησο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί κε ρξήζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο CMS, ην κφλν 
πνπ έρεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη λα αλνίμεη ηε ζρεηηθή θφξκα εηζαγσγήο λένπ άξζξνπ 
ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ website θαη λα γξάςεη ή λα επηθνιιήζεη (copy-paste) ηα ζηνηρεία 
πνπ επηζπκεί. Απηφκαηα, κεηά ηελ θαηαρψξηζε γίλνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ην άξζξν λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζηνπο 
επηζθέπηεο θαη φινη νη ζχλδεζκνη πξνο απηφ ελεκεξσκέλνη.  

         Με ηελ απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ησλ CMS ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γίλεηαη εκθαλέο φηη 
ην κέιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε φηη αθνξά πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
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αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, αθνχ πξνζθέξνπλ 
πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηαρχηεηα θαη επθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπο. 

         Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 
αληηθαηαζηήζνπλ έλα ζπκβφιαην ζπληήξεζεο επάμηα. Σα CMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα: 

 Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ θ.ιπ.) 

 Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

 Καηαιφγνπο πξντφλησλ 

 Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ 

 Online ππνζηήξημε 

 Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο 

 Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

 Γηαθεκίζεηο 

 Γειηία Σχπνπ 

 Όξνπο θαη ζπκβφιαηα 

 Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο 

 

         Έλα νινθιεξσκέλν CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο δπλακηθέο 
πιεξνθνξίεο ηνπ site θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 
δηαρεηξηζηψλ ηνπ. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νινθιεξσκέλνπ 
CMS είλαη: 

 Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ 
ηφπνπ 

 Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε 

 Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο 

 Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

 Δχθνιε ρξήζε θαη άκεζε γλψζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο γίλεηαη κε ηνπο 
γλσζηνχο θεηκελνγξάθνπο 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφκαηε δεκηνπξγία 
αξρείνπ 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή ηνπ 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινήγεζε (navigation) ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 Αιιαγή ζρεδηαζκνχ ή ηξφπνπ πινήγεζεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε 
φισλ ησλ ζειίδσλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε 

 Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ 
αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages) 

 Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, αθνχ δελ 
ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 
αλάπηπμε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά 

 Όιν ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηελ/ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε 
πην εχθνια θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο 

 

         Αζθαιψο ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ην 
CMS, πνπ άιινηε ρξεψλνληαη επηπιένλ θαη άιινηε ελζσκαηψλνληαη θαη πξνζθέξνληαη δσξεάλ 
πξνο ρξήζε, φπσο: 
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 Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ banners, δεκνζθνπήζεσλ θαη 
παξακεηξνπνίεζεο (personalisation) 

 Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαδφκελα sites (syndication) 

 ηαηηζηηθά 

 Γηαρείξηζε κειψλ 

 Newsletters 

 Forum 

3 Κατηγορίες υστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου με βάση 

την επεξεργασία. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ CMS: επεμεξγαζίαο offline (offline processing), 
επεμεξγαζίαο online (online processing) θαη πβξηδηθά ζπζηήκαηα (hybrid systems).Οη φξνη απηνί 
πεξηγξάθνπλ ην πφηε θαη ην πψο εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα παξνπζίαζεο (presentation 
templates) γηα λα δηακνξθψζνπλ κηα ηζηνζειίδα. 

3.1 Επεξεργασία Offline 

Απηά ηα ζπζηήκαηα πξνεπεμεξγάδνληαη φιν ην πεξηερφκελν, εθαξκφδνληαο πξφηππα πξηλ απφ 
ηε δεκνζίεπζε γηα λα παξάγνπλ ηζηνζειίδεο. Σα ζπζηήκαηα Sagar Vignette θαη Bricolage είλαη 
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπζηήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπζηήκαηα πξνεπεμεξγαζίαο 
δελ απαηηνχλ έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή γηα λα εθαξκφζνπλ ηα πξφηππα, κπνξνχλ επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο θαζαξά εξγαιεία ζρεδίαζεο. Σν ζχζηεκα Adobe Contribute απνηειεί 
έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. 

3.2 Επεξεργασία Online 

Απηά ηα ζπζηήκαηα εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα θαη‟ απαίηεζε (on–demand). Ο θψδηθαο HTML 
παξάγεηαη φηαλ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα, ή "ηξαβηνχληαη" απφ κηα κλήκε cache. 
Μεξηθνί απφ ηα πην γλσζηά ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα (open source) ζε απηή ηελ θαηεγνξία 
είλαη ηα Mambo, Joomla! , Drupal, WordPress, Zikula θαη Plone. 

3.3 Τβριδικά υστήματα 

Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηηο offline θαη online πξνζεγγίζεηο. Μεξηθά απφ απηά ηα 
ζπζηήκαηα παξάγνπλ εθηειέζηκν θψδηθα (π.ρ. JSP, PHP, Perl) παξά ζηαηηθφ HTML, έηζη ψζηε 
ην ίδην ην CMS λα κε ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε Web server. Άιια ηέηνηα ζπζηήκαηα, 
φπσο ην Blosxom, είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ είηε ζε offline είηε ζε online ιεηηνπξγία.  

         Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη επίζεκα σο 
εκπνξηθά πξντφληα ινγηζκηθνχ ην 1995 κε δχν αξρηθά πξντφληα, ην TeamSite ηεο Interwoven 
θαη ην Vignette Content Management ηεο Vignette. Με ηελ εμέιημε ηνπ Internet, ε ζεκαζία ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ σο θνκκάηη ηεο ππνδνκήο IT ελφο νξγαληζκνχ άξρηζε λα γίλεηαη νινέλα θαη 
κεγαιχηεξε. Έηζη, πξνκεζεπηέο απφ παξφκνηεο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
Documentum θαη FileNet, εηαηξεηψλ κε καθξά παξάδνζε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο 
Δγγξάθσλ (Document Management) άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηα δηθά ηνπο CMS. Άιινη 
πξνκεζεπηέο, φπσο νη Stellent θαη RedDot Solutions, άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ  εκθάληζή ηνπο. 
Μέρξη ην 2002, ηα ηκήκαηα IT είραλ αξρίζεη λα αλαδεηνχλ έλα κνλαδηθφ πξνκεζεπηή πνπ ζα 
κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί φιν ην κε δνκεκέλν πεξηερφκελν (έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, 
νπηηθναθνπζηηθά κέζα θηι.) θαη ε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ Web (WCM) έγηλε ππνζχλνιν κηαο 
λέαο ππεξθαηεγνξίαο, ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Enterprise Content 
Management – ECM). 
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4 Κατηγορίες υστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου με βάση 

αν είναι ανοικτού η κλειστού κώδικα. 

Τπάξρεη κηα κεγάιε ιίζηα απφ CMS θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη ειεχζεξα αλνηθηνχ θψδηθα ( free 
open source) θαη άιια ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα αγνξάζνπκε άδεηα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
(licence). Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο CMS κε βάζε ησλ θψδηθα πνπ έρνπλ γξαθηεί είλαη ηα CMS 
αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ θψδηθα. 

4.1 CMS ανοικτού κώδικα. 

Wordpress: Σν WordPress έρεη έλα ζχζηεκα πξνηχπσλ ηζηνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλαλ 
επεμεξγαζηή πξνηχπσλ. Οη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηε ζέζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ 
ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επεμεξγάδνληαη θψδηθα PHP ή HTML. 
Μπνξνχλ επίζεο λα εγθαζηζηνχλ θαη λα αιιάδνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ νπηηθψλ ζεκάησλ. 
Μπνξνχλ αθφκα λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ θψδηθα PHP θαη HTML ζηα νπηηθά ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ 
λα επηηχρνπλ πξνρσξεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

Joomla: Δίλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο, 
εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ζην 
δηαδίθηπν κηαο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδα, αιιά θαη ελφο εηαηξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δίλαη 
πξνζαξκφζηκν ζε πεξηβάιινληα επηρεηξεκαηηθήο θιίκαθαο φπσο ηα intranets κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. Οη δπλαηφηεηεο επέθηαζήο ηνπ είλαη πξαθηηθά κεγάιεο. 

 

Drupal: Σν Drupal είλαη έλα αλνηρηνχ θψδηθα χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερφκελνπ (CMS). 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηζηφηνπσλ. Ζ 
ζηαζεξφηεηα, επειημία θαη ε αζθάιεηα ηνπ είλαη κεξηθά απ ηα ζεκεία αλαθνξάο ηνπ. 

 

Xoops: Σν ζχζηεκα XOOPS είλαη θαη απηφ έλα open-source CMS γξακκέλν ζε PHP. Δίλαη 
ζρεδηαζκέλν ηκεκαηηθά θαη έρεη αληηθεηκελνζηξαθή ραξαθηεξηζηηθά. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην XOOPS είλαη MySQL. To φλνκα XOOPS είλαη αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ eXtensible 
Object Oriented Portal System. 

4.2 CMS κλειστού κώδικα. 

Vignette CMS: Σα πξντφληα ηεο Vignette βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ θαη λα 
δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Δίλαη κηα έκπεηξε εηαηξία απνδνηηθφηεηαο, ε 
νπνία ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. Οη Intranet, extranet θαη internet ιχζεηο ηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ portal, 
integration, enterprise content management θαη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα 
απνδψζνπλ κνλαδηθά πξνηεξήκαηα. 

 

Jalios JCMS: Δίλαη έλα enterprise content management (ECM) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ 
Jalios, κηα γαιιηθή εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 2001 θαη εδξεχεη ζην Παξίζη, Γαιιία. Πεξηιακβάλεη, 
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, δηαρείξηζε εγγξάθσλ, 
collaboration, workflow θαη πχιεο. 

 

Dynamicweb: Δίλαη πξντφλ ηεο Dynamicweb Software Ltd ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή 
web-based ιχζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αγνξά. Όια ηα πξντφληα είλαη modular θαη 
έρνπλ επεθηαζεί εχθνια γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ Dynamicweb Software 
Ltd αλαπηχζζεη ηξία θχξηα πξντφληα Synkron Via, Dynamicweb ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 
Dynamicweb CMS. Σν Dynamicweb CMS είλαη έλα πνιπγισζζηθφ θαη θηιηθφ χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/PHP
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
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πεξηερνκέλνπ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, extranets θαη Intranets. Βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία 
Microsoft .NET θαη έρεη επηιερζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 εηαηξίεο θαη Οξγαληζκνχο ζε 
δηάθνξεο ρψξεο. (Iterating, 2009) 

 

Powerfront CMS: Σν PowerFront παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ, ζέκαηα 
αζθάιεηαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, procurement, reporting options θαη ππνζηήξημε. ηφρνο ηεο 
είλαη ε ππνζηήξημε ηζηνζειίδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, intranets, extranets ή procurement websites. 

 

 

 

5 Εισαγωγή στο ύστημα Joomla 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Joomla. Θα 
εμεγήζνπκε ηη αθξηβψο είλαη απηφ ην εξγαιείν θαη ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

 

5.1 Σι είναι το Joomla 

Σν Joomla! είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (open source) ην νπνίν πινπνηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System – CMS απφ ηψξα θαη ζην 
εμήο) ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (World Wide Web) θαη ζε ελδνδίθηπα (intranets).. Οη ιέμεηο-θιεηδηά 
είλαη “δηαρείξηζε” θαη “πεξηερφκελν” θαη αλαθέξνληαη ζε έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζε πιεξνθνξίαο. Σν δηαδίθηπν κε 
ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή έρεη εθαηνκκχξηα ηζηφηνπνπο (websites) νη νπνίνη είλαη βαζηζκέλνη ζε 
CMS. Οη ηζηφηνπνη απηνί έρνπλ νκάδα δηαρείξηζεο (administration team) θαζψο θαη ηειηθνχο 
ρξήζηεο (users). Πξαθηηθά, ηα CMS είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή γηαηί επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε εμειηγκέλσλ ηζηφηνπσλ κε ειάρηζην ή κεδεληθφ πξνγξακκαηηζηηθφ θφπν, κηαο θαη 
πξνζθέξνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα απηφ.  

         Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ CMS είλαη φηη απνηεινχλ ινγηζκηθφ ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε κπνξεί λα 
γίλεη κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (π.ρ. Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer θ.α.). 
Δπηπξφζζεηα, φιε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηεο δηεπαθήο ηνπ 
θπιινκεηξεηή, αθνχ απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη πξνζβάζηκν κέζσ κηαο δηεχζπλζεο 
δηαδηθηχνπ. Δίλαη γξακκέλν ζε γιψζζα PHP θαη ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL εμ 
νξηζκνχ. 

5.2 Δομή ενός CMS 

Σα θπξηφηεξα δνκηθά ζηνηρεία ελφο CMS είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γηεπαθή ρξήζηε (Front-End) 

 Γηεπαθή δηαρεηξηζηψλ (Back-End) 

o Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο (configuration settings) 

o Ρπζκίζεηο πξφζβαζεο ρξεζηψλ (Access control settings) 

 Πξφηππα (Templates) 

 Δπεθηάζεηο (Extensions) 
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5.3 Διεπαφές Χρήστη και διαχειριστών 

Ζ δηεπαθή ρξήζηε απνηειεί ην κέξνο ηνπ CMS πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο (απινχο 
ή δηαπηζηεπκέλνπο) ηνπ ηζηφηνπνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηεπαθή δηαρεηξηζηψλ  απνηειεί ην 
επίπεδν δηαρείξηζεο γηα ηελ νκάδα ζπληήξεζεο θαη πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο 
ζπζηήκαηνο, δηαρείξηζεο ρξεζηψλ (πξνζζήθε / αθαίξεζε / ζέκαηα πξφζβαζεο), δηαρείξηζεο 
επεθηάζεσλ θαη ηέινο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ απηνχ θαζεαπηνχ. Σν Joomla επηηξέπεη 
ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα ζέηνπλ θαζνιηθέο παξακέηξνπο δηακφξθσζεο (global configuration 
parameters) νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα άξζξα. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπκκνξθψλνληαη εμ νξηζκνχ κε απηέο ηηο παξακέηξνπο, αιιά θάζε ζειίδα κπνξεί λα έρεη ηηο 
δηθέο ηεο ξπζκίζεηο γηα θάζε παξάκεηξν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα 
εκθαλίδεηαη ν ζπληάθηεο ελφο άξζξνπ, λα κελ εκθαλίδεηαη, ή απιά λα επηιέμνπκε ηελ θαζνιηθή 
παξάκεηξν "εκθάληζε ζπληάθηε" ("show author"). 

 

 

5.4 Πρότυπα 

Σα πξφηππα (templates) απνηεινχλ ην αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηνπ ηζηνηφπνπ πνπ ζα 
βαζηζηεί ζε CMS. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηα πξφηππα σο θελέο καθέηεο πάλσ ζηηο νπνίεο 
ζα ηνπνζεηεζεί ην πεξηερφκελνπ πνπ ζα επηιέμνπκε λα εκθαλίδεηαη απφ ην CMS. ηα πξφηππα 

θαζνξίδνληαη νη παξάκεηξνη εκθάληζεο ηεο ζειίδαο (ρξψκαηα, δηαζηάζεηο, ηππνγξαθία) θαζψο 
επίζεο παξέρνληαη φια ηα αξρεία γξαθηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εκθάληζή ηεο. 

5.5 Επεκτάσεις 

Οη επεθηάζεηο απνηεινχλ θνκκάηηα ινγηζκηθνχ (software components) ηα νπνία αθνινπζνχλ 
έλα θαζνξηζκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε ην 
CMS θαη λα επεθηείλνπλ αθνινχζσο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Οη επεθηάζεηο θάλνπλ έλα CMS 
φπσο ην Joomla! εμαηξεηηθά ηζρπξφ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο 
απηνχ, κέζσ κηαο εμαηξεηηθά δξαζηήξηαο θνηλφηεηαο πξνγξακκαηηζηψλ. 

          Έλα παξάδεηγκα απηψλ ησλ επεθηάζεσλ είλαη ηα "Plugins" (πξσηχηεξα γλσζηά σο 
"Mambots"). Σα Plugins είλαη επεθηάζεηο ηνπ ππφβαζξνπ (background) ηνπ Joomla θαη ηα νπνία 
επεθηείλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πέξα απφ ηα Plugins, ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο θαη άιιεο πην πνιχπινθεο επεθηάζεηο. Σα "πζηαηηθά" ("Components") επηηξέπνπλ 
ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα εθηεινχλ εξγαζίεο φπσο ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ, ε επέθηαζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ, ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backups) ηνπ ηζηνρψξνπ, 
ε κεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ θαη ε δεκηνπξγία δηεπζχλζεσλ URL πνπ είλαη πην θηιηθέο ζην 
ρξήζηε. Σα "Modules" εθηεινχλ εξγαζίεο φπσο ε εκθάληζε ελφο εκεξνινγίνπ ή ε εηζαγσγή 
απηνζρέδηνπ θψδηθα κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ηελ ζηηγκή ην Joomla ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα http://extensions.joomla.org/ ηνπ απαξηζκεί πεξηζζφηεξεο απφ 5000 
επεθηάζεηο.   

5.6 Ιστορική Αναδρομή 

ηα κέζα ηνπ 2000, ε αγνξά ηεο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Web δηαζπάζηεθε αθφκε 
πεξηζζφηεξν κε ηελ εκθάληζε λέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ήξζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο 
παξαδνζηαθνχο πξνκεζεπηέο WCM. ήκεξα, ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Web 
ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο: Επιχειρηζιακά (Enterprise) κε θπξηφηεξα ηα Vignette, 
Interwoven, Documentum θαη Oracle, Μεζαίας Αγοράς (Mid-Market) κε θπξηφηεξα ηα Ektron, 
PaperThin θαη Ingeniux, Ανοικηού Κώδικα (Open Source) κε θπξηφηεξα ηα JJoomla, Drupal, 
PHP-Nuke θαη Alfresco, θαη Saas (Software as a Service – Λογιζμικό ως Υπηρεζία) 
κεθπξηφηεξα ηα Clickability, Crownpeak θαη Hot Banana. 

http://extensions.joomla.org/
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         Σν Joomla απέθηεζε πλνή ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2005 απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ 
Mambo, ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη απφγνλνο. Δθείλε ηελ επνρή ην φλνκα Mambo ήηαλ ην εκπνξηθφ 
ζήκα ηεο Miro International Pty Ltd, ε νπνία δεκηνχξγεζε έλα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ κε 
ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ λνκηθή ηνπ πξνζηαζία απφ κελχζεηο. 
Ζ νκάδα αλάπηπμεο ηζρπξίζηεθε φηη πνιιά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ ηδξχκαηνο ήηαλ ελάληηα ζε 
πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο πνπ είραλ γίλεη απφ ηελ εθιεγκέλε επηηξνπή, παξνπζίαδαλ έιιεηςε 
ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο θαη πεξηειάκβαλαλ εγθπθιίνπο πνπ παξαβίαδαλ 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο αλνηθηνχ θψδηθα. 

         Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ε νκάδα αλάπηπμεο δεκηνχξγεζε κηα ηζηνζέζε κε ηελ νλνκαζία 
OpenSourceMatters κε ζθνπφ λα δηακνηξάζεη πιεξνθνξίεο ζε ρξήζηεο, ππεχζπλνπο 
αλάπηπμεο, ζρεδηαζηέο θαη ζην επξχ θνηλφ γεληθφηεξα. Ο αξρεγφο ηνπ εγρεηξήκαηνο Andrew 
Eddie ή αιιηψο "MasterChief" έγξαςε κία αλνηθηή επηζηνιή ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δεκφζην 
forum ηνπ ηζηνρψξνπ mamboserver.com. Υίιηνη άλζξσπνη έγηλαλ κέιε ηνπ ηζηνρψξνπ 
opensourcematters.org κέζα ζε κία κέξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο εμέθξαζαλ 
κελχκαηα ζπκπαξάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο. 

         ηηο δχν εβδνκάδεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Andrew Eddie, νη νκάδεο 
αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη ε θνηλφηεηα ζπλέρηδε λα κεγαιψλεη. Ο θαζεγεηήο Eben Moglen θαη ε 
εηαηξεία ηνπ Software Freedom Law Center (SFLC) βνήζεζαλ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ 
Joomla μεθηλψληαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005. Ζ SFLC παξέρεη κέρξη ζήκεξα λνκηθή ππνζηήξημε 
θαη θαζνδήγεζε ζην εγρείξεκα Joomla. 

         ηηο 18 Απγνχζηνπ 2005 ν Andrew Eddie δήηεζε ηε ζπκβνιή ηεο θνηλφηεηαο γηα 
πξνηεηλφκελα νλφκαηα γηα ην εγρείξεκα. Ζ νκάδα αλάπηπμεο ηφληζε φηη απηή ζα έπαηξλε ηελ 
ηειηθή απφθαζε γηα ην φλνκα βαζηδφκελε ζηε ζπκβνιή ηεο θνηλφηεηαο. Σν φλνκα ην νπνίν 
επέιεμε ηειηθά ε θνηλφηεηα δελ ήηαλ ζηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα πνπ είραλ πξνηαζεί απφ ηελ 
θνηλφηεηα. Αληίζεηα, επηιέρζεθε κέζα απφ δηαβνπιεχζεηο κε κία επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 
νκάδα, ε νπνία πιεξψζεθε απφ ηελ Open Source Matters. ηηο 1 επηεκβξίνπ 2005, ην λέν 
φλνκα, "Joomla", αλαθνηλψζεθε. 

         ηηο 7 επηεκβξίνπ 2005 ε νκάδα αλάπηπμεο δήηεζε ηελ ππνβνιή ινγφηππσλ απφ ηελ 
θνηλφηεηα, θάιεζε ηελ θνηλφηεηα λα ςεθίζεη γηα ην λέν ινγφηππν θαη αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε 
ηεο θνηλφηεηαο ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2005. 

         Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Joomla (Joomla 1.0.0) αλαθνηλψζεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2005. 
ηελ νπζία επξφθεηην γηα κηα επαλέθδνζε ηνπ Mambo 4.5.2.3 εκπινπηηζκέλε κε δηάθνξεο 
δηνξζψζεηο ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ (bugs) θαη ζεκάησλ αζθαιείαο. . Σν Joomla θέξδηζε ην 
βξαβείν Packt Publishing Open Source Content Management System ην 2006 θαη ην 2007. 

         ηηο 27 Οθησβξίνπ 2008 ε Packt Publishing αλαθεξχζζεη ηνλ Johan Janssens  "Most 
Valued Person" (MVP) γηα ηελ δνπιεία ηνπ ζαλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 
1.5 Joomla Framework and Architecture. Σν 2009 ν  Louis Landry παξέιαβε ην βξαβείν "Most 
Valued Person" γηα ηνλ ξφιν ηνπ σο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ηνπ Joomla.ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2008 βγήθε ε έθδνζε 1.5 ηνπ Joomla κε πην πξφζθαηε ηελ 1.5. 
1.8 (28 Μαΐνπ 2010).Σνλ Μάην θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010  βγήθαλ θάπνηεο beta versions 1.6 ηνπ 
Joomla γηα δνθηκαζηηθνχο ζθνπνχο. 
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6 Εγκατάσταση του Joomla σε περιβάλλον Windows. 

6.1 Εγκατάσταση λογισμικού XAMPP  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε έλαλ server 
εγθαηεζηεκέλν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα ηξέμεη ην Joomla. Ο πην εχθνινο ηξφπνο  λα 
εγθαηαζηήζνπκε έλαλ server ζηνλ ππνινγηζηή καο είλαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Xampp. Σν 
ινγηζκηθφ Xampp δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη κπνξνχκε λα ην θαηεβάζνπκε απφ ηελ ηζηνζειίδα 
(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html.) ην νπνίν κε ειάρηζηεο ξπζκίζεηο θαη ρσξίο 
εγθαηάζηαζε, παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα Apache, PHP, Mysql καδί κε ην ινγηζκηθφ 
phpMyAdmin.  

Σν XAMPP είλαη έλα αξθηηθφιεμν γηα:  

 X (meaning cross-platform) X (δειαδή cross-platform)  

 Apache HTTP Server  

 MySQL  

 PHP  

 Perl  

         Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην Xampp παηάκε ην exe αξρείν, ζην extract path δίλνπκε ηνλ 
θεληξηθφ θαηάινγν ηνπ ζθιεξνχ καο δίζθνπ (γηα επθνιία π.ρ. C:\ ) θαη ην αξρείν 
setup_xampp.bat. εθηειείηαη απηφκαηα. Σν XAMPP  ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ θαηάινγν C:\xampp 

 
Δηθόλα:Xampp installer 

          ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε έλαλ θπιινκεηξεηή (π.ρ. Mozilla Firefox) θαη πεγαίλνπκε ζηε 
δηεχζπλζε http://localhost/xampp (ή http://127.0.0.1/xampp εάλ έρνπκε Windows Vista). Δάλ φια 
έρνπλ πάεη θαιά ζα πξέπεη λα καο εκθαληζηεί κηα ζειίδα φκνηα απηήο ηεο εηθφλαο. 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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          Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο εηθφλαο 4.2.1-1 θαίλνληαη νη 
ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην xampp θαη ζηελ θεληξηθή νζφλε ε πεξηγξαθή ηεο 
ιεηηνπξγίαο πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο. Δπίζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ "XAMPP Control Panel" 
κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ή λα ζηακαηήζνπκε νπναηδήπνηε ιεηηνπξγεία ηνπ Xampp. Γείηε ηελ 
παξαθάησ εηθφλα. 

 
Δηθόλα: XAMPP Control Panel 

         Γηα λα αλεβάζνπκε αξρεία ζηνλ Web Server: Πεγαίλνπκε ζηνλ θαηάινγν 
C:\xampplite\htdocs δεκηνπξγνχκε έλα θαηάινγν π.ρ. my_project. Σα αξρεία πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θαηάινγν απηφ ζα είλαη πξνζβάζηκα ζηε δηεχζπλζε 
http://localhost/my_project (ή http://127.0.0.1/my_project) 

 

 

http://127.0.0.1/my_project
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6.2 Apache HTTP Server 

Ο Apache HTTP Server, θνηλψο απνθαινχκελν απιψο Apache IP είλαη έλαο web server πνπ 
δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ World Wide Web θαη ην 2009 έγηλε ν 
πξψηνο web server πνπ ζα μεπεξάζεη ηα 100 εθαηνκκχξηα web site. Netscape Communications 
CorporationSun Java System Web ServerUnix Ο Apache ήηαλ ε πξψηε βηψζηκε ελαιιαθηηθή 
ιχζε γηα ηελ Netscape Communications Corporation web server (γλσζηφο ζήκεξα σο Sun Java 
System Web Server), θαη πνπ έθηνηε έρεη εμειηρζεί θαη γηα άιια Unix-web servers πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ. Linux Ζ πιεηνςεθία ησλ web 
servers ρξεζηκνπνηψληαο Apache είλαη Linux web servers.  

         Ο Apache αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ κηα αλνηρηή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, 
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Apache Software Foundation. operating systems UnixGNU Free BSD Linux 
Solaris Novell NetWareMac OS XMicrosoft WindowsOS/2TPFeComStation Ζ εθαξκνγή είλαη 
δηαζέζηκε γηα κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Unix, ην GNU, FreeBSD, Linux, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, Microsoft Windows, OS / 2, 
TPF, θαη eComStation. Apache Licensefree softwareopen source software θαη ραξαθηεξίδεηαη 
σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα.  

         Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1996 Apache έρεη ηα πην δεκνθηιή HTTP server γηα ην World Wide 
Web. [update]websites[ 3 ] Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 [ελεκέξσζε] Apache εμππεξεηνχληαη άλσ 
ησλ 46% φισλ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη άλσ ηνπ 66% ηεο εθαη. πνιπζχρλαζηεο. 

6.3 MySQL 

Ζ MySQL είλαη έλα ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν έρεη 
πεξηζζφηεξα απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί σο δηαθνκηζηήο 
πνπ παξέρεη πνιιαπινχο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά απφ βάζεηο δεδνκέλσλ.  

           Σν έξγν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα είλαη δηαζέζηκν, ππφ ηνπο φξνπο ηεο GNU General Public 
License, θαζψο θαη ζην πιαίζην πνηθίισλ ζπκθσλίσλ. Ζ MySQL αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ κηα θαη κφλν γηα ην θέξδνο-επηρείξεζε, ζηε ζνπεδηθή εηαηξεία MySQL AB, ηψξα κηα 
ζπγαηξηθή ηεο Sun Microsystems, πνπ θαηέρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ηα πεξηζζφηεξα 
απφ ηα codebase. Oracle Corp.Oracle database ηηο 20 Απξηιίνπ, 2009 Oracle Corp., πνπ 
αλαπηχζζεη θαη πσιεί ην ηδηφθηεην βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Oracle, αλαθνίλσζαλ κηα ζπκθσλία 
γηα ηελ απφθηεζε Sun Microsystems. 

6.4 PHP 

Ζ PHP είλαη κηα scripting γιψζζα πνπ αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί γηα ηελ παξαγσγή δπλακηθψλ 
ηζηνζειίδσλ. command line interface standalone graphical applications.Έρεη εμειηρζεί ζην λα 
πεξηιακβάλεη κηα γξακκή εληνιψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε standalone γξαθηθψλ 
εθαξκνγψλ.  

         Δλψ PHP δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ Rasmus Lerdorf ην 1995, ε θχξηα εθαξκνγή ηεο 
PHP είλαη ηψξα παξάγεηαη κε ηελ νκάδα ηεο PHP θαη ρξεζηκεχεη σο ην de facto πξφηππν γηα 
ηελ PHP, δηφηη δελ ππάξρεη επίζεκσλ πξνδηαγξαθψλ.  

         Ζ PHP είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, γεληθνχ ζθνπνχ scripting γιψζζα ε νπνία 
είλαη εηδηθά θαηάιιειε γηα αλάπηπμε web θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ HTML. Δίλαη γεληθά 
εθηειείηαη ζε έλαλ web server, ιακβάλνληαο σο PHP θψδηθα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδεο 
σο παξαγσγή. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε web servers θαη ζε ζρεδφλ θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
θαη πιαηθφξκα δσξεάλ. Ζ PHP είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο 
θαη 1 εθαη. web servers.  
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6.5 Perl 

Ζ Perl είλαη κηα πςεινχ επηπέδνπ, δπλακηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ Perl είρε αξρηθά 
αλαπηπρζεί απφ ηνλ Larry Wall, κηα γισζζνιφγνο εξγαζίαο σο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο γηα ηε 
NASA, ην 1987, σο γεληθφ ζθνπφ Unix scripting γιψζζα γηα λα θάλεη πην εχθνιε ηελ 
επεμεξγαζία έθζεζεο. Απφ ηφηε, έρεη ππνζηεί πνιιέο αιιαγέο θαη αλαζεσξήζεηο θαη λα γίλεη 
επξέσο δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Ο Larry Wall ζπλερίδεη λα επηβιέπεη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ππξήλα ηεο γιψζζαο, θαη ηελ επεξρφκελε έθδνζε, Perl 6.  

         Ζ Perl δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο C, shell scripting (sh), AWK, θαη sed. Ζ γιψζζα δεκηνπξγεί θείκελν εγθαηαζηάζεο θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κε δηεπθφιπλζε θαη εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ αξρείσλ θεηκέλνπ. 
Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ γξαθηθψλ, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο, ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ, ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ βάζε δεδνκέλσλ θαη ε 
πξφζβαζε CGI πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην Web. Σν φλνκα Perl είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ: "ην 
ειβεηηθφ ζηξαηφ αιπζνπξίνλα ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ" ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

6.6 Εγκατάσταση Joomla! 

Αθνχ παξνπζηάζακε ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα θηινμελήζεη ην Joomla! 
ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα εζηηάζνπκε αθελφο ζηελ εγθαηάζηαζε, αθεηέξνπ ζηηο 
αξρηθέο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα έρνπκε έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ. 

         Σν πξψην βήκα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε κεηαθφξησζε ηνπ 
Joomla απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα http://www.joomla.org ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 
αλαθεξζεί φηη δεθάδεο αλεμάξηεηνη εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη πξνζαξκνζκέλεο εθδφζεηο ηνπ Joomla κε πξνεγθαηεζηεκέλεο γιψζζεο θαη 
παθέηα ινγηζκηθνχ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο αξράξηνπο. Σα αξρεία πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα λα 
μεθηλήζνπκε είλαη: 

• Γηαλνκή Joomla 1.5.x.Ζ ηειεπηαία έθδνζε είλαη ε 1.5.18 

  http://www.joomla.org/download.html/ Joomla_1.5.18-Stable- Full_Package.zip 

• Διιεληθή κεηάθξαζε γηα Joomla 1.5.18 

  http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=25        
el-GR.site.joomla1.5.18-v1.0.0.tar.gz 

           

         ηε ζπλέρεηα απνζπκπηέδνπκε ηε δηαλνκή ηνπ Joomla εληφο ελφο θαθέινπ κε φλνκα 
joomla ή φπσο αιιηψο ζέιεη ν θαζέλαο ζην root ηνπ εμππεξεηεηή. Σν root ηνπ εμππεξεηεηή είλαη 
ν θάθεινο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα αξρεία γηα κία ζειίδα ε νπνία ζα απαληά ζην url 
http://onoma_server/ Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
εμππεξεηεηήο αιιάδεη θαη ε ηνπνζεζία ηνπ θαθέινπ root. Δλδεηθηηθά: 

 

• ε πεξηβάιινλ Unix είλαη ζπλήζσο /var/www 

• ε πεξηβάιινλ Windows θαη IIS είλαη C:\inetpub\wwwroot 

• ε πεξηβάιινλ Windows θαη Apache είλαη C:\θάθεινο πνπ έρνπκε ηνλ Apache\htdocs 

• ηελ πεξίπησζή καο (φπνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ εμππεξεηεηή Apache ζε πεξηβάιινλ 

  Windows ζην θάθειν C:\xampp), ν root θαηάινγνο είλαη C:\xampp\htdocs. 

 

         Δθφζνλ έρνπλ πάεη φια θαιά κε ηελ απνζπκπίεζε ηνπ Joomla ζα πξέπεη λα έρεη 
δεκηνπξγεζεί έλαο θάθεινο εληφο ηνπ root, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα αξρεία ηεο δηαλνκήο ηνπ 
Joomla. Γηα λα ειέγμνπκε φηη είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα ηεο 
εγθαηάζηαζεο καο, αξθεί λα μεθηλήζνπκε (εάλ δελ ην έρνπκε θάλεη ήδε) ηνλ εμππεξεηεηή 

http://www.joomla.org/download.html/
http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=25%20%20
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Apache θαη ηε βάζε MySQL, λα αλνίμνπκε ηνλ θπιινκεηξεηή (browser) ηεο επηινγήο καο (θαηά 
πξνηίκεζε Mozilla Firefox) θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάκε ζηε δ/λζε: 
http://localhost/my_project/index.php ή http://127.0.0.1/my_project/index.php (my_project έρσ 
νλνκάζεη ην θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ Joomla).  

6.7 Επιλογή γλώσσας (Language Choice) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζάγνπκε ηε δηεχζπλζε URL ην πξψην βήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Joomla είλαη ε επηινγή ηεο γιψζζαο εγθαηάζηαζεο. Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα 
παξαθάησ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla γίλεηαη ζε πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη απνηειείηαη 
απφ 7 βήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ελφο εχρξεζηνπ wizard. Δπηιέγνπκε ηελ 
γιψζζα πξνηίκεζεο καο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla θαη παηάκε ζην θνπκπί «Next» 
(βξίζθεηαη πάλσ δεμηά) γηα λα κεηαθεξζνχκε ζην επφκελν βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 
Δηθόλα: Πξώηε εηθόλα εγθαηάζηαζεο Joomla 

 

Σνλίδεηαη φηη ηα αξρεία γισζζψλ πνπ βξίζθνληαη ζην παθέην ηνπ Joomla έρνπλ ζρέζε κφλν κε 
ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη δελ επεξεάδνπλ ην Front-end θαη Back-end ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 
νπνία εμ νξηζκνχ είλαη γξακκέλα ζηα αγγιηθά. Παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ δηάθνξεο γιψζζεο ζηηο 
νπνίεο έρεη κεηαθξαζηεί ην Joomla.(έρσ δψζεη link παξαπάλσ) 

 

6.8 Έλεγχος προ εγκατάστασης  (Pre-installation Check) 

Ζ επφκελε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θπιινκεηξεηή δείρλεη αλ ν δηαθνκηζηήο καο πιεξεί φια 
ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Joomla 
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 Δηθόλα: Οζόλε ειέγρνπ πξν εγθαηάζηαζεο 

        Δάλ ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα θξηηήξηα ππάξρεη απφ δίπια ε ιέμε No (κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε ην αξρείν configuration.php λα είλαη εγγξάςηκν ή φρη), ηφηε πξέπεη λα δηνξζψζνπκε 
ην πξφβιεκα, πξνηνχ πξνρσξήζνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε, θαζψο φια απηά ηα θξηηήξηα 
απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε. Δλδερφκελε απνηπρία 
εθπιήξσζεο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
ηζηνζέζεο, ή ηελ εθηέιεζε επηπιένλ δηαδηθαζηψλ κεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

        Σν δεχηεξν θνκκάηη ξπζκίζεσλ ζε απηφ ην βήκα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο 
κέζα ζηνλ θψδηθα PHP. Μνινλφηη νη ξπζκίζεηο απηέο είλαη πξνηηκψκελεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
Joomla ζα ζπλερηζηεί αθφκα θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο, αλ θαη ελδέρεηαη ε ηζηνζέζε 
καο λα είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο αλ νη ξπζκίζεηο απηέο δε δηνξζσζνχλ. Ζ δηφξζσζε ησλ 
ξπζκίζεσλ κπνξεί λα γίλεη αλά πάζα ζηηγκή. ηελ νζφλε ηνπ θπιινκεηξεηή ε πξψηε ζηήιε 
δείρλεη ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο θαη ε δεχηεξε ηηο ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή. 

         Σνλίδεηαη φηη δε ρξεηάδεηαη λα βγνχκε απφ ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
αιιάμνπκε θάπνηα ξχζκηζε. Μφιηο πξαγκαηνπνηήζνπκε κία ξχζκηζε, απιά παηάκε ην θνπκπί 
Check Again θαη γίλεηαη επαλεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα 
επηζηξέςνπκε ζηελ νζφλε επηινγήο γιψζζαο παηψληαο ην πιήθηξν Previous. Μφιηο 
ηειεηψζνπκε κε ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο θαη πξνυπνζέζεηο παηάκε ην πιήθηξν Next. 

6.9 Άδεια (Licence) 

Σν ηξίην βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Joomla 

ε νπνία είλαη ε GNU General Public License (GPL). H άδεηα απηή δηέπεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ – ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ)». 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θάηνρνη ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ: 

        • Να ηξέμνπλ ην πξφγξακκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

        • Να κειεηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπλ 

        • Να δηαλείκνπλ αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ πιεζίνλ 

        • Να βειηηψζνπλ ην πξφγξακκα θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο βειηηψζεηο ζην θνηλφ, έηζη ψζηε λα 

          σθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα 

        O θψδηθαο ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ άδεηα GPL είλαη αλνηρηφο θαη 
δηαζέζηκνο ζε φινπο. Δπηπξφζζεηα, απαγνξεχεηαη ε πψιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κε απηή ηελ 
άδεηα. Σπρφλ θέξδε, κπνξνχλ λα απνθνκηζζνχλ κέζσ ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε απηφ (π.ρ. 
εθπαίδεπζε, εγθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε) θαη εμφδσλ ζπζθεπαζίαο. Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην 
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επφκελν βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο, παηάκε ζην θνπκπί «Δπφκελν» θαη κε απηή ηελ θίλεζε, 
ζπκθσλνχκε ζηελ απνδνρή ηεο άδεηαο GNU/GPL. 

6.10 Ρύθμιση της βάσης δεδομένων (Database Configuration) 

Σν επφκελν βήκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κηαο θαη αθνξά ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθόλα: Ρπζκίζεηο βάζεο δεδνκέλωλ 

          ην ζεκείν απηφ εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε θαηαγξάςεη απφ ηελ 
πξνεγεζείζα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ εμππεξεηεηή MySQL. ην 
πξψην drop-down box, επηιέγνπκε σο είδνο βάζεο δεδνκέλσλ «mysql». Σν φλνκα ηνπ 
δηαθνκηζηή είλαη ην πιήξεο φλνκα ηνπ ζπζηήκαηνο ή κηα δηεχζπλζε IP. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ε 
βάζε βξίζθεηαη ζην ίδην κεράλεκα κε απηφ πνπ βξίζθεηαη θαη ν εμππεξεηεηήο Apache ηφηε 
εηζάγνπκε «localhost» ή «127.0.0.1». ε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα δελ είλαη ζπάλην, γηα ιφγνπο 
αζθάιεηαο θαη απφδνζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμππεξεηεηήο γηα ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, εηζάγνπκε ην φλνκα ηνπ κεραλήκαηνο (π.ρ. 
databaseserver.mydomain.gr) ή ηελ IP δηεχζπλζή πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί. 

          ηε ζπλέρεηα, εηζάγνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε πνπ έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη πξνεγνπκέλσο. 3ελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν ρξήζηεο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη 
πιήξε δηθαηψκαηα πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Joomla. Σν ηειεπηαίν πεδίν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί είλαη απηφ ηνπ νλφκαηνο ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ MySQL. 

          Οη πξνρσξεκέλεο ξπζκίζεηο, δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ ζηελ πεξίπησζε 
φπνπ έρνπκε κηα θαηλνχξγηα εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla ζε κηα άδεηα βάζε δεδνκέλσλ. ηελ 
πεξίπησζε φπνπ είρακε κηα πξνεγνχκελε απνηπρεκέλε (ή θαη κε) εγθαηάζηαζε ηφηε κπνξνχκε 
λα επηιέμνπκε ηε ιεηηνπξγία «δηαγξαθή ππαξρφλησλ πηλάθσλ» αληί ηεο πξνεπηινγήο «ιήςεο 
αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ ππαξρφλησλ πηλάθσλ». Σέινο, κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιαπιέο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Joomla ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ, αιιάδνληαο απιά ην πξφζεκα ησλ 
πηλάθσλ ην νπνίν θαηά πξνεπηινγή είλαη «jos_».  

          Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ε νζφλε ξχζκηζεο ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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Δηθόλα: Σειηθή νζόλε ξπζκίζεωλ βάζεο δεδνκέλωλ 

         Αθνχ έρνπκε νινθιεξψζεη ηηο ξπζκίζεηο πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα παηψληαο ηνπ 
θνπκπί «Next». 

6.11 Ρύθμιση FTP ( FTP Configuration ) 

Σν πέκπην βήκα αθνξά εμππεξεηεηέο Unix θαη απνηειεί ην επίπεδν FTP. Αλ έρνπκε 
εμππεξεηεηή Apache ζε Windows κπνξνχκε λα ην αγλνήζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε ζην 
επφκελν βήκα. Σν επίπεδν FTP απνηειεί θαηλνχξγην ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ έθδνζε 1.5 ηνπ 
Joomla. Πξαθηηθά, δίλεη ιχζε ζε πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε εμππεξεηεηέο 
Apache φπνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην Joomla, επηβάιιεηαη κηα ζεηξά απφ ππνθαθέινπο 
αξρείσλ λα είλαη εγγξάςηκνη απφ ην ρξήζηε www-data πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εμππεξεηεηή. Απηφ, 
εηζάγεη πξνβιήκαηα αζθαιείαο απφ ηελ άπνςε φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηξέρνπλ πνιιαπιέο 
ηζηνζειίδεο ζην ίδην ζχζηεκα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ θαηαθέξεη θάπνηνο θαθφβνπινο ρξήζηεο 
λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ζε κία απφ απηέο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ην ίδην θαη ζε φιεο ηηο 
ππφινηπεο. Δλαιιαθηηθφ ηνπ επηπέδνπ FTP ζηνπο εμππεξεηεηέο Unix, είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
module suexec ή suphp, φπνπ ε γιψζζα PHP εθηειείηαη φρη κε πξνλφκηα ηνπ ρξήζηε 
εμππεξεηεηή αιιά κε ηα πξνλφκηα ηνπ ρξήζηε ζηνπ θαθέινπ ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα 
αξρεία, παξέρνληαο έηζη απνκφλσζε κεηαμχ πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ίδην ζχζηεκα. 

         Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, γηα λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ επηπέδνπ FTP 
ρξεηαδφκαζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Όλνκα εμππεξεηεηή (ζπλήζσο localhost ή 127.0.0.1) 

Όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο ρξήζηε 

Κεληξηθφο θάθεινο FTP (είλαη ε δηαδξνκή πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην Joomla φπσο απηή 
θαίλεηαη απφ ηνλ FTP server, ηππηθά : /var/www/joomla) 

 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Νηθφιανο Εαραξηάδεο 

 

«Γεκηνπξγία ηζηφηνπνπ κε ηελ ρξήζε cms»                                                                                                                    29 

 

 
Δηθόλα: Οζόλε ξύζκηζεο FTP 

          Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ην επίπεδν FTP, επηιέγνπκε «Ναη» θαη εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία 
πνπ ζπιιέμακε παξαπάλσ. Δίλαη ρξήζηκν πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα, λα 
παηήζνπκε ην θνπκπί «Δπηβεβαίσζε Ρπζκίζεσλ FTP», νχησο ψζηε λα ειέγμνπκε φηη ηα 
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε εηζάγεη είλαη ζσζηά θαη θαηά ζπλέπεηα φηη ιεηηνπξγεί ην επίπεδν FTP 
ζσζηά. εκεηψλεηαη φηη ε ξχζκηζε ηνπ ζηξψκαηνο FTP δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ 
πεξίπησζε ηνπηθήο εγθαηάζηαζεο, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηνπηθφ δίθηπν. Αθνχ 
έρνπκε νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πξνρσξάκε ζην πξνηειεπηαίν βήκα παηψληαο «Next». 

6.12 Κύρια Ρύθμιση ( Main Configuration ) 

Σν πξνηειεπηαίν βήκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κηαο θαη ζε απηφ γίλνληαη νη ηειηθέο ξπζκίζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα  ζην βήκα απηφ εηζάγνπκε 
ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην φλνκα (ηίηιν) ηεο ηζηνζειίδαο, ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε e-mail 
θαζψο θαη δχν πεδία ζηα νπνία ζπκπιεξψλνπκε θαη επηβεβαηψλνπκε ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν 
ζα έρνπκε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζέζε σο ππεξδηαρεηξηζηέο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην εμ 
νξηζκνχ φλνκα ρξήζηε γηα ηνλ ππεξδηαρεηξηζηή πνπ είλαη admin. 
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Δηθόλα: Οζόλε βαζηθώλ ξπζκίζεωλ ηζηόηνπνπ 

 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ζρεηίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε ζηε δηαδηθαζία 
εγθαηάζηαζεο. ηελ νπζία έρνπκε ηξεηο επηινγέο: 

Να εηζάγνπκε ηα εμ νξηζκνχ δεδνκέλα δείγκαηνο (default sample data) πνπ πεξηέρνληαη κέζα 
ζην παθέην ηνπ Joomla. 

 Να "κεηαλαζηεχζνπκε" (migrate) δεδνκέλα απφ θάπνηα πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ  Joomla, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα "εξγαιεία κεηαλάζηεπζεο" (migration tools). 

Να κελ θάλνπκε ηίπνηα απφ ηα δχν θαη λα μεθηλήζνπκε κία θαηλνχξγηα θαη άδεηα εγθαηάζηαζε 
ηνπ Joomla. Δπηπξφζζεηα, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θνξηψζνπκε ππάξρνληα δεδνκέλα απφ 
αληίγξαθα αζθαιείαο ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θάπνηα άιιε ηζηνζέζε,  

6.12.1 Εγκατάσταση προκαθορισμένων δεδομένων δείγματος 

Σα πξνθαζνξηζκέλα δεδνκέλα δείγκαηνο (default sample data) είλαη κία ζπιινγή απφ Σκήκαηα 
(Sections), Καηεγνξίεο (Categories), Άξζξα (Articles), Web Links, News Feeds θαη δηάθνξα 
άιια δείγκαηα δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ ηελ επίδεημε ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην Joomla. Σα δεδνκέλα απηά πεξηέρνληα ζε έλα αξρείν SQL κέζα 
ζην παθέην εγθαηάζηαζεο.  

         Δμ νξηζκνχ ε επηινγή Install Default Sample Data είλαη ήδε καξθαξηζκέλε, αιιά 
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά, πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν Install 
Sample Data. ηελ πεξίπησζε επηηπρεκέλεο εγθαηάζηαζεο ην πιήθηξν απηφ κεηαηξέπεηαη ζε 
έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο φηη ηα δεδνκέλα εγθαηαζηάζεθαλ κε επηηπρία (Sample Data Installed 
Successfully). 

6.12.2 Migration Tools 

Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ απφ δηθηπαθφ ηφπν ν νπνίνο ήηαλ βαζηζκέλνο ζηελ 
πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Joomla (1.0). Οη δχν εθδφζεηο (1.0 θαη 1.5) έρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο 
απφ πιεπξάο αξρηηεθηνληθήο θαη δελ ζεσξείηαη ππεξβνιή εάλ αλαθέξνπκε φηη ε έθδνζε 1.5 είλαη 
γξακκέλε απφ ηελ αξρή θαη έρεη ειάρηζηε ζρέζε απφ ηερληθήο πιεπξάο κε ηελ πξνεγνχκελε. 
Γηα λα δηεπθνιχλεη, ζπλεπψο, ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο απφ ηελ κία έθδνζε ζηελ άιιε, ε 
πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηνπ Joomla παξέρεη κία εθαξκνγή κε φλνκα com_migrator ε νπνία 
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ιακβάλεη έλα αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παιηνχ ηζηφηνπνπ. Σα δεδνκέλα απηά ζηε ζπλέρεηα 
ηα κεηαηξέπεη ζε κνξθή ζπκβαηή κε ηελ έθδνζε 1.5. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε 
πιένλ ηα δεδνκέλα ζην λέν δηθηπαθφ ηφπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηε δηαδηθαζία 
απηή κπνξνχκε λα βξνχκε ζηε δηεχζπλζε:  

http://docs.joomla.org/Migrating_from_1.0.x_to_1.5_Stable 

Μεηά απφ φια απηά είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα παηψληαο ην πιήθηξν 
Next. 

6.13 Σέλος ( Finish ) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπκε ζε απηή ηελ νζφλε, ζεκαίλεη φηη ε εγθαηάζηαζή καο έρεη 
νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη είκαζηε πιένλ έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε κε ηε δηαρείξηζε ηεο 
ηζηνζέζεο καο. 

 

Δηθόλα: Σειηθή νζόλε εγθαηάζηαζεο 

         ην βήκα απηφ γηα λα νινθιεξψζνπκε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο επηβάιιεηαη λα 
δηαγξάςνπκε ην θάθειν κε φλνκα installation απφ ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ Joomla. Μφιηο 
γίλεη ε δηαγξαθή είκαζηε έηνηκνη λα επηζθεθηνχκε ηελ ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ ηζηφηνπνπ αιιά 
θαη ηνλ ίδην.  

 

 

Δηθόλα: Αθαίξεζε ηνπ θαθέινπ Installation από ηελ εγθαηάζηαζε 

 

http://docs.joomla.org/Migrating_from_1.0.x_to_1.5_Stable
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         Μφιηο ζβήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζηα 
πιήθηξα Site (Ηζηνζέζε) ή Γηαρείξηζε (Admin). Σν πξψην καο κεηαθέξεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 
ηζηνζέζεο καο (ην ιεγφκελν Front-end) κε δηεχζπλζε http://localhost/my_project/ θαη ην δεχηεξν 
ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο (Administration) ηνπ ζπζηήκαηνο (ην ιεγφκελν Back-end).κε δηεχζπλζε 
http://localhost/my_project/administrator/ . 

 

Δηθόλα: Οζόλε ζύλδεζεο ζην Back-End 

            ηελ νζφλε απηή ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ρξήζηε admin θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 
πνπ εηζάγακε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην πιήθηξν Login. 

 

 

Δηθόλα: Αξρηθή νζόλε Back-End 

         Μεηά απφ φια απηά ε εγθαηάζηαζε έρεη πιένλ νινθιεξσζεί θαη είκαζηε έηνηκνη λα 
αλαπηχμνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ ηζηνζέζε καο. 

 

 

 

 

 

http://localhost/my_project/
http://localhost/my_project/administrator/
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7 Εφαρμογή: Τλοποίηση ιστότοπου για εύρεση ξενοδοχείων με 

τη βοήθεια του Joomla. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε θαη‟ αξρήλ ζε κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ηδέαο 
απηήο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Καηφπηλ ζα πεξηγξάςνπκε 
ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηζηφηνπνπ κέζα απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Joomla θαη ζα αλαιχζνπκε 
νξηζκέλα θνκκάηηα θψδηθα θαη θάπνηεο παξακεηξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. 

7.1 Γενική περιγραφή εφαρμογής. 

Ο ζηφρνο ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη λα παξνπζηάδεη μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη αλά ηελ Διιάδα θαη 
λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ θαη κε ηε βνήζεηα 
ησλ google maps, απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην θάζε μελνδνρείν. 
Δπίζεο παξέρνληαη θξηηηθέο θπξίσο γηα ηα εζηηαηφξηα ησλ κεγάισλ μελνδνρείσλ ηεο Αζήλαο, 
πιεξνθνξίεο γηα ελνηθηάζεηο ζθαθψλ- απηνθηλήησλ ,γηα ηα κέζα κεηαθνξάο θαη κέζσ 
ζπλδέζκνπ (link) γηα ηνλ θαηξφ πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 
ηνπ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε 
δεκνζθνπήζεηο, λα γξάθνπλ ηα ζρφιηα ηνπο γηα ηα μελνδνρεία , λα θαηαρσξνχλ ην δηθφ ηνπο 
άξζξν, λα θνξηψλνπλ θσηνγξαθίεο βίληεν ή αξρεία Ms Office θαη ηέινο λα κπνξνχλ λα 
αιιάμνπλ ηα ρξψκαηα ηνπ ηζηφηνπνπ φπσο αθξηβψο αξέζεη ζηνλ θαζέλα. Ηδίσο νη ρξήζηεο πνπ 
έρνπλ παξαπάλσ δηθαηψκαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ αθφκε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
ηζηφηνπνπ. Σέινο κε ηελ βνήζεηα ηνπ RSS Feed έρνπκε ζηνλ δηθφ καο ηζηφηνπν πιεξνθνξίεο 
γηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ άιινπο ρψξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

7.2 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Joomla. 

χκθσλα κε ηε δνκή πεξηερνκέλνπ ηνπ Joomla! είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ νη Δλφηεηεο θαη 
νη Καηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ. Δλδεηθηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέγνληαη νη εμήο 
ελφηεηεο θαη θαηεγνξίεο: 

 Αξρηθή 

 Ξελνδνρεία 

o Αζήλα                                             Καηεγνξίεο 

o Πεηξαηάο                                        

 Γσκάηηα                                                                                     Δλφηεηεο 

o Κπθιάδεο                                        Καηεγνξίεο 

o Γσδεθάλεζα 

 Δλνηθηάζεηο  

o Απηνθηλήησλ                                   Καηεγνξίεο 

o Ηζηηνπινηθψλ 

 Μέζα κεηαθνξάο 

 Γειηίν θαηξνχ 

 Web links 

 Κξηηηθέο 

 

         Σν πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ θαη θαηεγνξηψλ απνηειείηαη απφ άξζξα απνηεινχκελα απφ 
θείκελν θαη εηθφλεο. Σα άξζξα κε ηε ζεηξά ηνπο νξγαλψλνληαη ζε θαηεγνξίεο. Έλα άξζξν κπνξεί 
λα αλήθεη ζε κία ή θακία θαηεγνξία (κε θαηεγνξηνπνηεκέλν). Με ηελ ίδηα ινγηθή νη ελφηεηεο 
πεξηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε κηα δελδξνεηδή δνκή 
νξγάλσζεο ε νπνία κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα, ηαμηλφκεζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο γηα δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ πεξηέρνπλ απφ κεξηθέο έσο ρηιηάδεο ζειίδεο.  
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         Δπηπιένλ φπσο γλσξίδνπκε ην joomla ζηεξίδεηαη ζηηο επεθηάζεηο ηνπ ηηο νπνίεο 
απνηεινχλ, ηα components, ηα modules θαη ηα plugins. ε απηά ινηπφλ βαζίδνληαη ηφζν ην 
νξηδφληην θαη ην θχξην κελνχ φζν θαη νη δεκνζθνπήζεηο, ηα ηειεπηαία λέα, ηα RSS ε θφξκα log 
in θαη πνιιέο άιιεο επεθηάζεηο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο 
απφ απηέο ζε επφκελεο ελφηεηεο. 

7.3 Εγκατάσταση και  παραμετροποίηση προτύπου ( template ) 

Σν Joomla δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα απφ ηα πξνεγθαηεζηεκέλα 
template πνπ παξέρεη είηε λα θαηεβάζνπκε ειεχζεξα ε επί πιεξσκή δηάθνξα είδε απφ ηελ 
παγθφζκηα θνηλφηεηα ηνπ Joomla.  Αθνχ έρνπκε επηιέμεη ην πξφηππν παξνπζίαζεο, ζα πξέπεη 
λα ην εγθαηαζηήζνπκε θαη λα παξακεηξνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ 
εγθαηάζηαζε ηνπ πξνηχπνπ γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Joomla! κε ηελ  επηινγή 
Extensions θαη Install/Uninstall. Δπηιέγνπκε (Browse..) ην ζπκπηεζκέλν αξρείν πνπ πεξηέρεη ην 
πξφηππν απφ ην ζθιεξφ δίζθν καο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην αξρείν κε φλνκα 
rt_chromatophore_j15.tgz θαη θαηφπηλ Upload File & Install. 

         Απφ ην βαζηθφ κελνχ δηαρείξηζεο θαηφπηλ επηιέγνπκε ηε ιεηηνπξγία Extensions θαη 
Template Manager θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα εγθαηεζηεκέλα πξφηππα παξνπζίαζεο. 
Παηάκε ην ζηξνγγπιφ πεδίν δίπια ζην φλνκα ηνπ πξνηχπνπ rt_chromatophore πνπ 
εγθαηαζηήζακε θαη θαηφπηλ ην θνπκπί Default ψζηε ην πξφηππν απηφ λα είλαη ην 
πξνθαζνξηζκέλν, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα: Οζόλε επηινγήο πξνηύπνπ. 

         Αθνινπζεί ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ θιηθάξνληαο πάλσ ζην φλνκα ηνπ 
πξνηχπνπ rt_chromatophore απφ ηε ιίζηα (Extensions, Template Manager). Κάζε πξφηππν 
δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ παξακέηξνπο, φπσο ηηο έρεη θαζνξίζεη θαη πινπνηήζεη ν θαηαζθεπαζηήο 
ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν επηηξέπεη ηηο εμήο ξπζκίζεηο: 

 Πιάηνο  ηνπ template 

 Πιάηνο δεμηάο θαη αξηζηεξήο ζηήιεο 

 Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε επηινγέα ρξσκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν καο 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάδνπκε ηα ρξψκαηα ηνπ ηζηφηνπνχ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. Παηψληαο ην color chooser θαηεβαίλεη έλα πάλει κε κηα 
παιέηα ρξσκάησλ θαλνπκε ηελ επηινγή πνπ ζέινπκε θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε apply 
colors θαη απνζεθεχνληαη ηα ρξψκαηα. 

 Σχπνο κελνχ δηαζέηεη 3 επηινγέο γηα ην πψο ζα είλαη ην drop down menu. 

 Δπηινγή γξακκαηνζεηξάο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 

 Μέγηζηνο αξηζκφο ελζεκάησλ (modules) αλά ζεηξά 

         Οη ζέζεηο πνπ δηαζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ηα modules 
θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα: Θέζεηο πξνηύπνπ. 

         Δπεηδή ζα ρξεηαζηνχκε κηα επηπιένλ ζέζε ζην template ψζηε λα ηνπνζεηήζνπκε έλα 
ζπγθεθξηκέλν module αλαγθαδφκαζηε λα ηε δεκηνπξγήζνπκε. Γηα λα γίλεη απηφ βέβαηα ζα 
πξέπεη λα επέκβνπκε ζηνλ θψδηθα ηνπ template θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δχν αξρεία ην 
templateDetails.xml θαη ην index.php πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν 
\xampp\htdocs\my_project\templates\rt_chromatophore. Ζ θαηλνχξηα ζέζε ζα βξίζθεηαη πάλσ 
απφ ηηο ζέζεηο advert 1, advert 2, advert 3, advert 4, advert 5 θαη ζα έρεη φλνκα home_gallery. 

         Αλνίγνπκε ην αξρείν templateDetails.xml κε ην notepad ή νπνηνλδήπνηε άιιν editor 
ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο θαη πεγαίλνπκε ζηελ γξακκή 65 θαη ηνπνζεηνχκε ηνλ θψδηθα 
<position>home_gallery</position> ελ ζπλερεία αλνίγνπκε ην αξρείν index.php θαη ζηελ γξακκή 
132 θάησ απφ ην <div id="maincol2"> γξάθνπκε <jdoc:include type="modules" 
name="home_gallery" style="none" />. Ζ δήισζε  jdoc:include είλαη κία κέζνδν γηα ηα template 
ηνπ Joomla φπνπ εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο πνπ πξνβάιιεηαη. Τπάξρνπλ πνιιψλ 
εηδψλ ηέηνηεο δειψζεηο ε θάζε κηα φκσο επηζηξέθεη έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο απφ ηελ ζειίδα ελφο 
ηζηφηνπνπ κε joomla. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθέξεηαη ζε ηχπν module κε φλνκα home_gallery θαη 
ρσξίο θάπνην ζηπι.  

         Έλαο άιινο ηξφπνο πνχ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε απηή ηελ γξακκή θψδηθα έηλαη 
λα πάκε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Joomla πεγαίλνπκε ζηελ επηινγή extensions-
>template manager φπνπ θαη εκθαλίδνληαη φια ηα πξφηππα. Παηάκε πάλσ ζην 
rt_chromatophore θαη ζηελ επφκελε ζειίδα πνπ ζα αλνίμεη επηιέγνπκε ην θνπκπί edit html πνπ 
νπζηαζηηθά καο αλνίγεη ην αξρείν index.php αιιά κέζα απφ ην interface ηνπ joomla. 

         Σέινο γηα λα πξνζζέζνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζα έρεη ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ καο ην 
κφλν πνπ θάλνπκε είλαη λα βάινπκε ηελ θσηνγξαθία πνπ ζέινπκε ζην θάθειν template/images 
θαη ζηε ζπλέρεηα ζην αξρείν index.php ζηε γξακκή 90 λα βάινπκε ην φλνκα ηεο θσηνγξαθίαο 
<a href="<?php echo $this->baseurl; ?>" class="nounder"><img src="<?php echo 
$template_path; ?>/images/Santorini.png" border="0" alt="" id="logo" class="png" /></a>.    
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8 Δημιουργία Περιεχομένου 

8.1 Διαχείριση ενοτήτων 

Ζ ελφηεηα (Section) είλαη ε αλψηεξε βαζκίδα ηαμηλφκεζεο ζην Joomla. Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα 
λέα ελφηεηα αξθεί λα κπνχκε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζνπκε απφ ηε 
ιίζηα εηθνληδίσλ ην “Section Manager”. ηε ζπλέρεηα ζηε ζειίδα πνπ καο εκθαλίδεηαη παηάκε ην 
εηθνλίδην “New”. ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθφλα κε κηα ζεηξά απφ επηινγέο. 

 
Δηθόλα: Γεκηνπξγία λέαο ελόηεηαο. 

Οη επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε είλαη: 

 Ο ηίηινο ηεο ελφηεηαο (Ξελνδνρεία) 

 O ελαιιαθηηθφο ηίηινο ηεο ελφηεηαο (Alias). 

 Γεκνζίεπζε ελφηεηαο (Yes: Γεκνζηεπκέλε, No: Με δεκνζηεπκέλε / offline) 

 Πξνηεξαηφηεηα ελφηεηαο (εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιέο, ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

            εκθαλίδεηαη) 

 Δπίπεδν πξφζβαζεο. Καζνξίδεη ηελ πξφζβαζε πνπ ζα παξέρεη αλάινγα κε ηνπο 
ρξήζηεο. Public : Όινη νη ρξήζηεο, Registered: Όινη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, Special: 
Όζνη ρξήζηεο έρνπλ πξνλφκηα special. 

 Γεληθή θσηνγξαθία ηεο ελφηεηαο. 

 Σνπνζέηεζε ηεο θσηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηίηιν. 

 Κείκελν πεξηγξαθήο ηεο ελφηεηαο. 

          Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαπάλσ πεδία, απνζεθεχνπκε ηηο αιιαγέο παηψληαο πάλσ 
δεμηά ην εηθνλίδην «Save». Όηαλ απνζεθεχζνπκε ηελ ελφηεηα, επηζηξέθνπκε ζηε ζειίδα 
δηαρείξηζεο ελνηήησλ. Δθεί έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα ηα παξαθάησ: 

 Δλεξγνπνίεζε – Απελεξγνπνίεζε ελφηεηαο (Publish / Unpublish) 

 Αληηγξαθή θαηεγνξηψλ/άξζξσλ (Copy – Αληηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα άξζξα πνπ 
βξίζθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζε άιιε) 

 Γηαγξαθή ελφηεηαο (Delete – Γηα λα δηαγξαθεί κηα ελφηεηα πξέπεη λα κελ πεξηέρεη νχηε 
θαηεγνξίεο, νχηε άξζξα.) 

 Αιιαγή ζηνηρείσλ ελφηεηαο (Change) 

 Πξνζζήθε λέαο (New) 

 Λήςε βνήζεηαο (Help) 
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         Γηα λα πξνβνχκε ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επηιέγνπκε κέζσ ησλ checkboxes αξηζηεξά 
απφ ηα νλφκαηα, ηηο ελφηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη θάλνπκε θιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην. 
Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν δεκηνπξγνχκε θαη ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο ηνπ ηζηνηνπνχ καο πνπ 
είλαη ηα Γσκάηηα θαη νη Δλνηθηάζεηο. 

8.2 Διαχείριση κατηγοριών 

Ηεξαξρηθά, ε θαηεγνξία (Category) είλαη ε ελδηάκεζε βαζκίδα ηαμηλφκεζεο ζην Joomla. Γηα λα 
πξνζζέζνπκε κηα λέα θαηεγνξία αξθεί λα κπνχκε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
παηήζνπκε απφ ηε ιίζηα εηθνληδίσλ ην “Category Manager”. ηε ζπλέρεηα ζηε ζειίδα πνπ καο 
εκθαλίδεηαη παηάκε ην εηθνλίδην “New”. ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη κηα εηθφλα κε κηα ζεηξά απφ 
επηινγέο πνπ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο ηνλ ελνηήησλ κε ηελ επηπιένλ δηαθνξά φηη πεξηέρεη 
αθφκε κία επηινγή πνπ είλαη ε ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ε θαηεγνξία. Γεκηνπξγνχκε κία πξνο 
κία ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη, πξνζέρνληαο ψζηε λα αλήθνπλ ζηηο ζσζηέο ελφηεηεο. 
Απηέο είλαη Αζήλα, Πεηξαηάο πνπ αλήθνπλ ζηελ ελφηεηα Ξελνδνρεία. Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα 
πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γσκάηηα θαη Απηνθηλήησλ Ηζηηνπιντθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
ελφηεηα Δλνηθηάζεηο. 

 
Δηθόλα: Γηαρείξηζε θαηεγνξηώλ. 

8.3 Διαχείριση άρθρων. 

Σα άξζξα είλαη ην θαηψηεξν επίπεδν νξγάλσζεο θαη ηεξάξρεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην Joomla. 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα άξζξα απνηεινχληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 
ζειίδεο. Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν άξζξν αξθεί λα κπνχκε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα παηήζνπκε απφ ηε ιίζηα εηθνληδίσλ ην “Article Manager”. ηε ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 
πνπ καο εκθαλίδεηαη παηάκε ην εηθνλίδην “New”. Δλαιιαθηηθά κπνξνχζακε λα παηήζνπκε 
απεπζείαο ζην εηθνλίδην «Add new article» θαη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα. 

 
Δηθόλα: Βαζηθέο επηινγέο άξζξνπ. 
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         Οη επηινγέο  είλαη νξγαλσκέλεο ζε δχν θχξηα πιαίζηα, αξηζηεξά θαη δεμηά. ην αξηζηεξφ 
κέξνο ππάξρνπλ νη εμήο ηδηφηεηεο. 

 Title: Σίηινο ηνπ άξζξνπ. 

 Alias: Δλαιιαθηηθφο ηίηινο ηνπ άξζξνπ. 

 Section: H ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην άξζξν. 

 Published: Γεκνζίεπζε άξζξνπ (Yes: Γεκνζηεπκέλν, No: Με δεκνζηεπκέλν / offline) 

 Front Page: Δκθάληζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Joomla 

 Category: Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην άξζξν 

 Αθξηβψο απφ θάησ απφ ηηο επηινγέο ππάξρεη WYSIWYG editor ζηνλ νπνίν κπνξνχκε 
λα εηζάγνπκε πεξηερφκελν θαη λα κεηαηξαπεί απηφκαηα ζε γιψζζα HTML. 

          

         ηα δεμηά ππάξρεη έλαο πίλαθαο ζηαηηζηηθψλ φπνπ αλαθέξεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

   State: θαηάζηαζε άξζξνπ (published : δεκνζηεπκέλν, unpublished: offline) 

   Hits: αξηζκφο επηζθέςεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

   Revised: θνξέο πνπ έρεη δηνξζσζεί ην άξζξν 

   Created: εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 

   Modified: εάλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ άξζξν 

 

         Αθξηβψο θάησ απφ ηνλ πίλαθα ζηαηηζηηθψλ ππάξρνπλ 3 πιαίζηα επηινγψλ Γεληθέο 
παξάκεηξνη άξζξνπ Parameters (Article), πξνρσξεκέλεο παξάκεηξνη άξζξνπ Parameters 
(Advanced), κεηαπιεξνθνξίεο (Metadata Information). ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ άξζξνπ 
κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε λα θαίλνληαη ηα εμήο: 

 Author: Ο ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ. 

 Author Alias: Σν ελαιιαθηηθφ φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ. 

 Access Level: Δπίπεδν πξφζβαζεο. Καζνξίδεη ηελ πξφζβαζε πνπ ζα παξέρεη αλάινγα 
κε ηνπο ρξήζηεο. Public : Όινη νη ρξήζηεο, Registered: Όινη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, 
Special: Όζνη ρξήζηεο έρνπλ πξνλφκηα special. 

 Start Publishing Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ζηελ νπνία ην άξζξν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 
επηζθέπηεο 

 Finish Publishing Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ζηελ νπνία ην άξζξν ζα πάςεη λα είλαη 
δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο 

 

        ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη πξνρσξεκέλεο παξάκεηξνη ηνπ άξζξνπ πνπ καο επηηξέπνπλ 
λα θαζνξίζνπκε ηα εμήο: 

 Show Title: Δκθάληζε ή φρη ηνπ ηίηινπ ηνπ άξζξνπ 

 Title Linkable: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ κε ηε κνξθή web link 

 Intro Text: Να εκθαλίδεηαη ή φρη φηαλ θάλεη θάπνηνο θιηθ ζηελ πξνεπηζθφπεζε ελφο 
άξζξνπ ε πξψηε ηνπ ζειίδα 

 Section Name: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ε ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη έλα άξζξν 

 Section Title Linkable: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ε ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη έλα άξζξν κε 
ηε κνξθή web link. 

 Category Name: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλα άξζξν 

 Category Title Linkable: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλα άξζξν 
κε ηε κνξθή web link 

 Article Rating: Να επηηξέπεηαη ή φρη, νη επηζθέπηεο λα βαζκνινγνχλ έλα άξζξν 

 Author Name: Να εκθαλίδεηαη ή φρη ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ 
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 Created Date and Time: Να εκθαλίδεηαη ή φρη, ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γξάθηεθε έλα 
άξζξν 

 Modified Date and Time: Να εκθαλίδεηαη ή φρη, ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ δηνξζψζεθε 
έλα άξζξν 

 PDF Icon: Να εκθαλίδεηαη ή φρη, εηθνλίδην γηα κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ ζε αξρείν PDF 

 Print Icon: Να εκθαλίδεηαη ή φρη, εηθνλίδην γηα εθηχπσζε ηνπ άξζξνπ 

 E-mail Icon: Να εκθαλίδεηαη ή φρη, εηθνλίδην γηα απνζηνιή ηνπ άξζξνπ ζε e-mail 

 Content Language: Δπηινγή ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην άξζξν 

 Alternative Read More text: Όηαλ ην άξζξν εκθαλίδεηαη ζε κία ιίζηα (π.ρ. ιίζηα άξζξσλ 
θαηεγνξίαο) ηφηε εκθαλίδεηαη κφλν ε πξψηε ηνπ ζειίδα καδί κε έλα ζχλδεζκν πνπ καο 
νδεγεί ζηελ πιήξε έθδνζε. Ζ επηινγή απηή καο επηηξέπεη λα δψζνπκε ην δηθφ καο 
θείκελν γηα απηφλ ηνλ ζχλδεζκν αληί ηνπ «Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα». 

 

         Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα παξαπάλσ πεδία, απνζεθεχνπκε ηηο αιιαγέο παηψληαο πάλσ 
δεμηά ην εηθνλίδην «Save». Όηαλ απνζεθεχζνπκε ην άξζξν, επηζηξέθνπκε ζηε ζειίδα 
δηαρείξηζεο άξζξσλ. Δθεί έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα ηα παξαθάησ: 

 Αξρεηνζέηεζε – Απναξρεηνζέηεζε (Archive / Unarchive Σνπνζέηεζε άξζξνπ ζην 
αξρείν θαη αθαίξεζε αληίζηνηρα) 

 Δλεξγνπνίεζε – Απελεξγνπνίεζε άξζξνπ/σλ(Publish / Unpublish) 

 Μεηαθίλεζε άξζξσλ (Move – Μεηαθηλεί ην άξζξν ζε άιιε ελφηεηα) 

 Αληηγξαθή άξζξσλ (Copy – Αληηγξάθεη ηελ θαηεγνξία θαη ηα άξζξα πνπ βξίζθνληαη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζε άιιε ελφηεηα) 

 Γηαγξαθή άξζξνπ (Trash) 

 Γηφξζσζε άξζξνπ (Edit) 

 Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ (Add) 

 Παξάκεηξνη (Parameters) 

 Λήςε βνήζεηαο (Help) 

 

         Γηα λα πξνβνχκε ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επηιέγνπκε κέζσ ησλ checkboxes αξηζηεξά 
απφ ηα νλφκαηα, ηηο θαηεγνξίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη θάλνπκε θιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην. 
ηε ζειίδα δηαρείξηζεο άξζξσλ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαη 
γηα νξηζκέλεο άιιεο ελέξγεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ θάλνπκε θιηθ κε ην πνληίθη ζην εηθνλίδην 
ηνπ άξζξνπ ζηε ζηήιε «Published» ην δεκνζηεχνπκε ή ην απφ δεκνζηεχνπκε. Αληίζηνηρα, εάλ 
θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Front Page», ελεξγνπνηνχκε ή απελεξγνπνηνχκε ηελ 
εκθάληζε ηνπ άξζξνπ ζηελ πξψηε ζειίδα. Δπηπξφζζεηα, ζηε ζηήιε «Order» έρνπκε ηε 
δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα άξζξα εάλ έρνπκε επηιέμεη 
γηα απηά πξνβνιή θαηά ζεηξά. Κάλνληαο θιηθ ζηε ζηήιε «Access Level» ελφο άξζξνπ 
ηξνπνπνηνχκε ηηο επηινγέο εκθάληζήο ηνπ ζε (public, registered, special). Αλ θάλνπκε θιηθ ζηα 
νλφκαηα ελνηήησλ ή θαηεγνξηψλ ζηηο ζηήιεο «Section» θαη «Category» νδεγνχκαζηε ζηηο 
αληίζηνηρεο ζειίδεο δηαρείξηζεο. Σα νλφκαηα ζπγγξαθέα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζηήιε «Author» 
καο νδεγνχλ ζηελ ζειίδα ξπζκίζεσλ γηα ην ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ. Οη ηξεηο ηειεπηαίεο ζηήιεο 
«Date», «Hits», «ID» καο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηνπ άξζξνπ, ηνλ αξηζκφ 
επηζθέςεσλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ απηνχ, αληίζηνηρα. Δάλ θάλνπκε θιηθ ζηα νλφκαηα ησλ 
ζηειψλ ηφηε ηαμηλνκνχκε ηα άξζξα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ησλ ζηειψλ. 
Δπηπξφζζεηα, παξέρεηαη θίιηξν αλαδήηεζεο (Filter) φπνπ κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε κφλν ηα 
άξζξα ησλ νπνίσλ νη ηίηινη πεξηέρνπλ ην θείκελν αλαδήηεζεο ηεο επηζπκίαο καο. Παξάιιεια, 
πξνζθέξνληαη θίιηξα ελνηήησλ, θαηεγνξηψλ, ζπγγξαθέα θαη θαηάζηαζεο, φπνπ κπνξνχκε λα 
θάλνπκε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε φια ηα 
δεκνζηεπκέλα άξζξα ηνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ελφηεηα «Ξελνδνρεία», ζηελ θαηεγνξία 
«Αζήλα» θαη ηα έρεη γξάςεη ν ρξήζηεο «Administrator». 
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Δηθόλα: Γηαρείξηζε άξζξωλ. 

 

9 Διαχείριση μενού. 

Σα κελνχ ζην Joomla είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δνκηθά ζηνηρεία νξγάλσζεο θαη 
παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Έλαο ηζηφηνπνο βαζηζκέλνο ζην Joomla κπνξεί λα έρεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα κελνχ ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ. Παξάιιεια, ηα κελνχ έρνπλ 
απζαίξεηα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε απζαίξεην βάζνο, 
πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εμαηξεηηθά πνιχπινθσλ δελδξνεηδψλ δνκψλ. Σα 
κελνχ παξέρνπλ ηε δηεπαθή κε φιεο ζρεδφλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ front-end ηνπ Joomla, νη νπνίεο 
δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα, έλα ζηνηρείν 
κελνχ κπνξεί λα είλαη: 

Δζσηεξηθνί ζχλδεζκνη πξνο: 
Άξζξα (Articles) 

Δπαθέο (Contacts) 

Ρνέο δεδνκέλσλ (News Feeds) 

Γεκνζθνπήζεηο (Polls) 

Αλαδήηεζε (Search) 

Δθαξκνγέο εηζφδνπ/εμφδνπ ρξήζηε (User) 

πλδέζκνπο πξνο άιιεο ζειίδεο (Web Links) 

 Πεξηηχιηγκα (Wrapper) 

 Δμσηεξηθνί ζχλδεζκνη 

 Γηαρσξηζηηθφ 

 χλδεζκνο πξνο άιιν ππάξρνλ ζηνηρείν κελνχ 

9.1 Δημιουργία και παραμετροποίηση μενού. 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηηο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κελνχ κε 
ζπλδέζκνπο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ζα νδεγνχλ ζε θάζε 
ελφηεηα. Σα κελνχ γηα ην Joomla! είλαη ελζέκαηα θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla! 
δεκηνπξγείηαη απηφκαηα έλα έλζεκα πνπ νλνκάδεηαη Main Menu. Σν έλζεκα απηφ είλαη 
δηαρεηξίζηκν κε 2 ηξφπνπο: 

  Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο, επηιέγνληαο Menus θαη Menu Manager, φπνπ 
εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε φια ηα δηαζέζηκα κελνχ. ηε ζειίδα απηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί 
ην φλνκα ηνπ κελνχ θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη: 
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Δηθόλα: Γεκηνπξγία κελνύ. 

 

 Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο, επηιέγνληαο Menus θαη Main Menu, φπνπ 
εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θχξηνπ κελνχ. ηε ζειίδα απηή κπνξνχλ λα 
πξνζζαθαηξεζνχλ ζηνηρεία ζην θχξην κελνχ, ην νπνίν αξρηθά απνηειείηαη απφ έλα κφλν 
ζηνηρείν – δει. έλαλ ζχλδεζκν πξνο ηελ αξρηθή ζειίδα: 

 

 
Δηθόλα: Δπεμεξγαζία κελνύ. 

 

          Δπηιέγνπκε ην δεχηεξν ηξφπν θαη θαηαξρήλ αιιάδνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ ζπλδέζκνπ Home ζε 
Αξρηθή. Καηφπηλ παηάκε ην θνπκπί New γηα λα πξνζζέζνπκε ζην κελνχ ζπλδέζκνπο πξνο ηηο 
ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ. Σν είδνο ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ πξνζζέηνπκε ζην κελνχ είλαη “Internal 
link”, “Articles”, δει. ζχλδεζκνο ζην πεξηερφκελν.  

 
Δηθόλα: Δπηινγή είδνο ζπλδέζκνπ γηα ην κελνύ. 
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            ην επφκελν βήκα επηιέγνπκε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν ζα νδεγεί ην κελνχ 
θαη επηιέγνπκε “Section Blog Layout” γηα λα εκθαλίδνληαη φια ηα άξζξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ελφηεηαο. Καηφπηλ εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηίηιν (Title), ην 
ςεπδψλπκν (alias), ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία νδεγεί (Section) θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εκθαλίδεηαη 
ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, ν ρξήζηεο ζηε ζειίδα θάζε ελφηεηαο 
ζα βιέπεη ηα 4 πην πξφζθαηα άξζξα ζε 2 ζηήιεο, νπφηε ζηηο βαζηθέο παξακέηξνπο επηιέγνπκε 
Leading:1, Intro:4, Columns:2 θαη Links: 4 ψζηε λα εκθαλίδνληαη 4 ζχλδεζκνη πξνο ηα 
παιηφηεξα άξζξα. Σν πξψην ζηνηρείν κελνχ πνπ δεκηνπξγνχκε είλαη πξνο ηελ ελφηεηα 
Ξελνδνρεία. 

 

: Δηθόλα: Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζην κελνύ γηα ηα μελνδνρεία. 

 

         ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξαηεξνχκε πσο κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε θάπνηεο 
παξακέηξνπο γηα ην component φπσο ην λα είλαη ζε κνξθή ζπλδέζκνπ ην φλνκα ηεο ελφηεηαο 
ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ άξζξνπ. Αθφκε λα θαίλνληαη νη ηίηινη απφ ηα άξζξα, ν ζπγγξαθέο ηνπ 
άξζξνπ, ε εκεξνκελία θαη πνιιέο αθφκε επηινγέο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 
εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην ζην πάλσ κέξνο ηνπ άξζξνπ πνπ λα ην κεηαηξέπεη ζε pdf κνξθή.   
Διέγρνπκε ηελ δεκφζηα φςε ηνπ ηζηφηνπνπ θαη δηαπηζηψλνπκε φηη έρεη πξνζηεζεί ε επηινγή 
Ξελνδνρεία ζην θχξην κελνχ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε. 

         Σν επφκελν πξφβιεκα πνπ ζέινπκε λα ιχζνπκε, είλαη λα εκθαλίζνπκε ην θχξην κελνχ θαη 
πάλσ θαη αξηζηεξά, ψζηε λα είλαη εχθνιν γηα ην ρξήζηε λα εληνπίζεη απηφ πνπ ζέιεη. Γηα λα ην 
πεηχρνπκε, δελ είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε λέν κελνχ, αιιά πξέπεη λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν έλζεκα (module), ην νπνίν λα εκθαλίδεη ην βαζηθφ κελνχ επάλσ απφ 
ην θείκελν. Οπφηε επηιέγνπκε Extensions, Module Manager θαη New. ηνλ ηχπν ηνπ ελζέκαηνο 
επηιέγνπκε Menu θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κελνχ: ηίηινο ηνπ κελνχ (Title: 
Top main menu), ζέζε (Position:top), Menu Name: mainmenu θαη Menu Style: List. ηελ δηθή 
καο πεξίπησζε φκσο ην template πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αληιεί θαηεπζείαλ ηα ζηνηρεία πνπ 
έρνπκε ζην θχξην κελνχ (mod_mainmenu) θαη ηα παξνπζηάδεη ζην νξηδφληην κελνχ. 
Πξνζζέηνληαο ζηνηρεία ζην κελνχ καο (Menus, Main menu), θαη ηα δχν ελζέκαηα (πάλσ θαη 
αξηζηεξά) ελεκεξψλνληαη απηφκαηα θαη ηαπηφρξνλα. 

        Δπίζεο δεκηνπξγνχκε ππνκελνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηεγνξία 
Αζήλα  δεκηνπξγνχκε έλα ζηνηρείν κελνχ (Menu Item), ην νπνίν έρεη σο παηέξα (Parent Item) ην 
ζηνηρείν κελνχ κε ηίηιν Ξελνδνρεία. ην νξηδφληην κελνχ νη ππνθαηεγνξίεο θαίλνληαη βάδνληαο 
ην πνληίθη ζην tab κε ην φλνκα Ξελνδνρεία θαη εκθαλίδεηαη έλα ππνκελνχ (drop down menu) . 
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν δεκηνπξγνχκε ζπλδέζκνπο γηα ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο θαη θαηεγνξίεο ηνπ 
ηζηφηνπνπ καο γηα ην θχξην θαη ην νξηδφληην κελνχ. Σν απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη ν ηζηφηνπνο καο 
φζνλ αθνξά ηα κελνχ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα: Δκθάληζε κελνύ θαη ππνκελνύ. 

9.2 Δημιουργία συνδέσμων. 

Σν Joomla! δηαζέηεη έλα ζχλνιν απφ βαζηθέο επεθηάζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη καδί κε ην ζχζηεκα. 
Μία απφ απηέο είλαη νη ζχλδεζκνη (Web Links). Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ, δεκηνπξγνχκε 
πξψηα θαηεγνξίεο επηιέγνληαο απφ ην κελνχ δηαρείξηζεο Components, Web Links, Categories 
θαη New. Αθνχ δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο ζπλδέζκσλ δεκηνπξγνχκε ζπλδέζκνπο 
επηιέγνληαο Components, Web Links, Links θαη New. 

          Γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζπλδέζκσλ ζηηο ζειίδεο καο, δεκηνπξγνχκε έλα ηνηρείν Μελνχ 

ζην θχξην κελνχ, ην νπνίν είλαη ηχπνπ Web Links. Σν ζηνηρείν απηφ ην νλνκάδνπκε Web Links 
θαη πεξηέρεη θάπνηνπο ζπλδέζκνπο (links) πνπ καο βνεζνχλ ζε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ηζηφηνπνπ. 

 

  
  Δηθόλα: Δκθάληζε  Web Links. 

 

9.3 Μέρος του κώδικα για την εμφάνιση των μενού. 

ηελ ελφηεηα απηή παξαζέηνπκε έλα κέξνο ηνπ θψδηθα, πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν helper.php 
ζηνλ θαηάινγν modules/mod_mainmenu/, θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηξφπν πνπ καδεχνληαη ηα 
δεδνκέλα ελφο άξζξνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχλδεζκνη (link) ζηα κελνχ πνπ 
έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Ζ κέζνδνο getItemData επηζηξέθεη ην αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα λα αξρηθνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν item. αλ παξακέηξνπο ε κέζνδνο παίξλεη δχν 
κεηαβιεηέο ηελ &params, ε νπνία έρεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ module απφ ην xml αξρείν ηνπ θαη ηελ 
&item ηχπνπ string. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ππάξρνπλ κελνχ θαη ππνκελνχ ηα 
νπνία θέξλεη ε getitem ζπκθσλα κε ην id ηνπ θάζε κελνχ. 

         Ο φξνο CDATA ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξάζεη δεδνκέλα θεηκέλνπ ρσξίο λα ιεθζνχλ 
ππφςε απφ ηνλ XML κεηαγισηηζηή. Ζ switch δίλεη θάπνηεο επηινγέο ζην πσο ζα είλαη ζε 
πεξίπησζε πνπ έρνπκε θνξηψζεη ε δηάηαμε κηαο θσηνγξαθίαο γηα έλα κελνχ. Δλ ζπλερεία εάλ 
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα κελνχ ηππψλνληαη ζε κνξθή ζπλδέζκνπ έηζη ψζηε αλ παηήζνπκε ζε 
θάπνην κελνχ λα κεηαθεξζνχκε ζηελ αλάινγε ζειίδα πνπ έρνπκε δεηήζεη. Καη γηα πεξηζζφηεξε 
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αζθάιεηα ηνπνζεηείηαη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ κελνχ θαη έλα θιεηδί αζθαιείαο ( access key) πνπ 
ηνπ νξίδνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή.  

 

function _getItemData(&$params, $item) 

 { 

  $data = null; 

 

  // Menu Link is a special type that is a link to another item 

  if ($item->type == 'menulink') 

  { 

   $menu = &JSite::getMenu(); 

   if ($newItem = $menu->getItem($item->query['Itemid'])) { 

       $tmp = clone($newItem); 

    $tmp->name  ='<span><![CDATA['.$item>name.']]></span>'; 

    $tmp->mid  = $item->id; 

    $tmp->parent = $item->parent; 

   } else { 

    return false; 

   } 

  } else { 

   $tmp = clone($item); 

   $tmp->name = '<span><![CDATA['.$item->name.']]></span>'; 

  } 

 

  $iParams = new JParameter($tmp->params); 

  if ($params->get('menu_images') && $iParams->get('menu_image') &&  
$iParams->get('menu_image') != -1) { 

   switch ($params->get('menu_images_align', 0)){ 

    case 0 :  

    $imgalign='align="left"'; 

    break; 

     

    case 1 : 

    $imgalign='align="right"'; 

    break; 

     

    default : 

    $imgalign=''; 

    break; 

   } 

     

    

   $image = '<img src="'.JURI::base(true).'/images/stories/'.$iParams-
>get('menu_image').'" '.$imgalign.' alt="'.$item->alias.'" />'; 

   if($tmp->ionly){ 
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     $tmp->name = null; 

    } 

  } else { 

   $image = null; 

  } 

  switch ($tmp->type) 

  { 

   case 'separator' : 

    return'<spanclass="separator">'.$image.$tmp>name.'</span>'; 

    break; 

 

   case 'url' : 

    if ((strpos($tmp->link, 'index.php?') === 0) && (strpos($tmp-
>link, 'Itemid=') === false)) { 

     $tmp->url = $tmp->link.'&amp;Itemid='.$tmp->id; 

    } else { 

     $tmp->url = $tmp->link; 

    } 

    break; 

 

   default : 

    $router = JSite::getRouter(); 

    $tmp->url = $router->getMode() == JROUTER_MODE_SEF ? 
'index.php?Itemid='.$tmp->id : $tmp->link.'&Itemid='.$tmp->id; 

    break; 

  } 

 

  // Print a link if it exists 

  if ($tmp->url != null) 

  { 

   // Handle SSL links 

   $iSecure = $iParams->def('secure', 0); 

   if ($tmp->home == 1) { 

    $tmp->url = JURI::base(); 

   } elseif (strcasecmp(substr($tmp->url, 0, 4), 'http') && (strpos($tmp-
>link, 'index.php?') !== false)) { 

    $tmp->url = JRoute::_($tmp->url, true, $iSecure); 

   } else { 

    $tmp->url = str_replace('&', '&amp;', $tmp->url); 

   } 

 

   switch ($tmp->browserNav) 

   { 

    default: 

    case 0: 
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     // _top 

     $data = '<a href="'.$tmp->url.'">'.$image.$tmp-
>name.'</a>'; 

     break; 

    case 1: 

     // _blank 

     $data = '<a href="'.$tmp->url.'" 
target="_blank">'.$image.$tmp->name.'</a>'; 

     break; 

    case 2: 

     // window.open 

     $attribs = 
'toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,'.$this->_params-
>get('window_open'); 

 

     // hrm...this is a bit dickey 

     $link = str_replace('index.php', 'index2.php', $tmp->url); 

     $data = '<a href="'.$link.'" 
onclick="window.open(this.href,\'targetWindow\',\''.$attribs.'\');return false;">'.$image.$tmp-
>name.'</a>'; 

     break; 

   } 

  } else { 

   $data = '<a>'.$image.$tmp->name.'</a>'; 

  } 

 

  return $data; 

 } 

} 

9.4 Διαχείριση χρηστών και πρόσβασης. 

Ζ πιεξνθνξία πνπ νξγαλψλεηαη ζε ελφηεηεο, θαηεγνξίεο θαη άξζξα φπσο αλαθέξζεθε θαη 
πξνεγνπκέλσο, έρεη ηε ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 
Joomla νξίδεη κηα ηεξαξρία ρξεζηψλ ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηφζν 
ζην front-end φζν θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ back-end ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη νκάδεο επηπέδσλ 
πξφζβαζεο ρσξίδνληαη ζε απηέο γηα ην front-end θαη ζε απηέο γηα ην back-end. Οη νκάδεο ηνπ 
front-end είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Guest (επηζθέπηεο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

 Registered (εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

 Author (πγγξαθέαο) 
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o Έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «special» 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα άξζξα θαη λα δηνξζψζνπλ άξζξα ηα νπνία 
απηνί δεκηνχξγεζαλ 

o Γελ κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ άξζξα 

o Editor (Γηνξζσηήο) 

 Publisher (Δθδφηεο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «special» 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα άξζξα θαη λα δηνξζψζνπλ άξζξα ηα νπνία 
απηνί δεκηνχξγεζαλ 

o Μπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ άξζξα θαη άιισλ ρξεζηψλ 

o Mπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ άξζξα 

o Αληίζηνηρα ππάξρνπλ νκάδεο ρξεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε θαη ζην 
δηαρεηξηζηηθφ back-end ηνπ ηζηφηνπνπ θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Manager (Γηεπζπληήο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε θαη ζην back-end θαη ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «special» 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα άξζξα θαη λα δηνξζψζνπλ άξζξα ηα νπνία 
απηνί δεκηνχξγεζαλ 

o Μπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ άξζξα θαη άιισλ ρξεζηψλ 

o Mπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ άξζξα 

 Administrator (Γηαρεηξηζηήο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε θαη ζην back-end θαη ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «special» 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα άξζξα θαη λα δηνξζψζνπλ άξζξα ηα νπνία 
απηνί δεκηνχξγεζαλ 

o Μπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ άξζξα θαη άιισλ ρξεζηψλ 

o Mπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ άξζξα 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ρξήζηεο 

o Μπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ λέεο πξνγξακκαηηζηηθέο επεθηάζεηο 

 Super Administrator (Τπεξ-δηαρεηξηζηήο) 

o Έρνπλ πξφζβαζε θαη ζην back-end θαη ζην front-end 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «public» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «registered» 

o Βιέπνπλ ηα άξζξα ηα νπνία είλαη πξφζβαζεο «special» 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα άξζξα θαη λα δηνξζψζνπλ άξζξα ηα νπνία 
απηνί δεκηνχξγεζαλ 
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o Μπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ άξζξα θαη άιισλ ρξεζηψλ 

o Mπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ άξζξα 

o Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ρξήζηεο 

o Μπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ λέεο πξνγξακκαηηζηηθέο επεθηάζεηο 

o Μπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην template ηνπ ηζηφηνπνπ 

o Μπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο (global configuration) 

 

         H εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: 

α) κε ηελ εγγξαθή κέζσ θφξκαο απφ ην front-end (εθφζνλ απηφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν). Οη λένη 
ρξήζηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη εθ πξνεπηινγήο 
απελεξγνπνηεκέλνη. 

β) κε ηε δεκηνπξγία ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηνπ back-end απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

         Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ρξήζηε αξθεί λα θάλνπκε θιηθ ζηελ θεληξηθή ζειίδα 
δηαρείξηζεο ηνπ Joomla ζην εηθνλίδην κε ηίηιν «User Manager». ηε ζπλέρεηα, ζηε ζειίδα 
δηαρείξηζεο ρξεζηψλ (εηθφλα 4.1) θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην «New». Αθνινχζσο, ζηελ επφκελε 

ζειίδα ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (εηθφλα 4.2). 

 

Δηθόλα: ειίδα δηαρείξηζεο ρξεζηώλ. 

          Απφ ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ εάλ θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην δίπια ζην ρξήζηε ζηε 
ζηήιε «Enabled» , κπνξνχκε λα ηνλ ελεξγνπνηήζνπκε ή λα ηνλ απελεξγνπνηήζνπκε. 
Δπηπξφζζεηα, ην Joomla καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ελφο ρξήζηε κε βάζε ην 
username ηνπ θαζψο θαη ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ησλ ππαξρφλησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηελ νκάδα 
ζηελ νπνία αλήθνπλ αιιά θαη ην εάλ είλαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηή ηε ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα 
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ζπλδεδεκέλνη ζην ζχζηεκα θαη 
αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ δηνξζσηψλ. Δπηπξφζζεηα, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπκε 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, φπσο επίζεο θαη λα ηνπο δηαθφςνπκε ηελ ηξέρνπζα ζχλδεζε 
ηνπο. 

 

Δηθόλα: Δηζαγωγή λένπ ρξήζηε. 
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10 Επεκτάσεις του Joomla που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

συγκεκριμένο ιστότοπο. 

Ζ έθδνζε 1.5 άιιαμε ξηδηθά ηε θηινζνθία ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Joomla. Παξέρεη πιένλ έλα 
ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί κέζσ κίαο θαη κφλν ζειίδαο λα αλεβάζεη 
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηηο επεθηάζεηο πνπ επηζπκεί αλεμαξηήησο ηχπνπ. Οη ηχπνη επεθηάζεσλ πνπ 
ππνζηεξίδεη ην Joomla είλαη: 

 Αξζξψκαηα (modules) 

 Δμαξηήκαηα (components) 

 Γιψζζεο (languages) 

 Πξφζζεηα (plugins) 

 Πξφηππα (templates) 

 

         Οη επεθηάζεηο απηέο είλαη πξνζβάζηκεο απφ ην κελνχ «Extensions». To Joomla δηαζέηεη 
έλαλ πνιχ ελεκεξσκέλν θαη νξγαλσκέλν θαηάινγν επεθηάζεσλ ν νπνίνο ππάξρεη ζηε 
δηεχζπλζε http://extensions.joomla.org. Απφ εθεί κπνξνχκε λα κεηαθνξηψζνπκε πιήζνο 
επεθηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχηαην πεδίν ιεηηνπξγηψλ. 

10.1 Εγκατάσταση και ανάλυση των επεκτάσεων 

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ δεκηνπξγήζακε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο επεθηάζεηο: 

 JComments: component 

 Content Map: module 

 Front Page Slideshow: module 

 Content Map: plugin 

 Sigplus Image Gallery Plus: plugin 

          

         Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε κηα επέθηαζε πνπ έρνπκε θαηεβάζεη απφ ην Internet, αξθεί λα 
πάκε ζην κελνχ «Extensions» θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή 
«Install/Uninstall». ηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνχκε ζηε ζειίδα εγθαηάζηαζεο, θάλνπκε θιηθ ζην 
θνπκπί «Browse» θαη επηιέγνπκε απφ ην δίζθν ην αξρείν εγθαηάζηαζεο ηεο επέθηαζεο.  Παηάκε 
ην θνπκπί «Upload File and Install». Eάλ φια πήγαλ θαιά ζα πξέπεη λα καο εκθαληζηεί κήλπκα 
ην νπνίν ζα καο ελεκεξψλεη φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο επέθηαζεο έγηλε επηηπρψο. 

 
Δηθόλα: ειίδα εγθαηάζηαζεο επέθηαζεο. 

 

 

http://extensions.joomla.org/
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10.1.1 JComments: component. 

           Σν JComments είλαη κηα επέθηαζε ηχπνπ component θαη καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
γξάθνπλ νη ρξήζηεο ζρφιηα γηα ηα άξζξα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν. Παηψληαο 
ζην tab component απφ ην administration panel ηνπ Joomla εκθαλίδεηαη έλα ζπξφκελν κελνχ 
θαη θιηθάξνπκε ην JComments. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθεξφκαζηε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ component φπνπ βξίζθνληαη νξηζκέλεο ξπζκίζεηο. Τπάξρεη ην κελνχ δηαρείξηζεο 
ησλ ζρνιίσλ ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα ζρφιηα πνπ  έρνπλ γίλεη ζην site φπνπ αλαθέξνληαη 
επίζεο ην ζέκα ηνπ άξζξνπ πνπ έρεη ζρνιηαζηεί, απφ πνίνλ έρεη γίλεη ην ζρφιην ε ψξα θαη ε 
εκεξνκελία. Ο ππεξδηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη, λα δεκνζηεχζεη ή φρη ην 
ζρφιην θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη. ην επφκελν πεδίν ππάξρνπλ επηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο πνπ 
επηηξέπνπλ λα δηακνξθσζεί ην component φπσο αξκφδεη ζε θάζε δηαρεηξηζηή. Γηα παξάδεηγκα 
κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ζε πνίεο θαηεγνξίεο ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ε θφξκα γηα ηα ζρφιηα, ηε 
εκθάληζε ζα έρεη ε ζπγθεθξηκέλε θφξκα, ην εχξνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζα έρεη θάζε ζρφιην 
θαη επηπιένλ πνηνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ζρφιηα ε 
αθφκε θαη λα απαληάλε ζε ζρφιην πνχ έγηλε απφ άιινλ ρξήζηε. Αθνχ ηειεηψζνπκε ηηο ξπζκίζεηο 
παηάκε ην εηθνλίδην save πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο. ηηο παξαθάησ δχν 
εηθφλεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηφζν ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο θφξκαο φζν θαη ηεο 
ζειίδαο δηαρείξηζεο ησλ ζρνιίσλ. 

 
Δηθόλα: ειίδα δηαρείξηζεο JComments. 

 

 
Δηθόλα: Φόξκα εγγξαθήο θαη παξνπζίαζε ηωλ ζρνιίωλ. 
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10.1.2 Content map: module. 

 

         Σν content map είλαη κηα επέθηαζε ηχπνπ module θαη παξνπζηάδεη ηα άξζξα πνπ έρνπκε 
ζην site καο πάλε ζε ράξηε ηεο Google (google maps). ην administration panel ηνπ joomla 
παηάκε extensions θαη ζηε ζπλέρεηα module manager βξίζθνπκε ην φλνκα ηνπ module θαη 
θιηθάξνπκε πάλσ ζε απηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθεξφκαζηε ζηε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ζην 
αξηζηεξφ κέξνο ιεπηνκέξεηεο γηα ην module θαη ζε πνία κελνχ ζα εκθαλίδεηαη (ζηε δηθή καο 
πεξίπησζε ζα εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ αξρηθή ζειίδα) θαη ζην δεμί κέξνο ηηο βαζηθέο 
παξακέηξνπο. Ζ ζέζε πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη είλαη ε home_gallery ( ηελ νπνία έρνπκε 
πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ δεκηνπξγήζακε   ζην θεθάιαην γηα ηα templates ). Γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ην content map ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα έρνπκε έλα API Key θαη ην γξάθνπκε ζην 
πεδίν API key πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξακέηξνπο. Γηα λα απνθηήζνπκε ην API key ζα πξέπεη λα 
κεηαβνχκε ζηελ ζειίδα http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/signup.html θαη λα θάλνπκε 
κηα απιή εγγξαθή θαη ζα καο ζηαιεί ην API key ζην mail πνπ ζα έρνπκε δψζεη.  

         Γηα λα εκθαληζηνχλ ηα άξζξα ζην ράξηε ζα πξέπεη θαηά ηελ εγγξαθή ελφο άξζξνπ ζην 
πεδίν πνπ αλαθέξεηαη σο key reference λα γξάςνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ  
δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν ρσξηζκέλεο κε έλα θφκκα. 

 Αθνχ θάλνπκε save ζην άξζξν καο δεκηνπξγείηαη έλα 
marker ζην ράξηε. Έηζη ινηπφλ φζα άξζξα πεξηέρνπλ ζπληεηαγκέλεο ζα εκθαλίδνληαη απ 
επζείαο. Γηα λα βξνχκε ζε πνηεο ζπληεηαγκέλεο αληηζηνηρεί κηα δηεχζπλζε ρξεζηκνπνηνχκε έλα 
εξγαιείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα http://www.turismo.eu/it/geo.html θαη θάλεη απηήλ ηελ 
κεηαηξνπή. 

         Τπάξρνπλ νξηζκέλεο αθφκα ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φπσο νη δηαζηάζεηο πνπ 
ζα εκθαλίδεηαη ν ράξηεο, ηη είδνο ράξηε ζα έρνπκε ( satellite, hybrid, map ), ην πφζα ζηνηρεία ζα 
πεξηιακβάλεη ν ράξηεο αλ ζα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ θαη ηέινο ην ρξψκα 
πνπ ζα έρεη ν marker. ηελ παξαθάησ εηθφλα δείρλνπκε πσο παξνπζηάδεηαη ην module ζηνλ 
ηζηφηνπφ καο. 

 
Δηθόλα: Δκθάληζε ηνπ content map. 

10.1.3 FrontPage Slideshow: component. 

Σν Frontpage slideshow είλαη κηα επέθηαζε ηχπνπ module ε νπνία καο επηηξέπεη λα 
παξνπζηάδνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειηδαο καο κε έλαλ αξθεηά εληππσζηαθφ ηξφπν. Ο 
θψδηθαο ηνπ Frontpage βαζίδεηαη θπξίσο ζε javascript θαη css θαη είλαη έλα ζχζηεκα πξνβνιήο 
δηαθαλεηψλ πνπ ζπλδπάδεη θείκελν θαη θείκελν θαη εηθφλεο γηα λα δεκηνπξγήζεη «δηαθάλεηεο». 
Απηέο νη «δηαθάλεηεο» ελαιιάζζνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε κε δηάθνξα εθέ, ελψ ην θείκελν 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη νινθιεξσκέλα νπνπδήπνηε κέζα ζην slideshow (βιέπε ηα δηάθνξα 
πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη). 

         Αθνχ εγθαηαζηήζνπκε ην module ζην administration panel ηνπ joomla παηάκε extensions 
θαη ζηε ζπλέρεηα module manager βξίζθνπκε ην φλνκα ηνπ module θαη θιηθάξνπκε πάλσ ζε 
απηφ. Δθεί ππάξρνπλ νη παξάκεηξνη γηα ην module. Αξρηθά ην δεκνζηεχνπκε ζε φπνηα ζέζε 
ζέινπκε ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ζηε ζέζε home_gallery πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. ηε 

http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/signup.html
http://www.turismo.eu/it/geo.html
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ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε ην ID ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε θαη επηπιένλ 
θάπνηεο άιιεο ξπζκίζεηο φπσο ην χςνο θαη ην πιάηνο, ηελ ηαρχηεηα ελαιιαγήο ησλ δηαθαλεηψλ, 
ην φξην ησλ ιέμεσλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζηηο δηαθάλεηεο θαη ηέινο αλ ζέινπκε λα ππάξρεη 
εηζαγσγηθφ θείκελν, read more link θαη λα θαίλνληαη νη ελφηεηεο θαη νη θαηεγνξίεο. Δπίζεο ην 
έρνπκε ξπζκίζεη λα θαίλεηαη κφλν ζηελ ζειίδα πνπ βξίζθνληαη ηα μελνδνρεία. 

 
Δηθόλα: Δκθάληζε FrontPage Slideshow. 

10.1.4 Content Map: Plugin 

Σν content map είλαη κηα επέθηαζε ηχπνπ plugin θαη παξνπζηάδεη θάησ απφ ην άξζξν έλα ράξηε 
ηεο Google (google maps) κε ην αθξηβέο ζεκείν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ 
αλαθέξεηαη ην άξζξν. ην administration panel ηνπ joomla παηάκε extensions θαη ζηε ζπλέρεηα 
module manager βξίζθνπκε ην φλνκα ηνπ module θαη θιηθάξνπκε πάλσ ζε απηφ. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν κεηαθεξφκαζηε ζηε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ζην αξηζηεξφ κέξνο ιεπηνκέξεηεο γηα ην module 
θαη ζην δεμί κέξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο. Όπσο θαη ζην content map module έηζη θαη ηψξα 
γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην content map ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα έρνπκε έλα API Key θαη ην 
γξάθνπκε ζην πεδίν API key πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξακέηξνπο. Γηα λα απνθηήζνπκε ην API key 
ζα πξέπεη λα κεηαβνχκε ζηελ ζειίδα http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/signup.html θαη 
λα θάλνπκε κηα απιή εγγξαθή θαη ζα καο ζηαιεί ην API key ζην mail πνπ ζα έρνπκε δψζεη. 

         Γηα λα εκθαληζηνχλ ηα άξζξα ζην ράξηε ζα πξέπεη θαηά ηελ εγγξαθή ελφο άξζξνπ ζην 
πεδίν πνπ αλαθέξεηαη σο key reference λα γξάςνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ  
δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν ρσξηζκέλεο κε έλα θφκκα. 

 Αθνχ θάλνπκε save ζην άξζξν καο δεκηνπξγείηαη έλα 
marker ζην ράξηε κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Μηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα 
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ράξηε πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
ηζεθαξηζκέλν ην λαη. Άιιεο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη ην κήθνο θαη ην 
πιάηνο ηνπ ράξηε, ην είδνο ηνπ δειαδή αλ ζα είλαη δνξπθνξηθή εηθφλα ή απιή, ην επίπεδν δνπκ 
ηνπ ράξηε θαη ην ρξψκα πνπ ζα έρεη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ κέζα ζην balloon. Δπηπιένλ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηεζεί θαη ην street view.ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ηξφπνο 
παξνπζίαζεο ζηνπ plugin. 

http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/signup.html
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Δηθόλα: Δκθάληζε Content Map plugin. 

10.1.5 Sigplus Image Gallery Plus: plugin. 

Σν Sigplus Image Gallery Plus είλαη επέθηαζε ηχπνπ plugin θαη απηφκαηα δεκηνπξγεί γθαιεξί 
εηθφλσλ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ηηο δνχκε θαη ζε αλαδπφκελν θνπηί ( popup box). Γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν plugin θαη λα θηηάμνπκε κέζα ζην άξζξν θαη ζην ζεκείν πνπ 
ζέινπκε κηα γθαιεξί εηθφλσλ αξθεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θψδηθα {gallery}Folder Name 
{/gallery}. Σηο θσηνγξαθίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην άξζξν ηηο έρνπκε απνζεθεχζεη ζε έλα 
θάθειν κε φλνκα π.ρ Ledra_Marriott θαη απηφλ ηνλ ηνπνζεηνχκε ζην βαζηθφ θάθειν πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην plugin θαη είλαη ζηνλ θαηάινγν images/stories. 

        Αλάινγα κε ην πψο ζέιεη ν θαζέλαο λα παξακεηξνπνηήζεη ην plugin κπνξεί λα ην θάλεη 
κέζα απφ ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ βξίζθνληαη αλ ζην administration panel ηνπ joomla 
παηήζνπκε extensions θαη ζηε ζπλέρεηα plugin manager βξνχκε ην φλνκα ηνπ module θαη 
θιηθάξνπκε πάλσ ζε απηφ. Δθεί κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εηθφλσλ πνπ ζα έρεη 
ε γθαιεξί ην χςνο θαη ην πιάηνο ηνπο. Αθφκε ην ζηπι πνπ ζα έρεη ην popup box θαη ην πψο ζα 
θαίλνληαη ηα θνπκπηά πινήγεζεο ( Next, Prev). Δπίζεο  ζηηο παξακέηξνπο γηα πξνρσξεκέλνπο 
ξπζκίδνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ thumbnails θαη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη εηθφλεο 
είηε ζχκθσλα κε ην φλνκα είηε κε ηελ εκεξνκελία πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ ηειεπηαία θνξά. ηελ 
παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ηξφπνο παξνπζίαο ηνπ plugin. 
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Δηθόλα: Δκθάληζε SigPlus Image Gallery Plus plugin. 

 

 

 

11 RSS Feed (Really Simple Syndication) 

11.1 Σι ακριβώς είναι το RSS Feed 

Σν RSS Feed είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο λα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα 
ηα γεγνλφηα. Σν Γηαδίθηπν απνηειείηαη πιένλ απφ δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 
ηέηνην πινχην πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε λα κπνξεί λα 
παξαθνινπζεί δηαξθψο φηη λεφηεξν ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν ή ζην αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 
Δδψ έξρεηαη λα δψζεη ηε ιχζε ην RSS Feed. Πιένλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 
ρξήζηεο έξρνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ρσξίο εθείλνη λα ρξεηάδεηαη λα επηζθέπηνληαη θάζε 
θνξά ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

 

          Σν RSS ηνπο επηηξέπεη λα βιέπνπλ πφηε αλαλεψζεθε ην πεξηερφκελν ησλ δηθηπαθψλ 
ηφπσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Μπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ηνπο 
ηίηινπο ησλ ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ επηζπκνχλ (ή αθφκα θαη εηθφλσλ ή 
βίληεν) ακέζσο κφιηο απηά γίλνπλ δηαζέζηκα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα επηζθέπηνληαη 
θαζεκεξηλά ηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

          Tα αξρηθά RSS ζεκαίλνπλ Really Simple Syndication ή Rich Site Summary ή RDF Site 
Summary. Δίλαη έλα έγγξαθν ηχπνπ XML. Σν RSS feed ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαλέκεη 
πεξηερφκελα Γηαδηθηχνπ. Δίλαη κία ηξνθνδνζία (feed) εηδήζεσλ, ζηελ νπνία θάπνηνο πξέπεη λα 
πξνζππνγξάςεη γηα λα ηελ παξαιάβεη. Γειαδή θάπνηνο ρξήζηεο ζα επηιέμεη ν ίδηνο ηη είδνπο 
λέα ηνλ ελδηαθέξνπλ γηα λα ελεκεξσζεί θαη απφ πνχ, ψζηε λα ξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ 
αλαγλψζηε ηξνθνδνζηψλ γηα λα ιακβάλεη απηά ηα λέα. Απηφ ινηπφλ επηηπγράλεηαη πνιχ απιά 
θάλνληαο ν ρξήζηεο έλα απιφ θιηθ ζε έλα κηθξφ εηθνλίδην RSS ή XML, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα απφ φπνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ιάβεη απηέο ηηο εηδήζεηο θαη λα πξνζζέζεη φηη RSS 
ζέιεη ζηνλ αζξνηζηή ηεο ιίζηαο.  Όηαλ ινηπφλ βξίζθνληαη αλαλεσκέλεο εηδήζεηο, κεηαδίδνληαη ζε 
φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ ησλ ηξνθνδνζηψλ. 

Ζ απιφηεηα ηνπ RSS feed είλαη απηή πνπ ην έθαλε ηφζν δηαδεδνκέλν κεηαμχ ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ηζηνζειίδσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαλέκνπλ λέα,  weblogs θαη πεξηερφκελα 
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Γηαδηθηχνπ. Απηφ ζπλέβε δηφηη ηα RSS feeds απνζηέιινληαη άκεζα,  ρσξίο λα ππάξρεη θακία 
αλακνλή. Οη ρξήζηεο επίζεο δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ηα θίιηξα spam, θαζψο ηα RSS 
feeds δελ ζεσξνχληαη spam. 

 

11.2 Πως λειτουργεί το RSS Feed στο Joomla. 

To Joomla ρεηξίδεηαη ηα RSS Feeds κέζσ ελφο module πνπ νλνκάδεηαη mod_feed. Μηα 
«ηξνθνδνζία» (feed) πεξηέρεη κία ιίζηα απφ ζηνηρεία ή εγγξαθέο, θαζέλα απφ απηά 
πξνζδηνξίδνληαη απφ έλαλ ζχλδεζκν. Κάζε ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη έλα ζχλνιν άιισλ 
κεηαδεδνκέλσλ κε ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη. Σα πνην ζεκαληηθά κεηαδεδνκέλα γηα θάζε εγγξαθή 
πεξηιακβάλνπλ έλα ηίηιν γηα ηνλ ζχλδεζκν θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ. Βαζηθφ ξφιν ζην RSS έρνπλ 
ηα αξρεία xml. Έλα αξρείν xml έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<install type="module" version="1.5.0"> 

 <name>Feed Display With Order By Date</name> 

 <author>Joomla! Project- Configurated by ME</author> 

 <creationDate>October 2010</creationDate> 

 <copyright>Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights  

              reserved.</copyright> 

 <license>http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL</license> 

 <authorEmail>admin@joomla.org</authorEmail> 

 <authorUrl>www.joomla.org</authorUrl> 

 <version>1.5.0</version> 

 <description>This module allows the displaying of a syndicated feed and include a  

             sorting date option</description> 

 <files> 

            <filename module="mod_feed_by_order">mod_feed_by_order.php</filename> 

            </files> 

 <params> 

     <param name="moduleclass_sfx" type="text" default="" label="Module Class 

                     Suffix" description="PARAMMODULECLASSSUFFIX" /> 

                <param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" /> 

     <param name="rssurl" type="text" size="50" default="" label="Feed URL"  

                 description="Enter the URL of the RSS/RDF feed" /> 

                                      “ “ 

                                      “ “ 

              </params> 

     </install> 

 

          Ζ πξψηε γξακκή νξίδεη ηελ έθδνζε ηεο XML πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην ζχλνιν 
θσδηθνπνίεζεο ραξαθηήξσλ. Ζ δεχηεξε γξακκή δειψλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ module θαη ζηε 
ζπλέρεηα παξαζέηνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη δεκηνπξγήζεη ην module, 
ηίηινο, πεξηγξαθή ηνπ module θηι. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα tag κε φλνκα file κε ην νπνίν 
ελζσκαηψλεηαη ην php αξρείν πνπ πεξηέρεη ησλ θψδηθα πνπ θαλεξψλεη ηα RSS ζηνλ ρξήζηε. 
Αθνινπζνχλ params  tags παξάκεηξνη πνπ θξαηνχλ ηα link απφ ην νπνίν ηξαβάκε RSS ηίηινη 
θαη πεξηγξαθέο ησλ άξζξσλ. 
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          ην αξρείν helper.php πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν ηνπ θαηαιφγνπ 
\modules\mod_feed_by_order βξίζθεηαη ε θιάζε modFeedByOrderHelper ε νπνία βαζίδεηαη 
ζηελ ζπλάξηεζε getFeed($params) πνπ πεξλάεη ζαλ αληηθείκελα ζε έλα πίλαθα ηα δεδνκέλα 
απφ ηα url. Παξαζέηνπκε ηνλ θψδηθα ηεο θιάζεο. 

class modFeedByOrderHelper 

{ 

 function getFeed($params) 

 { 

  // module params 

  $rssurl = $params->get('rssurl', ''); 

 

  //  get RSS parsed object 

  $options = array(); 

  $options['rssUrl']   = $rssurl; 

  if ($params->get('cache')) { 

   $options['cache_time']  = $params->get('cache_time', 15) ; 

   $options['cache_time'] *= 60; 

  } else { 

   $options['cache_time'] = null; 

  } 

 

  $rssDoc =& JFactory::getXMLparser('RSS', $options); 

        //  enable ordering by date and order based on the date order parameter 

        $rssdateorder = $params->get('rssdateorder', ''); 

        if ($rssdateorder != 2) { 

        $rssDoc->enable_order_by_date(); 

        $rssDoc->order_by_date = $rssdateorder; 

} 

  $feed = new stdclass(); 

 

  if ($rssDoc != false) 

  { 

   // channel header and link 

   $feed->title = $rssDoc->get_title(); 

   $feed->link = $rssDoc->get_link(); 

   $feed->description = $rssDoc->get_description(); 

 

   // channel image if exists 

   $feed->image->url = $rssDoc->get_image_url(); 

   $feed->image->title = $rssDoc->get_image_title(); 

 

   // items 

   $items = $rssDoc->get_items(); 

 

   // feed elements 
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   $feed->items = array_slice($items, 0, $params->get('rssitems', 5)); 

  } else { 

   $feed = false; 

  } 

 

  return $feed; 

 } 

} 

 

          ηελ γξακκή απηή ηνπ θψδηθα $rssDoc =& JFactory::getXMLparser('RSS', $options); ε 
βνεζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ Joomla, πνπ έρεη ζαλ νξίζκαηα κηα κεηαβιεηή &type πνπ θαζνξίδεη 
φηη αλαθεξφκαζηε ζε RSS θαη ε &options πνπ είλαη πίλαθαο ζηελ νπνία πεξλάκε ηα url απφ ηηο 
ηξνθνδνζίεο (Feeds), επηζηξέθεη κηα αλαθνξά θαη θαζνξίδεη ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο. Απηφ 
πεξηέρεη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπκε νξίζεη ζην αξρείν xml. 

11.2.1 Παραμετροποίηση του αρχικού module. 

Αιιάδνπκε ην αξρηθφ module ψζηε λα δψζνπκε ζαλ επηινγή ην λα εκθαλίδνληαη νη ηξνθνδνζίεο 
απφ θάπνην άιιν site ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία απφ ηελ πην παιηά ζηελ πην λέα θαη ην 
αληίζεην. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε νξηζκέλα θνκκάηηα θψδηθα ηφζν ζηα 
αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην front end φζν θαη γηα ην back end. Έηζη ινηπφλ ζην αξρείν 
helper.php πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξακκέο θψδηθα θάησ αθξηβψο απφ ηελ $rssDoc =& 
JFactory::getXMLparser('RSS', $options); 

 

//  enable ordering by date and order based on the date order parameter 

        $rssdateorder = $params->get('rssdateorder', ''); 

        if ($rssdateorder != 2) { 

        $rssDoc->enable_order_by_date(); 

        $rssDoc->order_by_date = $rssdateorder; 

 

         Δπίζεο πξνζζέηνπκε ζην αξρείν mod_feed_by_order.xml πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν 
administrator/modules/mod_feed_by_order/ ηηο παξαθάησ γξακκέο θψδηθα θάησ απφ ηελ 
<param name="word_count"…………/>  

<param name="rssdateorder" type="radio" default="2" label="Date Order" 
description="PARAMDATEORDER"> 

        <option value="1">Descending</option> 

        <option value="0">Ascending</option> 

        <option value="2">No Date Ordering</option> 

 </param> 

          Έηζη δεκηνπξγείηαη ε επηινγή ζην panel ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηελ αχμνπζα ε θζίλνπζα 
ζεηξά αλά εκεξνκελία ησλ RSS. Σέινο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην αξρείν eng-
GB.mod_feed_order.ini πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν /language/en-GB/ ηελ γξακκή 
PARAMDATEORDER=Changes the date ordering of the feeds. ηνλ ηζηφηνπν πνπ θηηάμακε 
έρνπκε ξπζκίζεη ην module ησλ RSS λα παίξλεη ηα δεδνκέλα απφ ηα πνιηηηζηηθά λέα πνπ καο 
πξνζθέξεη ην site http://www.tanea.gr. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ 
έρνπκε θάλεη θαη ε θαηλνχξηα επηινγή date order πνπ δεκηνπξγήζακε. 

http://www.tanea.gr/
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Δηθόλα: Ρπζκίζεηο RSS. 

11.2.2 Feed Entries 

Όπσο παίξλνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ rss απφ άιινπο ηζηνρψξνπο έηζη θαη εκείο κπνξνχκε λα 
πξνζθέξνπκε θάπνηα απφ ηα άξζξα καο πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη άμηα αλαθνξάο ζε κνξθή 
RSS. ε ηζηφηνπνπο πνπ βαζίδνληαη ζην Joomla γηα απηφ θξνληίδεη ην syndicate module ην 
νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ζπλάξηεζε getLink() πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν helper.php θαη 

νπηηθνπνηείηαη  κε ην ζχκβνιν  

  

function getLink(&$params) 

 { 

  $document =& JFactory::getDocument(); 

 

  foreach($document->_links as $link) 

  { 

   if(strpos($link, 'application/'.$params->get('format').'+xml'))  

   { 

    preg_match("#href=\"(.*?)\"#s", $link, $matches); 

    return $matches[1]; 

   } 

  } 

 

 } 

      

          Ζ getLink() βάδεη ζηε κεηαβιεηή $params ηα δεδνκέλα απφ ην αξρείν mod_syndicate.xml 
θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ JFactory::getDocument(); κεηαηξέπεη ζε link γηα Rss ηελ ζειίδα ζηελ 
νπνία έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην module. H  preg_match() έρεη 3 νξίζκαηα ην πξψην είλαη ην 
πξφηππν (pattern) πνπ ςάρλεη ε ζπλάξηεζε ην δεχηεξν είλαη ην input string θαη ην ηξίην αλ ην 
matches είλαη πίλαθαο πνπ γεκίδεη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ search,  $matches[0] πεξηέρεη ην 
θείκελν ην νπνίν ηαηξηάδεη κε ην πιήξεο pattern θαη $matches[1]   ζα πεξηέρεη ην θείκελν πνπ 
ηαρηνπνίεζε πξψην αλάκεζα ζηηο παξελζέζεηο. Παηψληαο ινηπφλ ην εηθνλίδην Feed Entries 
κεηαηξέπεηαη ε ζειίδα καο ζε RSS θαη έρεη ηελ κνξθή ηεο παξαθάησ εηθφλαο κε link . 
http://localhost/my_project/index.php?format=feed&type=rss. 

http://localhost/my_project/index.php?format=feed&type=rss
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Δηθόλα: Δκθάληζε ζειίδα ζε κνξθή RSS 

 

 

12 Δημιουργία κώδικα για την υλοποίηση ενός εξαρτήματος 

(Component). 

Σα εμαξηήκαηα (components) ζην Joomla είλαη καδί κε ηα αξζξψκαηα (modules) , δχν απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο κεραληζκνχο επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Σα εμαξηήκαηα είλαη  
απηφλνκα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ππξήλα ηνπ Joomla θαη 
ελζσκαηψλνληαη ελ ηέιεη πιήξσο ζε απηφ. Σν ζπγθεθξηκέλν component πνπ ζα 
δεκηνπξγήζνπκε ζα αλαθέξεηε ζε αμηνινγήζεηο εζηηαηνξίσλ μελνδνρείσλ. Οη αμηνινγήζεηο ζα 
κπνξνχλ λα γίλνληαη απφ ηνπο εθάζηνηε δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηφηνπνπ ή απφ ρξήζηεο νη νπνίνη ζα 
έρνπλ δηθαίσκα έθδνζεο άξζξσλ. Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη έλαο ρψξνο ζην ηέινο θάζε 
αμηνιφγεζεο φπνπ ζα κπνξεί ν θαζέλαο, είηε είλαη απιφο επηζθέπηεο είηε εγγεγξακκέλνο 
ρξήζηεο, λα γξάςεη ζρφιηα γηα ηα εζηηαηφξηα πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην site.     

12.1 Η δομή ενός component. 

Σν Joomla ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην νλνκάησλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια 
ηα components. Κάζε εμάξηεκα (component) ζην ζχζηεκα έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα ρσξίο θελά. 
Ο θψδηθαο ρσξίδεηαη ζε δχν θαθέινπο θαη νλνκάδνληαη αληίζηνηρα com_ θαη αθνινπζεί ην φλνκα 
ηνπ component πνπ ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ζα νλνκάδεηαη reviews (θξηηηθή). Δπνκέλσο 
δεκηνπξγνχκε δχν θαθέινπο πνπ ζα νλνκάδνληαη com_reviews. 

        Ο έλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάθειν components ηνπ Joomla θαη ζα αθνξά ην front end θαη 
ν άιινο ζην θάθειν administrator/components θαη ζα αθνξά ην back end Όηαλ θνξηψζνπκε ην 
component ηφζν απφ ην front end φζν θαη απφ ην back end ην joomla ζα ςάμεη γηα 2 αξρεία πνπ 
ζα έρνπλ ην φλνκα ηνπ component θαη ηελ θαηάιεμε .php. Άξα δεκηνπξγνχκε δχν αξρεία  
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com_reviews.php θαη admin.reviews.php ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα ζηνπ θαθέινπο 
components/com_reviews θαη administrator/components/com_reviews.  

       ην πξψην αξρείν γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα   

<?php  

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

echo '<div class="componentheading">Hotel Restaurant Reviews</div>'; 

?> 

       θαη ζην δεχηεξν 

<?php 

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

echo ' Hotel Restaurant Reviews'; 

?> 

       Ζ ζπλάξηεζε defined( '_JEXEC' ) κε ηε ζηαζεξά _JEXEC ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρεη αλ 
ν θψδηθαο θαιείηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ηνπ Joomla εάλ δελ ηζρχεη απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο 
πξνζπαζεί λα κπεη ζην αξρείν καο. Οπφηε ην Joomla απηφκαηα δηακνξθψλεη ην πεξηβάιινλ κε 
νξηζκέλα κέηξα πξνζηαζίαο αζθαιείαο ηα νπνία ζα απνηξέςνπλ ηελ επίζεζε. 

12.2 Εγγραφή του component στη βάση δεδομένων. 

Γηα λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα κεηαπεδνχλ κεηαμχ front θαη back end είλαη απαξαίηεην λα 
δειψζνπκε ην component ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα λα γίλεη ε εγγξαθή ζηε βάζε καο, ε νπνία 
έρεη ην πξφζεκα jos_, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην interface ηνπ php my admin ή αιιηψο 
γξάθνληαο έλα sql query φπσο ην παξαθάησ: 

 

INSERT INTO jos_components (name, link, admin_menu_link, 

                      admin_menu_alt, option, admin_menu_img, params) 

VALUES        (Hotel Restaurant Reviews, option=com_reviews, 

                      option=com_reviews, Manage Reviews, com_reviews, 

                      js/ThemeOffice/component.png, ); 

     

          Πξνζζέηνληαο απηφ ην αξρείν δίλνπκε ζην ζχζηεκα θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 
component.Απηέο είλαη ην φλνκα ηνπ component, νη ζχλδεζκνη (links) πνπ καο επηηξέπνπλ λα 
ελαιιαζζφκαζηε κεηαμχ front θαη back end, ε θσηνγξαθία γηα ην κελνχ ηνπ component θαη 
ηέινο νξηζκέλεο παξακέηξνπο. Αλ φια έρνπλ γίλεη επηηπρψο θάλνληαο αλαλέσζε ζηε ζειίδα ηνπ 
administrator ηνπ joomla ζα δνχκε λα εκθαλίδεηαη ην component. 

 

Δηθόλα: Οζόλε Back-End κε ηελ παξνπζία ηνπ λένπ καο component. 
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          Απηφ πνπ κέλεη ηψξα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα link ζην ηζηφηνπν καο φπνπ εθεί ζα 
εκθαλίδνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ component.Καη απηφ γίλεηαη σο εμήο, απφ ην administration 
panel θάλνπκε θιηθ ζην menus/main menu θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην εηθνλίδην new θαη ζηε 
ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Hotel Restaurant Reviews θαη ζην πεδίν name γξάθνπκε 
Κξηηηθέο ζηε ζπλέρεηα παηάκε Save θαη βιέπνπκε ην απνηέιεζκα ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 
Δηθόλα: Σν link κε όλνκα θξηηηθέο ππάξρεη ηόζν ζην θύξην κελνύ όζν θαη ζην νξηδόληην. 

 

 

 

 

 

 

12.3 Δημιουργία μπάρας εργαλείων.  

Όια ηα components πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ππξήλα ηνπ joomla δηαζέηνπλ θνχκπηα κε ηα νπνία 
κπνξείο λα ζψζεηο, λα δηαγξάςεηο ή λα δεκνζηεχζεηο ζηνηρεία. Έηζη θαη εκείο ζα 
δεκηνπξγήζνπκε παξφκνηα εξγαιεία γξάθνληαο ηνλ παξαθάησ θψδηθα ζε έλα λέν αξρείν 
toolbar.reviews.html.php κέζα ζηνλ θάθειν administrator/components/com_reviews. 

 

<?php 
  defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 
  class TOOLBAR_reviews  
     { 
      function _NEW()  
      { 
      JToolBarHelper::save(); 
      JToolBarHelper::apply(); 
      JToolBarHelper::cancel(); 
      } 
      function _DEFAULT()  
      { 
      JToolBarHelper::title( JText::_( 'Hotel Restaurant Reviews' ),'generic.png' ); 
      JToolBarHelper::publishList(); 
      JToolBarHelper::unpublishList(); 
      JToolBarHelper::editList(); 
      JToolBarHelper::deleteList(); 
      JToolBarHelper::addNew(); 
      } 

    } 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Νηθφιανο Εαραξηάδεο 

 

«Γεκηνπξγία ηζηφηνπνπ κε ηελ ρξήζε cms»                                                                                                                    62 

 

?> 

        ηελ θιάζε TOOLBAR_reviews δεκηνπξγνχκε δχν ζπλαξηήζεηο φπνπ ε θαζεκία 
δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά εξγαιεία κε ηελ βνήζεηα ηεο θιάζεο JToolBarHelper.ε ζπγθεθξηκέλε 
θιάζε πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο, ελζσκαησκέλεο ζην Joomla ( administrator/includes/toolbar.php )  
πνπ παξάγνπλ φισλ ηνλ HTML θψδηθα γηα ηελ κπάξα εξγαιείσλ. Αθνχ θαζνξίζηεθαλ νη 
ζπλαξηήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ ηνλ παξαθάησ θψδηθα πνπ ζα απνθαζίδεη 
πνηα ζπλαξηεζε ζα εκθαλίδεηαη. Έηζη δεκηνπξγνχκε έλα λέν αξρείν κε φλνκα 
toolbar.reviews.php ζην θάθειν administrator/components/com_reviews. 

 

<?php 

  defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

  require_once( JApplicationHelper::getPath( 'toolbar_html' ) ); 

  switch($task) 

  { 

    case 'edit': 

    case 'add': 

    TOOLBAR_reviews::_NEW(); 

    break; 

    default: 

    TOOLBAR_reviews::_DEFAULT(); 

    break; 

   } 

?> 

 

      Ζ γξακκή   require_once( JApplicationHelper::getPath( 'toolbar_html' ) ); ρξεζηκνπνηεί ηελ 
ζπλάξηεζε getPath() ηεο θιάζεο JApplicationHelper ( βνεζεηηθή θιάζε ηνπ Joomla ε νπνία 
πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο πνπ πεξλνχλ ζηνηρεία ηνπ client φπσο paths θαη XML αξρεία ζε arrays) 
ψζηε  λα θνξηψζεί ην αξρείν toolbar.reviews.html.php ρψξηο λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ 
component.Ζ κεηαβιεηή $task είλαη δεισκέλε ζαλ global απφ ην Joomla θαη είλαη ππεχζπλε γηα 
λα θαηεπζχλε ηε  ινγηθή ξνή κέζα ζε έλα component.Ο παξαπάλσ θψδηθαο δεκηνπξγεί ηελ 
επφκελε εηθφλα 

 
Δηθόλα: Μπάξα εξγαιείωλ  

13 Ανάπτυξη κώδικα για το παρασκήνιο (back end) του 

component. 

13.1 Δημιουργία πίνακα βάσης δεδομένων 

Γηα λα θαηαρσξνχκε ηηο θξηηηθέο γηα ηα εζηηαηφξηα ησλ μελνδνρείσλ είλαη απαξαίηεην λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πίλαθα ζηε βάζε καο φπνπ ζα απνζεθεχνληαη. ε απηφλ ηνλ πίλαθα ε 
θάζε γξακκή ζα αληηπξνζσπεχεη κηα θξηηηθή ζην ζχζηεκα. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο γξάθνπκε 
ην sql query ή ρξεζηκνπνηνχκε ην interface ηνπ php my admin. 

  

CREATE TABLE jos_reviews  
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( 

            id int(11) NOT NULL auto_increment, 

            restaurant_name varchar(255) NOT NULL, 

            address varchar(255) NOT NULL, 

            reservations varchar(40) NOT NULL, 

            quick_note text NOT NULL, 

            review text NOT NULL, 

            notes text NOT NULL, 

            smoking tinyint(1) NOT NULL default 0, 

            credit_cards varchar(255) NOT NULL, 

            cuisine varchar(40) NOT NULL, 

            avg_dinner_price tinyint(4) NOT NULL default 0, 

            review_date datetime NOT NULL, 

            published tinyint(1) NOT NULL default 0, 

PRIMARY KEY (id) 

); 

 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε phpMy  Admin βάδνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηεο παξαθάησ εηθφλαο θαη 
πξνζέρνπκε ην id, πνπ είλαη θαη ην primary key λα είλαη ζε ζέζε auto_increment. 

 
Δηθόλα: Γεκηνπξγία πίλαθα κέζω phpMy Admin. 

13.2 Δημιουργία κλάσης πίνακα. 

Δπφκελν βήκα είλαη λα γξάςνπκε ηνλ θψδηθα γηα ζπλαξηήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξηδφκαζηε 
ηηο θξηηηθέο ζε απηφ. Βέβαηα ζε απηφ καο βνεζάεη ην Joomla ην νπνίν παξέρεη κηα θιάζε ηελ 
JTable πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλαξηήζεηο γηα λα πξνζζέζνπκε, λα δηαγξάςνπκε, 
λα αλαλεψζνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα ηεο βάζεο καο. 

         Θα πξέπεη ινηπφλ λα θηηάμνπκε κηα επέθηαζε ηεο θιάζεο JTable πνπ ζα αλαθέξεηε ζηνλ 
πίλαθα jos_reviews.Μέζα ζην θάθειν /administrator/components/com_reviews δεκηνπξγνχκε 
έλα λέν θάθειν tables ν νπνίνο πεξηέρεη ην αξρείν reviews.php θαη γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ 
θψδηθα. 

<?php 
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defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

class TableReview extends JTable 

{ 

  var $id = null; 

  var $restaurant_name = null; 

  var $address = null; 

  var $reservations = null; 

  var $quick_note = null; 

  var $review = null; 

  var $notes = null; 

  var $smoking = null; 

  var $credit_cards = null; 

  var $cuisine = null; 

  var $avg_dinner_price = null; 

  var $review_date = null; 

  var $published = null; 

function __construct(&$db) 

{ 

parent::__construct( '#__reviews', 'id', $db ); 

} 

} 

?> 

         Δπεθηείλνληαο ηελ θιάζε πξνζζέηνπκε φιεο ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα ζαλ member variables 
( ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε αιιά είλαη πξνζπειάζηκεο απφ φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο 
θιάζεο ) θαη ηηο κεδελίδνπκε (null).Δπίζεο ζπκπιεξψλνπκε ηελ θιάζε constructor κε ηελ 
κέζνδν _construct ε νπνία παίξλεη έλα αληηθείκελν ηεο βάζεο ζαλ παξάκεηξν θαη θαιεί ηνλ 
εθάζηνηε constructor ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ πίλαθα ηεο βάζεο ην βαζηθφ θιεηδί θαη  ην 
αληηθείκελν ηεο βάζεο, Ζ θιάζε TableReview θιεξνλνκεί κεηαμχ άιισλ ηηο ζπλαξηήζεηο bind(), 
store(), load(), delete() πνπ καο βνεζνχλ λα ρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα ζηε βάζε ρσξίο λα 
γξάθνπκε επηπιένλ θψδηθα. 

13.3 Δημιουργία της φόρμας του back end για την εισαγωγή κριτικών. 

Αθνχ θηηάμακε ηνλ πίλαθα ζηε βάζε γηα λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα επφκελν βήκα είλαη ε 
δεκηνπξγία κηαο δηεπαθήο ( interface ) θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 
θξηηηθψλ ( reviews ).Όπσο θάλακε θαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ρσξίδνπκε ηνλ θψδηθα ζε δχν 
αξρεία ψζηε ην έλα λα ρεηξίδεηαη ηε ινγηθή ξνε, admin.reviews.php θαη ην άιιν ηελ παξαγσγή 
ηνπ HTML θψδηθα,admin.reviews.html.php .ην αξρείν admin.reviews.php γξάθνπκε ηνλ 
παξαθάησ θψδηθα. 

<?php 

    defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

    require_once( JApplicationHelper::getPath( 'admin_html' ) ); 

   JTable::addIncludePath(JPATH_COMPONENT.DS.'tables'); 

   switch($task) 

      { 

        case 'add': 

        editReview( $option ); 
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        break; 

       } 

   function editReview( $option ) 

       { 

         $row =& JTable::getInstance('Review', 'Table'); 

         $lists = array(); 

         $reservations = array( 

         '0' => array('value' => 'None Taken', 

         'text' => 'None Taken'), 

         '1' => array('value' => 'Accepted', 

         'text' => 'Accepted'), 

         '2' => array('value' => 'Suggested', 

         'text' => 'Suggested'), 

         '3' => array('value' => 'Required', 

         'text' => 'Required'), 

        ); 

$lists['reservations'] = JHTML::_('select.genericList', $reservations, 'reservations', 
'class="inputbox" '. '', 'value', 'text', $row->reservations ); 

$lists['smoking'] = JHTML::_('select.booleanlist', 'smoking', 'class="inputbox"', $row->smoking); 

$lists['published'] = JHTML::_('select.booleanlist', 'published', 'class="inputbox"', $row-
>published); 

HTML_reviews::editReview($row, $lists, $option); 

} 

?> 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν require_once( JApplicationHelper::getPath( 'admin_html' ) ) ; ψζηε 
λα ζπκπεξηιεθζεί ην αξρείν admin.reviews.html.php .Ζ ζπλάξηεζε getPath() παίξλεη 
ζπγθεθξηκέλα strings θαη επηζηξέθεη ηα απφιπηα paths γηα ηα αληίζηνηρα αξρεία ηνπ component. 
H require_once() αλαιακβάλεη λα πξνζζέζεη κηα κφλν θνξά ην αξρείν. ηε ζπλέρεηα ε 
addIncludePath() ( member function ηεο θιάζεο JTable ) απηφκαηα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
θιάζεηο πνπ έρνπκε θαζνξίζεη ζηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν tables. Με ηελ 
JPATH_COMPONENT.DS θαζνξίδεηαη ην path ηνπ component θαη ην DS είλαη ν δηαρσξηζηήο 
ησλ θαηαιφγσλ. 

         Με ηε δήισζε switch() ειέγρεηαη ε κεηαβιεηή &task θαη δηαιέγεη ηελ απαξαίηεηε 
ζπλάξηεζε. Σέινο ε ζπλάξηεζε editReview() πξνεηνηκάδεη θάπνηα HTML ζηνηρεία γηα ηελ 
display function HTML_reviews::editReview(). ην αξρείν admin.reviews.html.php πξνζζέηνκε 
ηνλ παξαθάησ θψδηθα. 

 

<?php 

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

   class HTML_reviews 

          { 

            function editReview( $row, $lists, $option ) 

            { 

             $editor =& JFactory::getEditor(); 

             JHTML::_('behavior.calendar'); 

             ?> 

             <form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm"> 
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                 <fieldset class="adminform"> 

                 <legend>Details</legend> 

                 <table class="admintable"> 

                 <tr> 

                      <td width="100" align="right" class="key">Restaurant Name:  

                     </td> 

                     <td> 

                     <input class="text_area" type="text" name="restaurant_name" 

                       id="name" size="50" maxlength="250" 

                       value="<?php echo $row->restaurant_name;?>" /> 

                     </td> 

                  </tr> 

                   <tr> 

                    <td width="100" align="right" class="key"> 

                      Address: 

                    </td> 

                    <td> 

                     <input class="text_area" type="text" name="address" 

                      id="address" size="50" maxlength="250" 

                      value="<?php echo $row->address;?>" /> 

                     </td> 

                  </tr> 

                  <tr> 

                    <td width="100" align="right" class="key"> 

                     Reservations: 

                    </td> 

                    <td> 

                    <?php 

                     echo $lists['reservations']; 

                     ?> 

                   </td> 

                 </tr> 

                 <tr> 

                    <td width="100" align="right" class="key"> 

                    Quick Note: 

                    </td> 

                    <td> 

                    <?php 

                    echo $editor->display( 'quick_note', $row->quick_note , 

                    '100%', '150', '40', '5' ) ; 

                    ?> 

                    </td> 

                 </tr> 

                 <tr> 
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                     <td width="100" align="right" class="key"> 

                       Review: 

                     </td> 

                     <td> 

                     <?php 

                      echo $editor->display( 'review', $row->review , 

                      '100%', '250', '40', '10' ) ; 

                      ?> 

                     </td> 

                     </tr> 

                  <tr> 

                     <td width="100" align="right" class="key"> 

                      Notes: 

                     </td> 

                     <td> 

                     <textarea class="text_area" cols="20" rows="4" 

                     name="notes" id="notes" style="width:500px"><?php echo 

                     $row->notes; ?></textarea> 

                     </td> 

                 </tr> 

                 <tr> 

                    <td width="100" align="right" class="key"> 

                    Smoking: 

                    </td> 

                    <td> 

                    <?php 

                    echo $lists['smoking']; 

                    ?> 

                    </td> 

                 </tr> 

                 <tr> 

                    <td width="100" align="right" class="key"> 

                       Credit Cards: 

                     </td> 

                     <td> 

                     <input class="text_area" type="text" name="credit_cards" 

                      id="credit_cards" size="50" maxlength="250" 

                     value="<?php echo $row->credit_cards;?>" /> 

                   </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                   <td width="100" align="right" class="key"> 

                    Cuisine: 

                   </td> 
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                   <td> 

                   <input class="text_area" type="text" name="cuisine" 

                    id="cuisine" size="31" maxlength="31" 

                    value="<?php echo $row->cuisine;?>" /> 

                   </td> 

               </tr> 

               <tr> 

                   <td width="100" align="right" class="key"> 

                      Average Dinner Price: 

                  </td> 

                  <td> 

                     <strong>Euro</strong><input class="text_area" type="text" 

                      name="avg_dinner_price" id="avg_dinner_price" size="5" maxlength="3" 

                      value="<?php echo $row->avg_dinner_price;?>" /> 

                 </td>  

               </tr> 

               <tr> 

                  <td width="100" align="right" class="key"> 

                    Review Date: 

                  </td> 

                  <td> 

                  <input class="inputbox" type="text" name="review_date" 

                   id="review_date" size="25" maxlength="19" 

                   value="<?php echo $row->review_date; ?>" /> 

                  <input type="reset" class="button" value="..." 

                   onclick="return showCalendar('review_date', 'y-mm-dd');" /> 

                 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                 <td width="100" align="right" class="key"> 

                   Published: 

                 </td> 

                 <td> 

                 <?php 

                 echo $lists['published']; 

                 ?> 

                 </td> 

             </tr> 

             </table> 

            </fieldset> 

            <input type="hidden" name="id" 

               value="<?php echo $row->id; ?>" /> 

            <input type="hidden" name="option" 

               value="<?php echo $option;?>" /> 
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            <input type="hidden" name="task" 

              value="" /> 

</form> 

<?php 

} 

} 

?> 

Ζ ζπλάξηεζε editReview() παίξλεη ζαλ αληηθείκελα κηα ζεηξά ηνπ πίλαθα ηεο βάζεο, κηα κήηξα ( 
array ) απφ HTML snippets ( θνκκάηηα θψδηθα πνπ επαλαιακβάλνληαη ) θαη ην φλνκα ηνπ 
component ψζηε λα παξάγεη ηελ παξαθάησ εηθφλα. Πξηλ δψζεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη κεξηθά θνκκάηηα βνεζεηηθνχ θψδηθα γηα επηπιένλ ζηνηρεία ζην interface κε 
ηε βνήζεηα ηεο JFactory::getEditor() παηξλάεη ζαλ αληηθείκελν ηνλ text editor πνπ έρνπκε 
δηαιέμεη απφ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ administration panel.Αθξηβψο απφ θάησ ππάξρεη ε 
JHTML::_('behavior.calendar') ε νπνία πξνζζέηεη ζην header ηα javascript θαη ηα CSS πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ην εκεξνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Review Date. 

 
Δηθόλα: Admin interface ηνπ component. 
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13.4 Επεξεργασία των δεδομένων. 

Αθφηνπ ζπκπιεξψζνπκε ηελ θφξκα κε δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ν Admin παηήζεη ην 
εηθνλίδην save ζα πξέπεη λα ζσζνχλ ηα δεδνκέλα ζηε βάζε καο. Γξάθνπκε ηνλ θψδηθα ηεο 
ζπλάξηεζεο saveReview() ζην αξρείν admin_reviews.php 

 

function saveReview( $option ) 

{ 

   global $mainframe; 

   $row =& JTable::getInstance('review', 'Table'); 

   if (!$row->bind(JRequest::get('post'))) 

   { 

          echo "<script> alert('".$row->getError()."'); window.history.go(-1); </script>\n"; 

          exit(); 

   } 

   $row->quick_note = JRequest::getVar( 'quick_note', '', 'post', 

   '  string', JREQUEST_ALLOWRAW ); 

  $row->review = JRequest::getVar( 'review', '', 'post', 

  'string', JREQUEST_ALLOWRAW ); 

  if(!$row->review_date) 

  $row->review_date = date( 'Y-m-d H:i:s' ); 

  if (!$row->store()) 

  { 

     echo "<script> alert('".$row->getError()."'); 

     window.history.go(-1); </script>\n"; 

     exit(); 

   } 

$mainframe->redirect('index.php?option=' . $option, 'Review Saved'); 

}  

 

         Γειψλνπκε ηελ κεηαβιεηή &mainframe πνπ είλαη ηχπνπ global ε νπνία ελζσκαηψλεη 
πνιιέο κεζφδνπο γηα λα ειέγρνπκε session κεηαβιεηέο. Δπίζεο ε &row απνηειεί έλα 
αληηθείκελν ηεο θιάζεο TableReview ην φλνκα ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο 
getInstance() κε ηε δεχηεξε παξάκεηξν λα ελεξγεί ζαλ πξφζεκα γηα ηελ πξψηε. ηε ζπλέρεηα 
θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε bind() γηα λα θνξηψζεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο απφ ηελ θφξκα ζην 
αληηθείκελν. Ζ bind() παίξλεη ζαλ παξάκεηξν κηα κήηξα θαη πξνζπαζεί λα ηαηξηάμεη φια ηα 
ζηνηρεία ζε member κεηαβιεηέο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θαιψληαο ηελ JRequest::get() απνκνλψλεη 
ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη απφ ηελ &_POST. ε πεξίπησζε πνπ γηα άγλσζην ιφγν απνηχρεη ε bind() 
εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν ( Javascript Alert ) θαη επηζηξέθεη ν ρξήζηεο ζηελ πξνεγνχκελε 
εηθφλα. 

         Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πεδία quick_note θαη review δέρνληαη πεξηερφκελν HTML ε bind() 
ρξεηάδεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε δηφηη απηφκαηα απνδίδεη ηνλ HTML θψδηθα. Γη απηφ 
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ζπλάξηεζε getVar() ηεο θιάζεο JRequest πεξλψληαο ηεο ην φλνκα ηεο 
θφξκαο ηελ default ηηκή ηε δεηνχκελε κήηξα απφ ηελ νπνία ζα ηξαβήμνπκε δεδνκέλα, ηελ 
αλακελφκελε δηακφξθσζε ( format ) θαη ην JREQUEST_ALLOWRAW ζεκάδη αληίζηνηρα. 
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        Σέινο θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε store() ε νπνία αγλνεί φζεο κεηαβιεηέο ,ηνπ αληηθεηκέλνπ 
JTable είλαη κεδεληθέο απφ πξνεπηινγή θαη ηηο ππφινηπεο ε ηηο αλαλεψλεη (update) ή θάλεη 
insert θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ id. Γειαδή αλ γξάθνπκε έλα αξρείν γηα πξψηε θνξά 
δελ ζα ππάξρεη ηηκή γηα ην id έηζη ζα θαηαζθεπαζηεί έλα insert query γηα λα θαηαρσξεζνχλ ηα 
δεδνκέλα. Δάλ δελ ππάξμεη πξφβιεκα κε ηνλ θψδηθα ηεο sql αλαιακβάλεη ε ζπλάξηεζε 
redirect()  ηεο &mainframe θαη ζηέιλεη ηνλ ρξήζηε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ component έρνληαο 
θαη έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ησλ ξπζκίζεσλ. 

        ην αξρείν admin.reviews.php πξνζέηνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα θάησ απφ ην switch() γηα 
λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο. 

switch (&task) 

{ 

       “  

       “ 

Case 'save': 

saveReview( $option ); 

break; 

} 

         Δθφζνλ φια έρνπλ θπιήζεη ζσζηά ζα πξέπεη κέζα ζην πίλαθα jos_reviews λα ππάξρνπλ 
θαηαρσξεκέλα ηα ζηνηρεία φπσο θαίλνληαη κέζσ ηνπ phpMyAdmin ζηελ επφκελε εηθφλα. 

 

 
Δηθόλα: Δγγξαθή ζηνηρείωλ ζηε βάζε ( phpMyAdmin ). 

 

 

13.5 Οθόνη για την παρουσίαση και την επεξεργασία της λίστας με τις 

κριτικές. 

Δπεηδή νη άλζξσπνη πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ηζηφηνπν καο δελ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα θηηάμνπκε κία νζφλε πνπ ζα θαίλνληαη απηά ηα 
δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάθεη. ην αξρείν admin.reviews.php πξνζζέηνπκε ηελ εμήο 
ζπλάξηεζε: 

 

function showReviews( $option ) 

{ 

     $db =& JFactory::getDBO(); 

     $query = "SELECT * FROM #__reviews"; 

     $db->setQuery( $query ); 

     $rows = $db->loadObjectList(); 

     if ($db->getErrorNum()) 

       { 

          echo $db->stderr(); 

          return false; 

       } 
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     HTML_reviews::showReviews( $option, $rows ); 

} 

 

         Ζ ζπλάξηεζε showReviews θνξηψλεη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ. 
Πξψηα αλαθέξνπκε ηε ζχλδεζε κε ηελ βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε ηχπνπ 
member setQuery() ε νπνία παίξλεη κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ θαη ηελ απνζεθεχεη γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε loadObjectList() ην πξνεγνχκελν setquery 
εθηειείηαη θαη νη μερσξηζηέο γξακκέο (rows) ζην απνηέιεζκα θνξηψλνληαη ζε κηα κήηξα (array) 
ζαλ αληηθέηκελν. Δάλ ην query απνηχρεη επηζηξέθεη ηελ ηηκή false θαη παξνπζηάδεηαη ε ιέμε 
ιάζνο (error). Όηαλ ην query εθηειεζζεί ρσξίο ιάζε πεξλάκε ηελ κήηξα κε ηα απνηειέζκαηα 
ζηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε θαη ηελ γξάθνπκε ζην αξρείν admin.reviews.html.php: 

 

function showReviews( $option, &$rows ) 

{ 

  ?> 

     <form action="index.php" method="post" name="adminForm"> 

     <table class="adminlist"> 

        <thead> 

          <tr> 

            <th width="20"> 

                    <input type="checkbox" name="toggle" 

                   value="" onclick="checkAll(<?php echo 

                   count( $rows ); ?>);" /> 

             </th> 

            <th class="title">Restaurant Name</th> 

            <th width="15%">Address</th> 

            <th width="10%">Reservations</th> 

            <th width="10%">Cuisine</th> 

            <th width="10%">Credit Cards</th> 

            <th width="5%" nowrap="nowrap">Published</th> 

         </tr> 

        </thead> 

        <?php 

         jimport('joomla.filter.output'); 

         $k = 0; 

         for ($i=0, $n=count( $rows ); $i < $n; $i++) 

               { 

                  $row = &$rows[$i]; 

                  $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id ); 

                  $published = JHTML::_('grid.published', $row, $i ); 

                  $link = JFilterOutput::ampReplace( 'index.php?option=' . 

                  $option . '&task=edit&cid[]='. $row->id ); 

           ?> 

          <tr class="<?php echo "row$k"; ?>"> 

             <td> 

               <?php echo $checked; ?> 
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            </td> 

            <td> 

               <a href="<?php echo $link; ?>"> 

               <?php echo $row->restaurant_name; ?> 

            </td> 

            <td> 

               <?php echo $row->address; ?> 

            </td> 

            <td> 

               <?php echo $row->reservations; ?> 

            </td> 

            <td> 

               <?php echo $row->cuisine; ?> 

            </td> 

            <td> 

               <?php echo $row->credit_cards; ?> 

            </td> 

            <td align="center"> 

               <?php echo $published;?> 

            </td> 

         </tr> 

        <?php 

        $k = 1 - $k; 

      } 

     ?> 

   </table> 

   <input type="hidden" name="option" 

                       value="<?php echo $option;?>" /> 

   <input type="hidden" name="task" value="" /> 

   <input type="hidden" name="boxchecked" value="0" /> 

  </form> 

<?php 

} 

 

         ηελ αξρή ηνπ θψδηθα απηήο ηεο ζπλάξηεζεο θαζνξίδεηαη κηα θφξκα πνπ δείρλεη ζην 
αξρείν index.php θαη έρεη ην φλνκα adminform ( γηα αλαθνξέο ζε Javascript). ηε ζπλέρεηα 
δεκηνπξγνχκε έλα πίλαθα, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ θιάζε adminlist πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν 
general.css ( γξακκή 401 ) θαη πξνζηίζεληαη νη επηθεθαιίδεο ζε ζπγθεθξηκέλα θειία. Δθηφο απφ 
ηελ πξψηε επηθεθαιίδα, πνπ είλαη έλα θνπηάθη (checkbox) ην νπνίν αλ ην θιηθάξνπκε 
απηνκάησο επηιέγεη φιεο ηηο θαηαγξαθέο πνπ έρνπκε θάλεη, φιεο νη άιιεο είλαη ηππηθέο. 

         Ακέζσο κεηά αξρίδεη έλαο βξφρνο ( loop ) γχξσ απφ ηελ &row, Οη κεηαβιεηέο &i θαη &n 
κεδελίδνληαη, αληίζηνηρα θαη νη αξηζκνί ησλ γξακκψλ, ν βξφρνο ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 
δελ ππάξρνπλ άιιεο θαηαγξαθέο ζηε &row γηα λα παξνπζηαζηνχλ. Δλαιιάζζνπκε ηελ ηηκή ηεο 
&k κεηαμχ 0 θαη 1 φπνπ αθνξνχλ δχν θιάζεηο πνπ έρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο ηελ row0 θαη row1 
πνπ βξίζθνληαη ζην general.css ( γξακκή 418 ) αξρείν.  

         Ζ JHTML::('grid.id') ελζψκαηψλεη ηνλ HTML θψδηθα γηα ηα checboxes θαη ε ζπλάξηεζε 
JHTML::_(;grid.published;) παξάγεη κηα εηθφλα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 
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&published ζην αληηθείκελν row. Αλ ε ηηκή είλαη 1 ηφηε απεηθνλίδεη κηα εηθφλα κε έλα check θαη αλ 
είλαη 0 έλα “x”. Υξεηάδεηαη επίζεο λα παξέρνπκε link ζηα νπνία ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θάλεη 
θιίθ θαη λα ηξνπνπνηεί φζεο θαηαγξαθέο ππάξρνπλ. Όηαλ έρνπκε URL  ζηνλ θψδηθα καο πνπ 
πεξηέρεη ampersands(&) πνιινί browsers θαηαιήγνπλ ζε error. Γη απηφ θαη εκείο γηα λα κελ 
έρνπκε πξνβιήκαηα θαη γηα λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ηελ XHTML ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 
ζπλάξηεζε ampReplace(). Αλήθεη ζηελ θιάζε JFilterOutput θαη θνξηψλεηαη φηαλ θαινχκε ηελ 
jimport('joomla.filter.output').  

         ην ηέινο ηνπ θψδηθα ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρνπλ ηέζζεξηο θξπθέο ( hidden ) κεηαβιεηέο. 
Ζ κηα δηαηεξεί ηελ ηηκή ηεο &option ψζηε λα είκαζηε ζην ζσζηφ component.Ζ task γίλεηαη 
δηαζέζηκε γηα λα κπνξεί ην Javascript ζηελ γξακκή εξγαιείσλ λα ελεξγνπνηεζεί πξηλ ηελ 
θαηνρχξσζε ηεο θφξκαο. Όηαλ φια ηα checθboxes ελαιιάζζνληαη ηφηε ε boxchecked παίξλεη 
ηελ ηηκή 1.Μεδελίδεηαη φηαλ φια ηα checkboxes είλαη θελά.  

          Γηα λα επεμεξγαδφκαζηε ηηο θξηηηθέο θαιχηεξα γξαθνχκε 3 επηπιένλ γξακκέο θψδηθα ζηελ 
ζπλάξηεζε editReview πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν admin.reviews.php  

$row =& JTable::getInstance('review', 'Table'); 

$cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); 

$id = $cid[0]; 

$row->load($id);  

         Παίξλνπκε έλα αληηθείκελν απφ ηελ θιάζε TableReview γηα λα ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο 
θαηαγξαθήο. Δπίζεο ηξαβάκε ηελ κεηαβιεηή cid απφ ηελ θφξκα, ε νπνία είλαη κηα κήηξα κε ηα 
ID ησλ θαηαγξαθψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαδφκαζηε κηα θαηαγξαθή ηελ 
θνξα επηιέγνπκε ην πξψην ID θαη θνξηψλνπκε ην αληίζηνηρν αληηθείκελν. Οη θαηαγξαθέο καο 
ηψξα ζα είλαη ζε κνξθή link αλ θιηθάξνπκε πάλσ ζε κία απφ απηέο ζα παξνπζηαζηεί ε 
παξαθάησ εηθφλα: 

          
Δηθόλα: Οζόλε επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ (edit screen). 

         Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ππάξρεη έλα θνπκπί κε ηελ νλνκαζία apply. 
Παηψληαο ην κπνξνχκε λα ζψλνπκε ηελ δνπιεία καο θαη λα ζπλερίδνπκε ηελ επεμεξγαζία 
βξηζθφκελνη πάιη ζηελ ίδηα νζφλε. Γηα λα γίλεη απηφ ηξνπνπνηνχκε ηελ switch () ζην αξρείν 
admin.review.php  

case 'apply': 

case 'save': 

saveReview( $option, $task ); 

break; 

        Δπηπιένλ πξνζζέηνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα ζηελ ζπλάξηεζε SaveReview ( $option. 
$task ) πνπ ειεγρεη ηελ κεηαβιεηή $task: 

   

 switch ($task) 
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{ 

case 'apply': 

$msg = 'Changes to Review saved'; 

$link = 'index.php?option=' . $option . 

'&task=edit&cid[]='. $row->id; 

break; 

case 'save': 

default: 

$msg = 'Review Saved'; 

$link = 'index.php?option=' . $option; 

break; 

} 

$mainframe->redirect($link, $msg); 

13.6 Κατάργηση των δεδομένων μας. 

ην αξρείν admin.reviews.php πξνζζέηνπκε ηελ ζπλάξηεζε removeReviews. 

function removeReviews( $option ) 

{ 

global $mainframe; 

$cid = JRequest::getVar( 'cid', array(), '', 'array' ); 

$db =& JFactory::getDBO(); 

if(count($cid)) 

{ 

$cids = implode( ',', $cid ); 

$query = "DELETE FROM #__reviews WHERE id IN ( $cids )"; 

$db->setQuery( $query ); 

if (!$db->query()) 

{ 

echo "<script> alert('".$db->getErrorMsg()."'); 

window.history.go(-1); </script>\n"; 

} 

} 

$mainframe->redirect( 'index.php?option=' . $option ); 

} 

         Δμάγνπκε ηελ κεηαβιεηή cid απφ ηε θφξκα θαη ειέγρνπκε εάλ ππάξρεη θάπνην id ζηελ 
κήηξα. Δάλ ππάξρεη θηηάρλνπκε έλα string πνπ λα ρσξίδεη ηα id κε θφκκαηα θαη ην 
ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο delete query. Δθφζνλ φια πάλε θαιά θαηεπζχλεηαη ν 
ρξήζηεο πίζσ ζηελ νζφλε κε ηηο θαηαγξαθέο ησλ δεδνκέλσλ. ηελ switch () πξνζέηνπκε  

case 'remove': 

removeReviews( $option ); 

break; 
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13.7 Δημιουργία και διαχείριση σχολίων. 

Γηα λα πξνζθέξνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ καο λα γξάθνπλ ηα ζρφιηα 
ηνπο γηα ηα εζηηαηφξηα ησλ μελνδνρείσλ ζα πξέπεη λα ζηήζνπκε ζην παξαζθήλην ( Back end ) 
κηα νζφλε δηαρείξηζεο, φπνπ ζα κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε θαη λα αθαηξνχκε ηα ζρφιηα. Σν 
πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα πάκε ζηε βάζε θαη λα πξνζζέζνπκε έλα link θάησ απφ 
ην Hotel Restaurant Reviews ζην κελνχ component.Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην insert query ζα 
πξέπεη λα βξνχκε ην id γηα ην link ηνπ component Hotel Restaurant Reviews πνπ είρακε 
εγγξάςεη ζηε βάζε καο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απηφ ην βξίζθνπκε αλ πάκε ζην PhpMy 
Admin ζην φλνκα ηεο βάζεο καο θαη ςάρλνπκε ζην jos_components. ηε δηθή καο πεξίπησζε 
ην id έρεη ηελ ηηκή 59. 

 

  

Δηθόλα: PhpMy Admin id number. 

         ηελ ζπλέρεηα είηε γξάθνπκε ησλ θψδηθα γηα ην query είηε ρεζηκνπνηνχκε ην interface ηνπ 
PhpMy Admin. 

 

INSERT INTO jos_components (name, parent, admin_menu_link, 

                                                 admin_menu_alt, ordering) 

       VALUES (Manage Comments, 59, 

                      option=com_reviews&task=comments, Manage Comments, 1); 

 

         Δπίζεο γξάθνπκε θαη ην query γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πίλαθα ζηε βάζε καο φπνπ εθεί ζα 
απνζεθεχνληαη ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ. 

    

CREATE TABLE jos_reviews_comments( 

    id int(11) NOT NULL auto_increment, 

    review_id int(11) NOT NULL, 

    user_id int(11) NOT NULL, 

    full_name varchar(50) NOT NULL, 

    comment_date datetime NOT NULL, 

    comment_text text NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id) 

); 

         Αθνχ πξνζζέζακε ην link πξέπεη ηψξα λα ην θαηεπζχλνπκε γηα λα δείρλεη ζε κηα νζφλε 
πνπ ζα επεμεξγαδφκαζηε ηα ζρφιηα. Γξάθνπκε ινηπφλ ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε ζην αξρείν 
admin.reviews.php 

 

function comments() 

{ 

    global $option, $mainframe; 

    $db =& JFactory::getDBO(); 

    $query = "SELECT count(*) FROM #__reviews_comments"; 

    $db->setQuery( $query ); 

    $total = $db->loadResult(); 

    $query = "SELECT c.*, r.restaurant_name FROM #__reviews_comments 

                   AS c LEFT JOIN #__reviews AS r ON r.id = c.review_id "; 
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    $rows = $db->loadObjectList(); 

       if ($db->getErrorNum()) 

             { 

                 echo $db->stderr(); 

                 return false; 

              } 

HTML_reviews::showComments( $option, $rows,); 

}  

 

         ηε ζπλάξηεζε απηή ζπλδπάδνπκε ηνλ πίλαθα ησλ comments θαη ηνλ πίλαθα ησλ reviews. 
ην ηέινο ηεο ζπλάξηεζεο θαινχκε ηελ HTML_reviews::showComments(); ηνλ θψδηθα ηεο 
νπνίαο ηνλ γξάθνπκε ζην αξρείν admin.reviews.html.php 

 

function showComments( $option, &$rows,) 

{ 

   ?> 

   <form action="index.php" method="post" name="adminForm"> 

   <table class="adminlist"> 

      <thead> 

      <tr> 

          <th width="20"> 

         <input type="checkbox" name="toggle" 

                            value="" onclick="checkAll(<?php echo 

                            count( $rows ); ?>);" /> 

         </th> 

         <th class="title">Review Name</th> 

         <th width="15%">Commenter</th> 

         <th width="20%">Comment Date</th> 

         <th width="30%">Comment</th> 

       </tr> 

       </thead> 

       <?php 

       jimport('joomla.filter.output'); 

       $k = 0; 

       for ($i=0, $n=count( $rows ); $i < $n; $i++) { 

         $row = &$rows[$i]; 

         $checked = JHTML::_('grid.id', $i, $row->id ); 

         $link = JFilterOutput::ampReplace( 'index.php?option=' . 

         $option . '&task=editComment&cid[]='. $row->id ); 

       ?> 

       <tr class="<?php echo "row$k"; ?>"> 

          <td><?php echo $checked; ?></td> 

          <td><a href="<?php echo $link; ?>"><?php echo $row->restaurant_name; 

                  ?></a></td> 

          <td><?php echo $row->full_name; ?></td> 
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          <td><?php echo JHTML::Date($row->comment_date); ?></td> 

          <td><?php echo substr($row->comment_text, 0, 149); ?></td> 

      </tr> 

      <?php 

      $k = 1 - $k; 

    } 

   ?> 

  </table> 

 <input type="hidden" name="option" 

                     value="<?php echo $option;?>" /> 

 <input type="hidden" name="task" value="comments" /> 

 <input type="hidden" name="boxchecked" value="0" /> 

 </form> 

 <?php 

} 

 

         Ο θψδηθάο ηεο ζπλάξηεζεο απηήο είλαη παξφκνηνο κε ηεο ζπλάξηεζεο showReviews πνπ 
γξάςακε παξαπάλσ. Καζνξίδνπκε κηα θφξκα πνπ δείρλεη ζην αξρείν index.php θαη έρεη ην 
φλνκα adminform ( γηα αιιειεπίδξαζε κε Javascript).Ο ρψξνο γηα ηηο επηθεθαιίδεο ηνπ πίλαθα 
πεξηιακβάλεη έλα ηεηξαγσλάθη ην νπνίν αλ ην θιηθάξνπκε ελεξγνπνηεί φια ηα ηεηξαγσλάθηα πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάζε θαηαγξαθε, επίζεο ππάξρεη ην φλνκα ηνπ review ην φλνκα ηνπ 
αηφκνπ πνπ έθαλε ην ζρφιην, ε εκεξνκελία θαη ην ζρφιην.  

           ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ησλ θιάζεσλ ηνπ Joomla πνπ ηηο εηζάγνπκε κε ηελ 
jimport('joomla.filter.output') βιέπνπκε ην απνηέιεζκα ζηελ νζφλε καο ψζηε λα κεηαηξέςνπκε 
ηηο φπνηεο θξηηηθέο ζε links γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ. . Δλαιιάζζνπκε ηελ ηηκή ηεο &k 
κεηαμχ 0 θαη 1 φπνπ αθνξνχλ δχν θιάζεηο πνπ έρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο ηελ row0 θαη row1 
πνπ βξίζθνληαη ζην general.css αξρείν. Αθνινπζείηαη απφ έλαλ βξφρν πνπ δηαηξέρεη φιεο ηηο 
γξακκέο ηνπ πίλαθα comment ηεο βάζεο καο. Με ηελ substr() πεξηνξίδνπκε ην θείκελν ησλ 
ζρνιίσλ ψζηε ν admin λα βιέπεη κφλν έλα κέξνο απηνχ ζηελ νζφλε. Σν απνηέιεζκα απηνπ ηνπ 
θψδηθα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 
Δηθόλα: Οζόλε δηαρείξηζεο ζρνιίωλ. 

          Απηφ πνπ απνκέλεη είλαη λα αλαπηχμνπκε ηνλ θψδηθα ησλ ζπλαξηήζεσλ νη νπνίεο ζα είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ δηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ, Ο θψδηθαο 
είλαη ν εμήο: 

 

function editComment() 

{ 

   global $option; 
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   $row =& JTable::getInstance('comment', 'Table'); 

   $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(0), '', 'array' ); 

   $id = $cid[0]; 

   $row->load($id); 

   HTML_reviews::editComment($row, $option); 

} 

 

 

function saveComment() 

{ 

   global $option; 

   $row =& JTable::getInstance('comment', 'Table'); 

   if (!$row->bind(JRequest::get('post'))) 

     { 

      echo "<script> alert('".$row->getError()."'); 

      window.history.go(-1); 

      </script>\n"; 

      exit(); 

      } 

   if (!$row->store()) { 

      echo "<script> alert('".$row->getError()."'); 

     window.history.go(-1); 

     </script>\n"; 

     exit(); 

    } 

   $this->setRedirect('index.php?option=' . $option . '&task=comments', 

   'Comment changes saved'); 

} 

 

 

function removeComment() 

{ 

   global $option; 

   $cid = JRequest::getVar( 'cid', array(), '', 'array' ); 

   $db =& JFactory::getDBO(); 

   if(count($cid)) 

     { 

     $cids = implode( ',', $cid ); 

     $query = "DELETE FROM #__reviews_comments WHERE id IN ( $cids )"; 

     $db->setQuery( $query ); 

   if (!$db->query()) 

     { 

     echo "<script> alert('".$db->getErrorMsg()."'); 

     window.history.go(-1); 
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     </script>\n"; 

     } 

} 

  $this->setRedirect( 'index.php?option=' . $option . '&task=comments'); 

} 

 

         Όπσο παξαηεξνχκε ζην ηέινο ηεο ζπλάξηεζεο editComment() θαιείηαη ε HTML_reviews:: 

editComment() ν θψδηθαο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ζην αξρείν admin.reviews.html.php  

 

function editComment ($row, $option) 

{ 

   JHTML::_('behavior.calendar'); 

   ?> 

   <form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm"> 

     <fieldset class="adminform"> 

         <legend>Comment</legend> 

         <table> 

         <tr> 

           <td width="100" align="right" class="key"> 

            Name: 

           </td> 

        <td> 

            <input class="text_area" type="text" name="full_name" 

            id="full_name" size="50" maxlength="250" value="<?php echo 

            $row->full_name;?>" /> 

       </td> 

     </tr> 

     <tr> 

        <td width="100" align="right" class="key"> 

          Comment: 

        </td> 

        <td> 

           <textarea class="text_area" cols="20" rows="4" 

            name="comment_text" id="comment_text" 

           style="width:500px"><?php echo $row->comment_text;?> 

          </textarea> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td width="100" align="right" class="key"> 

           Comment Date: 

        </td> 

        <td> 

           <input class="inputbox" type="text" name="comment_date" 
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           id="comment_date" size="25" maxlength="19" value="<?php echo 

           $row->comment_date; ?>" /> 

          <input type="reset" class="button" value="..." 

          onclick="return showCalendar('comment_date', 'y-mm-dd');" /> 

        </td> 

     </tr> 

     </table> 

   </fieldset> 

   <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row->id; ?>" /> 

   <input type="hidden" name="option" value="<?php echo $option; ?>"/> 

   <input type="hidden" name="task" value="" /> 

</form> 

<?php 

} 

 

         Φηηάρλνπκε κηα θφξκα(form) κε φλνκα adminform θαη έλα πεδίν ην νπνίν ζα δηακνξθσζεί 
απφ ηα CSS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην Administator Back End. Υξεζηκνπνηνχκε κηα απιε 
εηζαγσγή (input) γηα ην πεδίν name θαη ηελ θιάζε text_area απφ ηα CSS. Ζ ίδηα θιάζε 
επζχλεηαη θαη γηα ην πεδίν πνπ γξάθεηαη ην ζρφιην. Σέινο ε εκεξνκελία αλήθεη ζην πεδίν κε ηελ 
inputbox ελ΄σ ην θνπκπη πνπ εκθαλίδεη ην εκεξνιφγην αλήθεη ζηελ θιάζε button. Παηψληαο ην 
θνπκπί θαιείηαη ε ζπλάξηεζε Javascript showCalendar() πνπ αιιειεπηδξά κε ην πεδίν 
comment_date θαη θξαηάεη ηελ εκεξνκελία κε ηε παξαθάησ κνξθή y-mm-dd. 

         Απηφ πνπ κέλεη ηψξα είλαη λα θηηάμνπκε ηα θνπκπηά πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 
ζπλαξηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία απνζήθεπζε θαη θαηάξγεζε ησλ ζρνιίσλ. Δπνκέλσο ζην 
αξρείν toolbar.reviews.html.php γξάθνπκε ηελ αθφινπζε θιάζε. 

 

class TOOLBAR_reviews_comments 

{ 
   function _EDIT() 
   { 
     JToolBarHelper::save('saveComment'); 
     JToolBarHelper::cancel('comments'); 
    } 
   function _DEFAULT() 
   { 
     JToolBarHelper::title( JText::_( 'Comments' ), 'generic.png' ); 
     JToolBarHelper::editList('editComment'); 
     JToolBarHelper::deleteList("Are you sure you want to remove these comments?",   
"removeComment", "Delete"); 
    } 
} 

        Ζ πξψηε παξάκεηξνο ζηηο save(), cancel() editlist() πνπ είλαη κέιε ηεο JToolBarHelper 
δηαγξάθεη ηελ πξνεπηινγή θαη καο επηηξέπεη λα ηελ θαζνξίζνπκε κε φηη ζέινπκε. Με ηελ title 
εκθαλίδεηαη ν ηίηινο θαη κηα θσηνγξαθία ζηα αξηζηεξά ηνπ κελνχ comment. Ζ deleteList έρεη 
ζαλ πξψηε παξάκεηξν έλα νιφθιεξν κήλπκα επηβεβαίσζεο θαη ζαλ δεχηεξε ηελ δηεξγαζία πνπ 
πξέπεη λα εθηειεζζεί. Σν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα πξνζζέζνπκε νξηζκέλεο εληνιέο ζηελ 
switch () πνπ ειέγρεη φιεο απηέο ηηο δηεξγαζίεο θαη βξίζθεηαη ζην αξρείν toolbars.reviews.php 

switch ( $task) 

{      

      “ 
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      “ 

      “ 

case 'comments': 

case 'saveComment': 

case 'removeComment': 

TOOLBAR_reviews_comments::_DEFAULT(); 

break; 

case 'editComment': 

TOOLBAR_reviews_comments::_EDIT(); 

break; 

     “ 

     “ 

} 

 
Δηθόλα: comments toolbars. 

 

14 Ανάπτυξη κώδικα για το προσκήνιο (front end) του 

component. 

Έρνληαο ηειεηψζεη κε ηε δνπιεία πνπ θάλακε ζην παξαζθήλην ( Back end ) έθηαζε ε ζηηγκή λα 
δνχκε πσο ζα θαίλνληαη ζην ρξήζηε φια απηά πνπ θάλακε. Γηα λα γίλεη απηφ βέβαηα ζα πξέπεη 
λα γξάςνπκε αθφκε νξηζκέλα θνκκάηηα θψδηθα. Γεκηνπξγνχκε έλα αξρείν κε ην φλνκα 
reviews.php θαη ην ηνπνζεηνχκε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν  /components/com_reviews . 

 

<?php 

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

JHTML::stylesheet('styles.css','components/com_reviews/css/'); 

echo '<div class="componentheading">Hotel Restaurant Reviews</div>'; 

jimport('joomla.application.helper'); 

require_once( JApplicationHelper::getPath( 'html' ) ); 

JTable::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR.DS. 

'components'.DS.$option.DS.'tables'); 

switch($task) 

{ 

   case 'view': 

   viewReview($option); 

   break; 

   case 'comment': 

   addComment($option); 

   break; 
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   default: 

   showPublishedReviews($option); 

   break; 

} 

function showPublishedReviews($option) 

{ 

    $db =& JFactory::getDBO(); 

    $query = "SELECT * FROM #__reviews WHERE  

                  published = '1' ORDER BY review_date DESC"; 

    $db->setQuery( $query ); 

    $rows = $db->loadObjectList(); 

    if ($db->getErrorNum()) 

    { 

       echo $db->stderr(); 

       return false; 

    } 

HTML_reviews::showReviews($rows, $option); 

}   

           Ζ require_once( JApplicationHelper::getPath( 'html' ) ); ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην 
αξρείν reviews.html.php πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε θαη ζα εμεγήζπκε ηνλ θοδηθά ηνπ ζηε 
ζπλέρεηα, Ζ JTable::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR.DS. 

'components'.DS.$option.DS.'tables'); ηξαβάεη ηα δεδνκέλα ηεο θιάζεο table απφ ην back end. 
Ζ ζπλάξηεζε switch() έρεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο, γηα ηηο δχν πξψηεο ζα κηιήζνπκε ζηε ζπλέρεηα έλσ 
ε ηξίηε πνπ είλαη θαη πξνεπηινγή (default) θαιεί ηελ ζπλάξηεζε showPublishedReviews πνπ 
καο παξνπζηάδεη ζηελ νζφλε καο φιεο ηηο δεκνζηνπνηεκέλεο θξηηηθέο (reviews) κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία αλάξηεζεο (απφ ηελ λέα ζηελ πην παιηά) θαη απηφ νθείιεηαη ζην sql query πνπ 
ηξέρεη κέζα ζε απηή. ην ηέινο θαιείηαη ε θιάζε HTML_reviews ηελ νπνία πξνζζέηνπκε ζε 
μερσξηζηφ αξρείν review.html.php πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ HTML θψδηθα. 

 

<?php 

class HTML_reviews 

{ 

function showReviews($rows, $option) 

{ 

  ?> 

  <table> 

  <?php 

  foreach($rows as $row) 

  { 

    $link = 'index.php?option=' . 

    $option . '&id=' . $row->id . '&task=view'; 

    echo 

    ' <ul> 

        <li> 

        <a href="' . $link . '">' . $row->restaurant_name . '</a> 

        </li> 
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    </ul> '; 

   } 

  ?> 

  </table> 

  <?php 

 }   

} 

?> 

Ζ showReviews παίξλεη ζαλ παξακέηξνπο δεδνκέλα ηεο βάζεο θαη ην φλνκα ηνπ component. 
Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο θαη ζηε ζπλέρεηα έλαο βξφρνο δεκηνπξγεί link ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 
βξεζεί. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε πσο θαίλνληαη νη θξηηηθέο: 

 

 

Δηθόλα: Οη ιίζηα κε ηηο θξηηηθέο ζην front end . 

 

          Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζε θάπνην απφ ηα link ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχκε ζε κηα άιιε 
ζειίδα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηηο θξηηηθέο πνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εζηηαηφξην. Θα πξέπεη 
λα πξνζζέζνπκε ζηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ reviews.php ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε. 

 

function viewReview($option) 

{ 

  $id = JRequest::getVar('id', 0); 

  $row =& JTable::getInstance('review', 'Table'); 

  $row->load($id); 

  if(!$row->published) 

    { 

      JError::raiseError( 404, JText::_( 'Invalid 

      ID provided' ) ); 

    } 

HTML_reviews::showReview($row, $option); 

} 

          Ζ getVar() θέξλεη ην id πνπ δεηείηαη επηπιένλ εμαζθαιίδεη ην γεγνλφο πσο ε κεηαβιεηή 
καο δελ ζα δερζεί δηαθφξσλ εηδψλ επηζέζεηο. Απηφ έρεη ζεκαζία φηαλ έρνπκε ην site καο 
αλεβαζκέλν ζην δίθηπν θαη δελ ζέινπκε ηα δεδνκέλα απφ ηε βάζε καο λα γίλνπλ ζηφρνο απφ 
θαθφβνπια άηνκα. Δάλ ε ηηκή ηνπ id ιείπεη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνεπηινγή ηνπ 0 πνπ είλαη ε 
δεχηεξε παξάκεηξνο. Ζ getInstance () θέξλεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο table απφ ην back 
end.Αθνχ θνξηψλεηαη ην αληηθείκελν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν id γίλεηαη έλαο γξήγνξνο 
έιεγρνο γηα λα ζηγνπξεπηνχκε πσο ην id έρεη δεκνζηεπηεί. Δάλ δελ ζπκβεί απηφ ε ζπλάξηεζε 
raiseError () ηεο θιάζεο JError θαλεξψλεη ην κήλπκα 404 - Page could not be 
found
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Δηθόλα: 404 - Page could not be found. 

         Γηα λα δνπιέςεη ζσζηά ε ζπλάξηεζε vieReview() είλαη απαξαίηεηνο θαη ν θψδηθαο πνπ 
έρνπκε γξάςεη παξαπάλσ γηα ηελ ζπλάξηεζε switch(). Δπίζεο ζα πξνζζέζνπκε ζηελ θιάζε 
πνχ βξίζθεηαη ζην αξρείν reviews.html.php θαη ηελ ζπλάξηεζε showReview() πνχ αλαιακβάλεη 
ηνλ HTML θψδηθα. 

  

function showReview($row, $option) 

{ 

  ?> 

  <p class="contentheading"><?php echo $row->restaurant_name; ?></p> 

  <p class="createdate"><?php echo JHTML::Date 

  ($row->review_date); ?></p> 

  <p><?php echo $row->quick_note; ?></p> 

  <p><strong>Address:</strong> <?php echo $row->address; ?></p> 

  <p><strong>Cuisine:</strong> <?php echo $row->cuisine; ?></p> 

  <p><strong>Average dinner price: </strong> <?php echo 

  $row->avg_dinner_price; ?>  <strong>Euro</strong></p> 

  <p><strong>Credit cards:</strong> <?php echo 

  $row->credit_cards; ?></p> 

  <p><strong>Reservations:</strong> <?php echo 

  $row->reservations; ?></p> 

  <p><strong>Smoking:</strong> <?php 

  if($row->smoking == 0) 

  { 

    echo "No"; 

   } 

    else 

  { 

    echo "Yes"; 

   } 

 ?></p> 

<p><?php echo $row->review; ?></p> 

<p><em>Notes:</em> <?php echo $row->notes; ?></p> 

<?php $link = 'index.php?option=' . $option ; ?> 

<a href="<?php echo $link; ?>">&lt; return to the reviews</a> 
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<php 

} 

 

         Ζ showReview() παίξλεη ζαλ παξακέηξνπο κηα ζεηξά ηνπ πίλαθα ηεο βάζεο ζαλ 
αληηθείκελν θαη ην φλνκα ηνπ component. Οη θιάζεηο contentheading θαη createdate 
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα εκθαληζηνχλ απηά πνπ γξάθνπκε ζηα HTML tags θαη παίξλνπλ 
ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην αξρείν template_css.css. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπκε ην 
component πνπ θηηάρλνπκε λα έρεη νκνηφκνξθν ηξφπν εκθάληζεο κε ην ππφινηπν site. Ζ ζηήιε 
smoking ειέγρεηαη θαη ηνπνζεηείηαη θαηάιιεια ζε yes ε no αλάινγα κε ηελ επηινγή πνπ έρνπκε 
θάλεη. 

   
Δηθόλα: Δκθάληζε κηαο θξηηηθήο γηα έλα εζηηαηόξην. 

14.1 Κώδικας για τον τρόπο που θα παρουσιάζονται τα σχόλια. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα γηα ηα 
ζρφιηα ζα πξέπεη λα θηηάμνπκε κηα θιάζε πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε φισλ ησλ βαζηθψλ 
ζπλαξηήζεσλ, πνπ ζα γξάςνπκε γηα ηα ζρφιηα. Έηζη ινηπφλ ζην θαηάινγν  
administrator/components/com_reviews/tables δεκηνπξγνχκε ην αξρείν comments.php θαη 
πξνζζέηνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα: 

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

class TableComment extends JTable 

{ 

  var $id = null; 

  var $review_id = null; 

  var $user_id = null; 

  var $full_name = null; 

  var $comment_date = null; 

  var $comment_text = null; 

function __construct(&$db) 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Νηθφιανο Εαραξηάδεο 

 

«Γεκηνπξγία ηζηφηνπνπ κε ηελ ρξήζε cms»                                                                                                                    87 

 

  { 

   parent::__construct( '#__reviews_comments', 'id', $db ); 

   } 

} 

?> 

 

         Ζ TableComment είλαη κηα επέθηαζε ηεο θιάζεο JTable ηνπ Joomla. Όιεο νη κεηαβιεηέο 
ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ κε ηα νλφκαηα ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα. Σέινο δεκηνπξγνχκε έλα 
constructor πνπ έρεη ζαλ αλαθνξά έλα ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο ην νπνίν θαιεί έλα 
parent_constructor πνχ δέρεηαη ζαλ φξηζκα ην φλνκα ηνπ πίλαθα, ην φλνκα ηνπ βαζηθνχ 
θιεηδηνχ θαη ην ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο. Απνκέλεη λα θηηάμνπκε κηα θφξκα ζηελ νπνία νη ρξήζηεο 
ηνπ site λα κπνξνχλ λα γξάθνπλ ηα ζρφιηα ηνπο. Ο παξαθάησ θψδηθαο κπαίλεη ζην αξρείν 
reviews.html.php. 

 

function showCommentForm($option, $review_id, $name) 

{ 

  ?> 

  <br /><br /> 

 

  <form action="index.php" method="post"> 

  <table><h4><strong>Add comment</h4></strong> 

    <tr> 

      <td> 

         <strong>Name:</strong> 

      </td> 

      <td> 

         <input class="text_area" type="text" name="full_name"  

                              id="full_name" value="<?php echo $name; ?>" /> 

      </td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td> 

         <strong>Comment:</strong> 

      </td> 

      <td> 

         <textarea class="text_area" cols="20" rows="4" 

                                  name="comment_text" id="comment_text" 

                                  style="width:500px"> 

        </textarea> 

      </td> 

   </tr> 

  </table> 

 <input type="hidden" name="review_id" 

                     value="<?php echo $review_id; ?>" /> 

 <input type="hidden" name="task" 

                     value="comment" /> 
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 <input type="hidden" name="option" 

                     value="<?php echo $option; ?>" /> 

 <input type="submit" class="button" id="button" 

                    value="Submit" /> 

 </form> 

<?php 

}   

 

        Ζ ζπλάξηεζε showCommentForm() παίξλεη ζαλ παξακέηξνπο ην φλνκα ηνπ component ην 
Id ηνπ review πνπ δείρλνπκε θαη έλα φλνκα. Ζ κεηαβιεηή $name παξέρεη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε 
πνχ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην site καο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θάπνηνο πνπ έρεη θάλεη log in ζην 
ζχζηεκα δελ είλαη απαξαίηεην λα γξάςεη ην φλνκα ηνπ ζην πεδίν name αθνπ απηφ ζα 
εκθαλίδεηαη απηφκαηα. Ζ κεηαβιεηή task παίξλεη ηελ ηηκή comment ψζηε λα θαηαγξάθεη ην 
ζρφιην ζην component θαη παίξλνπκε θαη ην review_id γηα λα μέξνπκε φηη αλαθεξφκαζηε ζην 
ζπγθεθξηκέλν review. ην αξρείν reviews.php θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπλάξηεζε viewReview () 
γξάθνπκε επηπιένλ θψδηθα ψζηε λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ θφξκα γηα ηα ζρφιηα αθξηβψο θάησ 
απφ ην αξζξν. 

 

$user =& JFactory::getUser(); 

if($user->name) 

  { 

    $name = $user->name; 

  } 

    else 

  { 

    $name = ''; 

  } 

HTML_reviews::showCommentForm($option, $id, $name); 

 

          Δάλ ν ρξήζηεο έρεη θάλεη login παίξλνπκε ην φλνκα ηνπ κε ηελ γξακκή ηνπ θψδηθα $user 
=& JFactory::getUser(); θαη ελ ζπλερεία ην κεηαβηβάδνπκε ζηε κεηαβιεηή $name αλ δελ ππάξρεη 
ηφηε ε &name παξακέλεη θελή. Σέινο θαιείηαη ε showCommentForm(). Γηα λα δνπιέςεη ε θφξκα 
θαη λα γίλεη ε απνζήθεπζε ζηε βάζε, ηνπ ζρνιίνπ πνπ έρνπκε θάλε,η ζα πξέπεη παηψληαο ην 
θνπκπί submit λα ηξέρεη θάπνηνο θψδηθαο πνπ ζα θάλεη απηή ηελ δνπιεία. Απηφ ην 
θαηαθέξλνπκε κε ηελ ζπλάξηεζε addComment() πνπ είλαη ε εμήο: 

 

 

function addComment($option) 

{ 

  global $mainframe; 

  $row =& JTable::getInstance('comment', 'Table'); 

  if (!$row->bind(JRequest::get('post'))) 

   { 

     echo "<script> alert('".$row->getError()."'); 

     window.history.go(-1); </script>\n"; 

     exit(); 

    } 
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 $row->comment_date = date( 'Y-m-d H:i:s' ); 

 $user =& JFactory::getUser(); 

 if($user->id) 

  { 

    $row->user_id = $user->id; 

   } 

 if (!$row->store()) 

  { 

   echo "<script> alert('".$row->getError()."'); 

   window.history.go(-1); </script>\n"; 

   exit(); 

  } 

 $mainframe->redirect('index.php?option=' . 

 $option . '&id=' . $row->review_id . 

 '&task=view', 'Comment Added.'); 

} 

 

         Ο παξαπάλσ θψδηθαο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ πνπ είρακε γξάςεη γηα ηελ πξνζζήθε 
δεδνκέλσλ ζην πίλαθα κε ηηο θξεηηθέο γηα ην back end,  

 

 
Δηθόλα: Δκθάληζε θόξκαο θαη κελύκαηνο πξνζζήθεο γηα ηα ζρόιηα. 

14.2 Εμφάνιση σχολίων. 

Σα ζρφιηα πνπ γξάθεη ν θάζε ρξήζηεο ζα θαίλνληαη αθξηβψο πάλσ απφ ηε θφξκα πξνζζήθεο. 
ε απηφ ζα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε  ε εκεξνκελία πνπ γξάθηεθε θαη ην θείκελν. ην 
αξρείν reviews.php πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξακκέο θψδηθα: 

 

$db =& JFactory::getDBO(); 

$db->setQuery("SELECT * FROM #__reviews_comments 

WHERE review_id = '$id'"); 

$rows = $db->loadObjectList(); 

foreach($rows as $row) 

{ 

HTML_reviews::showComment($row); 
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}   

 

         Παίξλνπκε φια ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα comment πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 
review_id θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνπκε ην θαζέλα απφ απηά. Σέινο θαιείηαη ε showComment () 
απφ ην αξρείν reviews.html.php. 

 

function showComment($row) 

{ 

  ?> 

  <br /><br /> 

  <div class="box"> 

  <b class="rtop"><b class="r1"></b> <b class="r2"></b> <b class="r3"></b> <b          
class="r4"></b></b> 

  <p><strong><?php echo $row->full_name; 

  ?></strong> <em><?php 

  echo JHTML::Date($row->comment_date); 

  ?></em></p> 

  <p><?php echo $row->comment_text; ?></p> 

  <b class="rbottom"><b class="r4"></b> <b class="r3"></b> <b class="r2"></b> <b   
class="r1"></b></b> 

  </div> 

 <?php 

}  

 

         ηελ αξρή ηνπ θψδηθα ζην αξρείν reviews.php έρεη ηνπνζεηεζεί ε εληνιή 
JHTML::stylesheet('styles.css','components/com_reviews/css/'); πνπ ελζσκαηψλεη θαλφλεο css 
πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν components/com_reviews/css/. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
εκθαλίδνπκε ηα ζρφιηα ζε θπθιηθά θνπηηά. Σν αξρείν styles.css πεξηιακβάλεη ηνλ εμήο θψδηθα: 

 

.box { 

background: #101010  ;  

color:#FFFFFF;  

margin:0 15px; 

text-align: left; 

} 

 .rtop, .rbottom{ 

display:block; 

background:#FFFFFF; 

} 

 .rtop *, .rbottom *{ 

display: block; 

height: 1px; 

overflow: hidden; 

background:#101010 ; 

} 

 .r1{ 
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 margin: 0 5px 

 } 

 .r2{ 

 margin: 0 3px 

 } 

 .r3{ 

 margin: 0 2px 

 } 

 .r4{ 

margin: 0 1px; 

height: 2px 

} 

 

 

 
Δηθόλα: Παξνπζίαζε ζρνιίωλ. 

 

14.3 Κώδικας Γεωκωδικοποίησης 

ην component πνπ δεκηνπξγήζακε πξνζζέηνπκε ζην αξρείν reviews.html.php ηνλ παξαθάησ 
θψδηθα κε ηνλ νπνίν θαηαθέξλνπκε λα γεσθσδηθνπνηνχκε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ  
εζηηαηνξίνπ πνπ ππάξρεη ζηηο θξηηηθέο. Γειαδή κε ην πνπ ζψζνπκε ην άξζξν πνπ γξάθνπκε γηα 
θάπνην εζηηαηφξην ε δηεχζπλζε πνπ έρνπκε γξάςεη ζην πεδίν address κεηαηξέπεηαη ζε 
ζπληεηαγκέλεο θαη εκθαλίδεηαη κεηά ηηο ζεκεηψζεηο (notes) θαη πξηλ ηα ζρφιηα κε έλα marker ζε 
έλα ράξηε ηεο Google. Αθνινπζεί ν θψδηθαο θαη ελ ζπλερεία ε αλάιπζή ηνπ. 

    

<script 
src=http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_j

http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_jVnk0OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA
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Vnk0OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA 
type="text/javascript"> 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

 

  var map; 

  var address_com; 

   

function initialize() { 

      if (GBrowserIsCompatible()) { 

        map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 

        map.setCenter(new GLatLng(37.58, 23.43), 16); 

        map.setUIToDefault(); 

 map.setMapType(G_SATELLITE_MAP); 

        geocoder = new GClientGeocoder(); 

 address_com = "<?php echo $row->address; ?>"; 

 showAddress(address_com); 

     } 

} 

   

 

function showAddress(address_var) { 

      if (geocoder) { 

        geocoder.getLatLng(address_var,function(point) { 

            if (!point) { 

              alert("Ζ '" + address_var + "' δελ ππάξρεη ζην Google Maps."); 

            } else { 

           map.panTo(point); 

        var myHtml = address_var; 

 var mypoint = point; 

        map.openInfoWindow(point, myHtml); 

 map.addOverlay(createMarker(point, myHtml));   

        } 

      }); 

    } 

} 

 

 

function createMarker(point, message) { 

 var marker = new GMarker(point); 

 

 GEvent.addListener(marker, "click", function() { 

 var myHtml = "<b>" + message +  "</b><br/>"; 

 map.openInfoWindowHtml(point, myHtml); 

  }); 

http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_jVnk0OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA
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  return marker; 

} 

 

</script> 

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()"> 

    <div id="map_canvas" style="width: 650px; height: 400px"></div> 

 </body> 

 

         ηελ αξρή αλάκεζα ζηα script tags θαιείηαη ν ράξηεο θαη ν API θψδηθαο ηεο Google κε 
φιεο ηνπ ηηο βηβιηνζήθεο θαη δειψλνπκε φηη ν θψδηθαο είλαη  έλα javascript. Οξίδνπκε δχν  global 
κεηαβιεηέο  ηελ map θαη ηελ address_com. 

        ην πξφγξακκα έρνπκε ηξείο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο. Ζ initialize() αξρηθά βάδεη  ζην 
αληηθείκελν  map ηνλ ράξηε κε id φλνκα map_canvas θαη αθνινχζσο νξίδνπκε ην θέληξν ηνπ 
ράξηε ζε έλα ζεκείν θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν δνπκ. ηελ δηθή καο πεξίπησζε έρνπκε βάιεη ζαλ 
θέληξν ηνπ ράξηε ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο κε ζπληεηαγκέλεο   (37.58, 23.43) θαη επίπεδν δνπκ 
16. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε κέζνδνο setUIToDefault() πνπ ξπζκίδεη ηελ δηεπαθή ηνπ ράξηε 
(interface) ζε default θαηάζηαζε θαη  κε ηε βνήζεηα ηεο setMapType(G_SATELLITE_MAP); 
βάδνπκε ζαλ αξρηθή επηινγή γηα ηνλ ράξηε καο ηελ δνξπθνξηθή εηθφλα. Δλεξγνπνηνχκε ηελ 
ππεξεζία γεσθσδηθνπνίεζεο ηνπ API ηεο Google κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο 
GClientGeocoder() πνπ νλνκάδεηαη geocoder. Ζ θιάζε απηή επηθνηλσλεί απ επζείαο κε ηνπο 
server ηεο Google θαη απνθηά ηελ γεσθσδηθνπνίεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πνπ έρεη 
δψζεη ν ρξήζηεο. 

        ηελ κεηαβιεηή address_com νξίδνπκε ηελ ηηκή ηεο php κεηαβιεηήο address ζηελ νπνία 
είλαη θαηαρσξεκέλε ε δηεχζπλζε πνπ έρνπκε νξίζεη θαη έρεη απνζεθεπηεί ζηελ mySql βάζε ηνπ 
component. Αθνινχζσο θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε showAddress() ε νπνία παίξλεη ζαλ φξηζκα 
ηελ κεηαβιεηή πνπ καο θέξλεη ηελ δηεχζπλζε πνπ έρνπκε βάιεη ζην component. 

        Ζ ζπλάξηεζε showAddress() κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ geocoder γεσθσδηθνπνηεί ( θάλεη 
κεηαηξνπή ηεο δηεχζπλζεο ζε ζπληεηαγκέλεο ) θαη δεκηνπξγεί έλα marker ζην ελ ιφγσ ζεκείν. Ζ 
ζπλάξηεζε createMarker() δέρεηαη ζαλ φξηζκα ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη κηα αθνινπζία 
ραξαθηήξσλ (string) ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε δηεχζπλζε. Ζ createMarker() νπψο 
αλαθέξζε δεκηνπξγεί ην marker ζην ζεκείν φπνπ έρεη επηζηξέςεη ε γεσθσδηθνπνίεζε, ελψ 
δεκηνπξγεί θαη έλα γεγνλφο ( event ) πάλσ ζηνλ ράξηε έηζη ψζηε φηαλ παηήζνπκε πάλσ ζην 
marker εκθαλίδεη κέζα ζε έλα balloon ηελ αθνινπζία ραξαθηήξσλ ( string ) κε ηελ δηεχζπλζε 
πνπ έρεη νξηζηεί.  

        Σέινο αλάκεζα ζηα tags <body> ππάξρεη ν html θψδηθαο γηα ηνλ ράξηε φπνπ κε ην πνπ 
θνξηψλεη ε ζειίδα θαιείηαη ε initialize() θαη εκθαλίδεηαη ν ράξηεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαζηάζεηο θαη id name map_canvas. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε πσο εκθαλίδεηαη ν 
ράξηεο ζηελ ζειίδα καο.  
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Δηθόλα: Παξνπζίαζε ράξηε. 

15 Προετοιμασία και εγκατάσταση του component. 

Γηα λα κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Joomla, γηα λα θηηάμεη ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ, λα εθκεηαιιεπηεί ην component πνπ θηηάμακε ζα πξέπεη λα θάλνπκε δχν 
πξάγκαηα. Πξψηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα xml αξρείν ζηνλ θαηάινγν πνπ έρνπκε  κε 
φλνκα reviews.xml θαη λα εηζάγνπκε ηα παξαθάησ: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<install type="component" version="1.5.0"> 
<name>Hotel Restaurant Reviews</name> 
<author>Nick Zaxariadis</author> 
<creationDate>September 2010</creationDate> 
<copyright>(C) 2010</copyright> 
<authorEmail>nick_zaxariadis@yahoo.com</authorEmail> 
<authorUrl>http://localhost/my_project/</authorUrl> 
<version>1.5.0</version> 
<description>A component for writing and managing 
  hotel restaurant reviews.</description> 
<installfile>install.reviews.php</installfile> 
<uninstallfile>uninstall.reviews.php</uninstallfile> 
<install> 
<sql> 
<file driver="mysql" charset="utf8">install.mysql.sql</file> 
</sql> 
</install> 
<uninstall> 
<sql> 
<file driver="mysql" charset="utf8">uninstall.mysql.sql</file> 
</sql> 
</uninstall> 
<files> 
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<filename>reviews.html.php</filename> 
<filename>reviews.php</filename> 
<filename>css/styles.css</filename> 
</files> 
<administration> 
<menu>Hotel Restaurant Reviews</menu> 
<submenu> 
<menu link="option=com_reviews">Manage Reviews</menu> 
<menu task="comments">Manage Comments</menu> 
</submenu> 
<files folder="admin"> 
<filename>install.mysql.sql</filename> 
<filename>uninstall.mysql.sql</filename> 
<filename>admin.reviews.html.php</filename> 
<filename>admin.reviews.php</filename> 
<filename>controller.php</filename> 
<filename>tables/comment.php</filename> 
<filename>tables/review.php</filename> 
<filename>toolbar.reviews.html.php</filename> 
<filename>toolbar.reviews.php</filename> 
</files> 
</administration> 
</install> 

          ε απηφ ην xml αξρείν πεξηέρνληαη ζηνηρεία κέζα ζε αληίζηνηρα tags φπσο ην φλνκα ηνπ 
module ην πφηε θαη απφ πνηφλ δεκηνπξγήζεθε πνηα άιια αξρεία πεξηιακβάλεη θαη ηηο ξπζκίζεηο 
πνπ πξνζθέξεη. ην component ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ε νπνία είλαη ηα αξρεία πνπ 
ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ην administration panel. Γη απηφ ην ιφγν αλάκεζα ζηα administration 
tags πεξηιακβάλνληαη φια ηα αξρεία πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην 
θάθειν admin. Κάησ απφ ην tag <install> ππάξρεη ην tag <sql> ζην νπνίν εζσθιείνπκε ην 
αξρείν install.mysql.sql ην νπνίν πεξηέρεη sql queries γηα λα εγθαηαζηαζνχλ νη πίλαθεο ζηε βάζε 
καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα αληίζηνηρα αξρεία θαη tags ππάξρνπλ θαη γηα ηελ 
δηαδηθαζία ηεο απεγθαηάζηαζεο. 

          Γεχηεξνλ ζα πξέπεη κε ηε βνήζεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπκπίεζεο αξρείσλ λα 
ζπκπηέζνπκε φια ηα αξρεία πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη καδί κε ηα αξρεία ηνπ administration 
panel ψζηε λα πξνθχςεη έλα αξρείν κε φλνκα com_hotel_restaurant_reviews.zip. Έηζη ζα 
κπνξεί λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ component κέζσ ηνπ administration panel ηνπ Joomla ζε 
νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν cms  

          Σν αξρείν install.mysql.sql πεξηέρεη ηνλ παξαθάησ θψδηθα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 
πηλάθσλ ζηελ Mysql βάζε καο ζε απηά ηα queries ρξεζηκνπνηνχκε ηελ # ε νπνία αληηθαζηζηά ην 
πξφζεκα ηεο βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε ζχζηεκα joomla, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα 
νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο 
απεγθαηάζηαζεο. 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS #__reviews ( 

id int(11) NOT NULL auto_increment, 

restaurant_name varchar(255) NOT NULL, 

address varchar(255) NOT NULL, 

reservations varchar(40) NOT NULL, 

quick_note text NOT NULL, 

review text NOT NULL, 

notes text NOT NULL, 

smoking tinyint(1) NOT NULL default 0, 
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credit_cards varchar(255) NOT NULL, 

cuisine varchar(40) NOT NULL, 

avg_dinner_price tinyint(4) NOT NULL default 0, 

review_date datetime NOT NULL, 

published tinyint(1) NOT NULL default 0, 

PRIMARY KEY (id) 

); 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS #__reviews_comments( 

id int(11) NOT NULL auto_increment, 

review_id int(11) NOT NULL, 

user_id int(11) NOT NULL, 

full_name varchar(50) NOT NULL, 

comment_date datetime NOT NULL, 

comment_text text NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id) 

);  

          Σν αληίζηνηρν αξρείν γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηνλ πηλάθσλ κε φλνκα uninstall.mysql.sql 
πεξηέρεη ηνλ παξαθάησ θψδηθα. 

 

DROP TABLE #__reviews; 

DROP TABLE #__reviews_comments; 

 

 

16 Δημιουργία Module για τις κριτικές 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα module γηα ηηο θξηηηθέο ησλ εζηηαηνξίσλ ψζηε λα 
κπνξνχλ νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο λα ηηο παξαθνινπζνχλ ζηελ αξρηθή ζειίδα. Απηή 
αθξηβψο είλαη θαη ε δνπιεία πνπ θάλεη έλα module δειαδή λα θέξλεη θαη λα δείρλεη ηα δεδνκέλα 
νπνπδήπνηε ζέινπκε ζηελ ζειίδα καο. 

16.1 Εγγραφή του module στη βάση μας.  

          Όπσο είρακε θάλεη θαη γηα ην component έηζη θαη γηα ην module ζα πξέπεη λα ην 
εγγξάςνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα κπνξνχκε λα ην ρεηξηδφκαζηε απφ ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ (administration panel). Έηζη δεκηνπξγνχκε ζηνλ πίλαθα jos_module κηα θαηαγξαθή είηε 
γξάθνληαο ηνλ παξαθάησ sql θψδηθα είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην interface ηνπ phpMyAdmin. 

 

INSERT INTO jos_modules (title, ordering, position,  

                                          published, module, showtitle, params) 

       VALUES (Restaurant Reviews, 1, left, 1, 

                      mod_reviews, 1, style=simple\nitems=3\nrandom=1); 

 

         Δάλ γίλνπλ φια ζσζηά ηφηε πεγαίλνληαο ζην administration panel παηάκε 
extensions/module manager θαη βξίζθνπκε ην link κε ην φλνκα hotel restaurant reviews 
θιηθάξνληαο καο κεηαθέξεη ζηελ ζειίδα(ηεο παξαθάησ θσηνγξαθίαο) πνπ κπνξνχκε λα 
θάλνπκε ξπζκίζεηο γηα ην module φπσο ην πνπ θαη πψο ζα εκθαλίδεηαη. πγθεθξηκέλα ζηε δηθή 
καο ππφζεζε ζα εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζε φιεο ηηο ππνζειίδεο. 
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Δηθόλα: Ρπζκίζεηο module. 

16.2 Κώδικας για το module. 

Πξψηα ζα γξάςνπκε ηνλ θψδηθα κηαο θιάζεο ε νπνία καο επηηξέπεη λα παξνπζηάδνπκε ηα 
δεδνκέλα απφ ηηο θξηηηθέο κε είηε κε ζεηξά δεκνζίεπζεο είηε κε ηπραία ζεηξά. ε απηφ ε δχν 
βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο θιάζεο. Μέζα ζην θαηάινγν modules δεκηνπξγνχκε έλαλ θαηλνχξην 
θάθειν κε φλνκα mod_reviews θαη έλα αξρείν κε φλνκα helper.php θαη γξάθνπκε ηα παξαθάησ. 

 

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

class modReviewsHelper 

   { 

     function getReviews(&$params) 

     { 

        $items = $params->get('items', 1); 

        $db =& JFactory::getDBO(); 

        $query = "SELECT id, restaurant_name, quick_note FROM #__reviews 

        WHERE published = '1' ORDER BY review_date DESC"; 

        $db->setQuery( $query, 0, $items ); 

        $rows = $db->loadObjectList(); 

        return $rows; 

     } 

     function renderReview(&$review, &$params) 

     { 

        $link = JRoute::_ 

                  ("index.php?option=com_reviews&task=view&id=" . 

                    $review->id); 

        require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_reviews', '_review')); 

     } 
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     function getRandomReview() 

     { 

       $db =& JFactory::getDBO(); 

       $query = "SELECT id, restaurant_name, quick_note FROM #__reviews"; 

       $db->setQuery( $query ); 

       $rows = $db->loadObjectList(); 

       $i = rand(0, count($rows) - 1 ); 

       $row = array( $rows[$i] ); 

       return $row; 

     } 

} 

?>  

 

         Ζ θιάζε νλνκάδεηαη modReviewsHelper φηαλ θνξηψλεηαη ην module ζηελ ζπλάξηεζε 
getReviews ην αληηθείκελν $params ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πάξεη θαη λα ξπζκίζεη ηηο 
παξακέηξνπο. ηνλ πίλαθα jos_modules ε ζηήιε κε ηηο παξακέηξνπο πεξηέρεη ηξεηο ηηκέο κία γηα 
ηνλ αξηζκφ ησλ θξηηηθψλ πνπ ζα πεξηέρεη ην module θαη είλαη ξπζκηζκέλν ζην 3 κηα γηα ην ζηπι 
πνπ ζα παξνπζηάδνληαη κε ξχζκηζε ζην απιφ (Simple) θαη κηα γηα ην random κε ξχζκηζε 1. 
Απηά κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο get() κεηαβηβάδνληαη ζηελ κεηαβιεηή $items. ηε ζπλέρεηα 
αθνχ πάξνπκε κηα αλαθνξά αληηθεηκέλνπ απφ ηε βάζε καο γξάθνπκε έλα query θαη επηιέγνπκε 
ην id , ην restaurant_name θαη ην quick_note απφ ηνλ πίλαθα jos_reviews κε αληίζηξνθε 
ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ηελ ζχκθσλα κε ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπο. ηελ setQuery() 
ρξεζηκνπνηνχκαη ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε παξάκεηξν γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα φξην ζε απηά πνπ 
θνξηψλνληαη ζην query. Δθφζνλ ην query είλαη έηνηκν θνξηψλνληαη νη θαηάιιειεο γξακκέο ηνπ 
πίλαθα. 

         Με ηελ renderReview() εκθαλίδνπκε ην απνηέιεζκα ησλ θξηηηθψλ θαη κε ηελ JRoute ην 
κεηαηξέπνπκε ζε  κνξθή ζπλδέζκνπ (link) κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη θαη πην θηιηθά σο πξνο 
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Σέινο ρξεζηκνπνηνχκαη ηηο ζπλαξηήζεηο require() θαη getLayoutPath() 
πνπ είλαη κέιε ηεο θιάζεο JModuleHelper γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ην template _review πνπ ζα 
δεκηνπξγήζνπκε αξγφηεξα.  

         Ζ ζπλάξηεζε getRandomReview() αξρηθά ζπλδέεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε. Σν query 
θνξηψλεη ηηο ζηήιεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην id ην restaurant_name θαη ην quick _note απφ ηηο 
γξακκέο ηνπ πίλαθα jos_reviews ζηελ κεηαβιεηή $row αθνχ γίλεη απηφ ε PHP ζπλάξηεζε rand() 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πάξεη κηα ηπραία ηηκή κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεηξψλ κείνλ 
έλα. Καηφπηλ ε κεηαβιεηή $row ηνπνζεηείηαη ζε έλα πίλαθα πνπ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν κε ην 
δείθηε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ επηιέρζεθε ηπραία. 

         Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε θιάζε πνπ δεκηνπξγήζακε ζα πξέπεη λα θηηάμνπκε θαη άιιν έλα 
αξρείν ζην θάθειν mod_reviews κε φλνκα mod_reviews.php θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ 
παξαθάησ θψδηθα. 

 

<?php 

  defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

  require(dirname(__FILE__).DS.'helper.php'); 

  $random = $params->get('random', 0); 

  $style = $params->get('style', 'default'); 

     if($random) 

      { 

        $list = modReviewsHelper::getRandomReview(); 

      } 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Νηθφιανο Εαραξηάδεο 

 

«Γεκηνπξγία ηζηφηνπνπ κε ηελ ρξήζε cms»                                                                                                                    99 

 

      else 

      { 

        $list = modReviewsHelper::getReviews($params); 

      } 

  require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_reviews', $style)); 

?>     

         Ζ ζπλάξηεζε require() ελζσκαηψλεη ην αξρείν helper.php ζην νπνίν βξίζθεηε ε βνεζεηηθή 
θιάζε πνπ γξάςακε παξαπάλσ. ηελ κεηαβιεηή $random δίλεηαη ε ηηκή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
$params ζην νπνίν έρνπλ θνξησζεί νη παξάκεηξνη ηνπ module κέζσ ηηο get(). ηε ζπλέρεηα 
ειέγρνπκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο $random θαη αλ έρεη κε κεδεληθή ηηκή θαιείηαη ε ζπλάξηεζε 
getRandomReview() αιιηψο θαιείηαη ε getReviews(). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο ησλ θξηηηθψλ καο. Με ηελ βνήζεηα ηεο 
getLayoutPath('mod_reviews', $style)); δηαιέγνπκε ην πψο ζα εκθαληζηνχλ νη θξηηηθέο είηε 
δειαδή κε ηειείεο (bullets) είηε φρη. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ζηνλ θαηάινγν 
modules/mod_reviews έλαλ θάθειν tmpl ν νπνίνο ζα πεξηέρεη 3 αξρεία ην _review.php ην 
default.php θαη ην bulleted.php. 

         ην πξψην αξρείν εηζάγνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα ν νπνίνο κεηαηξέπεη ζε link ην φλνκα 
ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη to quick note. Όπσο παξαηεξνχκε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ αξρίδεη κε 
underscore ψζηε λα πξνζθέξεηε κφλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη φρη ζαλ επηινγή ζηνλ admin.  

<?php defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?> 

<a href="<?php echo $link ?>"><?php echo $review->restaurant_name; ?></a><br/> 

<p><?php echo $review->quick_note?></p><br />    

         ην δεχηεξν αξρείν εηζάγνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα κε ηνλ νπνίν δεκηνξγνχκε έλα 
βξφρν ζηε ιίζηα κε ηηο θξηηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε βνεζεηηθή θιάζε πνπ εηνηκάδεη λα 
εκθαλίζεη ηηο θξηηηθέο.  

<?php 

defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 

foreach ($list as $review){ 

modReviewsHelper::renderReview($review, $params); 

} 

?> 

          Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κε παξαπάλσ δεκηνπξγνχκε θαη ην ηξίην αξρείν κε ηνλ εμήο θψδηθα. 
Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη ην απνηέιεζκα πεξηθιείεηαη απφ ηειείεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
κέζσ ηεο θιάζεο θνξηψλεηαη ην_review layout. 

<?php defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?> 
<ul> 
<?php 
foreach ($list as $review) 
{ 
echo "<li>"; 
modReviewsHelper::renderReview($review, $params); 
echo "</li>"; 
} 
?> 
</ul> 

         Αθνχ έρνπκε ηειεηψζεη κε ην γξάςηκν ηνπ θψδηθα ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 
εηθφλα. ηελ πεξίπησζε καο ην module ζα εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά κεξηά ηεο ηζηνζειίδαο αθξηβψο 
θάησ απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο. 
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Δηθόλα: Δκθάληζε module.   

16.3 Προετοιμασία και εγκατάσταση του module. 

Γηα λα κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Joomla, γηα λα θηηάμεη ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ, λα εθκεηαιιεπηεί ην module πνπ θηηάμακε ζα πξέπεη λα θάλνπκε δχν 
πξάγκαηα. Πξψηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα xml αξρείν ζηνλ θαηάινγν πνπ έρνπκε κε 
φλνκα mod_review.xml θαη λα εηζάγνπκε ηα παξαθάησ: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<install type="module" version="1.5"> 

<name>Hotel Restaurant Reviews</name> 

<author>Nick Zaxariadis</author> 

<creationDate>September 2010</creationDate> 

<copyright>(C) 2010</copyright> 

<authorEmail>nick_zaxariadis@yahoo.com</authorEmail> 

<authorUrl>http://localhost/my_project</authorUrl> 

<version>1.0</version> 

<description>A module for promoting Hotel restaurant 

reviews.</description> 

<files> 

<filename module="mod_reviews">mod_reviews.php</filename> 

<filename>helper.php</filename> 

<filename>tmpl/_review.php</filename> 

<filename>tmpl/bulleted.php</filename> 

<filename>tmpl/default.php</filename> 

</files> 

<params> 

<param name="random" type="radio" default="0" label="Randomize" 

description="Show random reviews"> 

<option value="0">No</option> 

<option value="1">Yes</option> 
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</param> 

<param name="@spacer" type="spacer" 

default="" label="" description="" /> 

<param name="items" type="text" default="1" label="Display #" 

description="Number of reviews to display" /> 

<param name="style" type="list" default="default" label="Display 

style" description="The style to use for displaying the reviews."> 

<option value="default">Flat</option> 

<option value="bulleted">Bulleted</option> 

</param> 

</params> 

</install> 

         ε απηφ ην xml αξρείν πεξηέρνληαη ζηνηρεία κέζα ζε αληίζηνηρα tags φπσο ην φλνκα ηνπ 
module ην πφηε θαη απφ πνηφλ δεκηνπξγήζεθε πνηα άιια αξρεία πεξηιακβάλεη θαη ηηο ξπζκίζεηο 
πνπ πξνζθέξεη. Γεχηεξνλ ζα πξέπεη κε ηε βνήζεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπκπίεζεο αξρείσλ λα 
ζπκπηέζνπκε φια ηα αξρεία πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ψζηε λα πξνθχςεη έλα αξρείν κε φλνκα 
mod_reviews.zip. Έηζη ζα κπνξεί λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ module κέζσ ηνπ administration 
panel ηνπ Joomla ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν cms    

17 Μελλοντικές επεκτάσεις. 

Γηα λα κπνξέζεη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ αθνξά εχξεζε μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα λα 
γίλεη αθφκα πην ειθπζηηθή γηα ηνλ ρξήζηε ζην απψηεξν κέιινλ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζηεζνχλ 
νξηζκέλεο επεθηάζεηο. 

         Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ νη εμήο: 

 Μεγαιχηεξν εχξνο μελνδνρείσλ θαη δσκαηίσλ. 

 Γπλαηφηεηα online παξαθνινχζεζεο δηαζεζηκφηεηαο δσκαηίσλ. 

 Κιείζηκν δσκαηίσλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ.( Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε 
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο.) 

 Να πξνηείλεη ην ζχζηεκα αλάινγα μελνδνρεία ε δσκάηηα ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
θάζε ρξήζηε.  

 Γπλαηφηεηα απ επζείαο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ ε ζθαθψλ. 
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18 υμπεράσματα   

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
(CMS- Content Management Systems) ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο έλα 
νινθιεξσκέλν θαη ζσζηά δνκεκέλν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλσλ. Απηφ έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε  ηζηνζειίδεο πςεινχ επηπέδνπ. Παξέρνπλ 
κεγάιν εχξνο επεθηάζεσλ πνπ κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε είηε λα βξνχκε δσξεάλ ζην 
δηαδίθηπν. Δπηπιένλ νη θνηλφηεηεο ππνζηήξημεο ησλ CMS θξνληίδνπλ ψζηε λα ππάξρεη ε ιχζε 
ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα δεκηνπξγεζεί. 

         Πην ζπγθεθξηκέλα θηηάμακε κηα ηζηνζειίδα γηα αλαδήηεζε μελνδνρείσλ έρνληαο 
δεκηνπξγήζεη λέεο επεθηάζεηο ηνπ cms Joomla θαη παξακεηξνπνηήζεη είδε ππάξρνπζεο 
ιεηηνπξγίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δψζακε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα 
αλαλεψλνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ην πεξηερφκελν, λα απνθαζίδνπλ γηα ην πψο ζα 
παξνπζηάδεηαη (design) θαη κε ηηο επηπιένλ εθαξκνγέο λα απαηηνχλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 
απνηέιεζκα. 
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