Σεμινάριο: Joomla (Δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων)
To Joomla είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό, με το οποίο μπορεί κάποιος να
δημιουργεί εύκολα και γρήγορα δυναμικές ιστοσελίδες και ιστότοπους. Το Joomla έχει αναπτυχθεί με
γνώμονα την εύκολη χρήση ακόμα και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό
ιστοσελίδων. Στόχος του Joomla είναι να δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη και στους διαχειριστές
ενός ιστότοπου να ανανεώνουν και να προσθέτουν μόνοι τους εύκολα και γρήγορα νέο περιεχόμενο
χωρίς να έχουν απαραίτητα ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
Σκοπός του προγράμματος:
Το σεμινάριο Joomla έχει ως σκοπό την εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Joomla CMS μέσα
από τις απαραίτητες εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται για τη
δημιουργία και συντήρηση ολοκληρωμένων και λειτουργικών δυναμικών ιστοσελίδων.
Σε ποιους απευθύνεται:
To σεμινάριο Joomla είναι απαραίτητο
• Για όσους θέλουν να μάθουν να δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες και διαδικτυακούς
τόπους.
• Για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση ιστοσελίδων και στο web
design γενικότερα.
• Για όσους εργάζονται στη βιομηχανία του web design και θέλουν να μάθουν ένα επιπλέον
CMS.
• Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται να κατασκευάσουν και να συντηρούν
ένα web site χωρίς κόστος ή να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη διαχείριση και
ενημέρωση του εταιρικού τους Joomla site.
Από το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να επωφεληθούν Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι
επαγγελματίες, Άνεργοι, Μαθητές, Φοιτητές και Απόφοιτοι σχολών, Γραφίστες, Web designers, Graphic
designers, κ.α.
Προαπαιτούμενα:
To σεμινάριο Joomla μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε. Ωστόσο η καλή χρήση Η/Υ και
Internet κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει να εφαρμόσει τη διδακτέα ύλη στην πράξη.
Γιατί να χρησιμοποιήσω το Joomla:
•
•
•
•

Γιατί μπορώ να φτιάξω γρήγορα και εύκολα ένα δυναμικό site, blog, προσωπική ιστοσελίδα,
ακόμα και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι μόνο.
Γιατί είναι εύκολο στη χρήση του, γρήγορο όσον αφορά τη ανάπτυξη του ιστότοπου, δωρεάν
και υποστηρίζεται από μία μεγάλη παγκόσμια κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών.
Γιατί εξελίσσεται – εμπλουτίζεται διαρκώς με δωρεάν και επί πληρωμή πρόσθετα εργαλεία
που επεκτείνουν τις δυνατότητες και λειτουργίες του.
Γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση του.
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Περιεχόμενο Προγράμματος (SYLLABUS):
Εισαγωγή στο web design & στα CMS
• Αναφορά στους απαραίτητους τεχνικούς όρους που απαιτούνται για την κατανόηση του
Internet και την δημιουργία δυναμικών web sites όπως: internet, web page, web site, server –
client model, web server, db server, στατικές και δυναμικές σελίδες, HTML, CSS, Javascript,
PHP, MySQL, LAMP, κ.α.
• Ορισμός CMS (Content Management System). Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα.
Εισαγωγή & Εγκατάσταση του Joomla CMS
• Εισαγωγή στο Joomla.
• Εγκατάσταση τοπικού web & database server.
• Λήψη και Εγκατάσταση του Joomla.
• Είσοδος και Περιβάλλον Διαχείρισης.
• Γνωριμία με το Frontend – Backend.
• Πληροφορίες και γενικές ρυθμίσεις του συστήματος.
Προσθέτοντας περιεχόμενο (άρθρα, κατηγορίες, πολυμέσα)
• Οργάνωση του περιεχομένου του website.
• Διαχειριστής εικόνων – πολυμέσων (Media Manager).
• Κατηγορίες - Προσθήκη κατηγοριών.
• Άρθρα – Προσθήκη άρθρων.
• Προσθήκη – ενσωμάτωση εικόνας σε άρθρο.
• Προσθήκη υπερσυνδέσμων (hypelinks).
• Προσθήκη βίντεο (YouTube και το Vimeo).
• Προσθήκη pdf και λοιπών συνοδευτικών αρχείων.
• Προσθήκη Χάρτη (google maps).
• Ρυθμίσεις Άρθρων.
• Επεξεργασία και Διαχείριση Άρθρων.
• Διαχείριση της Πρώτης Σελίδας (Frontpage) του website.
Συνδέοντας τα άρθρα με τα μενού
• Διαχειριστής μενού επιλογών.
• Προσθήκη στοιχείου μενού.
• Σύνδεση άρθρου με το μενού.
• Σύνδεση λίστας κατηγοριών με το μενού.
• Σύνδεση κατηγοριών σε μορφή blog με το μενού.
Χρήστες και Δικαιώματα
• Διαχείριση Users – Χρηστών.
• Προσωπικές ρυθμίσεις Χρήστη.
• Διαχείριση & Προσθήκη Χρηστών.
• Επίπεδα Πρόσβασης.
Διαχείριση γλώσσας στο Joomla
• Γλώσσες και Joomla.
• Εγκατάσταση της Ελληνικής γλώσσας.
• Αλλαγή γλώσσας για το περιβάλλον διαχείρισης, το site και το περιεχόμενο.
• Ενεργοποίηση του Switch Languages plugin και του απαραίτητου module.
• Δημιουργία περιεχομένου (κατηγορίες, άρθρα) και σε 2 γλώσσες ( Αγγλικά – Ελληνικά).
• Δημιουργία μενού σε 2 γλώσσες, Σύνδεση περιεχομένου σύμφωνα με τη γλώσσα συγγραφής
(Associations)./ Switcher Filter.
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Επεκτείνοντας το Joomla website
• Γνωριμία με τις Επεκτάσεις (Extensions), τα Πρόσθετα (Plugins) και τα Ενθέματα (Modules)
του Joomla.
• Εγκατάσταση και Διαχείριση Modules και Plugins.
• Θέσεις (Positions) και Modules.
• Τοποθέτηση των Modules στο πρότυπο.
• Γνωριμία και χρήση του JED.
• Αναζήτηση και Εγκατάσταση Plugins και Modules τρίτων κατασκευαστών.
Αλλάζοντας το εικαστικό του website
• Γνωριμία με τα πρότυπα (Template) του Joomla.
• Εγκατάσταση και Διαχείριση Templates (Template Manager).
• Ρυθμίσεις Templates.
• Προβολή Positions στο Template.
Ρυθμίσεις Ασφαλείας Joomla
• Γενικές ρυθμίσεις (Global Configuration) & Ρυθμίσεις Ασφαλείας του Joomla.
• Ενημέρωση του Joomla οικοσυστήματος.
• Αντίγραφα ασφαλείας και προετοιμασία για τη μεταφορά του website σ’ άλλο server.
• Διαδικασία μεταφοράς του website σε Web Server.
Μελέτες Περιπτώσεων – Παραδείγματα
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