
ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ
Κ Καλτσίδης Χρήστος

Μάρτιος 2009

Εγκατάσταση Joomla
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο



ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Περιεχόμενα

Προετοιμασία Εγκατάστασης                                           ...................................  3      

1ο Βήμα - Γλώσσα                                                             .....................................................  5      

2ο Βήμα – Προληπτικός Έλεγχος                                   ...........................  6      

3ο Βήμα – Άδεια Χρήσης                                                  ..........................................  6      

4ο Βήμα – Βάση Δεδομένων                                            ....................................  7      

5ο Βήμα – Ρυθμίσεις FTP                                                  ..........................................  8      

7ο Βήμα – Τέλος!                                                               .......................................................  9      

Ξεκινώντας                                                                       ...............................................................  10      

Διαχείριση                                                                        ................................................................  10      

Εξελληνισμός Joomla                                                     .............................................  12      

2



ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Εγκατάσταση Joomla 
στο ΠΣΔ
Προετοιμασία Εγκατάστασης
Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της  Joomla θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε 
διαθέσιμα τα στοιχεία διακτυακού τόπου για το λογαριασμό μας. Εκτός από το όνομα 
χρήστη  και  τον  κωδικό  που  διαθέτουμε  για  το  ΠΣΔ  θα  χρειαστούμε  επίσης  και  τα 
στοιχεία για τη βάση δεδομένων  MySQL που αντιστοιχεί στο λογαριασμό μας. Για να 
μπορέσουμε να δούμε αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας 
στο  portal του  σχολικού  δικτύου  (www  .  sch  .  gr  ).  Κατόπιν  πηγαίνουμε  στην  καρτέλα 
Mysch-->Στοιχεία δικτυακού τόπου, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του δικτυακού μας 
τόπου (Εικόνα 1). 
Για  την  εγκατάσταση  της  Joomla είναι  απαραίτητη  η  ενεργοποίηση  της  βάσης 
δεδομένων  MySQL. Εφόσον κάνουμε αυτή τη διαδικασία για 1η φορά θα πρέπει  να 
δημιουργήσουμε  τον  κωδικό  πρόσβασης,  ενώ  τις  επόμενες  φορές  μας  δίνεται  η 
δυνατότητα της αλλαγής του κωδικού αυτού. 

Ο κωδικός δημιουργείται  αυτόματα και  χρειάζεται  περίπου μια 
ώρα να ενεργοποιηθεί. Εφόσον λοιπόν επιλέξουμε δημιουργία ή 
αλλάγη,  θα πρέπει  να περιμένουμε  τουλάχιστον  μια  ώρα πριν  
προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της Joomla

Τα στοιχεία που θα χρειαστούμε είναι το όνομα χρήστη, ο κωδικός της  MySQL βάσης 
δεδομένων, ο εξυπηρετητής (host) και το όνομα της βάσης δεδομένων, οπότε θα πρέπει 
να  τα  καταγράψουμε  κάπου  για  να  τα  έχουμε  διαθέσιμα  κατά  τη  διάρκεια  της 
εγκατάστασης.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Από την ιστοσελίδα  www  .  joomla  .  org   μεταφορτώνουμε την πιο πρόσφατη έκδοση της 
Joomla. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη Joomla ενημερωμένη, για να εξασφαλίζουμε 
περισσότερη ασφάλεια στο ιστοχώρο μας.

Κατόπιν  αποσυμπιέζουμε  το  αρχείο  σε  ένα  τοπικό  φάκελο  και  μεταφορτώνουμε  τα 
αρχεία  στο διαθέσιμο χώρο του ΠΣΔ με κάποιον  ftp client (π.χ.  Filezilla – αναλυτικές 
οδηγίες  χρήσης  υπάρχουν  στον  οδηγό  «Φιλοξενία  Ιστοσελίδων  στο  ΠΣΔ»).  Η 
μεταφόρτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στη ρίζα του λογαριασμού μας είτε σε 
οποιονδήποτε φάκελο επιθυμούμε. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψιν ότι ο φάκελος 
που θα επιλέξουμε θα είναι  και  ο φάκελος όπου θα εγκατασταθεί  η  joomla και στον 
οποίο θα αναφερόμαστε. π.χ. αν η εγκατάσταση γίνει στο φάκελο  joomla του χρήστη 
ckaltsidis,  θα  πρέπει  να  αναφερόμαστε  στο  site με  το  όνομα 
http  ://  users  .  sch  .  gr  /  ckaltsidis  /  joomla   για να έχουμε πρόσβαση στο  site της  joomla. Στον 
παρακάτω οδηγό η εγκατάσταση θα γίνει από το φάκελο joomla.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

1ο Βήμα - Γλώσσα
Πλέον  είμαστε  έτοιμοι  για  να  ξεκινήσουμε  τη  διαδικασία  της  εγκατάστασης. 
Πληκτρολογώντας  το  όνομα της  ιστοσελίδας  μας (http  ://  users  .  sch  .  gr  /  ckaltsidis  /  joomla  ) 
μεταφερόμαστε στην αρχική σελίδα της εγκατάστασης όπου θα πρέπει να επιλέξουμε τη 
γλώσσα που θα γίνει η εγκατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ, η επιλογή της γλώσσας σε αυτό το 
σημείο αφορά μόνο τη διαδικασία της εγκατάστασης και όχι τη λειτουργία της Joomla. Ο 
εξελληνισμός του περιβάλλοντος και η επιλογή της ελληνικής γλώσσας θα γίνει μετά την 
ολοκλήρωση  της  εγκατάστασης.  Επιλέγουμε  ελληνικά  (el-GR-Greek)  και  πατάμε  το 
πλήκτρο “Επόμενο”.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

2ο Βήμα – Προληπτικός Έλεγχος
Σε  αυτό  το  σημείο  πραγματοποιείται  έλεγχος  των  ρυθμίσεων  έτσι  ώστε  να 
πραγματοποιηθεί απροβλημάτιστα η εγκατάσταση. Με κόκκινα γράμματα εμφανίζονται 
πιθανά προβλήματα. Σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα υπάρχει προειδοποίηση για την 
Ασφαλή Λειτουργία και την Προβολή Σφαλμάτων. Αγνοούμε αυτές τις προειδοποιήσεις 
καθώς  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  αλλαγής  τους  και  δεν  μας  δημιουργούν  κάποιο 
ουσιαστικό πρόβλημα στην εγκατάσταση.

3ο Βήμα – Άδεια Χρήσης
Το επόμενο βήμα αφορά την άδεια χρήσης και απλά επιλέγουμε “Επόμενο”.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

4ο Βήμα – Βάση Δεδομένων
Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε τα στοιχεία του δικτυακού τόπου που περιγράψαμε 
παραπάνω.  Υπενθυμίζεται  ότι  θα  πρέπει  να  έχει  περάσει  τουλάχιστον  μια  ώρα  αν 
έχουμε δημιουργήσει ή αλλάξει τον κωδικό της MySQL.

Συμπληρώνουμε τις βασικές ρυθμίσεις για τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που έχουμε 
στη διάθεσή μας και πατάμε “Επόμενο”.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τα παρακάτω:

• Το όνομα  διακομιστή  (userdb)  είναι  κοινό  για  όλους  τους  λογαριασμούς  του 
ΠΣΔ.

• Ο κωδικός που απαιτείται είναι διαφορετικός από τον κωδικό του λογαριασμού 
μας στο ΠΣΔ.

• Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης συμβεί κάποιο σφάλμα, 
τότε η εγκατάσταση ξεκινά από την αρχή. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με τη 
διαφορά ότι στις «Προχωρημένες Ρυθμίσεις» θα πρέπει να επιλέξομε «Διαγραφή 
Υφισταμένων Πινάκων».

• Αν  πληκτρολογήσουμε  λάθος  κάποιο  από  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  η 
διαδικασία δεν θα συνεχίσει και θα επιστραφεί ανάλογο σφάλμα.

• Κατά την εγκατάσταση της Joomla δημιουργούνται διάφοροι πίνακες στη MySQL 
οι  οποίοι  εξ΄ορισμού έχουν το πρόθεμα  jos_.  Σε περίπτωση που θέλουμε  να 
αλλάξουμε αυτό το πρόθεμα, μπορούμε να το κάνουμε από τις “Προχωρημένες 
Ρυθμίσεις”. Η αλλαγή του προθέματος ενδείκνυται στην περίπτωση που θέλουμε 
στον ίδιο δικτυακό τόπο να εγκαταστήσουμε περισσότερες από μια πλατφόρμες 
Joomla. Π.χ.  σε μια διοικητική μονάδα μπορεί  το ΚΕΠΛΗΝΕΤ και  το Γραφείο 
Τεχνικής Εκπαίδευσης να έχουν τις δικές τους ξεχωριστές πλατφόρμες Joomla.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

5ο Βήμα – Ρυθμίσεις FTP

Εισάγουμε τις βασικές ρυθμίσεις FTP και προσέχουμε ο κεντρικός φάκελος FTP να είναι 
ο φάκελος στον οποίο εγκαθιστούμε τη Joomla (στην περίπτωσή μας /joomla).
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

6ο Βήμα – Ρυθμίσεις
Πληκτρολογούμε  τα στοιχεία  της  ιστοσελίδας και  φροντίζουμε  να μην ξεχάσουμε  τον 
κωδικό διαχειριστή. Σε αυτό το σημείο προτείνεται να  πατήσετε το κουμπί “Εισαγωγή 
Ενδεικτικού Περιεχομένου”.  Το περιεχόμενο αυτό θα μας βοηθήσει  να κατανοήσουμε 
ευκολότερα τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Joomla.

7ο Βήμα – Τέλος!
Εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Το μόνο 
που απομένει είναι να διαγράψουμε το φάκελο Installation.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Ξεκινώντας
Αφου διαγράψουμε το φάκελο Installation η ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη στη σελίδα 
(http  ://  users  .  sch  .  gr  /  ckaltsidis  /  joomla  ).  Εφόσον  έχουμε  επιλέξει  να  εισάγουμε  το 
ενδεικτικό περιεχόμενο θα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα.

Διαχείριση
Για  να  διαχειριστούμε  το  περιεχόμενο  πληκτρολογούμε  τη  διαδρομή  του  site μας 
ακολουθούμενη από τη  λέξη  administrator (http  ://  users  .  sch  .  gr  /  ckaltsidis  /  administrator  ). 
Πληκτρολογούμε  το  όνομα  χρήστη  (admin)  και  τον  κωδικό  διαχειριστή  που  είχαμε 
εισάγει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Το περιβάλλον της διαχείρισης είναι το παρακάτω. Όπως παρατηρείτε το περιβάλλον 
χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα, όποτε εφόσον το επιθυμούμε θα πρέπει να 
εγκαταστήσουμε την ελληνική υποστήριξη, τόσο για το site όσο και για το περιβάλλον 
διαχείρισης.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Εξελληνισμός Joomla
Από  το  website www  .  joomla  .  gr   μεταφορτώνουμε  τα  απαραίτητα  αρχεία  για  τον 
εξελληνισμού του ιστότοπου και του περιβάλλοντος διαχείρισης.

Αποθηκεύουμε  τα  αρχεία  στον  τοπικό  μας  υπολογιστή  και  από  το  μενου 
Extensions>Install/Uninstall στην επιλογή  Upload Package File πατάμε το κουμπί 
αναζήτηση και εγκαθιστούμε και τα δυο αρχεία γλωσσών.
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ

Το μόνο που απομένει  είναι  η ενεργοποίηση της ελληνικής γλώσσας.  Από το μενού 
Extensions/Language Manager επιλέγουμε την ελληνική γλώσσα (Greek) και πατάμε 
το κουμπί  Default, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η ελληνική γλώσσα για τον ιστότοπο. Η 
ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο αφορά τα βοηθητικά μηνύματα (ημερομηνίες, συντάκτες 
μηνύματα σφαλμάτων, κλπ).

Θα παρατηρήσετε ότι ακόμα το περιβάλλον διαχείρισης βρίσκεται στην αγγλική γλώσσα. 
Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία κάνοντας κλικ στην επιλογή Administrator. 

Αφού πλέον και το περιβάλλον διαχείρισης βρίσκεται στην ελληνική γλώσσα, είμαστε 
έτοιμη να ξεκινήσουμε τη δημιουργία του νέου μας ιστοτόπου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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