
Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων καθηγητής: Σατρατζέμη Μαρία – Καθηγήτρια

Εξεταστής: Ευαγγελίδης Γεώργιος – Αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη

Μάρτιος  2009



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 2

Ευχαριστώ τους γονείς μου
για  τη συμπαράσταση

και την αγάπη τους.

Copyright © Κρασούλης Ηλίας, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του

συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται η υλοποίηση του ιστότοπου

paraitisi.gr, με τη χρήση του content management system “Joomla”. Η έκδοση που

χρησιμοποιήθηκε είναι η 1.5.7, η οποία ήταν η πιο πρόσφατη όταν ξεκίνησε η υλοποίησή

του, ενώ η τρέχουσα είναι η έκδοση 1.5.9. Το Joomla αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο

στα χέρια των κατασκευαστών ιστοσελίδων, καθώς διαθέτει τις προϋποθέσεις για τη

προσθήκη μεγάλου αριθμού εφαρμογών και λειτουργιών. Το paraitisi.gr προσπαθεί να

διαθέσει πληροφορίες και υπηρεσίες στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας, που δεν είναι διαθέσιμες μέσα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Το paraitisi.gr για να πάρει την τελική του μορφή χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες

από τις δυνατότητες του βασικού πακέτου Joomla και προστέθηκε μεγάλος αριθμός

πρόσθετων, ενθεμάτων και εφαρμογών ώστε να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που είχα

θέσει ως απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου. Παράλληλα, ορισμένες φορές

κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του πηγαίου κώδικα, ώστε το paraitisi.gr να λάβει

την επιθυμητή εμφάνιση ή να λειτουργεί με καθορισμένο τρόπο. Εκτός από σελίδες με

κείμενα που παρέχουν πληροφόρηση, έχει αναπτυχθεί μία βιβλιοθήκη που περιέχει

ταξινομημένα αρχεία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υποδείγματα, έντυπα κ.α.) σε

κατηγορίες με παράλληλη σύντομη περιγραφή, ενώ μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες

μπορούν να «κατεβάσουν» οποιοδήποτε αρχείο από τη βιβλιοθήκη για την ενημέρωσή

τους. Η σύνδεση των χρηστών με την αγορά εργασίας γίνεται αμφίδρομα, τόσο από τους

χρήστες όσο και από τους επιχειρηματίες. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν ένα

σύντομο βιογραφικό, χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους, το οποίο θα είναι

διαθέσιμο προς αναζήτηση από επιχειρηματίες που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες και

αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, οι χρήστες που

αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αναζητούν θέσεις εργασίας

ανάλογα με τα κριτήρια τους, από τη λίστα των διαθέσιμων θέσεων που υπάρχουν.

Σε συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν

προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ανάλογα με την ειδικότητα που κατέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή

να επιλέγουν ένα από τα διαθέσιμα κριτήρια. Τα ερωτήματα που έχουν οι χρήστες
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σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, έχει σχεδιασθεί ώστε

να απαντώνται:

Ø Με  προσωπικά ηχητικά μηνύματα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μόνο

στην αρχική σελίδα του ενδιαφερόμενου χρήστη, όταν θα συνδέεται στον

ιστότοπο.

Ø Με γραπτά μηνύματα, που υποστηρίζονται από την εφαρμογή.

Ø Με γραπτά μηνύματα, e-mail, χρησιμοποιώντας το επιθυμητό πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ø Με επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, με υποστήριξη ήχου και εικόνας,

επιλέγοντας κάποιον από τους 3 διαθέσιμους τρόπους.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής αποτελεί μία προσπάθεια για να καλύψει

τις υφιστάμενες ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας. Η υλοποίηση του ιστότοπου, www.paraitisi.gr, αποτελεί μία προσωπική

φιλοδοξία αρκετών ετών, η οποία βρήκε το κατάλληλο έδαφος για να ενσαρκωθεί μέσα

από την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας.  Το paraitisi.gr  προσπαθεί να μεταδώσει

την εμπειρία που αποκτήθηκε από προσωπική συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς

του ΑΣΕΠ, γνωρίζοντας, παράλληλα, την έλλειψη ενημέρωσης του ένστολου προσωπικού,

λόγω της πολυετούς προϋπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.  Η εμπειρία μου,  έχει

αποδείξει ότι η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές στη ζωή των

ανθρώπων και ειδικότερα σε όσους αναζητούν μία διαφορετική εργασία από αυτή που

ασκούν.

Ωστόσο, επιθυμία αποτελεί το paraitisi.gr να καθιερωθεί ως η ηλεκτρονική τοποθεσία

που ο κάθε χρήστης θα καταθέτει τις απόψεις του και την εμπειρία του, ώστε αυτές να

διαμοιράζονται σε όλους.  Το paraitisi.gr, το οποίο έχει κατοχυρωθεί ως domain name,

λειτουργεί ήδη πιλοτικά και σύντομα θα λειτουργήσει υπό κανονικές συνθήκες. Οι

επισκέπτες θα πρέπει να εγγράφονται ως μέλη για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε

όλες τις σελίδες και κατ’ επέκταση στις υπηρεσίες που παρέχονται. Με αυτόν τον τρόπο

θα μπορούν αναζητούν τις διαθέσιμες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή θέσεις του ιδιωτικού

τομέα καθώς και να καταχωρήσουν σύντομο βιογραφικό που θα διευκολύνει τη σύνδεση

του χρήστη με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να

επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας κάποια από τις 3 διαθέσιμες

επιλογές, ώστε να λάβουν άμεση απάντηση στα ερωτήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο η

ενημέρωση γίνεται πιο άμεση και διατίθενται οι αποκτηθείσες εμπειρίες στους χρήστες.

Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με γραπτά μηνύματα και

να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.

http://www.paraitisi.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CMS JOOMLA

1.1 Λίγα λόγια για το Joomla

Το Joomla αποτελεί ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο

είναι γεμάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Έχει

άδεια χρήσης GNU GPL v.2 και η λειτουργία του βασίζεται σε PHP και MySQL και λιγότερο

σε Ajax.  Έχει βραβευθεί με το βραβείο Packt  “Best  PHP  Open  Source  CMS”  για τα έτη

2006  και 2007.   Το Joomla  είναι η εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε

χρήστης, μη επαγγελματίας, για να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο μια προσωπική

ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρμόσιμο σε

περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή

οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες, καθώς ο

χρήστης μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των extensions που θα ενσωματώσει από τα 4000

και περισσότερα που υπάρχουν διαθέσιμα.

Το Joomla είναι εφαρμογή ανοικτού κώδικα (open source) και η χρήση του είναι

απολύτως δωρεάν. Όλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το τροποποιήσουν και να

διερευνήσουν τις δυνατότητές του, χωρίς να πρέπει να πληρώσουν κάποια άδεια χρήσης

σε κανέναν.

1.2 Πώς λειτουργεί

Το Joomla εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server. Ο

διαχειριστής έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης μέσω ενός browser, ο οποίος

μπορεί να προσθέσει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικό ή extensions, και έτσι να

δημιουργήσει τις ιστοσελίδες.

Κάθε χρήστης του internet έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το λογισμικό και να

το εγκαταστήσει. Υπάρχουν  διαθέσιμοι ιστότοποι υποστήριξης, που παρέχουν οδηγίες
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εγκατάστασης, extensions ανοιχτού κώδικα και υποστήριξη μέσα από τις οργανωμένες

δικτυακές κοινότητες. Ενσωματώνοντας διάφορα, διαθέσιμα δωρεάν, πρόσθετα

εργαλεία, διευρύνονται οι δυνατότητες και λειτουργίες του Joomla, κάνοντάς το μια

εφαρμογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη ακόμα και εταιρικών δικτυακών τόπων. Το Joomla

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από χρήστες που δεν κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Ωστόσο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιστότοπου που επιθυμεί να δημιουργήσει, ίσως

απαιτηθεί και η συνδρομή πιο έμπειρου προσωπικού.

1.3 Πως ξεκίνησε

Το Joomla  ξεκίνησε το 2001  με την ονομασία  Miro-Mambo  Site  Server   και το

2002 μετονομάζεται σε Mambo Open Source 4.0. Αργότερα, το 2005 η εμπορική έκδοση

Mambo CMS μετονομάζεται σε Jango CMS, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους

πρωτοεμφανίζεται η τρέχουσα εμπορική ονομασία «Joomla» με την έκδοση 1.0.0 που

βασίστηκε στην έκδοση Mambo 4.5.2.3. Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετέπειτα

σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των υποστηρικτών λογισμικού ανοιχτού κώδικα και το

Joomla άρχισε να γίνεται  ένα από τα πιο δημοφιλή CMS. Στις 22/1/2008 δημοσιεύεται η

έκδοση 1.5,  ενώ παράλληλα,  για λόγους ασφαλείας,  συνεχίζεται η αναβάθμιση της

παλιότερης έκδοσης και στις 22/2/2008 δημοσιεύεται η έκδοση 1.0.15 . Στις 10/01/2009

ανακοινώθηκε η δημοσίευση της πιο πρόσφατης έκδοσης που είναι η 1.5.9.

1.4 Που χρησιμοποιείται

Το Joomla αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξη μίας πληθώρας

κατηγοριών ιστοσελίδων, παρέχοντας στο διαχειριστή εύκολη παραμετροποίηση με τη

χρήση  extensions (εφαρμογές – ενθέματα – πρόσθετα – πρότυπα), όπως:

· Παρουσιάσεις επιχειρήσεων

· Υπηρεσίες καταλόγων
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· Διαδικτυακούς κόμβους

· Εικόνες - gallery

· Συνδρομητικές υπηρεσίες

· Ε- shop (Ηλεκτρονικό κατάστημα)

· Websites προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών

· Website γραφείων παροχής υπηρεσιών

· Ξενοδοχεία, online κρατήσεις

· Websites συλλόγων – οργανισμών

· Προσωπικά websites

· Blogs

· Ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων

· Πωλήσεις αυτοκινήτων

· Μεσιτικά γραφεία

· και πολλές ακόμη λύσεις, αφού οι δυνατότητες παραμετροποίησης είναι

απεριόριστες.

Στις αρχές Μαρτίου υπήρχαν 4528 extensions, τα οποία βρίσκονται

κατηγοριοποιημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας.
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1.5 Εγκατάσταση XAMPP

Προκειμένου να εγκαταστήσουμε το Joomla, θα πρέπει αρχικά να έχει γίνει

εγκατάσταση του server στον οποίο θα λειτουργεί.  Ο πιο εύκολος τρόπος για να

εγκατασταθεί ένας τέτοιος server είναι η χρήση του πακέτου XAMPP. Η χρήση του είναι

ελεύθερη και η πρόσβαση γίνεται μέσα από την διαδρομή:

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html.

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα φιλική στον χρήστη και κρίνεται

απαραίτητη η  χρήση των υπηρεσιών Apache και  MySQL

Εικόνα 1: Εγκατάσταση XAMPP

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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Εφόσον η εγκατάσταση του XAMPP είναι επιτυχημένη, πληκτρολογώντας

«http://localhost» στη γραμμή διευθύνσεων ενός browser , θα πρέπει να εμφανίζεται η

κεντρική σελίδα, όπως φαίνεται στην  Εικόνα 2:

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα "localhost"

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης είναι έτοιμος για εγκαταστήσει το Joomla. Το

συμπιεσμένο αρχείο που έχουμε κατεβάσει πρέπει να το αποσυμπιέσουμε σε ένα

φάκελο που θα δημιουργήσουμε μέσα στα ήδη εγκατεστημένα αρχεία του XAMPP.

Συνήθως αυτή η διαδρομή είναι C:\xampp\htdocs\folder_name (όπου folder_name είναι

το όνομα που θα έχει δώσει ο χρήστης στο φάκελο που δημιούργησε νωρίτερα.

Στη συνέχεια, για να υλοποιήσουμε τη νέα εγκατάσταση πληκτρολογούμε στη

γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή «http://localhost/folder_name», επιλέγουμε τη

γλώσσα που θέλουμε να χρησιμοποιούμε και θέτουμε τις αρχικές ρυθμίσεις στη βάση

δεδομένων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.
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Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα πρέπει ο χρήστης να επιστρέψει στο φάκελο

εγκατάστασης C:\XAMPP\htdocs\folder_name και να διαγράψει τον φάκελο της

εγκατάστασης «installation».
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Εικόνα 3: Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων του Joomla
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1.6 Ενότητες – Κατηγορίες  - Άρθρα

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Joomla είναι η διαχείριση περιεχομένου. Το

περιεχόμενο οργανώνεται σε άρθρα, τα οποία πρέπει να ανήκουν σε μία κατηγορία και

αυτή με τη σειρά της σε μία ενότητα. Τη διαχείριση του περιεχομένου μπορεί να την

εκτελέσει μόνο ο administrator,  ο οποίος θα πρέπει να έχει συνδεθεί στη σελίδα

«http://localhost/folder_name/administrator», όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.

Ο administrator έχει τα δικαιώματα να δημιουργήσει ενότητες, κατηγορίες και

άρθρα, καθώς και να τροποποιήσει την υπάρχουσα δομή του περιεχομένου. Επίσης, έχει

τη δυνατότητα να δημοσιεύσει κάποιο άρθρο στην αρχική σελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη

σελίδα.
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Εικόνα 4: Κεντρική σελίδα περιβάλλοντος διαχείρισης



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 18

Εικόνα 5: Διαχείριση κατηγοριών περιεχομένου
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1.7 Διαχείριση περιεχομένου

Ξεκινώντας την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με το Joomla, είναι απαραίτητο

να έχουμε κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται το

περιεχόμενο του ιστότοπου μας. Το Joomla, ως ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου,

δεν έχει αποθηκευμένες σελίδες, όπως ένας στατικός δικτυακός τόπος. Αντίθετα,

δημιουργεί τις σελίδες δυναμικά, τη στιγμή που τις ζητά ο δικτυακός επισκέπτης,

συνθέτοντας εκείνη τη στιγμή τρία στοιχεία:

· τα αποθηκευμένα στοιχεία στη βάση δεδομένων

· τις διαθέσιμες θέσεις εμφάνισης που έχει το πρότυπο που

χρησιμοποιούμε (template)

· τις επιλογές του επισκέπτη, μέσω του μενού

Το Joomla, μόλις ο επισκέπτης επιλέξει ένα μενού, δημιουργεί εκείνη τη στιγμή τη

σελίδα. Το περιεχόμενό της μπορεί να αποτελείται από

· αυτόνομα κείμενα

· κείμενα ενταγμένα σε ενότητες / κατηγορίες

· εφαρμογές

· ενθέματα

Στη συνέχεια θα εξηγηθεί η κάθε μορφή από τις 4 παραπάνω.  Ας σημειώσουμε εδώ ότι

σε μια συγκεκριμένη εικόνα του δικτυακού μας τόπου μπορούμε να έχουμε, ως

περιεχόμενο, ένα από τα τρία πρώτα (αυτόνομα κείμενα ή κείμενα ενταγμένα σε

ενότητες ή εφαρμογές) καθώς και πολλά ενθέματα ταυτόχρονα.
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1.8 Αυτόνομα κείμενα

Η πρώτη μορφή περιεχομένου είναι τα αυτόνομα κείμενα ή κείμενα εκτός

κατηγοριών. Τα κείμενα αυτά δημιουργούνται μέσα από το μενού "Προσθήκη Νέου

Άρθρου", και κατά τη δημιουργία τους δηλώνεται ότι δεν ανήκουν σε καμιά ενότητα ή

κατηγορία (εκτός κατηγοριών). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, για να εμφανισθεί κάτι

ως περιεχόμενο του Joomla θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα μενού, το οποίο θα

επιλέξει ο επισκέπτης και θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί, ως εξής:

Στο σύστημα διαχείρισης επιλέγουμε το εικονίδιο "Διαχείριση Μενού" και κατόπιν

επιλέγουμε να επεξεργαστούμε το main menu (ή όποιο μενού θα περιέχει το σχετικό

στοιχείο). Στη συνέχεια κλικάρουμε τη επιλογή "Νέο", για να δημιουργήσουμε ένα νέο

στοιχείο μενού. Από τις επιλογές που έχουμε κατόπιν, επιλέγουμε "Εσωτερικός

Σύνδεσμος - Άρθρα" και, στις επόμενες επιλογές δίνουμε "Άρθρο - Σελιδοποίηση

Άρθρου", και έχουμε μπροστά μας την τελευταία οθόνη της δημιουργίας του στοιχείου

μενού. Στην οθόνη αυτή θα δώσουμε το όνομα και το ψευδώνυμο του μενού, θα

ορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης και τυχόν γονικό στοιχείο, καθώς και τη σειρά

κατάταξής του. Ειδικά, στην καρτέλα "Βασικές Παράμετροι", θα επιλέξουμε το άρθρο στο

οποίο θα οδηγεί το συγκεκριμένο στοιχείο μενού.

1.9 Ενότητες - Κατηγορίες

Η δεύτερη μορφή περιεχομένου είναι το ιεραρχημένο περιεχόμενο, δηλαδή

κείμενα ενταγμένα στην ιεραρχική δομή ενότητα -  κατηγορία -  άρθρο που υιοθετεί το

Joomla. Να εξηγήσουμε σύντομα τη λογική αυτής της ιεραρχικής δομής:

Το περιεχόμενο αυτής της μορφής αποτελείται από άρθρα που ανήκουν σε μια

κατηγορία το καθένα. Κάθε κατηγορία, από τη πλευρά της, ανήκει σε μια ενότητα. Σε μια

εγκατάσταση Joomla μπορούμε να έχουμε όσες ενότητες και κατηγορίες, όπως και όσα

άρθρα θέλουμε. Όπως και τα αυτόνομα κείμενα, έτσι και το ιεραρχημένο περιεχόμενο

εμφανίζεται μόνον όταν κληθεί μέσω ενός μενού. Στην περίπτωση του ιεραρχημένου
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περιεχομένου όμως, είναι αρκετά τα είδη του μενού που μπορεί να το εμφανίσουν ως

περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου. Συγκεκριμένα, αφού επιλέξουμε "Εσωτερικός

Σύνδεσμος - Άρθρα" όταν δημιουργούμε το νέο στοιχείο μενού, έχουμε τις παρακάτω 5

επιλογές:

· Άρθρο - Σελιδοποίηση Άρθρου, όπου θα εμφανισθεί μόνον ένα κείμενο,

το οποίο και θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη.

· Κατηγορία - Σελιδοποίηση Κατηγορίας ως Ιστολόγιο, όπου θα

εμφανισθούν τα κείμενα που ανήκουν σε μια κατηγορία, που θα επιλέξουμε στην

επόμενη οθόνη. Τα κείμενα θα εμφανισθούν με μορφή ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η

εισαγωγή τους και ένας σύνδεσμος προς ολόκληρο το δημοσίευμα.

· Κατηγορία - Βασική Σελιδοποίηση Καταλόγου Κατηγορίας, όπου θα

εμφανισθούν σε μορφή καταλόγου (λίστας) τα κείμενα που ανήκουν σε μια κατηγορία,

που θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη.

· Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας ως Ιστολόγιο, όπου θα εμφανισθούν τα

κείμενα που ανήκουν σε μια ενότητα, που θα επιλέξουμε στην επόμενη οθόνη. Τα

κείμενα θα εμφανισθούν με μορφή ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή τους και

ένας σύνδεσμος προς ολόκληρο το δημοσίευμα.

· Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας, όπου θα εμφανισθούν σε μορφή

καταλόγου (λίστας) τα κείμενα που ανήκουν σε μια ενότητα, που θα επιλέξουμε στην

επόμενη οθόνη.

1.10 Εφαρμογές (components)

Η τρίτη μορφή που μπορεί να έχει το περιεχόμενο είναι οι εφαρμογές. Πρόκειται

για το περιεχόμενο που προκύπτει από την ενεργοποίηση εφαρμογών, που είτε

υπάρχουν εγκατεστημένες ήδη στο Joomla  (Διαφημίσεις,  Επαφές,  Ροές Ειδήσεων,

Αναζήτηση, Δημοσκοπήσεις, Δικτυακοί Σύνδεσμοι), είτε εγκαθίστανται αργότερα ως
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επεκτάσεις. Η εφαρμογή καλείται από μενού που δημιουργούμε επιλέγοντας τη

συγκεκριμένη εφαρμογή στη δημιουργία νέου στοιχείου μενού.

1.11 Ενθέματα (modules)

Η τελευταία μορφή που μπορεί να πάρει το περιεχόμενο του είναι τα ενθέματα. Η

μορφή αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα ένα ή πολλά

ενθέματα σε μια σελίδα του Joomla. Τα ενθέματα τοποθετούνται, μέσω του μενού

Επεκτάσεις >> Διαχείριση Ενθεμάτων, σε συγκεκριμένες θέσεις, που έχουν προβλεφθεί

από το πρότυπο (template) που χρησιμοποιείται στο δικτυακό σας τόπο. Στα ενθέματα

μπορούν να παρουσιασθούν πληροφορίες όπως τα πρόσφατα δημοσιευμένα ή τα πιο

δημοφιλή κείμενα, η φόρμα σύνδεσης ή εγγραφής μελών, στατιστικά στοιχεία, θέματα

δημοσκοπήσεων, διαφημιστικά banners κλπ. Λιγοστά είναι τα ενθέματα περιέχονται

στην βασική πλατφόρμα του Joomla, ενώ ανάλογα με τη λειτουργία που θέλουμε να

εκτελεί η ιστοσελίδα, θα πρέπει να εγκαταστήσει ο διαχειριστής το κατάλληλο ένθεμα

και να το παραμετροποιήσει.
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Εικόνα 6: Περιβάλλον διαχείρισης ενός ενθέματος
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1.12 Χρήστες

Εφόσον ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αποφασίσει να μην υπάρχει ελεύθερη

πρόσβαση σε όλο το υλικό, το Joomla παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων

πρόσβασης στους  χρήστες. Συνεπώς, ο διαχειριστής καθορίζει τα επίπεδα πρόσβασης

και παρέχει τα ανάλογα δικαιώματα στους χρήστες. Οι χρήστες, αρχικά, θα πρέπει να

κάνουν εγγραφή στη σελίδα και κάθε φορά που θα επισκέπτονται τη σελίδα θα πρέπει

να συνδέονται με τη χρήση username και password, ώστε να αποκτούν πρόσβαση στα

επίπεδα του περιεχομένου που έχει ορίσει ο διαχειριστής.
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Εικόνα 7: Δημιουργία νέου χρήστη
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1.13 Πρότυπα (Templates)

Τα πρότυπα επιτρέπουν στο διαχειριστή να καθορίσει την εμφάνιση της

ιστοσελίδας. Κάθε πρότυπο έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις και εικόνες - φωτογραφίες

που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, κάθε διαχειριστής έχει τη δυνατότητα, εφόσον έχει τις

κατάλληλης γνώσεις να τροποποιήσει το επιλεγμένο πρότυπο, ώστε η ιστοσελίδα να

αποκτήσει την αισθητική και τη λειτουργικότητα που επιθυμεί. Το Joomla, μέσα από τη

διαχείριση προτύπων,  επιτρέπει τη αποθήκευση περισσοτέρων του ενός προτύπων και

την εύκολη ενεργοποίηση του προτύπου που επιθυμεί, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Το

πρότυπο που χρησιμοποιείται σημαίνεται με τον κίτρινο αστερίσκο .

Εικόνα 8: Περιβάλλον διαχείρισης προτύπων (templates)

Ωστόσο, κάθε πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα για αλλαγή της εμφάνισης, που

σχετίζεται με τη χρήση χρωμάτων, λογότυπου, γραμματοσειράς, φόντου και κεφαλίδας,

όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην Εικόνα 9.
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Εικόνα 9: Διαχείριση προτύπου (template)
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Το Joomla χρησιμοποιεί μια ισχυρή templating engine που σας δίνει τη

δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δικό σας, εξατομικευμένο template. Για το σκοπό

αυτό μπορείτε είτε να δημιουργήσετε δικό σας template, είτε να κατεβάσετε από το

διαδίκτυο ένα από τα εκατοντάδες (περίπου 500)  που διατίθενται δωρεάν,  είτε να

αγοράσετε κάποιο από αυτά που πωλούνται, είτε να παραγγείλετε την κατασκευή ενός

σε έναν επαγγελματία.  Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί το δικό σας template,  δεν

χρειάζονται παρά ελάχιστες κινήσεις, ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού σας τόπου να

προσαρμοστεί στη μορφή του. Όταν επιλέγετε ένα νέο template, το περιεχόμενό σας

παρουσιάζεται αυτόματα σύμφωνα με το νέο πρότυπο. Μπορείτε ακόμη και να επιλέξετε

τα διαφορετικά templates για τα διαφορετικά μέρη του δικτυακού σας τόπου. Σε

προχωρημένο επίπεδο, για τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για επεξεργασία

φωτογραφιών, χρειάζεται ένας text editor ή ένα photo editor λογισμικό αντίστοιχα.

1.14 Γενικές ρυθμίσεις

Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης του Joomla, επιλέγοντας το εικονίδιο με το
όνομα «Γενικές Ρυθμίσεις», οδηγείστε στην κονσόλα διαχείρισης των ρυθμίσεων του
Joomla. Οι αλλαγές που γίνονται στην κονσόλα αυτή τροποποιούν το αρχείο
configuration.php. Στην οθόνη διαχείρισης των Γενικών Ρυθμίσεων, υπάρχουν τρεις
καρτέλες:

· Ιστότοπος, όπου ρυθμίζεται η εμφάνιση και η διαθεσιμότητα του
δικτυακού τόπου.

· Σύστημα, όπου εμφανίζονται ρυθμίσεις για τον τρόπο που συνεργάζεται
το Joomla με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο, και

· Διακομιστής, όπου μπορούν να τροποποιηθούν κάποιες ρυθμίσεις σχετικά
με τον server.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ  PARAITISI.GR

2.1 Συνοπτικός πίνακας λειτουργιών

Στους παρακάτω πίνακες γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των προσφερόμενων

υπηρεσιών και των δυνατοτήτων του ιστότοπου ανά κατηγορία χρήστη.

Δυνατότητα καταxώρησης αναλυτικού βιογραφικού στα εγγεγραμμένα μέλη.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Εγγραφή νέου μέλους x  -  -
Διαδικασία login  - x x
Υπενθύμιση password  - x x
Πρόσβαση σε προφίλ  - x x

Επεξεργασία
προφίλ

Προσωπικά
στοιχεία,
καταxώρηση
βιογραφικού, ξένες
γλώσσες, θέσεις
που ενδιαφέρουν
(δυνατότητα
αλλαγής
στοιxείων)  - x x

Επεξεργασία
εικόνας

Αντικατάσταση ή
αφαίρεση
φωτογραφίας  - x x

Εμφάνιση προφίλ

Μόνο των πεδίων
που έxουν
καταxωρημένες
τιμές  - x x

Διαxείριση xρηστών  -  - x
Διαxείριση καρτελών που προφίλ  -  - x
Προβολή δημοσιευμένων κειμένων  -  - x

Προβολή δημοσιευμένων  αρxείων στη
βιβλιοθήκη  -  - x

Προβολή σε πίνακα των βιογραφικών με
δυνατότητα αναζήτησης βάση της
προέλευσης και της ειδικότητας του
στρατιωτικού  - x x
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Δυνατότητα καταxώρησης προσφορών θέσεων εργασίας από επιxειρήσεις, που
απευθύνονται αποκλειστικά σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ενημέρωση θέσεων εργασίας από
επιxειρήσεις, κατόπιν επαλήθευσης της
γνησιότητας του αρxείου που
υποβλήθηκε  -  - x

Ενημέρωση στα μέλη για τις νέες προσφερόμενες θέσεις εργασίας, αντίστοιxες με
τα ενδιαφέροντα που έxει δηλώσει κάθε μέλος.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Προβολή των διαθέσιμων θέσεων
εργασίας με δυνατότητα αναζήτησης
βάση επωνυμίας, έδρας, είδος
προσφερόμενης εργασίας και
προθεσμία υποβολής βιογραφικού  - x x

Αντιστοίxιση της ενδιαφερόμενης
ειδικότητας στρατιωτικού με τις
διαθέσιμες θέσεις εργασίας  - x x

Επεξεργασία, προσθήκη και διαγραφή
εγγραφών πίνακα  -  - x

Πλήρης προβολή εγγραφής  - x x
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Παροxή online επικοινωνίας, ώστε να μπορεί κάθε xρήστης να επικοινωνήσει σε
πραγματικό xρόνο για παροxή πληροφοριών.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Online επικοινωνία μέσω yahoo
messenger

 - x x
MSN messenger

 - x x
Online επικοινωνία μέσω skype

 - x x

Απάντηση στα γραπτά ερωτήματα μέσω audio streaming.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Η απάντηση σε κάθε εγγεγραμμένο
χρήστη που υποβάλει ένα ερώτημα θα
γίνεται με αρxείου ήxου ή εικόνας,  το
οποίο θα τοποθετείτε στην αρxική
σελίδα –  θα έxει πρόσβαση μόνο ο
συγκεκριμένος xρήστης και θα
προβάλλεται μόλις κάνει login.  - x x

Βιβλιοθήκη με τους xρήσιμους νόμους, με δυνατότητα κατεβάσματος οποιουδήποτε
αρxείου. Υποστηρίζεται η δυνατότητα υποβολής αρxείου σε συγκεκριμένη κατηγορία
xρηστών και η αναζήτηση σύμφωνα με κριτήρια του xρήστη.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη  - x x
Αναζήτηση εγγράφων  - x x

Ενημέρωση βιβλιοθήκης  -  - x
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Ενημέρωση των ενεργών προκηρύξεων ΑΣΕΠ με δυνατότητα προβολής και
αντιστοίxιση των ειδικοτήτων ΑΣΕΠ με τις ειδικότητες των στρατιωτικών.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Ενημέρωση προκηρύξεων  -  - x
Προβολή & αντιστοίxιση  - x x

Λοιπές λειτουργίες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Προσωπικά μηνύματα  - x x
Ενημέρωση x x x
Χρήσιμα links x x x
Αναζήτηση άρθρων ενημέρωσης x x x
Χάρτης σελίδας x x x
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2.2 Περιεχόμενα  κεντρικού μενού

2.2.1 Αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα περιέχει άρθρα από μία συγκεκριμένη κατηγορία σε μορφή

ιστολογίου και αποτελεί τη 1η σελίδα που βλέπει όποιος επισκέπτεται το paraitisi.gr,

δηλαδή επιτρέπεται η πρόσβαση σε επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες. Περιέχει

περιεχόμενο και πληροφορίες που είναι χρήσιμες για κάθε είδους χρήστη. Πιο

συγκεκριμένα, κάποιος που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να

ενημερωθεί για ορισμένα τελευταία και επίκαιρα θέματα.

Επιπρόσθετα, κάποιος που είναι εγγεγραμμένο μέλος και έχει υποβάλει κάποιο

ερώτημα προς τους διαχειριστές του paraitisi.gr θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει με

ηχητικό μήνυμα την απάντηση του. Η απάντηση περιέχεται σε αρχείο τύπου «mp3» και ο

χρήστης μπορεί να κάνει streaming  και να ακούσει την απάντηση στα ερωτήματά του

απεριόριστες φορές, επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί που εμφανίζεται στην κορυφή

της αρχικής σελίδας πριν από τα υπόλοιπα κείμενα. Η υλοποίηση της υπηρεσίας που

περιγράφεται παραπάνω προσφέρει μεγάλο κέρδος χρόνου για τον διαχειριστή, καθώς

δεν αναγκάζεται να απαντάει γραπτώς σε όλα τα ερωτήματα των χρηστών χάνοντας

χρόνο, αντιθέτως με τη δημιουργία ηχογραφημένων μηνυμάτων.

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες ενός

πρόσθετου (inline ACL plugin) ώστε να καθορίσει κείμενο που θα είναι ορατό μόνο από

συγκεκριμένο χρήστη, που καθορίζεται μέσα σε tag. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να

ορίσει και κατηγορία χρηστών, στην οποία θα είναι ορατό ορισμένο κείμενο,

αντικαθιστώντας τη λέξη «username» με τη λέξη «group» και το αντίστοιχο id. Όλη η

παραπάνω διαδικασία γίνεται μέσα στο κείμενο ενός άρθρου, καθώς ο διαχειριστής έχει

τη δυνατότητα να τοποθετήσει κείμενο-μηνύματα για πολλούς εγγεγραμμένους χρήστες.
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Εικόνα 10: Αρχική σελίδα – paraitisi.gr
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Εντός του περιεχομένου που ορίζεται για συγκεκριμένο χρήστη υπάρχει η

δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον tag που ελέγχεται από ένα άλλο πρόσθετο (1Pixelout

Audio Player v1.5.2). Το πρόσθετο αυτό παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης αρχείων

τύπου .mp3 μέσα σε κείμενο άρθρο και την αναπαραγωγή αυτών από τους επισκέπτες

της σελίδας. Ο διαχειριστής καθορίζει μέσα σε tags, όπως φαίνεται παρακάτω, τη

διαδρομή του αρχείο .mp3, ενώ, επίσης, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μέσα σε κάποιο

άρθρο πολλά διαφορετικά αρχεία, το καθένα όμως μέσα σε ξεχωριστά tags.

{iACL type=username ilias} Η απάντηση για το ερώτημα του ilias βρίσκεται στο

ακόλουθο ηχητικό μήνυμα

{audio}mp3/ilias.mp3{/audio}

{/iACL}

{iACL type=username xristos} Η απάντηση για το ερώτημα του xristos βρίσκεται στο

ακόλουθο ηχητικό μήνυμα

{audio}mp3/xristos.mp3{/audio}

{/iACL}

2.2.2 Ενημέρωση

Η σελίδα της ενημέρωσης περιέχει άρθρα από μία συγκεκριμένη κατηγορία σε

μορφή ιστολογίου και σε αυτήν έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και οι εγγεγραμμένοι

χρήστες. Αποτελεί τη σελίδα που περιέχει τον κύριο όγκο της πληροφορίας που

διατίθεται από το paraitisi.gr και εμφανίζεται με ευανάγνωστη μορφή άρθρων, όπως

φαίνεται στην Εικόνα 11. Κάθε άρθρο εμφανίζει τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα

στην κορυφή, πριν από το κείμενο, ενώ στο τέλος του άρθρου αναφέρεται η ημερομηνία

της τελευταίας ενημέρωσης.
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Εικόνα 11: Σελίδα ενημέρωσης
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Οι διαχειριστές της σελίδας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το

περιεχόμενο οποιουδήποτε άρθρου από το περιβάλλον περιήγησης (front-end),

επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του άρθρου,  όπως φαίνεται

στην Εικόνα 12 και όχι μόνο από το περιβάλλον διαχείρισης (back-end). Επιπρόσθετα,

έχει γίνει η εγκατάσταση μίας εφαρμογής, που δεν περιέχεται στο βασικό πακέτο της

πλατφόρμας του Joomla, και επιτρέπει τη προσθήκη συνημμένων αρχείων σε άρθρα

στους διαχειριστές, είτε από περιβάλλον διαχείρισης είτε από περιβάλλον περιήγησης,

όπως φαίνεται στην Εικόνα 12.

Επιπλέον η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει τη διαγραφή συνημμένου αρχείου

από το περιβάλλον περιήγησης με ένα κλικ και τη αντικατάσταση του με άλλο αρχείο.
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Εικόνα 12: Σελίδα ενημέρωσης (συνδεδεμένος ως διαχειριστής)
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2.2.3 Δομή Άρθρων

Τα άρθρα ταξινομούνται σε ενότητες και κατηγορίες, με τις ενότητες να είναι

ιεραρχικά σε υψηλότερο επίπεδο και να περιέχουν απεριόριστο αριθμό κατηγοριών, οι

οποίες με τη σειρά τους περιέχουν τα άρθρα. Αυτή η συγκεκριμένη δομή έχει ιδιαίτερη

λειτουργικότητα όταν ο διαχειριστής δημιουργεί μία σελίδα περιεχομένου με άρθρα.

Τότε έχει τη δυνατότητα να προβάλει σε μία σελίδα όλα τα άρθρα μίας κατηγορίας ή

ακόμα και όλα τα άρθρα μίας ολόκληρης ενότητας.

Στο paraitisi.gr  υπάρχουν 3  ενότητες και 8  κατηγορίες,  με τη δομή τους να

φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

2.2.4 Βιβλιοθήκη

Η σελίδα «Βιβλιοθήκη» περιέχει αρχεία, τα οποία είναι ταξινομημένα στις εξής

κατηγορίες:

· Προεδρικά Διατάγματα

· Αποτελέσματα

· Εγκύκλιοι

· Νόμοι

· Υποδείγματα
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· Προκηρύξεις

· Έντυπα

· ΦΕΚ

Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες, οι

οποίοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία, όπως και να τα

«κατεβάσουν»,  και να κάνουν αναζήτηση αρχείων βάση κριτηρίων.  Οι κατηγορίες που

δεν περιέχουν διαθέσιμα αρχεία δεν εμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων

κατηγοριών.

Επιπρόσθετα, μόνο οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης της

βιβλιοθήκης. Για το λόγο αυτό, εμφανίζεται το εικονίδιο «Υποβολή», το οποίο επιτρέπει

το ανέβασμα αρχείου στη βιβλιοθήκη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14 και στην Εικόνα 15.

Η βιβλιοθήκη υλοποιήθηκε με τη χρήση της εφαρμογής DOCMAN που δεν

περιέχεται στο βασικό πακέτο του Joomla.
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Εικόνα 13: Κατηγορίες βιβλιοθήκης



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 42

Εικόνα 14: Ανέβασμα αρχείου στη βιβλιοθήκη – στάδιο 2
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Εικόνα 15: Ανέβασμα αρχείου στη βιβλιοθήκη-στάδιο 3
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2.2.5 Το βιογραφικό μου

Η καταχώρηση βιογραφικού αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του

paraitisi.gr, καθώς η καταχώρηση του βιογραφικού σηματοδοτεί την ενεργή συμμετοχή

του χρήστη στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Τα βιογραφικά που καταχωρούνται

από τους εγγεγραμμένους χρήστες προβάλλονται στη σελίδα «Βιογραφικά μελών μας»,

χωρίς να αναφέρεται ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι

οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Η λειτουργικότητα πετυχαίνεται καθώς, μεταξύ των

εγγεγραμμένων χρηστών βρίσκονται και ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναζητούν

εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

έχουν στη διάθεση τους ορισμένα στοιχεία του βιογραφικού των χρηστών και μπορούν

να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει οι

χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σύνδεση των μελών της ιστοσελίδας με την αγορά

εργασίας.

Στη σελίδα «Το βιογραφικό μου» επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στους

εγγεγραμμένους χρήστες και σε κάθε χρήστη επιτρέπεται η προβολή και επεξεργασία

μόνο του δικού του βιογραφικού. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του

βιογραφικού του που έχει καταχωρημένα, είτε μέσω του συνδέσμου που υπάρχει στο

κύριο μενού είτε μέσω του συνδέσμου της φωτογραφίας που υπάρχει στην αριστερή

στήλη. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει, ενώ πεδία

που δεν έχουν συμπληρωθεί δεν εμφανίζονται. Η προβολή του βιογραφικού είναι

οργανωμένη στις εξής καρτέλες, ώστε οι πληροφορίες να εμφανίζονται ομαδοποιημένες:

· Προσωπικά στοιχεία: Ο κάθε χρήστης συμπληρώνει ορισμένα βασικά προσωπικά

στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του, τόσο από τους

διαχειριστές, όσο και από τις εταιρίες που θα ενδιαφερθούν να έρθουν σε

επικοινωνία μαζί του.

· Βιογραφικό: Περιλαμβάνει στοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο και την εργασιακή

εμπειρία.

· Ξένες γλώσσες:  Δηλώνονται οι ξένες γλώσσες που αποδεικνύονται με

πιστοποιητικά.
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· Θέσεις που ενδιαφέρομαι:  Ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το είδος των θέσεων

εργασίας που αναζητεί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να δηλώσει τους νομούς

της επιθυμίας του.

· Άρθρα: Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται μόνο στο προφίλ όσων έχουν δημοσιεύσει

κάποιο άρθρο σε κάποια ενότητα ή κατηγορία. Για την υλοποίηση του

προστέθηκε ένα επιπλέον πρόσθετο.

· Αρχεία βιβλιοθήκης: Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται μόνο στο προφίλ όσων έχουν

δημοσιεύσει κάποιο άρθρο στη βιβλιοθήκη. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε

πρόσθετο που επιτρέπει την επικοινωνία της εφαρμογής DOCMAN (βιβλιοθήκη)

και της εφαρμογής Community Builder (βιογραφικό).

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο του βιογραφικού,

καθώς και να αλλάξει ή να καταργήσει τη φωτογραφία του προφίλ.

2.2.6 Υποβολή άρθρου

Η σελίδα αυτή επιτρέπει τη δημοσίευση άρθρου και την τοποθέτηση του σε

συγκεκριμένη ενότητα και κατηγορία, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον περιήγησης. Η

πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές και η υλοποίηση της έγινε με χρήση των

δυνατοτήτων του βασικού πακέτου Joomla.
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Εικόνα 16: Υποβολή νέου άρθρου
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2.2.7 Αποτελέσματα δημοσκοπήσεων

Στην αριστερή στήλη του ιστότοπου υπάρχει διαθέσιμη μία δημοσκόπηση,

ζητώντας από τους εγγεγραμμένους χρήστες να αξιολογήσουν το paraitisi.gr. Κάθε

χρήστης, αμέσως μετά την καταχώρηση της άποψης του, μπορεί να δει τα διαθέσιμα

αποτελέσματα, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για δεύτερη φορά, ούτε να

έχει ξανά πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ωστόσο, οι διαχειριστές

έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τη σελίδα των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης

από το σύνδεσμο που υπάρχει διαθέσιμος στο κύριο μενού.

Η δημοσκόπηση υλοποιείται με την εφαρμογή «Δημοσκοπήσεις», που υπάρχει

διαθέσιμη στο βασικό πακέτο του Joomla.
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Εικόνα 17: Αποτελέσματα δημοσκόπησης μετά από καταχώρηση ψήφου
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2.2.8 Βιογραφικά μελών

Η σελίδα αυτή προβάλλει τα καταχωρημένα βιογραφικά σημειώματα όλων των

εγγεγραμμένων χρηστών. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες

και κατά συνέπεια οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναζητήσουν το

κατάλληλο προσωπικό για να καλύψουν θέσεις εργασίας, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή

μέλους στο paraitisi.gr.

Στην σελίδα αυτή αρχικά εμφανίζεται ένας πίνακας που περιέχει ορισμένα βασικά

πεδία από το σύνολο των πεδίων του βιογραφικού, καθώς και τα φίλτρα αναζήτησης,

ώστε η σελίδα να είναι πιο φιλική στον χρήστη. Ωστόσο, υπάρχει διαθέσιμη η προβολή

του κάθε βιογραφικού σε αναλυτική μορφή σε ξεχωριστή σελίδα, προβάλλοντας το

σύνολο των καταχωρημένων στοιχείων κάθε βιογραφικού. Τα αναγραφόμενα στοιχεία

επικοινωνίας που δηλώθηκαν από το χρήστη στη σελίδα «Το βιογραφικό μου»,

επιτρέπουν στην απευθείας επικοινωνία ιδιωτικής επιχείρησης – ένστολου προσωπικού.

Η σελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της εφαρμογής FABRIK και την

προβολή των δεδομένων σε πίνακα. Τα δεδομένα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων

μέσα από την εφαρμογή «Community Builder» κατά τη διαδικασία καταχώρησης

βιογραφικού στη σελίδα «Το βιογραφικό μου», ενώ μόνο οι διαχειριστές μπορούν

επιπρόσθετα να επεξεργάζονται τα δεδομένα των βιογραφικών σημειωμάτων. Βέβαια, η

δυνατότητα αυτή των διαχειριστών δεν μπορεί να οδηγήσει σε λογική ενέργεια, καθώς

κάθε χρήστης θα αναλαμβάνει μόνος του να τηρεί ενήμερο το βιογραφικό του.
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Εικόνα 18: Σελίδα "Βιογραφικά μελών"
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2.2.9 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Σε αυτή τη σελίδα έχουν πρόσβαση όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες, στους

οποίους παρέχεται η δυνατότητα να βλέπουν σε πίνακα τις ανοιχτές προκηρύξεις του

ΑΣΕΠ. Στον πίνακα εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε προκήρυξη, όπως

επίσης παρέχεται και η δυνατότητα χρησιμοποίησης φίλτρων αναζήτησης που υπάρχουν

διαθέσιμα στην επάνω δεξιά θέση της σελίδας. Κατά συνέπεια, η σελίδα γίνεται πιο

εύχρηστη για τον χρήστη που αναζητεί μία προκήρυξη ανάλογα με τις δικές τους

επιθυμίες, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει φίλτρα για:

· Την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης.

· Τη διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο φορέας που εκδίδει την

προκήρυξη.

· Την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ,  ΤΕ,  ΔΕ ή ΥΕ)  στην οποία απευθύνεται η

προκήρυξη.

· Την ειδικότητα των προκηρυγμένων θέσεων.

· Την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Fabrik,  η οποία δεν

συμπεριλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του Joomla, αλλά προστέθηκε μεταγενέστερα.
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Εικόνα 19: Σελίδα "Προκηρύξεις ΑΣΕΠ"
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2.2.10 Ιδιωτικός τομέας

Η σελίδα του ιδιωτικού τομέα αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ του

ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και της ιδιωτικής αγοράς εργασίας. Στη

σελίδα αυτή, που έχουν πρόσβαση μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες, δημοσιεύονται οι

διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν  να απασχολήσουν

εξειδικευμένο προσωπικό. Η ενημέρωση της σελίδας γίνεται αποκλειστικά από τους

διαχειριστές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν το έργο να βεβαιωθούν για την εγκυρότητα της

προσφερόμενης θέσης, επικοινωνώντας με την επιχείρηση, και κατόπιν να

καταχωρήσουν στη σελίδα τη νέα εγγραφή. Η παροχή δικαιωμάτων καταχώρησης

εγγραφών στον πίνακα απευθείας από τις επιχειρήσεις θα δημιουργούσε πρόβλημα στη

σωστή αναγραφή και την αξιοπιστία των δεδομένων, με αποτέλεσμα οι χρήστες να

λαμβάνουν παραπλανητική ενημέρωση. Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά

στοιχεία του ιστότοπου και η αξιοπιστία της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη

βιωσιμότητα του ιστότοπου.

Οι χρήστες καθώς επισκέπτονται τη σελίδα έχουν στη διάθεση τους μία συνοπτική

περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, οι οποίες εμφανίζονται σε μορφή

πίνακα. Η αναζήτηση των θέσεων εργασίας γίνεται ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη με τη

βοήθεια των φίλτρων για:

· Την ειδικότητα του ένστολου

· Την επωνυμία της επιχείρησης

· Την έδρα της επιχείρησης

· Το είδος της προσφερόμενης θέσης εργασίας

· Και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Ωστόσο υπάρχει διαθέσιμη και η αναλυτική περιγραφή με την επιλογή του συνδέσμου

«Προβολή», όπως φαίνεται στην εΕικόνα 20. Οι χρήστες, εφόσον τους ενδιαφέρει κάποια

θέση εργασίας, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την επιχείρηση, καθώς στην

αναλυτική περιγραφή της θέσης προβάλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Fabrik, η οποία δεν

συμπεριλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του Joomla, αλλά προστέθηκε μεταγενέστερα.
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Για την προβολή των δεδομένων γίνεται αντιστοίχιση με τον πίνακα του

βιογραφικού που έχει καταχωρήσει ο κάθε χρήστης, ώστε να γίνεται σύγκριση της

ειδικότητας με την περιγραφή της προκυρησσόμενης θέσης του ιδιωτικού τομέα. Το

κομμάτι του κώδικα που υλοποιεί την παραπάνω περιγραφή είναι:

inner JOIN jos_ckforms_3 ON jos_comprofiler.cb_eidikotita = jos_ckforms_3.description
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Εικόνα 20: Σελίδα "Ιδιωτικός τομέας"



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 56

2.2.11 Online επικοινωνία

Η σελίδα αυτή, που διατίθεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη και αποτελεί μία από

τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει το paraitisi.gr στο ένστολο προσωπικό,

καθώς υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα τα στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και 3 διαφορετικοί

τρόποι online επικοινωνίας, με τη χρήση ευρέως διαδεδομένων ηλεκτρονικών

εφαρμογών:

Yahoo messenger: εφόσον η ένδειξη στην εφαρμογή δηλώνει τη διαθεσιμότητα

του paraitisi.gr, τότε ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να καλέσει το διαχειριστή και να

συνομιλήσει μαζί του σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υποβάλει τα ερωτήματά του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή στον

υπολογιστή του και να έχει έναν ενεργό λογαριασμό. Εφόσον διαθέτει και κάμερα,

υποστηρίζεται και η οπτική επαφή των συνομιλούντων.

MSN messenger: Αυτή η εφαρμογή έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με την

προηγούμενη, καθώς ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του το

λογισμικό που διατίθεται δωρεάν από τη μητρική εταιρία και να έχει έναν ενεργό

λογαριασμό. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη συνομιλία με τη προαιρετική υποστήριξη

μεταφοράς εικόνας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

SKYPE: Η εφαρμογή αυτή, που διατίθεται επίσης δωρεάν, επιτρέπει την

δημιουργία τηλεφωνικών κλήσεων με τη δυνατότητα υποστήριξης μεταφοράς εικόνας.

Και σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με το paraitisi.gr απαιτείται ο χρήστης να έχει

εγκαταστήσει στον υπολογιστή του την εφαρμογή και να έχει δημιουργήσει έναν

λογαριασμό.
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Εικόνα 21: Σελίδα "Online επικοινωνία"
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2.3 Περιεχόμενα δευτερεύοντος μενού

Εκτός από το κύριο μενού, που εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας, υπάρχει και

ένα επιπλέον, που περιέχει 4 συνδέσμους και εμφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο:

2.3.1 Χάρτης σελίδας

Η σελίδα αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, ώστε οι εγγεγραμμένοι χρήστες, όσο

και οι επισκέπτες,  να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους συνοπτικά μία συνολική

εικόνα του paraitisi.gr, χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν άσκοπα μέσα στον ιστότοπο.

Τα περιεχόμενα της σελίδας αυτής διαθέτουν συνδέσμους, ώστε να γίνεται η περιήγηση

ακόμα πιο γρήγορη.

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Xmap  που δεν διατίθεται στο

βασικό πακέτο του Joomla.
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Εικόνα 22: "Χάρτης σελίδας"
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2.3.2 Αναζήτηση

Η σελίδα αυτή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες και στους επισκέπτες να

αναζητήσουν κάποιο άρθρο, συνημμένο έγγραφο άρθρου ή σύνδεσμο με βάση λέξη-

κλειδί της επιθυμίας τους. Η αναζήτηση επεκτείνεται επιπρόσθετα στις κατηγορίες και

στις ενότητες άρθρων, ενώ η αναζήτηση στα αρχεία της βιβλιοθήκης δε διατίθεται στη

συγκεκριμένη σελίδα, αλλά έχει ενσωματωθεί στην αντίστοιχη σελίδα, καθώς η

πρόσβαση στη βιβλιοθήκη επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ η

πρόσβαση στα άρθρα είναι ελεύθερη στους επισκέπτες, μέσω της σελίδας «Ενημέρωση».

Η σελίδα δημιουργήθηκε με τη χρήση του βασικού πακέτου του Joomla. Ωστόσο,

για την προσθήκη της αναζήτησης στα συνημμένα έγγραφα άρθρων, προστέθηκε το

κατάλληλο πρόσθετο.
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Εικόνα 23: Σελίδα "Αναζήτηση"
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2.3.3 Χρήσιμα links

Μία λίστα από διαθέσιμους συνδέσμους εμφανίζεται στη σελίδα αυτή, που

οδηγούν σε χρήσιμες ιστοσελίδες με ανάλογο περιεχόμενο του paraitisi.gr. Κάθε

σύνδεσμος συνοδεύεται από μία σύντομη περιγραφή, ώστε ο χρήστης ή ο επισκέπτης να

αντιλαμβάνεται άμεσα το περιεχόμενο που πρόκειται να συναντήσει, όπως φαίνεται

στην Εικόνα 24.  Η σελίδα δημιουργήθηκε με τη χρήση επιλογών του βασικού πακέτου

του Joomla.
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Εικόνα 24:Σελίδα "Χρήσιμα links"
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2.3.4 Οδηγίες πλοήγησης

Σε αυτή τη σελίδα γίνεται μία σύντομη περιγραφή του συνόλου των σελίδων,

καθώς επίσης και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε καθεμία από αυτές, ώστε να γίνεται ο

ιστοχώρος πιο φιλικός σε νέους επισκέπτες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 25. Η σελίδα

δημιουργήθηκε με το βασικό πακέτο του Joomla και περιέχει ένα μόνο άρθρο κειμένου.
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Εικόνα 25: Σελίδα "Οδηγίες πλοήγησης"
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2.4 Λοιπά ενθέματα και εφαρμογές

Εκτός από τις σελίδες που περιλαμβάνονται στα 2 μενού, το κύριο που βρίσκεται

στην κορυφή της σελίδας και το δευτερεύον που βρίσκεται στην αριστερή στήλη, για την

υλοποίηση του ιστότοπου έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένα ακόμα ενθέματα και

πρόσθετα που παρουσιάζονται παρακάτω:

2.4.1 Τελευταία νέα

Το ένθεμα  "Ultimate Content Display" που δημιουργήθηκε από την ομάδα

JoomlaWorks, χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των «τελευταίων νέων» στην αρχική

σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του περιεχομένου που θα ενσωματωθεί στο

ένθεμα, καθώς ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την προβολή περιεχομένου κατηγορίας,

ενότητας ή μεμονωμένου άρθρου. Για την υλοποίηση των «τελευταίων νέων» έχει

δημιουργηθεί η κατηγορία «τελευταία νέα» που περιλαμβάνεται στην ενότητα

«ενημέρωση» και μέσα στην κατηγορία αυτή τοποθετούνται τα άρθρα που αφορούν

μικρές ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες εναλλάσσονται κάθε 15 δευτερόλεπτα.

2.4.2 Προσωπικά μηνύματα

Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται στα εγγεγραμμένα μέλη και επιτρέπει την

ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου με το διαχειριστή, αλλά και μεταξύ όλων των χρηστών.

Η διακίνηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται μέσω PHP και υποστηρίζεται από

την εφαρμογή uddeIM , η οποία δεν περιέχεται στο βασικό πακέτο του Joomla, αλλά

αποτελεί επιπρόσθετη εφαρμογή. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζεται ο

σύνδεσμος «Προσωπικά μηνύματα», από όπου παρέχεται η πρόσβαση και στις

υπόλοιπες λειτουργίες της αλληλογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει στη

διάθεση του 5 διαφορετικές επιλογές:

Φάκελος εισερχομένων μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, όταν υπάρχουν νέα μηνύματα,

μη αναγνωσμένα, υπάρχει ένδειξη στην αριστερή στήλη που αναβοσβήνει, ώστε να γίνει

άμεσα αντιληπτή από τον χρήστη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 26.

http://www.joomlaworks.gr/
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Φάκελος εξερχομένων μηνυμάτων.

Κάδος αχρήστων: περιέχει τα μηνύματα που έχουν διαγραφεί από το φάκελο

εισερχομένων και το φάκελο εξερχομένων μηνυμάτων.

Επαφές: επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει μία ομάδα χρηστών και να δώσει

ένα επιθυμητό τίτλο.

Δημιουργία μηνυμάτων: κατά τη δημιουργία μηνυμάτων είναι διαθέσιμες όλοι οι

εγγεγραμμένοι χρήστες του paraitisi.gr και οι ομάδες χρηστών που έχει δημιουργήσει ο

κάθε χρήστης, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.
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Εικόνα 26: Προσωπικά μηνύματα (1)

Εικόνα 27: Προσωπικά μηνύματα (2)
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2.4.3 Εμφάνιση διαδρομής

Το ένθεμα Breadcrumbs που ανήκει στο βασικό πακέτο του Joomla και εμφανίζει

στην κορυφή του κεντρικού πλαισίου κάθε σελίδας τη διαδρομή μέσα στον ιστότοπο που

διαγράφει ο χρήστης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 28. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης

μπορεί να «προσανατολιστεί» πιο εύκολα μέσα στον ιστότοπο σε συνδυασμό με το

διατιθέμενο χάρτη σελίδας.

Εικόνα 28: Εμφάνιση διαδρομής

2.4.4 Τα πιο δημοφιλή & τελευταίες δημοσιεύσεις

Αυτά τα ενθέματα συνεργάζονται αποκλειστικά με τα αρχεία που δημοσιεύονται

στη βιβλιοθήκη και παρουσιάζουν τα 5 αρχεία της βιβλιοθήκης με τις περισσότερες

επισκέψεις και τα 5 πιο πρόσφατα δημοσιευμένα αντίστοιχα. Τα πιο δημοφιλή και πιο

πρόσφατα αρχεία παρουσιάζονται σε μία λίστα στο αριστερό πλαίσιο μόνο στη σελίδα

της βιβλιοθήκης. Στα πιο δημοφιλή αρχεία, δίπλα στο όνομα κάθε αρχείου εμφανίζεται

σε παρένθεση ο αριθμός των επισκέψεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 29.

Τα δύο αυτά ενθέματα δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο του Joomla και

έχουν προστεθεί χειροκίνητα, ώστε να αντλούν δεδομένα από την εφαρμογή DOCMAN,

με την οποία υλοποιήθηκε η βιβλιοθήκη.
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Εικόνα 29: Σελίδα "Βιβλιοθήκη"
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2.4.5 Ημερομηνία και Ρολόι

Για τη λειτουργία της  ημερομηνίας και του ρολογιού  που εμφανίζονται στο

αριστερό πλαίσιο όλων των σελίδων του ιστότοπου έχουν προστεθεί χειροκίνητα 2

διαφορετικά ενθέματα, τα οποία  δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό πακέτο του

Joomla.

Εικόνα 30: Ημερομηνία & ρολόι

2.4.6 Δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση δημιουργήθηκε με μία εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο

βασικό πακέτο του Joomla και εμφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο όλων των σελίδων του

ιστότοπου. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία μεγάλου αριθμού δημοσκοπήσεων

και την δημοσίευση όσων επιθυμεί ο διαχειριστής. Για τη δημοσίευση κάθε

δημοσκόπησης χρησιμοποιείται ένα ένθεμα, το οποίο ανήκει στο βασικό πακέτο του

Joomla και έχει την ιδιότητα να παρουσιάζει τα αποτελέσματα αμέσως μετά την

καταχώρηση ψήφου από τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως φαίνεται στην

Εικόνα 31 καθώς οι επισκέπτες δεν έχουν διαθέσιμη τη φόρμα της δημοσκόπησης.
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Εικόνα 31: Τρέχοντα αποτελέσματα δημοσκόπησης
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2.4.7 Συνδεδεμένοι χρήστες

Στο κάτω μέρος του αριστερού πλαισίου του ιστότοπου εμφανίζεται ο αριθμός

των μελών που είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη χρονική στιγμή στο paraitisi.gr, όπως

φαίνεται στην Εικόνα 32. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται σε ένα ένθεμα που προστέθηκε

από το διαχειριστή, το οποίο συνδέεται με την εφαρμογή Community Builder, που

διαχειρίζεται τη λίστα των μελών και τα προφίλ τους.

Εικόνα 32: Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών

2.4.8 Διαφήμιση

Το βασικό πακέτου του Joomla περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας

διαφημίσεων με τη χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής και την προβολή αυτών

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ένθεμα, τόσες φορές όσες και ο αριθμός των

διαφημίσεων που επιθυμεί ο διαχειριστής να δημοσιεύσει στον ιστότοπο. Η εφαρμογή

αυτή χρησιμοποιήθηκε καθώς μελλοντικά το paraitisi.gr θα λειτουργήσει κανονικά στο

διαδίκτυο και ενδεικτικά δημιουργήθηκε μία διαφήμιση ενός λογιστικού γραφείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

3.1 Πίνακες της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων MySQL διαθέτει συνολικά 146 πίνακες. Σε όλους τους πινάκες
υπάρχει ως προεπιλογή το πρόθεμα «jos». Παρακάτω παρατίθεται η αντιστοίχιση των
πινάκων με τις εφαρμογές-ενθέματα από τις οποίες χρησιμοποιούνται. Ο διαχειριστής
του συστήματος έχει τη δυνατότητα να προβάλλει όλα τα δεδομένα, να κάνει εισαγωγή
νέων ή επεξεργασία των υφισταμένων, όπως επίσης και να τα διαγράψει.

Εφαρμογή – Ένθεμα Πίνακες βάσης δεδομένων

Άρθρα
jos_sections

jos_categories

Συνημμένα jos_attachments

Διαφήμιση

jos_banner

jos_bannerclient

jos_bannertrack

Δικτυακοί σύνδεσμοι

QContacts

Διαφήμιση

DOCMAN

jos_categories

Community Builder (Προφίλ χρηστών)

jos_comprofiler

jos_comprofiler_fields

jos_comprofiler_field_values

jos_comprofiler_lists

jos_comprofiler_members

jos_comprofiler_plugin
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jos_comprofiler_tabs

jos_comprofiler_userreports

jos_comprofiler_views

DOCMAN (Βιβλιοθήκη)

jos_docman

jos_docmanrss

jos_docman_groups

jos_docman_history

jos_docman_licenses

jos_docman_log

FABRIK (Προκηρύξεις ΑΣΕΠ - Βιογραφικά
μελών μας – Ιδιωτικός τομέας)

jos_fabrik_calendar_events

jos_fabrik_connections

jos_fabrik_cron

jos_fabrik_elements

jos_fabrik_formgroup

jos_fabrik_forms

jos_fabrik_form_sessions

jos_fabrik_groups

jos_fabrik_joins

jos_fabrik_jsactions

jos_fabrik_packages

jos_fabrik_plugins

jos_fabrik_tables

jos_fabrik_validations

jos_fabrik_visualizations

Διαχείριση γλώσσας jos_languages
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Διαχείριση μενού
jos_menu

jos_menu_types

Διαχείριση ενθεμάτων
jos_modules

jos_modules_menu

Διαχείριση πρόσθετων jos_plugins

Δημοσκόπηση

jos_polls

jos_poll_data

jos_poll_date

jos_poll_menu

QContacts
jos_qcontacts_config

jos_qcontacts_details

Διαχείριση προτύπων jos_templates_menu

uddeIM (διακίνηση αλληλογραφίας)

jos_uddeim

jos_uddeim_blocks

jos_uddeim_config

jos_uddeim_emn

jos_uddeim_userlists

Διαχείριση χρηστών jos_users

Δικτυακοί σύνδεσμοι jos_weblinks

Xmap (χάρτης σελίδας)

jos_xmap

jos_xmap_ext

jos_xmap_sitemap

Διαφήμιση

jos_banner

jos_bannerclient

jos_bannertrack



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 77

3.2 Αλληλεπίδραση χρήστη με τη βάση δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, μέσα από τα δικαιώματα που του παρέχονται,
μπορεί να καταχωρεί, να επεξεργάζεται και να διαγράφει δεδομένα από ορισμένους
πίνακες της βάσης δεδομένων:

Ενέργεια χρήστη
Πίνακας βάσης

δεδομένων
Δικαιώματα

Διαδικασία εγγραφής νέου
χρήστη

jos_users Eισαγωγή

Καταχώρηση ψήφου στη
δημοσκόπηση

jos_poll_data Eισαγωγή

Βιογραφικό χρήστη:
καταχώρηση νέων στοιχείων,

επεξεργασία και διαγραφή
των ήδη καταχωρημένων.

jos_comprofiler
Εισαγωγή, επεξεργασία,

διαγραφή

Διακίνηση αλληλογραφίας:
Δημιουργία νέου μηνύματος,

διαγραφή εισερχομένων-
πρόχειρων-απεσταλμένων και
δημιουργία λίστας επαφών.

jos_uddeim

jos_uddeim_userlists
Εισαγωγή, επεξεργασία,

διαγραφή
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3.3 Αρχεία κώδικα που υλοποιούν το paraitisi.gr

Τίτλος
Αριθμός
εικόνας

Αρχεία κώδικα

Κεντρική σελίδα
περιβάλλοντος

διαχείρισης
Εικόνα 4 · administrator/index.php

Διαχείριση
κατηγοριών

περιεχομένου
Εικόνα 5

· administrator/index.php

· administrator/components/com_content/
admin.content.html.php

· administrator/components/com_content/
admin.content.php

Περιβάλλον
διαχείρισης ενός

ενθέματος
Εικόνα 6

· administrator/index.php

· administrator/components/com_modules/
admin.modules.html.php

· administrator/components/com_modules/
admin.modules.php

Δημιουργία νέου
χρήστη

Εικόνα 7

· administrator/index.php

· administrator/components/com_users/users.
php

Περιβάλλον
διαχείρισης
προτύπων

(templates)

Εικόνα 8

· administrator/index.php

· administrator/components/com_templates/
admin.templates.html.php

Διαχείριση
προτύπου
(template)

Εικόνα 9

· administrator/index.php

· administrator/components/com_templates/
toolbar.templates.html.php

Αρχική σελίδα –
paraitisi.gr

Εικόνα 10 · index.php

Σελίδα ενημέρωσης Εικόνα 11 · components/com_content/content.php
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· components/com_content/controller.php

· components/com_content/router.php

· components/com_content/view.php

Σελίδα ενημέρωσης
(συνδεδεμένος ως

διαχειριστής)
Εικόνα 12

· components/com_content/content.php

· components/com_content/controller.php

· components/com_content/router.php

· components/com_content/view.php

Κατηγορίες
βιβλιοθήκης

Εικόνα 13

· components/com_docman/docman.html.php

· components/com_docman/footer.php

· components/com_docman/router.php

· components/com_docman/includes_frontend
/categories.html.php

· components/com_docman/includes_frontend
/categories.php

Ανέβασμα αρχείου
στη βιβλιοθήκη –

στάδιο 2 και 3

Εικόνα 14

και Εικόνα

15

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.html.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.http.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.http.html.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.link.html.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ upload.link.php

· components/com_docman/includes_frontend
/ transfer.html.php



Κρασούλης Ηλίας – Διπλωματική εργασία Σελ. 80

· components/com_docman/includes_frontend
/ transfer.php

Υποβολή νέου
άρθρου

Εικόνα 16 · Components/com_content/content.php

Αποτελέσματα
δημοσκόπησης μετά

από καταχώρηση
ψήφου

Εικόνα 17
· Components/com_poll/poll.php

· Components/com_poll/controller.php

Σελίδα "Βιογραφικά
μελών"

Εικόνα 18

· Components/com_comprofiler/comprofiler.ht
ml.php

· Components/com_comprofiler/comprofiler.ph
p

Σελίδα
"Προκηρύξεις ΑΣΕΠ"

Εικόνα 19

· Components/com_fabrik/views/table/view.ht
ml.php

· Components/com_fabrik/views/table/view.ra
w.php

Σελίδα "Ιδιωτικός
τομέας"

Εικόνα 20

· Components/com_fabrik/views/table/view.ht
ml.php

· Components/com_fabrik/views/table/view.ra
w.php

Σελίδα "Online
επικοινωνία"

Εικόνα 21

· Components/com_contact/contact.php

· Components/com_contact/controller.php

· Components/com_contact/router.php

"Χάρτης σελίδας" Εικόνα 22
· Components/com_xmap/xmap.php

· Components/com_xmap/xmap.html.php

Σελίδα "Αναζήτηση" Εικόνα 23

· Components/com_search/search.php

· Components/com_search/controller.php

· Components/com_search/router.php
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Σελίδα "Χρήσιμα
links"

Εικόνα 24

· Components/com_weblinks/weblinks.php

· Components/com_weblinks/controller.php

Components/com_weblinks/router.php

Σελίδα "Οδηγίες
πλοήγησης"

Εικόνα 25

· components/com_content/content.php

· components/com_content/controller.php

· components/com_content/router.php

· components/com_content/view.php

Προσωπικά
μηνύματα (1)

Εικόνα 26 · modules/mod_uddeim/uddeim.php

Προσωπικά
μηνύματα (2)

Εικόνα 27 · components/com_uddeim/uddeim.php

Εμφάνιση
διαδρομής

Εικόνα 28
· modules/mod_breadcrumps/mod_breadcrum

bs.php

Σελίδα "Βιβλιοθήκη" Εικόνα 29

· modules/mod_docman_latestdown/
mod_docman_latestdown.php

· modules/mod_docman_mostdown/
mod_docman_mostdown.php
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Στην παρούσα μορφή το paraitisi.gr είναι σε θέση να υποστηρίξει σε κάθε

λεπτομέρεια στελέχη που ανήκουν στο Στρατό Ξηράς, καθώς η προσωπική εμπειρία στις

Ένοπλες Δυνάμεις έχει αποκτηθεί στον προαναφερόμενο κλάδο. Στόχος του paraitisi.gr

είναι να μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τα στελέχη του Ναυτικού και της Αεροπορίας,

καθώς και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας. Σκόπιμα δόθηκε βαρύτητα, αρχικά μόνο,

στον κλάδο του Στρατού Ξηράς, καθώς εκεί εντοπίζεται μεγαλύτερη η αναγκαιότητα για

αλλαγή εργασίας, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η επέκταση του για στελέχη του

Πολεμικού Ναυτικού, όπου η επιθυμία για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος είναι

έντονη. Ανάλογα με την επισκεψιμότητα που θα παρουσιάσει ο ιστότοπος και το πλήθος

των ερωτημάτων από τους χρήστες ή γενικότερα ο όγκος εργασίας συντήρησης από το

διαχειριστή, ο αριθμός των υποδιαχειριστών πρόκειται να αυξηθεί. Με αυτόν τον τρόπο,

θα γίνει κατανομή του όγκου της συντήρησης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την

καθιέρωσή του στις διαδικτυακές προτιμήσεις των ένστολων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ EXTENSIONS ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ

Όνομα Περιγραφή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(components) Συνημμένα

Επιτρέπει τη προσθήκη συνημμένων
αρχείων σε άρθρα κειμένου.

Community Builder

Εφαρμογή που διαχειρίζεται το
προφίλ των χρηστών.
Χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση
των χρηστών και την καταχώρηση των
βιογραφικών σημειωμάτων.

DOCMAN

Εφαρμογή που διαχειρίζεται αρχεία,
καταχωρημένα σε κατηγορίες.
Χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση
της βιβλιοθήκης.

FABRIK

Εφαρμογή για τη διαχείριση
δεδομένων σε πίνακες.
Χρησιμοποιήθηκε για την προβολή
των δεδομένων σε μορφή πίνακα στις
σελίδες «Βιογραφικά μελών»,
«Ιδιωτικός τομέας» και «Προκηρύξεις
ΑΣΕΠ»

uddeIM

Εφαρμογή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήθηκε για
τη διακίνηση γραπτών μηνυμάτων
μεταξύ των χρηστών και τους
διαχειριστές.

QContacts Η συγκεκριμένη εφαρμογή
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία
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της σελίδας «Online επικοινωνία»

ΕΝΘΕΜΑΤΑ
(modules)

JoomlaWorks - "Ultimate
Content Display"

Το ένθεμα αυτό προβάλει
περιεχόμενο – άρθρα με τη  χρήση
εφέ. Χρησιμοποιήθηκε για την
προβολή των τελευταίων νέων.

mod_breadcrumbs

Εμφανίζει στην κορυφή του κεντρικού
πλαισίου τη διαδρομή που
καταγράφει ο χρήστης.

mod_docman_latestdown

Ένθεμα που συνεργάζεται με την
εφαρμογή «DOCMAN» και προβάλει
τα αρχεία που έχουν γίνει
«download» πιο πρόσφατα.

mod_docman_mostdown

Ένθεμα που συνεργάζεται με την
εφαρμογή «DOCMAN» και προβάλει
τα αρχεία που έχουν γίνει
«download» τις περισσότερες φορές.

mod_yt_greekdate
Εμφανίζει την ημερομηνία στην
επιθυμητή θέση στα ελληνικά.

mod_uddeim

Ένθεμα που συνεργάζεται με την
ομώνυμη εφαρμογή και ειδοποιεί το
συνδεδεμένο χρήστη για τη συνοπτική
κατάσταση της αλληλογραφίας του

mod_ulti_clocks
Εμφανίζει το ρολόι στην επιθυμητή
θέση και στην επιλεγμένη μορφή.

mod_cblogin

Συνεργάζεται με την εφαρμογή
«Community Builder» και
διαχειρίζεται τη διαδικασία σύνδεσης
των χρηστών στον ιστότοπο.

mod_whosonline

Εμφανίζει το συνολικό αριθμό
συνδεδεμένων χρηστών την τρέχουσα
χρονική στιγμή.

mod_whatismyip Εμφανίζει σε κάθε χρήστη ή
επισκέπτη τη διεύθυνση IP που

http://www.joomlaworks.gr/
http://www.joomlaworks.gr/
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χρησιμοποίει.

mod_msnme

Εφαρμογή που έχει τοποθετηθεί στη
σελίδα «Online επικοινωνία» και
επιτρέπει την επικοινωνία μέσω του
λογισμικού MSN Messenger.

mod_jodev_ymcustomimage

Εφαρμογή που έχει τοποθετηθεί στη
σελίδα «Online επικοινωνία» και
επιτρέπει την επικοινωνία μέσω του
λογισμικού Yahoo Messenger.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
(plugins)

plg_moveText
Επιτρέπει την προσθήκη κυλιόμενου
κειμένου μέσα σε άρθρο.

iACL

Επιτρέπει τον καθορισμό
δικαιωμάτων πρόσβασης σε
περιεχόμενο άρθρου.

1pixeloutplayer

Επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων
τύπου .mp3 μέσα στα άρθρα, τα
οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν
streaming.

Search attachments

Επιτρέπει την επέκταση της
αναζήτησης και στα συνημμένα
αρχεία των άρθρων.
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