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Περίληψη 
 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε με σκοπό να παράσχει 

τεχνογνωσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση 

και επέκταση της πλατφόρμας horde 3. Η εργασία χωρίζεται σε διακριτές θεματικές 

ενότητες στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα εγκατάστασης και επέκτασης 

της εφαρμογής, αλλά γίνονται συγχρόνως και κριτικά σχόλια ως προς αυτή, προκειμένου 

να είναι ευκολότερη η κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται από τον αναγνώστη.  

Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής της και εκθειάζονται τα 

πλεονεκτήματά και μειονεκτήματά της. Περιγράφεται η θέση και η αξία της εφαρμογής σε 

σχέση με άλλα λογισμικά ανοιχτού κώδικα που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. 

Παραδίδονται αυτούσια κρίσιμα κομμάτια του κώδικα της εφαρμογής, για να 

διευκολύνουν τον αναγνώστη στα βήματα της εγκατάστασης και διατίθεται μία πιλοτική 

εγκατάσταση στη διεύθυνση http://195.251.209.5/horde3. 

Κλείνοντας, προτείνονται πιθανά σενάρια χρήσης της εφαρμογής στα πλαίσια του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο τρόπος υλοποίησης των οποίων έχει προηγουμένως 

σχολιαστεί επαρκώς στο κύριο σώμα της εργασίας. 
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1. Εισαγωγή - Σκοπός της Εργασίας  
 Το horde 3 είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί με τη 

γλώσσα προγραμματισμού PHP και ανήκει σε μία ευρεία κατηγορία προγραμμάτων, που 

χαρακτηρίζονται ως Web Mail εφαρμογές. Μέσω του horde 3 ένας μέσος χρήστης του 

διαδικτύου, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα emails του, όπως συμβαίνει με τα 

γνωστά σε όλους Web Mails, gmail και yahoo mail. 

 Πρόκειται για εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, γεγονός που σημαίνει την άμεση και 

δωρεάν διάθεση του κώδικα της σε όποιον χρήστη επιθυμεί να την εγκαταστήσει, για 

προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Το προϊόν διατίθεται υπό την άδεια GNU/GPL1 

που προβλέπει ελευθερία στην εγκατάσταση, επέκταση και μεταπώληση του προϊόντος 

και συνεπώς διατίθεται τόσο σε τελικούς χρήστες για προσωπική εκμετάλλευση, όσο και 

σε προγραμματιστές για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.  

 Η εγκατάσταση μιας εφαρμογής Web Mail όπως είναι το horde 3, δίνει τη 

δυνατότητα σε φορείς και εταιρείες, να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 

διαχείρισης email στους χρήστες  τους, για τους οποίους έχουν φροντίσει 

προηγουμένως, ώστε να τους έχουν εφοδιάσει με έναν τουλάχιστον λογαριασμό email.  

 Προκειμένου να γίνει εξ αρχής ξεκάθαρη η χρησιμότητα μιας τέτοιας 

εφαρμογής, αξίζει να σκεφτεί κανείς ένα φορέα του ελληνικού δημοσίου, όπως είναι για 

παράδειγμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή μία Νομαρχία ή ένα Πανεπιστήμιο της χώρας. 

Φορείς αυτού του βεληνεκούς έχουν υποχρεωθεί από νομοθεσίες του ελληνικού κράτους 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξουν δικούς τους ιστοτόπους και να δώσουν δικά 

τους email στους χρήστες που υποστηρίζουν. Είναι μία κλασσική τακτική, όλοι οι φορείς να 

έχουν ένα τουλάχιστον email της μορφής “info@<domain φορέα>.gr”. Είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι αν στείλει κανείς email στο λογαριασμό “info@kastoria.gr”, θα βρεθεί 

κάποιος υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτού του λογαριασμού και θα λάβει το μήνυμα που 

θα του αποσταλεί.  

 Όπως είναι φυσικό θα μπορούσε η Νομαρχία Καστοριάς να χρησιμοποιεί 

κάποιο άλλο email όπως το “kastoria@gmail.com”,  για να λαμβάνει μηνύματα από 

τους πολίτες. Υπάρχουν όμως νομοθεσίες που απαγορεύουν αυτές τις ενδιάμεσες λύσεις, 

καθότι στα emails που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρίες είναι πιθανό να υπάρξει διαρροή 

πληροφοριών για λόγους συμφέροντος, πράγμα που είναι ανεπιθύμητο. Υπάρχει βεβαίως 

αυστηρή νομοθεσία, περί της διασφάλισης του απορρήτου των emails η οποία ισχύει 

                                                 
1 GNU/GPL: Άδεια χρήσης για λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Ελεύθερη εγκατάσταση, 

επέκταση, μεταπώληση και υποστήριξη του λογισμικού. 
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παγκοσμίως, δεν είναι όμως λίγες οι φορές που έχουν γίνει μηνύσεις και διώξεις κατά 

εταιρειών για αυτόν το λόγο.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η νομοθεσία έχει γίνει πιο αυστηρή και τις 

περισσότερες φορές, οι φορείς υποχρεούνται να δίνουν δικά τους emails, για τα οποία 

έχουν και τη διαχείριση του Mail Server. Πως όμως μπορεί ένας φορέας να παράσχει 

στους χρήστες του ένα περιβάλλον μέσω του οποίου να μπορούν να διαχειρίζονται τα 

emails που τους έχουν αποδοθεί; Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα απαντούν οι Web Μail 

εφαρμογές μία από τις οποίες είναι το horde 3. Στόχος τους είναι να δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες του φορέα, ώστε να παρακολουθούν τα emails από 

οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, γνωρίζοντας μόνο όνομα χρήστη και κωδικό. 

Παρόμοια ευχέρεια διαχείρισης emails δίνουν και κάποια desktop applications 

όπως το Outlook, τα οποία όμως δεν είναι διαδικτυακές εφαρμογές αλλά τοπικές, στα 

μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί. 

 Εφόσον κάποιος φορέας επιθυμεί να διαθέσει στους χρήστες του, μία 

διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση των email, τότε έχει λόγο να εγκαταστήσει 

κάποια Web Mail εφαρμογή όπως το horde 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν έχει κανένα 

νόημα η εγκατάσταση κάποιας τέτοιας εφαρμογής, καθότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες 

όπως η Google, που δίνουν δωρεάν λογαριασμούς email, ο οποίοι είναι διαχειρίσιμοι 

μέσα από αντίστοιχα διαδικτυακά περιβάλλοντα. 

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εταιρίες που δίνουν email και domain name 

ανεξάρτητο από το δικό τους, αναλαμβάνοντας δωρεάν τη φιλοξενία και τη διαχείριση των 

servers. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ενδοιασμοί αναφορικά με την ακεραιότητα 

των δεδομένων, με αποτέλεσμα λύσεις αυτού του τύπου να μην έχουν υιοθετηθεί σε 

μεγάλο βαθμό έως τώρα. Η νομοθεσία δεν είναι ακόμη τόσο ξεκάθαρη και απόλυτη ώστε 

να ακολουθηθεί κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο. Κάθε νέα πρόταση αξιολογείται εκ νέου και 

κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο.     

 Η πλατφόρμα horde 3 βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε Πανεπιστήμια  και 

μεγάλες εταιρείες, καθότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες είναι απαραίτητο να έχουν 

λογαριασμούς email του φορέα ή της εταιρείας στην οποία ανήκουν. Για παράδειγμα όλοι 

οι φοιτητές του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη έχουν λογαριασμό email της 

μορφής: 
 <όνομα χρήστη>@uom.gr 

 

 Προκειμένου το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να δώσει στους φοιτητές και στο 
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εκπαιδευτικό προσωπικό, μία Web Mail εφαρμογή ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με 

εύκολο και γραφικό τρόπο τα emails τους, προχώρησε στην εγκατάσταση της πλατφόρμας 

horde και της διάθεσής της στους χρήστες του. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει τις πλατφόρμες horde και horde2 στο παρελθόν και τις 

λειτουργεί μέχρι σήμερα με επιτυχία. Την τρέχουσα χρονική περίοδο μελετάει την 

εγκατάσταση της πλατφόρμας horde 3, για λόγους εκσυγχρονισμού, ασφάλειας και 

ευχρηστίας της Web Μail εφαρμογής. 

 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία έχει 

σαν σκοπό να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερη τεχνική πληροφόρηση στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και επέκταση της 

πλατφόρμας horde3. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν τεθεί κάποιοι ενδιάμεσοι 

στόχοι, προκειμένου να είναι εύκολο για τον αναγνώστη να παρακολουθήσει την 

εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται και 

περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

1. Εγκατάσταση  και παραμετροποίηση LAMP sever. [2], [3] 

2. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των Dovecot IMAP/POP3 Server, 

Postfix Smtp Server. [4],[5], [6] 

3. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση FTP Sevrer (VSFTPD Server). [7] 

4. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του horde 3. [8] 

5. Ανάλυση της αρχιτεκτονικής του horde 3. [1] 

6. Δυνατότητες και υποσυστήματα του horde 3. [1]  

7. Επέκταση του horde – δημιουργία - σύνδεση υποσυστήματος. [1], [10] 

8. Χρήση του Horde Από Άλλες Εφαρμογές  [1] 

9. Διασύνδεση – Ενσωμάτωση Ανεξάρτητων Εφαρμογών στο Horde  

10. Το μέλλον του horde. [1] 

 

 Για τυπικούς λόγους αναφέρεται ότι η εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί σε 

πλατφόρμα Linux με εγκατεστημένη τη διανομή Ubuntu 7.10, η οποία διατίθεται δωρεάν 

από την ιστοσελίδα http://www.ubuntu.org.   

 Κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του LAMP Server περιγράφονται 

οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να στηθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν διακομιστής ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Δηλαδή 

παρουσιάζονται με  σύντομο και συνοπτικό τρόπο όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται 

ώστε να εφοδιαστεί το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 7.10 με τα λογισμικά πακέτα 

 8

http://www.ubuntu.org/


Apache 2, PHP 5 και MySQL 5.0.   

 Δεύτερος στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και 

λειτουργίας του Dovecot POP3/IMAP Server, ο οποίος θα είναι ο Mail Server  για 

την εισερχόμενη αλληλογραφία του συστήματος. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία ενός 

εκ των βασικότερων μηχανισμών του horde που λέγεται IMP (IMAP webMail 

Program) και φροντίζει ώστε να γίνεται δυνατή η διαχείριση των emails μέσω του horde 

3. Για την αποστολή emails μπορεί να γίνει χρήση ενός SMTP Server ή της τοπικής 

συνάρτησης sendmail. 

 Τρίτος στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης του VSFTPD Server), ο οποίος θα είναι ο FTP Server της 

αφαρμογής. Υπάρχουν κάποια υποσυστήματα στο horde, τα οποία απαιτούν την ύπαρξη 

ενός ftp server. 

 Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης 

του horde 3, ώστε να λειτουργεί αρμονικά με τους LAMP Server και Mail Server, 

έχοντας εγκατεστημένα μόνο τα core2  υποσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι 

σήμερα για το horde3.  

 Στο πέμπτο στάδιο της εργασίας θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, 

προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητές της και θα περιγραφούν οι βασικότερες 

δομές αντικειμένων που χρησιμοποιεί. 

 Στο έκτο στάδιο θα υποδειχθεί ο τρόπος μέσω του οποίου γίνεται η επέκταση 

των υποσυστημάτων του horde 3, με την εγκατάσταση υποσυστημάτων τρίτων 

κατασκευαστών.   

  Στην έβδομη ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία που απαιτείται, προκειμένου 

να αναπτυχθεί ένα καινούριο υποσύστημα και να λειτουργήσει στο horde. 

 Στην όγδοοη ενότητα θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει 

χρήση του Horde από Άλλες Εφαρμογές.  

 Στην ένατη ενότητα θα αναλυθεί η διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η 

διασύνδεση – ενσωμάτωση ανεξάρτητων εφαρμογών στο Horde 

 Στη δέκατη ενότητα θα αναφερθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κοινότητα του 

horde για την μελλοντική πορεία και εξέλιξη της πλατφόρμας. 

 Τέλος ακολουθούν ο επίλογος της εργασίας, η βιβλιογραφία και κάποια 

                                                 
2 Με το χαρακτηρισμό Core, περιγράφονται τα υποσυστήματα που διατίθενται 

ενσωματωμένα στο horde 3, κατεβάζοντας το αρχείο εγκατάστασης, από την 
επίσημη ιστοσελίδα που διαθέτει το horde 3, http://www.horde.org. 
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παραρτήματα στα οποία θα βρείτε χρήσιμο υλικό που θα σας διευκολύνει στην 

εγκατάσταση της εφαρμογής. 
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2. Εγκατάσταση  και Παραμετροποίηση LAMP Server 

 Η εγκατάσταση ενός LAMP Server περιλαμβάνει τις επιμέρους εγκαταστάσεις, 

ενός διακομιστή ιστοσελίδων όπως είναι ο Apache 2, που εγκαθίσταται σε αυτήν την 

υλοποίηση, μίας έκδοσης της PHP, όπως η PHP 5 και μίας έκδοσης της MySQL, όπως η 

MySQL 5 που επίσης εγκαθίστανται στην εγκατάσταση που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εναλλακτικά τον Apache αντί για τον Apache 2, καθώς 

επίσης και την PHP 4 και MySQL 4 αντί των PHP 5 και MySQL 5 αντίστοιχα, χωρίς να 

αντιμετωπίσετε μεγάλα προβλήματα στην εγκατάσταση του horde. Καλό θα είναι πάντοτε 

να συμβουλεύεστε κάποιο εγχειρίδιο που να περιγράφει τη συμβατότητα μεταξύ των 

διαφόρων εκδόσεων που θέλετε να εγκαταστήσετε. 

 Ξεκινώντας με την εγκατάσταση του Apache 2 Server αρκεί να ανοίξετε μία 

κονσόλα εντολών στο Linux που χρησιμοποιείτε και να πληκτρολογήσετε την εξής 

εντολή: 

 
 # sudo apt-get install apache2 

 

 Αυτή η εντολή είναι αρκετή για να εγκαταστήσει με επιτυχία τον διακομιστή 

ιστοσελίδων Apache 2. 

 Έπειτα μπορείτε να συνεχίσετε την εγκατάσταση της PHP. Eάν θέλετε να 

εγκαταστήσετε την έκδοση PHP 4, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε τις ακόλουθες 

εντολές: 

 
 # sudo apt-get install php4 

 # sudo apt-get install libapache2-mod-php4 

 # sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

 Με τις παραπάνω εντολές κάνετε τρία πράγματα. Πρώτον εγκαθιστάτε την PHP4 

στον Server σας. Δεύτερον εγκαθιστάτε ένα module που χρειάζεται ο Apache 2 

προκειμένου να αντιλαμβάνεται την PHP 4 και τρίτον, κάνετε επανεκκίνηση του Apache 

2, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προσθήκες. 

 Προκειμένου να ελέγξετε εάν παίζει σωστά η PHP 4 μπορείτε να φτιάξετε ένα 

δοκιμαστικό  PHP script. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή: 

 
 # sudo gedit /var/www/testphp.php 
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 Με αυτήν την εντολή δημιουργείτε ένα PHP αρχείο με όνομα testphp.php. 

Μέσα σε αυτό το αρχείο  πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα PHP: 

 
 <?php phpinfo(); ?> 

 

 Αυτός ο κώδικας καλεί τη συνάρτηση phpinfo(), η οποία εμφανίζει στον 

φυλλομετρητή σας μία ιστοσελίδα με την τρέχουσα κατάσταση του Server, αναφορικά με 

την PHP που έχετε εγκαταστήσει και τους μηχανισμούς (modules) που υποστηρίζονται.  

Έπειτα σώστε το αρχείο και ελέγξτε την ομαλή λειτουργία της PHP πληκτρολογώντας στον 

φυλλομετρητή σας την ακόλουθη εντολή: 

 
http://localhost/testphp.php 

 

 Αν o Apache 2 μπορεί να μεταφράσει το PHP script που γράψατε, θα δείτε 

την ιστοσελίδα με τις αναλυτικές πληροφορίες.  

 Παρόμοια διαδικασία ακολουθείτε και για την εγκατάσταση της PHP 5. Αρκεί να 

πληκτρολογήσετε τις ακόλουθες εντολές για την εγκατάσταση της PHP 5 και την 

επανεκκίνηση του διακομιστή: 

 
 #sudo apt-get install php5 

 #sudo apt-get install libapache2-mod-php5 

 #sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

 Έπειτα κάνετε τον έλεγχο με τον ίδιο τρόπο, όπως και στην PHP 4 ανοίγοντας 

ένα αρχείο με όνομα  testphp.php  και καλώντας τη συνάρτηση phpinfo(), ως 

ακολούθως: 

 
 #sudo gedit /var/www/testphp.php 

 <?php phpinfo();?> 

 

 Ανάλογα με τις εκδόσεις λογισμικών που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να 

προκύψουν προβλήματα κατά την εγκατάσταση. Ένα συχνό πρόβλημα είναι το να μην 

μπορεί ο Apache 2 να διακομίσει τις PHP σελίδες, παρότι η εγκατάσταση της PHP έγινε 

επιτυχώς και οι εκδόσεις είναι συμβατές μεταξύ τους. Έτσι, εάν ο φυλλομετρητής σας 
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εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου, προτείνοντας να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα στο 

μηχάνημά σας αντί να απεικονίζει το περιεχόμενό της, δοκιμάστε τις εξής εντολές: 

 
 # sudo a2enmod php5 

 # sudo /etc/init.d/apache2 force-reload 

 

 Έπειτα δοκιμάστε να ανοίξετε και πάλι το αρχείο testphp.php με τον 

φυλλομετρητή σας. Αν βλέπετε τη σελίδα που περιγράφεται ανωτέρω, σημαίνει ότι ο 

Apache 2 Server μπορεί να διακομίσει επιτυχώς τα PHP scripts που θα γράψετε 

στη συνέχεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την PHP και να την 

εγκαταστήσετε από την αρχή, κάνοντας προηγουμένως έναν έλεγχο συμβατότητας για τις 

εκδόσεις που χρησιμοποιείτε.  

 Προαιρετικά μπορείτε να εγκαταστήσετε και κάποια επιπρόσθετα modules της 

PHP 5 που χρησιμοποιούνται από πολλές εφαρμογές και ενδεχομένως να χρειαστούν στο 

horde 3, ανάλογα με τις εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που θα θελήσετε να 

εγκαταστήσετε. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα: 

 
 # sudo apt-get install php5-xsl 

 # sudo apt-get install php5-gd 

 # sudo apt-get install php-pear 

 # sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

 Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν την τεχνολογία XSLT, όπως συμβαίνει με τα 

web services. Ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε και το module SOAP μέσα 

από το αρχείο php.ini αλλά δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτή τη τεχνολογία 

καθότι δεν χρειάζεται για την τυπική λειτουργία του horde 3. 

 Το module gd, ενεργοποιεί μία βιβλιοθήκη γραφικών που χρησιμοποιεί η PHP 

προκειμένου να αναπαριστά γραφικά και εικόνες στις ιστοσελίδες. 

 Το module pear σας δίνει πρόσβαση στο PHP modules repository. 

Πληκτρολογήστε στη κονσόλα pear help για περισσότερες πληροφορίες. 

 Για καθένα από τα παραπάνω modules μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο 

testphp.php που γράψατε προηγουμένως και να επαληθεύσετε την εγκατάστασή του 

μέσα από την συνάρτηση phpinfo() που καλείται. 

 Η εγκατάσταση του LAMP Server, έχει ολοκληρωθεί κατά τα δύο τρίτα. 
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Απομένει να εγκαταστήσετε την MySQL. Για να γίνει αυτό πληκτρολογήστε τις ακόλουθες 

εντολές: 

 
 # sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql 

 

 Αναλόγως με την έκδοση της PHP που εγκαταστήσατε προηγουμένως 

πληκτρολογείτε τις παρακάτω εντολές: 

 

 # sudo apt-get install php4-mysql ή 

  # sudo apt-get install php5-mysql  

 

 Για να κάνετε την PHP να συνεργαστεί με την MySQL, πληκτρολογήστε μία από 

τις παρακάτω εντολές ανάλογα με την έκδοση PHP που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να 

ανοίξετε το αρχείο php.ini της PHP που χρησιμοποιείτε: 

 

 # sudo gedit /etc/php4/apache2/php.ini  ή 

 # sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini 

 

 Μέσα στο αρχείο php.ini, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τα σχόλια μπροστά από 

την εντολή “extension=mysql.so”, δηλαδή να αφαιρέσετε το ερωτηματικό ώστε να 

φαίνεται ως εξής: 

 
  extension=mysql.so 

 

 Έπειτα σώστε και κλείστε το αρχείο. Αν θέλετε να κάνετε εύκολα τη διαχείριση 

των Βάσεων Δεδομένων που θα δημιουργήσετε, μπορείτε να προσθέσετε μία ακόμη 

εφαρμογή, ώστε να διαχειρίζεστε τις βάσεις σας με γραφικό και λειτουργικό τρόπο. 

Πληκτρολογήστε την εξής εντολή: 

 
 # sudo apt-get install phpmyadmin  

 

 Αυτή η εντολή θα εγκαταστήσει την εφαρμογή phpmyadmin στον Server σας. 

Για λόγους συντομίας, δε θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε αυτό το εργαλείο. 

 Αφού εγκαταστήσετε την MySQL θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον Apache 

2, οπότε πληκτρολογήστε : 
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 # sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

 Προκειμένου να δοκιμάσετε αν πράγματι δουλεύει το phpmyadmin, 

πληκτρολογήστε στον φυλλομετρητή σας την εντολή: 

 
 http://localhost/phpmyadmin 

 

 Αν δεν ανοίγει η σελίδα σημαίνει ότι δεν εγκαταστάθηκε σωστά η MySQL 

πράγμα, που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Σε αυτήν την κατάσταση μπορείτε να 

δοκιμάσετε την  εξής εντολή: 

 
 # sudo apt-get install mysql-server 

 

 Έπειτα κάντε ξανά επανεκκίνηση του Apache 2 και προσπαθήστε να ανοίξετε 

εκ νέου το phpmyadmin με το φυλλομετρητή σας. 

 Εάν όλα τα ανωτέρω στάδια έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχετε 

εγκαταστήσει έναν LAMP Server, ο οποίος είναι έτοιμος να φιλοξενήσει οποιαδήποτε 

εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, όπως είναι το horde 3. 

 Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η εγκατάσταση του Dovecot 

POP3/IMAP Server, ο οποίος είναι ο Mail Server που θα χρησιμοποιεί το horde 3, 

προκειμένου να διαχειρίζεται την αλληλογραφία των χρηστών που υποστηρίζει.  
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3. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του Dovecot IMAP/POP3 Server 

 Ο Dovecot IMAP/POP3 Server είναι ένας διακομιστής αλληλογραφίας που 

λειτουργεί με τη χρήση των πρωτοκόλλων IMAP και POP3. Το horde 3 χρειάζεται έναν 

IMAP Server προκειμένου να λειτουργήσει το module IMP, συνεπώς επιλέχθηκε ο 

Dovecot POP3/IMAP Server για να κάνει αυτήν τη δουλειά. Προτείνεται η εγκατάσταση 

του IMAP Server να γίνεται πριν την εγκατάσταση του horde 3 ακόμη και αν δεν 

επιλεγεί ο Dovecot αλλά κάποιος άλλος IMAP Server. 

 

 

3.1 Πλεονεκτήματα IMAP Server 

 Η επιλογή ενός IMAP Server αντί ενός POP3 Server, έγκειται στο ότι το 

horde 3 επιθυμεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Mail Server. Όσοι Servers 

λειτουργούν με το πρωτόκολλο POP3 δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, επειδή τα Mailboxes 

του πρωτοκόλλου POP3 αποθηκεύονται στον Server μέχρι τη στιγμή που ο χρήστης τα 

αποθηκεύσει στο προσωπικό του υπολογιστή. Εφόσον  γίνει η αποθήκευση, τα emails 

μπορούν να διαγραφούν από τον POP3 Server. Όλες οι τροποποιήσεις ή αρχειοθετήσεις 

των emails γίνονται στον υπολογιστή του χρήστη. Ο POP3 Mail Server δε συμμετέχει 

σε καμία άλλη διαδικασία. 

 Χρησιμοποιώντας έναν IMAP Server είναι εφικτή η επεξεργασία των emails 

ενώ αυτά βρίσκονται στο Server. Τα emails δεν διαγράφονται από τον Server εκτός αν 

το θελήσει ο διαχειριστής και κάνει κάποια αντίστοιχη παραμετροποίηση. Επίσης ο 

χρήστης μπορεί να κατεβάσει αντίγραφα των emails στο τοπικό του μηχάνημα 

αφήνοντας τα πρωτότυπα στον Mail Server.  

 Η ταχύτητα αλληλεπίδρασης με έναν IMAP Server είναι μεγαλύτερη από ότι 

με έναν POP3 Server, επειδή κατά τη επίβλεψη ενός IMAP Mailbox, η εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης, συγχρονίζεται με το Mailbox που βρίσκεται στο Server. Στη 

φάση του συγχρονισμού  μεταφέρονται μόνο οι κεφαλίδες των μηνυμάτων και όχι όλο τους 

το περιεχόμενο, δηλαδή μόνο τα πεδία “From”, ”To” και Subject. Το κυρίως σώμα 

του μηνύματος μεταφέρεται μόνο όταν ο χρήστης επιλέξει να το αναγνώσει. 

 Η επεξήγηση των δυνατοτήτων των Servers που χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο IMAP, παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης μερικών ζητημάτων  που άπτονται  

της αρχιτεκτονικής του horde 3 και δίνουν μια σφαιρική άποψη των δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας. 
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 Η εγκατάσταση του Mail Server γίνεται τοπικά (127.0.0.1) επειδή το 

horde 3 χρησιμοποιεί τον Mail Server μόνο μέσω τοπικής διεπαφής. Η 

λειτουργικότητα του Mail Server δοκιμάζεται με το mutt client το οποίο είναι μία  

απλή εφαρμογή που την χρησιμοποιούμε μόνο για να βεβαιωθούμε ότι ο Mail Server 

λειτουργεί κανονικά στέλνοντας κάποια emails στον εαυτό μας 

 

 

3.2  Εγκατάσταση Dovecot IMAP/POP3 Server, Postfix Smtp 

Server 

 Για την εγκατάσταση του Dovecot IMAP/POP3 Server τηρούνται τα ίδια 

βήματα σε λειτουργικό Ubuntu 7.10  τόσο στην έκδοση Server όσο και στην έκδοση 

Desktop. Στη συνέχεια παρατίθενται όλα τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση 

του Server. 

 

 

3.2.1 Προεγκατάσταση 
 Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί είναι να αλλάξει ο σκελετός για τους νέους 

χρήστες και να αναβαθμιστεί αυτός των παλαιών χρηστών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

ανοιχτεί κονσόλα στο Linux  και να πληκτρολογηθούν οι ακόλουθες εντολές: 

 Για τους νέους χρήστες: 

 
 # sudo mkdir /etc/skel/Mail 

 

 Για τους υπάρχοντες χρήστες, μέσα στο Home Folder δημιουργήστε έναν 

φάκελο με όνομα "Mail": 

 
 # mkdir ~/Mail 

 

 Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστεί το hostname που θα χρησιμοποιείται. Για να 

γίνει αυτή η ρύθμιση πληκτρολογήστε την  εξής εντολή: 

 
 #sudo nano /etc/hosts 

 

 Με αυτήν την εντολή ανοίγει το αρχείο hosts και σε αυτό θα πρέπει να 
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προστεθεί μία νέα γραμμή της μορφής “127.0.0.1 server.gr  horde3”. Η 

παράμετρος server.gr καθορίζει το όνομα που θα χρησιμοποιείται για να 

προσπελάσετε το horde3. Κάνοντας χρήση της γραμμής που περιγράφεται παραπάνω 

και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα μπορείτε να προσπελάσετε το horde3 

μέσω φυλλομετρητή στη διεύθυνση http://www.server.gr/horde3. 

 Η ορθή παραμετροποίηση σε αυτό το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για 

παράδειγμα το domain name www.server.gr παραβιάζει την πολιτική αποδεκτών 

ονομάτων για ιστοχώρους και συνεπώς δεν θα είναι ποτέ δυνατό να δείτε μέσω του 

διαδικτύου την εγκατάστασή σας, κάνοντας χρήση αυτού του ονόματος.   

 Εάν έχετε ήδη δεσμεύσει κάποιο domain name και ενεργείτε στον Server που 

υποστηρίζει το domain, μπορείτε να δηλώσετε αυτό στη θέση του server.gr, 

διαφορετικά θα μπορείτε να προσπελάσετε το horde μόνο σε τοπικό επίπεδο, όπως 

ακριβώς συμβαίνει στην τρέχουσα υλοποίηση.   Το hostname που θα δηλωθεί στο αρχείο 

hosts, θα χρησιμοποιηθεί και σε επόμενα στάδια της εγκατάστασης και στα emails 

(username@server.gr), οπότε καλό θα είναι να δοθεί αρκετή προσοχή σε αυτήν την 

δήλωση.  

  

 Μια τυπική μορφή του αρχείου hosts είναι η ακόλουθη: 

 
 127.0.0.1 localhost 

 127.0.1.1 panos-desktop 

 127.0.0.1 server.gr horde3 

 

 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 

 ::1 ip6-localhost ip6-loopback 

 fe00::0 ip6-localnet 

 ff00::0 ip6-mcastprefix 

 ff02::1 ip6-allnodes 

 ff02::2 ip6-allrouters 

 ff02::3 ip6-allhosts 

  

 Στη συνέχεια επεξεργαστείτε το αρχείο etc/hostname πληκτρολογώντας την 

παρακάτω εντολή: 
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 # sudo nano /etc/hostname  

 

 Αν ακολουθείτε τα βήματα όπως περιγράφονται ανωτέρω, το μόνο περιεχόμενο 

που θα πρέπει να εγγράψετε μέσα στο αρχείο hostname, θα είναι η λέξη server (χωρίς 

τη κατάληξη .gr), η οποία θα αποτελεί και το μοναδικό περιεχόμενο του αρχείου. 

 

 Μετά τις τροποποιήσεις στα αρχεία hosts και hostname θα πρέπει να γίνει 

επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αν δεν κάνετε επανεκκίνηση και συνεχίσετε την 

εγκατάσταση, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα καθότι οι αλλαγές που κάνατε δεν θα 

γίνονται αντιληπτές από το λειτουργικό σύστημα. 

 

 

3.2.2 Εγκατάσταση 
 Η αποστολή email από το horde3 μπορεί να γίνει με 2 τρόπους, είτε 

χρησιμοποιώντας κάποιον SMTP Server είτε με τη χρήση της τοπικής sendmail 

function.  Για λόγους ασφαλείας είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε έναν SMTP 

Server όπως ο Postfix Server, ο οποίος εγγυάται συν τοις άλλοις, ταχύτητα και 

ευκολία στη διαχείριση. Η εγκατάσταση του Postfix Server γίνεται με την ακόλουθη 

εντολή: 

 
 # sudo apt-get install postfix  

 

 Κατά την εγκατάσταση του Postfix Server επιλέξτε μόνο τοπική 

(localhost) εγκατάσταση, γιατί το horde 3 μόνο σαν τέτοια τη χρησιμοποιεί για 

λόγους ασφαλείας και γράψτε το όνομα  που χρησιμοποιήσατε στο αρχείο /etc/hosts 

(server.gr στην τρέχουσα υλοποίηση). 

 

 Έπειτα ακολουθεί η εγκατάσταση του Dovecot IMAP/POP3 Server 

πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή: 

 
 # sudo apt-get install Dovecot-imapd  

 

 

3.2.3 Παραμετροποίηση 
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 Εάν έχουν ήδη παραμετροποιηθεί τα hostnames με βάση τις παραπάνω 

οδηγίες, τότε τα δύο επόμενα βήματα είναι περιττά. Για επιβεβαίωση όμως καλό είναι να 

ελεγχθούν. Πληκτρολογήστε την εντολή: 

 
 # sudo nano /etc/postfix/main.cf  

 

 Κάντε αναζήτηση για το λεκτικό "myhostname =" και εξακριβώστε αν έχει τη 

τιμή που έχετε θέσει. Στην τρέχουσα υλοποίηση έχει την τιμή server.gr. Εάν 

παραδόξως δεν έχει τεθεί η τιμή που επιθυμείτε, δεν έχετε παρά να την προσθέσετε αρκεί 

να μην διαφέρει από την τιμή που έχετε θέσει στα hostnames. Αποθηκεύστε και κλείστε το 

αρχείο. 

 Έπειτα πληκτρολογήστε την εντολή: 

 
 # sudo nano /etc/mailname 

 

 Αυτό το αρχείο δημιουργείται όταν εγκαθιστάτε τον Postfix Server, και αν 

έχετε ακολουθήσει πιστά όλα τα βήματα μέχρι τώρα, θα πρέπει να έχει την τιμή 

server.gr ή αυτή που έχετε επιλέξει για τη δική σας υλοποίηση. Όπως είναι φυσικό θα 

πρέπει να συμφωνεί με τα αρχεία /etc/hosts, /etc/hostname και 

/etc/postfix/main.cf τα οποία έχουν τροποποιηθεί και ελεγχθεί  ένα προς ένα. 

 

 Στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο που βρίσκεται στη θέση 

/etc/Dovecot/Dovecot.conf, πληκτρολογώντας την εντολή:  

 
 # sudo nano /etc/Dovecot/Dovecot.conf 

 

 Αναζητήστε το λεκτικό "protocols =" και προσθέστε μία νέα γραμμή μετά 

από αυτό με περιεχόμενο "protocols = imap imaps".  

 Αναζητήστε το λεκτικό "#listen = *" και προσθέστε μία γραμμή με το 

περιεχόμενο "listen = server.gr" ή ό,τι άλλο έχετε ορίσει. 

 Αναζητήστε το λεκτικό "#mail_location =" και προσθέστε μία γραμμή με 

περιεχόμενο "mail_location = mbox:~/Mail/:INBOX=/var/mail/%u". 

 Μόλις ολοκληρώσετε τις προσθήκες κάντε επανεκκίνηση του Postfix SMTP 

Server και του Dovecot IMAP/POP3 Server. 
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3.2.4 Έλεγχος Λειτουργίας των MAIL Servers 

 Προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργία των MAIL Servers, Postfix SMTP 

Server και Dovecot IMAP/POP3 Server εγκαθίσταται μία εφαρμογή client στο 

λειτουργικό σύστημα με όνομα Mutt, μέσω της οποίας θα γίνει αποστολή ενός email 

στον εαυτό μας και θα ελεχθεί η λήψη του. 

 Για την εγκατάσταση του Mutt client αρκεί η εντολή: 

 
  # sudo apt-get install mutt 

 

 Προκειμένου να ανοίξετε το Mutt client πληκτρολογήστε στην κονσόλα την 

εντολή: 

 
  # mutt -f imap://username@server.gr  

  

 Στη θέση του username πληκτρολογήστε το όνομα του διαχειριστή του Linux 

καθότι αναγνωρίζεται αυτομάτως από τους mail servers και στη θέση server.gr 

πληκτρολογήστε το hostname που έχετε εισάγει στην υλοποίησή σας. 

 

 Στη τρέχουσα υλοποίηση το όνομα χρήστη είναι panos και το hostname είναι 

server.gr. Οπότε η εντολή είναι η εξής: 

 
 # mutt -f imap://panos@server.gr 

  

 Εάν πληκτρολογήσετε σωστά την εντολή θα ανοίξει αυτομάτως ο Mutt 

client και θα δείτε την Εικόνα 1. 

 

 21



 
Εικόνα 1 

 

 Στην Εικόνα 1 του client αναφέρεται ένα πιστοποιητικό το οποίο θα πρέπει 

να αποδεχτείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί  “ο” του πληκτρολογίου σας, όπως σας 

προτρέπει και η γραμμή εργασιών του client να κάνετε (κάτω αριστερά). 

 Μόλις πατήσετε αποδοχή σας ζητάει τον κωδικό του χρήστη που θέλει να κάνει 

login.  Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό. Αν τα κάνετε όλα σωστά 

θα ανοίξει το mailbox σας με τα εισερχόμενα μηνύματα που έχετε.  Θα δείτε μία εικόνα 

εφάμιλλη της ακόλουθης χωρίς όμως να περιλαμβάνει κάποιο μήνυμα.  Στην Εικόνα 2 

υπάρχουν 9 μηνύματα στο MailBox. 
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Εικόνα 2 

 

 Στην αρχή δεν θα έχετε κανένα μήνυμα, οπότε μην καθυστερείτε. Πατήστε το 

κουμπί  “m” στο πληκτρολόγιό σας και γράψτε τη διεύθυνση του παραλήπτη. Βάλτε τον 

εαυτό σας σαν παραλήπτη για να ελέγξετε και την παραλαβή. Έπειτα γράφετε το θέμα του 

μηνύματος και στη συνέχεια ανοίγει αυτομάτως ένα αρχείο κειμένου όπου πληκτρολογείτε 

το σώμα το μηνύματος.  Αποθηκεύετε και κλείνετε το αρχείο και αυτομάτως επανέρχεστε 

στην οθόνη του Mutt client και επιλέγετε αποστολή.  O client σας ενημερώνει για 

την ορθότητα της αποστολής και μετά μπορείτε να ελέγξετε τα εισερχόμενά σας για να 

διαπιστώσετε τη λήψη του μηνύματος. Αυτήν ακριβώς την κατάσταση απεικονίζει η Εικόνα 

2. 

 Συγκεκριμένα το μήνυμα με αύξων αριθμό 9, έχει τον τίτλο “δοκιμή του 

Mail Server” και είναι ένα μήνυμα που μόλις εστάλη προκειμένου να ελεχθεί η 

λειτουργικότητα των Mail Servers  (Postfix SMTP Server για την αποστολή  και  

Dovecot IMAP/POP3 Server για τη λήψη). 

 Στην Εικόνα 3 που ακολουθεί εμφανίζεται το σώμα του μηνύματος. 
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Εικόνα 3 

 

 

3.2.5. Αντιμετώπιση  Προβλημάτων 
 Υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορείτε να στείλετε emails παρότι 

έχετε κάνει την εγκατάσταση του SMTP Server. Επειδή το horde 3 έχει τη δυνατότητα 

να στέλνει  emails και με τη sendmail συνάρτηση της PHP, μπορείτε να παραβλέψετε 

αυτό στάδιο και να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του Horde. Το καλύτερο που έχετε να 

κάνετε είναι να λύσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τον SMTP Server. 

 Ένα πρόβλημα που είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε, μπορεί να σχετίζεται με το 

Module  Net_SMTP. Αυτός ο μηχανισμός περιέχει αρχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο SMTP 

Server και αν αυτά τα αρχεία λείπουν δεν θα έχετε επιθυμητά αποτελέσματα καθότι δεν 

υλοποιείται το Socket μεταξύ της PHP και του SMTP Server, μέσω του οποίου 

αποστέλλονται τα μηνύματα. 

 Προκειμένου να ελέγξετε αν αντιμετωπίζετε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, μεταβείτε 

στο φάκελο “usr/share” της εγκατάστασής σας και ελέγξτε αν υπάρχει ο φάκελος 

“pear”. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των άλλων ένας 
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φάκελος με όνομα “Net”, ο οποίος με τη σειρά του περιέχει δύο αρχεία, με ονόματα 

“SMTP.php” και ”Socket.php”. 

 Σε περίπτωση που λείπει ο φάκελος αυτός θα πρέπει να τον εγκαταστήσετε. 

Ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε καν ο φάκελος “pear”.  Εάν η εγκατάστασή σας 

αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, θα χρειαστεί πρώτα να δημιουργήσετε τον φάκελο pear 

και κατόπιν να εγκαταστήσετε το module. Εκτελέστε τις παρακάτω εντολές: 

 

 # sudo mkdir usr/share/pear /* Μόνο εάν ο φάκελος αυτός δεν 

υπάρχει*/ 

 

 Κάντε χρήση της μεθόδου wget προκειμένου να κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα 

αρχεία: 

 
 # cd /tmp 

 # wget http://download.pear.php.net/package/Mail-1.1.14.tgz 

 # wget http://download.pear.php.net/package/Net_SMTP-

1.2.10.tgz 

 # http://download.pear.php.net/package/Net_Socket-1.0.8.tgz 

 

 Εν συνεχεία κάντε untar τα αρχεία που κατεβάσατε: 

 
 # tar -zxvf Mail-1.1.14.tgz 

 # tar -zxvf Net_SMTP-1.2.10.tgz 

 # tar -zxvf Net_Socket-1.0.8.tgz 

 

 Μπείτε στο φάκελο pear και φτιάξτε μέσα σε αυτόν το φάκελο Net, όπου θα 

εγκαταστήσετε το μηχανισμό, ακολουθώντας τις παρακάτω εντολές: 

 
 # cd /usr/share/pear 

 # mkdir Net 

 # cd Net 

 # cp /tmp/Net_SMTP-1.2.10/SMTP.php . 

 # cp /tmp/Net_Socket-1.0.8/Socket.php . 

 # cd .. 

 # cp -avr /tmp/Mail-1.1.14/Mail/ . 
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 # cp -avr /tmp/Mail-1.1.14/Mail.php . 

 

 Αφού εγκαταστήσετε τον παραπάνω μηχανισμό ελέγξτε ξανά αν μπορείτε να 

στείλετε emails μέσα από το Mutt client, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα 

βήματα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα προχωρήστε στην εγκατάσταση του 

horde 3 ή συμβουλευτείτε κάποιο εγχειρίδιο, ανάλογα με τα σφάλματα που 

αντιμετωπίζετε. 
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4. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση FTP Sevrer (VSFTPD Server) 

 Η εφαρμογή horde 3 χρειάζεται την υποστήριξη ενός FTP Server 

προκειμένου να λειτουργήσει μερικούς από τους μηχανισμούς της όπως είναι 

παραδείγματος χάριν, ο μηχανισμός email forwarding, ο οποίος προωθεί τα 

εισερχόμενα emails σε κάποιον ή κάποιους άλλους λογαριασμούς email, που θέτει ο 

χρήστης. 

 Προκειμένου να εγκατασταθεί ο VSFTPD Server θα πρέπει να ακολουθηθούν 

τα εξής βήματα: 

 

 

4.1 Εγκατάσταση: 

 
 # sudo apt-get install vsftpd  

 

 

4.2 Παραμετροποίηση: 
 Οι εφαρμογές FTP Server συνήθως έχουν τη δυνατότητα να παίζουν τόσο σε 

Anonymous όσο και σε Authenticated mode. Προκειμένου να παραμετροποιήσετε  τον  

VSFTPD Server, ανοίξτε το αρχείο “vsftpd.conf”  με την ακόλουθη εντολή: 

 
 # sudo nano etc/vsftpd.conf 

 

 H παράμετρος anonymous_enable ορίζει την παράμετρο που μόλις 

περιγράψαμε. Μπορείτε να θέσετε anonymous_enable=YES ή 

anonymous_enable=NO, αναλόγως με το τι επιθυμείτε. 

 Εκ των προτέρων οι τοπικοί χρήστες δεν μπορούν κάνουν login στον FTP 

Server. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτή θέτοντας εκτός σχολίων την ακόλουθη 

παράμετρο:  

 
 #local_enable=YES 

 

 Επίσης οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν αλλά δεν μπορούν να ανεβάσουν 

αρχεία στο Server. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ώστε να μπορούν να ανεβάζουν, 

θέστε εκτός σχολίων την ακόλουθη παράμετρο: 
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 #write_enable=YES 

 

 Ομοίως μπορείτε και για τους ανώνυμους χρήστες να επιτρέψετε το ανέβασμα 

αρχείων, θέτοντας εκτός σχολίων την εξής παράμετρο. 

 
 #anon_upload_enable=YES 

 

 Τέλος εκκινήστε τον FTP Server, πληκτρολογώντας την εντολή: 

 
 # sudo /etc/init.d/vsftpd start  
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5. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του Ηorde 3 
  

5.1 Εγκατάσταση 
 Σε αυτήν τη θεματική ενότητα περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης του 

horde 3. Σε κάθε βήμα της εγκατάστασης παρατίθενται επεξηγηματικά σχόλια που έχουν 

σαν σκοπό να διευκολύνουν τον χρήστη στη κατανόηση της εφαρμογής βήμα-βήμα. Εάν 

είστε έμπειρος χρήστης και έχετε κάνει κάποια παρόμοια διαδικασία, μπορείτε να 

εκτελέσετε μόνο τα κομμάτια κώδικα και κατόπιν  να διαχειριστείτε το horde 3. Εάν δεν 

έχετε προηγούμενη εμπειρία, τα σχόλια θα σας βοηθήσουν αρκετά στην κατανόηση και 

επίλυση των δυσκολιών του horde 3. 

 Προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση του horde 3, ανοίξτε την κονσόλα 

του Linux που χρησιμοποιείτε και πληκτρολογήστε τη παρακάτω γραμμή: 

 
 # sudo apt-get install horde3 imp4 gollem kronolith2 mnemo2 

nag2 turba2  

 

 Αυτή η εντολή θα ξεκινήσει την εγκατάσταση  εφτά μηχανισμών. Κατά την 

εγκατάσταση θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το libc-client without 

Maildir support. Απαντήστε ¨Yes¨. 

 Ο πρώτος μηχανισμός που εγκαθίσταται, με τη σειρά που αναγράφονται στην 

εντολή, είναι το horde3. Πρόκειται ουσιαστικά για το framework του horde το οποίο 

εγκαθίσταται προκειμένου να ενσωνατωθούν επάνω του οι άλλες εφαρμογές.  

 Το module imp4 που εγκαθίσταται δεύτερο είναι αυτό που χρησιμοποιεί τον 

IMAP Server που εγκαταστάθηκε στην Τρίτη ενότητα. Καλό θα είναι η εγκατάσταση του 

IMAP Server να έχει γίνει επιτυχώς, διαφορετικά ακόμη και αν μπορέσετε να κάνετε 

Login στο horde, δεν θα μπορέσετε να διαχειριστείτε ποτέ τα email σας, αφού δεν θα 

έχετε Mail Server για τα εισερχόμενα emails. Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το τι 

συμβαίνει με το module imp4, ακολουθεί μία περιληπτική εξήγηση. 

 Το horde είναι μία εφαρμογή που υποστηρίζει χρήστες. Για  τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να αυθεντικοποιεί μέσω κάποιου μηχανισμού τους χρήστες αυτούς. Ένας τρόπος, 

είναι να γίνεται αυτό μέσω του μηχανισμού imp, που είναι και ο δύσκολος τρόπος. Για να 

γίνει αυτό, θα πρέπει ο χρήστης που θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το horde, να έχει 

λογαριασμό στον IMAP Server που έχει εγκατασταθεί.  

 Εναλλακτικά το horde μπορεί να κάνει πιστοποίηση των χρηστών και με 
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άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσα από τη Βάση Δεδομένων. Εδώ όμως 

υπάρχει μία παγίδα. Ακόμη και αν καταφέρει ένας χρήστης να συνδεθεί μέσω της Βάσης 

Δεδομένων στο horde 3 (επιτυχές login), θα χρειαστεί να ξανακάνει login όταν θελήσει 

να διαχειριστεί την αλληλογραφία του. Δηλαδή θα πρέπει να τον αυθεντικοποιήσει και ο 

Mail Server ώστε να μπορέσει αυτός να παραλάβει και να αποστείλει emails.  

 Συνεπώς καλό θα είναι η πιστοποίηση του χρήστη να γίνει εξ αρχής μέσω του 

imp μηχανισμού, για να μη γίνονται περιττές ενέργειες από τους χρήστες σε δεύτερη 

φάση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κατά την εγκατάσταση του IMAP Server να 

βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να στείλετε και να παραλάβετε email, ότι δηλαδή σας έχει 

αναγνωρίσει ο Mail Server σαν χρήστη. Η διαδικασία που περιγράφεται με το Mutt 

client είναι αρκετή ώστε να εξασφαλίσετε τη λειτουργικότητα που επιθυμεί το horde 3. 

 Το gollem είναι ένας διαχειριστής αρχείων που δίνει τη δυνατότητα πλήρους 

διαχείρισης ενός ιεραρχικού συστήματος αρχείων, το οποίο μπορεί να είναι αποθηκευμένο 

σε μία πληθώρα από εφαρμογές όπως σε μία βάση SQL, σε πραγματικό σύστημα αρχείων 

ή σε έναν FTP server. Σε αυτή τη φάση γίνεται απλώς η εγκατάστασή του. Η 

παραμετροποίηση θα γίνει στην ενότητα 5.3. 

 Το kronolith είναι ένα ημερολόγιο που παρέχει το horde στους χρήστες του 

και μέσα από αυτό μπορούν οι χρήστες να προγραμματίζουν γεγονότα, να θέτουν 

υπενθυμίσεις, έχοντας ο καθένας το δικό του ημερολόγιο και έχοντας τη δυνατότητα να 

φορτώσουν ακόμη και κάποιο εξωτερικό ημερολόγιο. Μπορούν οι χρήστες να φτιάξουν τα 

δικά τους ημερολόγια και να δώσουν τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών  

να διαβάζουν, να ενημερώνουν ή ακόμη και να διαχειρίζονται πλήρως  τα ημερολόγια 

αυτά. 

 Το mnemo είναι ένα υποσύστημα διαχείρισης σημειώσεων με φιλοσοφία 

παρόμοια με το kronolith (ημερολόγιο). Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα 

σημειωματάριο που να είναι κοινό για τα μέλη μίας ομάδας εργασίας και φυσικά μπορεί ο 

κάθε μεμονωμένος χρήστης του horde 3, να έχει το δικό του ημερολόγιο.    

 Το nag είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να 

φτιάχνουν λίστες ενεργειών προς υλοποίηση ή “todo lists” όπως συνήθως 

αποκαλούνται. Αυτές οι λίστες μπορεί να δημιουργούνται από μεμονωμένους χρήστες 

αλλά να είναι διαμοιραζόμενες μεταξύ διαφόρων χρηστών ή ομάδων χρηστών ή 

οποιοδήποτε συνδυασμό τους όπως συμβαίνει και με τα προαναφερθέντα υποσυστήματα. 

Οι λίστες ενεργειών έχουν ημερομηνίες λήξης και χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία 

μπορούν να συμπληρωθούν και μπορούν να εισαχθούν - εξαχθούν σε πολλαπλές μορφές. 
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 Τέλος το turba είναι ένα υποσύστημα που υλοποιεί ένα βιβλίο διευθύνσεων 

για το horde 3. Παρέχει γραφικό περιβάλλον για την αναζήτηση και διαχείριση  LDAP, 

SQL, IMSP και άλλων πηγών επικοινωνίας. 

 Η αναλυτική περιγραφή της λειτουργικότητας του κάθε υποσυστήματος από τα 

ανωτέρω περιγραφόμενα, δεν περιλαμβάνεται στα αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται 

αυτή η αναφορά.  Αντί αυτού στο παράρτημα Γ παρατίθενται κάποιοι χρήσιμοι σύνδεσμοι, 

οι οποίοι παραπέμπουν το χρήστη σε οδηγούς χρήσης των υποσυστημάτων στο 

διαδίκτυο. Οι οδηγοί αυτοί είναι κάποια αρχεία flash, τα οποία αναπαριστούν με γραφικό 

και κατανοητό τρόπο, τις βασικότερες λειτουργίες χρήσης της πλατφόρμας. 

 

 

5.2 Προ-παραμετροποίηση 
 Σε αυτήν την θεματική ενότητα αναπτύσσονται κάποια θέματα αναφορικά με την 

παραμετροποίηση του Linux, προκειμένου να προετοιμαστεί όλο το υπόβαθρο ώστε στην 

επόμενη θεματική ενότητα να μελετηθούν οι πρώτες εικόνες από το horde 3, οι οποίες 

θα είναι εικόνες από την κυρίως παραμετροποίηση της πλατφόρμας. Σε αυτήν την ενότητα 

η παραμετροποίηση αφορά κυρίως το Server και όχι τόσο το horde 3.  

 Το αρχείο που βρίσκεται στη θέση 

“/usr/share/doc/horde3/README.Debian.gz” παρέχει πλήρεις οδηγίες για όλες 

τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία το horde 3 σε 

πλατφόρμα Debian. Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτό το αρχείο ακόμη και αν κάνετε 

χρήση της διανομής Ubuntu του Linux καθότι οι δύο διανομές Debian και Ubuntu 

έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική τους. Για να διαβάσετε αυτό το 

αρχείο πληκτρολογήστε την εντολή   "man 

/usr/share/doc/horde3/README.Debian.gz" στη κονσόλα του Linux. 

 Στο αρχείο “php.ini” του Apache 2  υπάρχουν δύο παράμετροι μέσω των 

οποίων ρυθμίζεται το ανώτερο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου που μπορεί να διακινηθεί στο 

διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να τροποποιηθούν για να μπορεί με 

ευκολία το horde 3 να επισυνάπτει αρχεία στα μηνύματα που στέλνουν οι χρήστες. Για 

να γίνει αυτό ανοίξτε το αρχείο “php.ini” ως εξής: 

 
 # sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 

 

 Αναζητήστε την παράμετρο  "memory_limit"  η οποία σαν προεπιλεγμένη 
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της τιμή έχει τα 128 MB.  Αφήστε αυτήν την παράμετρο με την προεπιλεγμένη της τιμή. 

 Αναζητήστε την παράμετρο  "upload_max_filesize"   οποία σαν 

προεπιλεγμένη της τιμή έχει τα 2 MB. Ανεβάστε αυτό το όριο στα 15 MB που είναι ένα 

ικανοποιητικό μέγεθος για αρχεία που διακινούνται μέσω emails. 

 Στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο “apache2.conf” με την ακόλουθη εντολή: 

 
 # sudo nano /etc/apache2/apache2.conf  

 

 Πηγαίνετε στο τέλος του αρχείου και πληκτρολογήστε τις δύο παρακάτω 

γραμμές: 

 
 #DirectoryIndex index.php  

 #Alias /horde3 /usr/share/horde3  

 

 Η προσθήκη αυτών των δύο γραμμών ενημερώνει τον Apache 2 ότι όταν 

ανοίγει ένας φάκελος μέσα από τον Browser του χρήστη, το πρώτο αρχείο που θα 

εκτελείται, θα είναι το index.php.  

 Επίσης ενημερώνει ότι χρησιμοποιείται το λεκτικό “horde3” σαν όνομα της 

υπηρεσίας που τρέχει στο φάκελο “/usr/share/horde3“. Αυτό είναι το όνομα που θα 

χρησιμοποιεί ο χρήστης προκειμένου να προσπελάσει το horde 3 από τον Browser του. 

Αν υπάρχει κάποια άλλη απαίτηση για άλλο λεκτικό, μπορεί να ρυθμιστεί αντίστοιχα αυτή η 

παράμετρος. 

 Με χρήση του παραπάνω Alias και λαμβάνοντας υπόψη το hostname που 

έχει δηλωθεί στην εγκατάσταση που υλοποιείται, το horde 3 θα ανοίγει στη διεύθυνση: 

http://www.server.gr/horde3. 

 Έπειτα ανοίξτε το αρχείο παραμετροποίησης του horde 3, “conf.php” και 

σβήστε τις γραμμές 2 και 3  ("echo "Horde3 configuration disabled by 

default because..."" and "exit (0);").  

 Αλλάξτε δικαιώματα πρόσβασης στο φάκελο etc/horde, κάνοντας χρήση της 

παρακάτω εντολής: 

 
 # chown -R www-data.www-data /etc/horde/ 

 

 Η αλλαγή των δικαιωμάτων πρόσβασης του αρχείου στο χρήστη του Apache 2 
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που είναι ο www-data, είναι απαραίτητη μόνο για την παραμετροποίηση. Μόλις 

ολοκληρωθεί η  παραμετροποίηση, μπορείτε να επαναφέρετε τα δικαιώματα στην 

προηγούμενή τους κατάσταση. 

 Σε αυτό το σημείο θα δημιουργηθεί η Βάση Δεδομένων του horde 3. Εάν 

ακολουθείτε πιστά τα βήματα αυτού του οδηγού, δεν θα έχετε θέσει μέχρι στιγμής κάποιον 

κωδικό πρόσβασης για τη MySQL οπότε για να μπορέσετε να φτιάξετε τις βάσεις θα πρέπει 

πρώτα να θέσετε τον κωδικό ως εξής: 

 
 # exit 

 # mysqladmin -u root password mysql_root_password 

 

 Η εντολή “exit”  χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν 

εκτελείται η εντολή "mysqladmin" από το χρήστη root ή με sudo. Αν δεν προσέξετε 

αυτή τη λεπτομέρεια θα έχετε προβλήματα μετά στο configuration tab του horde 3. 

Θα αναφέρει ότι οι βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να βρεθούν στο 

“/horde3/admin/.../imp”. 

 Τώρα μπορείτε να προβείτε στη δημιουργία των βάσεων δεδομένων 

πληκτρολογώντας τις παρακάτω εντολές: 

 
 #  sudo -i 

 # cd /usr/share/doc/horde3/examples/scripts/sql 

 # gzip -cd create.mysql.sql.gz > create.mysql.sql 

 # nano create.mysql.sql  

 

 Ανοίξτε το αρχείο “create.mysql.sql” με την ακόλουθη εντολή:  

 
 # sudo nano 

/usr/share/doc/horde3/examples/scripts/sql/create.mysql.sql  

 

 Αναζητήστε την παράμετρο "PASSWORD('horde')" και αλλάξτε τον κωδικό 

για τον χρήστη της MySQL. Μην αλλάξετε το username. 

 Στη συνέχεια δημιουργείστε τις Βάσεις Δεδομένων για τα core2 υποσυστήματα 

του horde 3 (Horde, Kronolith, Mnemo2, Nag2 and Turba) με χρήση των 

ακόλουθων εντολών: 
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 # exit 

 # cd /usr/share/doc/horde3/examples/scripts/sql  

 # mysql --user=root --password=mysql_root_password <  

create.mysql.sql 

 # cd /usr/share/doc/kronolith2/examples/scripts/sql 

 # mysql --user=root --password=mysql_root_password horde < 

kronolith.mysql.sql 

 # cd /usr/share/doc/turba2/examples/scripts/sql 

 # mysql --user=root --password=mysql_root_password horde < 

turba_objects.mysql.sql 

 # cd /usr/share/doc/nag2/examples/scripts/sql 

 # mysql --user=root --password=mysql_root_password horde < 

nag.sql 

 # cd /usr/share/doc/mnemo2/examples/scripts/sql 

 # mysql --user=root --password=mysql_root_password horde < 

mnemo.sql 

 

 Προκειμένου το horde 3  να πιστοποιεί του χρήστες μέσω της Βάσης 

Δεδομένων ανοίξτε το αρχείο που βρίσκεται στη θέση “file 

/etc/horde/turba2/sources.php”, πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή: 

 

 # sudo nano /etc/horde/turba2/sources.php 

 

 Αναζητήστε τη γραμμή "if (Util::extensionExists('ldap')) {". 

Διαγράψτε τόσο αυτήν όσο και όλες τις άλλες γραμμές μέχρι το χαρακτήρα “{”, που 

βρίσκεται μετά τη γραμμή "// End LDAP check". Η παραμετροποίηση για την SQL 

είναι πριν από αυτό το διάστημα. Δεν θα πρέπει να διαγράψετε την ενότητα 

"preferences-based address book" που ακολουθεί. Έπειτα διαγράψτε την ενότητα 

που ξεκινάει με το λεκτικό "IMSP based addressbook" μέχρι και το τέλος του αρχείου. 

Έτσι η τελική μορφή του αρχείου σας θα πρέπει να έχει δύο ενότητες, μία που να ξεκινάει 

με τις λέξεις “ A local address book in an SQL database. ...” και μία που 

να ξεκινάει με τις λέξεις “A preferences-based addressbook. ...”. 

 Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο που βρίσκεται στη θέση 

“/etc/horde/imp4/servers.php”. 
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 # sudo nano /etc/horde/imp4/servers.php 

 

 Στο αρχείο “servers.php” μπορείτε να θέσετε τον mail server. Όπως 

περιγράφηκε σε προηγούμενες ενότητες, σε αυτήν την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται 

δύο Mail Server, οι POSTFIX SMTP Server και Dovecot IMAP/POP3 Server.  Και 

οι δύο Servers λειτουργούν για τον host “server.gr” και αυτός ο host λειτουργεί τα 

services σε διεπαφή localhost. Θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα του host που 

χρησιμοποιείται στο αρχείο “servers.php”, οπότε αναζητήστε  τα λεκτικά 

“imap.example.com" και “maildomain" και βάλτε στη θέση τους το όνομα του host 

της εγκατάστασής σας (server.gr στην παρούσα). Στη θέση του λεκτικού 

"smtp.example.com" γράψτε το λεκτικό “localhost”. Έπειτα διαγράψτε το 

υπόλοιπο μέρος του αρχείου που ξεκινά με τη γραμμή “server['cyrus'] = 

array(...". 

  Εάν έχετε ενεργοποιήσει τα πιστοποιητικά SSL θα πρέπει να επανεκκινήσετε 

τόσο αυτά, όσο και τις εφαρμογές  MySQL, Apache2 και Dovecot. Πληκτρολογήστε τις 

ακόλουθες εντολές: 

 
 $ sudo a2enmod ssl 

 $ sudo a2enmod rewrite 

 $ sudo /etc/init.d/mysql reload 

 $ sudo /etc/init.d/apache2 reload 

 $ sudo /etc/init.d/dovecot restart  

 

 

5.3 Παραμετροποίηση 
 Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία παραμετροποίησης του horde 3 

προκειμένου να λειτουργήσει αρμονικά με το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο 

λειτουργικό σύστημα. Σε όλες τις προηγούμενες ενότητες η προσπάθεια είχε επικεντρωθεί 

στο να παραμετροποιηθεί το περιβάλλον του Server, ώστε να υποστηρίζει όλες αυτές τις 

τεχνολογίες που απαιτούνται, προκειμένου να λειτουργήσει μία webmail  εφαρμογή όπως 

το horde 3.  

 Προκειμένου να ξεκινήσει η παραμετροποίηση του horde 3 θα πρέπει να 

ανοίξετε έναν φυλλομετρητή και να πληκτρολογήσετε στο πεδίο διευθύνσεων τη διεύθυνση 

της εγκατάστασή σας, δηλαδή το όνομα που έχετε  ορίσει στον host και το Alias για το 
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horde. Αν ακολουθείτε πιστά τα βήματα αυτής της εγκατάστασης πληκτρολογείστε τη 

διεύθυνση: 

 
 http://www.server.gr/horde3  

 

 Η παραπάνω διεύθυνση ή η αντίστοιχή της στη δική σας υλοποίηση, ανοίγει την 

πρώτη σελίδα του horde 3. Εάν όλα πηγαίνουν καλά και βλέπετε τη σελίδα του horde 

3, κάντε κλικ στην επιλογή "Administration"->"Configuration και από τη λίστα 

επιλέξτε το "Horde (horde)". Αν τρέχετε την ελληνική διανομή της πλατφόρμας η 

επιλογή είναι “Αρχική Σελίδα (horde)”. 

 Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα σε αυτήν τη φάση της 

εγκατάστασης, βεβαιωθείτε για τον κάτοχο του φακέλου “/etc/horde/“ του Linux. Θα 

πρέπει να έχει οριστεί σαν κάτοχος ο χρήστης του Apache 2, που δεν είναι άλλος από 

τον www-data. Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει τις 

γραμμές 2 και 3 από το αρχείο “/etc/horde/horde3/conf.php “. Τέλος βεβαιωθείτε 

ότι έχετε επανεκκινήσει όλες τις υπηρεσίες.  

 Εάν όλως παραδόξως εξακολουθείτε να μην βλέπετε τη σελίδα του horde 3  

μεταβείτε στη θέση “/usr/share/doc/horde3/examples/config”, πάρτε το αρχείο 

conf.php.dist και αφού το μετονομάσετε σε conf.php τοποθετείστε το στη θέση του 

παλιού αρχείου. Μετά διαγράψτε και πάλι τις γραμμές 2 και 3 μέσα στο αρχείο και 

ξαναδοκιμάστε στον φυλλομετρητή.   

 Το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι παραμετροποιήσεις που γίνονται στο 

horde 3 δεν είναι άλλο από το conf.php. Η παραμετροποίηση του αρχείου conf.php 

γίνεται με γραφικό τρόπο με τον οποίο θα έρθετε σε επαφή, εάν έχετε ολοκληρώσει με 

επιτυχία τα ανωτέρω βήματα. Η παραμετροποίηση του horde 3 γίνεται μέσα από το 

περιβάλλον του φυλλομετρητή, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι υπάρχουν εφαρμογές 

webmail στις οποίες ένας απλός φυλλομετρητής δεν είναι αρκετός για αυτήν τη δουλειά.  

 Οι διαχειριστικές επιλογές χωρίζονται σε καρτέλες καθεμία από τις οποίες 

διαχειρίζεται και μια διαφορετική διεπαφή του horde με τους διάφορους μηχανισμούς που 

λειτουργούν στο Server. Τα βήματα της παραμετροποίησης περιγράφονται στα 

ακόλουθα στάδια: 

 Ξεκινώντας από την καρτέλα "General", στο τελευταίο της πεδίο τοποθετείστε 

το λεκτικό "/horde3".   

 Στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα "Database". Αφού ανοίξει η καρτέλα, από 
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το πεδίο order επιλέξτε "MYSQL (MySQLi)". Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα. Έπειτα 

συμπληρώστε τα πεδία με τη σειρά που περιγράφονται εδώ (αφήστε το μη 

επιλεγμένο, "localhost", "horde", "horde_mysql_password", αφήστε 

το κενό, "/var/run/mysqld/mysqld.sock", "horde", "utf-8"). Η 

παραμετροποίηση αναπαρίσταται στην Εικόνα 4. 

 

 
Εικόνα 4 

 

 

 Στην καρτέλα "Authentication", προσθέστε ένα κόμμα και το όνομα ενός 

χρήστη σαν διαχειριστή. Εάν δεν έχετε αρκετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη 

διαχείριση των χρηστών σε Linux Servers,  θέστε σαν όνομα διαχειριστή το όνομα 

διαχειριστή του λειτουργικού συστήματος, ο οποίος είναι και χρήστης των Mail Servers. 

Αυτή η μικρή λεπτομέρεια θα σας απαλλάξει από αρκετά προβλήματα στη συνέχεια. Στην 

ερώτηση , "What backend should we use for authenticating users to 

Horde?" επιλέξτε "Let a Horde application handle authentication" και 

επιλέξτε το "imp" στο επόμενο πεδίο.  Παρατηρείστε την Εικόνα 5 για ευκολία. 

 

 
Εικόνα 5 
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 Στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα "Preferences System". Κάντε τις 

παρακάτω ρυθμίσεις όπως φαίνονται στην Εικόνα 6: αφήστε κενό, "SQL 

Database".  

 

 
Εικόνα 6 

 

 

 Πηγαίνετε στην καρτέλα "DataTree System". Επιλέξτε "SQL Database" 

όπως εικονίζεται στην Εικόνα 7. 

 

 
Εικόνα 7 

 

 

 Έπειτα μεταβείτε στην καρτέλα “Mailer”. Εάν έχετε κατορθώσει να στήσετε 

με επιτυχία τον Postfix SMTP Server επιλέξτε "Use a SMTP server". Διαφορετικά 

χρησιμοποιήστε την εναλλακτική επιλογή για να κάνετε χρήση της sendmail function 

της PHP “Use the local sendmail binary”. Στα υπόλοιπα πεδία θέστε τις τιμές: 

“localohost”, αφήστε κενό, , "server.gr" και αφήστε τα υπόλοιπα ως 

έχουν. Δείτε την Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8 

 

 

 Στην καρτέλα "Virtual File Storage", επιλέξτε  "Files on the 

local system", όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. (Η εναλλακτική επιλογή είναι "SQL 

database").  

 
Εικόνα 9 

 

 

 Εν συνεχεία επιλέξτε την καρτέλα "Image Manipulation" και θέστε την τιμή 

"/usr/bin/convert", όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. 

 

 
Εικόνα 10 

 

 Η τελευταία καρτέλα που θα χρειαστεί να παραμετροποιήσετε είναι η καρτέλα 

"Menu Settings". Σε αυτήν την καρτέλα τσεκάρετε την επιλογή "Should we always 

display the Horde frameset?". Δείτε την Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11 

 

 Τέλος κάντε κλικ στην επιλογή "Create Αρχική Σελίδα Configuration". 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλη η παραμετροποίηση αποθηκεύεται στο αρχείο 

conf.php, που βρίσκεται στη θέση “/etc/horde/horde3/conf.php“. Μπορείτε αν 

θέλετε να ανοίξετε αυτό το αρχείο και να κοιτάξετε τις παραμέτρους που έχει αποθηκεύσει 

το horde 3. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μια οπτική επαφή με τη μορφή με την οποία 

αποθηκεύει πληροφορίες το horde 3, οι οποίες αφορούν τη λειτουργικότητά του. 
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6. Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής του Horde 3 
 Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της 

πλατφόρμας horde 3.  Ξεκινώντας από μία βασική περιγραφή της αρχιτεκτονικής θα 

εμβαθύνουμε σταδιακά σε πιο ειδικά θέματα προκειμένου να κατανοήσει ο αναγνώστης 

τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί το εν λόγω λογισμικό. 

 Το horde είναι μία σουίτα συνεργατικών μεταξύ τους εφαρμογών 

(application framework),  που αναπτύχθηκε με σκοπό να παράσχει στον 

προγραμματιστή ένα περιβάλλον επάνω στο οποίο θα αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές. 

Με τη χρήση του framework είναι εφικτή η ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες θα 

χρησιμοποιούν ήδη υπάρχουσες εφαρμογές του horde αλλά και θα χρησιμοποιούνται 

από αυτές. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποσύστημα επικοινωνίας 

Turba, ώστε να αποθηκεύονται κάποια emails επικοινωνίας, τα οποία αργότερα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων με τη χρήση του μηχανισμού 

IMP. Θυμίζουμε ότι ο μηχανισμός IMP υλοποιεί το κύριο μέρος της webmail εφαρμογής 

όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

 Κατεβάζοντας το horde το μόνο πράγμα που διαθέτουμε είναι το framework. 

Από μόνο του το framework δεν παρέχει κάποια λειτουργικότητα για τον τελικό χρήστη 

της εφαρμογής. Θα πρέπει να εγκατασταθούν και άλλα υποσυστήματα προκειμένου η 

εφαρμογή να γίνει λειτουργική. Σε επόμενη ενότητα θα περιγραφούν αρκετοί από τους 

μηχανισμούς που μπορούν να ενσωματωθούν στο horde 3.  

 Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα πρότυπα σχεδιασμού (Design 

Patterns) που χρησιμοποιούνται στο horde και παρέχεται λεπτομερής ανάλυση τους, 

προκειμένου να κατανοήσει ο αναγνώστης το σκοπό για τον οποίο υιοθετούνται στην 

πλατφόρμα λογισμικού horde. 

 

 

6.1 Πρότυπα Σχεδιασμού (Design Patterns) 
 Η χρήση προτύπων σχεδιασμού κατά τη συγγραφή κώδικα, ανεξαρτήτου 

γλώσσας προγραμματισμού, αποτελεί σίγουρα ένα από τα πλέον προχωρημένα  θέματα 

αναφορικά με το σχεδιασμό εφαρμογών. Προκειμένου να γίνει αυτό κατανοητό θα 

χρειαστεί να γίνει μία σύντομη επεξήγηση της έννοιας των προτύπων σχεδιασμού και 

κατόπιν θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται στο horde. 

 Τα πρότυπα σχεδιασμού (design patterns) έχουν αναπτυχθεί και 

χρησιμοποιούνται μόνο σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού. Απαρχή της 
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φιλοσοφίας τους είναι η έννοια της αφαίρεσης. Μιλώντας για αφαίρεση εννοούμε την 

εισαγωγή ενός επιπέδου αφαίρεσης στην σύνταξη της εφαρμογής, δηλαδή κατά τη 

δημιουργία αντικειμένων να αποφεύγεται η προσπάθεια προσδιορισμού ενός 

συγκεκριμένου μοτίβου αλλά να προσδιορίζεται το ειδικό αντικείμενο σταδιακά, καθώς θα 

εντοπίζονται όλα τα ενδιάμεσα και φυσικά θα δημιουργούνται. 

 Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή αυτή η πρόταση και η έννοια της αφαίρεσης 

μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να 

κάνουμε μία βιβλιοθήκη που να καταχωρεί βιβλία, περιοδικά, άρθρα και οτιδήποτε άλλο 

μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε μια βιβλιοθήκη. θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα φτιάξει 

μία κλάση με όνομα “book_constructor” η οποία θα φτιάχνει βιβλία και άλλες δύο 

κλάσεις ή όσες τελικά χρειαστεί για να φτιάχνει τα αντικείμενα  περιοδικά, άρθρα και ό,τι 

άλλο πρέπει να εισάγεται στη βιβλιοθήκη (magazine_constructor, 

article_contructor).  

 Μια ιεραρχία αυτής της δομής παρότι ακούγεται λογική  είναι προβληματική, 

επειδή για κάθε νέο τύπο αντικειμένων που θα χρειάζεται να προστεθούν στη βιβλιοθήκη 

θα πρέπει αφενός μεν να δημιουργηθεί ο νέος τύπος αντικειμένου αλλά θα πρέπει να 

τροποποιηθεί και ο κώδικας τη κλάσης του δημιουργού. Η παρέμβαση στο δημιουργό 

γίνεται μόνο με εντολές ελέγχου (σε αυτό το μοτίβο), δηλαδή ο κώδικάς του θα έμοιαζε με 

τον ακόλουθο ψευδοκώδικα. 
 ... 

 αν θέλεις να εισάγεις βιβλίο 

 κάλεσε την κλάση  book_constructor 

 αν θέλεις να εισάγεις περιοδικό 

 κάλεσε την κλάση  magazine_constructor 

 αν θέλεις να εισάγεις άρθρο 

 κάλεσε την κλάση article_contructor 

 ... 

 Για κάθε νέου τύπου αντικείμενο η κλάση του δημιουργού θα πρέπει να 

επιφορτίζεται με μία νέα συνθήκη ελέγχου. Αυτό αποτελεί μείζων πρόβλημα στη 

λειτουργικότητα του κώδικα, ιδίως σε περιπτώσεις που η κλάση του δημιουργού 

χρησιμοποιείται και από άλλες οντότητες.  

 Προκειμένου να αποφευχθεί όλη αυτή η περιττή πολυπλοκότητα λόγω των 

ασταμάτητων ελέγχων, εισάγεται ένα επίπεδο αφαίρεσης ανάμεσα στο δημιουργό και τα 

αντικείμενα. Για την ακρίβεια υλοποιείται μία ενδιάμεση κλάση με όνομα 

“object_constructor” την οποία καλεί ο δημιουργός προκειμένου να φτιάξει κάποιο 

 42



αντικείμενο. Ο τύπος του αντικειμένου περνιέται σαν όρισμα στη κλάση 

object_constructor και αυτή αναλόγως του ορίσματος δημιουργεί το νέο αντικείμενο. 

Για κάθε νέο τύπο αντικειμένου το μόνο που απαιτείται είναι η δημιουργία μιας νέας 

κλάσης κάτω από την object_constructor. Στον κώδικα του δημιουργού δεν αλλάζει 

τίποτα και ο ψευδοκώδικας του θα μοιάζει ως εξής: 
 ... 

 αν θέλεις να εισάγεις ένα αντικείμενο στη βιβλιοθήκη 

 κάλεσε τη κλάση object_constructor(χ) 

 ... 

 Για κάθε νέου τύπου αντικείμενο θα δίνεται ένα καινούριο 'X' το οποίο όμως 

περνιέται δυναμικά από το χρήστη και συνεπώς δεν απαιτείται παρέμβαση στον κώδικα 

του δημιουργού. Ο δημιουργός πάντοτε θα φτιάχνει ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να 

προστεθεί στη βιβλιοθήκη και τίποτε παραπάνω. Αυτή είναι και η έννοια της αφαίρεσης, ότι 

δηλαδή δημιουργείται κάτι πιο γενικό και ανάλογα με τη παράμετρο που δίνεται αυτό 

μπορεί να εξειδικευτεί. Ο δημιουργός έχει πάντοτε μία σφαιρική εικόνα για τη βιβλιοθήκη 

και δεν χρειάζεται να έχει γνώση αναφορικά με το είδος των αντικειμένων που θα χρειαστεί 

να προστεθούν στη βιβλιοθήκη. Αυτή η νέα δομή επιλύει το πρόβλημα της περιττής 

πολυπλοκότητας που υπήρχε στην αρχική δομή.  

 Η εισαγωγή μιας τέτοιας αφαίρεσης στον κώδικα κάποιας εφαρμογής υλοποιεί 

ένα εκ των απλούστερων προτύπων σχεδιασμού που λέγεται Abstract. Το horde όμως 

δεν περιορίζεται σε αυτό το πρότυπο. Επεκτείνει και σε άλλα πρότυπα τα οποία λύνουν 

πιο σύνθετα προβλήματα. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από κοινού μεταξύ των 

εφαρμογών του horde, είναι τα ακόλουθα: 

 
• Abstract Factory  

• Singleton 

• Observer 

• Model/View/Controller  

 

 

6.1.1  Το Πρότυπο Σχεδιασμού Abstract 
 Βασιζόμενοι στην ανωτέρω ανάλυση περί προτύπων σχεδιασμού, 

επικεντρώνουμε στα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου Abstract, ως ακολούθως: 

 Το πρότυπο Abstract χρησιμοποιείται σαν διεπαφή μέσω της οποίας μπορεί 

να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο μιας οικογένειας αντικειμένων, χωρίς όμως να 
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προσδιορίζεται το ακριβές όνομα της κλάσης του αντικειμένου. 

 Παράδειγμα εφαρμογής του προτύπου Abstract είναι η χρήση του στο 

DB::connect() 

  
 require_once 'DB.php'; 

 $type = 'mysql'; 

 $options = array(...); 

 $dbh = &DB::connect($type, $options); 

    function &factory($type) 

 { 

        @include_once("DB/${type}.php"); 

   $classname = "DB_${type}"; 

  if (!class_exists($classname)) 

    { 

   return PEAR::raiseError(null, 

DB_ERROR_NOT_FOUND,null, null, null, 'DB_Error', true); 

           } 

  return $obj =& new $classname; 

     } 

 

 

6.1.2  Το Πρότυπο Σχεδιασμού Singleton (Μοναδιαίο)  

 Το horde χρησιμοποιεί το πρότυπο singleton προκειμένου να εξασφαλίσει 

ότι ένα μόνο στιγμιότυπο κάποιας κλάσης είναι αυτό που βρίσκεται σε λειτουργία και 

αλληλεπιδρά με τις δομές της εφαρμογής. Αυτή είναι και η λειτουργία του προτύπου σε 

όλες τις αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού και για αυτό άλλωστε 

αποκαλείται και μοναδιαίο. 

 Στην php4 που η αντικειμενοστρέφεια είναι κάπως συγκεχυμένη το horde 

προτείνει μια υλοποίηση για τη χρήση του προτύπου που είναι η ακόλουθη: 

 
 function &singleton() 

 { 

  static $registry; 

  if (!isset($registry))   

  { 
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   $registry = new Registry(); 

  } 

        return $registry; 

     } 

 

 Στην php5 που είναι αμιγώς αντικειμενοστραφής γλώσσα, προτείνεται μια 

καλύτερη υλοποίηση του προτύπου singleton: 

/**   

* The one instance  

*/ 

 static private $instance = false; 

 

/** 

* Make the constructor private. 

*/ 

 private function __construct() {} 

/** 

* Use this static method to get at the one instance. 

 */ 

 static public function singleton() 

 { 

  if (!self::$instance)  

  { 

   self::$instance = new Singleton(); 

  } 

 return self::$instance; 

 } 

 

 

6.1.3  Το Πρότυπο Σχεδιασμού Observer (Παρατηρητής)  

 Σκοπός του προτύπου Observer (παρατηρητής) είναι ο ορισμός μιας σχέσης 

εξάρτησης ένα-προς-πολλά μεταξύ αντικειμένων, έτσι ώστε όταν μεταβάλλεται η 

κατάσταση ενός αντικειμένου, όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα να ενημερώνονται και να 

τροποποιούνται αυτόματα .  

 Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η λειτουργικότητα κάποια από τις κλάσεις 
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αναλαμβάνει να εγγράφει τους παρατηρητές σε λίστες που δημιουργεί μέσα στο σώμα της.  

Κάθε παρατηρητής ενημερώνει και ένα διαφορετικό αντικείμενο – ενδιαφερόμενο ή ακόμη 

και το ίδιο αντικείμενο αλλά για διαφορετική ιδιότητα της κλάσης στην οποία φιλοξενείται. 

 Επανερχόμενοι στο παράδειγμα της βιβλιοθήκης, αν υπάρχουν διάφοροι φορείς 

που ενδιαφέρονται για τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης θα μπορούσε ο καθένας από 

αυτούς να θέσει τον παρατηρητή του σε μία λίστα παρατηρητών που του διαθέτει η 

βιβλιοθήκη. Ο κάθε παρατηρητής ενημερώνει τον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο για ένα 

συγκεκριμένο πεδίο μέσω της βιβλιοθήκης. Όποτε αλλάζει η κατάσταση των 

καταχωρήσεων στη βιβλιοθήκη, για παράδειγμα μετά την εισαγωγή ενός νέου βιβλίου, η 

κλάση καλεί μία μέθοδό της η οποία ενημερώνει όλους τους παρατηρητές ότι κάτι έχει 

αλλάξει. Από εκεί και μετά ο κάθε παρατηρητής ανάλογα με το πώς έχει υλοποιηθεί, αντλεί 

την πληροφορία που τον απασχολεί. 

 Σε αυτό το πρότυπο η έννοια της αφαίρεσης έγκειται στο γεγονός ότι η κλάση 

της βιβλιοθήκης δεν υλοποιεί  τη λειτουργικότητα ενός συγκεκριμένου παρατηρητή.  

Αντιθέτως το μόνο που κάνει είναι να περιέχει μία δομή στην οποία να μπορεί να εγγράφει 

αντικείμενα μιας αφηρημένης κλάσης. Το τι κάνει το κάθε αντικείμενο – παρατηρητής έχει 

να κάνει με την συγκεκριμένη υλοποίηση στην απορρέουσα της αφηρημένης κλάσης. Στην 

ουσία η βασική δομή του προγράμματος το μόνο που κάνει, είναι να χτυπάει ένα 

καμπανάκι προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 Το horde προτείνει τον ακόλουθο κώδικα για την υλοποίηση του προτύπου του 

παρατηρητή: 

 
function attach(&$observer) 

{ 

 $this->_observers[$observer->getId()] =& $observer; 

} 

function detach(&$observer) 

{ 

 unset($this->_observers[$observer->getId()]); 

} 

 

function notify() 

{ 

 foreach ($this->_observers as &$observer) 

  { 
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  $observer->update($this); 

 } 

} 

 

 Οι συναρτήσεις “attach” και “detach” εγγράφουν και διαγράφουν τον 

παρατηρητή από τη λίστα παρατηρητών. Η συνάρτηση “notify” ενημερώνει όλους τους 

παρατηρητές σε περίπτωση κάποιας αλλαγής. Αυτός ο κώδικας περιέχεται στην 

υλοποίηση της κλάσης για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον παρατήρησης, όπως η 

κλάση της βιβλιοθήκης που περιγράφηκε ανωτέρω. 

 Προκειμένου να λειτουργήσει το πρότυπο observer, χρειάζεται ακόμη ένα 

κομμάτι κώδικα που αντιστοιχεί στις λειτουργίες του ενδιαφερόμενου – παρατηρητή.  

 
    function update(&$subject) 

    { 

        // Do what needs to be done. 

    } 

 

 Η υλοποίηση της μεθόδου update() γίνεται στον ορισμό της καθεμιάς κλάσης 

παρατηρητή, η οποία θα είναι απορρέουσα της αφηρημένης κλάσης “παρατηρητής”. Οι 

συγκεκριμένες λειτουργίες που θα υλοποιεί ο κάθε παρατηρητής, ποικίλουν αναλόγως του 

ενδιαφέροντός του. 

 

 

6.1.4  Το Πρότυπο Σχεδιασμού Model/View/Controller  (MVC) 

 Το πρότυπο Model/View/Controller είναι μια πιο εξειδικευμένη εκδοχή 

του προτύπου Observer. Για την ακρίβεια είναι μία μίξη των προτύπων Observer, 

Strategy και Composite. Μέσα σε αυτό το συγκεχυμένο μοντέλο υπάρχουν οι εξής 

ρόλοι ανά πρότυπο: 

 

• Το πρότυπο Observer περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι όψεις 

(views) και τα μοντέλα (models). 

• Το πρότυπο Composite επιτρέπει τη δημιουργία όψεων μέσα από άλλες όψεις. 

• Το πρότυπο Strategy δίνει τη δυνατότητα στις όψεις να χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς ελεγκτές (Controllers). 
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 Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του μοντέλου μπορούμε να 

φανταστούμε σαν μοντέλο ένα κομμάτι κώδικα html το οποίο χρησιμοποιείται σαν 

σκελετός μιας εφαρμογής. Ομοίως κάποιος κώδικας css αποτελεί την όψη (view) του 

μηχανισμού.  

 Ο σκοπός του μοντέλου είναι να διαχωρίσει παντελώς την όψη ενός 

μηχανισμού από την επιχειρησιακή του λογική. Όλη η λειτουργικότητα ενσωματώνεται 

μέσα στον κώδικα html, δηλαδή στο μοντέλο και όλη η μορφοποίηση στο css, δηλαδή 

στην όψη. Αυτό το πρότυπο σχεδιασμού είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία του 

σημασιολογικού ιστού και επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών όψεων του ίδιου 

αντικειμένου χωρίς να γίνεται καμία παρέμβαση στο μοντέλο.  

 Ο Controller είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο ενεργοποιεί διαφορετική όψη 

αναλόγως της επιθυμίας του εκάστοτε χρήστη. Μπορούμε να φανταστούμε σαν 

διαφορετικούς Controllers τρεις διαφορετικές διεπαφές χρήστη, την διεπαφή μέσω 

γραμμής εντολών (command line controller), μέσω διαδικτύου (web 

controller) και υπηρεσιών διαδικτύου (web services controller). Αναλόγως 

της φύσης του χρήστη, οι controllers παίρνουν την είσοδο του χρήστη και τη 

διαβιβάζουν στο αντίστοιχο μοντέλο και όψη. 

 

 

6.2 Είσοδος Χρήστη 
 Προκειμένου κάποιος χρήστης να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή 

θα πρέπει να κάνει login στη φόρμα εισόδου. Για να γίνει ένα επιτυχημένο login θα 

πρέπει το horde μέσα από κάποιον μηχανισμό να αυθεντικοποιήσει το χρήστη. 

Προκειμένου να γίνει αυτό η πλατφόρμα διαθέτει μία σειρά από μηχανισμούς 

πιστοποίησης μέσω των οποίων  διασταυρώνονται τα στοιχεία των χρηστών και τους 

επιτρέπεται ή όχι η είσοδος. Στην Εικόνα 12 φαίνεται η φόρμα εισόδου που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης για να συνδεθεί. 
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Εικόνα 12 

 

 Η έκδοση 3.1.4 της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται σε αυτήν την αναφορά, 

παρέχει είκοσι-τέσσερις  διαφορετικές διεπαφές πιστοποίησης χρηστών. Προκειμένου να 

λειτουργήσει καθεμία από αυτές τις εφαρμογές απαιτείται να έχει στηθεί και ο αντίστοιχος 

οδηγός (driver). Στην τρίτη ενότητα περιγράφηκε η εγκατάσταση του Dovecot 

IMAP/POP3 Server ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σαν περιβάλλον πιστοποίησης μέσω 

του driver IMP που εγκαταστάθηκε με το horde.  Εναλλακτικά θα παρουσιαστεί και η 

πιστοποίηση μέσω SQL και συγκεκριμένα μέσα από τον πίνακα horde-users της Βάσης 

Δεδομένων MySQL που χρησιμοποιεί το horde.  

 Ανεξάρτητα με το περιβάλλον πιστοποίησης η διαχείριση των emails απαιτεί 

πιστοποίηση στον IMAP Server. Συνεπώς αν επιλεγεί κάποιος άλλος μηχανισμός 

πιστοποίησης όπως η χρήση SQL, όταν ο χρήστης θελήσει να επεξεργαστεί το Mailbox 

του, τότε θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερο εσωτερικό login, ειδικά για τον IMAP 

Server. Τέτοια προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση ενός LDAP Server, 

η εγκατάσταση όμως του  οποίου ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της αναφοράς. 

 

 

6.3 Δομή της Σελίδας - Template και css  
 Εφόσον έχει στηθεί σωστά ο μηχανισμός πιστοποίησης που έχει επιλεγεί από 

το διαχειριστή του horde 3 και έχουν εισαχθεί έγγυρα στοιχεία χρήστη, τότε μπορεί να 
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γίνει εισαγωγή στην εφαρμογή όπως φαίνεται στην Εικόνα 13. 

 

 
Εικόνα 13 

 

 Παρατηρώντας αυτήν την πρώτη εικόνα της εφαρμογής είναι εφικτό να 

περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δόμησής της.  Από τις εικόνες, Εικόνα 12 και 

Εικόνα 13 είναι προφανές ότι έχουν στηθεί κάποια γραφικά ειδικά για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, δηλαδή έχει φτιαχτεί ένα ειδικό template για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου.  

 Τα templates είναι αρχεία που χρησιμοποιεί το horde 3 προκειμένου να 

διαχωρίσει την εμφάνιση της σελίδας από την επιχειρησιακή λογική. Έχει γίνει μία αρκετά 

καλή προσπάθεια από την ομάδα ανάπτυξης του horde προκειμένου να δομήσουν την 

πλατφόρμα με τη λογική του web 23. Τα κομμάτια κώδικα που αφορούν την εμφάνιση του 

ιστοτόπου είναι σχετικά καλά διαχωρισμένα από τα κομμάτια που υλοποιούν τη 

λειτουργικότητα. Αυτό διευκολύνει στην κατανόηση της εφαρμογής σε προγραμματιστικό 

επίπεδο, αρκεί να μελετήσει κανείς τη λογική της.   

 Δυστυχώς δεν είναι όλη η εφαρμογή δομημένη κατά αυτόν τον τρόπο αλλά 

υπάρχουν ακόμη κομμάτια κώδικα υλοποιημένα εκτός αυτών των προδιαγραφών. Για 

παράδειγμα τα βασικά templates του horde ενσωματώνουν κάποια κομμάτια php μέσα 

στον σκελετό της εφαρμογής, που κανονικά θα έπρεπε να είναι φτιαγμένος από καθαρή 

html, προκειμένου να καταδείξουν πού ακριβώς τοποθετείται η παραγόμενη πληροφορία 

της ιστοσελίδας.  

 Υπάρχουν γενικότερα αρκετά προβλήματα σε θέματα αρχιτεκτονικής της 
                                                 
3 web 2: Συντόμευση που περιγράφει τις τάσεις στη χρήση του διαδικτύου και του 

σχεδιασμού ιστοσελίδων (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2). 
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εφαρμογής. Στις ομάδες συζητήσεων του horde, η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται ότι θα 

ξεπεραστούν σε επόμενες εκδόσεις. Ήδη στην έκδοση 3.2 της πλατφόρμας που βρίσκεται 

ακόμη σε ανάπτυξη, έχει απλοποιηθεί αρκετά ο μηχανισμός του template. Το μόνο 

σίγουρο είναι ότι μέχρι την επίσημη εφαρμογή του σημασιολογικού ιστού και μίας σειράς 

από νέες τεχνολογίες όπως το css3, δεν πρόκειται να ξεπεραστούν απόλυτα αυτά τα 

προβλήματα. 

 Κάθε μηχανισμός του horde 3 έχει το δικό του template. Τα templates 

συνήθως βρίσκονται στη θέση $MODULE_WEBROOT/templates. Κάθε template 

χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο theme το οποίο επιλέγεται από το φάκελο 

$MODULE_WEBROOT/themes.  

 Κάθε theme είναι ένα αρχείο css το οποίο καθορίζει τους χρωματικούς 

συνδυασμούς της σελίδας.  Με τη βασική εγκατάσταση του horde 3 παρέχονται είκοσι-έξι 

themes. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το theme της 

αρεσκείας του. Ο προγραμματιστής της εφαρμογής μπορεί να φτιάξει ένα καινούριο theme 

όπως αυτό της Εικόνα 13.  

 Προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των προυπάρχοντων themes και 

των καινούριων, που ενδεχομένως να αναπτυχθούν, θα πρέπει ο προγραμματιστής να 

φροντίσει ώστε να ακολουθήσει την προτυποποίηση που υπαγορεύει το template. Αν 

αλλάξει κάτι στη δομή του template, για παράδειγμα ένα id ή ένα class, τότε θα 

πρέπει το καινούριο id ή class να εισαχθεί σε όλα τα προϋπάρχονται themes.  

 Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί με το theme της Εικόνα 13. Παρατηρώντας την 

Εικόνα 13, επάνω και αριστερά υπάρχει το λογότυπο του Πανεπιστημίου. Προκειμένου να 

τοποθετηθεί εικόνα σε εκείνο το σημείο χρειάστηκε να κατασκευαστεί ένα νέο id στο 

καινούριο theme (pamak) με όνομα menu_logo. Αυτό το id  περιέχει τον παρακάτω 

κώδικα: 

 
 #menu_logo 

 { 

  height:100px;    

   background: url(images/pamak_logo.jpg) no-repeat; 

 } 

 

 Ο κώδικας του id menu_logo δίνει ύψος 100 pixels στο κελί που καλείται και 

θέτει σαν φόντο του κελιού την εικόνα pamak_logo.jpg   που βρίσκεται στο φάκελο 
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images του theme.  Εάν είναι επιθυμητό όλα τα themes να εμφανίζουν το ίδιο logo σε 

αυτό το σημείο, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο id στο κάθε css ξεχωριστά και να εισαχθεί η 

εικόνα στον αντίστοιχο φάκελο images. Το template θα ψάξει στο εκάστοτε theme να 

εντοπίσει το id menu_logo και όπου δεν υπάρχει δεν θα εμφανίζεται η εικόνα.  

 Σε περίπτωση που θέλετε να επιτύχετε διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα για τη 

σελίδα σας και χρειαστεί να πειράξετε τόσο το template όσο και το theme, μπορείτε να 

ορίσετε το δικό σας theme σαν προεπιλεγμένο για όλους τους χρήστες και να κλειδώσετε 

αυτήν την επιλογή. Δηλαδή να μην επιτρέπετε στους χρήστες να φορτώνουν ο καθένας το 

theme της αρεσκείας του. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να εντοπίσετε στο αρχείο 

'$HORDE_WEBROOT/config/prefs.php' την γραμμή “// UI theme” και να 

αλλάξετε τις γραμμές που ακολουθούν ως ακολούθως: 

 
 // UI theme 

 $_prefs['theme'] = array( 

  'value' => 'pamak', 

   locked' => true, 

 'shared' => true, 

   'type' => 'select', 

     'desc' => _("Select your color scheme.") ); 

 

 Στον παραπάνω κώδικα το πεδίο “value” καθορίζει το theme που 

φορτώνεται. To πεδίο “locked” καθορίζει το αν παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη του 

horde 3 να αλλάξει theme φορτώνοντας ένα από τα υπόλοιπα. 

 Εάν πάλι υπάρχει η απαίτηση να διατεθούν στο χρήστη μερικά themes 

μορφοποιημένα αλλά όχι μόνο ένα, τότε μπορείτε να αφήσετε στο πεδίο “locked” την 

τιμή “false” και στο πεδίο “value” την τιμή του theme που θέλετε σαν προεπιλεγμένο 

αλλά στο φάκελο με τα themes να αφήσετε μόνο αυτά που επιθυμείτε και τα υπόλοιπα να 

τα διαγράψετε.   

 Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα κάνει 

login, οπότε εάν είστε ήδη στο περιβάλλον του horde κάντε logout και μετά ξανά 

login. Όλες οι προτιμήσεις που έχουν θέσει οι χρήστες αναφορικά με θέματα 

μορφοποίησης, αποθηκεύονται σε έναν πίνακα στη βάση δεδομένων με όνομα 

“horde_prefs”. Καλό θα είναι να αδειάσετε αυτόν τον πίνακα για να είστε σίγουροι ότι 

όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την ίδια οπτική απολαβή από τη σελίδα σας.  
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6.4 Διεπαφή Χρήστη 
 Προκειμένου το horde 3 να διατηρεί κοινή μορφοποίηση με όλα τα 

υποσυστήματα που ενσωματώνει, έχει θεσπίσει ένα κοινό πρότυπο βάσει του οποίου 

αναπτύσσονται όλες οι εφαρμογές.  Βάσει αυτού του προτύπου διακρίνονται δύο περιοχές.  

 Η πρώτη λέγεται “sidepanel” ή “πλευρικό πάνελ” σε ελεύθερη 

μετάφραση.  Η μπάρα αυτή βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της σελίδας όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 13 και δίνει στο χρήστη πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα που υπάρχουν 

διαθέσιμα στην εφαρμογή. Εκεί υπάρχει ένα διαδραστικό, δενδρικό μενού μέσα από το 

οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ή να συμπτύσσει τις εφαρμογές και τις 

υποεπιλογές τους. Η δενδρική δομή μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως από το αρχείο 

registry.php, που βρίσκεται μέσα στο φάκελο config του horde 3. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό το αρχείο. 

 Η δεύτερη περιοχή εντοπίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας, δίπλα από το 

χώρο που έχει τοποθετηθεί το λογότυπο του Πανεπιστημίου στην Εικόνα 13 και λέγεται 

“menu”.  Στην περιοχή “menu” φορτώνονται οι επιλογές της εκάστοτε εφαρμογής που 

έχει επιλεγεί από τη περιοχή “sidepanel”.  Επίσης στην ίδια περιοχή υπάρχουν και 

κάποιες άλλες επιλογές που είναι κοινές σε όλους τους υπομηχανισμούς, όπως  οι 

επιλογές “Πρόβλημα”, ”Βοήθεια ” και ”Έξοδος”. Σκοπός τους είναι να παρέχουν 

επιπρόσθετη βοήθεια στο χρήστη. 

 

 

6.4.1 Παραμετροποίηση του sidepanel 
 Προκειμένου να παραμετροποιηθεί η δομή που εμφανίζεται στη περιοχή 

“sidepanel”, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο αρχείο “registry.php”. Αν 

ανοίξετε αυτό το αρχείο θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά τμήματα κώδικα καθένα 

από τα οποία είναι υπεύθυνα για κάποιο μηχανισμό.  Σε κάθε τμήμα από αυτά υπάρχουν 

κάποια σημαντικά πεδία που καθορίζουν μερικές από τις ιδιότητές του.  Στη συνέχεια 

παρατίθεται ενδεικτικά ένα τέτοιο τμήμα κώδικα.  

 
 $this->applications['skeleton'] = array( 

  'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../skeleton', 

  'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 
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'/skeleton', 

   'name' => _("Xρήσιμοι Σύνδεσμοι"), 

    'status' => 'active', 

  'provides' => 'skeleton', 

   'menu_parent' => 'website'); 

 

 Το πεδίο “name” αν οριστεί και δεν παραβλεφθεί, ορίζει το όνομα του 

μηχανισμού που φορτώνεται σε εκείνο το σημείο. Το λεκτικό που θα οριστεί σε αυτήν την 

μεταβλητή θα είναι και ο σύνδεσμος μέσω του οποίου ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις 

λειτουργίες ενός μηχανισμού.  

 Το πεδίο “menu_parent” ορίζει το γονικό στοιχείο κάτω από το οποίο θα 

αναπτύσσεται ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Στην όγδοη ενότητα που περιγράφεται η 

διαδικασία προσθήκης και δημιουργίας ενός νέου μηχανισμού στο horde 3,  

περιγραφονται περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το πεδίο αυτό.   

 Ο διαχειριστής του horde 3 έχει δυνατότητα παραμετροποίησης του 

“sidepanel” έτσι ώστε διαφορετικές ομάδες χρηστών ή χρήστες να βλέπουν και 

διαφορετικές επιλογές σε αυτήν την περιοχή.  Όταν κάνει είσοδο στο horde 3 o 

διαχειριστής, στη δενδρική δομή του “sidepanel” εμφανίζεται μία επιλογή με τίτλο 

“Διαχείριση”, την οποία δεν τη βλέπουν άλλοι χρήστες.  Μέσα από την επιλογή 

“Διαχείριση” μπορεί ο διαχειριστής να κάνει πολλές παραμετροποιήσεις στο horde 3. 

Για την ακρίβεια όλες οι διαχειριστικές ενέργειες γίνονται μέσα από εδώ. Οτιδήποτε άλλο 

απαιτεί παρέμβαση στον κώδικα της εφαρμογής και φυσικά εξειδικευμένες γνώσεις από το 

διαχειριστή. 

 Μία από τις υποεπιλογές της επιλογής “Διαχείριση” είναι η επιλογή 

“Εξουσιοδοτήσεις” όπως φαίνεται στην Εικόνα 14 ακολούθως. 
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Εικόνα 14 

 

 Πατώντας την επιλογή “Εξουσιοδοτήσεις” ανοίγει στην κεντρική περιοχή 

μία σελίδα με όλες τις διαθέσιμες εξουσιοδοτήσεις του συστήματος. Στην Εικόνα 14 

εμφανίζονται τέσσερις μόλις εξουσιοδοτήσεις καθότι μόνο αυτές έχει δημιουργήσει ο 

διαχειριστής μέχρι τώρα.  

 Δίπλα από τον τίτλο κάθε εξουσιοδότησης υπάρχουν τρία εικονίδια. Κάνοντας 

κλικ στο μεσαίο από αυτά μπορούμε να επεξεργαστούμε την συγκεκριμένη 

εξουσιοδότηση. Στην Εικόνα 14 έχει επιλεγεί το εικονίδιο της επεξεργασίας για την 

εξουσιοδότηση με τίτλο “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”.    

 Ο καθορισμός της κάθε εξουσιοδότησης γίνεται μέσα από τέσσερις καρτέλες οι 

οποίες εμφανίζονται όταν επιλεγεί το εικονίδιο της επεξεργασίας. Μέσα από αυτές τις 

καρτέλες ο διαχειριστής της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να ορίσει τους χρήστες και τις 

ομάδες χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο υποσύστημα.   

 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα της Εικόνα 14, ορίζονται δικαιώματα πρόσβασης 

για το υποσύστημα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” το οποίο αναπτύχθηκε πιλοτικά στα 

πλαίσια αυτής της εφαρμογής. Στην όγδοη ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία μέσω της 

οποίας προστίθεται ένα νέο υποσύστημα. Σε αυτό το σημείο περιγράφεται ο τρόπος  με 

τον οποίο καθορίζεται η πρόσβαση σε ένα ήδη υπάρχον υποσύστημα.  
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 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 14 έχει επιλεγεί η καρτέλα  “Ομάδες” και έχει 

οριστεί στην ομάδα “pamak group” πρόσβαση στο υποσύστημα “Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι”. Συγκεκριμένα έχουν δοθεί τα δικαιώματα εμφάνισης, ανάγνωσης, 

επεξεργασίας και διαγραφής. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα 

χρηστών με όνομα ”pamak group” μπορούν να προσπελαύνουν με τα προαναφερθέντα 

δικαιώματα το υποσύστημα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”. 

 Σε αυτό το σημείο έχουν εισαχθεί πολλές καινούριες έννοιες οι οποίες δεν έχουν 

περιγραφεί μέχρι στιγμής και ίσως μπερδεύουν τον αναγνώστη. Αρκεί  να αναφέρουμε ότι 

το horde 3 είναι δομημένο έτσι ώστε να υποστηρίζει σενάρια χρηστών και ομάδων 

χρηστών σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα υποσυστήματα.  

 Συγκεκριμένα το horde 3 είναι μια συνεργατική εφαρμογή στο διαδίκτυο όπου 

οι χρήστες της μπορούν να προσπελαύνουν διαμοιραζόμενους πόρους και να διαθέτουν 

δικούς τους σε άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η πρόσβαση 

των χρηστών στα υποσυστήματα της εφαρμογής  είναι παραμετρική κάτι που αναδεικνύει 

ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της εφαρμογής horde 3. 

 

 

6.4.2 Παραμετροποίηση του menu 

 Η περιοχή του template που χαρακτηρίζεται με το όνομα “menu” 

ενημερώνεται διαχειριστικά. Συγκεκριμένα εφόσον έχει συνδεθεί κάποιος σαν διαχειριστής, 

μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις“ του  “sidepanel” και να οδηγηθεί σε 

μία σελίδα από όπου μπορεί να διαχειριστεί τις παραμέτρους καθενός εκ των 

υποσυστημάτων ξεχωριστά, όπως αυτή φαίνεται στην Εικόνα 15. 
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Εικόνα 15 

 

 Στη λίστα που ανοίγει εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί 

στη πλατφόρμα horde 3. Εκτός από τη παραμετροποίηση του μενού μέσα από αυτήν τη 

σελίδα γίνονται όλες οι ενέργειες παραμετροποίησης για όλα τα υποσυστήματα.  

 Επιλέγοντας την εφαρμογή “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” που είναι τελευταία στη 

λίστα μπορούμε να δούμε όλες τις δυνατότητες παραμετροποίησης που μας παρέχει το 

horde 3, όπως περιγράφει η Εικόνα 16. 
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Εικόνα 16 

 

 Παρατηρώντας την Εικόνα 16 διακρίνεται το λεκτικό “Menu Settings”. Πιο 

κάτω ένα επεξηγηματικό σχόλιο ενημερώνει το χρήστη ότι μέσα από αυτήν την  ρουτίνα 

μπορεί να επιλέξει ποια υποσυστήματα θέλει να εμφανίζονται στο μενού της εφαρμογής 

“Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”.  Έστω ότι επιλέγουμε την εφαρμογή “goops”. Αυτή η 

ενέργεια θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας συντόμευσης στο μενού του 

υποσυστήματος “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” ο οποία θα οδηγεί στο υποσύστημα 

“goops”, όπως εικονίζεται ακολούθως. 

 

 
Εικόνα 17 

 

 Στην Εικόνα 17 εικονίζεται η εφαρμογή “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” η οποία 

πληροφορεί τον χρήστη της εφαρμογής για μια σειρά από χρήσιμους συνδέσμους 

σχετικούς με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στο μενού αυτής της εφαρμογής εμφανίζεται 

και η επιλογή “Μηχανές Αναζήτησης” η οποία οδηγεί τον χρήστη στο υποσύστημα 

“goops”. Πρόκειται για τη προσθήκη που μόλις υλοποιήσαμε στο μενού. 
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6.5 Δομή του Συστήματος Αρχείων 
 Όλες οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από το horde, κάνουν χρήση μιας 

συγκεκριμένης προτυποποίησης αναφορικά με τη δομή των αρχείων που χρησιμοποιούν. 

Αυτό συμβαίνει για να είναι εύκολη η κατανόηση του κώδικα μιας ξένης εφαρμογής που 

έχει γραφτεί για το horde αλλά και για λόγους επαναχρησιμοποίησης κώδικα. 

Συγκεκριμένα η κοινή δομή περιγράφεται μέσα από τον Πίνακας 1 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 1 

Κατάλογος Ιδιότητα 

/ 
Ο αρχικός κατάλογος που περιέχει τα scripts τα οποία καλούνται 

άμεσα από τον φυλλομετρητή του χρήστη. 

config/ Αρχεία παραμετροποίησης 

docs/ Περιγραφή της εφαρμογής για το διαχειριστή (documentation) 

lib/ Βιβλιοθήκη με αρχεία της συγκεκριμένης εφαρμογής 

locale/ Μεταγλωττισμένες μεταφράσεις και αρχεία βοήθειας 

po/ Μεταφράσεις 

scripts/ CLI scripts για εγκατάσταση και συντήρηση 

scripts/sql/ SQL scripts για εγκατάσταση 

scripts/upgrades/ CLI και  SQL scripts για αναβαθμίσεις 

templates/ Αρχεία του Template 

themes/ Αρχεία css και κατάλογοι του γραφικού (theme) 

themes/graphics/ Εικονίδια της εφαρμογής 

 

 

 Συνήθως οι εφαρμογές περιέχουν περισσότερους καταλόγους το πλήθος των 

οποίων ποικίλει αναλόγως της έκτασης της εφαρμογής. 

 Αν υπάρχουν πολλά scripts ελέγχου θα είναι ομαδοποιημένα  σε 

υποκαταλόγους μέσα στο βασικό κατάλογο . 

 Ο κατάλογος “lib/” μπορεί να έχει πολλά επίπεδα υποκαταλόγων. 
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 Ο κατάλογος “locale/” περιέχει έναν ξεχωριστό υποκατάλογο για κάθε 

γλώσσα που υποστηρίζει το υποσύστημα.  Αυτοί οι υποκατάλογοι περιέχουν το 

μεταφρασμένο αρχείο βοήθειας help.xml και τον κατάλογο “LC_MESSAGES/”, ο οποίος 

περιέχει την πραγματική - μεταγλωττισμένη μετάφραση, η οποία είναι ένα αρχείο με 

κατάληξη “.mo”, όπως το “imp.mo” για τον μηχανισμό imp. 

  Ο κατάλογος “scripts/” ενδέχεται να περιέχει και άλλους υποκαταλόγους 

για ειδικές λειτουργίες του συγκεκριμένου υποσυστήματος. 

 Ο κατάλογος “templates/” ομαδοποιεί όλα τα templates σε 

υποκαταλόγους ανάλογα με το script που τα καλεί. Για παράδειγμα για το script 

list.php, μέσα στο φάκελο templates θα υπάρχει έναν υποκατάλογος με όνομα 

“list”. 

 Κάθε γραφικό (theme), περιέχει έναν υποκατάλογο το όνομα του οποίου είναι 

δηλωτικό των ιδιοτήτων του. Για παράδειγμα το όνομα του καταλόγου “bluewhite” 

δηλώνει ότι περιέχει χρωματική πληροφορία για να δώσει στο horde δύο βασικά 

χρώματα, το άσπρο και το μπλε. Αυτή η πληροφορία είναι αποθηκευμένη σε ένα αρχείο με 

κατάληξη “.css” που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο “bluewhite”.  Εάν το theme 

περιλαμβάνει και εικόνες όπως για παράδειγμα το theme με όνομα “pamak” που 

χρησιμοποιείται σε αυτήν την αναφορά, τότε μέσα στο φάκελο του theme, θα υπάρχει και 

ένας υποκατάλογος “graphics/”, ο οποίος θα περιέχει όλα τα εικονίδια που 

χρησιμοποιεί το υποσύστημα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι 

εσωτερικοί κατάλογοι μέσα στον κατάλογο  “graphics” που να φιλοξενούν υποσύνολα 

εικονιδίων, όπως για παράδειγμα ο κατάλογος “themes/graphics/flags' μπορεί να 

περιέχει μόνο σημαίες που πρέπει να χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

 

 

6.6  Αρχεία Παραμετροποίησης 
 Όλα τα υποσυστήματα του horde 3 χρησιμοποιούν αρχεία παραμετροποίησης 

τα οποία βρίσκονται στους υποκαταλόγους τους με όνομα “config/”. Όλα τα αρχεία 

παραμέτρων είναι αρχεία με κατάληξη “.php”. Η ορθότητα του php κώδικα υπαγορεύει 

και την ορθή λειτουργία του υποσυστήματος. Αν ο διαχειριστής συντάξει λάθος κώδικα 

τότε θα προκαλέσει προβλήματα.   

 Παρατηρώντας κανείς τα αρχεία παραμετροποίησης διαπιστώνει ότι δεν 

πρόκειται για τίποτα παραπάνω από πίνακες της php. Όλα τα αρχεία παραμετροποίησης 

του horde 3 έχουν τη μορφή πινάκων για να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη η 
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τροποποίησή τους. Αυτά τα αρχεία παραμετροποιούνται σε μεγάλο βαθμό με γραφικό 

τρόπο, μέσα από την επιλογή “Ρυθμίσεις”, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15. Σε ειδικές 

όμως περιπτώσεις οι διαθέσιμες επιλογές παραμετροποίησης μπορεί να μην είναι αρκετές 

και να χρειαστεί να ο διαχειριστής να γράψει λίγο κώδικα σε php. 

 Γενικά τα αρχεία παραμετροποίησης περιέχουν κώδικα τη εξής μορφής: 
 <?php 

 $conf['sitename']='APP'; 

 $conf['debug_level'] = E_ALL; 

 $conf['max_exec_time'] = 0; 

 $conf['use_ssl'] = 2; 

 $conf['umask'] = '077'; 

 $conf['compress_pages'] = true; 

 ?>  

 Προκειμένου να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη η διαχειριστική παρέμβαση σε 

επίπεδο κώδικα, η ομάδα ανάπτυξης του horde, έχει φροντίσει ώστε να εμπλουτίσει κατά 

το βέλτιστο δυνατό με σχόλια όλα τα κομμάτια κώδικα.  

 Το γεγονός ότι τα αρχεία παραμέτρων είναι γραμμένα σε php και όχι σε κάποια 

άλλη μορφή, δεν είναι τυχαίο. Απεναντίας  υπάρχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

Επειδή όλη η εφαρμογή είναι γραμμένη σε php, δεν υπάρχει απαίτηση τα αρχεία 

παραμετροποίησης να μετατραπούν σε κάποια άλλη μορφή (parsing) προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν. Γίνεται άμεση χρήση τους στη πρωτογενή τους μορφή. 

 Οι τιμές που παίρνουν τα πεδία των αρχείων παραμετροποίησης 

ενσωματώνουν όλα τα πλεονεκτήματα της php. Δηλαδή μπορεί να είναι μεταβλητές και όχι 

σταθερές, οι οποίες να φιλτράρονται μέσα από regular expressions της php ή ακόμη 

και να προέρχονται από μεταβλητές του περιβάλλοντος και του server.  Για παράδειγμα 

η μεταβλητή ($_SERVER['SERVER_NAME']) μπορεί να φέρει το όνομα του server σε 

οποιοδήποτε αρχείο παραμετροποίησης, απευθείας μέσω της php και χωρίς να χρειαστεί 

κάποια ειδική ρουτίνα του horde. 

 Διαχειριστές που ενδεχομένως έχουν μεγάλη εμπειρία στη php, μπορούν να 

γράψουν συναρτήσεις ο οποίες να επιστρέφουν δυναμικά τιμές, σε μεταβλητές που 

καθορίζουν τις απολύτως βασικές παραμέτρους του horde. Για παράδειγμα η μεταβλητή 

$servers['host'] περιέχει τη τιμή του ενεργού host στο server ο οποίος λειτουργεί 

το horde. Θα μπορούσε να γραφτεί κάποια συνάρτηση με όνομα “lookup_host();” η 

οποία να τροφοδοτεί δυναμικά αυτή τη μεταβλητή μέσα σε ένα αρχείο παραμέτρων. Έτσι 
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θα μπορεί το horde να αντλεί δυναμικά τον τρέχοντα host που αιτείται κάτι από την 

εφαρμογή αντί να περιέχει συνθήκες ελέγχου και δομές switch-case προκειμένου να 

κάνει τους επιθυμητούς ελέγχους. Για παράδειγμα θα μπορούσε μέσα σε κάποιο αρχείο 

παραμετροποίησης να γραφτεί μία γραμμή κώδικα της μορφής: 

 
 $servers['host'] = lookup_host();  

 

 Η τιμή του host μπορεί να έρχεται μέσα από κάποια Βάση Δεδομένων ή από 

έναν κατάλογο LDAP, αναλόγως των πόρων μέσω των οποίων διατίθεται η πληροφορία 

στην εφαρμογή. 

 Υπάρχει μία σειρά από προτυποποιημένα αρχεία παραμέτρων τα οποία μπορεί 

να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά για μία εφαρμογή, τα οποία όμως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαμέσου όλων των εφαρμογών. Τέτοια αρχεία είναι τα ακόλουθα: 

 

• conf.php:  Αυτό είναι το κεντρικό αρχείο παραμετροποίησης το οποίο περιέχει 

γενικές πληροφορίες για κάθε εφαρμογή. 

• prefs.php: Αυτό το αρχείο ελέγχει τις διαθέσιμες προτιμήσεις του χρήστη για μία 

εφαρμογή, τις προεπιλεγμένες τιμές των πεδίων καθώς επίσης και ελέγχους για το 

αν ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιήσει συγκεκριμένα πεδία ή όχι.  

• mime _drivers.php:  Αυτό το αρχείο ελέγχει τους τοπικούς MIME drivers για 

την εκάστοτε εφαρμογή. Για την ακρίβεια καθορίζει ποια είδη αρχείων είναι ορατά 

και αν είναι διαθέσιμα ή όχι για κατέβασμα. 

• servers.php, backends.php, sources.php: Αν κάποια εφαρμογή μπορεί 

να διασυνδεθεί με διαφορετικούς servers, backends και καταλόγους, η 

αντίστοιχη παραμετροποίηση γίνεται μέσω αυτών των αρχείων. 

 

 Υπό κανονικές συνθήκες τα αρχεία παραμετροποίησης συνοδεύονται και από 

ομώνυμα αρχεία με την κατάληξη .dist. Τα αρχεία με αυτήν την κατάληξη περιέχουν 

παραδείγματα για το πως μπορούν να παραμετροποιηθούν τα κανονικά αρχεία 

παραμετροποίησης. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι να αντιγράφονται τα αρχεία με 

κατάληξη .dist και κατόπιν, αφού τους αφαιρεθεί η κατάληξη να χρησιμοποιούνται σαν 

αρχεία παραμετροποίησης, αφότου γίνουν φυσικά οι κατάλληλες διορθώσεις στο σώμα 

του κώδικά τους. 

 Από τα προαναφερθέντα αρχεία εξαιρείται μόνο το αρχείο conf.php  το οποίο 
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δεν διατίθεται με αντίστοιχο conf.php.dist αλλά αντί αυτού συνοδεύεται από ένα άλλο 

αρχείο με όνομα conf.xml4. Αυτό το αρχείο περιέχει όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά 

και τις προεπιλεγμένες τιμές παραμετροποίησης σε μορφή XML.  Από αυτό το αρχείο 

παράγεται μία γραφική διασύνδεση μέσω της οποίας οι διαχειριστές εφαρμόζουν την 

παραμετροποίηση που επιθυμούν στο horde.  

 Η πρόσβαση στα αρχεία παραμετροποίησης όπως και σε όλη την εφαρμογή 

γίνεται μέσω φυλλομετρητή. Η Εικόνα 16 που σχολιάστηκε ανωτέρω παρουσιάζει ένα 

τέτοιο αρχείο παραμετροποίησης. Εάν ο διαχειριστής επιλέξει να δημιουργήσει το αρχείο 

παραμετροποίησης από την αντίστοιχη επιλογή, στην ουσία κάνει submit τη φόρμα με τις 

php μεταβλητές και το αρχείο παραμετροποίησης με κατάληξη .php δημιουργείται 

αυτομάτως. Ανά πάσα στιγμή ο διαχειριστής είναι σε θέση να επαναορίσει το αρχείο 

παραμέτρων με χρήση της ίδιας γραφικής διασύνδεσης που χρησιμοποίησε την πρώτη 

φορά. Μπορεί επίσης να ανακτήσει την αρχική παραμετροποίηση του υποσυστήματος 

από αντίστοιχη επιλογή. Το μόνο που θα χρειαστεί να προσεχθεί επιπροσθέτως της 

ανωτέρω διαδικασίας είναι το να αποδοθούν δικαιώματα εγγραφής από το διαχειριστή 

μέσω του συστήματος αρχείων.  

 Η δημιουργία γραφικών διασυνδέσεων εξασφαλίζει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα για τη διαχείριση της εφαρμογής τα οποία καταγράφονται ως ακολούθως: 

 

• Οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν, συνήθως είναι μικρές και γίνονται άμεσα. 

• Ο διαχειριστής δεν πειράζει σε επίπεδο κώδικα την εφαρμογή με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται ασυνταξίες σε php κώδικα. 

• Τα αρχεία παραμέτρων μετά από οποιαδήποτε αλλαγή εξακολουθούν να 

αποτελούνται από καθαρή php.  

• Ο διαχειριστής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα μεταβολής των αρχείων 

παραμετροποίησης σε επίπεδο κώδικα. Αυτό ενδεχομένως να είναι επιθυμητό αν 

υπάρχουν απαιτήσεις επέκτασης κάποιας εφαρμογής καθώς οι νέες λειτουργίες 

που θα προγραμματιστούν θα χρειαστεί να συνοδεύονται και από κάποια 

αντίστοιχη διεπαφή διαχείρισης. 

 

 

6.7 Σημαντικά Αρχεία στο Horde 

 Το αρχείο horde/lib/core.php θέτει κάποιες βασικές ρυθμίσεις για την php. 

                                                 
4 conf.xml: Στο Παράρτημα Α περιγράφεται η δομή του αρχείου. 
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Επίσης φορτώνει τις βιβλιοθήκες που απαιτεί το horde για να λειτουργήσει τις εφαρμογές 

του και τέλος αρχικοποιεί το δημόσιο αντικείμενο Browser. 

 Μέσα σε κάθε υποσύστημα του horde υπάρχουν κάποια σημαντικά αρχεία τα 

σημαντικότερα εκ τον οποίων περιγράφονται ως ακολούθως: 

 Το αρχείο index.php φορτώνεται κάθε φορά που ένας χρήστης προσπελαύνει 

την εφαρμογή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό το αρχείο δεν έχει καμία 

λειτουργικότητα εκτός του να φορτώνει την προεπιλεγμένη  προβολή της εφαρμογής, 

καθότι αυτή εξαρτάται από τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη. 

 Το αρχείο lib/base.php φορτώνεται από κάθε script της εφαρμογής. Η 

λειτουργικότητα αυτού του αρχείου επικεντρώνεται στις εξής ενέργειες : 

• Θέτει κάποιες καθολικές μεταβλητές. 

• Θέτει κάποιες καθολικές σταθερές. 

• Φορτώνει το αρχείο core.php. 

• Αρχικοποιεί τη Registry5. 

• Ανακατευθύνει στη φόρμα εισόδου εάν ο χρήστης δεν είναι αυθεντικοποιημένος και 

απενεργοποιεί την πρόσβαση σε επίπεδο απλού επισκέπτη.  

• Φορτώνει τις βιβλιοθήκες του horde που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλες 

τις εφαρμογές. 

• Αρχικοποιεί το σύστημα ενημέρωσης (Notification System). 

• Φορτώνει ειδικές βιβλιοθήκες από κοινώς  χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. 

• Αρχικοποιεί ειδικά αντικείμενα και μεταβλητές από τις καθολικά χρησιμοποιούμενες 

εφαρμογές. 

• Ξεκινάει τη συμπίεση εξαγωγής.    

 

 Το αρχείο “lib/api.php” καθορίζει και εγκαθιστά όλες τις μεθόδους που μια 

εφαρμογή κοινοποιεί στις υπόλοιπες εφαρμογές του horde μέσω της Registry. 

 Το αρχείο “lib/version.php” απλά αρχικοποιεί μία σταθερά που δεν είναι 

άλλη από τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής (version number). 

 Το αρχείο “templates/common-header.inc” χρησιμοποιείται από όλα τα 

scripts της εφαρμογής σαν επικεφαλίδα της σελίδας. Ομοίως το αρχείο 

“templates/common-footer.inc” χρησιμοποιείται σαν υποσέλιδο (footer) των 

σελίδων της εφαρμογής.   

                                                 
5  Registry – αναλυτικές πληροφορίες: 

http://wiki.horde.org/Doc/Dev/Registry?referrer=Doc%2FDev%2FSpecialFiles 
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 Το αρχείο “themes/screen.css” είναι το αρχείο css που καθορίζει όλες τις 

πληροφορίες εμφάνισης της εφαρμογής  (cascade style sheets). 

 

 

6.8 Καθολικές Σταθερές και Αντικείμενα 
 Οι εφαρμογές του horde λειτουργούν με μια σειρά από δεδομένες σταθερές , οι 

σημαντικότερες από τις οποίες καταγράφονται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 2 

Σταθερά Ιδιότητα 

HORDE_BASE 
Η τοποθεσία (θέση) του συστήματος αρχείων 

του Horde (καθορίζεται μέσα σε κάθε 

εφαρμογή). 

APP_BASE 
Η τοποθεσία (θέση) του συστήματος αρχείων 

του υποσυστήματος. 

APP_TEMPLATES 
Η τοποθεσία (θέση) του συστήματος αρχείων 

του template του κάθε υποσυστήματος. 

APP_VERSION Ο αριθμός έκδοσης του κάθε υποσυστήματος 

 

 Επίσης υπάρχει ένα πλήθος από προκαθορισμένες καθολικές μεταβλητές και 

αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από όλες τις εφαρμογές. Αυτές οι μεταβλητές 

περιγράφονται στον Πίνακας 3. 

 

Πίνακας 3 

Μεταβλητή Ιδιότητα 

$conf 
Η παραμετροποίηση όπως έχει διαμορφωθεί 

(configuration hash) 

$prefs Οι προτιμήσεις του χρήστη 

$browser 

Η τοποθεσία (θέση) του συστήματος αρχείων 

του template του κάθε υποσυστήματος. 

$registry Η Registry του horde 

$language Η γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης 
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6.9 Η Registry 

 Η Registry του horde είναι ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς της 

πλατφόρμας και είναι αυτός που δηλώνει ρητά τη σύνθεση των υποσυστημάτων που 

λειτουργούν στην πλατφόρμα. Μπορούμε να πούμε ότι η registry κάνει όλα τα 

υποσυστήματα να παίζουν συγχρόνως.  Στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικότερες 

ιδιότητες της registry: 

 Η registry διατηρεί αναφορά σε μία λίστα εφαρμογών (application 

stack), για κάθε υποσύστημα που λειτουργεί στο horde παρέχοντας ενημέρωση για το 

ποιο υποσύστημα είναι σε λειτουργία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Καθώς ο χρήστης προσπελαύνει τις διάφορες εφαρμογές (υποσυστήματα) που 

έχουν εγκατασταθεί στην πλατφόρμα, η registry αναλαμβάνει την ενημέρωση των 

gettext και textdomain. Επίσης φορτώνει το configuration του συγκεκριμένου 

υποσυστήματος και τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη για το υποσύστημα αυτό.   

 Επιτρέπει τον καθορισμό πληροφοριών παραμετροποίησης αναφορικά με τα 

ήδη εγκατεστημένα υποσυστήματα. 

 Μέσω της registry είναι εφικτή η δημιουργία συνδέσεων προς τρίτες 

εφαρμογές. Μέσω συνδέσμων (links) θα προσπελαύνεται η λειτουργικότητα της τρίτης 

εφαρμογής. Όλες οι παράμετροι που χρειάζεται το script που καλείται για να 

λειτουργήσει, θα εισάγονται σαν δεύτερο όρισμα στη συνάρτηση link(). Για παράδειγμα 

πληροφορίες για τα headers ενός email.  

 Παρέχει τη δυνατότητα κλήσης μεθόδων σε μια άλλη εφαρμογή. Το αρχείο 

registry.php καθορίζει το που θα βρεθεί ο απαιτούμενος κώδικας προκειμένου να 

εκτελεστεί μία μέθοδος και σε ποια εφαρμογή αναφέρεται η μέθοδος αυτή. Μία απλή 

εγγραφή στο αρχείο registry.php είναι αρκετή για να δηλωθεί μία νέα εφαρμογή στο 

horde. 

 Στη συνέχεια περιγράφονται όλες οι ενέργειες που κάνει η registry κατά την 

αρχικοποίησή της: 

 

• Εισάγει τις πληροφορίες παραμετροποίησης 

• Εγκαθιστά τον session handler και εκκινεί ένα session. 

• Καθορίζει τη γλώσσα του χρήστη και το gettext domain. 

• Ανακτά πληροφορίες της registry που είναι αποθηκευμένες στη cache ή 

φορτώνει και μεταφράζει τη registry εκ νέου, μέσω του αρχείου 
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config/registry.php.  

• Αρχικοποιεί το καθολικό αντικείμενο Permission6. 

• Επισυνάπτει ένα μηχανισμό javascript ο οποίος είναι υπεύθυνος για να 

διαχειρίζεται τις επισημάνσεις (notifications) του συστήματος.  

 

 Στη συνέχεια παρατίθεται μία ενδεικτική εγγραφή της registry και κατόπιν 

περιγραφή των επιμέρους ιδιοτήτων : 

 
 $this->applications['whups'] = array( 

     'fileroot' => dirname(__FILE__) . '/../whups', 

    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 

'/whups', 

   'name' => _("Tickets"), 

   'status' => 'active', 

    'provides' => 'tickets', 

    'menu_parent' => 'devel', 

); 

 

 

6.9.1 Το Πεδίο fileroot 

 'fileroot' => dirname(__FILE__) . '/../whups', 

 Το πεδίο “fileroot” ενημερώνει το horde για τη θέση της εφαρμογής στο 

σύστημα αρχείων. Η σταθερά “FILE” σημαίνει το τρέχον αρχείο. Το λεκτικό “dirname” 

αποκόπτει το όνομα του αρχείου και επιστρέφει απλά το όνομα του καταλόγου. Αυτό 

σημαίνει ότι η τοποθεσία είναι σχετική ως προς το αρχείο registry.php κάτω από τον 

κατάλογο “horde/” και παραμετροποιείται διαφορετικά ανά περίσταση. 

 

 

6.9.2 Το Πεδίο webroot 
 'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 

'/whups', 

 Το πεδίο “webroot” ενημερώνει το horde για τη θέση της εφαρμογής 

                                                 
6 Permission Object –Αναλυτικές πληροφορίες: 

http://wiki.horde.org/Doc/Dev/PermsPackage?referrer=Doc%2FDev%2FRegistry 
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αναφορικά με τον φάκελο root του server.  Αυτό συνήθως δεν ποικίλει, υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις που θα χρειαστεί να δώσετε σε κάποια εφαρμογή το δικό της domain, όπως 

ακριβώς συμβαίνει με το http://cvs.php.net. Για την ακρίβεια σε αυτήν τη διεύθυνση 

τρέχει το υποσύστημα Chora του horde. 

 

 

6.9.3 Το πεδίο name 
 'name' => _("Tickets"), 

 Το πεδίο “name” θέτει την αναγνώσιμη μορφή του ονόματος της εφαρμογής. 

Το λεκτικό “_()” χρησιμοποιείται εναλλακτικά της “gettext()”, η οποία μεταφράζει το 

όνομα σε άλλες γλώσσες. 

 

 

6.9.4 Το Πεδίο status 
 'status' => 'active', 

 Το πεδίο “status” ενημερώνει το horde για την κατάσταση της εφαρμογής. 

Οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί μία εφαρμογή είναι οι ακόλουθες: 

• inactive 

• hidden 

• notoolbar 

• heading 

• block 

• admin 

• active 

 

 

6.9.5 Το Πεδίο provides 
 'provides' => 'tickets', 

 Το πεδίο “provides” ενημερώνει το horde εάν η συγκεκριμένη εφαρμογή 

προάγει κάποιο συγκεκριμένο API.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή “Whups” 

προάγει το “tickets API” το οποίο επιτρέπει την προσθήκη και κατηγοριοποίηση 

tickets.  Μέσω αυτής της δήλωσης το horde γνωρίζει πλέον ότι αν θα δεχτεί κάποιο 

αίτημα αναζήτησης για κάποιο ticket (tickets/search method), θα πρέπει να 
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περάσει το αίτημα μέσω του υποσυστήματος Whups.  

 

 

6.9.6 Το Πεδίο menu_parent 
 'menu_parent' => 'devel', 

 Το πεδίο “menu_parent” χρησιμοποιείται μόνο για την περιοχή “sidebar”. 

Ενημερώνει το horde για τη διάταξη των υποσυστημάτων, δηλαδή ποιο υποσύστημα θα 

είναι παιδί ενός άλλου υποσυστήματος. Εάν είναι επιθυμητό κάποιο νέο υποσύστημα να 

στοιχηθεί σε πρώτο επίπεδο, τότε μπορεί να παραβλεφθεί αυτή η ιδιότητα ή να τεθεί σε 

“null”.   
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7. Ενσωμάτωση νέων Υποσυστημάτων στο horde 3  
 Σε αυτήν τη θεματική ενότητα περιγράφονται  οι δυνατότητες με τις οποίες 

μπορεί να εμπλουτιστεί μια τυπική εγκατάσταση του horde 3, μέσω της ενσωμάτωσης 

υποσυστημάτων που δεν ανήκουν στα core2 υποσυστήματα του horde αλλά διατίθενται 

από τη κοινότητά του. Επίσης περιγράφεται και η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου 

υποσυστήματος βασισμένου στο horde framework API. 

  

 

7.1 Διαθέσιμες Εφαρμογές 
 Η εγκατάσταση μιας εφαρμογής στο horde 3 απαιτεί δύο μόλις πράγματα. Το 

πρώτο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον κώδικα της εφαρμογής μέσα σε ένα 

φάκελο με το όνομά της. Το δεύτερο είναι μια καταχώρηση στο αρχείο registry.php. 

Μία και μόνο τυπική δήλωση του υποσυστήματος που πρόκειται να εγκατασταθεί, στη 

registry του horde, είναι αρκετή ώστε να αντιληφθεί η πλατφόρμα το νέο υποσύστημα 

και να το εντάξει στη δενδρική δομή του sidepanel. Το πού ακριβώς θα τοποθετηθεί 

ορίζεται με ακρίβεια μέσα στη registry. 

 Προκειμένου να ενσωματωθεί ένα νέο υποσύστημα στο horde 3 και να 

λειτουργήσει αρμονικά, θα πρέπει ο κώδικας του υποσυστήματος αυτού να συμβαδίζει με 

την προτυποποίηση του horde (horde API). Αν η ομάδα ανάπτυξης του 

υποσυστήματος τήρησε τις προδιαγραφές, τότε η προσαρμογή του υποσυστήματος θα 

είναι απλή διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα 

λάθους και προειδοποιήσεις της php στο χρήστη. 

 Η κοινότητα που υποστηρίζει το horde διαθέτει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 

του, μία σειρά από υποσυστήματα τα οποία μπορεί να κατεβάσει οποιοσδήποτε χρήστης 

και να εμπλουτίσει την εφαρμογή του. Άλλα από τα υποσυστήματα βρίσκονται σε 

πρωταρχικό στάδιο ανάπτυξης, άλλα έχουν stable εκδόσεις τους διαθέσιμες και 

εξακολουθούν να αναβαθμίζονται, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υποσυστήματα 

που διατίθεντο στο παρελθόν να μην υποστηρίζονται πλέον από το φορέα.  

 Στη τοποθεσία “http://ftp.horde.org/pub/snaps/” υπάρχει ένας 

κατάλογος με τις τελευταίες εκδόσεις των υποσυστημάτων που προάγονται επίσημα από 

την κοινότητα του horde. Σε αυτόν τον κατάλογο θα βρείτε εκδόσεις των υποσυστημάτων 

των τελευταίων οχτώ ημερών. Για κάθε υποσύστημα υπάρχει μία διανομή με το 

χαρακτηριστικό HEAD ακόμη και αν το εν λόγω υποσύστημα δεν έχει κυκλοφορήσει 

επίσημα (release) και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. 
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 Όλα τα πακέτα με το χαρακτηριστικό FRAMEWORK_3 υφίστανται μόνο για 

πακέτα που έχουν εκδοθεί επίσημα και ο κώδικας αυτών των πακέτων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τις επόμενες εκδόσεις του λογισμικού. 

 Τα πακέτα με το χαρακτηριστικό RELENG_ αποτελούν την παλιά έκδοση 

λογισμικού για το υποσύστημα και διατίθενται μόνο για υποσυστήματα τα οποία έχουν 

κυκλοφορήσει επίσημα. Η χρήση αυτών των πακέτων έχει νόημα μόνο για 

αποσφαλμάτωση παλαιών και απαξιωμένων εκδόσεων του λογισμικού. 

 Αυτά τα πακέτα λογισμικού διατίθενται μέσω ftp server και αναφέρονται σε 

χρήστες οι οποίοι θέλουν να εγκαταστήσουν έτοιμο λογισμικό, αλλά δεν χρησιμοποιούν 

κάποιο CVS client προκειμένου να τα αντλήσουν από το CVS repository7 του 

horde.  

 Στη συνέχεια παρατίθεται μία λίστα με τα υποσυστήματα τα οποία μπορεί να 

κατεβάσει κανείς από το horde και να τα εγκαταστήσει στη δική του πλατφόρμα, 

συνοδευόμενη από μία βασική περιγραφή για το καθένα. 

 
Πίνακας 4 

Υποσύστημα Διανομή Περιγραφή Διακριτικά Κατάσταση 

horde 3.2 

Οι βασικές βιβλιοθήκες 

του horde και το 

framework. 

FRAMEWORK_

3, RELENG_2, 

STABLE_1_2 

Παραγωγή 

framework  
Οι βιβλιοθήκες του 

Horde Framework. 

FRAMEWORK_

3 
Παραγωγή 

agora  Υποσύστημα Forum 
FRAMEWORK_

3 
Beta 

ansel  

Υποσύστημα 

Φωτογραφικού 

Καταλόγου. 

 Beta 

beatnik  
Διεπαφή διαχείρισης 

εγγραφών DNS. 
 Beta 

chora H3 (2.0.2) 
Οπτική προσπέλαση του 

CVS repository.  

FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 

                                                 
7 CVS repository – Αναλυτικές Πληοροφορίες:  

http://www.horde.org/source/using.php  
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dimp H3 (1.0) Δυναμικό IMP. 
FRAMEWORK_

3 
Παραγωγή 

forwards H3 (3.0.1) 
Υποσύστημα 

προώθησης emails. 

RELENG_1, 

RELENG_2 
Παραγωγή 

genie  Υποσύστημα Wishlist.  Παραγωγή 

gollem H3 (1.0.3) 
Περιηγητής αρχείων 

μέσω Web. 

FRAMEWORK_

3 
Παραγωγή 

goops  
Μηχανή Αναζήτησης 

Meta-δεδομένων. 
 Beta 

hermes  
Time-tracking/billing 

data system. 
 Beta 

hordedoc  

Υποσύστημα 

documentation του 

horde. 

  

hordeweb  Η ιστοσελίδα horde.org.   

imp H3 (4.2) 
Το υποσύστημα 

Webmail Client  IMP. 

FRAMEWORK_

3, RELENG_3, 

STABLE_2_2 

Παραγωγή 

incubator  
Υποσυστήματα που 

είναι σε ανάπτυξη. 
 

Alpha, Beta, 

Experimental 

ingo H3 (1.2) 
Διαχείριση 

φιλτραρίσματος emails. 

FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 

jeta H3 (1.0) 
Περιέκτης για τη Java

Telnet App. 

FRAMEWORK_

3 
Παραγωγή 

jonah  
Υποσύστημα 

RSS/News. 
 Beta 

juno  
Υποσύστημα 

Checkbook. 
 Alpha 

klutz  Υποσύστημα Comics. RELENG_1 Παραγωγή 

kronolith H3 (2.2) 

Ημερολόγιο και 

προγραμματισμός 

γεγονότων. 

FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 
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luxor  LXR Port.  Beta 

merk  Online αγορές (e-shop).  Beta 

midas  Διαχείριση banners.  Beta 

mimp H3 (1.1) 
Έκδοση  Mobile (WAP, 

κτλ.)του IMP. 

FRAMEWORK_

3 
Παραγωγή 

mnemo H3 (2.2) Σημειωματάριο. 
FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 

mottle  Εργαλείο MOTD.  Alpha 

nag H3 (2.2) Διαχείριση εργασιών. 
FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 

nic  
Υποσύστημα βασικής 

εποπτείας δικτύου. 
 Beta 

passwd H3 (3.0.1) 
Μηχανισμός αλλαγής 

κωδικού. 

FRAMEWORK_

3, RELENG_1, 

RELENG_2 

Παραγωγή 

presentations  
Παρουσιάσεις που 

σχετίζονται με το horde. 
  

sam  Υποσύστημα anti-spam.  Beta 

scry  
Υποσύστημα 

Δημοσκοπήσεων. 

FRAMEWORK_

3 
Beta 

sesha  Διαχείριση Καταλόγου.  Beta 

skeleton  

Υποσύστημα για την 

ανάπτυξη νέων 

μηχανισμών στο horde. 

  

sork  

Εναλλακτικοί 

προορισμοί για 

λογαριασμούς, 

προωθήσεις, κωδικούς 

και διακοπές. 

  

swoosh  

Υποσύστημα 

Ενημέρωσης μέσω 

SMS. 

 Beta 
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trean  Διαχείριση Bookmarks.   Beta 

turba H3 (2.2) Βιβλίο Διευθύνσεων. 
FRAMEWORK_

3, RELENG_1 
Παραγωγή 

ulaform  
Εργαλείο δημιουργίας 

φορμών. 
 Beta 

vacation H3 (3.0.1) 

Υποσύστημα 

ενημέρωση email σε 

απουσία, λόγω 

διακοπών. 

RELENG_1, 

RELENG_2 
Παραγωγή 

vilma  
Διαχείριση emails 

εικονικού domain. 
 Alpha 

volos  Βιβλίο Επισκεπτών.  Beta 

whups  
Σύστημα Διαχείρισης 

Έργων. 
 Παραγωγή 

wicked  Υποσύστημα Wiki.  Beta 

 

 

7.2. Πιλοτική Εγκατάσταση Εφαρμογών 
 Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία με την οποία 

εγκαθίστανται δύο υποσυστήματα στο horde, τα οποία διατίθενται επίσημα στον 

ιστότοπο.  Επιλέχθηκαν τα υποσυστήματα forwards και swoosh για προωθήσεις 

emails σε δεύτερο λογαριασμό και ενημέρωση μέσω sms αντίστοιχα. Επισκεπτόμενοι 

την τοποθεσία  “http://ftp.horde.org/pub/snaps/” μπορείτε να κατεβάσετε τις 

τελευταίες εκδόσεις των υποσυστημάτων. Κατόπιν τα αρχεία που κατεβάσατε θα πρέπει 

να αποσυμπιεστούν και να τοποθετηθούν στη θέση “usr/share/horde3”.  Στην 

Εικόνα 18 εικονίζεται το σύστημα αρχείων της τρέχουσας εγκατάστασης προκειμένου να 

γίνει πιο ξεκάθαρη η διάταξη των εφαρμογών. 

 74

http://ftp.horde.org/pub/snaps/


 
Εικόνα 18 

 

 Οι εφαρμογές forwards και swoosh φαίνονται τονισμένες στην Εικόνα 18. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να προστεθούν δύο εγγραφές στο αρχείο registry.php που να 

δηλώνουν την κατάσταση της κάθε εφαρμογής. Το τμήμα κώδικα που αντιστοιχεί στην 

εφαρμογή forwards είναι το ακόλουθο: 

 
 $this->applications['forwards'] = array( 

     'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../forwards', 

     'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 

'/forwards', 

     'name' => _("Forwards"), 

    'status' => 'active', 

    'provides' => 'forwards', 

   'menu_parent' => 'imp', 

 ); 

 Αντίστοιχα το τμήμα κώδικα για την εφαρμογή swoosh περιγράφεται ως εξής: 

 75



 
 $this->applications['swoosh'] = array( 

 

     'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../swoosh', 

     'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 

'/swoosh', 

     'name' => _("SMS Messaging"), 

     'status' => 'active', 

    'provides' => 'sms', 

   'menu_parent' => 'website' 

 ); 

 

 Δεν είναι αναγκαίο να γράψετε με το χέρι αυτά τα κομμάτια κώδικα. Επειδή 

πρόκειται για εφαρμογές που ανήκουν στο horde, το αρχείο registry περιέχει ήδη μία 

αναφορά για καθεμία από τις εφαρμογές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξετε τις 

ρυθμίσεις τους ώστε να μοιάζουν με τα ανωτέρω κομμάτια κώδικα. 

 Προκειμένου να είμαστε σε θέση να τρέξουμε τις εφαρμογές, θα πρέπει να 

συνδεθούμε στο περιβάλλον του horde με δικαιώματα διαχειριστή και να δημιουργήσουμε 

τα αρχεία παραμέτρων των εφαρμογών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε την 

καρτέλα “Ρυθμίσεις” του διαχειριστή και να δημιουργήσουμε τα δύο αρχεία 

παραμέτρων. 

 Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τα αρχεία παραμέτρων αυτό θα οφείλεται 

στο ότι δεν έχετε δικαιώματα εγγραφής στους φακέλους των υποσυστημάτων που μόλις 

εγκαταστήσατε. Δώστε δικαιώματα στους φακέλους αυτούς και προσπαθήστε να 

δημιουργήσετε ξανά τα αρχεία παραμέτρων. 

 Εφόσον έχετε δημιουργήσει επιτυχώς τα αρχεία παραμέτρων είστε πλέον 

έτοιμοι να λειτουργήσετε τα νέα υποσυστήματα. Ακολουθεί μία ενδεικτική παρουσίαση των 

υποσυστημάτων forwards και swoosh. 

 

 

7.2.1 Το Υποσύστημα forwards 
 Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες το υποσύστημα 

forwards χρησιμοποιείται προκειμένου να μπορούν οι χρήστες του horde να προωθούν 

τα emails τους σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Στην Εικόνα 19 φαίνεται το μενού της 

εφαρμογής. 
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Εικόνα 19 

 

 Στην περιοχή sidepanel, μέσα στο μενού της αλληλογραφίας,  θα βρείτε την 

επιλογή “Προωθήσεις”. Επιλέγοντάς τη, ανοίγει μία σελίδα όπως η ανωτέρω 

εικονιζόμενη. Αυτή η σελίδα παρέχει ένα πλαίσιο διαλόγου στο χρήστη της εφαρμογής, 

μέσω του οποίου μπορεί να ορίσει ένα δεύτερο email στο οποίο θα προωθούνται τα 

emails που καταφθάνουν σε αυτόν. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού και άνω του ενός 

λογαριασμών emails στους οποίους θα γίνεται η προώθηση. Το μόνο που χρειάζεται 

είναι να δηλωθούν οι λογαριασμοί χωρισμένοι μεταξύ τους με ένα κόμμα. 

 Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ή να διαγράφει τα 

μηνύματά του από το mailbox της εφαρμογής, μετά από κάθε επιτυχημένη προώθηση. 

Για λόγους ασφαλείας η εφαρμογή του ζητάει να εισάγει και τον κωδικό, για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

 Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία της εφαρμογής ελέγξτε και πάλι την 

κατάσταση των mailservers σας καθώς και του ftp server καθότι χρησιμοποιούνται 

από την εφαρμογή.  Μπορείτε να δοκιμάστε εναλλακτικούς drivers μέσα από την 

διαχείριση της εφαρμογής σε περίπτωση που δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματά σας 

με τον ftp server. Στην τρέχουσα υλοποίηση για την προώθηση των emails 

χρησιμοποιείται ο driver “FTP driver for dot-forward compliant mailers”. 
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7.2.2 Το Υποσύστημα swoosh 

 Η λειτουργία αυτού του υποσυστήματος επικεντρώνεται στην αποστολή sms 

προς αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τα οποία μπορούν να ανήκουν σε χρήστες της 

εφαρμογής (εφόσον τα στοιχεία τους έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή του 

διευθυνσιογράφου) ή σε αριθμούς κινητών τα οποία δηλώνονται ρητά από τον αποστολέα.  

 Για να λειτουργήσει η εφαρμογή θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθεί το sms 

gateway το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιήσει την αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι 

ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει μισθώσει κάποιο sms gateway προκειμένου να κάνει 

αποστολές sms μέσω αυτού. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει μισθωθεί η 

clickatell8 στην οποία έχουν αγορασθεί κάποια credits για την αποστολή 

 

άνω του ενός παραλήπτες, αρκεί τα τηλέφωνά τους να 

ιαχωριστούν με κόμμα. 

 

μηνυμάτων.  

 Στην Εικόνα 20 που ακολουθεί περιγράφεται το περιβάλλον της εφαρμογής. Ο 

χρήστης εισάγει αριθμό αποστολέα και παραλήπτη και στέλνει το μήνυμα. Μετά από λίγα 

δευτερόλεπτα το κινητό του παραλήπτη χτυπάει και λαμβάνει το sms μήνυμα. Μπορεί να 

γίνει αποστολή και σε 

δ

 
Εικόνα 20 

                                                 
8 clickatell: sms gateway, αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση 

http://www.clickatell.com  
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 Στην Εικόνα 21 φαίνεται δίνεται μία εικόνα από την clickatell η οποία 

αποδεικνύει την ανωτέρω αποστολή sms. 

 
Εικόνα 21 

οίου 

πορούμε να το παρακολουθούμε, το κόστος του και τέλος το κείμενο που εστάλη.  

.3 Δημιο
δικό σας 

ία του υποσυστήματος skeleton σε ένα νέο φάκελο με 

ίστε το skeleton ώστε να χρησιμοποιεί παντού το λεκτικό που εσείς 

, προκειμένου  να  απεικονίσετε  τις 

γείστε όσα αρχεία php χρειάζεστε για να δημιουργήσετε της φόρμες που 

 

 Η ckickatell μας ενημερώνει για την αποστολή του sms. Φαίνεται η ώρα της 

αποστολής, ο χρόνος που διήρκεσε η διαβίβαση του μηνύματος, ο αριθμός του 

αποστολέα, η κατάσταση του μηνύματος, το id του μηνύματος μέσω του οπ

μ

 

 

7 υργία Νέου Yποσυστήματος  
 Η διαδικασία μέσω της οποίας μπορείτε να δημιουργήσετε το 

υποσύστημα στο horde είναι απλή και περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα: 

• Αντιγράψτε την πληροφορ

το όνομα που επιθυμείτε. 

• Τροποποιε

επιλέξατε. 

• Δημιουργείστε αρχεία με κατάληξη .inc

πληροφορίες που επιθυμείτε στην οθόνη. 

• Δημιουρ
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θέλετε. 

• Δηλώστε την νέα εφαρμογή στη registry του horde. 

ην τοποθετήσετε στο 

άκελο “u

 η 

φαρμογή 

λο για εσάς να δημιουργήσετε μία δική σας εφαρμογή σε εύλογο 

ρονικό διάστημα. 

 

 

 Το υποσύστημα Skeleton είναι μία εφαρμογή που διατίθεται επίσημα από την 

ιστοσελίδα του horde. Μπορείτε να την κατεβάσετε και απλά να τ

φ sr/share/horde3”, μαζί με όλες τις άλλες εφαρμογές. 

 Εάν δεν σας ενοχλεί το λεκτικό skeleton, μην προσπαθήσετε να το αλλάξετε, 

αλλά επικεντρωθείτε στο πώς θα μπορέσετε να εμφανίσετε πληροφορία μέσω του 

μηχανισμού αυτού στο horde. Μία τέτοια προσπάθεια έγινε στο υποσύστημα “Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι” το οποίο περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. Μπορείτε να δείτε την 

Εικόνα 17 για να πάρετε μία πρώτη γεύση της εφαρμογής. Η εφαρμογή στήθηκε με τα 

βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Δεν είναι δυναμική εφαρμογή, αλλά το μόνο που 

κάνει είναι να εμφανίζει κάποια στατική πληροφορία στον κατάλληλο χώρο που προβλέπει 

το template. Αν παρατηρήσετε τις εικόνες, Εικόνα 15 και Εικόνα 16 θα καταλάβετε ότι

ε “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” έχει στηθεί με βάση το υποσύστημα skeleton.  

 Εφόσον έχετε μελετήσει σχολαστικά την παρούσα αναφορά και παράλληλα 

έχετε δοκιμάσει να εφαρμόσετε τα όσα περιγράφονται σε μία πραγματική εγκατάσταση, θα 

είναι ιδιαίτερα εύκο

χ
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8. Χρήση του Horde Από Άλλες Εφαρμογές 
 Σε αυτήν τη θεματική ενότητα γίνεται μία παρουσίαση των μεθόδων με τις 

οποίες μπορούμε να αντλήσουμε λειτουργικά κομμάτια του horde και να τα 

ενσωματώσουμε σε τρίτες εφαρμογές, όπως απλές ιστοσελίδες, portals και 

οποιεσδήποτε άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Επίσης θα παρουσιαστεί η τεχνική μέσω 

της οποίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το horde σαν soap server προκειμένου 

να φτιάχνουμε web services για εφαρμογές γραμμένες στη php.  

 

 

8.1 Χρήση του Horde Από Ιστοσελίδες και Portals 

 Κάθε εφαρμογή του horde, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενες ενότητες, 

περιγράφεται από κάποιο API, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το λειτουργικό κομμάτι της 

εφαρμογής. Με τη χρήση του API της, η κάθε εφαρμογή μπορεί να διαθέσει μία σειρά από 

μεθόδους για εξωτερική χρήση (external API). Αυτές οι δυνατότητες του API 

χρησιμοποιούνται για αλληλεπίδραση των εφαρμογών μεταξύ τους εσωτερικά και για την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μηχανισμών του horde. 

 Όλες οι μέθοδοι του API, καλούνται ρητά από τη registry του horde. H 

registry και οι μέθοδοι του API, χρησιμοποιούνται επίσης για του RPC servers του 

horde, όπως οι XMLRPC, SOAP και REST servers. 

 Ας σχολιάσουμε τον ακόλουθο κώδικα: 
 <?php 
 
 // Define path to Horde. 
 define('HORDE_BASE', '/path/to/horde'); 
 
 // Load the Horde Framework core, and set up inclusion 
paths. 
 require_once HORDE_BASE . '/lib/core.php'; 
 
 // Create the Registry object. 
 $registry = &Registry::singleton(); 
 
 // Call a Registry method. 
 $calendars = $registry->call('calendar/listCalendars'); 
 

 Ο παραπάνω κώδικας προσπαθεί να προσπελάσει το Kronolith και 

συγκεκριμένα να αντλήσει μία λίστα με διαθέσιμα ημερολόγια (callendars). 

Προκειμένου ένα ημερολόγιο να είναι διαθέσιμο σε τρίτες εφαρμογές, θα πρέπει να 

ρυθμιστεί κατάλληλα από τη διαχείριση του horde. Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιώματα 
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χρήσης κάθε εφαρμογής, ορίζονται στο μενού “Εξουσιοδοτήσεις”  του διαχειριστή, στο 

sidepanel του horde. Μπορείτε να δείτε και πάλι την Εικόνα 14 αυτής της αναφοράς και 

συγκεκριμένα να παρατηρήσετε τη δεύτερη καρτέλα της σελίδας (δικαιώματα Guest). 

Μέσω αυτής της καρτέλας καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης από τρίτες εφαρμογές. 

 Εφόσον λοιπόν έχει δημιουργηθεί μία εξουσιοδότηση για το ημερολόγιο 

(Kronolith) και έχουν οριστεί δικαιώματα Guest, το παραπάνω κομμάτι κώδικα θα 

επιστρέψει έναν πίνακα με τα ονόματα των διαθέσιμων ημερολογίων. Εάν δεν υπάρχουν 

καθόλου ημερολόγια, τότε ο πίνακας θα είναι κενός. 

 Εν συνεχεία θέλουμε να δούμε μία λίστα ημερολογίων στα οποία έχει 

πρόσβαση κάποιος συγκεκριμένος χρήστης. Βασιζόμενοι σε αυτήν τη λογική, μπορούμε 

να κάνουμε ένα ημερολόγιο το οποίο θα φαίνεται μόνο στη δική μας ιστοσελίδα και σε 

κανέναν άλλο από τους RPC servers. 

 Ας σχολιάσουμε τον κώδικα που ακολουθεί: 
  <?php 
 
 // Define path to Horde. 
 define('HORDE_BASE', '/path/to/horde'); 
 
 // Tell the registry that we are doing authentication 
ourselves. 
 define('AUTH_HANDLER', true); 
 
 // Load the Horde Framework core, and set up inclusion 
paths. 
 require_once HORDE_BASE . '/lib/core.php'; 
 
 // Create the Registry object. 
 $registry = &Registry::singleton(); 
 
 // Authenticate a user. 
 $auth = &Auth::singleton('none'); 
 $auth->setAuth('username', array('password' => 'foo')); 
 
 // Call a Registry method. 
 $calendars = $registry->call('calendar/listCalendars'); 
 
 
 Συγκριτικά με το προηγούμενο κομμάτι κώδικα έχουν προστεθεί μόλις τρεις νέες 

γραμμές. Η πρώτη από αυτές λέει  στο αντικείμενο Registry, να μην ασχοληθεί με το 

authentication του χρήστη, η δεύτερη να δημιουργήσει ένα αντικείμενο Auth και η 

Τρίτη να θέσει τον τρέχοντα ενεργό χρήστη.  Αυτές οι τρεις κλήσεις μεθόδων δεν 

αυθεντικοποιούν το χρήστη, αλλά θα λέγαμε ότι παραπλανούν το horde και το κάνουν να 

νομίζει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει αυθεντικοποιηθεί. Το πεδίο “password” μπορεί 

να πάρει οποιαδήποτε τιμή, καθότι δεν θα χρειαστεί σε κάποιο άλλο σημείο όπως για 

 82



παράδειγμα σε περίπτωση πραγματικής ταυτοποίησης μέσω του IMAP Server. 

 

 Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε κανονικά την πιστοποίηση του χρήστη  ή 

θέλετε ένα περιβάλλον που θα σας παρέχει ένα κανονικό login, μπορείτε να 

χρησιμοποιήστε εναλλακτικά τις ακόλουθες κλήσεις προς τη βιβλιοθήκη Auth: 

 
 <?php 

 $auth = &Auth::singleton($conf['auth']['driver']); 

 $authenticated = $auth->authenticate('username', 

array('password' =>  'realpassword')); 

 

 Η registry έχει ήδη φορτώσει το αρχείο παραμετροποίησης του horde, έτσι 

η παράμετρος $conf['auth']['driver']  περιέχει το σωστό driver. Η βιβλιοθήκη 

Auth διαβάζει τη μεταβλητή και φορτώνει αυτομάτως όλες τις παραμέτρους πιστοποίησης 

για τον μηχανισμό που επιλέχθηκε. Η boolean μεταβλητή $authenticated θα παρέχει 

τη πληροφόρηση για το αν η πιστοποίηση ήταν επιτυχής ή όχι.  

 

 

8.2 Χρήση των Ηorde_Βlocks 
 Πρόκειται για μία μέθοδο με την οποία μπορείτε με γρήγορο και εύκολο τρόπο 

να εισάγετε στις σελίδες σας κώδικα που παράγεται από υποσυστήματα του horde. Η 

βιβλιοθήκη Horde_Block υλοποιεί την διεπαφή Portal του Horde Application 

Framework.  Κάθε υποσύστημα αλλά και το ίδιο το horde, διαθέτουν  κομμάτια html, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες. 

Όλα τα διαθέσιμα blocks μπορούν να ανακτηθούν με την εξής απλή μέθοδο: 
  
 <?php 

 

 echo $registry->call('horde/blockContent',array('kronolith', 

'month', array('calendar' => 'jan'))); 

 

 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η μέθοδος ανακτά ένα απλό μηνιαίο ημερολόγιο 

του Kronolith στο σημείο που την επιθυμεί ο χρήστης της. Ο κώδικας καλεί το block 

“moth” από το υποσύστημα Kronolith και του περνά μία παράμετρο. Η μέθοδος με τη 

σειρά της, επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό με έναν κώδικα HTML, ο οποίος μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί αυτούσιος σε οποιαδήποτε HTML σελίδα.  

 Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες το horde χρησιμοποιεί 

την τεχνολογία Cascade Style Sheets (css), προκειμένου να παραμετροποιεί την 

εμφάνιση των υποσυστημάτων του. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των άλλων θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί ρητά το αρχείο με κατάληξη .css, για να έχει ο επιστρεφόμενος html 

κώδικας την κατάλληλη μορφοποίηση. Θα μπορούσαν βεβαίως να χρησιμοποιηθούν τα 

css αρχεία του horde αλλά θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι θα επηρεάσουν 

ολόκληρη τη σελίδα.  

 
 <?php 

 echo Horde::stylesheetLink('kronolith', 'mozilla'); 

 
 
 Μια τέτοια κλήση θα πρέπει να υλοποιείται μετά την αρχικοποίηση της 

Registry και με αυτόν τον τρόπο οι εντολές μορφοποίησης θα περιλαμβάνονται στο 

πεδίο HTML HEAD  της σελίδας του χρήστη. 

 

 

 8.3 Χρήση του Horde σαν SOAP Server 

 Τα υποσυστήματα του horde μπορούν να διαθέτουν τα API τους, αυτομάτως 

σαν webservices μέσω SOAP, XML-RPC και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες μέθοδοι 

στο API τους και μέσω WebDAV και SyncML9. 

 Μπορείτε να καθορίσετε πολύπλοκους τύπους στον πίνακα $_types array 

του αρχείου app/lib/api.php. 

 Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα: 
 
 $_types = array( 

     'attrValues' => array('attr'   => 'string','values' => 

'{urn:horde}stringArray'), 

     'attrValuesArray' => array(array('item' => 

'{urn:horde}serviceman_attrValues')), 

 ); 

 

Αυτός ο κώδικας παράγει αυτομάτως το ακόλουθο wsdl: 

                                                 
9 SyncML – Αναλυτικές Πληροφορίες: 

http://wiki.horde.org/SyncML?referrer=Doc%2FDev%2FSOAP 
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<complexType name="serviceman_attrValues"> 

        <all> 

                <element name="attr" type="xsd:string"/> 

                <element name="values" type="tns:stringArray"/> 

        </all> 

</complexType> 

<complexType name="serviceman_attrValuesArray"> 

        <complexContent> 

                <restriction base="SOAP-ENC:Array"> 

                        <attribute ref="SOAP-ENC:arrayType" 

wsdl:arrayType="tns:serviceman_attrValues[]"/> 

                </restriction> 

        </complexContent> 

</complexType> 

 

 Εάν έχουμε στη διάθεση μας ένα j2eeAxis Server, μπορούμε να 

διαβιβάσουμε αυτό το wsdl σε μία εφαρμογή αυτού του server και μέσω αυτής να 

διαθέσουμε την υπηρεσία σε τρίτες εφαρμογές.  Ο Axis server διατίθεται δωρεάν από 

την κοινότητα της java. 

 Στο επόμενο παράδειγμά παρατίθεται ένας κώδικας, ο οποίος περιλαμβάνει 

δηλώσεις και για τις δύο μεταβλητές $_types και $_services, σε μία εφαρμογή η 

οποία ελέγχει την κάλυψη ADSL ανά περιοχή: 

 
 $_types['coverageResults'] = array( 

   'number'   => 'string', 

     'initial_range' => 'string', 

     'final_range' => 'string', 

     'miga' => 'string', 

     'final_range' => 'string', 

     'miga' => 'string', 

     'central' => 'string', 

     'demarcacion' => 'string', 

     'services' => 'string', 

 ); 
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 $_types['coverageResultsArray'] = array( 

     array('item' => '{urn:horde}coverage_coverageResults') 

 ); 

 

 $_services['check'] = array( 

   'args' => array('numbers' => '{urn:horde}stringArray'), 

     'checkperms' => false, 

     'type' => '{urn:horde}coverage_coverageResultsArray' 

 ); 

 

 function _coverage_check($numbers) { 

     // code that returns an array of results 

     return array($return); 

 } 

 

 Περαιτέρω ανάλυση του μηχανισμού SOAP, ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της 

αναφοράς. Μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από την επίσημη 

ιστοσελίδα horde10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Επίσημη ιστοσελίδα του horde: http://www.horde/org 
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9. Διασύνδεση – Ενσωμάτωση Ανεξάρτητων Εφαρμογών στο Horde  
 Αντικείμενο αυτής της θεματικής ενότητας είναι η επίδειξη του τρόπου με τον 

οποίο γίνεται η επέκταση των δυνατοτήτων του horde, μέσω της διασύνδεσης ήδη 

υπαρχόντων εφαρμογών οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από το horde αλλά 

δηλώνονται συγχρόνως σαν υποσυστήματα της πλατφόρμας.  

Προκειμένου να επιδειχθεί η διαδικασία με την οποία το horde μπορεί να 

φιλοξενήσει εφαρμογές που έχει ήδη στη διάθεσή του ο χρήστης, γίνεται η προσθήκη δύο 

νέων υποσυστημάτων. Το πρώτο ενσωματώνει τις λειτουργίες της εφαρμογής net2ftp, 

ενώ το δεύτερο το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla.  

 

 

9.1 Ενσωμάτωση της Εφαρμογής net2ftp  
Η πλατφόρμα λογισμικού net2ftp, παρέχει ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

διαχείρισης των αρχείων του server στον οποίο εγκαθίσταται. Για την ακρίβεια η 

εφαρμογή net2ftp δίνει πρόσβαση στον ftp server μέσω του φυλλομετρητή του 

χρήστη, αποτελεί δηλαδή μία γέφυρα μεταξύ των εφαρμογών web και ftp που 

υποστηρίζονται στο διαδίκτυο. 

 Η πλατφόρμα net2ftp βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε δυσπρόσιτα 

περιβάλλοντα, δηλαδή σε servers που βρίσκονται πίσω από firewalls, τα οποία δεν 

επιτρέπουν ftp πρόσβαση. Αυτές οι περιπτώσεις συναντώνται συχνά και σε πραγματική 

βάση, χωρίς να αποτελούν κάποια ειδική περίπτωση που δεν απασχολεί το ευρύ κοινό.  

Συνήθως όλα τα VPN δίκτυα έχουν αυστηρούς κανόνες αναφορικά με τους  

τρόπους προσπέλασης των κόμβων τους. Για παράδειγμα το δίκτυο Σύζευξις είναι ένα 

VPN class A, το οποίο δεν επιτρέπει ftp πρόσβαση στα μηχανήματα που περιλαμβάνει. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιοσδήποτε φορέας ανήκει στο Σύζευξις, δεν έχει ftp 

πρόσβαση στο server του.  Δηλαδή όλοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

βαθμού που ανήκουν στο Σύζευξις, δεν έχουν ftp πρόσβαση στα μηχανήματά τους, κάτι 

που μειώνει κατά πολύ τις διαχειριστικές δυνατότητες των διαχειριστών τους. 

 Η πλατφόρμα net2ftp επιτρέπει στους διαχειριστές των συστημάτων να 

ανεβάζουν και να κατεβάζουν αρχεία, όπως ακριβώς γίνεται με έναν ftp server, να 

αλλάζουν δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους του server και τέλος να δημιουργούν 

αρχεία και φακέλους σε οποιοδήποτε κατάλογο του server. Όλα αυτά φυσικά γίνονται με 

γραφικό τρόπο και μέσω φυλλομετρητή. 

 Προκειμένου να προμηθευτείτε την εφαρμογή net2ftp θα πρέπει να 
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επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.net2ftp.com/. Μπορείτε να κατεβάσετε στον 

υπολογιστή σας την τελευταία stable έκδοση. Αν έχετε  php5 στον server σας, τότε η 

έκδοση που θα κατεβάσατε θα μπορέσει να λειτουργήσει. Σε διαφορετική περίπτωση 

κατεβάστε κάποια παλαιότερη έκδοση που να είναι συμβατή με php4. Αφού κατεβάσετε 

την πλατφόρμα net2ftp κάντε αποσυμπίεση του zip αρχείου που την περιέχει και 

μετονομάστε τον απορρέοντα φάκελο σε net2ftp. Αντιγράψτε αυτόν το φάκελο στη θέση 

“usr/share/horde3” του server σας. Με αυτό το βήμα έχει μεταφερθεί η εφαρμογή 

στον server σας, αλλά προς το παρόν είναι ανενεργή. Για να γίνει αντιληπτή από το 

horde η νέα εφαρμογή θα πρέπει να δηλωθεί στη registry. Ανοίξτε το αρχείο 

registry.php που βρίσκεται στον κατάλογο “usr/share/horde3/config” και 

προσθέστε τον κώδικα που ακολουθεί: 
 
$this->applications['net2ftp'] = array( 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../net2ftp', 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 
'/net2ftp', 
    'name' => _("net2ftp"), 
    'status' => 'active', 
    'provides' => 'net2ftp', 
    'menu_parent' => 'myaccount' 
);   

 

 Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο. Κατόπιν συνδεθείτε στο horde σαν 

διαχειριστής, προκειμένου να διαχειριστείτε τα αρχεία του server σας. Πηγαίνετε στην 

επιλογή “Ο λογαριασμός μου” που βρίσκεται στο sidepanel και κάντε κλικ στην 

υποεπιλογή net2ftp. Η Εικόνα 22 περιγράφει την πρώτη σελίδα του υποσυστήματος 

net2ftp. 
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Εικόνα 22 

 

 Η πρώτη σελίδα της εφαρμογής ζητάει τον κωδικό του ftp server που έχετε 

εγκαταστήσει. Εισάγετε τα σωστά στοιχεία και το όνομα του server που έχετε δηλώσει. 

Στην τρέχουσα εφαρμογή είναι το server.gr.  Έπειτα κάντε login.  Η Εικόνα 23 

εμφανίζει τη δεύτερη σελίδα του υποσυστήματος μετά την είσοδο του διαχειριστή. 
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Εικόνα 23 

 

 Αυτός είναι ο server στον οποίο είναι εγκατεστημένο το horde. Από τις 

συντομεύσεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος, δεξιά και αριστερά, προσπελαύνονται 

όλες οι λειτουργίες του υποσυστήματος, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω. Ενδεικτικά 

παρατίθεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο και κατόπιν 

να τροποποιηθεί. Μπορείτε να μεταβείτε στο φάκελο του νέου υποσυστήματος 

(net2ftp) ή σε οποιοδήποτε άλλο φάκελο επιθυμείτε. Κάντε κλικ στη συντόμευση New 

File, δώστε ένα όνομα αρχείου (Π.χ. test.html) και κάντε αποθήκευση. Εάν όλα 

πηγαίνουν καλά, θα μπορείτε να δείτε το νέο αρχείο που μόλις φτιάξατε.   

Για να επεξεργαστείτε το νέο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή edit, που 

βρίσκεται δεξιά, στην ίδια γραμμή με το όνομα του αρχείου. Ανοίγει μία σελίδα από την 

οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο σας και μάλιστα με χρήση  WYSIWYG editor. 

Συγκεκριμένα μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ τεσσάρων editors (Normal textarea, 

FCKEditor, tinymce  και codpress). Οι FCKEditor και tinymce  χρησιμοποιούνται 

από πολλά web portals στο διαδίκτυο και είναι ιδιαίτερα φιλικοί στο χρήστη. Στην Εικόνα 

24 φαίνεται η σελίδα επεξεργασίας του αρχείου test.html, με επιλεγμένο τον tinymce 

editor. 
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Εικόνα 24 

 

 Αφού κάνετε όλη την επεξεργασία που επιθυμείτε για τη σελίδα που μόλις 

δημιουργήσατε, πατήστε στο κουμπί αποθήκευση για να αποθηκευθούν οι αλλαγές. Για να 

δείτε τη σελίδα αυτή θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στον browser τη διεύθυνσή της. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα η σελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://195.251.209.5/horde3/net2ftp/test.html. Το περιεχόμενό της είναι λιτό αλλά ο 

καθένας έχει τη δυνατότητα να συντάξει ό,τι περιεχόμενο επιθυμεί, ανάλογα με τις 

δυνατότητες που το παρέχει ο WYSIWYG editor και φυσικά τις γνώσεις του σε html. 

  Η εγκατάσταση του υποσυστήματος net2ftp έγινε ανεξάρτητα από το 

υποσύστημα skeleton, αν και θα μπορούσε να γίνει μέσω αυτού. Συγκεκριμένα το 

υποσύστημα skeleton προτείνεται από την κοινότητα του horde, σαν βάση επάνω στην 

οποία υλοποιούνται νέα υποσυστήματα. Επειδή όμως το net2ftp είναι ένα ανεξάρτητο 

και ολοκληρωμένο σύστημα, δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί μέσω του skeleton. Η 

δήλωσή του και μόνο στη registry του horde, είναι αρκετή για να περιληφθεί μέσα στη 

πλατφόρμα. 

Αναφορικά με τα δικαιώματα πρόσβασης – χρήσης του νέου υποσυστήματος, 

επειδή πλέον αποτελεί υποσύστημα του horde, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού 

εξουσιοδότησης για αυτό. Συνεπώς ο διαχειριστής της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να 
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μεταβεί στο μενού Διαχείριση του sidepanel, στην επιλογή Εξουσιοδοτήσεις και να 

ορίσει ποιοι χρήστες και ποιες ομάδες χρηστών θα έχουν πρόσβαση στο υποσύστημα και 

τι είδους θα είναι αυτή. 

Σε γενικές γραμμές η σύνδεση του horde με μία τρίτη εφαρμογή είναι σχετικά 

απλή υπόθεση και δεν έχει νόημα να γίνεται μέσω του skeleton. Προκειμένου μία 

εφαρμογή να εναρμονιστεί με το skeleton, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον 

κώδικα της εφαρμογής και αυτό έχει σαν συνέπεια τη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και 

ενδεχομένως την παραποίηση της εφαρμογής. Αντιθέτως με τη μορφή που έχει εισαχθεί η 

εφαρμογή net2ftp στο horde είναι πολύ εύκολο να αναβαθμιστεί καθότι ο κώδικάς της 

παραμένει αυτούσιος. Οι μόνες αλλαγές που έχουνε γίνει αφορούν θέματα μορφοποίησης, 

αλλά δεν έχουν τροποποιήσει τα λειτουργικά κομμάτια της εφαρμογής.  

Αυτή η τεχνική προτείνεται και από την ίδια την κοινότητα του horde και δεν 

είναι λανθασμένη. Επίσημα η κοινότητα αναφέρει ότι μία εγγραφή στη registry είναι 

αρκετή για τη δήλωση ενός νέου υποσυστήματος. Εάν είναι επιθυμητό το νέο υποσύστημα 

να λειτουργεί όλες τις προϋπάρχουσες δομές του horde, τότε θα πρέπει να υλοποιηθεί 

βήμα-βήμα με βάση το horde framework API. Δεν είναι δυνατή η διασύνδεση με μία 

τρίτη εφαρμογή και αυτή να είναι συνεργατική με τα υπόλοιπα κομμάτια του horde. Η 

πλατφόρμα μέσω των εξουσιοδοτήσεων καθορίζει το επίπεδο πρόσβασης της εφαρμογής 

για τους χρήστες της, αλλά η εφαρμογή αυτή παραμένει διακριτή μέσα στη πλατφόρμα, 

σαν κάτι αυτόνομο και ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα (core) υποσυστήματα.  

 

 

9.2 Ενσωμάτωση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου - Joomla  
Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla είναι μια διάσημη εφαρμογή στο 

διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από ιδιώτες αλλά και εταιρείες για τη κατασκευή 

ιστοσελίδων. Η εν λόγω πλατφόρμα λογισμικού έχει τύχει μεγάλης αποδοχής στην αγορά 

λογισμικού, λόγω της ευκολίας στη διαχείριση του περιεχομένου και της πληθώρας 

εφαρμογών που υποστηρίζει. Μέσα από το Joomla μπορεί ο εκάστοτε φορέας ή εταιρεία 

ή ιδιώτης, να προβάλει το περιεχόμενο που επιθυμεί ώστε να παράσχει πληροφόρηση 

στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, για θέματα που τον αφορούν.  

Στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η λειτουργία ενός συστήματος 

διαχείρισης περιεχομένου εσωτερικά στο horde, μπορεί να δώσει ευελιξία στη 

πληροφόρηση των χρηστών της webmail εφαρμογής. Χαρακτηριστικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το Joomla σαν portal ενημέρωσης χρηστών, όπου θα προβάλλονται τα 
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νέα του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα σπουδών και μαθημάτων καθώς επίσης όποια 

άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες της webmail εφαρμογής. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

ίδια η σελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κατασκευασμένη με το σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου Postnuke το οποίο παρέχει εφάμιλλη λειτουργικότητα με αυτή 

του Joomla. Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ακόμη και ολόκληρης της 

σελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα στο horde. 

 Προκειμένου να εγκατασταθεί το Joomla σαν υποσύστημα του horde, θα 

πρέπει αφενός να κατεβάσετε τον κώδικα του Joomla στο server που λειτουργεί το 

horde και αφετέρου να προσθέσετε μία εγγραφή στη registry του horde. Ο κώδικας 

του Joomla διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα http://www.joomlacode.org. Θα πρέπει να 

μεταβείτε στη θέση “usr/share/horde3” στο server σας και να δημιουργήσετε ένα 

φάκελο με όνομα portal. Μέσα σε αυτόν το φάκελο τοποθετείστε τα αρχεία του Joomla 

που κατεβάσατε από την προτεινόμενη ιστοσελίδα.  

Απαιτείται κάποια παραμετροποίηση του Joomla ώστε να αντιληφθεί το 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και μία βάση δεδομένων για τα συστήματά του.  

Συγκεκριμένα στο αρχείο configuration.php που βρίσκεται μέσα στο φάκελο portal 

θα πρέπει να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους με βάση την εγκατάσταση που έχετε 

υλοποιήσει. Στο Παράρτημα Β και συγκεκριμένα στην ενότητα 12.2.8 θα βρείτε ένα 

υπόδειγμα του αρχείου configuration.php από την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου. 

Για την εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων ακολουθείστε τις οδηγίες της κοινότητας του 

Joomla, καθότι το η πλατφόρμα λογισμικού Joomla διατίθεται με αρχείο εγκατάστασης 

(setup) και η δημιουργία της Βάσης Δεδομένων γίνεται αυτοματοποιημένα, εφόσον ο 

χρήστης δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην εγκατάσταση. 

Για τη δήλωση του Joomla σαν υποσύστημα του horde, ανοίξτε το αρχείο 

registry.php και προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα: 

  
$this->applications['portal'] = array( 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../ portal', 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . 
'/portal', 
    'name' => _("portal"), 
    'status' => 'active', 
    'provides' => 'portal', 
    'menu_parent' => 'website' 
);   

 

Στην εικόνα 25 μπορείτε να δείτε μία εικόνα από το υποσύστημα portal του 
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horde, το οποίο ενσωματώνει ένα απλό template του Joomla που φτιάχτηκε στα πλαίσια 

αυτής της αναφοράς. 

 

 
Εικόνα 25 

 

 Μέσα από αυτήν την απλοϊκή εγκατάσταση του Joomla είναι εμφανή τα 

πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης του λογισμικού στο horde. Στη κεντρική περιοχή 

εμφανίζεται ένα νέο, το οποίο καταχωρήθηκε ενδεικτικά στο Joomla. Στο αριστερό 

πλαίσιο, δεξιά του sidepanel, υπάρχει ένα μενού του Joomla και κάτω από αυτό μία 

φόρμα εισόδου για τους χρήστες του. Στο δεξί πλαίσιο υπάρχει ένα πλαίσιο 

δημοσκοπήσεων όπου μπορεί κάθε χρήστης του horde να αποτυπώσει την άποψή του 

αναφορικά με το ερώτημα που τίθεται. Με παρόμοιο τρόπο είναι εφικτή η προσπέλαση 

οποιουδήποτε υποσυστήματος έχει φτιαχτεί για το Joomla, μέσα από το horde. 

 Στην εικόνα 26 αναπαρίσταται το περιβάλλον διαχείρισης του Joomla μέσα 

από το οποίο μπορεί να γίνει η διαχείριση του περιεχομένου.  

 

 94



 
Εικόνα 26 

 

 Περαιτέρω ανάλυση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του 

περιεχομένου στο Joomla, ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της αναφοράς. Η λογική που 

προκύπτει από την ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου σαν 

υποσύστημα στο horde, είναι ότι διατίθεται πλέον μία ευέλικτη εφαρμογή η οποία 

συγχρόνως αποτελεί ένα αυτόνομο και ολοκληρωμένο περιβάλλον, ικανό να προβάλει ότι 

είδους πληροφορία απαιτεί ο φορέας που το υλοποιεί.  

Μέσω των εξουσιοδοτήσεων του horde μπορεί να παραμετροποιηθεί η 

πρόσβαση στο υποσύστημα portal σε χρήστες ή ομάδες χρηστών του horde, 

αναλόγως της λειτουργικότητας που αξιοποιεί το νέο αυτό υποσύστημα.  

 Η ενσωμάτωση αυτόνομων εφαρμογών στο horde όπως το net2ftp και το 

Joomla, έγινε με σκοπό να επιδείξει την ευκολία με την οποία γίνεται επέκταση της 

λειτουργικότητας της πλατφόρμας λογισμικού horde, μέσω εφαρμογών τρίτων 

κατασκευαστών, οι οποίες παρότι ενσωματώνονται στο horde διατηρούν την αυτονομία 

τους και τη λειτουργικότητα που έχουν ως ξεχωριστές εφαρμογές. 

 Αναλόγως των απαιτήσεων που υπάρχουν ανά φορέα, καθένα από τα ξένα 

υποσυστήματα μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να λειτουργεί  με διαφορετικό τρόπο. 

Για παράδειγμα αν υπήρχε απαίτηση οι χρήστες του horde να είναι κοινοί με τους 

χρήστες τους Joomla, θα έπρεπε τόσο το horde όσο και το Joomla να κάνουν 

πιστοποίηση των χρηστών τους μέσω ενός LDAP Server. Για το horde αυτή η 
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δυνατότητα υποστηρίζεται εγγενώς, ενώ για το Joomla διατίθεται ένα mambot που μπορεί 

να την υλοποιήσει.  Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός LDAP Server δεν 

αποτελεί αντικείμενο αυτής της αναφοράς. Υπάρχουν γενικότερα λύσεις σε αρκετά θέματα 

που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Το βασικό πλεονέκτημα από τη 

παράλληλη λειτουργία αυτών των εφαρμογών έγκειται στο γεγονός ότι αυτές μπορούν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους και να προσκομίσει η καθεμία τα δικά της 

οφέλη της στον τελικό χρήστη του συστήματος. Με την ανωτέρω υλοποίηση το horde 

ελέγχει μέσω της Regisry τα ξένα υποσυστήματα και λειτουργεί ουσιαστικά σαν 

συντονιστής των συστημάτων αυτών. 
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10. Το Mέλλον του Horde  
 Η κοινότητα που υποστηρίζει το horde έχει ήδη προβεί στην ανάπτυξη της νέας 

έκδοσης της πλατφόρμας. Η τελευταία stable έκδοση του λογισμικού είναι η 3.1.4 και σε 

αυτήν αναφέρεται η παρούσα αναφορά. Συγχρόνως όμως, τρέχει και μια άλλη έκδοση του 

horde η οποία χαρακτηρίζεται σαν “development version” και είναι η έκδοση 3.2. Για 

τη νέα αυτή έκδοση έχει ανακοινωθεί το framework από την κοινότητα του horde και ήδη 

αναπτύσσονται υποσυστήματα που αφορούν μόνο αυτή. Η ιδιαιτερότητα αυτή βέβαια 

αποτελεί πρόβλημα καθότι δεν υπάρχει συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις. 

 Αναφορικά με την έκδοση 3.2  η κοινότητα του horde δεν έχει ανακοινώσει 

κάποια πολιτική ώστε να μελετηθεί η συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, τόσο με το 

framework όσο και με τα διάφορα υποσυστήματα. Το ζήτημα αυτό έχει ανατεθεί ήδη στην 

έκδοση 4.0 του λογισμικού. Προκειμένου να περιγραφεί καλύτερα η φιλοσοφία την οποία 

ακολουθεί η κοινότητα του horde, αρκεί να αναφερθεί ότι δομικές αλλαγές της πλατφόρμας 

αφορούν πάντοτε νέες εκδόσεις της πλατφόρμας όπως θα είναι η έκδοση 4.0. Ενδιάμεσα 

βέβαια διατίθενται και άλλες εκδόσεις όπως η 3.1.4 οι οποίες όμως αποτελούν 

βελτιωμένες αναδιανομές της τρέχουσας έκδοσης. Δηλαδή η διανομή 3.1.4 αποτελεί μία 

βελτιωμένη αναδιανομή της έκδοσης 3.0. Το ίδιο συμβαίνει και με την έκδοση 3.2 που είναι 

ακόμη υπό ανάπτυξη. 

 Οι αλλαγές που αφορούν την έκδοση 3.2 δεν έχουν δομικό χαρακτήρα και 

έχουν να κάνουν κυρίως με τη διόρθωση σφαλμάτων της προηγούμενης έκδοσης. Όλες οι 

υπόλοιπες αλλαγές αφορούν μηχανισμούς που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα 

αρθρώματα προκειμένου να προσάψουν επιπρόσθετη λειτουργικότητα, δεν αλλάζει όμως 

η βασική δομή της εφαρμογής.  

 

 

10.1 Ο Mηχανισμός του Τemplate 

 Αναφορικά με τις αλλαγές που έχει  υποσχεθεί η κοινότητα του horde για την 

έκδοση 3.2, αξίζει ίσως να σταθούμε στην αλλαγή του μηχανισμού βάσει του οποίου 

λειτουργεί το template. Αναφερόμενοι πάντοτε στο υποσύστημα horde και όχι σε άλλα 

υποσυστήματα, στην έκδοση 3.1.4, υπάρχει ένα μόνο template το οποίο 

παραμετροποιεί την εμφάνιση της σελίδας. Έχουν γίνει αρκετές φιλότιμες προσπάθειες, 

ώστε ο μηχανισμός του template να είναι όσο το δυνατό παραμετρικός και αυτό έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.  

 Με το υπάρχον template μπορεί κάθε χρήστης να επιλέγει το theme της 
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αρεσκείας του και μέσω αυτού να προσπελαύνει το horde με τους χρωματικούς 

συνδυασμούς της αρεσκείας του. Για μερικές μάλιστα από τις δομές μπορεί να επιλέξει και 

δυναμικά τα χρώματα που επιθυμεί, μέσα από το περιβάλλον της webmail εφαρμογής. 

Παρότι έχει γίνει καλή δουλειά στη δομή του υπάρχοντος template, εντούτοις το ένα και 

μόνο template δεν είναι αρκετό προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη παραμετροποίηση 

από το χρήστη. Για το λόγο αυτό στην έκδοση 3.2 ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να είναι 

ακόμη πιο παραμετρικός και δυναμικός. Για παράδειγμα στην έκδοση 3.1.4, εάν ο χρήστης 

επιθυμεί να μεταφέρει το sidepanel από την αριστερή περιοχή στη δεξιά δεν μπορεί, 

κάτι που αναμένεται να αλλάξει από την έκδοση 3.2. Δεν υπάρχει σαφής λίστα αλλαγών 

για την έκδοση 3.2 παρά μόνο περιγραφικά κείμενα τα οποία απαντούν σε bugs και 

προτάσεις που έχουν κάνει οι χρήστες της πλατφόρμας. 

 

 

10.2 Webmail, portal ή cms; 
 Πρόκειται για μία ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί από τις πρώτες ακόμη 

σελίδες αυτής της αναφοράς. Το horde είναι κατά βάση μία webmail εφαρμογή δεν 

περιγράφεται όμως πλήρως, μέσω αυτού του χαρακτηρισμού. Γίνονται προσπάθειες από 

την κοινότητα του horde, να μη σταθεί στην απλή χρήση της πλατφόρμας μόνο ως 

webmail εφαρμογής. Αντιθέτως προάγονται και προβάλλονται αρκετά επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του λογισμικού, τα οποία δικαιολογούν το τίτλο αυτής της ενότητας. 

 Το horde, είναι μία εφαρμογή που ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνικές 

αναφορικά με τη δόμησή του σε επίπεδο κώδικα. Για την ακρίβεια είναι ένα 

αντικειμενοστραφές σύστημα το οποίο διαχωρίζει με ακρίβεια το θέμα της εμφάνισης της 

πλατφόρμας, από την επιχειρησιακή λογική την οποία εξυπηρετεί.  Τα πάντα 

αναπτύσσονται και λειτουργούν βάσει προδιαγραφών και φυσικά βάσει του framework. 

 Γενικότερα η έννοια του framework είναι σχετικά πρόσφατη στα 

προγραμματιστικά δρώμενα και παρότι έχει αρκετά χρόνια που υφίσταται σαν αντίληψη, 

στη πράξη, μόλις τα τρία τελευταία χρόνια, έκανε αισθητή την παρουσία της.  Ο όρος 

framework ξεφεύγει από τα απλό επίπεδο της πλατφόρμας λογισμικού επάνω στην 

οποία αναπτύσσονται υποσυστήματα. Αυτό που κάνει η κοινότητα του horde μέσω του 

framework που διαθέτει, είναι να προτείνει τεχνικές βάσει των οποίων οι 

προγραμματιστές μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους υποσυστήματα, παρά να θέσει 

στενούς περιορισμούς στην ανάπτυξη κώδικα.  

 Για συστήματα ανοιχτού κώδικα, το να καταφέρει η κοινότητα που τα προάγει, 
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να θέσει σαφείς οδηγίες αναφορικά με τη δόμηση των εφαρμογών της, είναι πραγματικά 

κάτι πολύ δύσκολο και αξιέπαινο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογών στο 

διαδίκτυο όπου ο έλεγχος έχει πραγματικά χαθεί και η εγκατάσταση ενός νέου 

υποσυστήματος δεν εγγυάται την ευστάθεια της υπόλοιπης εφαρμογής. Μπορούμε να 

αναφέρουμε σαν παράδειγμά το content management system joomla, για το οποίο 

υπάρχουν διαθέσιμα υποσυστήματα τρίτων κατασκευαστών, για οτιδήποτε μπορεί να 

φανταστεί κανείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν εγκαταστήσει κάποιος ένα τέτοιο 

υποσύστημα, θα μπορέσει να κατανοήσει και τη δομή του κώδικα βάσει του οποίου 

λειτουργεί ή ακόμη ότι θα μπορέσει να το επεκτείνει. Τέτοια υποσυστήματα δεν υπάρχουν 

στο horde. Τα πάντα ακολουθούν μία κοινή λογική, αυτήν που υπαγορεύει το framework 

και επάνω σε αυτήν την λογική αναπτύσσονται και εξελίσσονται όλα τα υποσυστήματα, 

επιτρέποντας πάντοτε στον προγραμματιστή να συντάξει ότι κώδικα επιθυμεί και να 

υλοποιήσει όποια λειτουργία απαιτείται. Απλά το καθετί έχει τη θέση του και δεν υπάρχουν 

σκόρπια κομμάτια κώδικα μέσα στην εφαρμογή.  

 Η επιμονή στο framework μπορεί να λύνει αρκετά από τα προβλήματα του 

horde αλλά δεν το κάνει ούτε portal ούτε cms. Η προσέγγιση των λειτουργιών που 

επιτελεί ένα portal ή ένα cms επιτυγχάνεται στο horde κυρίως μέσω συστημάτων 

τρίτων κατασκευαστών.  Για παράδειγμα υπάρχουν υποσυστήματα για αναζήτηση 

περιεχομένων όπως το “goops” ή ακόμη και συστήματα για νέα και RSS feeds όπως το 

“jonah”. Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) δεν υπάρχει ακόμη αλλά κανείς 

δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον.  

 Οι βλέψεις της κοινότητας που υποστηρίζει το horde δείχνουν προς την 

κατεύθυνση των portals και των cms’s.  Η διάθεση όλων των υποσυστημάτων από τον 

επίσημο ιστότοπο της σελίδας, οι αναβαθμίσεις σε επίπεδο template που έχουν ήδη 

δρομολογηθεί και οι πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, τόσο σε επίπεδο 

λειτουργικότητας όσο και σε επίπεδο εμφάνισης επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση. 

 Συγκρίνοντας κανείς το πλήθος των υποσυστημάτων του horde με αυτό άλλων 

εφαρμογών, όπως το joomla που προαναφέρθηκε ή το postnuke, παρατηρεί ότι για το 

horde διατίθενται σαφώς λιγότερα υποσυστήματα. Ο ανταγωνισμός βεβαίως του horde 

δεν εντοπίζεται στο joomla ή στο postnuke, δεν  βρίσκεται όμως ούτε σε απλές 

εφαρμογές webmail. Αντιθέτως βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτών γιατί και το ίδιο το horde 

βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε εφαρμογές webmails, portals και cms’s.   

 Το περιορισμένο πλήθος εφαρμογών έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορεί ο 

καθένας να γράψει μία εφαρμογή για το horde. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στο δικαίωμα 

 99



που έχει κανείς να συντάξει μία εφαρμογή, αλλά στις προγραμματιστικές του δυνατότητες. 

Το γεγονός ότι το horde βρίσκεται μεταξύ τόσων πολλών πραγμάτων εκτός από 

λειτουργικό το κάνει και απαιτητικό. Η διαχείρισή του σε επίπεδο εφαρμογής είναι πολύ 

εύκολη, όμως η ανάπτυξη κώδικα απαιτεί αρκετές εξειδικευμένες γνώσεις. Θα πρέπει ο 

προγραμματιστής να έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 

ένας server σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και πως ενσωματώνονται σε αυτόν 

άλλοι servers όπως οι IMAP server, SMTP server, apache server, ftp 

server, sql server κ.α. Τα υποσυστήματα του horde είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν όλους αυτούς τους μηχανισμούς και τις περισσότερες φορές τους 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά. Για παράδειγμα η πιστοποίηση των χρηστών μπορεί να γίνει 

είτε μέσω του IMAP Server αλλά και μέσω της sql Βάσης Δεδομένων ή μέσω κάποιου 

άλλου μηχανισμού από τους διαθέσιμους.  

 Προκειμένου μία καινούρια εφαρμογή να μπορεί να κάνει χρήση όλων αυτών 

των δομών της πλατφόρμας, θα πρέπει ο προγραμματιστής της εφαρμογής να γνωρίζει 

πως λειτουργούν μεμονωμένα όλες οι εφαρμογές και πως θα τις λειτουργήσει μέσω του 

horde API.  

 

 

10.3 To Horde 4  

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του horde έχει αναρτηθεί μία λίστα με δράσεις που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην έκδοση 4.0 της πλατφόρμας. Η λίστα αυτή 

παρατίθεται αυτούσια σε παράρτημα αυτής της αναφοράς, προκειμένου ο αναγνώστης να 

έχει άμεση πληροφόρηση για αυτή. Σε αυτήν  την ενότητα σχολιάζονται οι σημαντικότερες 

από αυτές τις αλλαγές ή τις συζητήσεις επί αλλαγών που πρόκειται να γίνουν.  

 Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση στην έκδοση 4.0 

του horde, είναι η υποστήριξη του collation utf-8. Αυτήν τη στιγμή τα δεδομένα 

αποθηκεύονται με collation latin-swedish επειδή σε αυτό υποστηρίζονται όλοι οι 

χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου. Μπορεί εποπτικά αυτό να μην προκαλεί λειτουργικό 

πρόβλημα στη σελίδα καθότι οι ελληνικοί χαρακτήρες εμφανίζονται όπως τους 

πληκτρολογεί ο χρήστης, προκαλεί όμως πρόβλημα στο τρόπο με τον οποίο 

αποθηκεύονται τα δεδομένα στη Βάση Δεδομένων.  

 Αν θελήσει κανείς να εξάγει δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων για περεταίρω 

επεξεργασία τότε θα βρεθεί προ εκπλήξεων, καθότι στη Βάση έχουν καταχωρηθεί 

ακατάληπτα δεδομένα. Έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε 

 100



επεξεργασίες OLAP ή Data Mining, ώστε να προκύψει κάποια βαθύτερη ή κρυφή 

αντίστοιχα γνώση για αυτά. Φανταστείτε την απογοήτευση του διαχειριστή της εφαρμογής, 

αν μετά από τρία χρόνια λειτουργίας της στο Πανεπιστήμιο, του ζητηθεί μία εξαγωγή της 

Βάσης Δεδομένων, προκειμένου να μελετήσει κάποιο εξειδικευμένο στέλεχος τη 

συμπεριφορά των σπουδαστών στην εφαρμογή. Τα δεδομένα τριών ετών θα είναι 

άχρηστα ή στη καλύτερη των περιπτώσεων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μεταλλαχθούν 

σε καταληπτή μορφή, κάτι που ίσως να είναι δαπανηρό σε εργατοώρες ή ακόμη και 

ανέφικτο. 

 Ένας δεύτερος άξονας συζήτησης για την τέταρτη έκδοση της πλατφόρμας είναι 

η κοινή φόρμα εισόδου χρηστών. Σε όλες τις διανομές του horde μέχρι και την 3.1.4, κάθε 

μέθοδος πιστοποίησης των χρηστών συνοδεύεται και από τη δική της φόρμα εισόδου. Για 

να γίνει άμεσα αντιληπτό το πρόβλημα αρκεί να υποθέσουμε ένα σενάριο στο οποίο το 

Πανεπιστήμιο αυθεντικοποιεί τους χρήστες μέσω του IMAP Server για δύο χρόνια. 

Συνεπώς έχει επεξεργαστεί το template της φόρμας εισόδου χρηστών μέσω του IMAP 

Server, προκειμένου να εισάγει το λογότυπο του Πανεπιστημίου και γραφικά που να 

κάνουν πιο ελκυστική τη σελίδα στους φοιτητές. Επίσης μπορεί στη σελίδα να έχει 

προστεθεί οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, από συνδέσμους σε άλλες σελίδες του 

Πανεπιστημίου μέχρι και ανακοινώσεις για τους φοιτητές και πολλά άλλα.  

 Ενώ όλα λειτουργούν καλά, τίθεται μία νέα απαίτηση από το Πανεπιστήμιο ώστε 

η πιστοποίηση των χρηστών να γίνεται μέσω της sql Βάσης Δεδομένων που 

χρησιμοποιείται. Ο διαχειριστής με ένα κλικ μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή, από τη 

καρτέλα authentication στον πίνακα παραμετροποίησης του horde. Μια τέτοια 

κίνηση όμως θα φέρει προ συγκλονιστικού απροόπτου το διαχειριστή όταν προσπαθήσει 

να ξανακάνει εισαγωγή στη σελίδα. Θα βρει μπροστά του μία φόρμα εισόδου από τα 

παλιά, η οποία δεν θα περιέχει καμία από τις επιπρόσθετες πληροφορίες που εισήγαγε 

στο παρελθόν.  

 Η έκδοση 4.0 του horde θα κάνει χρήση μίας και μόνο φόρμας εισόδου η οποία 

θα είναι παραμετροποιήσιμη και όχι διαφορετική για κάθε μηχανισμό πιστοποίησης. Αυτό 

φυσικά θα λύσει το ως ανωτέρω πρόβλημα, λύνει συγχρόνως και πολλά άλλα 

προβλήματα στην αρχιτεκτονική του λογισμικού όπως η άσκοπη επαναχρησιμοποίηση 

κώδικα για τον ίδιο σκοπό. 

 Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι εξίσου σημαντικές αλλά έχουν να κάνουν 

περισσότερο με προγραμματιστικά ζητήματα παρά με θέματα αρχιτεκτονικής του 

λογισμικού και για αυτό δεν αναλύονται σε αυτήν την ενότητα.  Για παράδειγμα τα 

αντικείμενα δεν θα καλούνται πλέον με πέρασμα μέσω αναφοράς (pass by 
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reference) καθότι η PHP 5 έχει πρόβλημα με τον τελεστή διευθυνσιοδότησης “&”. 

Αυτή όμως η αλλαγή είναι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική αλλά δεν σχετίζεται με θέματα 

αρχιτεκτονικής λογισμικού ή λειτουργικότητας. 
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11. Επίλογος - Συμπεράσματα 
Ο σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι  να παρέχει όσο το δυνατό 

περισσότερη τεχνική πληροφόρηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναφορικά με την 

εγκατάσταση, συντήρηση και επέκταση της πλατφόρμας horde3. Για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού τέθηκαν κάποιοι ενδιάμεσοι στόχοι οι οποίοι αναπτύσσονται λεπτομερώς στο 

σώμα της αναφοράς. Επίσης έχει γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη διεύθυνση http://195.251.209.5/horde3. 

Ένας γενικός χαρακτηρισμός αναφορικά με την πλατφόρμα horde3 είναι ότι 

πρόκειται για μία καλά δομημένη εφαρμογή η οποία, παρότι είναι εφαρμογή ανοιχτού 

κώδικα, εντούτοις συγκεντρώνει χαρακτηριστικά επαγγελματικών εφαρμογών. Αυτό 

βεβαιώνεται από το γεγονός ότι μεγάλοι φορείς όπως Πανεπιστήμια, εταιρείες και φορείς 

του δημοσίου λειτουργούν την πλατφόρμα horde, προκειμένου να παρέχουν ένα 

εύχρηστο περιβάλλον στους χρήστες τους, μέσω του οποίου θα διαχειρίζονται τα emails 

τους. 

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται στην χρήση της, σαν απλή 

εφαρμογή webmail. Αντιθέτως πρόκειται για μία συνεργατική εφαρμογή η οποία επιτρέπει 

τη δημιουργία ομάδων χρηστών και μελών σε αυτές τις ομάδες, οι οποίοι μπορούν να 

διαμοιράζονται διάφορα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, στα πλαίσια ενός ευρύτερου 

συνεργατικού συμπλέγματος, που εξυπηρετείται μέσα από την εφαρμογή. 

Σε θεωρητικό επίπεδο το horde μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε είδος 

διαδικτυακής εφαρμογής και αυτή να είναι συνεργατική με όλα τα υπόλοιπα 

υποσυστήματα. Οι προδιαγραφές που θέτει η κοινότητα μέσω του horde framework 

API, περιγράφουν ξεκάθαρα όλες τις απαραίτητες συμβάσεις που πρέπει να γίνουν, 

προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό.  

Σίγουρα το horde δεν είναι η πιο εύκολη εφαρμογή για αρχάριους 

προγραμματιστές, ώστε να αναπτύξουν νέες δομές και να τις θέσουν σε λειτουργία. 

Υπολογίζεται εμπειρικά ότι ένας μέσος προγραμματιστής, με τουλάχιστον τριετή 

επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες διαδικτύου, θα χρειαστεί το λιγότερο 120 

εργατοώρες επάνω στο horde, προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξει ένα νέο 

υποσύστημα, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το horde framework API.  Η ανάπτυξη του 

υποσυστήματος είναι εύκολη εφόσον κατανοήσει κανείς τη δομή της εφαρμογής και τις 

προδιαγραφές της. 

Προκειμένου να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να διαθέσει ένα ολοκληρωμένο 

περιβάλλον στους χρήστες του, προτείνεται η χρήστη του horde σαν SOAP Server. Θα 
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χρειαστεί η μεσολάβηση ενός j2ee axis/server προκειμένου να στηθούν κάποια web 

services, τα οποία θα ενσωματωθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ο 

διαδικτυακός κόμβος του Πανεπιστημίου είναι φτιαγμένος με το CMS postnuke. Με 

ελάχιστη δαπάνη σε εργατοώρες είναι εφικτό να γραφτεί ένας μηχανισμός για το 

postnuke, ο οποίος θα αντλεί πληροφορίες μέσω του wsdl αρχείου που θα περιγράφει 

το web service. Ακόμη και μέσα στο compus, που βασίζεται στη πλατφόρμα eClass, 

είναι σχετικά εύκολο το να ενταχθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, στο οποίο θα φιλοξενείται το web 

service.  

Υλοποιώντας μία τέτοια δομή το Πανεπιστήμιο μπορεί να κάνει πολύ 

λειτουργική την ιστοσελίδα του. Αναφέρεται σαν παράδειγμα ότι υπάρχει η δυνατότητα 

κατασκευής ενός υποσυστήματος για το compus, το οποίο θα τραβάει μέσω ενός web 

service τα emails του χρήστη που έχει συνδεθεί, δίνοντάς του παράλληλα όλες τις 

δυνατότητες του υποσυστήματος IMP του horde.  Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί 

μέσω ενός μόνο συστήματος να προσπελαύνει πληροφορίες πολλών υποσυστημάτων και 

εν προκειμένω να διαχειρίζεται τα emails του μέσα από το compus. Το ίδιο μπορεί να 

γίνει και με ημερολόγια ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε υποσύστημα έχει αναπτυχθεί στο 

horde βάσει του horde framework API. 
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12. Παραρτήματα   
 

 

12.1 Παράρτημα Α: Το Aρχείο conf.xml 

 Το αρχείο XML χωρίζεται σε διακριτά μέρη, τα οποία είναι σχετικά με μεταβλητές 

που χρησιμοποιούνται στο horde. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα: 

 <?xml version="1.0"?> 

 <!-- $Horde: $ --> 

 <configuration> 

 <configsection name="wicked"> 

 <configheader>Application Settings</configheader> 

 

   <configstring name="notify_address" desc="The email address 

to which changes 

    on pages should be mailed. Leave empty if you don't want 

notification 

    messages to be sent." required="false" /> 

   <configenum name="diff_format" desc="The diff format that 

should be used when 

    sending notifications.">unified 

    <values> 

     <value desc="Unified context">unified</value> 

     <value desc="Copied context">context</value> 

     <value desc="Side by side">sidebyside</value> 

    </values> 

   </configenum> 

  </configsection> 

 </configuration> 

 Το tag <configuration> σημαίνει την αρχή του αρχείου 

παραμετροποίησης.  

 

 

12.1.1 Ενότητες 
 Το tag <configsection name="wicked"> παράγει τις μεταβλητές πρώτου 

επιπέδου $conf['wicked']. Πολλαπλά tags configsection παράγουν πολλαπλά 
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επίπεδα. Για παράδειγμά ο κώδικας xml: 

 
<configsection name="level1"> 

 <configsection name="level2"> 

... 

 </configsection> 

<configsection> 

 

παράγει τις μεταβλητές:  $conf['level1']['level2']. 

 

 

12.1.2 Κεφαλίδες 
 Το tag <configheader> θέτει κείμενο το οποίο βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση της ενέργειας παραμετροποίησης που γίνεται. 

 

 

12.1.3 Αλφαριθμητικά 
 Το tag <configstring ...> χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός άρθρου 

από λίστα. 

• name – Θέτει μεταβλητή σε δεύτερο επίπεδο 

$conf['configsection']['configstring']   

• desc – Είναι το λεκτικό που εμφανίζεται σαν πληροφορία αναφορικά με την 

εγγραφή. 

• required – Αυτή η παράμετρος θα τοποθετήσει ένα κόκκινο αστεράκι δίπλα στο 

πεδίο ώστε ο χρήστης να πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το πεδίο 
(true/false). 

 

 

12.1.4 Απαριθμητοί Tύποι (Enums)  

 Το tag <configenum ...>default_entry χρησιμοποιείται για να 

δημιουργήσει μια λίστα από επιλογές. 

• name - Θέτει μεταβλητή σε δεύτερο επίπεδο 

$conf['configsection']['configenum']. 

• desc – Κείμενο που περιγράφει τις ιδιότητες τη λίστας 
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Με το tag configenum  γίνεται χρήση των ακόλουθων: 

 <values> 

  <value desc="List entry1">list1</value> 

  <value desc="List entry2">list2</value> 

 </values> 

 

 

12.1.5 Πολλαπλοί Απαριθμητοί Tύποι 
  Το tag <configmultienum ...> χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λιστών 

από τις οποίες μπορούν να επιλεγούν πολλαπλά στοιχεία.  

• name - Θέτει μεταβλητή σε δεύτερο επίπεδο 

$conf['configsection']['configmultienum']  

• desc – Περιγραφικό κείμενο για τις επιλογές της λίστας 

 

 

12.1.6 Ειδικές τιμές 
 Το tag <configspecial name="list-horde-apps" />  επιστρέφει μία 

λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές του horde 3. 

• name – Αναφέρεται στην ανά περίπτωση εγγραφή  μέσα στο αρχείο 

framework/Horde/Horde/Config.php.  

 

 

12.1.7  Switches και Cases 

 Το tag <configswitch ...> δημιουργεί έναν μηχανισμό μέσω του οποίου 

ομαδοποιεί πλειάδες επιλογών. Χρησιμοποιεί επιλογές από παραπάνω ώστε να 

σχηματίσει επιλογές (options). 

• name - Θέτει μεταβλητή σε τρίτο επίπεδο   

$conf['configsection']['configstring']['configswitch']  

• desc – Περιγραφικό κείμενο για οντότητες τύπου configswitch. 

 Το tag <case ...> δημιουργεί τις τιμές με τις οποίες θα τροφοδοτείται το 

tag <configswitch>. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε μαζί με το tag 

<configswitch>. 

• name - Θέτει μεταβλητή σε τρίτο επίπεδο   

$conf['configsection']['configstring']['configswitch'] = 
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name_value  

• desc – Περιγραφή της τιμής της λίστας  
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12.2 Παράρτημα Β:  Κώδικες Σημαντικών Αρχείων  
 Σε αυτό το παράρτημα θα βρείτε ενδεικτικές εκδόσεις των βασικότερων αρχείων 

παραμετροποίησης του horde, με τη μορφή που έχουν μετά τις διαδικασίες που 

περιγράφονται ανωτέρω. Σκοπός της παράθεσης του κώδικα είναι η διευκόλυνση του 

αναγνώστη σε ενδεχόμενες αντιπαραβολές του δικού του κώδικα με τον κώδικα του 

εγχειριδίου. 

 Σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται η χρήση του κώδικα με τη μορφή που 

παραδίδεται σε αυτό το εγχειρίδιο, παρά μόνο για λόγους πειραματισμού. Τονίζεται δε ότι 

στην τρέχουσα εφαρμογή έχουν ενεργοποιηθεί υποσυστήματα του horde τα οποία δεν 

περιγράφονται στην αναφορά και ως συνέπεια αυτού, το αρχείο registry.php, αν 

αντιγραφεί αυτούσιο, θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει πολλές δομές τις οποίες όμως 

δεν θα βρει σε επίπεδο κώδικα, εκτός αν τις προσθέσει ο διαχειριστής.   
 

 

12.2.1 Το αρχείο registry.php 
 

<?php 
 
/** 
 
 * registry.php -- Horde application registry. 
 
 * 
 
 * $Horde: horde/config/registry.php.dist,v 1.255.2.19 2006/11/24 10:48:30 jan 
Exp $ 
 
 * 
 
 * This configuration file is used by Horde to determine which Horde 
 
 * applications are installed and where, as well as how they interact. 
 
 * 
 
 * Application registry 
 
 * -------------------- 
 
 * The following settings register installed Horde applications. 
 
 * By default, Horde assumes that the application directories live 
 
 * inside the horde directory. 
 
 * 
 
 * Attribute     Type     Description 
 
 * ---------     ----     ----------- 
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 * fileroot      string   The base filesystem path for the module's files. 
 
 * webroot       string   The base URI for the module. 
 
 * jsuri         string   The base URI for static javascript files. 
 
 * jsfs          string   The base filesystem path for static javascript files. 
 
 * themesuri     string   The base URI for the themes. This can be used to 
 
 *                        serve all icons and style sheets from a separate 
 
 *                        server. 
 
 * themesfs      string   The base file system directory for the themes. 
 
 * icon          string   The URI for an icon to show in menus for the module. 
 
 *                        Setting this will override the default theme-based 
 
 *                        logic in the code. 
 
 * name          string   The name used in menus and descriptions for a module 
 
 * status        string   'inactive', 'hidden', 'notoolbar', 'heading', 
 
 *                        'block', 'admin', or 'active'. 
 
 * provides      string   Service types the module provides. 
 
 * initial_page  string   The initial (default) page (filename) for the module. 
 
 * templates     string   The filesystem path to the templates directory. 
 
 * menu_parent   string   The name of the 'heading' group that this app should 
 
 *                        show up under. 
 
 * target        string   The (optional) target frame for the link. 
 
 * url           string   The (optional) URL of 'heading' entries. 
 
 */ 
 
 
 
// We try to automatically determine the proper webroot for Horde here. This 
 
// still assumes that applications live under horde/. If this results in 
 
// incorrect results for you, simply change the 'webroot' setting in the 
 
// 'horde' stanza below. 
 
 
 
$this->applications['horde'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/..', 
 
    // To respect Debian FHS policy, config/ is in /etc/ directory 
 
    // Then _detect_webroot() is unusable in Debian 
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    // 'webroot' => _detect_webroot(), 
 
    'webroot' => '/horde3', 
 
    'initial_page' => 'login.php', 
 
    'name' => _("Horde"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'templates' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../templates', 
 
    'provides' => 'horde' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['mimp'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../mimp', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/mimp', 
 
    'name' => _("Mobile Mail"), 
 
    'status' => 'notoolbar' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['imp'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../imp', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/imp', 
 
    'name' => _("Mail"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'mail', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['ingo'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../ingo', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/ingo', 
 
    'name' => _("Filters"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => array('mail/blacklistFrom', 'mail/showBlacklist', 
'mail/whitelistFrom', 'mail/showWhitelist', 'mail/applyFilters', 
'mail/canApplyFilters', 'mail/showFilters'), 
 
    'menu_parent' => 'imp' 
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); 
 
 
 
$this->applications['sam'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../sam', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/sam', 
 
    'name' => _("Spam"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    // Uncomment this line if you want Sam to handle the blacklist filter 
 
    // instead of Ingo: 
 
    // 'provides' => array('mail/blacklistFrom', 'mail/showBlacklist', 
'mail/whitelistFrom', 'mail/showWhitelist'), 
 
    'menu_parent' => 'imp' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['forwards'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../forwards', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/forwards', 
 
    'name' => _("Forwards"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'forwards', 
 
    'menu_parent' => 'imp', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['vacation'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../vacation', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/vacation', 
 
    'name' => _("Vacation"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'vacation', 
 
    'menu_parent' => 'imp' 
 
); 
 
 
 
 

 113



 
$this->applications['imp-folders'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'imp', 
 
    'blockname' => 'tree_folders', 
 
    'menu_parent' => 'imp', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['organizing'] = array( 
 
    'name' => _("Organizing"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['turba'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../turba', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/turba', 
 
    'name' => _("Address Book"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => array('contacts', 'clients'), 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['turba-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'turba', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
 
    'menu_parent' => 'turba', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['kronolith'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../kronolith', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/kronolith', 
 
    'name' => _("Calendar"), 
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    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'calendar', 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['kronolith-alarms'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'kronolith', 
 
    'blockname' => 'tree_alarms', 
 
    'menu_parent' => 'kronolith', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['kronolith-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'kronolith', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
 
    'menu_parent' => 'kronolith', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['mnemo'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../mnemo', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/mnemo', 
 
    'name' => _("Notes"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'notes', 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['nag'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../nag', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/nag', 
 
    'name' => _("Tasks"), 
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    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'tasks', 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
 
 
$this->applications['genie'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../genie', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/genie', 
 
    'name' => _("Wishlist"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'wishlist', 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['trean'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../trean', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/trean', 
 
    'name' => _("Bookmarks"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'bookmarks', 
 
    'menu_parent' => 'organizing' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['trean-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'trean', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
 
    'menu_parent' => 'trean', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['devel'] = array( 
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    'name' => _("Development"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['chora'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../chora', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/chora', 
 
    'name' => _("Version Control"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'menu_parent' => 'devel' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['whups'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../whups', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/whups', 
 
    'name' => _("Tickets"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'tickets', 
 
    'menu_parent' => 'devel' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['luxor'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../luxor', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/luxor', 
 
    'name' => _("X-Ref"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'devel' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['nic'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../nic', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/nic', 
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    'name' => _("Network"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'devel' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['info'] = array( 
 
    'name' => _("Information"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['klutz'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../klutz', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/klutz', 
 
    'name' => _("Comics"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'comics', 
 
    'show'=>'true', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['occam'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../occam', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/occam', 
 
    'name' => _("Courses"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['mottle'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../mottle', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/mottle', 
 
    'name' => _("MOTD"), 
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    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['jonah'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../jonah', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/jonah', 
 
    'name' => _("News"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'news', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['jonah-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'jonah', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
 
    'menu_parent' => 'jonah', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['troll'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../troll', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/troll', 
 
    'name' => _("Newsgroups"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['troll-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'troll', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
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    'menu_parent' => 'troll', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['goops'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../goops', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/goops', 
 
    'name' => _("Search Engines"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'menu_parent' => 'info' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['office'] = array( 
 
    'name' => _("Office"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['juno'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../juno', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/juno', 
 
    'name' => _("Accounting"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'office' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['midas'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../midas', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/midas', 
 
    'name' => _("Ads"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'office' 
 
); 
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$this->applications['hylax'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../hylax', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/hylax', 
 
    'name' => _("Faxes"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'office', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['sesha'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../sesha', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/sesha', 
 
    'name' => _("Inventory"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
 
 
    // Uncomment this line if you want Sesha to provide queue and version 
 
    // names instead of Whups: 
 
    // 'provides' => array('tickets/listQueues', 'tickets/getQueueDetails', 
'tickets/listVersions', 'tickets/getVersionDetails'), 
 
    'menu_parent' => 'office', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['thor'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../thor', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/thor', 
 
    'name' => _("Projects"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'projects', 
 
    'menu_parent' => 'office' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['rakim'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../rakim', 
 

 121



    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/rakim', 
 
    'name' => _("Support"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'office' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['hermes'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../hermes', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/hermes', 
 
    'name' => _("Time Tracking"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'office', 
 
    'provides' => 'time' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['hermes-watch'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'hermes', 
 
    'blockname' => 'stopwatch', 
 
    'menu_parent' => 'hermes', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['myaccount'] = array( 
 
    'name' => _("My Account"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['gollem'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../gollem', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/gollem', 
 
    'name' => _("File Manager"), 
 
    'status' => 'active', 
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    'menu_parent' => 'myaccount', 
 
    'provides' => 'files', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['gollem-menu'] = array( 
 
    'status' => 'block', 
 
    'app' => 'gollem', 
 
    'blockname' => 'tree_menu', 
 
    'menu_parent' => 'gollem', 
 
); 
 
 
 
$this->applications['passwd'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../passwd', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/passwd', 
 
    'name' => _("Password"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'menu_parent' => 'myaccount' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['jeta'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../jeta', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/jeta', 
 
    'name' => _("SSH"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'myaccount' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['website'] = array( 
 
    'name' => _("Web Site"), 
 
    'status' => 'heading', 
 
); 
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$this->applications['giapeto'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../giapeto', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/giapeto', 
 
    'name' => _("CMS"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'cms', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['agora'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../agora', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/agora', 
 
    'name' => _("Forums"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'forums', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['ulaform'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../ulaform', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/ulaform', 
 
    'name' => _("Forms"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['volos'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../volos', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/volos', 
 
    'name' => _("Guestbook"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
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); 
 
 
 
$this->applications['ansel'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../ansel', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/ansel', 
 
    'name' => _("Photos"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'images', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['scry'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../scry', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/scry', 
 
    'name' => _("Polls"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'polls', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['merk'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../merk', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/merk', 
 
    'name' => _("Shopping"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['swoosh'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../swoosh', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/swoosh', 
 
    'name' => _("SMS Messaging"), 
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    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'sms', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['wicked'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../wicked', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/wicked', 
 
    'name' => _("Wiki"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'provides' => 'wiki', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
 
 
$this->applications['skeleton'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../skeleton', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/skeleton', 
 
    'name' => _("Χρήσιμοι Σύνδεσμοι"), 
 
    'status' => 'active', 
 
    'provides' => 'skeleton', 
 
    'menu_parent' => 'website' 
 
); 
 
 
 
$this->applications['vilma'] = array( 
 
    'fileroot' => '/usr/share/horde3/lib' . '/../vilma', 
 
    'webroot' => $this->applications['horde']['webroot'] . '/vilma', 
 
    'name' => _("Mail Admin"), 
 
    'status' => 'inactive', 
 
    'menu_parent' => 'administration' 
 
); 
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function _detect_webroot() 
 
{ 
 
    // Note for Windows users: the below assumes that your PHP_SELF variable 
 
    // uses forward slashes. If it does not, you'll have to tweak this. 
 
    if (isset($_SERVER['SCRIPT_URL']) || isset($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { 
 
        $path = empty($_SERVER['SCRIPT_URL']) ? 
 
            $_SERVER['SCRIPT_NAME'] : 
 
            $_SERVER['SCRIPT_URL']; 
 
        $hordedir = basename(preg_replace(';/config/registry.php$;', '', 
__FILE__)); 
 
        $webroot = preg_replace(';/' . $hordedir . '.*;', '/' . $hordedir, 
$path); 
 
    } elseif (isset($_SERVER['PHP_SELF'])) { 
 
        $webroot = preg_split(';/;', $_SERVER['PHP_SELF'], 2, 
PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
 
        $webroot = strstr(dirname(__FILE__), DIRECTORY_SEPARATOR . 
array_shift($webroot)); 
 
        if ($webroot !== false) { 
 
            $webroot = preg_replace(array('/\\\\/', ';/config$;'), array('/', 
''), $webroot); 
 
        } elseif ($webroot === false) { 
 
            $webroot = ''; 
 
        } else { 
 
            $webroot = '/horde3'; 
 
        } 
 
    } else { 
 
        $webroot = '/horde3'; 
 
    } 
 
 
 
    return $webroot; 
 
} 
 
 
 
 

12.2.2  Το αρχείο etc/hosts 
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127.0.0.1 localhost 
 
127.0.1.1 panos-desktop 
 
127.0.0.1 server.gr horde3 
 
 
 
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 
 
::1 ip6-localhost ip6-loopback 
 
fe00::0 ip6-localnet 
 
ff00::0 ip6-mcastprefix 
 
ff02::1 ip6-allnodes 
 
ff02::2 ip6-allrouters 
 
ff02::3 ip6-allhosts 
 
 
 
  

12.2.3 Το αρχείο  etc/hostname 
 
 
server 
 
 

 
 
12.2.4 Το αρχείο  /etc/postfix/main.cf  
 
 
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version 
 
 
 
 
 
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first 
 
# line of that file to be used as the name.  The Debian default 
 
# is /etc/mailname. 
 
#myorigin = /etc/mailname 
 
 
 
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu) 
 
biff = no 
 
 
 
# appending .domain is the MUA's job. 
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append_dot_mydomain = no 
 
 
 
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings 
 
#delay_warning_time = 4h 
 
 
 
# TLS parameters 
 
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 
 
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key 
 
smtpd_use_tls=yes 
 
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache 
 
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache 
 
 
 
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for 
 
# information on enabling SSL in the smtp client. 
 
 
 
myhostname = server.gr 
 
alias_maps = hash:/etc/aliases 
 
alias_database = hash:/etc/aliases 
 
myorigin = /etc/mailname 
 
mydestination = server.gr, localhost, localhost.localdomain, localhost 
 
relayhost =  
 
mynetworks = 127.0.0.0/8 
 
mailbox_size_limit = 0 
 
recipient_delimiter = + 
 
inet_interfaces = loopback-only 
 
 
 
 

12.2.5 Το αρχείο  etc/mailname 
 
server.gr 
 
 

 
12.2.6 Το αρχείο /etc/horde/turba2/sources.php 
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<?php 
 
 
 
/** 
 
 * A local address book in an SQL database. This implements a private 
 
 * per-user address book. Sharing of this source with other users may be 
 
 * accomplished by enabling Horde_Share for this source by setting 
 
 * 'use_shares' => true. 
 
 * 
 
 * Be sure to create a turba_objects table in your Horde database from the 
 
 * schema in turba/scripts/db/turba.sql if you use this source. 
 
 */ 
 
$cfgSources['localsql'] = array( 
 
    'title' => _("My Address Book"), 
 
    'type' => 'sql', 
 
    // The default connection details are pulled from the Horde-wide SQL 
 
    // connection configuration. 
 
    // 
 
    // The old example illustrates how to use an alternate database 
 
    // configuration. 
 
    // 
 
    // New Example: 
 
    'params' => array_merge($conf['sql'], array('table' => 'turba_objects')), 
 
 
 
    // Old Example: 
 
    // 'params' => array( 
 
    //     'phptype' => 'mysql', 
 
    //     'hostspec' => 'localhost', 
 
    //     'username' => 'horde', 
 
    //     'password' => '*****', 
 
    //     'database' => 'horde', 
 
    //     'table' => 'turba_objects', 
 
    //     'charset' => 'iso-8859-1' 

 130



 
    // ), 
 
 
 
    // Using two tables as datasource. 
 
    // 'params' => array_merge($conf['sql'], 
 
    //                         array('table' => 'leaddetails LEFT JOIN 
leadaddress ON leaddetails.leadid = leadaddress.leadaddressid', 
 
    //                               'filter' => 'leaddetails.converted = 0')), 
 
    'map' => array( 
 
        '__key' => 'object_id', 
 
        '__owner' => 'owner_id', 
 
        '__type' => 'object_type', 
 
        '__members' => 'object_members', 
 
        '__uid' => 'object_uid', 
 
        'name' => 'object_name', 
 
        'email' => 'object_email', 
 
        'alias' => 'object_alias', 
 
        'homeAddress' => 'object_homeaddress', 
 
        'workAddress' => 'object_workaddress', 
 
        'homePhone' => 'object_homephone', 
 
        'workPhone' => 'object_workphone', 
 
        'cellPhone' => 'object_cellphone', 
 
        'fax' => 'object_fax', 
 
        'title' => 'object_title', 
 
        'company' => 'object_company', 
 
        'notes' => 'object_notes', 
 
        'pgpPublicKey' => 'object_pgppublickey', 
 
        'smimePublicKey' => 'object_smimepublickey', 
 
        'freebusyUrl' => 'object_freebusyurl' 
 
    ), 
 
    'search' => array( 
 
        'name', 
 
        'email' 
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    ), 
 
    'strict' => array( 
 
        'object_id', 
 
        'owner_id', 
 
        'object_type', 
 
    ), 
 
    'export' => true, 
 
    'browse' => true, 
 
    'use_shares' => true, 
 
); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/** 
 
 * A preferences-based addressbook. This will always be private. You can add 
 
 * any attributes you like to the map and it will just work; you can also 
 
 * create multiple prefs-based address books by changing the 'name' parameter. 
 
 * This is best for address books that are expected to remain small; it's not 
 
 * the most efficient, but it can't be beat for getting up and running 
 
 * quickly, especially if you already have Horde preferences working. Note 
 
 * that it is not searchable, though - searches will simply return the whole 
 
 * address book. 
 
 */ 
 
// $cfgSources['prefs'] = array( 
 
//     'title' => _("Private Address Book"), 
 
//     'type' => 'prefs', 
 
//     'params' => array( 
 
//         'name' => 'prefs', 
 
//         'charset' => NLS::getCharset() 
 
//     ), 
 
//     'map' => array( 
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//         '__key' => 'id', 
 
//         '__type' => '_type', 
 
//         '__members' => '_members', 
 
//         '__uid' => 'uid', 
 
//         'name' => 'name', 
 
//         'email' => 'mail', 
 
//         'alias' => 'alias' 
 
//     ), 
 
//     'search' => array( 
 
//         'name', 
 
//         'email', 
 
//         'alias' 
 
//     ), 
 
//     'strict' => array( 
 
//         'id', 
 
//         '_type', 
 
//     ), 
 
//     'export' => true, 
 
//     'browse' => true, 
 
// ); 
 
 
 
 
 
/* End Kolab sources. */ 
 
 
 
 
 

12.2.7 Το αρχείο /etc/horde/imp4/servers.php 
 
<?php 
 
 
 
$servers['_prompt'] = array( 
 
    'name' => _("Choose a mail server:") 
 
); 
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/* Example configurations: */ 
 
 
 
$servers['imap'] = array( 
 
    'name' => 'IMAP Server', 
 
    'server' => 'server.gr', 
 
    'hordeauth' => false, 
 
    'protocol' => 'imap/notls', 
 
    'port' => 143, 
 
    'maildomain' => 'server.gr', 
 
    'smtphost' => 'localhost', 
 
    'smtpport' => 25, 
 
    'realm' => '', 
 
    'preferred' => '', 
 
); 
 
 
 
12.2.8 Το αρχείο /usr/share/horde3/portal/configuration.php 
 
 
<?php  
if(!defined('RG_EMULATION')) { define( 'RG_EMULATION', 0 ); } 
$mosConfig_MetAuthor = '1'; 
$mosConfig_MetaDesc = 'Υποσύστημα Portal για το horde3 - Πιλοτική Εγκατάσταση'; 
$mosConfig_MetaKeys = 'Υποσύστημα, Portal, horde3'; 
$mosConfig_MetaTitle = '1'; 
$mosConfig_absolute_path = '/usr/share/horde3/portal'; 
$mosConfig_admin_expired = '1'; 
$mosConfig_allowUserRegistration = '1'; 
$mosConfig_back_button = '1'; 
$mosConfig_cachepath = '/usr/share/horde3/portal/cache'; 
$mosConfig_cachetime = '900'; 
$mosConfig_caching = '1'; 
$mosConfig_db = 'joomla_sql'; 
$mosConfig_dbprefix = 'jos_'; 
$mosConfig_debug = '0'; 
$mosConfig_dirperms = ''; 
$mosConfig_editor = 'tinymce'; 
$mosConfig_enable_log_items = '0'; 
$mosConfig_enable_log_searches = '0'; 
$mosConfig_enable_stats = '1'; 
$mosConfig_error_message = 'This site is temporarily unavailable.<br /> Please 
notify the System Administrator'; 
$mosConfig_error_reporting = '-1'; 
$mosConfig_favicon = 'favicon.ico'; 
$mosConfig_fileperms = ''; 
$mosConfig_fromname = 'Υποσύστημα Portal'; 
$mosConfig_frontend_login = '1'; 
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$mosConfig_frontend_userparams = '1'; 
$mosConfig_gzip = '0'; 
$mosConfig_helpurl = 'http://help.joomla.org'; 
$mosConfig_hideAuthor = '0'; 
$mosConfig_hideCreateDate = '0'; 
$mosConfig_hideEmail = '0'; 
$mosConfig_hideModifyDate = '0'; 
$mosConfig_hidePdf = '0'; 
$mosConfig_hidePrint = '0'; 
$mosConfig_hits = '1'; 
$mosConfig_host = 'localhost'; 
$mosConfig_icons = '1'; 
$mosConfig_item_navigation = '1'; 
$mosConfig_itemid_compat = '0'; 
$mosConfig_lang = 'english'; 
$mosConfig_lifetime = '900'; 
$mosConfig_link_titles = '0'; 
$mosConfig_list_limit = '30'; 
$mosConfig_live_site = 'http://195.251.209.5/horde3/portal'; 
$mosConfig_locale = 'en_GB'; 
$mosConfig_mailer = 'mail'; 
$mosConfig_mailfrom = 'pkakajohn@gmail.com'; 
$mosConfig_multilingual_support = '0'; 
$mosConfig_multipage_toc = '1'; 
$mosConfig_offline = '0'; 
$mosConfig_offline_message = 'This site is down for maintenance.<br /> Please 
check back again soon.'; 
$mosConfig_offset = '-2'; 
$mosConfig_offset_user = '0'; 
$mosConfig_pagetitles = '1'; 
$mosConfig_password = 'horde3!'; 
$mosConfig_readmore = '1'; 
$mosConfig_secret = '95f4WSaXH9ll3hfl'; 
$mosConfig_sef = '0'; 
$mosConfig_sendmail = '/usr/sbin/sendmail'; 
$mosConfig_session_life_admin = '1800'; 
$mosConfig_session_type = '0'; 
$mosConfig_shownoauth = '0'; 
$mosConfig_sitename = 'horde3 site'; 
$mosConfig_smtpauth = '1'; 
$mosConfig_smtphost = 'localhost'; 
$mosConfig_smtppass = ''; 
$mosConfig_smtpuser = ''; 
$mosConfig_uniquemail = '1'; 
$mosConfig_user = 'root'; 
$mosConfig_useractivation = '1'; 
$mosConfig_vote = '0'; 
setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); 
?> 
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12.3  Παράρτημα Γ: Αλλαγές για την Έκδοση 4.0 του Ηorde. 
 
 
12.3.1 Δομικές Αλλαγές 

 
• Διόρθωση του φαινομένου της κλωνοποίησης (Bug 1410).  

• Διαγραφή του IMAP_Tree::.  

• Μετακίνηση του IMP_IMAPClient:: στο Horde.  

• Συγχώνευση του IMP_Thread:: στο IMAP_Thread::.  

• Αναδόμηση των IMP_IMAPClient:: και IMAP_ACL::.  

• Κωδικοποίηση των αποδοκιμασιών του Horde_Crypt_pgp::.  

• Χρήση ενός χώρου για τα μηνύματα σφαλμάτων της συνάρτησης sendmail. 

• Μετονομασία αρχείων στο imp/templates/prefs με πιο λογικά λεκτικά (Π.χ. 

draftsfolderselect.inc, όχι folderselect.inc)  

• Διαγραφή κλήσεων του τύπου  $foo = &new Foo(); και αντικατάστασή τους με 

$foo = new Foo();. Αυτή η αλλαγή οφείλεται στη php5, που δεν αντιλαμβάνεται 

το πέρασμα με αναφορά. 

• Ομοίως, δεν περνιόνται αντικείμενα με αναφορά ( function foo(&$bar) )  

• Μετακίνηση της διαμοιραζόμενης φόρμας επεξεργασίας στο πακέτο του 

framework package ώστε να γίνει επεκτάσιμο.  

• Μετατροπή όλων των αρχείων παραμετροποίησης σε μορφή XML. 

• Διαγραφή των IMP_IMAP_Search:: και Ingo_IMAP_Search::.  

• Διαγραφή της κλήσης imap_reopen() μέσα στο IMAP_Search::.  

• Πλαίσια ελέγχου στο Horde_Form τα οποία σημαίνονται σαν προαπαιτούμενα θα 

πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά. 

• Διαγραφή του IMP_SpellChecker::.  

• Προσθήκη μιας απλής μεθόδου για αλλαγή γλώσσας (επίσης διαχείριση του 

bindTextDomain() ) . 

• Διαγραφή της πατέντας που έχει γίνει ώστε να μπορεί το app-specific 

Notification_Listeners να τυπώνει <p> στη θέση των <li> (στο αρχείο  

Notification/Listener/status.php).  

• Τοποθέτηση του προθέματος Horde_ σε όλες τις κλάσεις που δεν υπάρχει ακόμη  

(δείτε επίσης το http://www.php.net/manual/en/userlandnaming.php).  

• Φιλτράρισμα όλων των εισόδων μέσω κάποια επέκτασης η κάποια βιβλιοθήκης.  
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• Χρήση πεδίων τηλεφώνου, Π.χ. στο Turba.  

• Χρήση exceptions στη θέση των PEAR_Errors.  

• Εκκαθάριση του Horde::loadConfiguration().  

• Εκκαθάριση του VFS_sql ώστε να χρησιμοποιεί το '/' σαν root του VFS αντί για 

το ''. Αυτό θα το κάνει να συμπεριφέρεται σαν τα άλλα VFS backends χωρίς να 

απαιτείται κώδικας που να το μετατρέπει. 

• Τοποθέτηση χρόνου λήξης όταν τίθεται μία εγγραφή. Αυτό γίνεται στην έκδοση 3.2 

αλλά το API πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαγραφεί το όρισμα $lifetime 

από τις μεθόδους get() και exists(). Όταν ελέγχει για να κάνει cache τα 

δεδομένα ο έλεγχος θα πρέπει να ελέγχει μόνο ότι τα δεδομένα δεν έχουν λήξει. Τα 

σκουπίδια τις μνήμης θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως (garbadge 

collector).  

• Δεν θα επιτρέπεται στις μεθόδους Horde_Crypt_pgp να ψάχνουν για ασφαλείς 

συνδέσεις.  

• Διαγραφή των αρχείων pref_api BC. 

• Επισκευή του μηχανισμού Horde_Cache_file:: ώστε να δέχεται πολύπλοκα 

δεδομένα μέσω της μεταβλητής $data, αντί για απλά αλφαριθμητικά.  

• Χρήση κατά αποκλειστικότητα της μεθόδου file_put_contents(). 

• http://lists.horde.org/archives/dev/Week-of-Mon-20070305/021221.html  

• Αναδόμηση του Horde_iCalendar 

• Οι χρήστες δεν θα έπρεπε να συμφωνούν με τις ιδιότητες names, 

formatting, escaping, versions, κ.ά.  

• Η getType() να επιστρέφει πραγματικές τιμές.  

• Μετακίνηση των μεθόδων μετατροπής date/time στο Horde_Date::.  

• Διαγραφή των scripts υπενθύμισης του pre-Horde_Alarm και τον 

υποστηριζόμενων κλάσεων  

• Εκκαθάριση των διαμοιραζόμενων αναφορών 

(http://bugs.horde.org/ticket/?id=5086, http://bugs.horde.org/ticket/?id=5422)  

• Υλοποίηση των editors ώστε να είναι παραμετροποιήσιμοι σε όλο το horde. 

• Αποθήκευση όλων των χρονικών πληροφοριών ως UTC και μετατροπή στο 

timezone των χρηστών. 

• Θα πρέπει η IMAP_Cache:: να κάνει χρήση των SessionObjects ενάντια στην 

άμεση προσπέλαση του session.  

• Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το Horde_Compress_* κάνει streaming και δεν 
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απαιτεί ολόκληρα αρχεία να φορτώνονται στη μνήμη..  

• Να υπάρχει κάποιο είδος αντικειμένου Horde_URL που θα χρησιμοποιείται ώστε να 

φτιάχνει ή να συνεργάζεται με άλλα URLs (θα αποσυρθούν οι 

Util::addParameter(), Util::removeParameter()).  

• Για τη κλάση Browser::, θα αλλάξει ο  'konqueror' σε 'webkit' (ή θα 

προστεθούν οι 'webkit' και 'safari').  

• Θα διαγραφεί η δυνατότητα RTE από τους browsers για να μην γίνεται 

διαστρέβλωση των οδηγών του Horde_Editor.  

 

 

12.3.2 Βιβλιοθήκες του Framework  

• Τοποθέτηση του  προθέματος Horde_ σε όλες τι κλάσεις του framework. 

• Χρήση κεφαλαίων με τη μορφή (Horde_Xml_Wbxml αντί της XML_WBXML).  

• lib/ organization, test/, κτλ. (νέα δομή του πακέτου στο 

Doc/Dev/Libraries)  

• Τα πακέτα pear δεν περιέχουν το λεκτικό Horde. Το horde είναι το κανάλι - pear 

install horde/auth. 

 

 

12.3.3 Θέματα του MIME 

• Διαγραφή του ανεπιθύμητου κώδικα από τα MIME_Headers::  

• Διαγραφή των mime_drivers από τα MIME_Viewer::, IMP_Contents::, 

MIMP_Contents::.  

• Θα γίνει το MIME::_rfc822encode() μια δημόσια συνάρτηση.  

• Θα γίνει το MIME_Viewers υπεύθυνο για τη προσκόμιση μέρους των δεδομένων 

(ώστε να καθορίζεται αν τα περιεχόμενα θα πρέπει να προσκομιστούν καθολικά ή 

θα πρέπει να γίνει caching).  

• Δεν θα πρέπει να συνδέονται εικονίδια του MIME στους Viewers. 
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12.3.4 VFS 

• Χρήση/εκμάθηση από τη σελίδα http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/  

• Ειδικός DirectoryIterator, SPLFileInfo, SplFileObject, ...  

• Εφαρμογή και επιβολή δικαιωμάτων VFS, τουλάχιστον σε περιβάλλοντα που δεν 

προβλέπουν δικαιώματα χρήσης από μόνα τους .('sql' και σε μερικές 

περιπτώσεις 'file').  

 

 

12.3.5 JavaScript 

• Διαγραφή των τελευταίων διαδρομών στο αρχείο enter_key_trap.js  

• Διαγραφή κώδικα όπως ο hideable.js ο οποίος εμπεριέχεται στο Prototype (ή 

σε οποιοδήποτε άλλο js toolkit 4.0 standard χρησιμοποιείται)  

• Καθολικές βιβλιοθήκες Prototype/Scriptaculous.  

• Διαγραφή των αρχείων app-specific 'stripe.js'.  

• Διαγραφή των αρχείων app-specific 'open_calendar.js' και επιπρόσθετος 

κώδικας στο αρχείο open_calendar.js.  

• Αντικατάσταση του popup.js του horde με το όμοιό του στην υλοποίηση του IMP.  

• Παγίωση των _all_ js που υπάρχουν σε πολλές εφαρμογές.  

• Τοποθέτηση εγγενούς javascript σε ένα πακέτο ώστε να μπορεί να 

αναβαθμιστεί και να βγουν νέες εκδόσεις για αυτό.  

• Διαγραφή του print.js και χρήστη του απλού window.print  

• Η βιβλιοθήκη spellchecker του IMP πρέπει να γίνει ευρέως προσβάσιμη.  

 

 

12.3.6 Templates 

• Διαγραφή των IMP_Template, Ingo_Template, και Gollem_Template.  

• Αντικατάσταση όλων των templates που περιέχουν την κλάση Horde_View, με 

μία σειρά από προεπιλεγμένα templates σε απλή PHP. 

• Δημιουργία templates για όλα τα HTML κομμάτια που παράγονται μέσα σε 

βιβλιοθήκες.  
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• Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση των templates για τα 

πακέτα του framework . 

 

12.3.7 Bugs 

• Bug 4221.  

• Bug 3271 – πιο συγκεκριμένα, πως γίνεται η συμφωνία με την επιλογή των 

configspecial tags. Βεβαίως, αυτό έχει να κάνει με το τι αλλαγές έχουν γίνει 

στο σχεδιασμό του αρχείου παραμετροποίησης του Horde.  

 

12.3.8 Θέματα Υπό Συζήτηση 

• Ο μηχανισμός του Template  

• Χρήση της autoload() στη θέση της require_once 

• Η χρήση μια καθολικής συνάρτησης autoload() δεν είναι καλή πρακτική σε 

ένα  framework επειδή μπορεί να υπάρχει μόνο μία συνάρτηση 

__autoload. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό. 

• Η χρήση του στα υποσυστήματα του Horde, σε αντίθεση με το framework 

που είναι κοινό, εισάγει ένα επίπεδο παραμετροποίησης, αλλά εξακολουθεί 

να επιφέρει όλα τα προαπαιτούμενα του framework.  

• Το http://php.net/spl-autoload-register είναι μια λανθασμένη λύση. Με την 

PHP 5.1.x (ή 5.2 και νεότερες) σαν ελάχιστη προαπαιτούμενη έκδοση, θα 

είναι όλα καλά.  

• Διαγραφής των Globals  

• Project/HordeSpaces  

• Υποστήριξη collation UTF-8. 

• Απαλλαγή από τα 'realms' (αντικατάσταση με τα Project/HordeSpaces όπου 

είναι απαραίτητο).  

• Διαγραφή του imp['uniquser'].  

• Horde4Config  

• Χρήση μιας φόρμα εισόδου για όλα τα υποσυστήματα (Π.χ. της Horde_Login:: 

library)  

• Χρήση της hash() αντί του md5 ή του sha1 για λόγους ταχύτητας 

(http://us.php.net/manual/en/function.hash.php) . 
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12.4 Παράρτημα Δ – Οδηγοί Χρήσης Υποσυστημάτων 
 

 Σε αυτό το παράρτημα παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι σε οδηγούς χρήσης 

στο διαδίκτυο που περιγράφουν τα βασικότερα σενάρια χρήσης, των core2 

υποσυστημάτων της πλατφόρμας horde3. 

• Οδηγός δημιουργίας ημερολογίου, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Create-calendar-

entries---Horde-Hosting/  

• Οδηγός διαχείρισης επαφών, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Manage-your-

contacts---Horde-Hosting/  

• Οδηγός εξαγωγής επαφών σε αρχείο csv, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Export-contacts---

Horde-Hosting/  

• Οδηγός εισαγωγής επαφών, http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-

Tutorials/Import-contacts---Horde-Hosting/  

• Οδηγός δημιουργίας φίλτρων για τα emails, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Setup-email-filters--

-Horde-Hosting/  

• Οδηγός δημιουργίας φακέλων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Create-folders---

Horde-Hosting/  

• Οδηγός ρύθμισης γενικών παραμέτρων χρήστη, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Configure-global-

options---Horde-Hosting/  

• Οδηγός επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών χρήστη, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Edit-personal-

information---Horde-Hosting/  

• Οδηγός δημιουργίας εργασιών, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Create-tasks---

Horde-Hosting/  

• Οδηγός δημιουργίας – σύνταξης μηνύματος email, 

http://tutorials.ausweb.com.au/web/Tutorials/Webmail-Tutorials/Write-emails---

Horde-Hosting/  
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