
Laravel 5 
Εισαγωγή στο Laravel PHP framework (5.1 LTS) 



Ενότητες ομιλίας 

1. Τι ακριβώς είναι το Laravel, ποια η χρησιμότητα και γιατί να το επιλέξετε. 

2. Το οικοσύστημα του Laravel 

3. Παραδείγματα κώδικα 

4. Η Ελληνική κοινότητα Laravel 

5. Ερωτήσεις 



Γιώργος Δρακάκης @lollypopgr (37 years old – 

Δεινόσαυρος) 

 Full-stack developer, Ελ. Επαγγελματίας από το 2003 (12 ηρωικά χρόνια!) 

 Φιλότεχνος ( Συνιδρυτής του artmag.gr, logotexnis.gr & της κοινότητας 

Artspot ) 

 Αυτή την περίοδο ασχολούμαι κυρίως με τα εξής: 

 www.billit.io (Laravel 4) 

 www.fantasytravelofgreece.com (Drupal + Laravel 5) 

 www.clicknsend.gr (PHP 4 crap  to Laravel 5) 

 Έχω δημιουργήσει δεκάδες site χρησιμοποιώντας  

όλα τα δημοφιλή CMS (Joomla, Wordpress,  

Drupal), διαβάζω ακατάπαυστα και προσπαθώ 

να δώσω όσο το δυνατόν περισσότερα πίσω 

στην κοινότητα του ανοικτού λογισμικού. 

 



Web Development εργαλεία 

 Front end ( HTML / CSS / Javascript ) 

 Helpers / Frameworks ( Sass, Jquery, AngularJs, ReactJs, Backbone e.t.c)  

 Back end 

 CMS (Drupal, Wordpress, Joomla) 

 Data Storage ( Database, MySql / NoSql ) 

 Custom Development 

 Vanilla back end languages (PHP, RUBY, PYTHON, JAVA e.t.c) 

 Frameworks of languages (Symphony - PHP, Ruby on Rails, Django – Python e.t.c ) 

 

Εξαιρετικά απαιτητικός τομέας 



Tι είναι το Laravel ? 

Το Laravel είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα 

PHP web framework που δημιουργήθηκε από τον 

Taylor Otwell το 2011, με κύριο στόχο την 

δημιουργία εφαρμογών για το διαδίκτυο που 

χρησιμοποιούν την MVC αρχιτεκτονική. 

 
~ Wikipedia.com 

 



Ας τα δούμε αναλυτικά  



Web Framework 
Ένα Framework είναι γραμμένο σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού 

και περιλαμβάνει βιβλιοθήκες και βοηθητικά προγράμματα με σκοπό ένας 

προγραμματιστής να γράφει πιο γρήγορα εφαρμογές για το διαδίκτυο.  

 

Βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του: 

 Περιλαμβάνει συχνά χρησιμοποιούμενες «ρουτίνες» (Functions), οπότε 

κερδίζουμε πολύ χρόνο από το να της γράφουμε κάθε φορά. 

 Ακολουθεί συνήθως προβλεπόμενες και προτεινόμενες λύσεις σε συχνά 

προβλήματα όπως (Σύνδεση χρηστών, έλεγχος δεδομένων φόρμας κ.λ.π.)  

 Βοηθάει στην ασφάλεια της εφαρμογής 

 Μας προτρέπει για καλύτερη δομή της εφαρμογής με τελικό σκοπό ο 

προγραμματιστής να μπορεί τελικά να την διαχειριστεί ευκολότερα όσο 

μεγαλώνει.  

 Συνήθως είναι πιο «καλογραμμένο» από την αρχική βασική γλώσσα και 

απλοποιεί σημαντικά την ανάγνωση/κατανόηση της. 

 



PHP language 
 Ξεκίνησε το 1994 και δεν είχε την παραμικρή πρόβλεψη να γίνει αυτό που 

είναι σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρησιμοποιείται από το 2013 σε 240 εκατομμύρια sites 

 Είναι εγκατεστημένο σε 2.1 εκατομμύρια servers 

 Μεγάλα sites φτιαγμένα με την γλώσσα: 

 Facebook, Wikipedia, Flickr, Yahoo!, Wordpress.com, Mailchimp 



Παρόλα αυτά… πολύ κακή φήμη στους κύκλους των 

developer και εκατομμύρια σελίδες με spaghetti κώδικα. 

Ευτυχώς πλέον είναι παρελθόν, αλλά η «ρετσινιά» δύσκολα φεύγει. 



MVC όπως Model, View, Controller 

Model View 

Controller 



Η θέση του Laravel στην προηγούμενη λίστα; 

 Front end ( HTML / CSS / Javascript ) 

 Helpers / Frameworks ( Sass, Jquery, AngularJs e.t.c)  

 Back end 

 CMS (Drupal, Wordpress, Joomla) 

 Data Storage ( Database, MySql / NoSql ) 

 Custom Development 

 Vanilla back end languages (PHP, RUBY, PYTHON, JAVA e.t.c) 

 Frameworks of languages ( Laravel, Symphony - PHP, Ruby on Rails, Django – Python e.t.c ) 

 



Γιατί όμως να επιλέξουμε το Laravel ως Framework; 
~ The million dollar question ~ 



To πιο δημοφιλές. - source sitepoint.com 



Google Tάση / trend 



To πιο δημοφιλές σε εταιρείες. - source sitepoint.com 



Εξαιρετικό documentation 



Βιβλιογραφία για όλα τα γούστα & επίπεδα 



Πλήρες οικοσύστημα 

Homestead | Forge | Envoyer | Lumen | Laracasts 

1 2 3 4 5 



Πλήρες οικοσύστημα 

Homestead | Forge | Envoyer | Lumen | Laracasts 

1 2 3 4 5 



Homestead 



Homestead ~ Προϋποθέσεις 



Forge 



Envoyer 



Lumen 



Laracasts 





Laravel κοινότητα 

Slack/IRC| Forum | NewsLetter | Podcast| Larajobs 



Δυνατότερα χαρακτηριστικά 

 Όμορφη, ευκολοδιάβαστη σύνταξη 

 Eloquent ORM ( για εύκολη πρόσβαση στην βάση δεδομένων Mysql ) 

 Service Container / Providers 

 Χρησιμοποιεί πολύ καλά και δοκιμασμένα κομμάτια του Symphony framework 

 Drivers για Caching / Queues / Mailers 

 Δικό του Templating Engine (Blade) 

 Queues (Background tasks) 

 Easy Event Driven logic 

 Filesystem / Cloud Storage 

 Φιλικότητα Testing  

 Helpers ( DB Seeders 

 Elixir (Front end css/js minify-concatenation) 

 



Εγκατάσταση Laravel 

Προϋποθέσεις 

- Composer (Global) 

- LAMP ( ή Homestead box) 

composer create-project laravel/laravel quickstart --prefer-dist 



Migrations 

php artisan make:migration create_tasks_table --create=tasks  



Migrations 

php artisan migrate 



Model 

php artisan make:model Task 



Routing 



Routing ~ get index 



Routing ~ post a new task 



Templating ~ Blade basic template 



~ Sub template 



Laravel στην Ελλάδα! ~ www.laravel.gr 



Οι συναντήσεις μας 



@laravelgr 



Drakakis George || @lollypopgr 

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας! 


