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Περύληψη 
 

Τισ αγοροπωλθςίεσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν μζςω θλεκτρονικϊν δικτφων που ονομάηεται e-

commerce δθλαδι θλεκτρονικό εμπόριο, εκμεταλλευτικαν πολλοί ιδιϊτεσ και 

επιχειρθματίεσ για τθν εξάπλωςθ των εμπορικϊν τουσ ςυμφερόντων.  

Η πτυχιακι εργαςία βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ και δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ 

(πλατφόρμασ θλεκτρονικοφ εμπορίου), θ οποία ςτθρίηεται ςτθν πλατφόρμα OpenCart για 

τθν διαχείριςθ και προϊκθςθ προϊόντων κατοικίδιων κακϊσ κα παρουςιάηεται θ κεωρθτικι 

ανάλυςθ, μελζτθ και κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ.  

Οι κφριεσ τεχνολογίεσ και εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ αυτοφ 

του ςτόχου είναι θ HTML, θ PHP, το OpenCart, το XAMPP και θ MySQL. 
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Executive Summary 
 

The buying and selling of products or services through electronic networks called e-

commerce, was exploited by many individuals and entrepreneurs to spread their commercial 

interests. 

The dissertation is based on the analysis and creation of a website (e-commerce 

platform), which is based on the OpenCart platform for the management and promotion of 

pet products as it will present the theoretical analysis, study and understanding of the 

operation of the online store. 

The main technologies and tools that will be used to achieve this goal are HTML, PHP, 

OpenCart, XAMPP and MySQL. 

 

  



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

5 

Κατϊλογοσ Εικόνων 
Εικόνα 1.1: Ηλεκτρονικό εμπόριο μζςω επιχειριςεων (B2B)......................................... 11 

Εικόνα 1.2: Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξφ επιχειριςεων-καταναλωτϊν (B2C) ............... 11 

Εικόνα 1.3: Διάγραμμα πωλιςεων με το μοντζλο B2C. ................................................. 12 

Εικόνα 2.1: Web Server. ................................................................................................ 14 

Εικόνα 2.2: Domain Name. ............................................................................................ 15 

Εικόνα 2.3: Hosting. ...................................................................................................... 15 

Εικόνα 2.4: Secure Socket Layer. ................................................................................... 16 

Εικόνα 2.5: phpMyAdmin. ............................................................................................. 17 

Εικόνα 2.6: CSS3 και HTML5. ......................................................................................... 18 

Εικόνα 3.1: Joomla.org. ................................................................................................. 21 

Εικόνα 3.2: WordPress.org. ........................................................................................... 22 

Εικόνα 3.3: Drupal.org. ................................................................................................. 23 

Εικόνα 3.4: Zikula. ......................................................................................................... 24 

Εικόνα 3.5: Magento. .................................................................................................... 24 

Εικόνα 3.6: OsCommerce. ............................................................................................. 25 

Εικόνα 3.7: Zen Cart. ..................................................................................................... 25 

Εικόνα 3.8: PrestaShop. ................................................................................................ 26 

Εικόνα 4.1: Διαδικαςία εγκατάςταςθ του XAMPP. ........................................................ 28 

Εικόνα 4.2: Λειτουργία του XAMPP. .............................................................................. 28 

Εικόνα 4.3: Δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων.. ........................................................... 29 

Εικόνα 5.1: υκμίςεισ εγκατάςταςθσ OpenCart. ........................................................... 31 

Εικόνα 5.2: Dashboard κατά τθν πρϊτθ είςοδο. ............................................................ 32 

Εικόνα 5.3: Διαχείριςθ καταλόγου. ............................................................................... 33 

Εικόνα 5.4: Διαχείριςθ προϊόντων................................................................................. 34 

Εικόνα 5.5: Εγγραφι πελατϊν....................................................................................... 34 

Εικόνα 5.6: Εμφάνιςθ πελατϊν. .................................................................................... 35 

Εικόνα 5.7: Διαχείριςθ πελατϊν. ................................................................................... 35 

Εικόνα 5.8: Διαχείριςθ κουπονιϊν. ............................................................................... 36 

Εικόνα 5.9: Μορφι  κουπονιϊν. ................................................................................... 36 

Εικόνα 6.1: Η αρχικι ςελίδα του καταςτιματοσ που αναπτφχκθκε με Opencart. .......... 39 

Εικόνα 6.2: Είςοδοσ χριςτθ. ......................................................................................... 39 

Εικόνα 6.3: Φόρμα δθμιουργίασ λογαριαςμοφ νζου χριςτθ. ........................................ 40 

Εικόνα 6.4: Δθμιουργία λογαριαςμοφ νζου χριςτθ. ..................................................... 40 

Εικόνα 6.5: Σελίδα Κατθγορίασ Bird. ............................................................................. 41 

Εικόνα 6.6: Σελίδασ παρουςίαςθσ προϊόντοσ «PET SINGLE PACK ECONOMY 6». ........... 43 

Εικόνα 6.7: Καλάκι Αγορϊν. .......................................................................................... 43 

Εικόνα 6.8: Εμφάνιςθ καλακιοφ αγορϊν....................................................................... 44 

Εικόνα 6.9: Σελίδα Αγορά - Βιμα 1. .............................................................................. 44 

Εικόνα 6.10: Σελίδα Αγορά - Βιμα 2α. .......................................................................... 45 

Εικόνα 6.11: Σελίδα Αγορά - Βιμα 2β............................................................................ 46 

Εικόνα 6.12: Σελίδα Αγορά - Βιμα 3.............................................................................. 46 

Εικόνα 6.13: Επιτυχισ Ραραγγελία................................................................................ 47 

  



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

6 

Περιεχόμενα  
Ρερίλθψθ ........................................................................................................................ 3 

Executive Summary ......................................................................................................... 4 

Κατάλογοσ Εικόνων ......................................................................................................... 5 

1. Ειςαγωγι ............................................................................................................... 8 

1.1 Ιςτορικι Αναδρομι ............................................................................................ 8 

1.1.1 1960-1982 .................................................................................................. 8 

1.1.2 1982-1990 .................................................................................................. 8 

1.1.3 1991-Σιμερα .............................................................................................. 9 

1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ......................................................................................... 9 

1.2.1 Κατθγορίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου ......................................................... 10 

1.2.2 Τφποι προϊόντων προσ πϊλθςθ ................................................................ 12 

1.3 Νομικό Ρλαίςιο ................................................................................................ 13 

2. Τεχνολογίεσ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ ........................................................... 14 

2.1 Web Server ...................................................................................................... 14 

2.2 Apache HTTP Server ......................................................................................... 14 

2.3 Domain Name .................................................................................................. 14 

2.4 Hosting ............................................................................................................ 15 

2.5 SSL (Secure Socket Layer) ................................................................................. 15 

2.6 PHP .................................................................................................................. 16 

2.7 MySQL ............................................................................................................. 16 

2.8 phpMyAdmin ................................................................................................... 17 

2.9 JavaScript ......................................................................................................... 17 

2.10 Γλϊςςεσ Σιμανςθσ ....................................................................................... 17 

2.10.1 HTML/HTML5 ....................................................................................... 18 

2.10.2 CSS/CSS3 .............................................................................................. 18 

3. Συςτιματα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου - CMS ....................................................... 20 

3.1 Ειςαγωγι ......................................................................................................... 20 

3.2 Υπάρχοντα Συςτιματα ..................................................................................... 20 

3.2.1 Joomla ...................................................................................................... 21 

3.2.2 WordPress ................................................................................................ 21 

3.2.3 Drupal ...................................................................................................... 22 

3.2.4 Zikula........................................................................................................ 23 

3.3 Ρλατφόρμεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου............................................................... 24 

3.3.1 Magento................................................................................................... 24 

3.3.2 OsCommerce ............................................................................................ 25 



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

7 

3.3.3 Zen Cart .................................................................................................... 25 

3.3.4 Prestashop ............................................................................................... 26 

4. Λογιςμικό XAMPP ................................................................................................ 27 

4.1 Εγκατάςταςθ XAMPP ....................................................................................... 27 

4.2 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων ......................................................................... 29 

5. ύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου OpenCart .................................................. 30 

5.1 Εγκατάςταςθ OpenCart .................................................................................... 31 

5.2 Σελίδα Διαχείριςθσ........................................................................................... 31 

5.3 Διαχείριςθ καταλόγου ..................................................................................... 33 

5.4 Ρροϊόντα.......................................................................................................... 33 

5.5 Ρελάτεσ ........................................................................................................... 34 

5.6 Κουπόνια ......................................................................................................... 35 

5.7 Ραραγγελίεσ .................................................................................................... 36 

5.8 Reviews ............................................................................................................ 36 

6. Ραρουςίαςθ Καταςτιματοσ PetShop ................................................................... 37 

6.1 Ρεριγραφι Αρχικι ςελίδα ................................................................................ 37 

6.2 Σελίδα ειςόδου και εγγραφισ χριςτθ. ............................................................. 39 

6.3 Σελίδα Κατθγορίασ ........................................................................................... 41 

6.4 Σελίδα παρουςίαςθσ προϊόντοσ ....................................................................... 42 

6.5 Ρραγματοποίθςθ Ραραγγελίασ ........................................................................ 43 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................... 48 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ............................................................................................................... 49 

  

 

  



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

8 

1. Ειςαγωγό 

1.1 Ιςτορική Αναδρομή  
  

Η ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και θ εξάπλωςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν και του Internet, ιταν οι κφριοι λόγοι που το θλεκτρονικό εμπόριο άρχιςε να 

κάνει τα πρϊτα του βιματα.  

 

1.1.1 1960-1982 

Η ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων (Electronic Data Interchange-EDI) 

ιταν θ αρχι για το θλεκτρονικό εμπόριο, όπου αντικατζςτθςε τθν παραδοςιακι αποςτολι 

μζςω ταχυδρομείου και φαξ με τθν ψθφιακι μεταφορά δεδομζνων από ζνα υπολογιςτι ςε 

ζναν άλλο.  

Αυτό βοικθςε τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ να μεταφζρουν παραγγελίεσ, τιμολόγια και 

άλλεσ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ κάνοντασ χριςθ μια μορφι δεδομζνων (format) που 

πλθροφςε το πρότυπο ANSI ASC.  

Ο τρόποσ λειτουργίασ του ακολουκεί μια διαδικαςία. Αρχικά θ παραγγελία που κα 

αποςταλεί εξετάηεται από ζνα δίκτυο προςτικζμενθσ αξίασ (VAN-Value added network), ςτθ 

ςυνζχεια προχωράει ςτο ςφςτθμα επεξεργαςίασ παραγγελιϊν του παραλιπτθ. Με τθν 

χριςθ του EDI,  επιτεφχκθκε θ αδιάκοπθ μεταφορά δεδομζνων χωρίσ ανκρϊπινθ 

παρζμβαςθ. 

Ο Άγγλοσ εφευρζτθσ Michael Aldrich το 1979, επινόθςε για τθν εταιρεία Tesco τθν 

διαδικτυακι αγορά (online shopping). Δθμιοφργθςε τθν «τθλεαγορά» (teleshopping), όπου 

ςυνζδεςε μια τθλεόραςθ ςε ζναν υπολογιςτι επεξεργαςίασ ςυναλλαγϊν με μια 

τθλεφωνικι γραμμι και ο πελάτθσ μποροφςε να κάνει τα ψϊνια του με μια τθλεφωνικι 

κλιςθ από απόςταςθ. 

 

1.1.2 1982-1990 

Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων (B2B) με τθν χριςθ των υπολογιςτϊν ιταν πολφ 

κερδοφόρεσ. Πταν όμωσ διαδόκθκε αργότερα θ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 

του παγκόςμιου ιςτοφ (World Wide Web) αναπτφχκθκαν και οι ςυναλλαγζσ μεταξφ 

επιχειριςεων-καταναλωτι (B2C). 

Τον προκάτοχο του Internet με όνομα Minitel, παρουςίαςε θ Γαλλία το 1982, που ιταν 

μια θλεκτρονικι υπθρεςία όπου ζκανε χριςθ μιασ μθχανισ τερματικοφ Videotex που είχε 

πρόςβαςθ ςε τθλεφωνικζσ γραμμζσ. Αυτι θ θλεκτρονικι υπθρεςία Minitel ςυνζδεε 

εκατομμφρια χριςτεσ ςε ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν από τθ ςτιγμι που ιταν διακζςιμο ςε 

όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ ςτακερισ τθλεφωνίασ. Το 1989, 9 εκατομμφρια τερματικά Minitel 

είχαν δοκεί με αποτζλεςμα να ςυνδζονται πάνω από 25 εκατομμφρια χριςτεσ ςε αυτό το 

δίκτυο μθχανϊν. Ανοδικι πορεία είχε ζωσ και το 1991, κακϊσ φςτερα κατζρρευςε με τθν 

εμφάνιςθ του Internet [1]. 

Τθ δεκαετία του 1980, άλλεσ μορφζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου ιταν θ ανάπτυξθ και 

αποδοχι των πιςτωτικϊν καρτϊν των αυτόματων τραπεηικϊν μθχανϊν και τθλεφωνικϊν 

κατακζςεων αλλά ακόμθ και το ςφςτθμα αεροπορικϊν κρατιςεων που τυποποιικθκε από 

τθν εταιρία Sabre ςτισ ΗΡΑ και τθν Travicom ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
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1.1.3 1991-όμερα 

Από τθ δεκαετία του 1990 το ςφςτθμα ενδοεπιχειριςιακοφ ςχεδιαςμοφ (ERP), θ αναηιτθςθ 

και θ αποκικευςθ δεδομζνων (data warehousing) ιταν ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου *2+. 

Με τισ πρϊτεσ εμφανίςεισ του διαδικτφου το 1991, ζπρεπε να εξαςφαλιςτεί θ ταχφτθτα 

και αςφάλεια των χρθςτϊν, ϊςτε να αναπτυχκεί το θλεκτρονικό εμπόριο. Αποτζλεςμα 

αυτισ τθσ ανάγκθσ ιταν θ ανάπτυξθ γριγορων δικτφων DSL και ενόσ αςφαλζσ πρωτόκολλου 

HTTP μαηί με μεκόδουσ κρυπτογράφθςθσ περιεχομζνου. 

Το 1994 άρχιςε το θλεκτρονικό εμπόριο διαδικτυακά (ONLINE), με δφο θλεκτρονικά 

καταςτιματα να είναι οι πρωτοπόροι αυτισ τθσ νζασ υπθρεςίασ. Το ζνα ιταν το “The 

Internet Shopping Network” που πουλοφςε εξαρτιματα για υπολογιςτζσ και το άλλο ιταν 

το “NetMarkets” που ιταν το πρϊτο που ζκανε χριςθ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν για τθν 

εξαςφάλιςθ των χρθςτϊν ςε αςφαλείσ διαδικτυακζσ πλθρωμζσ. 

Μετά από ζνα χρόνο εμφανίςτθκε το EBay που ιταν θ πρϊτθ ςελίδα δθμοπραςιϊν και 

θ Amazon που ιταν μεγαλφτερο βιβλιοπωλείο του κόςμου, που ζφεραν τθν επανάςταςθ 

ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ εμπορίου [1]. 

 

1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 

Το θλεκτρονικό εμπόριο είναι ζνασ γενικόσ όροσ για τθ διαδικαςία αγορϊν και πωλιςεων θ 

οποία υποςτθρίηεται από θλεκτρονικά μζςα. Στισ θλεκτρονικζσ αγορζσ οι πωλθτζσ 

προςφζρουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ με θλεκτρονικό τρόπο, κακϊσ οι 

αγοραςτζσ από τθν άλλθ αναηθτοφν, εντοπίηουν αυτό που τουσ ενδιαφζρει και δίνουν 

παραγγελίεσ χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ αλλά και μζςω 

άλλον τρόπων, όπωσ αντικαταβολισ. 

Οι καταναλωτζσ, μζςω του θλεκτρονικοφ εμπορίου, εξοικονομοφν χρόνο κακϊσ 

προςτατεφονται από τθν αποπνικτικι κίνθςθ των δρόμων και το κακθμερινό ςτρεσ, αλλά 

αποφεφγουν και τον ψυχολογικό πόλεμο των πωλθτϊν που προςπακοφν να επιτφχουν μια 

πϊλθςθ. Η δυνατότθτα επικοινωνίασ με τα καταςτιματα είναι αυξθμζνθ και ζχοντασ αυτό 

ωσ βάςθ, αν υπάρξει επικοινωνία και με ανταγωνιςτζσ των καταςτθμάτων, μποροφν να 

καταλιξουν ςτο αποδοτικότερο προϊόν (Value for money). 

Τα καταςτιματα και οι πωλθτζσ είναι επίςθσ ςε καλφτερθ κατάςταςθ κακϊσ μειϊνεται 

το κόςτοσ, διότι  ζνασ ιςτότοποσ είναι αρκετόσ για να εδραιωκεί ζνα κατάςτθμα, ζτςι δεν 

υπάρχει λόγοσ το κατάςτθμα να ςτεγαςτεί ςε κάποιο κτιριο και να αυξθκοφν τα ζξοδα ςε 

ενοίκια. 

Οι marketers επωφελοφνται από αυτι τθ διαδικαςία κακϊσ πλθςιάηουν τουσ 

καταναλωτζσ και τισ ςυνικειεσ τουσ και ζχουν τθ δυνατότθτα να οργανϊςουν 

αποτελεςματικότερα το δικό τουσ πλάνο marketing. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτθσ κα 

νιϊκει μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ. Επίςθσ ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα είναι οι εφκολεσ και 

γριγορεσ αλλαγζσ που μποροφν να γίνουν, ϊςτε να ενιςχυκεί θ εταιρία και να επεκτακεί ςε 

νζεσ αγορζσ [3]. 

Με το θλεκτρονικό εμπόριο ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να διενεργεί αγορζσ και 

άλλεσ ςυναλλαγζσ οποιαδιποτε ςτιγμι κζλει, όπου και αν βρίςκεται. 
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 Ραρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ περιςςότερων προϊόντων και από 

περιςςότερουσ προμθκευτζσ. 

 Ραρζχει τθ δυνατότθτα γριγορθσ ςφγκριςθσ τιμϊν και εφρεςθσ χαμθλϊν τιμϊν 

ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

 Επιτρζπει τθν άμεςθ παράδοςθ των ψθφιακϊν προϊόντων και τθν γριγορθ 

λιψθ των πλθροφοριϊν μζςα ςε δευτερόλεπτα. 

 Επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ (virtual auctions). 

 Ραρζχει μζςω των θλεκτρονικϊν κοινοτιτων (virtual communities), τθ 

δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να επικοινωνοφν με ςκοπό τθν ανταλλαγι 

ιδεϊν και εμπειριϊν. 

 Ραρζχει πρόςβαςθ ςε ανκρϊπουσ που ζχουν κινθτικά προβλιματα. 

 Ραρζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ανά πάςα ςτιγμι για το που 

βρίςκεται θ παραγγελία. 

 Αυξάνει τον ανταγωνιςμό και επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο ςθμαντικι μείωςθ 

των τιμϊν [2][1]. 

 

1.2.1 Κατηγορύεσ ηλεκτρονικού εμπορύου 

Το θλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται ςε τρείσ κατθγορίεσ. Στο εςωτερικό θλεκτρονικό 

εμπόριο, το θλεκτρονικό εμπόριο μζςω επιχειριςεων (B2B) και το θλεκτρονικό εμπόριο 

μεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν (B2C). 

 Εςωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο 1.2.1.1

Το εςωτερικό θλεκτρονικό εμπόριο ζχει να κάνει με τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ ςτισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ. Αποδοτικότερθ δραςτθριότθτα 

μιασ επιχείρθςθσ, επιτυγχάνεται με τθν εςωτερικι χριςθ εφαρμογϊν για το εμπόριο με 

αποτζλεςμα να μεγιςτοποιεί τθν ικανοποίθςθ του καταναλωτι. 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο μέςω επιχειρήςεων (B2B) 1.2.1.2

Το θλεκτρονικό εμπόριο B2B προςφζρει ταχφτθτα και ακρίβεια που μποροφν να επιτφχουν 

τεράςτιο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτον κόςμο των επιχειριςεων, κακϊσ είναι ο 

ταχφτερα αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ. Μζςω των extranets πραγματοποιοφνται κατά κφριο 

λόγο οι ςυναλλαγζσ, όπου το κάκε extranet αποτελείται από δφο ι περιςςότερα intranets. 

Τα intranets ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω διαδικτφου και παρζχει ςτθν ευκαιρία ςτισ 

εταιρείεσ που ςυνδζονται να πραγματοποιοφν γριγορεσ ςυναλλαγζσ και να ανταλλάςςουν 

πλθροφορίεσ. 

Οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ βελτιϊνονται και απλοποιοφνται μζςω των εφαρμογϊν 

B2B, κακϊσ επίςθσ αυξάνεται και θ αποδοτικότθτα των ςυναλλαγϊν. Αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ με μειωμζνο κόςτοσ επιτυγχάνουν οι επιχειριςεισ με ςφςτθμα B2B. 
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Εικόνα 1.1: Ηλεκτρονικό εμπόριο μζςω επιχειρήςεων (B2B) 

 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήςεων-καταναλωτών (B2C) 1.2.1.3

Από τθν άλλθ, το θλεκτρονικό εμπόριο μεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν B2C 

αποτελεί το θλεκτρονικό λιανικό εμπόριο όπου μζςω του Internet ο καταναλωτισ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί και να πραγματοποιιςει με ταχφτατα και αςφάλεια τισ αγορζσ 

[3][1]. 

 
Εικόνα 1.2: Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξφ επιχειρήςεων-καταναλωτών (B2C) 

 

Η Εικόνα 1.3 απεικονίηεται θ ςυνεχι αφξθςθ των πωλιςεων με τθν χριςθ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου ανά ζτοσ από το 2012 ωσ το 2017 από επιχειριςεισ που 

χρθςιμοποιοφν το μοντζλο B2C ςτθν παγκόςμια αγορά και τα ποςά που αναγράφονται 

είναι ςε διςεκατομμφρια δολάρια. 
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Εικόνα 1.3: Διάγραμμα πωλήςεων με το μοντζλο B2C. 

 

1.2.2 Σύποι προώόντων προσ πώληςη 

Ο τφποσ και το είδοσ των προϊόντων που κα πωλοφνται ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα, είναι 

πολφ ςθμαντικό να κακορίηετε από τθν αρχι, κακϊσ αλλάηει ςθμαντικά ο χϊροσ 

αποκικευςθσ αλλά και ο τρόποσ και τα ζξοδα αποςτολισ. 

 Καταναλωτικά-φυςικά αγαθά 1.2.2.1

Η πιο διαδεδομζνθ μορφι ςυναλλαγϊν ενόσ online καταςτιματοσ είναι θ αγορά και θ 

πϊλθςθ καταναλωτικϊν αγακϊν, αλλά παρουςιάηουν και κάποιεσ προκλιςεισ, όπωσ θ 

φκορά που μποροφν να υποςτοφν κατά τθν αποςτολι τα προϊόντα, τα ζξοδα τθσ 

αποςτολισ, θ αποκικευςθ των αποκεμάτων και θ αςφάλιςθ. Ραρόλο που τα θλεκτρονικά 

καταςτιματα που εμπορεφονται καταναλωτικά αγακά είναι πολφ διαδεδομζνα, αποτελοφν 

όμωσ τθν πλειονότθτα ςτισ e-Commerce επιχειριςεισ.  

 Ψηφιακά αγαθά 1.2.2.2

Τα ψθφιακά αγακά ζχουν ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ζναντι των φυςικϊν αγακϊν, δεν 

χρειάηονται αποκικευςθ ι φυςικι αποςτολι. Μποροφν να είναι οτιδιποτε, εικόνεσ, 
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μουςικι, e-books, videos ι software. Υπάρχει μεγάλο περικϊριο κζρδουσ κακϊσ τα 

ψθφιακά αγακά μποροφν να πωλθκοφν πολλζσ φορζσ, χωρίσ να υπάρχει πρόβλθμα με τθ 

διαχείριςθ των αποκεμάτων και τα ζξοδα τθσ αποςτολισ. 

 Υπηρεςίεσ 1.2.2.3

Οι online υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβάνουν το web design και το development, τθν παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθ ςυγγραφι και επιμζλεια περιερχομζνου, τισ online 

πλθρωμζσ αλλά και πολλά άλλα. Οι online υπθρεςίεσ επιφζρουν κζρδοσ ςε αξιοπιςτία και 

προβολι ςε ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα, αλλά θ ανάπτυξθ περιορίηεται κακϊσ κα πρζπει 

να παρζχονται ςυνεχϊσ αυτζσ οι υπθρεςίεσ,  που είναι δφςκολο, αφοφ ςυνικωσ 

παρζχονται από κάποιο άτομο.  

 

1.3 Νομικό Πλαίςιο 
 

Οι θλεκτρονικζσ επιχειριςεισ, νομικά για τθν εφορία ζχουν τθν ίδια ιςχφ με τισ άλλεσ 

επιχειριςεισ κακϊσ οι δοςολθψίεσ είτε γίνονται τοπικά είτε ψθφιακά, είναι το ίδιο. Για να 

μπορζςει όμωσ κάποιοσ να δθμιουργιςει μια ιςτοςελίδα κα πρζπει να ακολουκιςει 

κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ για τθσ ίδρυςθ τθσ εταιρίασ αυτισ. 

Αν θ επιχείρθςθ υπάρχει ιδθ και χρειάηεται μια περεταίρω ανάπτυξθ διαδικτυακά τότε 

τα πράγματα είναι πιο εφκολα και απλά. Με τθν απαραίτθτθ επικοινωνία με το λογιςτι και 

με το άνοιγμα ενόσ επιπλζον ΚΑΔ (Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ) επιτυγχάνεται θ 

διαδικτυακι ανάπτυξθ. 

Αν από τθν άλλθ δεν υπάρχει θ επιχείρθςθ ιδθ, τότε για να μπορζςει να ιςχφει ωσ 

επιχείρθςθ και να εκδίδονται τα απαραίτθτα παραςτατικά πϊλθςθσ, κα πρζπει να 

δθμιουργθκεί. Για να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει να ακολουκθκοφν κάποια βιματα. 

 Να γίνει εγγραφι ςε αςφαλιςτικό ταμείο (ΕΦΚΑ). 

 Να γίνει εγγραφι ςτο επαγγελματικό επιμελθτιριο τθσ περιοχισ που κα ζχει ωσ 

ζδρα θ επιχείρθςθ. 

 Χρειάηεται να γίνει ζναρξθ ςτθν εφορία προςκζτοντασ τον ΚΑΔ για να μπορζςει 

να λθφκεί θ ‘’Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ’’ και το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Πταν ολοκλθρωκεί θ ζναρξθ ςτθν εφορία, το τελευταίο βιμα είναι να γίνει θ 

κανονικι εγγραφι ςτο αςφαλιςτικό ταμείο και ςτο επιμελθτιριο. 

Σθμαντικό είναι να εκδίδονται νόμιμα παραςτατικά με τθν φπαρξθ ταμειακισ μθχανισ ι 

ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ, αλλά να υπάρχει λογιςτισ ϊςτε να αναλαμβάνει όλα τα 

λογιςτικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ *1+.  
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2. Σεχνολογύεσ Ηλεκτρονικού Καταςτόματοσ 
 

2.1 Web Server 
 

Το Web Server (εξυπθρετθτισ διαδικτφου) αναφζρεται ςε ζνα λογιςμικό που εξυπθρετεί 

τουσ πελάτεσ εκτελϊντασ τα αιτιματά τουσ κακϊσ παρακολουκεί ποιεσ ςελίδεσ αναηθτοφν 

για να περιθγθκοφν και τισ ςτζλνει ςε ςελίδεσ HTML. 

 
Εικόνα 2.1: Web Server. 

 

2.2 Apache HTTP Server 
 

Είναι ζνασ εξυπθρετθτισ διαδικτφου (Web Server) που δζχεται τα αιτιματα των χρθςτϊν 

όταν αυτοί ειςζρχονται ςε ζναν ιςτότοπο, και με το πρόγραμμα πλοιγθςθσ (browser) που 

χρθςιμοποιεί ο κάκε ζνασ από αυτοφσ, επικοινωνεί μζςω του πρωτοκόλλου HTTP όπου 

παράγει τισ ιςτοςελίδεσ, και τισ ςτζλνει πίςω ςτο πρόγραμμα πλοιγθςθσ. Άρα ωσ 

αποτζλεςμα ζχει να παίρνει ζνα URL, αν είναι ςτατικι θ ςελίδα το μεταφράηει ςε όνομα 

αρχείου ενϊ αν είναι δυναμικζσ οι αιτιςεισ τότε το μεταφράηει ςε όνομα προγράμματοσ, 

και ςτθ ςυνζχεια απαντάει ςτα αιτιματα ςτζλνοντασ πίςω το αρχείο μζςω του διαδικτφου. 

Αν για κάποιο λόγο ο εξυπθρετθτισ δεν μπορεί να επεξεργαςτεί το αίτθμα, τότε επιςτρζφει 

ζνα μινυμα ςφάλματοσ.  

 

2.3 Domain Name 
 

Ο όροσ domain name αναφζρεται ςτο όνομα του ιςτοτόπου του χριςτθ που ουςιαςτικά 

είναι θ διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο που μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ο χριςτθσ. Με το domain 

name είναι εφκολο να βρεκεί και να αναγνωριςτεί ζνασ υπολογιςτισ ςτο διαδίκτυο κακϊσ ο 

κάκε ζνασ ζχει μια IP διεφκυνςθ. Βαςικόσ λόγοσ χριςθσ του domain name είναι θ δυςκολία 

του χριςτθ να κυμάται τισ διευκφνςεισ IP. 

Ζνα domain name μπορεί να αποτελείται από ςυνδυαςμοφσ γραμμάτων και ψθφίων και 

μαηί με επεκτάςεισ .com, .net, .gr κ.α. γίνεται μοναδικό, που ςθμαίνει ότι δεν γίνεται 

κάποιοσ άλλοσ να ζχει ίδιο όνομα με άλλο όνομα ιςτοτόπου. 
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Εικόνα 2.2: Domain Name. 

  

2.4 Hosting 
 

Με τον όρο hosting εννοοφμε τθν φιλοξενία ιςτοςελίδων, που θ υπθρεςία αυτι παρζχεται 

ςε οργανιςμοφσ και άτομα που κζλουν να δθμοςιεφςουν ςτο Διαδίκτυο μία ιςτοςελίδα. Για 

να προβλθκεί θ ιςτοςελίδα ςτο Διαδίκτυο χρειάηεται ζναν παροχζα υπθρεςιϊν φιλοξενίασ 

ιςτοςελίδων που κα παρζχει τισ τεχνολογίεσ και τισ υπθρεςίεσ που είναι αναγκαίεσ. Οι 

διακομιςτζσ αποκθκεφουν τουσ ιςτοτόπουσ και όταν ο χριςτθσ πλθκτρολογεί ςτο 

πρόγραμμα περιιγθςθσ του το domain name ι τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ, τότε κα 

ςυνδεκεί ο διακομιςτισ με τον υπολογιςτι του χριςτθ ϊςτε να προβλθκεί θ ςελίδα μζςω 

του προγράμματοσ περιιγθςθσ.  

 
Εικόνα 2.3: Hosting. 

 

2.5 SSL (Secure Socket Layer) 
 

Το πρωτόκολλο SSL αναπτφχκθκε για να παρζχει μια ιςχυρι κρυπτογράφθςθ που κα 

προςτατεφει τα δεδομζνα αλλά και φςτερα από ζλεγχο να πιςτοποιεί τθν ταυτότθτα του 

πελάτθ. Η αςφαλι ςυναλλαγι δεδομζνων ανάμεςα ςτον εξυπθρετθτι και το πρόγραμμα 

περιιγθςθσ του επιςκζπτθ διαςφαλίηεται από τθν κρυπτογράφθςθ που δθμιουργείτε κατά 

τθν ςφνδεςθ. Ππωσ είναι πολφ ςθμαντικό, εξαςφαλίηεται θ νομιμότθτα τθσ ςελίδασ, αφοφ 

με αυτό τον τρόπο, προςτατεφονται τα προςωπικά ςτοιχεία των επιςκεπτϊν τθσ 

ιςτοςελίδασ από τθν υποκλοπι. 
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Εικόνα 2.4: Secure Socket Layer. 

  

2.6 PHP 
 

Η PHP ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ  το 1994 από τον φοιτθτι Rasmus Lerdorf όπου δθμιοφργθςε 

ζνα απλό script μζςω από τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ C και Perl. Η αρχικι ονομαςία τθσ 

γλϊςςασ ιταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter (προςωπικι 

αρχικι ςελίδα), φςτερα άλλαξε ςε Php Hypertext Preprocessor (προεπεξεργαςτισ κειμζνου 

PHP). 

Αυτι θ γλϊςςα μπορεί και δθμιουργεί δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ, που ςθμαίνει ότι μπορεί 

να τροποποιθκεί από τον διαχειριςτι online αυτόματα χωρίσ ο χριςτθσ να το αντιλθφκεί, 

αφοφ χρθςιμοποιείται ςτθν βάςθ δεδομζνων με ςυνδυαςμό MySQL. Σελίδεσ PHP μποροφν 

να επεξεργαςτοφν από ζνα ςυμβατό Web Server όπωσ είναι ο Apache. 

Η PHP ανικει ςτο ελεφκερο λογιςμικό Open Source που ςθμαίνει ότι μπορεί ο 

οποιοςδιποτε να τθ χρθςιμοποιιςει δωρεάν αλλά και με ευκολία *4+. 

 

2.7 MySQL  
 

Η MySQL ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ το 1995 από τουσ Michael Widenius και David Axmark, 

ςτθ ςυνζχεια όμωσ θ Sun Microsystems, το 2008, απζκτθςε και ανζλαβε τθν ανάπτυξθ τθσ 

εταιρείασ MySQL AB. Το 2010 όμωσ θ Sun αποκτικθκε από τθν Oracle όπου και 

κυκλοφόρθςε τθν ζκδοςθ 5.5 τθσ MySQL. 

Η MySQL είναι ζνα ςχεςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων ανοιχτοφ κϊδικα 

που μπορεί ωσ διακομιςτισ και παρζχει πρόςβαςθ ςε πολλζσ βάςεισ δεδομζνων, ςε 

πολλοφσ χριςτεσ ταυτόχρονα. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ MySQL είναι θ διαχείριςθ των βάςεων ι 

των δεδομζνων που είναι εντόσ των MySQL βάςεων. 

Οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν χριςθ των εργαλείων τθσ γραμμισ εντολϊν 

που βρίςκονται ςτο ςφςτθμα ι αυτϊν που παρζχονται από εξωτερικό λογιςμικό. Γενικά μία 
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βάςθ δεδομζνων επιτρζπει τθν αποκικευςθ, τθν αναηιτθςθ, τθν ταξινόμθςθ δεδομζνων [2] 

[4]. 

 

2.8 phpMyAdmin 
 

Ζνα εργαλείο ανοιχτοφ κϊδικα που είναι δωρεάν, ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ για επεξεργαςία 

και εκτελείται ςε php, είναι το phpMyAdmin. Μπορεί και διαχειρίηεται τθν βάςθ δεδομζνων 

τθσ MySQL και επίςθσ ελζγχει τθν πρόςβαςθ και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν τθσ MySQL 

[4]. 

 
Εικόνα 2.5: phpMyAdmin. 

 

2.9 JavaScript 
 

Η JavaScript δθμιουργικθκε από τον Brendan Eich τθσ εταιρείασ Netscape όπου ικελε να 

δθμιουργιςει μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ που κα ςυμπλιρωνε τθν Java αλλά κα ζλκυε 

και κοινό πζρα από προγραμματιςτζσ.  

Αρχικι ονομαςία τθσ γλϊςςασ αυτισ ιταν Mocha, ςτθ ςυνζχεια LiveScript και το 1995 

κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά με τθν ονομαςία Netscape Navigator 2.0. Το 

Δεκζμβριο του 1995 θ εταιρεία Sun Microsystems, επεκτείνοντασ  το Netscape Navigator 

2.0Β3 μετονομάηει τθ γλϊςςα ςε  JavaScript. 

Η JavaScript για να δθμιουργιςει διεπαφζσ χριςτθ και δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ 

υλοποιείται ωσ μζροσ ενόσ φυλλομετρθτι. Ρολλζσ ςυμβατικζσ ονοματολογίεσ και ονόματα 

είναι εμπνευςμζνα από τθν Java, χωρίσ όμωσ να ζχουν ίδια ςθμαςιολογία, αλλά και θ 

ςφνταξθ που χρθςιμοποιεί είναι επθρεαςμζνθ από τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. Είναι 

μια γλϊςςα που ακολουκεί αντικειμενοςτραφι, επιτακτικό και λειτουργικό ςτυλ 

προγραμματιςμοφ [2]. 

 

2.10 Γλώςςεσ Σήμανςησ 
 

Οι γλϊςςεσ ςιμανςθσ δεν είναι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ κακϊσ δεν ζχουν τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία για να χαρακτθριςτοφν ζτςι. Ζχουν εξελιχκεί ςε ζνα ςφςτθμα 

ςχολιαςμοφ κειμζνου μζςα από τισ ετικζτεσ <tags>, όπου περιζχουν οδθγίεσ που κζλουμε 

να δϊςουμε χωρίσ να τισ βλζπει ο τελικόσ χριςτθσ. Στθν ουςία ςιμανςθ είναι ο τρόποσ με 

τον οποίο κα εμφανιςτεί ζνα κείμενο, όπωσ παράδειγμα το χρϊμα του μενοφ του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ [4]. 
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Εικόνα 2.6: CSS3 και HTML5. 

 

2.10.1 HTML/HTML5 

Με τθν HTML (HyperText Markup Language) ορίηεται το πϊσ κα εμφανίηεται μια εικόνα 

πολυμζςων και κειμζνων ςτο Διαδίκτυο κακϊσ περιγράφει τθν δομι τθσ ιςτοςελίδασ. 

Ρεριλαμβάνει υπερκείμενα που είναι ςτοιχεία που ζχουν να κάνουν με τθν ςφνδεςθ των 

εγγράφων ϊςτε να αλλθλοεπιδροφν με τον Ιςτό, κακϊσ επιτρζπει τθν ειςαγωγι γλωςςϊν 

όπωσ τθσ JavaScript που επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά των ιςτοςελίδων και τισ 

μετατρζπουν από ςτατικζσ ςε δυναμικζσ. 

Οι εκδόςεισ που ζχει είναι αρκετζσ, ξεκίνθςε το 1991 με τθν ονομαςία HTML όπου 

δθμιουργικθκε από τον Tim Berners-Lee, το 1995 ωσ HTML 2.0, το 1997 ωσ HTML 3.2, το 

1999 ωσ HTML 4.01 όπου ωσ τότε ιταν βαςιςμζνεσ ςτθν SGML, που όμωσ δεν ιταν 

πρακτικζσ λφςεισ για τθν διαχείριςθ δομθμζνων εγγράφων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Το 2000 

αναπτφχκθκε θ  XHTML όπου ιταν το ςφνολο των εγγράφων που ιταν γραμμζνα με τθν 

HTML και περιείχαν και ςφνταξθ XML και τζλοσ το 2014 ωσ HTML5 όπου ζδωςε πολλζσ 

δυνατότθτεσ. 

Με τθν HTML5 βελτιϊκθκαν αλλά προςτζκθκαν και αρκετζσ ετικζτεσ όπωσ το ςτοιχείο 

canvas, τα ςτοιχεία δθμιουργίασ φόρμασ (calendaer, date, time, email, url, search), τθσ 

αναπαραγωγισ πολυμζςων (audio και video) αλλά και περιεχομζνου (footer, header, nav 

και section). 

 

2.10.2 CSS/CSS3 

H CSS (Cascading Style Sheets) είναι μία γλϊςςα φφλλου ςτυλ που χρθςιμοποιείται για τθν 

περιγραφι ενόσ εγγράφου ςε HTML, δθλαδι το πϊσ κα φαίνονται τα ςτοιχεία ςτθν οκόνθ 

όπωσ τα χρϊματα τθσ διάταξθσ και τθσ κάκε γραμματοςειράσ. Είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

HTML και μεγάλο μζροσ πλθροφοριϊν να μεταφζρετε ςε εξωτερικά αρχεία ϊςτε να είναι 

πιο εφκολθ θ διατιρθςθ των ιςτοτόπων, θ ανταλλαγι φφλλων ςτυλ κακϊσ και ο 

διαχωριςμόσ τθσ δομισ από τθν παρουςίαςθ.  

Μζχρι να εμφανιςτεί θ CSS τα χαρακτθριςτικά παρουςίαςθσ των HTML εγγράφων 

βριςκόντουςαν μζςα ςτθν ςφνταξθ τθσ HTML, ζτςι πολλζσ φορζσ χαρακτθριςτικά να 

περιγράφονται κατ' επανάλθψθ μζςα ςτο ίδιο ζγγραφο (χρϊματα, ςτυλ φόντου, μεγζκθ 

ςτοιχείων κτλ.) 

Οι εκδόςεισ που ζχει είναι ςχετικά λίγεσ, ξεκίνθςε το 1996 ωσ CSS – CSS 1, το 1998 ωσ 

CSS 2 και το 1999 ωσ CSS 3. 

Ζνα πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ CSS είναι θ ςυμβατότθτα που ζχει με τουσ 

περιθγθτζσ ιςτοφ κακϊσ κάποιοι δεν μποροφν να τθν μεταφράςουν και να τθν αναλφςουν 
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ςωςτά. Αποτζλεςμα αυτοφ  του προβλιματοσ ιταν δθμιουργία των τεχνικϊν CSS hacks (ι 

CSS filters) που μποροφν και ςτοχεφςουν ςυγκεκριμζνουσ περιθγθτζσ αλλά και να 

αποκλείςουν *2+*4+. 
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3. υςτόματα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου - CMS 

3.1 Ειςαγωγή  
 

Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (Content Management System, CMS) είναι ζνα 

λογιςμικό, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ να δθμιουργιςει και 

να επεξεργαςτεί το περιεχόμενό τθσ με ευκολία και ςχετικά γριγορα. 

Τα Συςτιματα  Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ζχουν κάποιεσ δυνατότθτεσ αλλά και βαςικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Κάκε πλθροφορία κατατάςςεται ομοιόμορφα εντόσ τθσ  ιςτοςελίδασ. 

 Ρρόςβαςθ πολλϊν χρθςτϊν, με διαφορετικά δικαιϊματα, ςτθ διαχείριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ. 

 Για τθ διαχείριςθ του ιςτοτόπου δεν απαιτείτε εξειδικευμζνοσ 

προγραμματιςτισ. 

 Ευκολία ςτθν διαχείριςθ των πολυμζςων. 

 Δυνατότθτα επζκταςθσ λειτουργιϊν των ιςτοςελίδων λόγω των πολλϊν plug-ins 

και modules που παρζχονται.  

 Ραρακολοφκθςθ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ από το διαχειριςτι για τθν 

επιςκεψιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ. 

Το CMS ζχει δφο κατθγορίεσ, τθν κατθγορία του ανοιχτοφ κϊδικα όπου θ πρόςβαςθ 

ςτον πθγαίο κϊδικα του λογιςμικοφ και θ επεξεργαςία του από τρίτουσ είναι δωρεάν. Άλλοι 

χριςτεσ του ίδιου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου παρζχουν τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ. Και θ δεφτερθ κατθγορία του CMS είναι του κλειςτοφ κϊδικα, όπου θ 

πρόςβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα του λογιςμικοφ και θ επεξεργαςία του δεν είναι δωρεάν 

άρα θ τεχνικι υποςτιριξθ πρζπει να είναι εξειδικευμζνθ ϊςτε να παρζχει υψθλι αςφάλεια 

[4]. 

Τα Συςτιματα  Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για πολλά 

πράγματα: 

 Αγγελίεσ και ανακοινϊςεισ. 

 Διαφθμίςεισ. 

 Χάρτεσ, κατευκφνςεισ, οδθγίεσ. 

 Ειδιςεισ (εφθμερίδεσ, περιοδικά, πρακτορεία ειδιςεων κ.λπ.) 

 Online υποςτιριξθ. 

 Ραρουςιάςεισ προϊόντων. 

 Ραρουςιάςεισ εταιριϊν και προςωπικοφ [5]. 

  

3.2 Υπάρχοντα Συςτήματα 
 

Τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα είναι πάρα πολλά, όπωσ το 

Joomla, το WordPress, το Drupal, το Magento, το Prestashop, το Virtuemart αλλά και πολλά 

άλλα. Ωςτόςο, ςε επόμενο κεφάλαιο κα αναλυκεί το OpenCart. 
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3.2.1 Joomla 

Το Joomla είναι ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα για τθν 

δθμιουργία ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν, με πολφ φιλικό περιβάλλον προσ τουσ χριςτεσ 

που παρζχετε δωρεάν. Το ςφςτθμα αυτό είναι γραμμζνο ςτθν PHP γλϊςςα ϊςτε να είναι 

εφκολθ θ διαχείριςθ του περιεχομζνου από τον διαχειριςτι αλλά και από τον χριςτθ, 

κακϊσ ςυνδζει τθν ιςτοςελίδα με μία βάςθ δεδομζνων (MySQL ι PostgreSQL). Σθμαντικό 

επίςθσ είναι πωσ δεν είναι αναγκαίεσ οι γνϊςεισ CSS και HTML.  

Οι δυνατότθτεσ που παρζχει το ςφςτθμα είναι αρκετζσ όπωσ θ προςωρινι αποκικευςθ 

ςελίδασ , RSS Feeds, εξυπθρετεί εταιρικζσ ιςτοςελίδεσ, διαδικτυακό περιοδικό, εφθμερίδα 

κτλ.  

Η πρϊτθ ζκδοςθ του Joomla, δθλαδι το Joomla 1.0.0 ανακοινϊκθκε ςτισ 16 

Σεπτεμβρίου του 2005 και ιταν μια βελτιωμζνθ επανζκδοςθ του Mambo 4.5.2.3. 

Μαηί με το Joomla μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και το VirtueMart, που είναι μία πλιρθσ 

λφςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου για το CMS Joomla, και μπορεί να  λειτουργιςει ςαν καλάκι 

αγορϊν αλλά και ςτθν λειτουργία καταλόγου. 

 

 
Εικόνα 3.1: Joomla.org. 

 

Λόγο ότι πολλϊν εταιρειϊν και οργανιςμϊν οι απαιτιςεισ δεν καλφπτονται από το απλό 

πακζτο του Joomla, το ςφςτθμα προςφζρει ζνα δυνατό πλαίςιο εφαρμογισ που βοθκάει 

τουσ προγραμματιςτζσ να μποροφν να επεκτείνουν τθν δφναμθ του ςε πολλζσ διευκφνςεισ. 

Με τθ βοικεια του πλαιςίου του πυρινα, οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να χτίςουν: 

 Καταλόγουσ προϊόντων πελατϊν. 

 Συςτιματα κρατιςεων. 

 Διάφορα ενςωματωμζνα ςυςτιματα για το θλεκτρονικό εμπόριο. 

 Καταγραφικά ςυςτιματα ελζγχου. 

 Γζφυρεσ εφαρμογϊν (Application Bridges). 

 

3.2.2 WordPress 

Το WordPress είναι ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα για τθν 

καταςκευι ιςτοτόπων και ιςτολογίων που παρζχετε δωρεάν, αλλά για τθν δθμιουργία 
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θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ χρειάηεται το WooCommerce, που είναι ζνα δωρεάν και 

ανοιχτοφ κϊδικα plugin. Το ςφςτθμα αυτό είναι γραμμζνο ςτθν PHP γλϊςςα και με βάςθ 

δεδομζνων τθν MySQL.  

Το WooCommerce είναι μια πλατφόρμα θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που 

πρωτοεμφανίςτθκε από τθν Woothemes τον Σεπτζμβριο του 2011 και το Μάϊο του 2015 

εξαγοράςτθκε από τθν Automattic που τθν ανζπτυξε ςε Wordpress.com. 

Με το WordPress θ δθμιουργία δυναμικϊν προςκθκϊν και επεκτάςεων από τουσ 

χριςτεσ είναι ςχετικά απλι. Υπάρχουν πολλζσ επεκτάςεισ που μποροφν να κάνουν  χριςθ: 

 Εταιρικοί κατάλογοι. 

 Ημερολόγια. 

 Συςτιματα κρατιςεων. 

 Κατάλογοι προϊόντων πελατϊν. 

 Σχεδιαςτζσ δυναμικϊν φορμϊν. 

 Forum και λογιςμικό chat. 

 Λογιςμικό blogging [2][4]. 

  

 
Εικόνα 3.2: WordPress.org. 

 

3.2.3 Drupal 

Το Drupal είναι ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα από το 2001, 

δθμιουργικθκε όμωσ ωσ ςφςτθμα πίνακα ανακοινϊςεων αρκετά νωρίτερα από τον Dries 

Buytaert. Βαφτίςτθκε από τθν ιςτοςελίδα Drop.org και ζγινε διάςθμο το 2006 με 600.000 

χριςτεσ. 

Το ςφςτθμα αυτό είναι γραμμζνο ςτθν PHP γλϊςςα και με βάςθ δεδομζνων τθν MySQL 

ι τθν PostgreSQL. 

Είναι ζνα εφχρθςτο ςφςτθμα που δεν χρειάηεται γνϊςεισ προγραμματιςμοφ για τθν 

διαχείριςθ του περιεχομζνου των ιςτοςελίδων. Για να πωλοφνται όμωσ προϊόντα μζςα από 

μια Drupal ιςτοςελίδα πρζπει να εγκαταςτακεί το module Ubercart. Αυτό το module 

υποςτθρίηει πολλζσ γλϊςςεσ (π.χ. Ελλθνικά) αλλά και πολλοφσ τρόπουσ πλθρωμισ (π.χ. 

Paypal, αντικαταβολι, πιςτωτικι κάρτα) [2][4]. 
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Εικόνα 3.3: Drupal.org. 

 

Δθμοφιλι χαρακτθριςτικό του Drupal είναι το Taxonomy module (θ μονάδα 

ταξινόμθςθσ), όπου επιτρζπει τθν δθμιουργία πολλαπλϊν επιπζδων και ειδϊν κατθγοριϊν 

για τουσ τφπουσ περιεχομζνου *6+. 

 

3.2.4 Zikula 

Το Zikula είναι ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα, γραμμζνο ςε PHP 

και βάςθ δεδομζνων mySQL. Αρχικι του ονομαςία ιταν PostNuke και ξεκίνθςε διότι 

μερικοί χριςτεσ του PHP-Nuke πίςτευαν ότι ζπρεπε να υπάρχει ζνα πιο ανοικτό περιβάλλον 

ανάπτυξθσ. 

Είναι αρκετά χρονοβόρο ςτο να μάκει κανείσ τθν ολοκλθρωμζνθ χριςθ του Zikula 

κακϊσ προςφζρει πολλά χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ. Μπορεί να περιζχει: 

 Συλλογζσ φωτογραφιϊν. 

 Διαδικτυακά forum. 

 Ψθφοφορίεσ (polls). 

 Ραιχνίδια. 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Εικόνα 3.4: Zikula. 

  

3.3 Πλατφόρμεσ ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Οι πλατφόρμεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι λογιςμικά που μοιάηουν με τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ περιεχομζνου αλλά είναι εξειδικευμζνα για τθν πϊλθςθ προϊόντων. 

Εξυπθρετοφν καταςτιματα που δυςκολεφονται ςτθ διαχείριςθ του περιεχομζνου λόγω των 

μεγάλων καταλόγων προϊόντων που μπορεί να ζχουν. 

 

3.3.1 Magento 

Το Magento για πολλοφσ κεωρείται ο κυρίαρχοσ των θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων που 

αναπτφχκθκε από τθν Varien. Είναι δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα, γραμμζνθ ςε 

PHP.  

Δεν είναι εφκολθ θ καταςκευι ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ για χριςτεσ που δεν 

αςχολοφνται με τθν πλθροφορικι, παρόλο που περιζχει πολλζσ επεκτάςεισ. Είναι όμωσ το 

ιδανικό για θλεκτρονικά καταςτιματα που περιζχουν και να πουλάνε αρκετά μεγάλο όγκο 

προϊόντων [4]. 

 

 
Εικόνα 3.5: Magento. 
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3.3.2 OsCommerce 

Μια από τισ πιο γνωςτζσ και δωρεάν πλατφόρμεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου ανοιχτοφ κϊδικα  

είναι το OsCommerce. Ζχει πολλζσ λειτουργικότθτεσ, εφκολεσ προσ τουσ χριςτεσ που 

κζλουν να διατθριςουν θλεκτρονικό καταςτιματα. 

 

 
Εικόνα 3.6: OsCommerce. 

 

3.3.3 Zen Cart 

Η πλατφόρμα Zen Cart μοιάηει με τθσ OsCommerce και ζχει δυνατότθτεσ πολλϊν modules 

[2]. 

 

 
Εικόνα 3.7: Zen Cart. 

 



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

26 

3.3.4 Prestashop 

Το PrestaShop είναι μια πλατφόρμα θλεκτρονικοφ εμπορίου, όπου μια ενεργι κοινότθτα 

χρθςτϊν ςυνειςφζρουν για τθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ και των επεκτάςεων του. Ζχει μια 

αρκετά αξιόλογθ υποςτιριξθ για τεχνικά ηθτιματα, αλλά χωρίσ να μπορεί ζνασ απλόσ 

χριςτθσ να αναπτφξει από μόνοσ του το θλεκτρονικό κατάςτθμα, κακϊσ χρειάηονται 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ [7].   

 
Εικόνα 3.8: PrestaShop. 
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4. Λογιςμικό XAMPP 
 

Για να μπορζςει να λειτουργιςει το θλεκτρονικό κατάςτθμα και να γίνει θ εγκατάςταςθ 

του Opencart κα πρζπει ο υπολογιςτισ να ςυμπεριφζρεται ςαν τοπικόσ εξυπθρετθτισ 

διαδικτφου (Web Server) ϊςτε να μπορεί να εξυπθρετεί δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ και ο 

κατάλλθλοσ είναι ο Apache, για αυτό χρειάηεται θ τοπικι εγκατάςταςθ του προγράμματοσ 

XAMPP ςτον υπολογιςτι. Αναγκαία για τθν λειτουργία του Opencart είναι θ γλϊςςα PHP 

κακϊσ και μια βάςθ δεδομζνων, θ MySQL, αυτά τα τρία Apache, PHP, MySQL τα 

περιλαμβάνει το ΧAMPP Control Panel. 

Το XAMPP είναι ζνα δωρεάν, ανοιχτοφ κϊδικα πακζτο προγραμμάτων που δίνει ςτον 

προςωπικό υπολογιςτι μασ δυνατότθτεσ διακομιςτι. Είναι ζνα ελεφκερο λογιςμικό το 

οποίο περιζχει ζνα εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων και επίςθσ διακζτει και άλλα χριςιμα 

εργαλεία, όπωσ το PhpMyAdmin. Η πρϊτθ ςκζψθ των ςχεδιαςτϊν του ιταν να είναι ζνα 

εργαλείο ανάπτυξθσ και δοκιμισ ιςτοςελίδων χωρίσ να χρειάηεται Internet. 

Το XAMPP είναι ακρωνφμιο και αναφζρεται ςτα παρακάτω αρχικά: 

 X (αναφζρεται ςτο «cross-platform» που ςθμαίνει λογιςμικό ανεξάρτθτο 

πλατφόρμασ) 

 Apache HTTP εξυπθρετθτισ ιςτοςελίδων 

 MySQLβάςθ δεδομζνων 

 PHP 

 Perl [1] 

 

4.1 Εγκατάςταςη XAMPP 
 

Το XAMPP είναι  δωρεάν από τθν ςελίδα http://www.apachefriends.org. Ξεκινάμε με τθ 

λιψθ του XAMPP και ζπειτα ακολουκεί θ εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι.  

Για τθν εγκατάςταςθ χρειάηεται: 

 Αποςυμπίεςθ του XAMPP και ςτθν ςυνζχεια κλικ ςτο κουμπί Install.  

 Στθν ςυνζχεια το κουμπί Next. 

 Επιλογι του path που κα εγκαταςτακεί.  

 Συνεχίηεται θ διαδικαςία με το πάτθμα ςτο κουμπί install. 

 Ολοκλθρϊνουμε με το κουμπί Finish. 

 

http://www.apachefriends.org/
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Εικόνα 4.1: Διαδικαςία εγκατάςταςη του XAMPP. 

 

Με το τζλοσ τθσ εγκατάςταςθσ του XAMPP, επόμενθ κίνθςθ είναι θ χριςθ. Αφοφ 

πατθκοφν τα κουμπιά Start που βρίςκονται δίπλα ςτα module Apache και MySql και οι 

λζξεισ Apache και MySql γίνουν πράςινεσ τότε ςθμαίνει πωσ λειτουργοφν ςωςτά. 

 

 
Εικόνα 4.2: Λειτουργία του XAMPP. 
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4.2 Δημιουργία βάςησ δεδομένων 
 

Επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτθν οποία κα αποκθκευτοφν οι 

πίνακεσ του OpenCart, αυτό επιτυγχάνεται από τον phpMyAdmin που βρίςκεται ςτο 

XAMPP.  

Για να δθμιουργθκεί θ βάςθ δεδομζνων, κατευκυνόμαςτε ςτο localhost/phpmyadmin 

ςτον browser, επόμενθ κίνθςθ είναι το πάτθμα του link «Βάςεισ Δεδομζνων». Εκεί 

δθμιουργικθκε θ βάςθ δεδομζνων, με όνομα petcare academy, πατϊντασ ςτο κουμπί 

«Δθμιουργία», το οποίο όνομα τθσ βάςθσ, χριςιμο είναι να ζχει αποφαςιςτεί πριν τθν 

εγκατάςταςθ το OpenCart, όπωσ και το όνομα του χριςτθ και τον κωδικό. 

 

 
 Εικόνα 4.3: Δημιουργία τησ βάςησ δεδομζνων.. 

 

Στθν αριςτερι περιοχι που επιςθμαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα φαίνονται όλεσ οι 

βάςεισ δεδομζνων που υπάρχουν ςτο λογαριαςμό μασ *4+. 
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5. ύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου OpenCart 
 

Το Opencart είναι ζνα δωρεάν ςφςτθμα θλεκτρονικοφ εμπορίου ανοιχτοφ κϊδικα γραμμζνο 

ςε PHP ενϊ ταυτόχρονα χρθςιμοποιεί μια βάςθ δεδομζνων MySQL. Είναι μια αρκετά 

αξιόπιςτθ λφςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου που παρζχει τθν δυνατότθτα ςε εμπόρουσ να 

δθμιουργιςουν τθν δικι τουσ επιχείρθςθ ςτο διαδίκτυο και να μποροφν εφκολα να 

ςυμμετζχουν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. Ρροςφζρει πολλζσ 

επιλογζσ για τθν διεπαφι με το χριςτθ κακϊσ ζχει φιλικό περιβάλλον που διευκολφνουν 

πάρα πολφ τισ διαδικτυακζσ αγορζσ αλλά να μπορεί και ο κάκε επιχειρθματίασ, χωρίσ να 

κατζχει αρκετζσ γνϊςεισ να εξοικειωκεί πολφ εφκολα και γριγορα με τθν διαχείριςθ του 

καταςτιματοσ *1+*4+.  

Υπάρχουν πολλά εργαλεία πλοιγθςθσ ςτα προϊόντα του καταςτιματοσ με διάφορουσ 

τρόπουσ όπωσ: 

 Με βάςθ τον καταςκευαςτι. 

 Ρεριςςότερο δθμοφιλι προϊόντα. 

 Ριο πρόςφατα προϊόντα. 

 Κατθγορία / υποκατθγορία ςτθν οποία ανικει ζνα προϊόν. 

 Με ςυγκεκριμζνο όνομα ι περιγραφι (αναηιτθςθ) *1+. 

Το OpenCart παρζχει απεριόριςτθ δωρεάν υποςτιριξθ και δωρεάν ενθμερϊςεισ 

λογιςμικοφ κακϊσ επίςθσ διατίκεται για πολλζσ γλϊςςεσ κακϊσ και ςυναλλάγματα. Είναι 

καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε θ ενθμζρωςθ περιεχομζνου και θ ςυντιρθςθ να είναι εφκολεσ. 

Οι ενότθτεσ και οι επεκτάςεισ που επεκτείνουν τθ λειτουργικότθτα του καταςτιματοσ είναι 

πολλζσ και διακζτει πολλοφσ τρόπουσ επιλογισ αποςτολισ εμπορευμάτων και ακόμθ πιο 

πολλοφσ τρόπουσ πλθρωμισ.  

Τα κφρια και πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του OpenCart είναι:  

 Ρολλά προϊόντα και κατθγορίεσ προϊόντων. 

 Δωρεάν υποςτιριξθ και βοικεια και δωρεάν ενθμερϊςεισ λογιςμικοφ. 

 Κριτικζσ και βακμολογίεσ προϊόντων. 

 Καλάκι αγορϊν. 

 Λειτουργία SEO. 

 Ρολλζσ γλϊςςεσ και ςυναλλάγματα. 

 Ρολλοφσ τρόπουσ πλθρωμισ. 

 Διαφορετικοφσ τρόπουσ αποςτολισ. 

 Ρολλαπλά πρότυπα (templates) για μοναδικότθτα του e-shop. 

 Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ του καταςτιματοσ 

μζςω μενοφ και επιλογϊν. 

 Στατιςτικά πωλιςεων και επιςκεψιμότθτασ *4+. 

Το OpenCart είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθ διαχείριςθ πολλαπλϊν 

καταςτθμάτων από το περιβάλλον του διαχειριςτι *7+. 
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5.1 Εγκατάςταςη OpenCart 
 

Για τθν εγκατάςταςθ του OpenCart κατεβάςαμε τθν ζκδοςθ 2.3.0.2 από το ςφνδεςμο: 

http://www.opencart.com/index.php?route=download/download. 

Στο xampp πατάμε το κουμπί Explorer και ςτο φάκελο htdocs του xampp δθμιουργοφμε 

ζνα φάκελο με το όνομα opencart και βάηουμε τα περιεχόμενα του φακζλου upload που 

κατεβάςατε ςτο προθγοφμενο βιμα. 

 

 
Εικόνα 5.1: Ρυθμίςεισ εγκατάςταςησ OpenCart. 

 

Στθ ςυνζχεια μετονομάηουμε τα αρχεία  

 config-dist.php ςε config.php 

 admin/config-dist.php ςε config.php 

Φςτερα ανοίγουμε ζνα browser και ακολουκοφμε το ςφνδεςμο localhost/opencart. 

Τζλοσ διαγράφουμε τα αρχεία του φακζλου install. 

Η επιςκόπθςθ του καταςτιματοσ φαίνεται ςτθ ςελίδα localhost/opencart. 

 

5.2 Σελίδα Διαχείριςησ 
 

Για να ειςζλκουμε ςτθ ςελίδα διαχείριςθσ του ΟpenCart πλθκτρολογοφμε ςτο browser: 

localhost/opencart/admin και ςυμπλθρϊνουμε admin ςτο username και ςτο password. 

Κατά τθν είςοδο για πρϊτθ φορά ςτο κατάςτθμα, το dashboard κα είναι κενό κακϊσ δεν 

υπάρχουν ακόμθ ςτατιςτικά δεδομζνα. 

 

http://www.opencart.com/index.php?route=download/download
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Εικόνα 5.2: Dashboard κατά την πρώτη είςοδο. 

 

Το πρϊτο πράγμα που κα εμφανιςτεί κατά τθν είςοδο ςτθ διαχείριςθ του OpenCart 

είναι το dashboard, όπου δίνει ςτον ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ μια επιςκόπθςθ για τθν 

πορεία του καταςτιματοσ.   

Για να κατανοοφμε τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται από το κατάςτθμα, 

υπάρχουν τρία τμιματα. 

1. Επιςκόπηςη: Η κατάςταςθ τθσ ιςτοςελίδασ φαίνεται με τα τζςςερα διαγράμματα 

που υπάρχουν για τισ ςυνολικζσ παραγγελίεσ, τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ, το ςφνολο 

των πελατϊν και τουσ ανκρϊπουσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ. 

 

2. Παγκόςμιοσ χάρτησ: Ζνασ παγκόςμιοσ χάρτθσ για να δείξει από ποφ ζρχονται οι 

παραγγελίεσ. 

 

3. Πωλήςεισ Analytics: Γράφθμα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του 

καταςτιματοσ ςε ςχζςθ με τθν ποςότθτα των παραγγελιϊν και των πελατϊν με τθν 

πάροδο του χρόνου.  

 

4. Πρόςφατη Δραςτηριότητα: Ελζγχετε θ πρόςφατθ δραςτθριότθτα από 

οποιονδιποτε πελάτθ ςτο κατάςτθμά, θ είςοδοσ, δθμιουργία λογαριαςμοφ ι θ 

τοποκζτθςθ νζων παραγγελιϊν. 

 

5. Σελευταίεσ Παραγγελίεσ: Λίςτα με τισ τελευταίεσ παραγγελίεσ και τα ςτοιχεία τουσ 

("Order ID", "Ρελάτθσ", "Status", "Ημερομθνία Καταχϊρθςθσ", "Total" και "Δράςθ"). 
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5.3 Διαχείριςη καταλόγου  
 

Στο μενοφ ςτθν κορυφι τθσ ςελίδασ υπάρχει θ πλοιγθςθ μεταξφ των "Κατάλογοσ", 

"Επεκτάςεισ", "Ρωλιςεισ", "Σφςτθμα", "Αναφορζσ" και "Βοικεια". Αυτι θ δυνατότθτα 

πλοιγθςθσ χρθςιμοποιείται για να κακοδθγιςει τουσ πελάτεσ ςε παρόμοια προϊόντα τθσ 

ίδιασ κατθγορίασ.  

Για τθν προςκικθ μίασ κατθγορίασ πάμε ςτο μενοφ κατθγορίεσ από τθ ςελίδα 

διαχείριςθσ και κα οδθγθκοφμε ςε μία ςελίδα όπου φαίνονται όλεσ οι κατθγορίεσ που ζχει 

το κατάςτθμα. 

 

 
Εικόνα 5.3: Διαχείριςη καταλόγου. 

   

5.4 Προΰόντα 
 

Τα προϊόντα είναι το βαςικό ςτοιχείο ενόσ καταςτιματοσ OpenCart. Πςο περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ δίνονται ςτο OpenCart ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν, τόςο πιο πικανό 

είναι ο πελάτθσ να το αγοράςει από το κατάςτθμα γι’ αυτό τα προϊόντα πρζπει να ζχουν τισ 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

 Εικόνα  

 Πνομα προϊόντοσ  

 Μοντζλο  

 Τιμι  
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 Ροςότθτα  

 Κατάςταςθ: Επιλζγοντασ "Enabled" αφινει το προϊόν να είναι ορατό ςτθν αρχικι 

οκόνθ του καταςτιματοσ.  

 

 
Εικόνα 5.4: Διαχείριςη προϊόντων. 

 

5.5 Πελάτεσ 
 

Οποιοςδιποτε επιςκζπτθσ του καταςτιματοσ μπορεί να κάνει εγγραφι μζςω του 

οριηόντιου μενοφ ακολουκϊντασ τθν επιλογι My Account-> Register. 

 

 
Εικόνα 5.5: Εγγραφή πελατών. 
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Πλοι οι πελάτεσ που ζχουν κάνει εγγραφι ι ζχουν ολοκλθρϊςει μια αγορά, 

εμφανίηονται ςτο διαχειριςτι από το μενοφ Ρελάτεσ. 

 

 
Εικόνα 5.6: Εμφάνιςη πελατών. 

 

Ο διαχειριςτισ μπορεί να τροποποιιςει τα ςτοιχεία των εγγεγραμμζνων πελατϊν αλλά 

και να προςκζςει κάποιο νζο πελάτθ ο ίδιοσ από τα κουμπιά που φαίνονται ςτθν παρακάτω 

εικόνα. 

Οι χριςτεσ μποροφν να οργανωκοφν ςε ομάδεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ μπορεί να ζχει 

διαφορετικά δικαιϊματα, όπωσ διαφορετικζσ εκπτϊςεισ. 

 

 
Εικόνα 5.7: Διαχείριςη πελατών. 

 

5.6 Κουπόνια 
 

Μποροφν να ςταλοφν προςωπικά κουπόνια ςε πελάτεσ μζςω email. Ο πελάτθσ που 

λαμβάνει το κουπόνι μπορεί να χρθςιμοποιιςει τον κωδικό που ζλαβε κατά τθν αγορά μιασ 

παραγγελίασ. Τα κουπόνια χρθςιμοποιοφνται μία φορά από κάκε πελάτθ κακϊσ επίςθσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αγοράςουν ζνα κουπόνι για τουσ φίλουσ τουσ. 
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Εικόνα 5.8: Διαχείριςη κουπονιών. 

 

Το email με το κουπόνι κα φαίνεται κάπωσ ζτςι: 

 

 
Εικόνα 5.9: Μορφή  κουπονιών. 

 

5.7 Παραγγελίεσ 
 

Πταν ο πελάτθσ ολοκλθρϊςει κάποια αγορά, ο διαχειριςτισ μπορεί να τθ δει ςτο μενοφ 

παραγγελίεσ και να τθν τροποποιιςει. Επίςθσ, μπορεί να προςκζςει και μία καινοφρια 

παραγγελία αλλά να εκτυπϊςει και  το τιμολόγια τθσ παραγγελίασ. 

 

5.8 Reviews  
 

Ο πελάτθσ μπορεί να ςυμπλθρϊνει τθν κριτικι και ο διαχειριςτισ μπορεί να τθν κάνει 

διακζςιμθ ςτθν αρχικι ςελίδα.  
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6. Παρουςύαςη Καταςτόματοσ PetShop 
 

6.1 Περιγραφή Αρχικήσ ςελίδασ 
 

Στο ξεκίνθμα τθσ ςελίδασ, πάνω αριςτερά εμφανίηετε το λογότυπο του καταςτιματοσ που 

είναι και ςφνδεςμοσ προσ τθν αρχικι ςελίδα. Στθν ςυνζχεια υπάρχει το κυρίωσ μενοφ όπου 

παρουςιάηονται οι γονικζσ κατθγορίεσ των προϊόντων του καταςτιματοσ ενϊ αν κάποια 

κατθγορία ζχει και υποκατθγορίεσ ξεδιπλϊνονται με το άγγιγμα του κζρςορα. Πλεσ οι 

κατθγορίεσ είναι ςφνδεςμοι προσ τισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ κατθγοριϊν όπου παρουςιάηονται 

οι λίςτεσ των προϊόντων που είναι διακζςιμα. Αμζςωσ μετά υπάρχει το πλαίςιο γριγορθσ 

αναηιτθςθσ, το καλάκι αγορϊν και ο ςφνδεςμοσ για ςφνδεςθ για όςουσ χριςτεσ διακζτουν 

λογαριαςμό ι για δθμιουργία λογαριαςμοφ. 

Από κάτω υπάρχει το slideshow όπου εναλλάςςονται κυλιόμενεσ εικόνεσ με 

επιλεγμζνεσ εικόνεσ ηϊων που δίνουμε ζμφαςθ και θ κάκε εικόνα είναι ςφνδεςμοσ προσ 

τθν αντίςτοιχθ ςελίδα του προϊόντοσ. Ζπειτα, αναφζρονται τα δϊρα που παρζχει το 

κατάςτθμα ανάλογα με τισ αγορζσ (Gifts By Price) και τα προϊόντα (Popular Products) με τισ 

περιςςότερεσ πωλιςεισ (bestsellers) αλλά και αυτά που ζχει παρακολουκιςει τελευταία ο 

χριςτθσ (latest). 

Στθν ςυνζχεια υπάρχει ο χϊροσ που εμφανίηονται τα πιο πρόςφατα άρκρα ςτο blog. Ο 

χριςτθσ μπορεί να κάνει και Subscribe ςτο newsletter το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο με τθν 

εφαρμογι Mannerlo και μζςω αυτοφ μποροφμε να ενθμερϊνουμε τουσ πελάτεσ ςχετικά με 

νζεσ αφίξεισ, ειδικζσ προςφορζσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εκπτϊςεισ. 

Στο τζλοσ υπάρχει ζνα footer το οποίο λειτουργεί ωσ site map ςτο οποίο ο χριςτθσ 

μπορεί να κατευκυνκεί ςε διάφορεσ ςελίδεσ ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που τον 

αφοροφν.  
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Εικόνα 6.1: Η αρχική ςελίδα του καταςτήματοσ που αναπτφχθηκε με Opencart. 

 

6.2 Σελίδα ειςόδου και εγγραφήσ χρήςτη. 
 

Μζςω του κουμπιοφ Ειςόδου ο χριςτθσ μπορεί να ειςζλκει ςτο κατάςτθμα με τουσ 

υπάρχων κωδικοφσ του (αν είναι είδθ πελάτθσ), ι με τθν επιλογι «Register» να εγγραφεί. 

 

 
Εικόνα 6.2: Είςοδοσ χρήςτη. 

 

Για τθν δθμιουργία νζου λογαριαςμοφ, ο χριςτθσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθν 

παρακάτω φόρμα και να προχωριςει με το «Continue». 
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 Εικόνα 6.3: Φόρμα δημιουργίασ λογαριαςμοφ νζου χρήςτη. 

 

Αν θ διαδικαςία ζχει γίνει ςωςτά τότε κα πρζπει να εμφανιςτεί το παρακάτω μινυμα. 

 

 
 Εικόνα 6.4: Δημιουργία λογαριαςμοφ νζου χρήςτη. 
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6.3 Σελίδα Κατηγορίασ 
 

Επιλζγοντασ από το Μενοφ κάποια κατθγορία, ο χριςτθσ βλζπει παρόμοιο με τθν 

παρακάτω εικόνα. Στθν εικόνα βλζπουμε τθν ςελίδα για τθν κατθγορία Bird. Ο χριςτθσ 

μπορεί να ταξινομιςει τθν λίςτα με βάςει το όνομα, τθν τιμι του προϊόντοσ αφξουςα ι 

φκίνουςα αλλά και να κακορίςει το πλικοσ των προϊόντων που κα του εμφανιςτοφν ανά 

ςελίδα. Στθν ςυνζχεια υπάρχει θ λίςτα με τα προϊόντα που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία. 

Για κάκε προϊόν εμφανίηεται θ βαςικι εικόνα του, το όνομα του, θ τιμι του, κουμπί για να 

προςτεκεί ςτο καλάκι. 

 

 
Εικόνα 6.5: ελίδα Κατηγορίασ Bird. 
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6.4 Σελίδα παρουςίαςησ προΰόντοσ 
 

Πταν επιλζξει ζνα προϊόν ο χριςτθσ, εμφανίηεται παρόμοια ςελίδα με αυτιν τθσ 

παρακάτω εικόνασ όπου παρουςιάηεται το «PET SINGLE PACK ECONOMY 6». Σε αυτιν τθν 

ςελίδα μπορεί ο χριςτθσ να δει εικόνεσ από το προϊόν όπωσ αυτζσ καταχωρικθκαν από το 

διαχειρθςτι, να πλθροφορθκεί για τον καταςκευαςτι, τον κωδικό προϊόντοσ, τθν 

διακεςιμότθτά του, τθν τιμι του φυςικά και τθν ςφντομθ περιγραφι του. Υπάρχουν επίςθσ 

ςφνδεςμοι για δθμοςίευςθ τθσ ςελίδασ ςε κοινωνικά δίκτυα ( Facebook, Twitter κλπ.) αλλά 

και κουμπί για να προςτεκεί αυτόματα το προϊόν ςτο καλάκι αγορϊν. Μπορεί τζλοσ ο 

χριςτθσ να προςκζςει το προϊόν ςτα αγαπθμζνα αλλά και να το ςυγκρίνει με άλλα 

προϊόντα. 
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Εικόνα 6.6: ελίδασ παρουςίαςησ προϊόντοσ «PET SINGLE PACK ECONOMY 6». 

 

6.5 Πραγματοποίηςη Παραγγελίασ 
 

Μζςω του κουμπιοφ Καλάκι ο χριςτθσ μπορεί να προςκζςει ςτο καλάκι αγορϊν του όποιο 

προϊόν επικυμεί. Για να πραγματοποιιςει τθν αγορά του πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν 

παραγγελία μεταβαίνοντασ ςτο καλάκι αγορϊν από τον ςφνδεςμο ςτθν κορυφι τθσ 

ςελίδασ. 

 

 
Εικόνα 6.7: Καλάθι Αγορών. 

 

Οι επιλογζσ που ζχει ο χριςτθσ είναι να αλλάξει τθν ποςότθτα των προϊόντων, να 

διαγράψει ζνα προϊόν από το καλάκι, να δει τθν ςυνολικι αξία των προϊόντων που ζχει 

επιλζξει, να κάνει χριςθ κουπονιοφ, δωροεπιταγισ, να κάνει εκτίμθςθ κόςτοσ 

μεταφορικϊν, να ςυνεχίςει τισ αγορζσ του ι να προχωριςει ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ 

παραγγελίασ με το κουμπί “Checkout”. Ο ςφνδεςμοσ “Checkout” μπορεί να επιλεχκεί 

αμζςωσ και από τθν κορυφι τθσ ςελίδασ όπωσ είδαμε προθγουμζνωσ. 
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Εικόνα 6.8: Εμφάνιςη καλαθιοφ αγορών. 

 

Στθν ςελίδα “Checkout” υπάρχουν ζξι βιματα για να ολοκλθρϊςει ο χριςτθσ μια 

παραγγελία.  

Στο 1ο βιμα, πρζπει να ςυνδεκεί αν ζχει ιδθ λογαριαςμό με το email και τον κωδικό 

του ι να αγοράςει ωσ επιςκζπτθσ 

 

 
Εικόνα 6.9: ελίδα Αγορά - Βήμα 1. 
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Στο 2ο βιμα, πρζπει να βάλει τα απαραίτθτα ςτοιχεία ι να δθμιουργιςει νζο 

λογαριαςμό. Ο νζοσ χριςτθσ (επιλζγοντασ τθν επιλογι δθμιουργίασ νζου λογαριαςμοφ). 

Αφοφ ςυμπλθρϊςει όλα αυτά τα ςτοιχεία, για να προχωριςει θ διαδικαςία τθσ εγγραφισ, 

κα πρζπει να δθλϊςει ότι ζχει διαβάςει και ςυμφωνιςει τουσ όρουσ χριςθσ του 

καταςτιματοσ.  

Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει δϊςει κάποιο λανκαςμζνο ςτοιχείο ι ζχει αφιςει 

κενι επιλογι ςτισ υποχρεωτικζσ δθλϊςεισ του, το site του εμφανίηει το κομμάτι εκείνο που 

πρζπει να διορκωκεί ι να ςυμπλθρωκεί, χωρίσ να τον αφινει να προχωριςει ςτθν εγγραφι 

του. Αν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα απαραίτθτα πλαίςια θ εγγραφι του νζου χριςτθ ζχει 

ολοκλθρωκεί.  

 

 
Εικόνα 6.10: ελίδα Αγορά - Βήμα 2α. 

 

Επιλζγοντασ τθν αγορά ωσ επιςκζπτθσ, ςυμπλθρϊνουμε τα απαραίτθτα πεδία που είναι 

με κόκκινο αςτερίςκο (όνομα, επϊνυμο, email, τθλζφωνο, διεφκυνςθ, Ρόλθ, Χϊρα και 

Ρεριοχι). Τςεκάρουμε θ διεφκυνςθ χρζωςθσ να είναι ίδια με τθ διεφκυνςθ αποςτολισ. 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ προχωράμε ςτο επόμενο βιμα με το κουμπί “Continue”. 
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Εικόνα 6.11: ελίδα Αγορά - Βήμα 2β. 

 

Στο 3ο βιμα, ςτθν περίπτωςθ που θ διεφκυνςθ χρζωςθσ είναι διαφορετικι απο τθ 

διεφκυνςθ αποςτολισ, τόςο πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ φόρμα για τθ διεφκυνςθ αποςτολισ. 

 

 
Εικόνα 6.12: ελίδα Αγορά - Βήμα 3. 

 

Στο 4ο βιμα ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει τον τρόπο αποςτολισ και προχωράει με το 

κουμπί “Continue”. Υπάρχει θ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει πρόςκετεσ παρατθριςεισ ο 

χριςτθσ για τον τρόπο αποςτολισ. 



ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

47 

Στο 5ο βιμα ο χριςτθσ επιλζγει τον τρόπο πλθρωμισ και προχωράει με το κουμπί 

“Continue”. Ρροαιρετικά ο χριςτθσ μπορεί να γράψει παρατθριςεισ για τθν παραγγελία. 

Στο 6ο και τελευταίο βιμα τθσ ςελίδασ αγοράσ υπάρχει θ ςυνολικι ςφνοψθ τθσ 

παραγγελίασ του χριςτθ. Το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει, τι ζχει αγοράςει, το ποςό που 

χρεϊνεται για τα μεταφορικά και οι πλθροφορίεσ για κατάκεςθ που πρζπει να κάνει. 

Αν όλα πάνε καλά κα πρζπει να εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 6.13: Επιτυχήσ Παραγγελία. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Οι πλατφόρμεσ e-Commerce ανοιχτοφ κϊδικα ζχουν εξελιχκεί αρκετά τα τελευταία 

χρόνια. Το θλεκτρονικό εμπόριο και οι θλεκτρονικζσ αγορζσ ζχουν δθμιουργιςει άλλο 

πλαίςιο ςτισ ςυναλλαγζσ και οφείλουμε να παρατθριςουμε και να αποδεχτοφμε πωσ 

υπάρχουν οφζλθ τόςο για τουσ καταναλωτζσ όςο και για τισ επιχειριςεισ. Το 

Διαδικτυακό μάρκετινγκ, το οποίο προςφζρει ζνα μεγάλο φάςμα δυνατοτιτων, ζχει 

προςφζρει ςθμαντικά αποτελζςματα. 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επιλζχκθκε θ πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα OpenCart, 

λόγω τθσ πλθρότθτάσ τθσ ωσ λφςθ και τθσ μεγάλθσ κοινότθτασ χρθςτϊν που τθν 

υποςτθρίηουν. Ταυτόχρονα, όςον αφορά ςτθν υποςτιριξθ του OpenCart, είναι εκτενισ και 

τισ περιςςότερεσ φορζσ άμεςθ. 

Μποροφμε να ςυμπεράνουμε λοιπόν ότι το OpenCart είναι θ πιο κατάλλθλθ e-

Commerce πλατφόρμα για τθν υλοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ «Petcare Academy». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

1. Ρροβλιματα, προτάςεισ και λφςεισ ςε θλεκτρονικά καταςτιματα (e-Shops), AΕΙ 

Ρειραιά, Τμιμα Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων T.E., 

Ρτυχιακι Εργαςία, Ανδρζασ Ρ. Καςτισ, Ακινα 2017. 

2. Ανάπτυξθ Εφαρμογισ E-Shop για το Κατάςτθμα Bikemania + Hobbies με Χριςθ 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (CMS), Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ, 

Τμιμα Ρλθροφορικισ, Ρτυχιακι Εργαςία, Λαναρά Μαρία, Θεςςαλονίκθ 2013. 

3. Σφγκριςθ Μεταξφ των Ρρογραμμάτων Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου 

Wordpress και Joomla με Δθμιουργία Δυο Ιςτοτόπων Τφπου E-Shop, AΕΙ 

Ρειραιά, Τμιμα Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων T.E., 

Ρτυχιακι Εργαςία, Μζμμοσ Νικόλαοσ, Ραναγόπουλοσ Ευάγγελοσ, Ακινα 2016. 

4. Δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-shop) με χριςθ ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν Διαδικτφου, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Σχολι Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν, Ρτυχιακι Εργαςία, Αγακι Νόλα, Άρτα 2019. 

5. Σχεδιαςμόσ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (E Shop) Βιολογικϊν Ρροϊόντων, Τ.Ε.Ι. 

Δυτικισ Ελλάδασ, Τμιμα Ρλθροφορικισ Και ΜΜΕ, Ρτυχιακι Εργαςία, Βαϊδάκθ 

Κωνςταντίνα Μαρία, Ρφργοσ 2018. 

6. Δθμιουργία ενόσ Online Ιςτοτόπου Ακλθτικισ Εφθμερίδασ βιμα-βιμα με τθν 

χριςθ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου Joomla, Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ, 

Τμιμα Ρλθροφορικισ Και ΜΜΕ, Ρτυχιακι Εργαςία, Νικόλαοσ Τςοφμπασ, 

Ρφργοσ 2016. 

7. Αξιολόγθςθ Ρλατφορμϊν Ανοικτοφ Κϊδικα για ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ και Μελζτθ Ρερίπτωςθσ Ανάπτυξθσ Εικονικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Καταςτιματοσ, ΤΕΙ Ρειραιά, Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Ρτυχιακι Εργαςία, 

Χαρακτινόσ Δθμιτριοσ, Ρειραιάσ 2017. 

 

 

 

 

 


