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Πρόλογος 

 

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(eshop) µε χρήση τον Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS)Woocommerce» 

µε ονοµασία  «e-shoes».  

Το eshop περιέχει προϊόντα αντρικά και γυναικεία µε πολλά είδη και χαρακτηριστικά 

καθώς και τιµές που θα ικανοποιούν τους χρήστες. 

Κάθε  χρήστης θα µπορεί να κάνει την εγγραφή του και να περιηγείται ηλεκτρονικά 

στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος, θα µπορεί να αγοράζει και να 

πληρώνει µε διάφορους τρόπους.  Για την ανάπτυξη του e-shoes  στη διεύθυνση 

http://dev-e-shoes.pantheonsite.io/  χρησιµοποιήσαµε το ανοιχτού κώδικα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) Woocommerce. 
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Περίληψη 

 

Στην πτυχιακή εργασία γίνεται η θεωρητική ανάλυση, µελέτη και κατασκευή µιας 

εφαρµογής ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) χρησιµοποιώντας το ανοιχτού 

κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Wordpress. Αρχικά, γίνεται η εισαγωγή 

στις έννοιες του ηλεκτρονικού εµπορίου και του διαδικτύου. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης του ηλεκτρονικού καταστήµατος αρχίζοντας από 

την εγκατάσταση και παραµετροποίηση των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, 

αναλύοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. Η πτυχιακή εργασία καταλήγει µε την 

παρουσίαση των λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήµατος από την πλευρά του 

χρήστη. 
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Εισαγωγή  

Η  ευρεία ανάπτυξη της χρήσης του ταχεία  διαδικτύου,  δηµιούργησε καινούργια 

δεδοµένα και στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου.   

Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναπτύσσεται η ιστορία του διαδικτύου και 

της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µε  λεπτοµερής αναφορά το  

ηλεκτρονικό εµπόριο και τα είδη αυτού , καθώς και η  διαφορά µεταξύ e-Commerce 

και e-Business. Στο  τρίτο κεφάλι  και γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των CMS 

Web και παρουσιάζεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή του συστήµατος 

Woocommerce. Όσον αφορά, το συγκεκριµένο Σύστηµα διαχείρισης Περιεχοµένου 

θα πραγµατοποιηθεί µια παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών του, των νέων 

δυνατοτήτων του καθώς και της δοµής του συστήµατος. Τελειώνοντας, θα 

επιχειρηθεί µια συγκριτική παρουσίαση του συστήµατος µε το Joomla µε άλλα CMS 

και το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την κριτική παρουσίαση του συστήµατος 

παραθέτοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του.  

Στο τέταρτο  κεφάλαιο παρουσιάζεται η εγκατάσταση του Woocommerce  µαζί µε 

όλες τις ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού καταστήµατος και το 

θεωρητικό µέρος για το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Στο πέµπτο  κεφάλαιο γίνεται  η παρουσίαση των περιπτώσεων χρήσης και τα 

διαγράµµατα που αφορούν βασικές εργασίες. 

Στο  έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  και τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα  
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Contextual Review ή αναφορά συνάφειας  

 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας , καθώς 

καθηµερινά όλοι µας αναζητάµε οποιαδήποτε πληροφορία µέσα από ιστότοπους για 

συλλογή πληροφοριών, εύρεση διαφόρων αντικειµένων, αγορά προϊόντων. 

Για τους παραπάνω λόγους φαίνεται πολύ χρήσιµο να υπάρχουν εργαλεία τα οποία 

µας δίνουν την δυνατότητα να φτιάχνουµε ιστοσελίδες γρήγορα, εύκολα και για όλο 

το εύρος των αναγκών της σύγχρονης ζωής µας. Υπάρχουν πολλά τέτοια εργαλεία 

και ένα απο αυτά είναι το Woocommerce .Παρέχει πολλές δυνατότητες σχεδίασης 

δυναµικών ιστοσελίδων και γι’ αυτό τον λόγο προτιµάται έναντι των υπολοίπων open 

sourse προγραµµάτων. Το θέµα της συγκεκριµένης εργασίας πιστεύω πως έχει 

αντίκρισµα στις καθηµερινές µας διαδικτυακές αναζητήσεις καθώς ένα αρκετά 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού λόγω της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης 

επιλέγει πρώτα να κάνει µια έρευνα αγοράς µέσω διαδικτύου και ύστερα να 

επισκεφτεί από κοντά τα καταστήµατα. 
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Σκοπός και στόχος της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία, ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η 

παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε χρήση του Woocommerce. Για το 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα επιλέξαµε το πρόσθετο Woocommerce. Είναι ένα 

ανοιχτού λογισµικού πρόσθετο, σχεδιασµένο για µικρά έως και µεγάλα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα που χρησιµοποιούν Wordpress. Εµφανίστηκε  τον Σεπτέµβρη του 2011 

και πολύ γρήγορα έγινε γνωστό για την εύκολη εγκατάσταση και προσαρµοστικότητα 

του. ∆εν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα παρά µόνο ως πρόσθετο του συστήµατος 

διαχείρισης περιεχοµένου Wordpress. Αποτελεί ολοκληρωµένη λύση ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, αφού προσφέρει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης και την 

δυνατότητα επέκτασης µε την χρήση προσθέτων.  
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∆οµή Εργασίας  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούµε βασικές έννοιες γύρω από το διαδίκτυο, την 

κατασκευή ιστοσελίδων και ιστορικά στοιχεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Στο τρίτο  κεφάλαιο θα εξετάσουµε τα εργαλεία 

για την κατασκευή της ιστοσελίδας µας και γιατί επιλέξαµε  το Woocommerce.  

Παρακάτω στο τέταρτο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά την  κατασκευή της σελίδας 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Στο πέµπτο  κεφάλαιο θα εξετάσουµε πως το 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα βασικά δεδοµένα 

στην βάση του. Τέλος παρατίθενται η κίνηση της ιστοσελίδας και τα συµπεράσµατα 

της εργασίας.   
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Κεφάλαιο 1ο ∆ιαδίκτυο και  Παγκόσµιος ιστός - www 

(World Wide Web)    

 

1.1 Παγκόσµιος ιστός - www (World Wide Web)    

 

Ο Παγκόσµιος Ιστός ( World Wide Web ή www) είναι ένα µέρος του ∆ιαδικτύου. 

Αποτελεί το µεγαλύτερο, το δηµοφιλέστερο και το ταχύτερα αναπτυσσόµενο κοµµάτι 

του. Συγκεκριµένα, ο Παγκόσµιος Ιστός είναι το µέσο για την εύκολη ανάκτηση του 

τεράστιου όγκου πληροφοριών που διατίθενται µέσω του ∆ιαδικτύου. Χρησιµοποιεί 

ένα από τα πρωτόκολλα του ∆ιαδικτύου, το Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Ιστοσελίδα (web page) Οι πληροφορίες του Παγκόσµιου Ιστού εµφανίζονται 

µορφοποιηµένες µε τη γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language) σε µορφή 

ιστοσελίδων (web pages) και µε την κατάληξη .htm ή .html. Υπάρχουν όµως και 

διαφορετικές µορφοποιήσεις ιστοσελίδων, όπως για παράδειγµα .php. Οι ιστοσελίδες 

µπορεί να περιέχουν εκτός από στατικό κείµενο, εικόνες, video, ήχο, κινούµενες 

εικόνες (animation), δυναµικό κείµενο κτλ. ∆ιακοµιστής Ιστού (web server) Κάθε 

ιστοσελίδα βρίσκεται µε τη µορφή αρχείου σε κάποιον διακοµιστή Ιστού (web 

Server).  

Οι διακοµιστές Ιστού είναι ειδικοί υπολογιστές µε ειδικό λογισµικό και κατάλληλες 

δικτυακές συνδέσεις, οι οποίοι επιτρέπουν τη διάθεση των ιστοσελίδων σε ολόκληρο 

τον κόσµο. Ο χρήστης του ∆ιαδικτύου που θέλει να δει µια ιστοσελίδα, τη ζητάει από 

τον διακοµιστή Ιστού στον οποίο αυτή βρίσκεται, και ο διακοµιστής Ιστού µε τη 

σειρά του την στέλνει. Πρόγραµµα Περιήγησης (web browser) Το πρόγραµµα 

περιήγησης ή αλλιώς ο web browser είναι ένα πρόγραµµα (πχ Netscape Navigator, 

Internet Explorer, Mozilla κτλ.), το οποίο χρησιµοποιεί ο χρήστης για να ζητήσει µια 

ιστοσελίδα από τον διακοµιστή Ιστού που την περιέχει. Ο διακοµιστής Ιστού 

λαµβάνει το αίτηµα και εµφανίζει την ιστοσελίδα στο παράθυρο του προγράµµατος 

περιήγησης του χρήστη. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενοι browsers είναι οι :  

• Windows Internet Explorer  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari 

 • Opera  

• Google Chrome 
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1.2 ∆ιαδίκτυο  

 

Το ∆ιαδίκτυο ή Internet όπως είναι η διεθνής ονοµασία του που έχει επικρατήσει, 

είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν 

µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου 

µπορούν εύκολα και γρήγορα να περιηγηθούν σε µια τεράστια βάση πληροφοριών, 

να αποστείλουν και να λάβουν αρχεία, να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, και γενικά να χρησιµοποιήσουν ένα πλήθος πολυάριθµων υπηρεσιών 

που έχουν στη διάθεσή του. 

Η απαράλλακτη µεταφορά της πληροφορίας σε οποιαδήποτε µορφή είναι αυτή 

(αρχείο, µήνυµα κτλ.), επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου 

µεταφοράς (transfer protocol). Το πρωτόκολλο µεταφοράς λέει στους δύο 

υπολογιστές πώς να στείλουν και πώς να λάβουν την πληροφορία. Ανάµεσα σε αυτά 

που χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι τα εξής: 

 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Για την περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό.  

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Για την υπηρεσία του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

• File Transfer Protocol (FTP): Για την υπηρεσία της µεταφοράς αρχείων. 

 • Network News Transfer Protocol (NNTP): Για τη χρήση του Usenet και τη 

συµµετοχή σε οµάδες ειδήσεων – συζητήσεων (Newsgroups 

 

1.2.1      Τεχνολογία διαδικτύου.  

 

Το ∆ιαδίκτυο ή Internet όπως είναι η διεθνής ονοµασία του που έχει επικρατήσει,  

είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν 

µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το TCP/IP. Οι 

χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορούν εύκολα και γρήγορα να περιηγηθούν σε µια 

τεράστια βάση πληροφοριών, να αποστείλουν και να λάβουν αρχεία, να κάνουν 

χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και γενικά να χρησιµοποιήσουν ένα πλήθος 

πολυάριθµων υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους.  

1.3 Ιστορία διαδικτύου 
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Οι πρώτες απόπειρες για την δηµιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά 

την διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστηµα τον 

δορυφόρο Σπούτνικ  κάνοντας τους Αµερικανούς να φοβούνται όλο και περισσότερο 

για την ασφάλεια της χώρας τους. Θέλοντας λοιπόν να προστατευτούν από µια 

πιθανή πυρηνική επίθεση των Ρώσων δηµιούργησαν την υπηρεσία προηγµένων 

αµυντικών ερευνών ARPA. Αποστολή της συγκεκριµένης υπηρεσίας ήταν να 

βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάµεις των ΗΠΑ να αναπτυχθούν τεχνολογικά και να 

δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα µπορούσε να επιβιώσει σε µια 

ενδεχόµενη πυρηνική επίθεση. 

    Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο δόθηκε από τον Τζ. Λικλάιντερ (J.C.R. Licklider) 

που ανέφερε σε συγγράµµατά του το "γαλαξιακό δίκτυο". Η θεωρία αυτή υποστήριζε 

την ύπαρξη ενός δικτύου 

υπολογιστών που θα ήταν 

συνδεδεµένοι µεταξύ τους και θα 

µπορούσαν να ανταλλάσσουν 

γρήγορα πληροφορίες και 

προγράµµατα. Το επόµενο θέµα 

που προέκυπτε ήταν ότι το δίκτυο 

αυτό θα έπρεπε να ήταν 

αποκεντρωµένο έτσι ώστε ακόµα  

Εικόνα 1∆ιαδίκτυο 

κι αν κάποιος κόµβος του δεχόταν επίθεση να υπήρχε δίοδος   επικοινωνίας για τους 

υπόλοιπους υπολογιστές. Τη λύση σε αυτό έδωσε ο Πολ Μπάραν (Paul Baran) µε τον 

σχεδιασµό ενός κατανεµηµένου δικτύου επικοινωνίας που χρησιµοποιούσε την 

ψηφιακή τεχνολογία. Πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία ανταλλαγής 

πακέτων του Λέοναρντ Κλάινροκ (Leonard Kleinrock), που υποστήριζε ότι πακέτα 

πληροφοριών που θα περιείχαν την προέλευση και τον προορισµό τους µπορούσαν να 

σταλούν από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. 

    Στηριζόµενο λοιπόν σε αυτές τις τρεις θεωρίες δηµιουργήθηκε το πρώτο είδος 

διαδικτύου γνωστό ως ARPANET. Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά 

το 1969 µε 4 κόµβους µέσω των οποίων συνδέονται 4 µίνι του πανεπιστηµίου 

της Καλιφόρνια στην Σάντα Μπάρµπαρα του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια στο Λος 

Άντζελες, το SRI στο Στάνφορντ και το πανεπιστήµιο της Γιούτα. Η ταχύτητα του 



9 
 

δικτύου έφθανε τα 50 kbps και έτσι επιτεύχθηκε η πρώτη dial up σύνδεση µέσω 

γραµµών τηλεφώνου. Μέχρι το 1972 οι συνδεδεµένοι στο ARPANET υπολογιστές 

έχουν φτάσει τους 23, οπότε και εφαρµόζεται για πρώτη φορά το σύστηµα 

διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου(e-mail). 

    Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και άλλα δίκτυα, τα οποία χρησιµοποιούσαν 

διαφορετικά πρωτόκολλα(όπως το x.25 και το UUCP) τα οποία συνδέονταν µε 

το ARPANET. Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιούσε το ARPANET ήταν το NCP 

(Network Control Protocol), το οποίο, όµως, είχε το µειονέκτηµα ότι λειτουργούσε 

µόνο µε συγκεκριµένους τύπους υπολογιστών. Έτσι, δηµιουργήθηκε η ανάγκη στις 

αρχές του 1970 για ένα πρωτόκολλο που θα ένωνε όλα τα δίκτυα που είχαν 

δηµιουργηθεί µέχρι τότε. Το 1974 λοιπόν, δηµοσιεύεται η µελέτη των Βιντ 

Σερφ (Vint Cerf) και Μποµπ Κάαν (Bob Kahn) από την οποία προέκυψε το 

πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) που αργότερα το 1978 

έγινε TCP/IP, προσετέθη δηλαδή το Internet Protocol (IP), ώσπου το 1983 έγινε το 

µοναδικό πρωτόκολλο που ακολουθούσε το ARPANET.1 http://nefeli.lib.teicrete.gr 

[Τελευταία ανάκτηση 20/5/2017] 

    Το 1984 υλοποιείται το πρώτο DNS (Domain Name System) σύστηµα στο οποίο 

καταγράφονται 1000 κεντρικοί κόµβοι και οι υπολογιστές του διαδικτύου πλέον 

αναγνωρίζονται από διευθύνσεις κωδικοποιηµένων αριθµών. Ένα ακόµα σηµαντικό 

βήµα στην ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου έκανε το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών (National 

Science Foundation, NSF) των ΗΠΑ, το οποίο δηµιούργησε την πρώτη διαδικτυακή 

πανεπιστηµιακή ραχοκοκαλιά (backbone), το NSFNet, το 1986. Ακολούθησε η 

ενσωµάτωση άλλων σηµαντικών δικτύων, όπως τοUsenet, το Fidonet και το Bitnet. 

    Η µεγάλη άνθιση του ∆ιαδικτύου όµως, ξεκίνησε µε την εφαρµογή της υπηρεσίας 

του Παγκόσµιου Ιστού από τον Τιµ Μπέρνερς-Λι  στο ερευνητικό 

ίδρυµα CERN το 1989, ο οποίος είναι στην ουσία, η "πλατφόρµα", η οποία κάνει 

εύκολη την πρόσβαση στο Ίντερνετ, ακόµα και στη µορφή που είναι γνωστό  

1.4.  Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web – WWW)  

                                                 
1 Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Γιαννικάκη Γεώργιο -Συµεών µε θέµα: « Υλοποίηση ιστοσελίδας για 
την προώθηση βιολογικών προϊόντων» Τ .Ε. Ι Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα 
Μηχανικών Πληροφορικής 
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Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web – WWW) είναι µια σχετικά 

πρόσφατη δικτυακή υπηρεσία, που γνώρισε καθολική αποδοχή. Η επιτυχία του ήταν 

τέτοια, που οδήγησε στη ραγδαία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου (Internet) – ο 

περισσότερος κόσµος, άλλωστε, τον θεωρεί συνώνυµο του ∆ιαδικτύου.   Ο 

Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί µια τεράστια συλλογή πληροφοριών, αποθηκευµένων σε 

διάφορες µορφές (κείµενο, εικόνα, ήχος, κινούµενη εικόνα και γραφικά κ.ά.). Αυτή η 

συλλογή είναι κατανεµηµένη και 

διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο µέσω 

ειδικών εφαρµογών, που 

ονοµάζονται εξυπηρετητές 

Παγκοσµίου Iστού (WWW 

servers). 

 

1.5  Πρωτόκολλο TCP/IP 

Η ονοµασία TCP/IP προέρχεται από τις συντοµογραφίες των δύο κυριότερων 

πρωτοκόλλων της συλλογής:  Transmission Control Protocol και το Internet Protocol. 

Αυτή η συλλογή πρωτοκόλλου είναι οργανωµένη σε επίπεδα. Το κάθε ένα τους 

απαντά σε συγκεκριµένα προβλήµατα µεταφοράς δεδοµένων και παρέχει µια 

καθορισµένη υπηρεσία στα υψηλότερα επίπεδα. Τα ανώτερα επίπεδα είναι πιο κοντά 

στη λογική του χρήστη και εξετάζουν πιο αφηρηµένα δεδοµένα. Στηρίζονται στα 

πρωτόκολλα των χαµηλότερων επιπέδων για την µµετάφραση δεδοµένων µε µορφές 

οι οποίες είναι δυνατόν να διαβιβαστούν µε φυσικά µέσα. 2 Το πρωτόκολλο IP είναι 

υπεύθυνο για το πέρασµα του πακέτου από υπολογιστή σε υπολογιστή µέσα από το 

«σύννεφο» των συνδέσµων. Καθώς το IP δροµολογεί το κάθε πακέτο µέσα στο 

δίκτυο προσπαθεί να το παραδώσει αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι το πακέτο 

θα φτάσει στον προορισµό του ούτε ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά 

δεδοµένα θα φτάσουν µε την σειρά την οποία στάλθηκαν ούτε ότι το περιεχόµενο 

των πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο. Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο 

πάνω από το IP. Εγγυάται ότι τα πακέτα θα παραδοθούν στον προορισµό τους, ότι θα 

φτάσουν µε την σειρά την οποία στάλθηκαν και ότι τα περιεχόµενα των πακέτων θα 

φτάσουν αναλλοίωτα. Το TCP δουλεύει ως εξής: Αρχικά το κάθε πακέτο δεδοµένων 

αριθµείται. Ο υπολογιστής-παραλήπτης και ο υπολογιστής-αποστολέας αλλά όχι οι 

                                                 
2 Jeffrey Veen (2001) – The Art and Science of Web Design, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 

Εικόνα 2 World Wide Web 
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ενδιάµεσου υπολογιστές, παρακολουθούν τους αριθµούς των πακέτων και 

ανταλλάσουν µεταξύ τους πληροφορίες. Ο παραλήπτης λαµβάνει το πρώτο πακέτο, 

το δεύτερο κλπ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στο δίκτυο είτε 

χαθεί κάποιο πακέτο κατά την διάρκεια της µετάδοσης, το ξαναζητάει και ο αποστο- 

λέας είναι υπεύθυνος για την αναµετάδοση του. Ο παραλήπτης ελέγχει επίσης αν το 

περιεχόµενο των πακέτων φτάνει σωστά. Η µµέθοδος αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία 

και ταχύτητα διότι οι ενδιάµεσοι υπολογιστές δεν εκτελούν ελέγχους. 

1.6.      Πρωτόκολλο http 

Το HTTPS  χρησιµοποιείται στην πληροφορική για να δηλώσει µία 

ασφαλή δικτυακή σύνδεση http. Ένας σύνδεσµος (URL) που αρχίζει µε το πρόθεµα 

https υποδηλώνει ότι θα χρησιµοποιηθεί κανονικά το πρωτόκολλο HTTP, αλλά η 

σύνδεση θα γίνει σε διαφορετική πόρτα (443 αντί 80) και τα δεδοµένα θα 

ανταλλάσσονται κρυπτογραφηµένα. Το σύστηµα αυτό σχεδιάστηκε αρχικά από την 

εταιρία Netscape Communications Corporation για να χρησιµοποιηθεί σε sites όπου 

απαιτείται αυθεντικοποίηση χρηστών και κρυπτογραφηµένη επικοινωνία. Σήµερα 

χρησιµοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο όπου χρειάζεται αυξηµένη ασφάλεια διότι 

διακινούνται ευαίσθητες πληροφορίες (πχ αριθµοί πιστωτικών καρτών, passwords 

κοκ) 3 https://el.wikipedia.org/wiki/HTTPS [Τελευταία ανάκτηση 25/5/2017]  

1.7.       Βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.  

 
                                                 
3 https://el.wikipedia.org/wiki/HTTPS 
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Εικόνα 3 Βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου 

 

1.8    Τι είναι ιστοσελίδα.  

Ο Παγκόσµιος Ιστός είναι η πιο δηµοφιλής υπηρεσία του διαδικτύου την οποία 

πολλοί άστοχα ταυτίζουν µε το ίδιο το διαδίκτυο. Ο Παγκόσµιος ιστός αποτελείται 

από ιστοσελίδες δηλ., ένα είδος εγγράφου που περιλαµβάνει πληροφορίες µε τη 

µορφή κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές ιστοσελίδες µαζί 

συνθέτουν ένα ιστότοπο (website). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου εµφανίζονται κάτω από 

το ίδιο όνοµα χώρου (domain name). Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο 

χρήστης να µµεταβεί από την µία στην άλλη κάνοντας «κλικ» στους κατάλληλους 

υπερσυνδέσµους (hyperlinks) που υπάρχουν στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της 

ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι (όπως πιο απλά αναφέρονται) προς άλλες σελίδες 

εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα για να είναι γρήγορα και 

ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς 

όµως πάντα να αυτό είναι απαραίτητο. Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι που 

µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε προγράµµατα που κυκλοφορούν ελεύθερα αλλά 

υπάρχουν και αυτοµατοποιηµένοι µηχανισµοί κατασκευής ιστοσελίδων που 

επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα και γρήγορα προσωπικές ή και 

εµπορικές ιστοσελίδες. 
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Κεφάλαιο 2ο Ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

2.1 Είδη ηλεκτρονικού εµπορίου  

 

 

2.1.1 Μη επιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο (non-business EC) 

 

 Ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός ιδρυµάτων , όπως π.χ. ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, µη 

κερδοσκοπικοί οργανισµοί, θρησκευτικές και κοινωνικές οργανώσεις κλπ, κάνουν 

χρήση διαφόρων τύπων ηλεκτρονικού εµπορίου, µε στόχο τη µείωση των δαπανών 

τους, τη βελτίωση των λειτουργιών και τη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

2.1.2 Εσωτερικό εµπόριο (Intrabusiness EC)  

 

Στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων µιας 

επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους 

πελάτες της. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εσωτερικές 

δραστηριότητες µίας επιχείρησης, οι οποίες συνήθως διενεργούνται µέσα σε 

ενδοεταιρικά δίκτυα και αφορούν ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών.  

2.1.3 Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business - B2B) 

 

 Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη µεταξύ τους 

συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προµηθειών, την 

ταχύτερη αποστολή των προµηθειών και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του 

επιπέδου αποθεµάτων. Επιπλέον, καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των 

σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνδεσης µε προµηθευτές και διανοµείς, καθώς και η πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών πληρωµών βελτιώνουν ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατικότητα. 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλµα, αυξάνουν την 

ταχύτητα και µειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

προσφέρει τη δυνατότητα αυξηµένης πληροφόρησης σχετικά µε τα προσφερόµενα 

προϊόντα - είτε από τους προµηθευτές είτε από ενδιάµεσους οργανισµούς που 

προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. 
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2.1.4 Λιανικές πωλήσεις  Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχείρησης και 

καταναλωτών (Business-to-Consumer - B2C) 

 

 Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαµβάνονται οι συναλλαγές λιανικής πώλησης µε ανεξάρτητους, 

µεµονωµένους καταναλωτές. Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια τεράστια 

ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς κόµβους- καταστήµατα, βλέπει, επιλέγει, 

ανακαλύπτει προϊόντα, συγκρίνει τιµές και τέλος αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει 

από το σπίτι του.  

2.1.5 Συναλλαγές µεταξύ Καταναλωτών (Consumer-to-Consumer - C2C) 

 

Σε αυτή την κατηγορία ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές. 

Παράδειγµα αποτελούν τα άτοµα που κάνουν πωλήσεις µέσω καταχωρηµένων 

αγγελιών, δικτυακοί τόποι δηµοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε µπορεί να πουλήσει 

οτιδήποτε. Τέλος, πολλά άτοµα κάνουν χρήση intranets και άλλων ενδοεταιρικών 

δικτύων για να διαφηµίσουν αντικείµενα, προϊόντα ή υπηρεσίες.  

2.1.6 Ηλεκτρονικό εµπόριο καταναλωτή προς επιχείρηση ( Consumer-to-

business – C2B )  

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει κυρίως άτοµα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε 

οργανισµούς.  

2.1.7 Business-to-Government (B2G)  

 

Το Business-to-Government µοντέλο ορίζεται ως το ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ 

επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα. Προσοµοιάζει αρκετά στο Β2Β µοντέλο µε 

τον ένα συµβαλλόµενο να είναι το ίδιο το κράτος ή κάποια υπηρεσία του. Με άλλα 

λόγια, αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου για τις δηµόσιες συµβάσεις, τις 

διαδικασίες αδειοδότησης και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή µε το κράτος. Το 

συγκεκριµένο είδος εµπορίου έχει το ακόλουθο χαρακτηριστικό: Αν και ο δηµόσιος 

τοµέας είναι ο πελάτης του συστήµατος είναι αυτός που στην πραγµατικότητα θέτει 

τους όρους ενώ οι επιχειρήσεις εµφανίζονται ως προµηθευτές του καταθέτοντας 

προσφορές. Η χρήση του Β2G µοντέλου είναι δυνατό να αυξήσει τη διαφάνεια στον 

τρόπο σύναψης των διαφόρων συµβάσεων µειώνοντας τον κίνδυνο παρατυπιών ή και 

παρανόµων πράξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένα σύστηµα 

προµηθειών υλικών των νοσοκοµείων ή το πρόγραµµα κατακύρωσης συµβάσεων 

δηµοσίων έργων. Παρά τη σπουδαιότητά του και την δυνατότητά του να προσφέρει 
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εξοικονόµηση πόρων και διαφάνεια στο κράτος, το µέγεθος του B2G ηλεκτρονικού 

εµπορίου µέχρι σήµερα είναι µάλλον ασήµαντο.  

 

2.1.8 Mobile-commerce (m-Commerce)  

 

Το m-Commerce αποτελεί εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου µε προφανή διαφορά 

την πρόσβαση µέσω φορητών συσκευών πολλαπλής χρήσης όπως τα PDA, κινητά 

τηλέφωνα και χρησιµοποιώντας ασύρµατη τεχνολογία.  

∆ηµιουργία και σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος περισσότερα είδη 

ηλεκτρονικού εµπορίου στο άµεσο µέλλον, επί του παρόντος ήδη εξυπηρετούνται 

εφαρµογές που αφορούν σε: o Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες 

περιλαµβάνουν mobile banking αφού οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στους 

λογαριασµούς τους για να πληρώσουν τις αγορές τους, καθώς και χρηµατιστηριακές 

υπηρεσίες αφού µπορούν να γίνουν χρηµατιστηριακές συναλλαγές µέσω των κινητών 

συσκευών.  

Πληρωµή λογαριασµών o Υπηρεσίες πληροφοριών, για διασκέδαση-ψυχαγωγία, 

ειδησεογραφικά δελτία, δελτία καιρού µέσω της ίδιας συσκευής  Τεχνολογίες 

Ηλεκτρονικού εµπορίου: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI - Electronic Data 

Interchange). 

 Η EDI δηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 και είναι µια κοινή δοµή 

αρχείων που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους οργανισµούς να µεταδίδουν 

πληροφορίες µέσα από µεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή εµπορικών και διοικητικών δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε 

την ελάχιστη παρέµβαση χειρόγραφων διαδικασιών. Τα δεδοµένα αυτά είναι 

οργανωµένα σε αυτοτελή µηνύµατα (τιµολόγια, παραγγελίες, τιµοκατάλογοι, 

φορτωτικές κλπ.), το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων καθορίζονται από κάποιο 

κοινώς αποδεκτό πρότυπο. Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI For 

Administration, Commerce and Transportation) και προέρχεται από τον Οργανισµό 

Ηνωµένων Εθνών.  

 

2.1.9 Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer)  

 

Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί ασφαλή σύνδεση 

µε τον εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί "κλειδί" δηµόσιας 

κρυπτογράφησης, µε σκοπό να προστατεύει τα δεδοµένα καθώς "ταξιδεύουν" στο 
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Internet. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (Electronic Data Interchange (EDI)) 

είναι µια ηλεκτρονική µέθοδος επικοινωνίας που παρέχει τα κατάλληλα πρότυπα για 

την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικών µέσων. ∆ύο διαφορετικές εταιρείες ή 

οργανισµοί, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. 

εντολές αγοράς, τιµολόγια, ανακοινώσεις κ.α.). Η τεχνολογία EDI υπάρχει εδώ και 

περισσότερο από 30 χρόνια, και υπάρχουν πολλά και διάφορα πρότυπα EDI µερικά 

από τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριµένων κλάδων. Το 1996 το Εθνικό 

Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας ορίζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων 

ως "η  ανταλλαγή από υπολογιστή σε υπολογιστή µηνυµάτων, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν έγγραφα. 

Η τεχνολογία EDI είναι µια σειρά µηνυµάτων µεταξύ των δύο µερών, οι  οποίοι 

µπορεί να αναφέρονται είτε ως εντολείς είτε ως παραλήπτες. Η µορφοποίηση των 

δεδοµένων που αντιπροσωπεύουν τα έγγραφα µπορούν να µεταδοθούν από τον 

εντολέα προς τον παραλήπτη µέσω τηλεπικοινωνιών σε ηλεκτρονικά µέσα 

αποθήκευσης. Για παράδειγµα, η µετάδοση των δυαδικών ή Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

είναι κάθε είδος εµπορικής συναλλαγής µεταξύ προσώπων (φυσικών και µη) που 

πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία 

προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εµπορικών λειτουργιών και συναλλαγών 

µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Χρησιµοποιείται ως µηχανισµός που έχει στόχο τη καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 

µεταξύ προµηθευτών και πελατών. ∆ίνει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών, 

προϊόντων, υπηρεσιών και πληρωµών µέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική απόσταση.  

2.1.10 Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic 

Transactions) 

 

Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον 

εξυπηρετητή του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη 

MasterCard, απολαµβάνει µεγάλης αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα.  

Γραµµωτός κώδικας (Barcode) Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα αποτελεί τµήµα 

του γενικότερου τοµέα των τεχνολογιών αυτόµατης αναγνώρισης (Auto ID 

Technologies). Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά καταλυτικά στην οµαλή 

διακίνηση και διαχείριση (logistics) προϊόντων και υπηρεσιών. 

2.1.11 Έξυπνες κάρτες (Smart Cards)  
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Οι ''έξυπνες κάρτες'' µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και 

παρέχουν δυνατότητες κρυπτογράφησης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για 

την ασφάλεια των περιεχοµένων τους. Σήµερα επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση ότι 

οι Smart Cards είναι τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες, µε αποτέλεσµα να µην 

αναγνωρίζεται το µεγάλο εύρος των δυνατοτήτων τους. Η τεχνολογία των έξυπνων 

καρτών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες χρήσης στη βιοµηχανία, το εµπόριο και 

τη δηµόσια διοίκηση. 

2.1.12 Πιστοποίηση και ασφάλεια  

 

Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται ευρέως τα 

firewalls. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη 

πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να 

πιστοποιηθούν. Υπάρχουν πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους οποίους παρέχει 

διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Ο συνηθέστερος τρόπος χρησιµοποίησης ενός 

firewall είναι η τοποθέτηση ενός υπολογιστή ή δροµολογητή µεταξύ συγκεκριµένου 

δικτύου και του Internet, και η παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας µεταξύ του 

εξωτερικού και του τοπικού δικτύου. Η εµπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο 

δίκτυο µπορεί να προστατευθεί µε κρυπτογράφηση και χρήση µυστικών κωδικών. Η 

ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, 

δηλαδή στην κωδικοποίηση του µεταδιδόµενου κειµένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε τη χρήση του ειδικού κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση συνοδεύεται πολλές φορές και από την 

ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να βεβαιωθεί 

για την ταυτότητα του πρώτου.  

2.2 Βασικά οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου για τον καταναλωτή 

 

• ∆ίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να διενεργεί αγορές και άλλες συναλλαγές 

24 ώρες το 24ωρο από όπου και αν βρίσκετε. 

 • Επιτρέπει την συµµετοχή σε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες  

• Επαφή µε ηλεκτρονικές κοινότητες καταναλωτών µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών 

και εµπειριών. 

 • Η αγορά είναι παγκόσµια. Πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούµε να αγοράσουµε κάτι 

τo οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. 

 • Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άµεση χωρίς κούραση και σπατάλη χρόνου 
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 • Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται µέσω internet είναι χαµηλότερο από τις 

τιµές στο εµπόριο, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα απαιτεί πολύ λιγότερο 

προσωπικό και είναι απαλλαγµένο από µεγάλο µέρος του λειτουργικού κόστους ενός 

πραγµατικού καταστήµατος. 

• ∆ιευκολύνει τον ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα την περεταίρω µείωση των τιµών. 1.3  

2.3 Βασικά οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου για την εταιρία  

 

• Εξάπλωση της αγοράς σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο µε ελάχιστο λειτουργικό 

κόστος 

 • Η εταιρεία που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ενηµερώνεται για τις 

τρέχουσες εξελίξεις γίνεται εξ ορισµού πιο ανταγωνιστική.  

• ∆ιατήρηση χαµηλών αποθεµάτων και βιοµηχανικών εξόδων µε την εισαγωγή της 

διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας pull (Just In Time).  

• Μείωση του χρόνου τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά και του χρόνου 

δέσµευσης κεφαλαίων. 

 • Βελτίωση της δηµόσιας εικόνας µιας επιχείρησης. 

 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. 

 • Μείωση των µεταφορικών δαπανών.  

Μερικά γενικά µειονεκτήµατα 

• ∆εν υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόµενο κάποιων πληροφοριών και  

• ελλιπής προστασία προσωπικών δεδοµένων .  

• Έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα στον έµπορο και τον καταναλωτή αφού δεν 

υπάρχει φυσική επαφή. 

 • ∆εν υπάρχει φυσική επαφή ούτε στον πελάτη µε το προϊόν άρα δεν µπορεί να 

γνωρίζει τι θα πραγµατικά θα αγοράσει.4 

 

2.4 Η ∆ιαφορά µεταξύ e-Commerce και e-Business 

 

Και στις δύο περιπτώσεις ο όρος «e» εκφράζει τα ηλεκτρονικά δίκτυα και 

περιγράφει τις τεχνολογίες διαδικτύου όπως η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων 

(electronic data interchange (EDI)) για την βελτίωση και αλλαγή των διαδικασιών 

                                                 
4 Πτυχιακή Εργασία των φοιτητριών Σαλώµη Καµπουρογιάννη  και Ελένη Ναούµη µε  θέµα: 

«∆ηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου (CMS ) Drupal Τ .Ε. Ι  ∆υτικής Ελλάδας, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 
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σε µια επιχείρηση. Ο όρος «ηλεκτρονικό επιχειρείν» συµπεριλαµβάνει όλες τις 

οικονοµικές λειτουργίες και δράσεις που υποστηρίζονται µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων. Επιπρόσθετα περιλαµβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες όπως 

την παραγωγή, την ανάπτυξη και τον σχεδιασµό προϊόντων, διαχείριση κινδύνων, 

τα χρηµατοοικονοµικά της εταιρείας αλλά και τη διαχείριση του ανθρωπίνου 

δυναµικού. 

Αντιθέτως ο όρος ηλεκτρονικό «εµπόριο» αποτελεί µέρος του παραπάνω συνόλου σε 

ένα πιο ευρύ αγοραστικό κοινό µε σκοπό να συµβάλει στην επικοινωνία αγοραστών 

και επιχειρήσεων. Επίσης περιλαµβάνει τις διαδικασίες που επηρεάζουν θετικά τους 

πελάτες,  τους προµηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες, περιλαµβάνοντας το 

marketing, την παραγγελιοληψία και τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα περιλαµβάνει τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα  και τα υποθετικά κέρδη ή ζηµίες. 

 

2.5 Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να προσφέρει σε µια επιχείρηση 

 

• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

απευθυνθούν σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού 

υποκαταστήµατος.  

• Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας: ο προµηθευτής µπορεί να 

απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων».  

• Μείωση λειτουργικού κόστους: η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες µε 

ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθµός των πελατών ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, τόσο µειώνεται το συνολικό κόστος 

εξυπηρέτησής τους.  

• Συνεχής λειτουργία: το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης 

πελατών που επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 

24ωρο.  

• Εργαλείο µάρκετινγκ: οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τις 

δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση 

πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. 

• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα  
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• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες  

• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών  

 

Τα κυριότερα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα που θα 

δηµιουργήσουµε είναι τα εξής:  

• Επωνυµία (λογότυπο επιχείρησης)  

• Γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση  

• Στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άµεση και ουσιαστική 

επικοινωνία µε την επιχείρηση (φόρµα επικοινωνίας , τηλέφωνο)  

• Την τελική τιµή του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, εξόδων 

αποστολής κλπ.  

• Ένδειξη για προϊόν σε προσφορά  

• Προβολή των χαρακτηριστικών του προϊόντος  

• Επιλογή µεθόδου πληρωµής  

• Εύκολη αναζήτηση προϊόντων (κατηγορίες, ετικέτες)  

• Προβολή φωτογραφιών του προϊόντος  

O ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί εύκολα να το επεξεργαστεί τα 

προϊόντα της ιστοσελίδας και τα χαρακτηριστικά τους αλλά και να παρακολουθεί ανά 

πάσα στιγµή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων των πελατών 

(Statistics). 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η δηµιουργία µιας online εφαρµογής 

ηλεκτρονικού καταστήµατος (eshop). Η βασική λειτουργία της εφαρµογής θα είναι η 

προώθηση και πώληση παπουτσιών  χρησιµοποιώντας όλες τις υπάρχουσες µεθόδους 

πληρωµής. Η εφαρµογή θα αποτελείται από το (frontend) κατάστηµα και το 

(backend) Σύστηµα ∆ιαχείρησης Περιεχοµένου (CMS). Το σύστηµα θα δίνει τη 

δυνατότητα προσθήκης/επεξεργασίας των προϊόντων και παραγγελιών καθώς και 

ελέγχου και παρακολούθησης των παραγγελιών και πληρωµών. Tο σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου θα γίνει µε την χρήση του Wordpress ( προγραµµατισµός 
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σε PHP, HTML και MySQL ). Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

θα παραµετροποιηθεί ειδικό wordpress plugin. Ο πελάτης θα µπορεί να περιηγηθεί 

και να βρει το προϊόν της επιθυµίας του µέσα από µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και 

ένα φιλικό περιβάλλον. Όλα τα προϊόντα θα είναι οµαδοποιηµένα ανάλογα µε το 

είδος τους. Κάθε προϊόν θα παρουσιάζεται µε µια σύντοµη περιγραφή και θα υπάρχει 

η δυνατότητα από τον πελάτη αν το επιλέξει να διαβάσει αναλυτικότερα για τα 

τεχνικά του χαρακτηριστικά την τιµή αλλά και να δει εικόνες του προϊόντος. Στην 

περίπτωση που ο πελάτης ψάχνει για κάτι συγκεκριµένο µπορεί να χρησιµοποιήσει 

την φόρµα αναζήτησης που θα τον οδηγήσει κατευθείαν στην συγκεκριµένη επιλογή. 

Αφού επιλέξει αυτά που θέλει και τα συµπεριλάβει στο καλάθι των αγορών του στην 

συνέχεια για να ολοκληρώσει την παραγγελία απλά συµπληρώνει την φόρµα 

παραγγελίας αν είναι νέος πελάτης ή συνδέεται µε το συνθηµατικό και τον κωδικό 

του αν είναι µέλος. 
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Κεφάλαιο 3ο Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Σε αυτή την  ενότητα εξετάζουµε το θεωρητικό υπόβαθρο των υπαρχουσών 

τεχνολογιών που υπάρχουν σήµερα στα συστήµατα διαχείρησης περιεχοµένου. 

∆ίνουµε το ορισµό ενός συστήµατος διαχείρησης περιεχοµένου, παραθέτουµε τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της συγκεκριµένης τεχνολογίας, και 

αναφέρουµε συνοπτικά τα πιο γνωστά συστήµατα διαχείρησης περιεχοµένου στην 

αγορά. Εστιάζουµε κυρίως ανοικτού κώδικα συστήµατα. Τέλος αναφέρουµε επίσης 

τα πιο ευρέως διαδεδοµένα και χρησιµοποιηµένα συστήµατα διαχειρίσεις 

περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα είναι τα ηλεκτρονικά καλάθια. 

 

3.1 Ορισµός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (content management system (CMS)) είναι 

µια εφαρµογή υπολογιστή που επιτρέπει τη 

� δηµοσίευση, 

� την επεξεργασία και 

� την τροποποίηση του περιεχοµένου, 

� την οργάνωση, 

� τη διαγραφή, καθώς και 

� τη συντήρηση από ένα κεντρικό περιβάλλον. 

Τα εν λόγω συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου παρέχουν διαδικασίες για τη  

διαχείριση της ροής εργασιών σε ένα περιβάλλον συνεργασίας. Αυτές οι 

διαδικασίες µπορεί να είναι χειροκίνητες ή βασισµένες σε υπολογιστή και 

σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε: 

� Να υπάρχει βελτίωση στην επικοινωνία µεταξύ των χρηστών 

� Να υπάρχει αύξηση της συµµετοχής 

� Να υπάρχει µεγαλύτερος διαµοιρασµός αποθηκευµένων 

δεδοµένων 

� Να γίνεται έλεγχος της πρόσβασης σε δεδοµένα µε βάση τους 

ρόλους των χρηστών. Οι ρόλοι των χρηστών ορίζουν ποιες 

πληροφορίες θα µπορεί να δει ή να τροποποιήσει κάθε 

χρήστης 
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� Να υπάρχει εύκολη αποθήκευση και Εύκολη ανάκτηση 

δεδοµένων 

Να υπάρχει µείωση στη συνεχή εισαγωγή ίδιων δεδοµένων και 

� Να βελτιώνουν την ευκολία της σύνταξης εκθέσεων 

Σε ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, τα δεδοµένα µπορεί να είναι 

� έγγραφα, 

� ταινίες, 

� εικόνες, 

� αριθµοί τηλεφώνων, 

� Επιστηµονικά δεδοµένα. 

 

3.2 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα ενός CMS 

 

Στην συνέχεια θα αναφέρουµε γενικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

ενός CMS. Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων υποστηρίζεται συνήθως από 

µια βάση δεδοµένων που εκτελείται στην άλλη πλευρά του δικτυακού τόπου. Το 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων παίρνει όλες τις πληροφορίες από τη βάση 

δεδοµένων και τις εµφανίζει σε ιστοσελίδες.  

Όταν υπάρχει ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων µπορείτε εύκολα να 

αλλάξετε µόνοι σας οποιαδήποτε πληροφορία εµφανίζεται στον δικτυακό τόπο. 

 

3.2.1 Πλεονεκτήµατα 

 

Ένας από τους κύριους λόγους να δηµιουργήσετε δικτυακούς τόπους µε ένα CMS 

είναι ότι κάνει πιο εύκολη την εργασία των διαχειριστών. Οι ∆ιαχειριστές δεν 

χρειάζεται να περιµένουν για να ενηµερωθούν για διάφορα πράγµατα στον 

δικτυακό τους τόπο. Οι ιστότοποι µε σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

επιτρέπουν την αλλαγή του ονόµατος,  τη διεύθυνση και άλλες πληροφορίες 

άµεσα. 

∆ίνεται η δυνατότητα να προστεθούν ειδήσεις, περιεχόµενα σε ιστολόγια (blog), 

προϊόντα & τις πληροφορίες τους άµεσα, όταν και όποτε θέλετε. 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου είναι οτι 
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είναι δωρεάν κάθε φορά που χρησιµοποιούµε αυτό το σύστηµα. Το σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένων µας επιτρέπει να διατηρούµε τον ιστότοπό µας υπό τον 

έλεγχό µας. Παρέχεται  έλεγχος των λέξεων, εικόνων, σχεδίασης σελίδων 

συµπεριλαµβανοµένης της πλοήγησης. Έτσι, µπορούµε να κάνουµε αλλαγές εύκολα 

οποιαδήποτε στιγµή. Οι δικτυακοί τόποι που έχουν δηµιουργηθεί από ένα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου δεν απαιτούν κάποιον εξειδικευµένο υπάλληλο ή 

επαγγελµατία για να ενηµερωθούν 

Υπάρχουν όµως κι άλλα πλεονεκτήµατα τα οποία και παραθέτουµε 

� Ύπαρξη συνέπειας της επωνυµίας και της πλοήγησης 

� Επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των εργασιών 

� Παρέχει ευελιξία στους δηµιουργούς 

� Μπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα το περιεχόµενό µας χωρίς 

τον φόβο οτι θα αλλάξει το σχέδιο µας 

� Τα δεδοµένα µας µπορούν να αλλαχθούν µόνο µια φορά µέσω 

του ισότοπου µας 

� Μπορούµε να δώσουµε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε 

διαφορετικούς χρήστες 

� Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου δίνουν τη δυνατότητα 

να εφαρµόσουν τον ιστότοπό µας αυτόµατα σε ταµπλέτες, 

κινητά και όλων των ειδών φυλλοµετρητών. 

� Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση για ανανέωση του ιστότοπού 

µας οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο. 

� Υπάρχει ασφάλεια 

� Τέτοια είδους συστήµατα παρέχουν δυνατότητα βελτιστοποίησης για 

να µπορούν οι χρήστες να δουν εύκολα τα δεδοµένα µας µέσω των 

µηχανών αναζήτησης. 

 

3.2.2 Μειονεκτήµατα 

 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων χρησιµοποιείται άσχηµα από πολλούς 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης τεχνικών γνώσεων. Μόνο οι Web 

σχεδιαστές γνωρίζουν πώς να καλύψουν τον κενό χώρο και να τοποθετήσουν 

περιεχόµενα, εικόνες κ.λπ., σε έναν δικτυακό τόπο. Μερικοί ιδιοκτήτες 
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επιχειρήσεων, χωρίς να ζητούν βοήθεια από Web σχεδιαστές, ενηµερώνουν τις 

πληροφορίες µόνοι τους. Έτσι, αυτή η µη επαγγελµατική ενέργεια µπορεί να 

µειώσει την ποιότητα ενός δικτυακού τόπου. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στο 

µέγεθος της γραµµατοσειράς, το χρώµα και τη σχεδίαση των περιεχοµένων όποτε 

αλλάζουν οι πληροφορίες στο δικτυακό τόπο. ∆ιαφορετικά, οι επισκέπτες δεν θα 

ενδιαφερθούν να διαβάσουν τα περιεχόµενα. Επίσης, τα περιεχόµενα θα πρέπει να 

είναι καλά γραµµένα, µε σκοπό να διαβασθούν και από τις µηχανές αναζήτησης. 

Έτσι, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λόγω έλλειψης γνώσεων βελτιστοποίησης 

δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν έναν επιτυχηµένο δικτυακό τόπο. Τα συστήµατα 

διαχείρισης περιεχοµένου χρησιµοποιούνται για αποθήκευση, έλεγχο, αναθεώρηση, 

εµπλουτισµό τεκµηρίωση. 

Όταν δηµιουργείται ένας νέος ιστότοπος ή να ενηµερωθεί ένας παλιός, τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων διευκολύνουν στη διαχείριση των 

περιεχοµένων και την εµφάνιση τους. Τα συστήµατα αυτά θεωρούνται ως η βάση ή 

το πλαίσιο ενός ιστότοπου, εξυπηρετώντας ως η κύρια αρχιτεκτονική που 

συγκεντρώνει 

� το κείµενο, 

� τις εικόνες, 

� την διαδροµή URL, 

� τις συνδέσεις.  

µιας ιστοσελίδας µε έναν τρόπο που να επιτρέπει στους διαχειριστές του 

συστήµατος να διαχειρίζονται τον δικτυακό τόπο χωρίς να χρησιµοποιούν γλώσσες 

προγραµµατισµού. Αυτό που είναι πραγµατικά ωραίο στα συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένων είναι ότι µπορούν να δηµιουργηθούν κατά τρόπο φιλικό προς τις 

µηχανές αναζήτησης και να επιτρέπουν την εύκολη δηµοσίευση πληροφοριών 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων υποστηρίζεται συνήθως από µια βάση 

δεδοµένων που εκτελείται στην άλλη πλευρά του δικτυακού τόπου. Το σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένων παίρνει όλες τις πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων 

και τις εµφανίζει σε ιστοσελίδες. Όταν υπάρχει ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένων µπορείτε εύκολα να αλλάξετε µόνοι σας οποιαδήποτε πληροφορία 
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εµφανίζεται στον δικτυακό τόπο.5 

Ένας από τους κύριους λόγους να δηµιουργήσετε δικτυακούς τόπους µε ένα CMS 

είναι ότι κάνει πιο εύκολη την εργασία των διαχειριστών. Οι ∆ιαχειριστές δεν 

χρειάζεται να περιµένουν για να ενηµερωθούν για διάφορα πράγµατα στον 

δικτυακό τους τόπο. Οι ιστότοποι µε σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

επιτρέπουν την αλλαγή του ονόµατος, τη διεύθυνση και άλλες πληροφορίες άµεσα. 

∆ίνεται η δυνατότητα να προστεθούν ειδήσεις, περιεχόµενα σε ιστολόγια (blog), 

προϊόντα & τις πληροφορίες τους άµεσα, όταν και όποτε θέλετε. 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου είναι 

ότι είναι δωρεάν κάθε φορά που χρησιµοποιούµε αυτό το σύστηµα. 

� Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων µας επιτρέπει να διατηρούµε 

τον ιστότοπό µας υπό τον έλεγχό µας. 

� Παρέχεται έλεγχος των λέξεων, εικόνων, σχεδίασης σελίδων 

συµπεριλαµβανοµένης της πλοήγησης.  

� Έτσι, µπορούµε να κάνουµε αλλαγές εύκολα οποιαδήποτε στιγµή. Οι 

δικτυακοί τόποι που έχουν δηµιουργηθεί από ένα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου δεν απαιτούν κάποιον εξειδικευµένο 

υπάλληλο ή επαγγελµατία για να ενηµερωθούν. 

� Υπάρχουν όµως κι άλλα πλεονεκτήµατα τα οποία και παραθέτουµε 

� Ύπαρξη συνέπειας της επωνυµίας και της πλοήγησης 

� Επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των εργασιών 

� Παρέχει ευελιξία στους δηµιουργούς. 

� Μπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα το περιεχόµενό µας χωρίς τον 

φόβο ότι  θα αλλάξει το σχέδιο µας. 

� Τα δεδοµένα µας µπορούν να αλλαχθούν µόνο µια φορά µέσω του 

ιστότοπού µας. Μπορούµε να δώσουµε διαφορετικά επίπεδα 

πρόσβασης σε διαφορετικούς χρήστες.  

� Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου δίνουν τη δυνατότητα να 

                                                 
5 Πτυχιακή εργασία του φοιτητή  Σαρρή  Ηλία µε θέµα: «Ανάπτυξη Αθλητικού Ιστότοπου για το Νοµό 
Λακωνίας µε χρήση WordPress CMS. ∆ιασύνδεση µε Κοινωνικό ∆ίκτυο. ΤΕΙ  Πελοποννήσου, τµήµα  
Τεχνολογικών Εφαρµογών , Σπάρτη 2014 
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εφαρµόσουν τον ιστότοπό µας αυτόµατα σε ταµπλέτες, κινητά και 

όλων των ειδών φυλλοµετρητών. 

�  Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση για ανανέωση του ιστότοπού µας 

οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο. Υπάρχει ασφάλεια. Τέτοια 

είδους συστήµατα παρέχουν δυνατότητα βελτιστοποίησης για να 

µπορούν οι χρήστες να δουν εύκολα τα δεδοµένα µας µέσω των 

µηχανών αναζήτησης 

 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων χρησιµοποιείται άσχηµα από πολλούς 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης τεχνικών γνώσεων. Μόνο οι Web 

σχεδιαστές γνωρίζουν πώς να καλύψουν τον κενό χώρο και να τοποθετήσουν 

περιεχόµενα, εικόνες κ.λπ., σε έναν δικτυακό τόπο. Μερικοί ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων, χωρίς να ζητούν βοήθεια από Web σχεδιαστές, ενηµερώνουν τις 

πληροφορίες µόνοι τους. Έτσι, αυτή η µη επαγγελµατική ενέργεια µπορεί να 

µειώσει την ποιότητα ενός δικτυακού τόπου. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στο 

µέγεθος της γραµµατοσειράς, το χρώµα και τη σχεδίαση των περιεχοµένων όποτε 

αλλάζουν οι πληροφορίες στο δικτυακό τόπο. ∆ιαφορετικά, οι επισκέπτες δεν θα 

ενδιαφερθούν να διαβάσουν τα περιεχόµενα. Επίσης, τα περιεχόµενα θα πρέπει να 

είναι καλά γραµµένα, µε σκοπό να διαβασθούν και από τις µηχανές αναζήτησης. 

Έτσι, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λόγω έλλειψης γνώσεων βελτιστοποίησης 

δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν έναν επιτυχηµένο δικτυακό τόπο. 

 

3.3 Λογισµικά CMS Ανοικτού Κώδικα 

 

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουµε διάφορα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

ανοικτού κώδικα. Κάποια εκ των οποίων είναι το Joomla, το Drupal και το 

WordPress. 

 

 

3.3.1 Joomla 

 

Το Joomla είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

το οποίο διατίθεται δωρεάν και είναι ανοιχτού κώδικα, 

Εικόνα 4 Joomla 
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για δηµοσίευση περιεχοµένου στο διαδίκτυο. Είναι 

χτισµένο σε ένα model-View- Controller και η εφαρµογή 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα  από  το  

CMS.  Το  Joomla  είναι  γραµµένο  σε  PHP, 

χρησιµοποιεί τεχνικές αντικειµενοστραφoύς προγραµµατισµού (OOP). 

Περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως caching, RSS, εκτυπώσιµες εκδόσεις των 

σελίδων, ειδήσεις, blogs, δηµοσκοπήσεις και αναζήτηση περιεχοµένου. 

3.3.2 Drupal 

 

Το Drupal είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου το οποίο διατίθεται  δωρεάν  

και  είναι  ανοικτού  κώδικα,  γραµµένο  σε  PHP    και διανέµεται υπό τουλάχιστον 

από την  GNU  General  Public  License.  Χρησιµοποιείται σε  όλο τον το  2,1%  του  

συνόλου  των ιστοσελίδων. κόσµο και κυµαίνονται από προσωπικά blogs, εταιρίες, 

πολιτικές και κυβερνητικές  ιστοσελίδες,  τρανά  παραδείγµατα  των  οποίων  είναι      

το Whitehouse.gov  και το data.gov.uk 

 

 

                                                                                                                               Εικόνα 5 Drupal 

Η τυποποιηµένη έκδοση του Drupal, περιέχει τις βασικές λειτουργίες που είναι 

κοινές στα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Αυτά περιλαµβάνουν την εγγραφή 

χρήστη και   τη  συντήρηση,   τη   διαχείριση   του   µενού,   τροφοδοσίες   RSS,   

ταξινόµηση,   σελιδοποίηση παραµετροποίηση και διαχείριση του συστήµατος. Η 

βασική εγκατάσταση του Drupal µπορεί να χρησιµεύσει ως µια απλή ιστοσελίδα, 

ένα blog ενός ή πολλαπλών χρηστών, ένα φόρουµ στο ∆ιαδίκτυο κα. 

 

 

3.3.3WordPress                                              

Το WordPress ξεκίνησε το 2003 µε ένα µόνο κοµµάτι κώδικα για να 

ενισχύσει την τυπογραφία της καθηµερινής γραφής. Από 

               Εικόνα 6 WordPress 
 

τότε έχει µεγαλώσει  και  είναι  ένα  απο  τα  µεγαλύτερα  blogging  εργαλεία    στον 

κόσµο, που χρησιµοποιείται σε εκατοµµύρια ιστοσελίδες και θεωρείται  από 

δεκάδες εκατοµµύρια ανθρώπους κάθε µέρα. Από τα έγγραφα µέχρι την τεκµηρίωση 
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του κώδικα αλλά και τον ίδιο τον κώδικα, δηµιουργήθηκαν από την κοινότητα που 

επεξεργάζεται τον κώδικα. Το WordPress είναι ένα έργο ανοικτού κώδικα, το οποίο 

σηµαίνει ότι υπάρχουν εκατοντάδες ανθρώπων σε όλο τον κόσµο  που  εργάζονται   

πάνω   σε   αυτό.   Αυτό  σηµαίνει  ότι  είµαστε   ελεύθεροι  να     το 

χρησιµοποιήσουµε ανά πάσα ώρα και στιγµή χωρίς κόστος που είναι και ένα απο τα 

µεγάλα προσόντα του.         

 

3.3.4 WooCommerce 

 

To Woocommerce αναπτύχθηκε από την Wordpress woo themes από δύο 

πραγραµµατιστές τον Mike Jolley και τον Jay Koster. Είναι ένα open source e-

commerce plugin για την Wordpress. Ξεκίνησε στις 27 Σεπτεµβρίου 2011 και έγινε 

πολύ γρήγορα γνωστό για την απλότητα του για την εγκατάσταση και 

παραµετροποίηση και είναι ελεύθερο στην φύση. 

 

Το Woocommerce έχει υιοθετηθεί και χρησιµοποιείται από περισσότερους από 

380.000 online   εµπόρους   λιανικής   πώλησης.   Για   την   δεύτερη   εβδοµάδα   

του   Μαρτίου 2015 αναφέρθηκε ότι έτρεξε σε 24% των e-commerce sites στο 

διαδίκτυο µε συνολικές λήψεις να φθάνουν 6.700.000. 

Η λειτουργικότητα του WordPress είναι πολύ µεγάλη λόγω των πρόσθετων που 

υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Επίσης, οποιοσδήποτε προγραµµατιστής µπορεί 

ελεύθερα να τροποποιήσει τον κώδικα όπως επιθυµεί χωρίς κόστος. Το WordPress 

είναι πλήρως συµµορφωµένο µε τα πρότυπα του W3C. O W3C είναι ένας διεθνής 

οργανισµός ανάπτυξης κανόνων    και προτύπων για θέµατα που αφορούν την 

δηµιουργία ιστοσελίδων. 

 

 

 

 

3.3.4.1 Χαρακτηριστικά του WordPress 

Το WordPress δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες µιας ιστοσελίδας να αφήνουν 

σχόλια σε ξεχωριστές αναρτήσει. Ο διαχειριστής έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει 
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ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή. Επίσης περιέχει εργαλεία όπως µια 

ενσωµατωµένη «µαύρη λίστα» και έναν µηχανισµό ελέγχου και διαχείρισης σχολίων 

spam, καθώς και µια πλειονότητα από plugins που επιτρέπουν αυτή τη δυνατότητα. 

Οι σελίδες επιτρέπουν στον χρήστη ή στον διαχειριστή να χειριστεί το περιεχόµενο 

εύκολα. Οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές συµβούν κατά την αλλαγή θεµάτων 

(templates) ή εισαγωγή δεδοµένων, µπορούν να γίνουν εύκολα χωρίς την 

‘ανοικοδόµηση’ των στατικών σελίδων. Τα θέµατα στο WordpressΟι ποικιλία 

θεµάτων µπορούν να βοηθήσουν στη σχεδίαση ενός απλού ιστολογίου αλλά  και σε 

µια δυναµικής ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα έχει ενσωµατωµένο σύστηµα εγγραφής που 

επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφονται στην ιστοσελίδα και να διατηρούν τα 

προφίλ τους. 

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να βάλει κωδικό σε διάφορες αναρτήσεις ώστε 

να  µην είναι ορατές στο κοινό. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα ιδιωτικών 

αναρτήσεων οι οποίες µπορούν µόνο να είναι ορατές στο συγγραφέα τους. 

� Έξυπνη µορφοποίηση κειµένου 

� Πολλαπλοί συγγραφείς 

� Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθµιση 

� ∆ιεπιφάνεια XML 

 

3.3.4.2 Πρόσθετα (plugins) 

 

Τα πρόσθετα είναι εργαλεία τα οποία επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του Wordpress    

Ο πυρήνας του Wordpress είναι σχεδιασµένος ώστε να ενισχύει την ευελιξία  και να 

ελαχιστοποιεί την άσκοπη χρησιµοποίηση κώδικα. Τα πρόσθετα προσφέρουν 

επιπλέον λειτουργίες και χαρακτηριστικά ώστε ο προγραµµατιστής να µπορεί να 

τροποποιεί την ιστοσελίδα σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Ο χρήστης µπορεί να κάνει 

µια αναζήτηση µε κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και να εµφανίσει τα αποτελέσµατα 

σύµφωνα µε διάφορα φίλτρα, όπως σύµφωνα µε τη δηµοτικότητα ενός προσθέτου, το 

πόσο ψηλά έχει βαθµολογηθεί.  

 

3.3.4.3 Θέµατα (themes) 

 

Ουσιαστικά, ένα θέµα στο Wordpress είναι η όψη του ιστότοπου. Τα θέµατα µας 

παρέχουν έλεγχο σχετικά µε την όψη και την παρουσίαση του υλικού της ιστοσελίδας 



31 
 

µας. Ένα θέµα είναι µια συλλογή από αρχεία τα οποία συνεργάζονται ώστε να 

παράγουν µια γραφική επιφάνεια µε ένα ενοποιηµένο σχεδιασµό. Τα αρχεία αυτά 

ονοµάζονται template files. Ένα θέµα αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται 

µια ιστοσελίδα χωρίς  να αλλάξει όµως  το λογισµικό που  υπάρχει  από  κάτω. Τα 

θέµατα  µπορεί  να   περιλαµβάνουν αρχεία εικόνας (jpeg, gif), css αρχεία και 

απαραίτητα αρχεία κώδικα. Τα θέµατα είναι διαθέσιµα για ανάκτηση στην επίσηµη 

σελίδα του Wordpress. 

3.3.4.4 Widgets 

Τα widgets µπορούν να περιγραφούν ως εφαρµογές οι οποίες αποτελούνται από µια 

ή δυο γραµµές κώδικα. Τα widgets στο Wordpress προσθέτουν ένα συγκεκριµένο 

περιεχόµενο συνήθως στην ιστοσελίδα µας. Αρχικά σχεδιάστηκαν ώστε να 

παρέχουν στο διαχειριστή ένα απλό τρόπο ελέγχου δοµής και σχεδιασµού ενός 

θέµατος. ∆εν απαιτείται να έχουµε ειδικές γνώσεις κώδικα. Μπορούν να 

προστεθούν, να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν από τον Πίνακα Ελέγχου. 

Μερικά widgets προσφέρουν δυνατότητες προσαρµογής και επιλογές, όπως η 

συµπλήρωση µιας φόρµας, ενδείξεις για τον καιρό, µετάφραση και άλλα. 

 

3.3.4.5 Ρόλοι χρηστών 

Το Wordpress χρησιµοποιεί την έννοια των ρόλων. Ετσι δίνεται η δυνατότητα στον 

διαχειριστή της ιστοσελίδας να ελέγχει και να υποδεικνύει τι µπορούν οι χρήστες να 

κάνουν και τι όχι. Ο ιδιοκτήτης µπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε λειτουργίες 

όπως η διόρθωση αναρτήσεων η συγγραφή και η δηµιουργία σελίδων, τον ορισµό 

συνδέσµων, την διαχείριση των προσθέτων και των θεµάτων. 

Το Wordpress έχει πέντε προκαθορισµένους ρόλους: 

� Ο Ανώτατος διαχειριστής (Super Admin)Ο Ανώτατος διαχειριστής 

έχει πρόσβαση στο δίκτυο της ιστοσελίδας καθώς και σε όλες τις 

δραστηριότητες 

� τον ∆ιαχειριστή (Administrator)Ο Απλός διαχειριστής έχει πρόσβαση 

σε όλες τις δραστηριότητες.  

� τον Συντάκτη (Editor) Ο Συντάκτης έχει την δυνατότητα ί να εκδόσει 

και να διαχειριστεί αναρτήσεις και σελίδες καθώς και σελίδες άλλων 

χρηστών. 
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� τον Συγγραφέα (Author)Ο Συγγραφέας µπορεί να δηµοσιεύσει και να 

διαχειριστεί µόνο τις δικές του αναρτήσεις. 

� τον Συνεργάτη (Contributor) Ο Συνεργάτης έχει την δυνατότητα να 

γράψει και να διαχειριστεί τις αναρτήσεις του αλλά όχι να τις 

δηµοσιεύσει.  

� Τον Συνδροµητή (Subscriber) 

 3.3.4.6 Πλεονεκτήµατα του Wordpress 

 

Παρακάτω παραθέτουµε διάφορους λόγους του γιατί οι ιστοσελίδες, 

δηµιουργηµένες µε το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοχτού κώδικα 

Wordpress, πλεονεκτούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους παραδοσιακούς ιστοτόπους. 

  Εξοικονόµηση χρηµάτων 

O διαχειριστής µπορεί να φτιάξει τη σελίδα, µπορεί να την τροποποιεί σύµφωνα µε 

τις επιθυµίες του, εύκολα και χωρίς την παρέµβαση κάποιου ειδικού. Έτσι υπάρχει  

εξοικονόµηση χρηµάτων αφού το ποσό που θα πληρώναµε σε κάποιον 

προγραµµατιστή, µπορούµε να τα δώσουµε σε ένα καλό πρόσθετο. 

  Υψηλότερη προσβασιµότητα 

Αλλαγές και προσθήκη περιεχοµένου στη σελίδα µπορεί να γίνει από οπουδήποτε 

υπάρχει πρόσβαση στο internet. 

 Φιλικό στην κοινωνική δικτύωση 

Μπορεί κανείς να ανακοινώσει τις αναρτήσεις του µέσω των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως  facebook,  twitter, κ.α., 

Πολυµέσα 

∆ίνεται η δυνατότητα να προσαρµόσουµε  ήχο και βίντεο στις αναρτήσεις µας. 

 Μηχανές αναζήτησης 

Μπορούµε να προσαρµόσουµε κάθε σελίδα ή ανάρτηση ώστε να δώσουµε 

περισσότερες πιθανότητες η ιστοσελίδα µας να είναι πιο ψηλά στις αναζητήσεις των 

χρηστών. 

   Προσέλκυση των µηχανών 
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Όσο αναρτούµε περισσότερο περιεχόµενο στον ιστότοπό µας, προσελκύουµε τα 

“Google robots” και άλλες µηχανές αναζήτησης. Τα εικονικά αυτά robot θα 

ψάχνουν όλη την ιστοσελίδα µας, αναζητώντας νέο περιεχόµενο και νέες σελίδες, 

τις οποίες µπορούν να ενσωµατώσουν στον κατάλογο των αποτελεσµάτων. 

  ∆υνατότητα επέκτασης 

∆ε χρειάζεται να ενηµερώσει κανείς την πλοήγηση καθώς προσθέτει νέες σελίδες. 

Οι σύνδεσµοί τους  θα προστεθούν αυτόµατα βασισµένοι σε ποια κατηγορία 

αντιστοιχίζονται οι αναρτήσεις και οι σελίδες. 

Γρήγορη εκµάθηση 

Το WordPress είναι πού εύκολο στη χρήση αλλά και στην εκµάθηση του. Μπορεί 

να χαρακτηριστεί οτι είναι τόσο εύκολο όσο το να µάθει κάποιος να χρησιµοποιεί 

το Microsoft Word. Παρόλα αυτά όµως στο διαδίκτυο µπορεί να βρεί κανείς πολλά 

συγγράµµατα εκµάθησης αλλά και οδηγούς για να ξεκινήσει κάποιος την 

κατασκευή της ιστοσελίδας του. 

    Βελτιωµένη ασφάλεια 

Ένα από τα επιχειρήµατα εναντίον του Wordpress ή οποιουδήποτε άλλου blog  

λογισµικού που χρησιµοποιούν πρόσθετα, είναι ότι χάκερς µπορούν να εισβάλουν 

στην ιστοσελίδα. Στην πραγµατικότητα, το αντίθετο ισχύει: Αν γίνει σωστά η 

εγκατάστασή του, η ιστοσελίδα είναι ασφαλής από χάκερ περισσότερο από ένα 

κοινό website. Αυτό συµβαίνει γιατί η διαδικασία της εγκατάστασης είναι σύνθετη 

και έχει παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν την ασφάλεια της σελίδας σε διάφορα 

επίπεδα.6 

 

Ενθαρρύνει τους επισκέπτες 

Τα “RSS feeds”) στέλνoυν αυτόµατα ειδοποιήσεις µέσω mail ότι ανέβηκαν νέες 

αναρτήσεις. Αυτές οι ανακοινώσεις ωθούν τους παλιούς επισκέπτες να επανέλθουν 

                                                 
6 Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Παρασκευής Κυριακούλη µε θέµα: «Κατασκευή 

onlinemagazine µε  την χρήση CMS πακέτου conctrete5» ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, Τµήµα 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Σεπτέµβριος 2016. 
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στην ιστοσελίδα και να διαβάσουν πχ. τη συνέχεια ενός άρθρου. 

Αµφίδροµη επικοινωνία µε τους επισκέπτες 

Μέσω της χρήσης των σχολίων, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισµός της µονόδροµης 

επικοινωνίας µε τους επισκέπτες, όπως θα ήταν σε ένα παραδοσιακό website. Φυσικά, 

υπάρχει πάντα η δυνατότητα της φόρµας «Επικοινωνήστε µαζί µας», αλλά τα σχόλια 

επιτρέπουν αµφίδροµη συζήτηση µεταξύ του συγγραφέα και του αναγνώστη 

Αυτόµατη σύνδεση RSS 

Οι αναρτήσεις των blog αυτόµατα µετατρέπονται σε RSS ενηµερώσεις και 

συνδέονται µε άλλα blogs. 

∆ωρεάν είσοδος στο Yahoo 

Όταν υποβάλλει κανείς τις ενηµερώσεις RSS χειροκίνητα στο “Yahoo!” δε 

χρειάζεται να πληρώνει το ποσό των $299, καθώς η ιστοσελίδα κατηγοριοποιείται 

δωρεάν στη µηχανή αναζήτησης. Επίσης, προσθέτοντας ενηµερώσεις RSS στο MSN 

ή στο Bing, είναι ο γρηγορότερος τρόπος να κατηγοριοποιηθεί η ιστοσελίδα. 

Απόλυτος έλεγχος των συζητήσεων 

Στους κοινούς ιστότοπους, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας µε τους επισκέπτες 

ήταν η επιλογή ενός forum. Το πρόβληµα µε αυτό είναι ότι πρέπει να 

προστατεύονται οι αναρτήσεις από spammers και να διαγράφονται τυχόν συζητήσεις 

και ανεπιθύµητοι λογαριασµοί οι οποίοι απειλούσαν την ακεραιότητα της 

ιστοσελίδας. Με τα Wordpress ιστολόγια, αυτό άλλαξε. Ο διαχειριστής (ή ανάλογος 

ρόλος που έχει το αντίστοιχο δικαίωµα) ξεκινάει τη συζήτηση. Οι επισκέπτες 

σχολιάζουν, αλλά τα σχόλιά τους πρέπει πρώτα να εγκριθούν πριν κανείς τα δει 

ανεβασµένα στην ιστοσελίδα. Αυτός είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος 

έναρξης επικοινωνίας, χωρίς να υπάρχει το άγχος της δυσφήµισης της ιστοσελίδας 

από ανεπίτρεπτα σχόλια. 

 

3.4 Ποιος ο λόγος επιλογής τύπου ιστοσελίδας 

 

Εµείς στην προκειµένη περίπτωση η τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσουµε για το 

eshop  είναι δυναµική ιστοσελίδα διότι το CMS που Θα χρησιµοποιήσουµε βοηθάει 
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στην πρόσθεση και αφαίρεση περιεχοµένου στο ηλεκτρονικό κατάστηµα , σε 

γρήγορα χρονικά διαστήµατα. Επίσης ο λόγος που το επιλέγουµε είναι ότι θέλουµε το 

περιεχόµενό του  να είναι κατηγοριοποιηµένο και τέλος θα υπάρχει συχνή αλλαγή 

του περιεχοµένου eshop και αυτό θα γίνεται χωρίς κόστος. Πλέον το Woocommerce 

κινεί πάνω από 663.000 ιστοσελίδες, αγγίζοντας το εκπληκτικό ποσοστό του 24% 

των ηλεκτρονικών καταστηµάτων παγκοσµίως. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά 

είναι ότι συνδέεται µε το PayPal για πληρωµές, καθώς επίσης επιλογές για τον τρόπο 

αποστολής, οι οποίες µε κάποια πρόσθετα µπορούν να παρέχουν παρακολούθηση του 

δέµατος. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να παρακολουθεί το στοκ των προϊόντων του, 

τις πωλήσεις και τις αξιολογήσεις που γίνονται. Τέλος µπορούν να γίνονται 

προσφορές µε κουπόνια, παρακολούθησή τους και εύκολη ρύθµιση των φόρων 

προστιθέµενης αξίας µε διαµόρφωση κλάσεων και τοπικών φόρων.7 

http://www.woothemes.com/woocommerce/  [Τελευταία ανάκτηση 25/4/2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.woothemes.com/woocommerce/   
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Κεφάλαιο 4ο ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τη 

χρήση του WooCommerce 

4.1 Εγκατάσταση Wordpress στο Pantheon.io 

 

 

Εικόνα 7: Επιλογή του Wordpress 

 

Επιλέγουµε τα παρακάτω:  

� Τίτλος ιστότοπου: e-shoes  

� Όνοµα χρήση: προεπιλεγµένο admin  

� Συνθηµατικό   

� Ηλεκτρονική διεύθυνση  

� Kάνουµε κλικ στο κουµπί εγκατάσταση του Wordpress 
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Μετά από λίγο εµφανίζεται το µήνυµα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του 

Wordpress: 

 

 

Παρακάτω βλέπουµε τον πίνακα ελέγχου του νέου µας ιστότοπου Wordpress: 
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Εικόνα 8:Πίνακας ελέγχου 

 

Το Wordpress είναι ένα ευέλικτο CMS το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

δηµιουργία οποιουδήποτε είδους ιστότοπου. Σε αυτό βοηθά και ο µηχανισµός των 

πρόσθετων ο οποίος προσθέτει λειτουργικότητα ανάλογα µε το είδος του ιστότοπου 

που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. 

 

Επιλέγουµε Πρόσθετα\Νέο Πρόσθετο 

Πληκτρολογούµε το woocommerce στο πλαίσιο κειµένου Όρος-Κλειδί και πατάµε το 

Enter 

Βρίσκουµε το σωστό πρόσθετο (woocommerce)  

Κάνουµε κλικ στο κουµπί Εγκατάσταση τώρα 
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Εικόνα 9:Εγκατάσταση πρόσθετου Woocommerce 

 

 

Μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου WooCommerce κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Ενεργοποίηση για να εκκινήσουµε τη λειτουργία του 

 

 

Εικόνα 10: κουµπί Ενεργοποίησης 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε τον οδηγό παραµετροποίησης 

του WooCommerce κάνοντας κλικ στο κουµπί Let’s Go! 
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Στην επόµενη οθόνη κάνουµε κλικ στο κουµπί Continue για να δηµιουργηθούν οι 

βασικές σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος: 

● Shop: εµφάνιση προϊόντων καταστήµατος 

● Cart: καλάθι καταστήµατος 

● Checkout: δηµιουργία παραγγελίας 

● My Account: λογαριασµός χρήστη  
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Εικόνα 11: Βασικές σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε τις τοπικές ρυθµίσεις όπως: 

● Χώρα έδρας καταστήµατος: Ελλάδα (Greece - ∆υτική Ελλάδα) 

● Νόµισµα: Euro 

● Θέση συµβόλου νοµίσµατος: αριστερά (Left) 

● ∆ιαχωριστής χιλιάδων: . 

● Υποδιαστολή: , 

● Μονάδα µέτρησης βάρους προϊόντων: Κιλά (kg) 

● Μονάδα µέτρησης µεγέθους προϊόντων: εκατοστά (cm) 
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Εικόνα 12: Τοπικές ρυθµίσεις 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε ρυθµίσεις αποστολής και φόρου. Το κατάστηµα: 

● Θα αποστέλλει φυσικά προϊόντα στους πελάτες 

● Θα χρεώνει φόρο στα προϊόντα  

● Η εµφανιζόµενη τιµή των προϊόντων θα περιλαµβάνει τον φόρο 
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Εικόνα 13:Ρυθµίσεις αποστολής και φόρου 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε ως µεθόδους πληρωµής τους παρακάτω: 

● PayPal 

● Τραπεζική κατάθεση (Bank Transfer) 

● Αντικαταβολή (Cash on Delivery) 
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Εικόνα 14: Μέθοδοι  πληρωµής 

 

Κάνουµε κλικ στο κουµπί Continue και εµφανίζεται η οθόνη που µας πληροφορεί για 

την επιτυχή παραµετροποίηση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος. 

Αυτή τη στιγµή δεν επιθυµούµε να εισάγουµε προϊόντα οπότε κάνουµε κλικ στο 

σύνδεσµο Return to the Wordpress Dashboard για να επιστρέψουµε στη ∆ιαχείριση 

του ιστότοπου. 

 

 

4.2 Παραµετροποίηση του WooCommerce  
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Εικόνα 15: Επιτυχής παραµετροποίηση 

Η ρύθµιση της λειτουργίας του WooCommerce γίνεται µέσα από το µενού 

WooCommerce\Ρυθµίσεις. 

Οι ρυθµίσεις είναι χωρισµένες σε κατηγορίες 

Γενικά 

Εδώ περιέχονται ρυθµίσεις για την τοποθεσία πώλησης και αποστολής και για το 

νόµισµα που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές. 

 

● Τοποθεσία βάσης: Η τοποθεσία της επιχείρησης βάση του οποίου 

υπολογίζονται οι φόροι. Εδώ επιλέγουµε ως έδρα της επιχείρησης την Ελλάδα 

- ∆υτική Ελλάδα. 

● Τοποθεσίες πώλησης: Οι χώρες στις οποίες θα πωλούνται τα προϊόντα. 

Επιλέγουµε να πωλούµε σε συγκεκριµένες χώρες. 

● Πώληση σε Συγκεκριµένες Χώρες: Εδώ µε βάση την προηγούµενη ρύθµιση 

πώλησης σε συγκεκριµένες χώρες επιλέγουµε να πωλούµε µόνο στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο. 

● Τοποθεσία(ες) Αποστολής. Εδώ επιλέγουµε να κάνουµε αποστολές µόνο στις 

χώρες στις οποίες πουλάµε. 

● Προκαθορισµένη Τοποθεσία Πελάτη: Εδώ θέλουµε ως προκαθορισµένη χώρα 

του πελάτη την Ελλάδα (∆ιεύθυνση βάσης καταστήµατος). 
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● Ενεργοποίηση Φόρων: Ενεργοποιούµε τους φόρους έτσι ώστε να 

υπολογίζονται στην τιµή του προϊόντος. 

● Νόµισµα: Ευρώ 

● Θέση Νοµίσµατος: ∆εξιά 

● ∆ιαχωριστικό Χιλιάδων 

● Αριθµός ∆εκαδικών 
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Εικόνα 16: Ρυθµίσεις για την τοποθεσία πώλησης και αποστολής και για το νόµισµα που 

χρησιµοποιείται στις συναλλαγές. 
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Μετά τις αλλαγές κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση. 

Προϊόντα 

Η καρτέλα προϊόντα έχει αρκετές υποκαρτέλες: 

Γενικά 

Επιλογές για τις µετρήσεις των προϊόντων και για τις αξιολογήσεις προϊόντων από 

τους χρήστες. 

Μονάδα Βάρους προϊόντων 

Μονάδα ∆ιαστάσεων προϊόντων 

Βαθµολογίες Προϊόντων: Εδώ µπορούµε να ενεργοποιήσουµε ή να 

απενεργοποιήσουµε τις αξιολογήσεις από τους χρήστες και να ρυθµίσουµε τον τρόπο 

υποβολής µίας αξιολόγησης, δηλαδή αν είναι απαραίτητη η βαθµολογία του 

προϊόντος κατά την αξιολόγηση,  αν θα εµφανίζεται η ετικέτα “Επιβεβαιωµένος 

Ιδιοκτήτης” στην αξιολόγηση και αν επιτρέπονται αξιολογήσεις µόνο από 

“επιβεβαιωµένους ιδιοκτήτες”. 

 

Μετά τις αλλαγές κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση. 

 

Εµφάνιση 

Σελίδες Καταστήµατος & Προϊόντων 

Σελίδα Καταστήµατος 
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� Εµφάνιση Σελίδας Καταστήµατος 

� Εµφάνιση Προκαθορισµένης Κατηγορίας 

� Προκαθορισµένη Ταξινόµηση Προϊόντων 

� Αποτέλεσµα προσθήκης στο καλάθι 

Εικόνες Προϊόντος 

� Εικόνες Καταλόγου 

� Μονή Εικόνα Προϊόντος 

� Μικρογραφίες Προϊόντος 

� Συλλογή Εικόνων Προϊόντος 
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Εικόνα 17: Σελίδες Καταστήµατος & Προϊόντων 

Regenerate Thumbnails WordPress plugin https://wordpress.org/plugins/regenerate-

thumbnails/  

Αποθήκευση 

● Αποθήκη 



51 
 

� ∆ιαχείριση Αποθέµατος 

� ∆ιατήρηση Αποθέµατος (λεπτά) 

� Ειδοποιήσεις 

� Παραλήπτης(ες) Ειδοποίησης 

� Όριο Χαµηλού Αποθέµατος 

� Όριο Εξάντλησης Αποθέµατος 

� Ορατότητα Εξάντλησης Αποθέµατος 

� Μορφή Εµφάνισης Αποθέµατος: Επιλέγουµε να εµφανίζεται το 

απόθεµα µόνο όταν είναι χαµηλό. 

Μεταφορτώσιµα Προϊόντα 

Αυτή η υποκαρτέλα ασχολείται µε µεταφορτώσιµα ψηφιακά προϊόντα και ως εκ 

τούτου δεν θα ασχοληθούµε µε αυτές τις ρυθµίσεις. 

Φόρος 

� Επιλογές Φόρου 

� Οι Τιµές Εισάγονται Με Φόρο: Επιλέγουµε να  εισάγονται οι τιµές 

ενιαίες µαζί µε το φόρο 

� Υπολογισµός Φόρου: Επιλέγουµε να υπολογίζεται ο φόρος µε βάση τη 

∆ιεύθυνση αποστολής πελάτη 

� Κατηγορία Φόρου Αποστολής: Επιλέγουµε ο φόρος αποστολής να 

υπολογίζεται κάθε φορά µε βάση τα προϊόντα καλαθιού 

� Εµφάνιση Τιµών στο Κατάστηµα: Οι τιµές θα εµφανίζονται µε 

ενσωµατωµένο τον φόρο 

� Εµφάνιση Τιµών Κατά την Παραµονή στο Καλάθι και το Ταµείο: Οι 

τιµές θα εµφανίζονται µε ενσωµατωµένο τον φόρο 

� Επίθεµα Εµφάνισης Τιµής: Εδώ επιλέγουµε να εµφανίζεται η φράση 

“µε  ΦΠΑ” µετά την τιµή ενός προϊόντος 

� Εµφάνιση Συνόλων Φόρου: Εδώ επιλέγουµε να εµφανίζονται 

αναλυτικά οι φόροι που εφαρµόζονται στα προϊόντα 
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Εικόνα 18: Φόρος 

 

Εικόνα 19: Συντελεστές Φόρου 
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Εικόνα 20: Αποστολή 

Ταµείο ∆ιαδικασία Ταµείου 

� Κουπόνια: ∆εν θα ενεργοποιήσουµε προς στιγµήν τη δυνατότητα 

εξαργύρωσης κουπονιών 

� ∆ιαδικασία Ταµείου: Θα επιτρέψουµε στους απλούς επισκέπτες τη 

δηµιουργία καλαθιού. 

� Σελίδες Ταµείου: Εδώ εµφανίζονται οι σελίδες του ταµείου όπως 

δηµιουργήθηκαν στην ενεργοποίηση του WooCommerce. 

� Τελικά σηµεία Ταµείου: Εδώ εµφανίζονται τα τελικά σηµεία του 

ταµείου όπως δηµιουργήθηκαν στην ενεργοποίηση του 

WooCommerce. 
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Εικόνα 21: Ταµείο ∆ιαδικασία Ταµείου 

 

Εικόνα 22:Σελίδες  Ταµείου 
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Εικόνα 23: Υπηρεσίες Πληρωµής: Εδώ ορίζονται οι τρόποι πληρωµής όπως δηµιουργήθηκαν 

στην ενεργοποίηση του WooCommerce. 

 
 

 
Εικόνα 24 Επιλέγουµε Payments και την χώρα µας (Greece) και εµφανίζονται όλοι οι πιθανοί 

πάροχοι online πληρωµών. 

 
http://codecanyon.net/category/wordpress/ecommerce/woocommerce     

 Ας δούµε τον τρόπο ρύθµισης αποδοχής πληρωµών µέσω PayPal. Αρχικά πρέπει να 

δηµιουργήσουµε ένα λογαριασµό στο PayPal Μετά πρέπει να ρυθµίσουµε το PayPal. 
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Εικόνα 25 Τρόπος ρύθµισης αποδοχής πληρωµών µέσω PayPal 

 
Εισάγουµε την διεύθυνση e-mail που έχουµε στο PayPal:   Μπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τη δοκιµαστική έκδοση του PayPal για να δοκιµάσουµε τις 
λειτουργίες του πριν το άνοιγµα του καταστήµατος στους πελάτες. 
 
 

 

 

Εικόνα 26  ∆οκιµαστική έκδοση του PayPal 
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Εικόνα 27: Λογαριασµοί 

 

Εικόνα 28 : Λογαριασµοί µου 
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Εικόνα 29: Emails 

Πολιτικές εκπτώσεων 

Τα κουπόνια έκπτωσης δίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας προωθητικών ενεργειών 
για τους πελάτες σας, τους συνδροµητές της σελίδας κτλ.  
WooCommerce | Κουπόνια 
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Εικόνα 30 Προσθήκη Νέου Κουπονιού 
 

 
 
Εικόνα 31∆ηµοσίευση 
 

Μόλις το κουπόνι µας είναι έτοιµο κάνουµε κλικ στο κουµπί ∆ηµοσίευση. 

Μορφοποποίηση 

Εµφάνιση | Μικροεφαρµογές 

Εγκατάσταση νέου θέµατος  
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Εικόνα 32 Εµφάνιση | Θέµατα 

 
Κλικ στο κουµπί Προσθήκη Νέου 

Εδώ µπορούµε να µεταφορτώσουµε ένα θέµα που έχουµε κατεβάσει από έναν 

κατασκευαστή/πωλητή θεµάτων ή να αναζητήσουµε ένα θέµα όπως στην παρακάτω 

εικόνα.  

 

 

 

Εικόνα 33 Νέο θέµα 

 
 
Κάνουµε κλικ στην εικόνα του θέµατος και κλικ στο κουµπί Εγκατάσταση. Μόλις 

τελειώσει η εγκατάσταση κάνουµε κλικ στο κουµπί Ενεργοποίηση για να 

χρησιµοποιηθεί το θέµα στο κατάστηµα. 
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Εικόνα 34 Εγκατεστηµένο το νέο θέµα. 

 
Πηγαίνουµε στο κατάστηµα και βλέπουµε τις αλλαγές. 
 
 

 

Εικόνα 35 E-Shoes 
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Για να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις του θέµατος πηγαίνουµε Εµφάνιση | Θέµατα και 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Προσαρµογή 

 

Για να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις του θέµατος πηγαίνουµε Εµφάνιση | Θέµατα και 
κάνουµε κλικ στο κουµπί Προσαρµογή 

 

 
Εικόνα 36 Προσαρµογή νέου θέµατος 
 
 
  

 
Εικόνα 37 Νέο θέµα 
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Αλλαγή λογότυπου και favicon 

 

 

Εικόνα 38 Αλλαγή λογότυπου 
Κλικ στο κουµπί Επιλογή λογότυπου 

Κλικ στην καρτέλα Μεταφόρτωση αρχείων 

Κλικ στο κουµπί Επιλογή αρχείων 

Επιλέγουµε το αρχείο εικόνας που θα χρησιµοποιηθεί για λογότυπο και κάνουµε κλικ 

στο Άνοιγµα για να µεταφορτωθεί στη Βιβλιοθήκη πολυµέσων του ιστότοπου 

Επιλέγουµε την εικόνα λογότυπου από την καρτέλα Βιβλιοθήκη πολυµέσων και 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Επιλογή  

Περικόπτουµε την εικόνα αν χρειάζεται και κάνουµε κλικ στο κουµπί Περικοπή 

εικόνας. Το νέο µας λογότυπο είναι έτοιµο 
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Εικόνα 39 Αλλαγή Λογότυπου 
 

Για την αλλαγή του εικονιδίου ιστότοπου (favicon) ακολουθούµε παρόµοια λογική 

Εµφάνιση | Προσαρµογή 

Ταυτότητα ιστότοπου 

Κλικ στο κουµπί Επιλέξτε εικόνα 

Κλικ στην καρτέλα Μεταφόρτωση αρχείων 

Κλικ στο κουµπί Επιλογή αρχείων 

Επιλέγουµε το αρχείο εικόνας που θα χρησιµοποιηθεί για favicon και κάνουµε κλικ 

στο Άνοιγµα για να µεταφορτωθεί στη Βιβλιοθήκη πολυµέσων του ιστότοπου 

Επιλέγουµε την εικόνα favicon από την καρτέλα Βιβλιοθήκη πολυµέσων και 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Επιλογή  

Περικόπτουµε την εικόνα αν χρειάζεται και κάνουµε κλικ στο κουµπί Περικοπή 

εικόνας. Το νέο µας favicon είναι έτοιµο 

  

Τρόποι επικοινωνίας-Κοινωνικά δίκτυα  

Εγκαθιστούµε το πρόσθετο Sassy Social Shar 
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Εικόνα 40 Sassy Social Shar 
 
Εισάγουµε στις ρυθµίσεις τα κοινωνικά δίκτυα που θέλουµε να εµφανίζονται και τις 

σελίδες στις οποίες θέλουµε να εµφανίζονται (Προϊόντα και Ευχαριστήρια σελίδα για 

την αγορά προϊόντων). 
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Εικόνα 41Ρυθµίσεις τα κοινωνικά δίκτυα 

 
 

 
 
Εικόνα 42 Ρυθµίσεις στα κοινωνικά δίκτυα 
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Google map 

Εγκαθιστούµε το πρόσθετο  Google maps easy 
 

 
Εικόνα 43 Google maps easy 

 

∆ηµιουργούµε έναν χάρτη για το κατάστηµα 

 

Εικόνα 44 Χάρτης Ιστότοπου 
 
Το εισάγουµε στη σελίδα επικοινωνίας 
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Εικόνα 45Εισαγωγή Χάρτη στη σελίδα Επικοινωνία 

Φόρµα επικοινωνίας 

Εγκαθιστούµε το πρόσθετο WPForms lite 
  

 

  
 

 

Εικόνα 46        Πρόσθετο WPForms lite 
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∆ηµιουργούµε µία νέα φόρµα 

 
  
 
Εικόνα 47 Εισαγωγή φόρµας 

 
 
Τώρα είναι µία καλή στιγµή για να εγκαταστήσουµε ένα πρόσθετο για δηµιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας: 

 

 

 

Εικόνα 48: Εγκατάσταση πρόσθετου για Backup 
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Εικόνα 49: Εγκατάσταση πρόσθετου για Backup1 
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Εικόνα 50: Ολοκλήρωση Backup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ∆ηµιουργία κατηγοριών προϊόντων 

 

Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων µπορεί να γίνει είτε µε τη δηµιουργία κατηγοριών 

είτε  µε τη χρήση ιδιοτήτων και ετικετών. 

 

1. Κάνουµε κλικ στο Προϊόντα\Κατηγορίες 

2. Στην οθόνη που εµφανίζεται πληκτρολογούµε το όνοµα της κατηγορίας. 

3. Εάν πρόκειται για κατηγορία γονέα αφήνουµε το πεδίο Γονέας κενό. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αν πρόκειται δηλαδή για υποκατηγορία, εισάγουµε 

την κατηγορία γονέα. 
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4. Αν  θέλουµε πληκτρολογούµε και µία περιγραφή στο αντίστοιχο πεδίο.  

5. Μπορούµε να εισάγουµε και µία 

εικόνα για την κατηγορία µας 

αλλά η χρήση της εικόνας 

εξαρτάται από το θέµα που 

έχουµε επιλέξει. 

6. Κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Προσθήκη Νέας Κατηγορίας 

Προϊόντος για να αποθηκεύσουκε 

την κατηγορία και να εισάγουµε 

νέα. 

 

Επαναλαµβάνοντας τα παραπάνω βήµατα 

καταλήγουµε στις παρακάτω κατηγορίες: 

● Γυναίκα 

○ Μπότες 

○ Μποτάκια 

○ Γόβες 

○ Αθλητικά 

○ Sneakers 

○ Παντόφλες 

○ Μπαλαρίνες 

○ Σαγιονάρες 

○ Πλατφόρµες 

○ Πέδιλα 

○ Σανδάλια 

● Άνδρας 

○ Μπότες 

○ Μποτάκια 

○ Αθλητικά 

○ Sneakers 

○ Παντόφλες 

○ Σαγιονάρες 

○ Σανδάλια 
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● Παιδί 

○ Μπότες 

○ Μποτάκια 

○ Αθλητικά 

○ Παντόφλες 

○ Πέδιλα 

○ Σαγιονάρες 

 

4.3  Εισαγωγή προϊόντων 

1. Κλικ στο Προσθήκη προϊόντος 

2. Εισαγωγή στοιχείων 

a. Όνοµα προϊόντος: MyBoots Μπότες 

b. Περιγραφή προϊόντος/Σύντοµη 

περιγραφή προϊόντος: Η σύντοµη 

περιγραφή µας ενδιαφέρει γιατί 

εµφανίζεται στην σελίδα του προϊόντος 

c. Κατηγορίες προϊόντων: Γυναίκα + 

Μπότες 

d. Εικόνα προϊόντος: Μεταφορτώνουµε 

την εικόνα του προϊόντος µε κλικ στον 

σύνδεσµο “Ορισµός της εικόνας 

προϊόντος”. 

e. Καρτέλα Γενικά 

i. Κανονική τιµή: 59 

ii. Κατάσταση φόρου: Φορολογήσιµο 

Εικόνα 51: Εισαγωγή προϊόντων 
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iii. Κατηγορία φόρου: Βασικός 

 

f. Καρτέλα Αποθήκη 

i. Κωδικός προϊόντος: MYBOOTS-1 

ii. Κατάσταση αποθέµατος: Σε απόθεµα 

 

Εικόνα 52: Καρτέλα Αποθήκη 

 

g. Καρτέλα Αποστολή 

i. Βάρος: ∆εν µας ενδιαφέρει 

ii. ∆ιαστάσεις: ∆εν µας ενδιαφέρει 

iii. Κατηγορία αποστολής: ∆εν µας ενδιαφέρει 

h. Καρτέλα Συνδεδεµένα προϊόντα: ∆εν µας ενδιαφέρει προς το παρόν 

i. Καρτέλα Ιδιότητες: ∆εν µας ενδιαφέρει προς το παρόν 

j. Καρτέλα Για προχωρηµένους: ∆εν µας ενδιαφέρει προς το παρόν 

3. Κλικ στο κουµπί ∆ηµοσίευση  

 

Επαναλαµβάνοντας τα παραπάνω βήµατα εισάγουµε και άλλα προϊόντα στις 

κατηγορίες µας 

4.4 Μέθοδος  πληρωµής Google Checkout 

Αφού αναλύσαµε τη µέθοδο πληρωµής PayPal, τώρα θα δούµε  τη µέθοδο 

πληρωµής Google Checkout. Θα δούµε είναι ακριβώς ,πώς λειτουργεί καθώς και πώς 

δηµιουργούµε  ένα λογαριασµό Checkout. 
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Εικόνα 53  Google Checkout 
 

Ακολουθούν ορισµένα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Google Checkout: 

• Αποθηκεύστε τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής. ∆εν θα χρειαστεί να 

καταχωρίσετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά που κάνετε τις αγορές σας στο 

διαδίκτυο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλές διευθύνσεις και πιστωτικές κάρτες 

στοGoogle Checkout. 

• Παρακολουθήστε την κατάσταση των παραγγελιών σας. Όλες οι αγορές σας 

καταγράφονται στη σελίδα "Ιστορικό αγορών". 

• ∆ιατηρήστε ασφαλή τα στοιχεία σας. Η ισχύουσα πολιτική προστασίας από απάτη 

σάς καλύπτει από τις µη εξουσιοδοτηµένες αγορές που γίνονται µέσω του Google 

Checkout. Επίσης, δεν κοινοποιούµε το ιστορικό αγορών σας ή τον πλήρη αριθµό της 

πιστωτικής κάρτας σας µε πωλητές. 

Ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

  Πάµε στη κεντρική σελίδα Google Checkout  http://checkout.google.com. 

 

•    Κλικάρουµε πάνω δεξιά στο κόκκινο κουτάκι που γράφει ΕΓΓΡΑΦΗ. 

•    Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας και το κωδικό της πιστωτικής µας κάρτας 

και κλικάρουµε ∆ηµιουργία λογαριασµού. 

•   Πηγαίνουµε στην σελίδα του Google Checkout Home/Administer/Store 

administration/ Configuration/Google Checkout settings. Εδώ βλέπουµε ότι 

χρειαζόµαστε το Merchant ID και το Merchant Key. Για να τα βρούµε πάµε 

στο http://checkout.google.com/sell . Αυτό  το link µας στέλνει στη δική µας 

σελίδα διαχείρησης στο Google Checkout. Κάνουµε εγγραφή (Sign 
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up) αιτούµαστε για Merchant ID και  Merchant Key.Αυτά έρχονται σε εµάς 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου(e-mail). 

•   Πάµε στο Home/ Administer /Store administration/Configuration/Google 

Checkout settings και τοποθετούµε το Merchant ID και το  Merchant Key. 

• Κλικάρουµε Save configuration 

• Πάµε στο Administer/Store administration/Configuration/Cart settings /Cart 

panes και ελέγχουµε το pane του Google Checkout 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5ο  Ανάλυση και Σχεδίαση   

5.1        Καταγραφή απαιτήσεων συστηµάτων 

Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης εφαρµόζεται σε αντικειµενοστραφείς 

µεθολογίες ανάπτυξης λογισµικού και ιστότοπων. Βασικό του πλεονέκτηµα είναι 

ότι επικεντρώνεται στις απαιτήσεις του χρήστη κάτι που αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό για την επιτυχία ενός έργου. Κατά τη φάση της υλοποίησης ενός 

έργου έχουν καταγραφεί οι απαιτήσεις του χρήστη οπότε κατά τη φάση της 

καταγραφής των περιπτώσεων χρήσης µελετώνται όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης 

που µπορούν να προκύψουν. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµά µας θα περιέχει προϊόντα  υπόδησης (παπούτσια, 

µπότες, παντόφλες) αντρικά και γυναικεία. Αρχικά θα πρέπει να περιγράψουµε τα 

χαρακτηριστικά που θα έχει το κάθε προϊόν αλλά και τις διάφορες τιµές  των ειδών. 

Η πώληση γίνεται µέσα από τη σελίδα δικτύου της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας 

ψηφιακές φόρµες παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει ως βασικούς 

χρήστες τους πελάτες του. Κάποιοι µπορεί αν είναι απλοί επισκέπτες. 
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Οποιοσδήποτε µπορεί να γίνει πελάτης του e-shop ακολουθώντας µία τυπική 

διαδικασία εγγραφής στην οποία δίνει τα προσωπικά του στοιχεία, διεύθυνση 

αποστολής, όνοµα χρήστη και κωδικό που επιθυµεί να έχει στο συγκεκριµένο 

σύστηµα. Το e-shop καθορίζει και σε τιµή θα πωληθεί το κάθε προϊόν. Ένας 

πελάτης του e-shop µπορεί να περιηγηθεί σε αυτό µέσω της ιστοσελίδας του. Ο 

πελάτης µπορεί να επιλέξει ποια κατηγορία τον ενδιαφέρει και να πλοηγηθεί. Εάν ο 

πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα προϊόν προς πώληση τότε πρέπει να το 

προσθέσει στο καλάθι αγορών του. Για να ολοκληρωθεί η αγορά ο πελάτης πρέπει 

να κάνει checkout. Τη στιγµή που επιλέγει το checkout, σε περίπτωση που δεν έχει 

συνδεθεί µε τα στοιχεία του, το σύστηµα του ζητάει να συνδεθεί. Το σύστηµα 

διατηρεί αποθηκευµένη τη διεύθυνση αποστολής που είχε δώσει ο χρήστης κατά 

την εγγραφή. Έτσι εάν ο πελάτης δε θέλει να αλλάξει κάποιο από αυτά τα δύο 

προχωράει άµεσα στην αγορά του προϊόντος. Ο πελάτης µπορεί να αγοράσει και 

να πληρώσει το προϊόν µε έναν από τους τρόπους που διαθέτει το κατάστηµα , είτε 

µε κατάθεση στην τράπεζα , είτε µε µετρητά είτε µε PayPal. Επίσης µπορεί να 

επιλέξει και τον τρόπο αποστολής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο πελάτης 

θέλει να αλλάξει τη διεύθυνση αποστολής ή/και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, 

τα αλλάζει και στη συνέχεια ολοκληρώνει την αγορά του. Μετά την ολοκλήρωση 

της αγοράς, το e-shop στέλνει στον πελάτη ένα email στο οποίο τον ενηµερώνει για 

τον αριθµό της παραγγελίας του, για το ποια προϊόντα περιλαµβάνει, καθώς επίσης 

και για την προβλεπόµενη ηµεροµηνία παράδοσης. Η παραγγελία σε αυτό το 

σηµείο θεωρείται επιτυχής. Για την επιστροφή ενός προϊόντος ο πελάτης 

εισέρχεται στο σύστηµα µε τα στοιχεία του και διαλέγει την επιλογή «επιστροφές». 

Το σύστηµα του εµφανίζει µία λίστα µε όλα τα προϊόντα που έχουν αποσταλεί σε 

αυτόν και µπορούν να επιστραφούν. 8 

 

5.2 ∆ιαγράµµατα Χρήσεως 

Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που καταλήγουν σε ένα αποτέλεσµα χρήσιµο στον 

εξωτερικό actor. Μια περίπτωση χρήσης ενεργοποιείται από έναν actor.Προσφέρει 

ένα χρήσιµο αποτέλεσµα στον εξωτερικό actor και αποτελεί  µια πλήρης περιγραφή. 

Ένα κοινό λάθος είναι η διαίρεση µιας περίπτωσης χρήσης σε µικρότερα 

                                                 
8 Πτυχιακή Εργασία των φοιτητριών Καµπουρογιάννη Σαλώµη και Ναούµη Ελένη µε θέµα: 
«∆ηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε χρήση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 
(CMS ) Drupal» Μεσολόγγι 2017 
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διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης. Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που 

καταλήγουν σε ένα αποτέλεσµα χρήσιµο στον εξωτερικό actor. 

 

 

Εικόνα 54: Βασικές εργασίες του  χρήστη στο σύστηµα 
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Εικόνα 27: -Τρόπος πληρωµής των προϊόντων -chekout 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Αναζήτηση και αγορά προϊόντων  του  χρήστη στο σύστηµα 
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5.3 Ενδεικτικές οθόνες 

 

 

Στην  περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης γίνεται αναφορά σε οθόνες του συστή-

µατος που Θα αναπτυχθεί. Η σχεδίαση αυτών των οθονών (διεπαφές χρήστη) 

αποτελεί τµήµα της ανάλυσης των απαιτήσεων, όπου επιχειρούµε να αγοράσουµε ένα 

προϊόν ηλεκτρονικά και να το προσθέσουµε στο καλάθι. Οι οθόνες αποτυπώνουν τη 

σχέση του  τελικού χρήστη και του αναλυτή µε σκοπό την αποσαφήνιση της 

λειτουργικότητας και τη διευκρίνιση τυχόν ασαφειών στις απαιτήσεις.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Ενδεικτική οθόνη σύνδεσης του χρήστη ως εγγεγραµµένος πελάτης 
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Εικόνα 30: Ενδεικτική οθόνη για την αγορά  ενός προϊόντος 

 

 

Εικόνα 31: Ενδεικτική οθόνη για την αναζήτηση ενός  προϊόντος 
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Εικόνα 32: Ενδεικτική οθόνη για Checkout 

 
5.4 Χάρτης ιστότοπου   

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η θέση του e-shop. 

 

 

Εικόνα 33: Χάρτης Ιστοτόπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Κεφάλαιο 6o  

6.1 Στατιστική Ανάλυση - Κίνηση Ιστοσελίδας 

 

Για να ελέγχουµε την επισκεψιµότητα που έχει το http://dev-e-shoes.pantheonsite.io 

θα χρησιµοποιήσουµε το Google Analytics. Το Google Analytics είναι µια από τις 

κορυφαίες υπηρεσίες της Google, που παρέχεται δωρεάν και η οποία προσφέρει 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την επισκεψιµότητα µίας ιστοσελίδας. 

Ενδεικτικά, µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας βλέπουµε  το πώς οι επισκέπτες 

έφτασαν στην ιστοσελίδα µας, τι χρόνο διέθεσαν σε ποιες εσωτερικές σελίδες, καθώς 

και πολλές ακόµη πληροφορίες που µπορούν να µας βοηθήσουν κατά την 

βελτιστοποίηση του site. Ακόµη είναι δυνατόν να αναλύσουµε τα αποτελέσµατα από 

πιθανές διαφηµιστικές εκστρατείες που  βάλαµε µέσα από αυτό. Θα σας ζητηθούν τα 

στοιχεία της ιστοσελίδας, δηλαδή το όνοµα και η διεύθυνση, τα προσωπικά σας 

στοιχεία, η περιοχή και η χώρα σας. Τέλος, απαιτείται να συµφωνήσετε µε τους 

όρους χρήσης της υπηρεσίας. Αµέσως µόλις προστεθεί η νέα ιστοσελίδα, το 

Analytics σας παρέχει τον κώδικα, τον οποίο καλείστε να προσθέσετε στην 

ιστοσελίδα σας. Η εγκατάσταση του κώδικα απαιτεί βασικές γνώσεις HTML.  

Εγκαθιστούµε το πρόσθετο  Google Analytics Dashboard for WP. 

 

Εικόνα 55 Εγκαθιστούµε το πρόσθετο  Google Analytics Dashboard for WP 
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Ενεργοποιούµε στον λογαριασµό µας στο Google Analytics τον ιστότοπο του 
καταστήµατος 
https://analytics.google.com  
∆ιαχειριστής Ιδιοκτησία | ∆ηµιουργία νέας ιδιότητας 

 
 
 
Εικόνα 56 Λογαριασµός στο Google Analytics 

 
Λήψη αναγνωριστικού παρακολούθησης 

  
Γυρίζουµε στη διαχείριση του καταστήµατος Google Analytics | General settings 
Authorize  Plugin 
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Εικόνα 57 Save Access Code 
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Συµπεράσµατα 

Η παρούσα πτυχιακή είχε σαν σκοπό, όπως αναφέραµε και στην αρχή, την θεωρητική 

και την πρακτική κατανόηση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, βασισµένο στην 

πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα Woocommerce CMS. Αρχικά, έγιναν αναφορές στις 

βασικές έννοιες του ∆ιαδικτύου, του ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και των εννοιών 

γενικότερα που έχουνε να κάνουµε µε την κατασκευή ιστοσελίδων. Στη συνέχεια 

αναλύθηκαν τόσο η δοµή που χρησιµοποιήθηκε, όσο και οι εγκαταστάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν, όπως ήταν αυτή της ελληνικής γλώσσας. Η εργασία 

ολοκληρώθηκε µε την βηµατική ανάλυση του ηλεκτρονικού καταστήµατος  

Ο χρήστης θα µπορεί να αναζητάει, να συγκρίνει και να αγοράζει οτιδήποτε 

χρειαστεί, ανά πάσα στιγµή. Και από τη µεριά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όµως, 

θα µπορεί να προσφέρει και να παρουσιάζει τα προϊόντα του µε άµεσο και προσιτό 

τρόπο, ώστε να προσεγγίσει όσους περισσότερους καταναλωτές επιθυµεί.  

Η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος αποτελεί σήµερα µία απλή και 

καθόλου χρονοβόρα υπόθεση. Η διαµόρφωση και η λειτουργία του είναι σύµφωνα µε 

τις επιθυµίες και τι ακριβώς πρέπει να εκτελεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

χρηστών  και να τους διευκολύνει. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν τόσο στην 

κατασκευή και διαχείριση µιας ιστοσελίδας όσο και στην επεξεργασία και κατανόηση 

κυρίως του κώδικα ήταν πολλές. Απαιτήθηκαν πολλές ώρες έρευνας, διορθώσεις και 

λάθη, αλλά το αποτέλεσµα, η γεύση που µένει απ όλη αυτήν την εµπειρία άξιζε τον 

κόπο.  

Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µια σελίδα ευχάριστη µε πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό και άκρως κατατοπιστικές πληροφορίες για να αφήσουν ευχαρι-

στηµένο και τον πιο απαιτητικό χρήστη. ∆ηµιουργήσαµε την πρώτη µας δυναµική 

ιστοσελίδα µε αρκετό κόπο και πολλή υποµονή καθώς και µε τη βοήθεια του 

επιβλέποντα καθηγητή µας.  Η ευχαρίστησή µας είναι µεγάλη καθώς νιώθουµε 

υπερήφανες έστω και αυτό το µικρό ηλεκτρονικό κατάστηµα ολοκληρώνοντας έτσι 

µε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την ακαδηµαϊκή µας  εµπειρία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.  
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