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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αυτή η εργασία είναι µια προσπάθεια σύγκρισης των εφαρµογών ηλεκτρονικού 

εµπορίου για το εργαλείο Joomla, έκδοση 3.8.x. 

∆υο διαφορετικές εφαρµογές έχουν µελετηθεί και εµφανιστεί τα οποία έχουν 

εγκατασταθείτε στο λογισµικό του Joomla. Κατά τη διάρκεια της µελέτης, 

αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες τους καθώς και τις καλύτερες 

δυνατότητές τους. 

Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών και των 

λειτουργιών για τα δυο components για να προσφέρουµε την καλύτερη επιλογή από 

για µελλοντικούς χρήστες.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  
 

1.1 Γενικά 

 

Το ∆ιαδίκτυο έγινε διάσηµο το 1995, αλλά ξεκίνησε το 1969. Όλοι το γνωρίζουν ως 

Internet. Το διαδίκτυο ανήκει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και δίνει την αλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών. Βασίζεται σε τεχνολογικά πρωτόκολλα, κυρίως TCP 

/ IP. Η πρώτη σύνδεση ενέκρινε την επικοινωνία µέσω υπολογιστή µέσω 

τηλεφωνικών γραµµών.(University of California). 

Οι πωλήσεις µέσω διαδικτύου γίνονται πιο δελεαστικές για τους επιχειρηµατίες, αν 

και τα ποσοτικά οικονοµικά αποτελέσµατα στην Ευρώπη είναι έναντι ανίσχυρα. Η 

επέκταση ενός ιστότοπου για µια επιχείρηση είναι παραπάνω οµόγνωµη µε µια 

στρατηγική ανταγωνισµού και ρεκλάµας. Ακόµη και για έναν µικρό ανεπηρέαστο 

επιχειρηµατία, ένας ιστότοπος χαρίζει ένα παράθυρο εµφάνισης, καθιστώντας το 

ορατό και προσβάσιµο ακόµη και αν τα έσοδά του είναι χαµηλά. Το εµπόριο στο 

∆ιαδίκτυο έχει αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα. 

Καταρχάς, ακυρώνονται οι µεσαίοι µεσολαβητές, γεγονός που εγκρίνει µικρότερες 

τιµές από τις παραδοσιακές συναλλαγές. Από την µεριά των καταναλώσεων, το 

κόστος διαχείρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας παραγγελιών µπορεί να 

περιοριστεί στο ελάχιστο. Οι πελάτες µπορούν επίσης να βρουν προσόντα εάν 

αγοράζουν ηλεκτρονικά. ∆εν χρειάζεται να µεταφερθείτε από το σπίτι και να χάσετε 

χρόνο, µπορεί να πληροφορηθεί από ηλεκτρονικούς καταλόγους για προϊόντα µε ήχο 

και εικόνα. Μπορεί επίσης να συσχετίζει τις τιµές και τις υπηρεσίες ανταγωνιστικών 

οργανισµών και πάνω από όλα, µπορεί να είναι βελτιωµένα πληροφορηµένη σχετικά 

µε τη διανοµή των προϊόντων, η οποία πραγµατοποιείται αργά µε τον µοντέρνο τρόπο 

πώλησης. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να συντελέσει στην ανανέωση των εµπορικών 

πρακτικών και να ανταποκριθεί στις ελπίδες των παραδοσιακών καταναλωτών, στην 

τακτική µε την οποία ο πελάτης δεν εξουσιάζει πάντα και συχνά ταυτίζεται µε τη 

χειραγώγηση. 

 

1.2 Σκοπός της πτυχιακής εργασίας 

 

Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό στη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

βιντεοπαιχνιδιών χρησιµοποιώντας τη τεχνολογία Joomla και την εφαρµογή 

ηλεκτρονικού καταστήµατος VirtueMart και Hikashop. Ο ιστότοπος θα περιέχει όλα 

τα χρειαζούµενα χαρακτηριστικά και ικανότητες τόσο για τον επισκέπτη-χρήστη του 

ιστότοπου όσο και για τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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1.3 ∆οµή της πτυχιακής εργασίας 
 

Το πρώτο κεφάλαιο εκθέτει κάποια εισαγωγικά, καθώς και το στόχο αλλά και τη 

κατασκευή της πτυχιακής.  

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Αρχικά, 

δίνεται ο ορισµός του ηλεκτρονικού εµπορίου και µια ιστορική έρευνα αυτού. Στη 

συνέχεια, γίνεται αναπαράσταση των διαφόρων χαρακτήρων του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και εµφανίζεται και µια διάταξη του, βάσει του τύπου συναλλαγών. Επίσης, 

γίνεται µια σχέση στα κέρδη του ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και στην ασφάλεια 

που έχουν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους τρόπους πληρωµής στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωµών.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αναπαράσταση των τεχνολογιών µε τις οποίες µπορεί 

να γίνει η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η χρήση διαχείρισης περιεχοµένου Joomla και οι 

ικανότητες-επιλογές που παρέχει. Παρουσιάζονται τα βήµατα ίδρυσης και εµφάνισης 

περιεχοµένου, µέσω του περιβάλλοντος διαχείρισής του. Η εγκατάσταση του Joomla 

στο κεφάλαιο αυτό έγινε µε τη βοήθεια του Biz.nf. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρµογή διαχείρισης ηλεκτρονικού 

καταστήµατος VirtueMart. Αναλυτικά αναλύονται της ιδιότητες της πλατφόρµας και 

οι ικανότητες που παρέχονται στον διαχειριστή και στους χρήστες του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος  

Στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρµογή διαχείρισης ηλεκτρονικού 

καταστήµατος Hikashop και τις ικανότητες του. 

Και στο όγδοο γίνεται η αξιολόγηση σύγκριση µεταξύ Hikashop και Virtuemart. 
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Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρονικό Εµπόριο  
  

2.1 Ορισµός Ηλεκτρονικού Εµπορίου  
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο ή e-commerce καλύπτει το φάσµα των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στο ∆ιαδίκτυο αφενός ανάµεσα επιχειρήσεων 

και πελατών και αφετέρου ανάµεσα επιχειρήσεων. 

Το 1994, οι επιχειρήσεις σε ΗΠΑ, στον Καναδά και στη συνέχεια στην Αυστραλία, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Νοτιοανατολική Ασία παρακολουθήσαν ότι θα 

µπορούσαν να ταιριάσουν το παλιό email µε το WWW και να έρχονται σε επαφή µε 

συνεργάτες, προµηθευτές και πελάτες τους. 

Για το µάρκετινγκ, αυτό ήταν ένα µεγάλο βήµα, καθώς επιπλέον και µια µικρή 

περιφερειακή επιχείρηση µπορεί να προβληθεί µε λογικό κόστος ακόµα και στην 

παγκόσµια αγορά. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη µεταφόρτωση πληροφοριών σχετικά µε 

την επιχείρηση που µπορούν να προβληθούν ως σελίδες υπερκειµένου από 

οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεµένο σε δίκτυο και κατάλληλο λογισµικό 

πλοήγησης. (Ζωγόπουλος, 2006) 

Από την άλλη µεριά, υπάρχει µια παρόµοια απάντηση από την άποψη των χρηστών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παγκοσµίως, οι οποίοι συνδέονται µε το διαδίκτυο για να 

χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το WWW. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την ανάπτυξη του WWW προόδευσε ειδικευµένο 

λογισµικό που επιτρέπει όχι µόνο την εµφάνιση των επιχειρήσεων, αλλά και την 

πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών τους µέσω του ∆ιαδικτύου, την έναρξη µιας 

νέας εποχής στο διεθνές εµπόριο. 

Στην πραγµατικότητα υπήρχαν συγκεκριµένες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου για 

παράδειγµα στον τµήµα των ηλεκτρονικών τραπεζών (ΕFΤ) ή στον επιχειρηµατικό 

κόσµο µε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI). Επιπλέον, το WWW επέτρεψε 

επίσης πλήρη προβολή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σήµερα, πολλοί από τους διαθέσιµους ιστότοπους ενισχύουν εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου, οι οποίες έχουν τώρα ένα διαφοροποιηµένο χαρακτηριστικό 

όνοµα, ανάλογα µε το ζεύγος των συνεργατών. Συνοδεύουν οι κατηγορίες των 

εφαρµογών ηλεκτρονικού καταστήµατος. (Kotler, 2008): 

1. B2B. Business to Business: Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων. 

2. B2C. Business to Consumer: Συναλλαγές µεταξύ επιχείρησης και τελικού 

καταναλωτή. 

3. C2C. Consumer to Consumer: Συναλλαγές µεταξύ δηµόσιων 

καταναλωτών, π.χ. µέσω δηµοπρασιών χρησιµοποιηθέντων ειδών. 

4. P2C. Public to Consumer: Συναλλαγές µεταξύ δηµόσιων φορέων και 

ατόµων, π.χ. έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

5. P2B. Public to Business: Συναλλαγές µεταξύ δηµόσιων φορέων και 

επιχειρήσεων, όπως η υποβολή φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ µε 

ηλεκτρονικό τρόπο. 
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Στις προαναφερθείσες εφαρµογές, χρησιµοποιούνται αφενός µερικά ειδικευµένα 

σχεδιασµένα εργαλεία λογισµικού και εξυπηρετούνται οι διάφορες υποχρεώσεις των 

δηµόσιων, επιχειρηµατικών και ιδιωτικών καταναλωτών. 

 

2.2 Ιστορική Αναδροµή Ηλεκτρονικού Εµπορίου  
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο ξεκίνησε το 1970, µε το πρώτο βήµα στη µεταβίβαση 

ηλεκτρονικού χρήµατος, το οποίο εγκρίνει στους οργανισµούς να µεταδίδουν 

κεφάλαια από το ένα µέρος στο άλλο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο όµως, δεν διέµεινε 

µόνο ανάµεσα οργανισµών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά προόδευσε 

επίσης στην ηλεκτρονική µεταφορά κοινών εγγράφων. Επίσης, έχουν παραχθεί 

πολλές άλλες εφαρµογές, όπως συστήµατα κρατήσεων για αεροπορικές εταιρείες και 

µη εταιρείες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές κλπ. (∆ηµητριάδης, 2003). 

Από το 1995, έχουν παραχθεί πολλές εφαρµογές τόσο για πωλήσεις όσο και για 

εφαρµογές ηλεκτρονικής γνώσης. Αρχικά, στην Αµερική και στη συνέχεια σε όλο τον 

κόσµο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν µια διαδικτυακή τοποθεσία στο 

διαδίκτυο για να διαφηµίζουν και να υποστηρίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους. Από το 1999, έχουµε σταµατήσει να µιλάµε αποκλειστικά για το B2C και 

πήγαµε στο B2B, και από το 2001 το B2E. (Athitakis, 2003). 

  

2.3 Ταξινόµηση Ηλεκτρονικού Εµπορίου Βάσει της Φύσης των Συναλλαγών  
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να διαχωριστεί µε βάση τους συµµετέχοντες στη 

συναλλαγή. Με βάση αυτή την κατάταξη, υπάρχουν οι ακόλουθες συναλλαγές. 

(Kotler, 2008): 

• Επιχειρήσεις µε Επιχειρήσεις (B2B). Στην περίπτωση αυτή, και οι δύο µεριές 

των τµηµάτων είναι είτε επιχειρήσεις είτε οργανισµοί. Μια επιχείρηση που 

µπορεί να θεωρηθεί B2B είναι η Marks & Spencer. Οι συναλλαγές αυτές 

αποτελούνε το 85% του όγκου του ηλεκτρονικού εµπορίου. (Michael, 2002). 

• Επιχειρήσεις µε καταναλωτές (B2C). Οι συναλλαγές στην περίπτωση αυτή 

είναι συναλλαγές λιανικής είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό 

πολλές φορές οι συναλλαγές B2C ονοµάζονται επιπλέον ένα ηλεκτρονικό 

περιορισµό λιανικής πώλησης. Τέτοιες συναλλαγές γίνονται στο Amazon. 

• Επιχειρήσεις µε µια επιχείρηση µε έναν καταναλωτή (B2B2C). Στην περίπτωση 

αυτή, µια επιχείρηση δίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε µια άλλη 

εταιρεία που έχει δικούς της πελάτες. Το τελευταίο προϊόν παρέχεται χωρίς 

προστιθέµενη αξία. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να πουλάει µια 

άλλη εταιρεία τα προϊόντα της χονδρικά σε έναν έµπορο λιανικής, ο οποίος µε 

τη τάξη του δίνει στον καταναλωτή.   

• Καταναλωτής µε επιχειρήσεις (C2B). Αυτή η οµάδα συναλλαγών περιέχει όλα 

αυτά που γίνονται από έναν καταναλωτή και µια επιχείρηση. Οι συναλλαγές 

αυτές πραγµατοποιούνται κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου. Ένας καταναλωτής στο 

διαδίκτυο αναζητάει να ανακαλύψει µια επιχείρηση ώστε να µπορεί να πουλάει 

προϊόντα που διατηρεί. 
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• Καταναλωτής µε καταναλωτή (C2C). Εδώ ένας καταναλωτής ασχολείται µε 

έναν άλλο καταναλωτή. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό όταν κάποιος σχεδιάζει 

όπως λειτουργεί το Ebay. 

• Επιχειρήσεις µε υπαλλήλους (B2E). Σε αυτήν την κατηγορία, µια επιχείρηση 

ασχολείται µε τους υπαλλήλους της µέσω υπηρεσιών, πληροφοριών ή ακόµα 

και προϊόντων που τους παρέχουν. 

• Ανταλλακτήριο µε ανταλλακτήριο (E2E). Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν 

πολλοί πωλητές αλλά και πολλοί αγοραστές. Με άλλα λεγόµενα, είναι µια 

δηµόσια διαδικτυακή αγορά.  

• Κινητό εµπόριο (mCommerce). Οι συναλλαγές γίνονται µέσω φορητών 

συσκευών αυτή τη φορά. Για παράδειγµα, µπορείτε να κάνετε µια παραγγελία ή 

τραπεζική µεταφορά µέσω του smartphone σας. 

• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (EGovernment). Μια κυβερνητική οντότητα 

µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της ή να κάνει αγορές από µια επιχείρηση 

(G2B) ή ακόµα και από έναν πολίτη (G2C). 

 

2.4 Οφέλη Ηλεκτρονικού Εµπορίου  
 

2.4.1 Οφέλη Επιχειρήσεων  

 

Τα οφέλη για τους οργανισµούς είναι τα εξής. (Clinton, 2003): 

• Προσέγγιση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο προεκτείνει τις 

αγορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μια εταιρεία που δίνει ένα µικρό 

κεφάλαιο ανακαλύπτει καλούς προµηθευτές γρήγορα και εύκολα, µε 

µεγαλύτερους πελάτες και τους περισσότερο κατάλληλους εµπορικούς 

εταίρους σε όλο τον κόσµο. Αυτή η επέκταση της πελατειακής αφετηρίας και 

των προµηθευτών βοηθά τους οργανισµούς να κερδίσουν µεγαλύτερες 

πωλήσεις και να αγοράσουν φθηνότερα. 

• Πτώση κόστους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο ελαττώνει το κόστος που απαιτείται 

για την εκτύπωση σε χαρτί διαφόρων πληροφοριών επεξεργασίας, διανοµής 

και αποθήκευσης. Έτσι, το κόστος εκτύπωσης και δροµολόγησης είναι 

πραγµατικά µηδενικό. 

• Αναβαθµίσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού. Το ηλεκτρονικό εµπόριο ελαττώνει 

τα προβλήµατα της αλυσίδας εφοδιασµού, όπως καθυστερήσεις παράδοσης 

και υπερβολικό απόθεµα. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες εξοικονοµούν δεκάδες 

δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως απλά κατασκευάζοντας τα αυτοκίνητα στην 

τάξη αντί να τα εµφανίζονται στην βιτρίνα των αντιπροσωπειών. 

• Μακριές ώρες λειτουργίας: 24/7/365. ∆εν υπάρχει χρόνος λειτουργίας στον 

Ιστό, όπως γίνεται µε τα καταστήµατα, και κατ' ακολουθίαν δεν υπάρχει 

παραπάνω κόστος για τις υπερωρίες. 

• Εξειδίκευση. Η εξειδίκευση του προϊόντος µετά την κατασκευή µε την 

παραγγελία ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας είναι οικονοµική και προκαλεί 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα καταστήµατα που συνοδεύουν αυτή τη 

στρατηγική. Ένα παράδειγµα είναι η Dell Computer C. 

• Νέα επιχειρηµατικά πρότυπα. Με το ηλεκτρονικό εµπόριο, δηµιουργούνται 

πολλά καινοτόµα επιχειρηµατικά πρότυπα, µε αποτέλεσµα ένα στρατηγικό 

πλεονέκτηµα και µια µεγέθυνση των επιχειρηµατικών κερδών. Ένα 
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παράδειγµα ενός τέτοιου καινοτόµου επιχειρηµατικού πρότυπου είναι η 

οµαδική εργασία που συνδυάστηκε µε αντίθετη δηµοπρασία. 

• Εξειδίκευση Προµηθευτών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο συνεργεί στην ανάπτυξη 

επιχειρήσεων µεγάλης εξειδίκευσης που δεν είναι οικονοµικά δυνατές στην 

τακτική αγορά. Ένα παράδειγµα της εξειδίκευσης ενός πωλητή είναι ένα 

κατάστηµα παιχνιδιών για ζώα, το οποίο στο διαδίκτυο µπορεί και κάνει 

δουλειά ενώ στο πραγµατικό κόσµο οι αγοραστές θα ήταν µερικοί. 

• Ταχεία εισαγωγή στην αγορά. Η ιδέα τεκταίνεται και υλοποιείται σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα λόγω της αναβαθµισµένης συνεργασίας και της 

επικοινωνίας µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

• Χαµηλότερο κόστος επικοινωνίας. Το κόστος επικοινωνίας περιορίζεται από 

το ηλεκτρονικό εµπόριο. Το ∆ιαδίκτυο έχει το χαµηλότερο κόστος όλων των 

άλλων µέσων. 

• ∆ραστική τροφοδοσία. Η δραστική τροφοδοσία ηλεκτρονικού εµπορίου 

ελαττώνει το κόστος διαχείρισης κατά παραπάνω από 80% και κατά 

ακολουθία επιπλέον τις τιµές από 5-15% και χρόνο παραγωγής από 50% ή 

παραπάνω. 

• Ενισχυµένες επικοινωνίες µε τους πελάτες. Με το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι 

εταιρείες έχουν τη ικανότητα να επικοινωνούν στενότερα µε τους πελάτες 

ακόµη και µε διαµεσολαβητές. Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία, οι 

υπηρεσίες και τα προϊόντα είναι εξατοµικευµένα και εποµένως η διαχείριση 

επικοινωνιών µε πελάτες (CRM) είναι βελτιωµένη. 

• Ενηµερωµένο υλικό για την εταιρεία. Στο διαδίκτυο γίνεται ενηµέρωση των 

αξιών στους τιµοκαταλόγους άµεσα και όλες οι γνώσεις για την εταιρεία είναι 

καθηµερινές. 

• ∆εν χρειάζονται αδειοδοτηµένες λειτουργίες και αµοιβές. Οι εταιρείες στο 

διαδίκτυο δεν θέλουν άδεια λειτουργίας και είναι απαλλαγµένες από την 

πληρωµή διαφόρων τελών. 

• Άλλα οφέλη. Άλλα οφέλη περιλαµβάνουν αυξηµένη πρόσβαση σε γνώσεις, 

ελαττωµένη χρήση χαρτιού, αυξηµένη δηµιουργικότητα, απλουστευµένες 

διαδικασίες, λειτουργική ευελιξία κλπ. 

  

2.4.2 Οφέλη Καταναλωτών  

 

Τα πλεονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για τους πελάτες είναι τα εξής 

(Clinton, 2003): 

• Παντού εµφάνιση. Οι πελάτες έχουν τη ικανότητα να κάνουν ηλεκτρονικές 

συναλλαγές για ψώνια και εµπορικές συναλλαγές ανά πάσα στιγµή και καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, οπουδήποτε και αν είναι.  

• Περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πελάτες του ηλεκτρονικού εµπορίου 

µπορούν να διαλέξουν ανάµεσα πολλών προµηθευτών και πολλών προϊόντων. 

• Φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πελάτες από τον περιοχή κατοικίας 

τους ανακαλύπτουν φθηνότερα προϊόντα και κάνουν ταχείες συγκρίσεις 

ανάµεσα διαφορετικών εταιρειών.  

• Άµεση µεταβίβαση. Ταχεία παράδοση προϊόντων στον περιοχή κατοικίας σας. 

• ∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών. Οι πληροφορίες ανεξάρτητα µε τα προϊόντα 

που διατίθενται προς πώληση µπορούν να µεταφορτωθούν ταχέως και η 

στήριξη πολυµέσων είναι βελτιωµένη.  
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• Συµµετοχή σε δηµοπρασίες. Οι πελάτες ηλεκτρονικού εµπορίου έχουν την 

περίσταση να δεχθούν µέρος σε εικονικές δηµοπρασίες, όπου οι καταναλωτές 

εξαγοράζουνε γρήγορα συλλεκτικά αντικείµενα και οι ντίλερ πωλούν επίσης 

τα προϊόντα τους γρήγορα. 

 

2.5 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων  
 

Με την ταχεία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου, τόσο οι πελάτες όσο και οι επιχειρήσεις 

παρέλαβαν ένα νέο, αποκλειστικό τρόπο επικοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Η επικοινωνία αυτή είναι χαµηλού κόστους, άµεσα, γρήγορα, 

συµβάλλοντας στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπάρχουν όµως και 

προβλήµατα ανάµεσα αυτής της ανακοίνωσης βασισµένης στην ασφάλεια του 

εµπορίου. Το θέµα της ασφάλειας του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει γνωστοποιηθεί 

στο ευρύ κοινό. Είναι ένα σοβαρό ζήτηµα που πρέπει να γνωρίζετε σήµερα. Για 

παράδειγµα, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε τι γίνεται εάν κάθε µέρα εξαφανίζεται το 

10% του αποθέµατος ενός καταστήµατος ή εάν µία στις τρεις τραπεζικές συναλλαγές 

αποτύγχαναν. Απλά δεν θα είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. 

Παρά τις σχετικές πληροφορίες, το ζήτηµα της ασφάλειας είναι πολύπλοκο και 

κάποιες φορές σκοτεινό, συνεπώς θα καταβληθεί προσπάθεια να το ερευνήσουµε. 

Όπως σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δεν υπάρχει τελειότητα, δεν υπάρχει 

επαρκή ασφάλεια. Αυτό από τη µία µεριά δεν είναι πολύ σοβαρό. Το αληθινά σοβαρό 

πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει αστυνοµία. Με άλλα λόγια, ο χρήστης του 

∆ιαδικτύου είναι µοναδικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του σε κατευθείαν σύνδεση. 

Υπάρχουν τέσσερις κυρίαρχοι λόγοι για την έλλειψη αστυνοµίας. (Αρσένης 

Πασχόπουλος, 2006): 

� Πρώτον, συνεχίζουνε να υπάρχουν νοµικά κενά σχετικά µε το τι είναι 

παράνοµο στο ∆ιαδίκτυο. 

� ∆εύτερον, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του δικτύου, είναι δύσκολο να 

οριστεί η χώρα της οποίας τα δικαστήρια είναι αρµόδια. 

� Τρίτον, η τεχνολογία δικτύου καθιστά µερικές χαρακτήρες παρανοµίας 

εύκολο και δύσκολο να εντοπιστεί. 

� Τέταρτον, το ∆ιαδίκτυο δεν έχει κεντρική αρχή ή ιδιοκτήτη που παίζει ρόλο 

εποπτικού φορέα. 

Για τους λόγους αυτούς, ο αριθµός των αδικηµάτων που διαπράττονται είναι ένα 

µικρό ποσοστό των αδικηµάτων που διαπράττονται. 

Η θετική µεριά του ζητήµατος είναι ότι οι επιχειρηµατικοί τόποι δεν κινδυνεύουν, 

όπως θα σκεφτόµασταν διαβάζοντας τις εφηµερίδες. Παρόλο που πολλές παράνοµες 

δράσεις είναι διαδεδοµένες στο διαδίκτυο, δεν έχουν τη εµφάνιση που απειλεί τον 

τόπο µιας εµπορικής επιχείρησης. Γενικώς, οι µορφές ηλεκτρονικού εγκλήµατος που 

µας ενδιαφέρουν εδώ είναι λίγες. Ο λόγος για αυτό είναι ότι απαιτείται τεχνογνωσία 

που δεν µπορεί να αποκτηθεί εύκολα. Γενικώς, η ασφάλεια δεν αποτελεί αποτρεπτικό 

συντελεστή για την εξάπλωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Ακόµα δεν έχουµε πει ακόµα τι κατανοούµε µε την ασφάλεια των συναλλαγών. Η 

ασφάλεια της συναλλαγής δεν µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από ένα πελάτη, 

καθώς η συνθήκη όχι µόνο έχει σκοπό να υπερασπίσει από κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο 
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που µπορεί να προκύψει σε µια συναλλαγή αλλά συνίσταται από πολλά συστατικά. 

Με απλά λόγια, θα µπορούσε κανείς να πει ότι κάτω από αυτόν τον όρο ο πελάτης 

τελώντας µια αγορά µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί χωρίς κανένα τρόµο να δώσει 

οτιδήποτε στοιχεία ακόµα και την πιστωτική του κάρτα. 

Πάντως, από την ιδεολογία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, θα µπορούσε κανείς να 

πει ότι δεν έχει γίνει ευνόητο το εύρος των θεµάτων που έχουν αναλογία µε την 

ασφάλειά τους, αν και για αυτόν τον χαρακτήρα επιχειρησιακής ασφάλειας συγκροτεί 

κρίσιµο συντελεστή για να καταφέροµε να επιλύσουµε µε την ανταγωνιστικότητα της 

βιοµηχανίας. Άρα, κάθε επιχείρηση πρέπει να κατακτήσει ότι πρέπει να προσαρµόσει 

µια λύση ή συνδυασµό λύσεων ασφάλειας για να αυξήσει το επίπεδό της. Πάντως, 

εάν µια επιχείρηση δεν παρατηρεί αξιόλογη την ασφάλεια των συναλλαγών, τότε 

είναι επιρρεπής σε κάθε µοχθηρό χρήστη που δοκιµάζει να αντιληφθεί δεδοµένα από 

τις επικοινωνίες αυτής της εταιρείας µε άλλες επιχειρήσεις, προµηθευτές, ακόµη και 

πελάτες. 

Σε αυτό το τµήµα είναι αναγκαίο να αναφέρουµε τις κύριες εµπορικές δράσεις που 

µπορούν να απειληθούν και να εισβάλουν: 

� Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους. 

� Τροποποίηση πληροφοριών. 

� Κλοπή πληροφοριών. 

� Καταστροφή πληροφοριών. 

� ∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

� Παροχή υπηρεσιών χωρίς εξουσιοδότηση. 

� ∆ιακοπή υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. 

� ∆ηµοσίευση στοιχείων σε τρίτους, όπως αριθµός πιστωτικής κάρτας κλπ. 

Από τα παραπάνω, είναι εύκολο να παρακολουθήσουµε ότι κάθε ηλεκτρονική 

επιχείρηση πρέπει να είναι ασφαλές ως κύρια λειτουργία του, ενώ τα δεδοµένα που 

ανταλλάσσονται κατά τις εµπορικές δράσεις είναι ευαίσθητα (π.χ. 

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κ.λπ.). Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να 

ερευνήσουµε τους κινδύνους που απειλούν την εταιρεία και στη συνέχεια να 

χρησιµοποιήσουµε την κατάλληλη τεχνολογία για να κάνουµε ένα σχέδιο ασφαλείας. 

  

2.5.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ασφάλεια  
 

Ένα από τους κύρια τµήµατα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ στον οποίο είναι βέβαια 

να ελέγχεται η ασφάλεια είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο. Άρα, κατά τη σχηµατισµό 

ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να πληρούνται µερικοί όροι (∆ουκίδης, 

2009): 

� Έλεγχος Αυθεντικότητας (authentication).  

� Εξουσιοδότηση (authorization).  

� Εµπιστευτικότητα (confidentiality).  

� Ακεραιότητα (integrity).  

� Μη αποποίηση την ευθύνης (non-repudation). 
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2.5.1.1 Έλεγχος Αυθεντικοποίησης (authentication)  
 

Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας καθορίζει την ταυτότητα που διατείνεται ένας 

χρήστης για να ξεφύγει τις ψηφιακές εξαπατήσεις. Όλα τα τµήµατα που συµµετέχουν 

σε µια συναλλαγή πρέπει να αισθάνονται ότι οι επικοινωνίες στο δικτυωµένο χώρο 

είναι αληθινές. Με διάφορες τεχνολογίες, πριν γίνει µια ηλεκτρονική συναλλαγή, 

ελέγχεται η αυθεντικότητα του χρήστη. Αναλυτικά, τα οργανώσεις ασφαλείας 

επιτυγχάνουν την πιστοποίηση, διασταύρωση και επαλήθευση των πληροφοριών που 

δίνει ο χρήστης µε εκείνους που είναι ήδη αναγνωρισµένοι γι’ αυτόν το σύστηµα. Οι 

µεθοδολογίες επαλήθευσης ταυτότητας είναι οι εξής. (Σωκτ. Κάτσικας, 2004): 

• Επιβεβαίωση της γνώσης των ιδιοκτησιακών πληροφοριών, π.χ. Κωδικός 

πρόσβασης. 

• Κατοχή ιδιοκτησιακών πληροφοριών, π.χ. κλειδί ή κάρτα. 

• Παρουσίαση βιοµετρικών χαρακτηριστικών, π.χ. δακτυλικό αποτύπωµα. 

• Απόδειξη ότι ένας αξιόπιστος τρίτος έχει ήδη πιστοποιήσει τον αιτούντα. 

Προκειµένου να επαληθευτεί η ταυτότητα ενός χρήστη, αυτοί οι συντελεστές πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό και όχι ξέχωρα. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι 

που χρησιµοποιούνται για τη διασφάλιση της πρωτοτυπίας των χρηστών σε 

συστήµατα και δίκτυα περιλαµβάνουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς αριθµούς 

αναγνώρισης, ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά. 

  

2.5.1.2 Εµπιστευτικότητα (confidentiality)  
 

Η εµπιστευτικότητα διασφαλίζει ότι δεν µπορεί να διατελέσει µη εξουσιοδοτηµένη 

αντικατάσταση πληροφοριών και αυτό πρέπει να γίνει µέσω κρυπτογράφησης. Η 

εµπιστευτικότητα στο ηλεκτρονικό εµπόριο διαδραµατίζει αξιόλογο ρόλο κατά κύριο 

λόγο στην προφύλαξη οικονοµικών στοιχείων που ανταλλάσσονται ανάµεσα 

εταιρειών ή επιπλέον και ανάµεσα εταιρειών και πελατών. Σηµαντική επιπλέον είναι 

η προφύλαξη της επικοινωνίας ανάµεσα τους, από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, 

λόγω της ανταλλαγής διαφόρων ειδών ιδιωτικών πληροφοριών. Τα δεδοµένα που 

επιπλέον πρέπει να προστατεύονται συναρτώνται από το χρόνο. Αυτό µπορεί να είναι 

για παράδειγµα ένας τιµοκατάλογος ή µια έκθεση. (Σωκτ. Κάτσικας, 2004). 

Σε γενικές γραµµές, η εµπιστευτικότητα πρέπει να διασφαλίζει: 

� Οι πληροφορίες δεν µπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να 

µεταβληθούν ή να αποκαλυφθούν χωρίς την αναγκαία εξουσιοδότηση. 

� ∆εν είναι δυνατή η παύση των επικοινωνιών µέσω δικτύων. 

 

2.5.1.3 Εξουσιοδότηση (authorization)  
 

Με την εξουσιοδότηση, αφού αναγνωριστεί ο χρήστης, εξασφαλίζεται η πρόσβαση 

σε αναλυτικές γνώσεις και υπηρεσίες. Ένα υπόδειγµα που θα µπορούσε να δοθεί για 

την εξουσιοδότηση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ότι ο πελάτης µπορεί να 
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εξουσιοδοτήσει το κατάστηµα να εξουσιάσει την ισχύ της κάρτας και αν τα χρήµατα 

που περιέχονται σε αυτό µπορούν να πραστατέψουν το ποσό της αγοράς. Η 

εξουσιοδότηση περιέχει µηχανισµούς ελέγχου πρόσβασης, πόρους δικτύου και άδειες 

πρόσβασης. (Σωκτ. Κάτσικας, 2004). 

 

2.5.1.4 Ακεραιότητα (integrity)  
 

Η ακεραιότητα ενισχύει στη διασφάλιση των δεδοµένων όταν µετακινούνται και 

αποθηκεύονται στο δίκτυο µέσω µη εξουσιοδοτηµένων µεταβολών. Αυτό είναι πολύ 

αξιόλογο στο ηλεκτρονικό εµπόριο όταν ένα κατάστηµα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα 

στοιχεία θα εκταθούν στον προορισµό του, χωρίς καµία µετατροπή. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε ψηφιακές υπογραφές. (Σωκτ. Κάτσικας, 2004). 

 

2.5.1.5 Μη Αποποίηση Ευθύνης (non-repudation) 

 

Με αυτό το χαρακτηριστικό, κανένας από τους εµπόρους δεν µπορεί να αρνηθεί να 

συµµετάσχει στη συναλλαγή. Αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει και βοηθά στην 

ύπαρξη της όχι τόσο καλής ασφάλειας που µπορεί να έχει ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα για επικοινωνία µε πελάτες ή άλλες εταιρείες. (Σωκτ. Κάτσικας, 2004). 

 

2.6 Πληρωµές στο ηλεκτρονικό εµπόριο 
 

Η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου και ειδικότερα, η επέκτασή του στον τµήµα του 

εµπορίου έχει επιπλέον φέρει µια δυσκολία αλλαγών στον τρόπο των 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Υπήρξε ανάγκη να εντοπιστούν νέοι τρόποι πιο 

λίγο δαπανηροί, αυτοµατοποιηµένων χρηµατικών συναλλαγών που θα µπορούσαν να 

ισχυρισθούν το νέο εµπόριο ηλεκτρονικού εµπορίου πιο δραστικό σε πρακτικό 

επίπεδο. Θα αποτελούσε εµπόδιο στη χρήση και εξάπλωση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, στην έλλειψη νέου τρόπου πληρωµής, πέραν του παραδοσιακού τρόπου 

µετρητών ή επιταγών. Γεγονότος ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο ο πωλητής και ο 

καταναλωτής είναι µακριά, δεν κατέχουν και δεν διατελούν καµία ιδιαίτερη 

συνεννόηση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει µια µακρινή εµπορική συναλλαγή, 

καθώς το χρηµατικό ισοδύναµο είτε µετρητών είτε επιταγών ζητάει προσωπική 

πωλητή-αγοραστή συνεννόηση. ∆ιαφορετικές λύσεις έχουν αναζητηθεί και 

εντοπιστεί τώρα. Οι πιο εξοικειωµένοι τρόποι πληρωµής σε Ελληνικά και διεθνή 

ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι: Πιστωτικές Κάρτες, Ηλεκτρονικοί Έλεγχοι, 

Έξυπνες Κάρτες, Αντικαταβολή, Τραπεζική κατάθεση, Μεταφορές µεταξύ 

λογαριασµών, PayPal. 
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2.7 Πληρωµές µε αντικαταβολή  
 

Μια ικανοποιητική και δεκτή λύση είναι η αγορά προϊόντων µε αντικαταβολή. Είναι 

µια ικανοποιητικά κοινή µεθοδολογία για συναλλαγές αγοραστή-πωλητή που πωλούν 

εξ’ αποστάσεως. Στην αποστολή µε αντικαταβολή, ο πωλητής στέλνει το προϊόν στον 

αγοραστή µε ταχυδροµική εταιρεία µε εντολή να δώσει το προϊόν στο δεύτερο µε την 

πληρωµή στο ταχυδροµείο ενός χρηµατικού µερίσµατος. Χρηµατικό πόσο είναι η 

τιµή πώλησης του προϊόντος µε καθορισµένες προσαυξήσεις, κατά κανόνα 

συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αποστολής. Αφού το ταχυδροµείο συναθροίσει 

το ποσό και παραδώσει το προϊόν, γυρίζει τα χρήµατα στον πωλητή. Αυτή η 

µεθοδολογία προτιµάται τακτικώς από τους πελάτες διότι βλέπουν το ποσό που 

ανταµείβουν και είναι επίσης σηµαντικό να πληρώνουν όταν δέχονται το προϊόν, 

γεγονός που προσφέρει αίσθηση ασφάλειας. Ο πωλητής, από την άλλη µεριά, 

ξεµπλέκει πλήρως από τη διαδικασία είσπραξης των εισοδηµάτων, δεδοµένου ότι η 

ταχυδροµική εταιρεία αναλαµβάνει αυτή τη διαδικασία. 

Όµως, διατελούν ελαττώµατα αυτής της διαδικασίας. Αυτή είναι η ανεξάρτητα 

τεράστια αργοπορία στην είσπραξη της αγοραίας αξίας εκ µέρους του πωλητή, το 

πρόσθετο κόστος που κατά κανόνα πρέπει από την ταχυδροµική εταιρεία να 

επιληφθεί το ποσό της παράληψης µε αντικαταβολή και τη δυσκολία εφαρµογής ή 

αδυναµία εφαρµογής αυτόν τον τρόπο πληρωµής σε µερικές περιπτώσεις, για 

παράδειγµα σε αγορές όπου ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται σε διαφορετικές 

χώρες. Επίσης ένας ανασταλτικός συντελεστής είναι το περιστατικό ότι αν ο πωλητής 

αποστείλει το προϊόν στον αγοραστή µε µετρητά και ο αγοραστής δεν το δεχθεί ποτέ, 

τότε το προϊόν θα επιστραφεί στον πωλητή, ο οποίος θα ξεπληρώσει για τα έξοδα 

µεταφοράς. 

  

2.8 Κατάθεση χρηµάτων  
 

Ένας άλλος τρόπος πληρωµής που εφαρµόζεται σε µακρινές αγορές είναι η κατάθεση 

χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό του καταστήµατος. Είναι µια εξαιρετικώς παλιά 

µέθοδος. Πάντα υπήρχαν κάποια ελαττώµατα αυτής της µεθόδου που την καθιστούν 

αργοπορία απέναντι του ποσού κατά την µεταβίβαση. Όµως, χρησιµοποιείται σε 

περιπτώσεις όπου ο τρόπος παράδοσης δεν ισχύει ή όταν ο πωλητής δεν δέχεται 

άλλες µεθόδους. 

∆εν είναι προτιµότερο από τους αγοραστές για διάφορους λόγους. Είναι αναγκαίο να 

επισκεφθείτε µια τράπεζα για την καταβολή χρηµάτων, µε την αναµενόµενη σπατάλη 

χρόνου και ταλαιπωρίας, ο καταναλωτής τακτικά αισθάνεται ανασφαλής και έξαλλος 

εάν ο πωλητής τελικά θα στείλει το προϊόν, δεν υπάρχουν εκτιµήσεις εµπιστοσύνης 

του πωλητή. Υπάρχουν επίσης κάποια έξοδα αποστολής υπό µορφή παροχής µιας 

τράπεζας. Από την µεριά του πωλητή, πρέπει να πληροφορηθεί και να επιβεβαιώσει 

ότι ο αγοραστής έχει στείλει χρήµατα για την αποστολή του προϊόντος. Άρα, υπάρχει 

µια σχετικά µεγάλη αργοπορία στην εµπορική διαδικασία. 

Μια διαφοροποίηση αυτού του τρόπου πληρωµής, που συναρτάται αποκλειστικά σε 

εξελιγµένες τεχνολογίες και δίκτυα υπολογιστών, αναλαµβάνει χρήµατα µε τη 

βοήθεια τραπεζικών ATM. Το κέρδος εδώ είναι γρήγορο και 24ωρη εξυπηρέτηση. 
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2.9 Μεταφορές χρηµάτων  
 

Οι µετακινήσεις χρηµάτων από έναν τραπεζικό λογαριασµό σε διαφορετικό, και 

αναλυτικά από τον λογαριασµό του πελάτη σε εκείνο του καταστήµατος, δεν είναι 

ένας νέος τρόπος πληρωµής. Αλλά υφίσταται, µε τη βοήθεια του ∆ιαδικτύου, ένα 

σύγχρονο σύστηµα για να επιτευχθεί αυτό είναι το λεγόµενο Web-Banking ή e-

Banking. 

Το Web-Banking είναι βασικά ένας τρόπος ενσωµάτωσης του τραπεζικού µας 

λογαριασµού από το σπίτι µε τη βοήθεια του διαδικτύου. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης 

τραπεζικού λογαριασµού σχετίζεται µε µια σελίδα διαχειριζόµενου λογαριασµού µε 

τη βοήθεια προσωπικών κωδικών και µπορεί να παραχωρήσει εντολές που θέλει 

έναντι µε το λογαριασµό του. Με κάποια µόνο κλικ, µπορεί να µεταφέρει ένα ποσό 

από το λογαριασµό του σε λογαριασµό ενός καταστήµατος για να εξαγοράσει 

προϊόντα. 

 

2.10 Πιστωτικές – Χρεωστικές κάρτες  
 

Η πιο δηµοφιλής η σύγχρονη µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών είναι η διαχείριση 

πιστωτικών, χρεωστικών και άλλων καρτών. Είναι µια µέθοδος που έχει νικήσει στα 

τελευταία χρόνια. Περίπου το 100% των σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

υποστηρίζουν οπωσδήποτε τη µέθοδο πληρωµής µε κάρτα. Ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα που δεν υποστηρίζει τέτοιες πληρωµές δεν µπορεί να υποχρεώσει έναν 

νέο πελάτη να ολοκληρώσει την παραγγελία του. 

Οι πρώτες κάρτες που συνάντησαν την έγκριση του κοινού ήταν πιστωτικές κάρτες, 

οι οποίες πραγµατικά επιτρέπουν στον πελάτη να προµηθεύεται χωρίς να έχει τα 

χρήµατα διαθέσιµα. Ο πελάτης λαµβάνει µια πίστωση και µπορεί µετέπειτα να 

γυρίσει τα πιστωτικά χρήµατα µε µεγάλο επιτόκιο. 

Τώρα, η χρήση των χρεωστικών καρτών µεγαλώνει ραγδαία. Οι χρεωστικές κάρτες 

κατά κανόνα σχετίζονται µε ειδικευµένο τραπεζικό λογαριασµό. Κάθε φορά που 

γίνεται µια πληρωµή µε την χρεωστική κάρτα, ένα ποσό µετακινείται κατευθείαν από 

τον τραπεζικό λογαριασµό που σχετίζεται µε την κάρτα στο λογαριασµό του πωλητή-

αποδέκτη του ποσού. Η χρεωστική κάρτα έχει το προσόν ότι βοηθάει τον 

καταναλωτή από ανεξέλεγκτες αγορές και συγχρόνως από την υπερβολική χρέωση 

για την αγορά ενός προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται ευχερώς αν ο χρήστης της κάρτας 

καταθέσει στο λογαριασµό του το πόσο της αγορά που σκοπεύει να κάνει. 

Η χρήση αυτών των καρτών βασίζονται σε καθορισµένους χαρακτηριστικούς 

αριθµούς που είναι χαραγµένοι σε αυτά και οι οποίοι αποτελούν το κλειδί για την 

εκτέλεση των πληρωµών. Αυτοί οι αριθµοί είναι ιδιαίτεροι στον ιδιοκτήτη της κάρτας 

και σε καµία περιστατικό δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε τρίτους. Η διαδικασία 

πληρωµής µε τη βοήθεια µιας τέτοιας κάρτας σε ηλεκτρονικά καταστήµατα 

συναρτάται στην εισαγωγή σε ειδικά έντυπα στην ιστοσελίδα των κωδικών και άλλων 

δεδοµένων που είναι χαραγµένα στην κάρτα. Αυτό δίνει το πράσινο φως στον 

πωλητή για να δεχθεί τα χρήµατα για το προϊόν που προµηθεύτηκε ο αγοραστής. Η 

διαδικασία εισαγωγής των κωδικών σε µια φόρµα µέχρι να µετακινηθούν τα χρήµατα 
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στον λογαριασµό του πωλητή είναι µπερδεµένη και γίνεται µε ειδικευµένους 

αλγόριθµους και διαδικασίες. 

 

2.11 Ηλεκτρονικές επιταγές  
 

Οι ηλεκτρονικοί επιταγές είναι η συνηθισµένη συνέχεια των παραδοσιακών επιταγών, 

οι οποίοι τώρα υπογράφονται και µεταφέρονται ηλεκτρονικά. Οι έλεγχοι 

χρησιµοποιούνται για να παραχωρήσουν εντολή µεταφοράς αναλυτικού ποσού από 

τον λογαριασµό του καταναλωτή στο λογαριασµό του πωλητή. 

Ένας ηλεκτρονικός έλεγχος έχει τα ίδια γνωρίσµατα µε έναν εκτυπωµένο έλεγχο. 

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιλαµβάνει τον αριθµό επιταγής, το 

όνοµα του πληρωτή, τον αριθµό του λογαριασµού του πληρωτή και το όνοµα της 

τράπεζας, το όνοµα του δικαιούχου, το πληρωτέο ποσό, τη χρηµατική µονάδα που 

χρησιµοποιήθηκε, την ηµεροµηνία λήξης, την ηλεκτρονική έγκριση του δικαιούχου. 

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι χρησιµοποιούν τεχνολογία ψηφιακής υπογραφής. Όσον 

αφορά την ασφάλεια, ο ηλεκτρονικός έλεγχος φαίνεται καλύτερος από την εκτύπωση, 

δεδοµένου ότι ο αποστολέας µπορεί να φυλαχτεί από εξαπάτηση. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε την κρυπτογράφηση του αριθµού του λογαριασµού µε το δηµόσιο κλειδί της 

τράπεζάς του, έτσι ώστε ο αριθµός λογαριασµού να µην αποκαλυφθεί στον έµπορο. 

  

2.12 Έξυπνες κάρτες  
 

Μια έξυπνη κάρτα είναι ένα πλαστικό ίδιο µέγεθος µε µια πιστωτική κάρτα 

ενσωµατωµένη σε ένα τσιπ. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα µπορεί να περιλαµβάνει 

µονάχα µνήµη ή µικροεπεξεργαστή. Το κύριο πλεονέκτηµα των έξυπνων καρτών 

είναι ότι δίνουν αληθινή κάλυψη των αποθηκευµένων δεδοµένων. Ένα από τα πιο 

ωραίες ιδιότητες των έξυπνων καρτών είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφούν. 

Με την αύξηση της διαθέσιµης υπολογιστικής ισχύος και µνήµης, ο αριθµός των 

εφαρµογών µε έξυπνες κάρτες µεγαλώνει. 

Κατά τρόπο είναι αναγνωρισµένο, προκειµένου να προκύψει µια ηλεκτρονική 

συναλλαγή, είναι αναγκαίο να ανταλλάσσονται εύθικτα προσωπικά δεδοµένα µεταξύ 

των εµπορικών τµηµάτων. Οι έξυπνες κάρτες είναι ένα θαυµάσιο µέσο µεταφοράς 

εύθικτων προσωπικών δεδοµένων, όπως αριθµοί πιστωτικών καρτών, κλειδιά 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης κλπ. Οι έξυπνες κάρτες καταφέρνουν 

επίσης να υποκαταστήσουν κάρτες, όπως κάρτες τηλεφώνου, πιστωτικές κάρτες, 

κάρτες µετρητών και άλλες παρόµοιες κάρτες. Μπορούν επιπλέον να 

χρησιµοποιηθούν ως προπληρωµένες κάρτες για την αποθήκευση ψηφιακών 

κερµάτων. 

 

2.13 Υπηρεσία PayPal  
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Το Paypal δεν συγκροτεί ανεξάρτητη µέθοδο πληρωµής. Είναι ουσιαστικά µια 

υπηρεσία, ένας µεσολαβητής, ο οποίος αναλαµβάνει να δεχθεί τα χρήµατα από τον 

πελάτη και να τα δώσει στον πωλητή. 

Για να πληρώσει ο καταναλωτής µέσω PayPal, ο πωλητής και το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα χρειάζεται πρώτα να υποστηρίξουν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. Επίσης ο 

καταναλωτής αν δεν έχει ήδη λογαριασµό paypal πρέπει να χορηγήσει τα στοιχεία 

της πιστωτικής του κάρτας και τους κωδικούς του. Αφού ο PayPal επιβληθεί την 

αυθεντικότητα των στοιχείων, ο λογαριασµός είναι ολοκληρωµένος. Σε οποιαδήποτε 

περίσταση από τώρα και µετά, ο ιδιοκτήτης του λογαριασµού µπορεί να πληρώσει για 

να αγοράσει ένα προϊόν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µε τη βοήθεια του ιστότοπου 

PayPal. Το Paypal έχει το πλεονέκτηµα να πάρει ακριβώς την µονάδα της πιστωτικής 

κάρτας του αγοραστή για να αγοράσει το προϊόν (+ ίσως µια προµήθεια) και να το 

µεταφέρει στο λογαριασµό PayPal του πωλητή. 

Το πλεονέκτηµα της ανωτέρω διαδικασίας είναι ότι ο πωλητής δεν αποκτάει πότε τα 

πληροφορίες της κάρτας του καταναλωτή, αφού η µετακίνηση χρηµάτων δεν είναι 

κατευθείαν από την πιστωτική κάρτα αλλά µεσολαβεί στο PayPal. Έτσι, κάποιοι 

αγορές που αλλιώς θα ήταν ανασφαλείς, µε την PayPal έχει πραγµατικά µηδενικές 

απειλές. Αυτό περιφρουρεί την αµείλικτη τιµολόγηση µε πιστωτική κάρτα από έναν 

επιθετικό απατεώνα. Εξάλλου, το PayPal παρέχει επέκτεινες εγγυήσεις. Συνεπώς, εάν 

ένας πωλητής δέχεται τα χρήµατα για ένα προϊόν και δεν το αποστέλλει ποτέ στον 

πελάτη, σε περιστατικά άλλων καταγγελιών του καταναλωτή, είναι δυνατόν να 

φανερώσουνε αυτές τις καταγγελίες σε PayPal, η οποία αφού επιβληθεί το άθροισµα 

της κατάστασης, αντιµετωπίζει τη διαφορά ως ενδιάµεσος. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγµατα όπου οι καταναλωτές αρχικά εξαπατήθηκαν αλλά τελικά 

αντισταθµίστηκαν µε PayPal επέµβαση. Το PayPal χρησιµοποιείται παγκοσµίως και 

έχει παραχωρήσει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και αξιοπιστία στις ηλεκτρονικές αγορές. 

Λόγω της αξιοπιστίας του PayPal, κάθε κατάστηµα που υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο 

πληρωµής έχει ένα αξιόλογο πλεονέκτηµα εµπιστοσύνης από πελάτες που 

αισθάνονται ασφαλείς στην ολοκλήρωση µιας αγοράς, µια σιγουριά που δεν µπορεί 

ποτέ να γίνει αισθητή µε την άµεση αγορά πιστωτικών καρτών, ειδικευµένα από 

ηλεκτρονικά καταστήµατα αµφίβολης αξιοπιστία. Εκτός από το PayPal, διατελούνε 

και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ενδιάµεσοι, έτσι ώστε τα 

στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή να µην αποκαλύπτονται στον έµπορο. 

Το PayPal είναι πιθανόν το πιο διαδεδοµένο και ευρέως χρησιµοποιούµενο.  

 

2.14 Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωµών  
 

Το σύνολο συστηµάτων πληρωµής µε τη βοήθεια του υπολογιστή και του διαδικτύου 

είναι οι λεγόµενες ηλεκτρονικές πληρωµές. Αυτές περιέχουν οι πληρωµές µε 

πιστωτικές, χρεωστικές και άλλες κάρτες, paypal καθώς και µεταφορές χρηµάτων 

µεταξύ τραπεζικών λογαριασµών που δεν διαχειρίζονται µε την επίσκεψη σε µια 

τράπεζα, αλλά µέσω του διαδικτύου, γνωστή ως ηλεκτρονική τραπεζική. 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές παρουσιάζουν σηµαντική ευχέρεια χρήσης για τον πελάτη 

σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους. Οι εγκαταστάσεις που παρέχουν 

αντιδιαστολή µε µεγάλους κινδύνους. Άρα, για να γίνει εύχρηστο ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικών πληρωµών, θα πρέπει να πληρούνται καθορισµένες προϋποθέσεις 

ασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να είναι εξαιρετικώς αυστηρές, επειδή ένα µικρό 
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πρόβληµα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές πληρωµές µπορεί να σηµαίνει ζηµία ενός 

πολύ σηµαντικού ποσού ή απώλεια προσωπικών δεδοµένων. 

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών πληρωµών είναι ένα από τα πιο 

σπουδαία ζητήµατα που πρέπει να επιλύσει το ηλεκτρονικό κατάστηµα για να 

κερδίζει την εµπιστοσύνη των πελατών. Μεταφορές χρηµάτων από τραπεζικούς 

λογαριασµούς πελατών σε τραπεζικούς λογαριασµούς µε ηλεκτρονική τραπεζική (e-

banking) ή PayPal πληρωµές επιτυγχάνουν τη µεταφορά χρηµάτων από την 

ιστοσελίδα της τράπεζας και PayPal οµόλογα. Στην περίπτωση πληρωµής µε 

πιστωτική κάρτα, τα θέµατα ασφάλειας της διαδικασίας συµµετέχουν επιπλέον στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Για την επίτευξη ηλεκτρονικής πληρωµής µε κάρτα, περιλαµβάνονται δύο κύριες 

φάσεις, η εξουσιοδότηση και ο διακανονισµός. Η εξουσιοδότηση πραστατεύει όλα τα 

δεδοµένα ελέγχου που απαιτούνται για να διαπιστωθεί εάν η κάρτα που 

χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή είναι γνήσια, εάν είναι ενεργή, εάν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την καταβολή αυτή, εάν είναι διαθέσιµη η απαιτούµενη 

ποσότητα. Ο διακανονισµός αφορά τη διαδικασία µεταφοράς χρηµάτων από τον 

λογαριασµό του καταναλωτή σε εκείνο του πωλητή. 

  



16 

 

Κεφάλαιο 3: Τεχνολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικού 

καταστήµατος  
  

3.1 ∆ιαδίκτυο  
 

Το ∆ιαδίκτυο, γνωστό ως Internet, ανήκει στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), 

όπως η τηλεόραση, αν και ο τελευταίος έχει εξαιρετικώς µικρό αµφίδροµο 

χαρακτήρα. Άρχισε το 1969, αλλά έγινε αναγνωρισµένο το 1995. Είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας που εγκρίνει την ανταλλαγή γεγονότων ανάµεσα οποιουδήποτε 

διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Έτσι, είναι άξιο για κάθε χρήστη υπολογιστή 

συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο να ενηµερώνεται, ανταλλάσσοντας ιδεολογίες µέσω 

ενός λιγότερο ελεγχόµενου καναλιού επικοινωνίας. Η πρώτη σύνδεση έδωσε την 

επικοινωνία µέσω υπολογιστή µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Η τεχνολογία της 

συναρτάται κυρίως στη διασύνδεση µεµονωµένων δικτύων σε όλο τον κόσµο και σε 

πολυάριθµα τεχνολογικά πρωτόκολλα, κυρίως TCP / IP. Κάποιες από τις πιο γνωστές 

σε κατευθείαν σύνδεση υπηρεσίες που χρησιµοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα είναι: 

• Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email)   

• Η διαµοίραση αρχείων (file sharing)  

• Οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups) 

• Η µεταφορά αρχείων (file transfer)   

Από αυτά, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο Παγκόσµιος Ιστός είναι τα πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενα και πολλές άλλες υπηρεσίες βασίζονται σε αυτές, όπως οι λίστες 

αλληλογραφίας και τα blogs. Το ∆ιαδίκτυο καθιστά δυνατή την παροχή υπηρεσιών 

σε πραγµατικό χρόνο, όπως είναι οι ραδιοφωνικές και οι προβλέψεις µέσω Ιστού 

προσβάσιµες από οπουδήποτε στον κόσµο. 

 

3.2 Web browsers  
 

Τα προγράµµατα περιήγησης η Web Browsers είναι προγράµµατα που µας εγκρίνουν 

να παρακολουθούµε σελίδες στο Internet. Κάθε πρόγραµµα περιήγησης ιστού έχει τις 

δικές του ικανότητες, επεκτάσεις, εχθρούς και φίλους. ∆ιατελεί σήµερα µια αφθονία 

από web browsers που ευχαριστούν τα γούστα του πιο απαιτητικού χρήστη. Τα πιο 

δηµοφιλή προγράµµατα περιήγησης ιστού είναι: 

• Google Chrome  

• Internet Explorer  

• Opera  

• Mozilla Firefox  

• Safari  

Το κύριο γνώρισµα όλων είναι ότι διανέµονται δωρεάν, οπότε κάθε χρήστης µετά από 

µια δοκιµή µπορεί να αποκαλύψει ποιος έχει όλα τα δεδοµένα για να κάνει το Internet 

surfing πιο ευχάριστο. Κάποιος που εµπλέκεται στην δηµιουργία ιστοσελίδων 

προτείνεται να τους εγκρίνει να επιβληθούν την παρουσίαση των ιστότοπων τους από 

διαφορετικά προγράµµατα.  
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3.3 Domain name  
 

Ένα Domain Name είναι µια λέξη που διαλέγουµε να σχετιστεί ευχερώς σε έναν 

υπολογιστή / διακοµιστή στον ιστό που µπορεί να υποδεχτεί ιστότοπους ή 

εξυπηρετήσεις ιστού σε έναν ειδικευµένο τµήµα που σχετίζεται µε το όνοµα τοµέα, 

µέσω υπηρεσιών DNS. Η λέξη αυτή προσδιορίζεται πάντοτε από ένα επίθηµα που 

προσδιορίζει την "περιοχή" του δικτύου στο οποίο ανήκει. Έτσι, για το Domain Name 

domain .GR, ένα Όνοµα Χώρου θα έχει τη εµφάνιση news.gr και θα επισκεφτούµε τις 

ιστοσελίδες που ισοδυναµούν σε αυτό γράφοντας σε ένα πρόγραµµα περιήγησης µια 

διεύθυνση του εντύπου https://www.news.gr 

  

3.4 Web Server  
 

Με το Web Server αναφέρουµε είτε έναν υπολογιστή είτε ένα λογισµικό που µας 

δίνει µέσω του ∆ιαδικτύου και µε τη βοήθεια του πρωτοκόλλου µεταφοράς κειµένων 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου) να 

αποχτά πρόσβαση ιστοσελίδες που είναι αποθηκευµένες σε αυτό. 

Κάθε διακοµιστής Web έχει έναν βασικό διαχειριστή που κυριαρχεί τον διακοµιστή. 

Έτσι, όταν ο χρήστης αναζητήσει άδεια από τον Web Server για να ανοίξει µια 

καθορισµένη ιστοσελίδα, το αίτηµά του ελέγχεται πρώτα από τον διαχειριστή του 

διαδικτυακού τόπου ή του διακοµιστή και κατόπιν ο χρήστης παρακολουθεί την 

ιστοσελίδα µετά τη παροχή της άδειας. Η διαδικασία αυτή συνάγεται να είναι 

πολύπλοκη και χρονοβόρα, αλλά όπως καλά αναφέρεται σε ένα συναρτώµενο άρθρο 

στο www.topwebhosting.gr, "Οι Web Servers είναι ικανοί να χειριστούν εκατοντάδες 

χιλιάδες αιτήµατα το δευτερόλεπτο και µπορούν να ανατρέξουν σε πληροφορίες 

γρήγορα, παρέχοντας στον επισκέπτη της σελίδας την πληροφορία που αναζητεί σε 

µηδενικό χρόνο”.  

  

3.5 Στατικές ιστοσελίδες  
 

Οι πρώτες ιστοσελίδες στην ιστορία του διαδικτύου ήταν στατικές. Αυτό σήµαινε ότι 

περιλαµβάναν καθορισµένες πληροφορίες ότι ο διακοµιστής που τους δέχτηκε όταν 

παραλάβαν µια εφαρµογή επέστρεφε το περιεχόµενό τους. Με άλλα λόγια, οι 

στατικές ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά απλώς ηλεκτρονικά "έγγραφα" µε κατάλληλη 

µορφοποίηση, τα οποία µπορούν να περιλαµβάνουν αναλυτικό περιεχόµενο (κείµενο, 

εικόνες, ήχο, βίντεο, συνδέσµους, αρχεία) που χρειάζεται να µεταβάλουν στον πηγαίο 

κώδικα του ιστότοπου. Αυτοί οι ιστοτόποι είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι για τη 

δηµιουργία "µόνιµων-στατικών παρουσιάσεων" όπου συχνά δεν υπάρχει ανάγκη 

µεταρρύθµισης ή ενηµέρωσης του περιεχοµένου τους. 

Μια στατική σελίδα µπορεί να είναι ωφέλιµη για µια επιχείρηση ή ένα άτοµο που 

επιζητά απλώς να βρεθεί στον ιστό µε λίγες µόνο σελίδες πληροφοριών που δεν 

αλλάζουν. 
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Παρόλο που µπορούµε να τους αποκαλούµε "ανεπαρκείς" για τα σηµερινά δεδοµένα 

και τις απαιτήσεις, έχουν κάποια πλεονεκτήµατα ότι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

τη χρήση τους. Τα αξιόλογα πλεονεκτήµατα είναι: 

• Μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα και γρήγορα 

• ∆εν υπάρχει δυσκολία για συγκεκριµένη γνώση από τον προγραµµατιστή για 

την κατασκευή τους, γεγονός που δηλώνει ότι ακόµη και κάποιος µε ελάχιστη 

εµπειρία προγραµµατισµού δεν θα δυσκολευτεί να δηµιουργήσει µια τέτοια 

σελίδα 

• Μειωµένο κόστος κατασκευής 

 

Όµως, διατελούνε πολύ σηµαντικά µειονεκτήµατα: 

• ∆εν είναι δυνατή η αυτόµατη ενηµέρωση 

• ∆εν είναι δυνατή η αλληλεπίδραση µε τον επισκέπτη (περιορισµένο πεδίο) 

• Χρειάζεται ειδικό προσωπικό για ανανέωση 

• Υψηλό κόστος ανανέωσης 

• Απογοήτευση του επισκέπτη για µια επίσκεψη στο µέλλον 

Οι προϋποθέσεις που υπήρχαν στα πρώτα χρόνια του ιστού ήταν τέτοιες ώστε τα 

παραπάνω αδυναµίες των στατικών ιστότοπων δεν ήταν προφανή ούτε σπουδαία. 

Μετέπειτα, η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και η ανάγκη για ιστοσελίδες µε 

νέες λειτουργίες (συνεχής ανανέωση, αλληλεπίδραση χρηστών, µεταβλητό 

περιβάλλον) φέρανε στη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων. 

 

3.6 ∆υναµικές ιστοσελίδες  
 

Οι δυναµικές ιστοσελίδες είναι αυτές που παρέχουνε διαλογικές πληροφορίες 

ανάµεσα του χρήστη και της ίδιας της σελίδας. Πίσω από τους δυναµικούς 

ιστότοπους διατελούν βάσεις δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται 

συνεχώς πληροφορίες. Οι βάσεις δεδοµένων και η ικανότητα αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας ανάµεσα του διακοµιστή και των βάσεων δεδοµένων είναι ένα 

πρωταρχικό και αναγκαίο δεδοµένο για την υλοποίηση ενός δυναµικού ιστότοπου. 

Απαιτούνται πολλές γραµµές κώδικα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ενός 

δυναµικού ιστότοπου. Στην πραγµατικότητα, αν και µε την πρώτη µατιά δυναµικές 

ιστοσελίδες οµοιάζουν µε στατικές, υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις στην 

δηµιουργία τους και πώς δουλεύουν. Πραγµατικά, ένας δυναµικός ιστότοπος είναι 

µια εφαρµογή, ένα πρόγραµµα που κατασκευάζει αυτό που βλέπει ο επισκέπτης στον 

ιστότοπο κατά τη στιγµή της επίσκεψης. ∆ηλαδή, το βλέµµα και οι πληροφορίες που 

επιστρέφει ο δυναµικός ιστότοπος στον επισκέπτη είναι ένας συνδυασµός 

πληροφοριών που είναι δοµηµένη και διαρρυθµισµένη σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 

που δηµιουργήθηκε από τον προγραµµατιστή για τη δυναµική σελίδα. Αυτές οι 

πληροφορίες έρχονται είτε από µια βάση δεδοµένων είτε από έναν άλλο ιστότοπο, 

τον χρήστη-επισκέπτη του ιστότοπου ή άλλες πηγές. Όλα αυτά παράγονται κατά την 

επίσκεψη στη σελίδα. Εποµένως, αλλιώτικοι επισκέπτες, αλλιώτικοι χρόνοι, 

αλλιώτικα γεγονότα προκαλούν διαφορετικά αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα. 

Η χρησιµοποίηση των βάσεων δεδοµένων συµπληρώνει ένα από τα µεγάλα προσόντα 

αυτών των ιστότοπων. Εγκρίνει την εύκολη εξαγωγή και αντικατάσταση 
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περιεχοµένου, καθώς δεν είναι αναγκαίο να εξετάζει κάθε φορά το αρχείο καταγωγής 

της ιστοσελίδας, αλλά απλά να διαχειρίζεται έµµεσα το περιεχόµενο της βάσης 

δεδοµένων (συνήθως µέσω εντύπων) και οι άλλες διαδικασίες αυτοµατοποιούνται 

από το µηχανισµό της ιστοσελίδας. Έτσι µπορεί να υπάρξει µια άπειρη ανανέωση από 

έναν διαχειριστή ο οποίος δεν έχει ικανότητες προγραµµατισµού. Για να διαχειρίζεται 

εύκολα το περιεχόµενο σε έναν δυναµικό ιστότοπο, διατελεί ένα πρόσθετο στο 

εύχρηστο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS), το οποίο συµπληρώνει το 

περιεχόµενο. Ουσιαστικά, ο δηµιουργός τοποθεσιών συντάσσει ένα κοµµάτι του 

κώδικα που κατασκευάζει ένα φιλικό περιβάλλον για αντικαταστάσεις στη βάση 

δεδοµένων χωρίς την ανάγκη προγραµµατισµού. Βέβαια, αυτό το χώρο η περιοχή 

διαχείρισης του ιστότοπου, φυλάγεται από τον κωδικό πρόσβασης και δεν είναι 

προσβάσιµο από απλούς επισκέπτες και γενικότερα από εκείνους που δεν έχουν 

άδειες διαχειριστή. 

Τα πιο αξιόλογα πλεονεκτήµατα των δυναµικών ιστοσελίδων είναι:  

• Το περιεχόµενο µπορεί να πληροφορηθεί από άτοµα που δεν κατέχουν 

προγραµµατισµό. 

• Είναι πιο εύκολο να ανανεώνετε το περιεχόµενο πιο συχνά. 

• Μπορεί να περιλαµβάνει άπειρο αριθµό σελίδων και µεγάλο περιεχόµενο. 

• Το περιεχόµενό του τροποποιείται και προσαρµόζεται στις επιλογές του 

επισκέπτη, τη στιγµή της επίσκεψης ή από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. 

• Ελάχιστο κόστος συντήρησης  

Τα µειονεκτήµατα είναι: 

• Υψηλό κόστος κατασκευής 

• Μεγάλος χρόνος κατασκευής 

• Για την κατασκευή του απαιτεί προηγµένες ικανότητες προγραµµατισµού. 

• Μεγάλη πολυπλοκότητα κώδικα 

  

3.7 Επιλογή µεταξύ στατικής και δυναµικής ιστοσελίδας  
 

Σε γενικές γραµµές, οι περισσότερες σύγχρονες ιστοσελίδες είναι σε ικανοποιητική 

µεριά για να δηµιουργήσουν δυναµικές ιστοσελίδες. Τώρα διατελούν πολύ λίγα 

περιστατικά όπου ένας καθαρά στατικός ιστότοπος µπορεί να ευχαριστήσει τις 

ανάγκες µας. Επεκτείνοντας νέο υλικό, κάποιες αντικαταστάσεις που πιθανώς πρέπει 

να δηµιουργηθούν, µελλοντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο µόρφωσης του 

περιεχοµένου, βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης, αυτόµατες ενηµερώσεις, 

αλληλεπίδραση µε τον επισκέπτη, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα αν ο δικτυακός 

χώρος είναι δυναµικός. Εκτός από διάφορους τύπους ιστοσελίδων σήµερα, θα ήταν 

πρακτικά µια αποτυχία να κατασκευαστεί µε στατική αρχιτεκτονική. 

Οι κοινωνικές, οικονοµικές και επιχειρησιακές όροι έχουν αναγκάσει εδώ και πολλά 

χρόνια τον αυτοµατισµό των δραστηριοτήτων, ειδικά εκείνων που υπακούον στους 

αλγορίθµους, µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστών αντί του 

ανθρώπινου δυναµικού. Οικονοµικοί και λειτουργικοί είναι οι λόγοι που 

υποβοηθούνε τη χρήση αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών όσον αφορά τις 

χειρωνακτικές διαδικασίες. Αναπόδραστα, δεδοµένου ότι το διαδίκτυο έχει 

διαδραµατίσει αξιόλογο ρόλο στην κοινωνικοοικονοµική ζωή του πλανήτη, είναι 
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αναγκαία η µεγιστοποίηση του αυτοµατισµού, καθώς και η αυτοµατοποίηση της 

εργασίας που µπορεί να παραχθεί µέσω αυτού. 

Ειδικότερα, ένας δυναµικός ιστότοπος ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε τους 

κατάλληλους αλγόριθµους, µπορεί να δεχθεί σχεδόν όλη τη διαδικασία πώλησης 

προϊόντων χωρίς να έχει υπάλληλο. Σε έναν τέτοιο περιβάλλον, οι υπάλληλοι της 

διαδικασίας πώλησης προϊόντος χρειάζεται µόνο να παρακολουθούνε για νέες 

παραγγελίες, να τυποποιούνε τα αντίστοιχα προϊόντα και να τα δίνουνε σε µια 

ταχυδροµική εταιρεία. Σε αντίθεση µε έναν στατικό ιστότοπο, το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα δεν κατάφερε να αυτοµατοποιηθεί. Θα ήθελε εκτός των υπαλλήλων για τα 

επιπλέον υποχρεώσεις, επιπροσθέτως ικανοποιητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση 

των πελατών. Θα χρειαστούν εργαζόµενοι για να υποδεχτούνε, να ελέγξουν, να 

καταχωρήσουν παραγγελίες, να µιλήσουν για µεθοδολογίες πληρωµής, να 

πληρώσουν για µαθηµατικούς υπολογισµούς και λογιστικά, να πληροφορήσουνε τον 

πελάτη εάν κάτι πάει στραβά µε τη σειρά. 

Έτσι, αν και το κόστος και ο χρόνος για τη δηµιουργία µιας τέτοιας σελίδας είναι 

πολύ υψηλότερος από ένα στατικό, µε την πάροδο του χρόνου ο δυναµικός ιστότοπος 

αντισταθµίζει το άτοµο που το επιλέγει. Για την πλειοψηφία των σηµερινών αναγκών, 

ο δυναµικός ιστότοπος είναι πραγµατικά µονόδροµος. 

  

3.8 Apache  
 

Το Apache Web Server είναι ακριβώς αυτό που το όνοµά του υποδηλώνει. Αυτός 

είναι ένας διακοµιστής Web. Με τον όρο server, το µυαλό µας προχωράει στους 

υπολογιστές που φιλοξενούν ιστοσελίδες και όχι άδικα. Αυτός ο όρος 

χρησιµοποιείται τόσο για το µηχάνηµα υλικού όσο και για το λογισµικό. 

Το Apache είναι εγκατεστηµένο σε έναν υπολογιστή που µπορεί να εκµεταλλευτεί 

διάφορα λειτουργικά συστήµατα όπως Linux, Unix, Microsoft Windows, GNU, 

FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS / 2 και TPF. Ο ρόλος του Apache 

είναι να αναµένει εφαρµογές από διάφορα προγράµµατα-πελάτες όπως το πρόγραµµα 

περιήγησης ενός χρήστη και στη συνέχεια να περιποιείται αυτά τα αιτήµατα 

εξυπηρετώντας τις ζητούµενες σελίδες είτε κατευθείαν µέσω µιας διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε µέσω ενός συνδέσµου. Ο τρόπος µε τον οποίο το 

Apache περιποιείται αυτά τα αιτήµατα, υπακούει µε τα πρότυπα HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και η µεγάλη δυνατότητα του, είναι ότι µπορεί να 

εφαρµόσει σε πολλές από τις µονάδες, οι οποίες µε τη σειρά τους δίνουνε αλλιώτικες 

λειτουργίες. Μερικές από τις πιο γνωστές ενότητες HTTP Apache είναι οι µονάδες 

πιστοποίησης, όπως mod_access, mod_auth, mod_digest κ.λπ. Επίσης παρέχει SSL 

σε TLS µέσω mod_ssl και module proxy mod_proxy, URL µεταγράφει µέσω 

mod_rewrite, logging µέσω mod_log_config, συµπίεση αρχείων µέσω mod_gzip και 

πολλές άλλες λειτουργικές µονάδες που διατίθενται είτε από το Apache Software 

Foundation, είτε από εταιρείες λογισµικού τρίτων κατασκευαστών. 
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3.9 PHP 
 

PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που έχει σχεδιαστεί για τη δηµιουργία 

δυναµικών δικτυακών χώρων στον ιστό και είναι επίσηµα γνωστός ως επεξεργαστής 

Hypertext. Πρόκειται για µια δέσµη ενεργειών διακοµιστή (που εκτελείται σε 

διακοµιστή), η οποία είναι κατά κανόνα είναι γραµµένη σε HTML, για τη 

µορφοποίηση των αποτελεσµάτων. Σε σχέση µε µια συνηθισµένη σελίδα HTML, 

αναλύεται αρχικά η σελίδα PHP και στη συνέχεια αποστέλλεται το αποτέλεσµα. Οι 

δυνατότητές του είναι άπειρες, καθώς µπορεί να κατασκευάσει εικόνες, να διαβάσει, 

να γράψει αρχεία, να συνδέσει αποµακρυσµένους υπολογιστές και πολλά άλλα. Η 

PHP είναι προϊόν ανοικτού κώδικα. ∆ιατελεί πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και 

κάποιος µπορεί να το τροποποιήσει, να το χρησιµοποιήσει χωρίς κόστος. 

Η PHP χρησιµοποιείται ευρέως καθώς είναι η πιο ενεργοποιηµένη εφαρµογή και 

µπορεί να ενσωµατωθεί σε HTML. Η PHP χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό 

διερµήνευσης και µεταγλώττισης για να δίνει στους προγραµµατιστές τον βελτιωµένο 

συνδυασµό απόδοσης και ευελιξίας. Με άλλα λόγια, η PHP αρχικά µεταγλωττίζει το 

σενάριο σε µια σειρά εντολών που τρέχουν µία προς µία µέχρι να ολοκληρωθεί το 

σενάριο. Αυτό ισχύει µόνο στην PHP και όχι στις άλλες παραδοσιακές γλώσσες 

προγραµµατισµού. 

  

3.10 MySQL  
 

Το MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδοµένων (RDBMS) 

που δουλεύει ως διακοµιστής και αφήνει σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 

πολλές βάσεις δεδοµένων. Μας αφήνει να αποθηκεύουµε, να ψάχνουµε, να 

ταξινοµούµε και να ανακαλούµε δεδοµένα µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο. 

Οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει MySQL επειδή είναι δωρεάν και µπορεί να το 

ρυθµίσει αντίστοιχα µε το τι θέλεις να κάνεις. Είναι ευρέως γνωστό για την ταχύτητα, 

την αξιοπιστία και την ευελιξία που δωρίζει στους χρήστες. Ο MySQL Server ελέγχει 

την πρόσβαση στα δεδοµένα και διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες έχουν 

πρόσβαση σε αυτά. 

 

3.11 Σύνδεση PHP και MySQL  
 

Με την PHP µπορούµε να συνδεθούµε µε ένα διακοµιστή MySQL αφού έχουµε 

κατασκευάσει έναν λογαριασµό και να διαχειριστούµε αρχεία από υπάρχουσες βάσεις 

δεδοµένων ή να κατασκευάζοµε νέες βάσεις δεδοµένων. 

Μια συναλλαγή βάσης δεδοµένων µέσω του Internet έχει τα ακόλουθα βήµατα. 

Καταρχάς ο χρήστης κάνει ένα αίτηµα HTTP για µια καθορισµένη ιστοσελίδα. Στη 

συνέχεια ο διακοµιστής web δέχεται το αίτηµα για τη σελίδα, ανακτά το αρχείο και το 

διαβιβάζει στον µηχανισµό PHP για επεξεργασία. Η PHP ξεκινά την ανάλυση δέσµης 

ενεργειών και στη συνέχεια συνδέεται στη βάση δεδοµένων µέσω µιας εντολής στη 

µηχανή PHP. Η PHP στέλνει ένα µήνυµα σύνδεσης σε µια βάση δεδοµένων µέσω του 

διακοµιστή MySQL. Αυτός ο διακοµιστής επεξεργάζεται το αίτηµα και στέλνει το 

οµόλογο αποτέλεσµα. Ο µηχανισµός PHP παύει να τρέχει το σενάριο, το οποίο 
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περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µορφοποίησης σε HTML και επιστρέφει µετά την 

τελική σελίδα HTML στον εξυπηρετητή ιστού. Τέλος, ο διακοµιστής ιστού διαβαίνει 

τη σελίδα HTML στο πρόγραµµα περιήγησης όπου ο χρήστης µπορεί να δει τα 

αποτελέσµατα που έχει αιτήσει. 

  

3.12 PhpMyAdmin  
 

Το PhpMyAdmin είναι ένα σύνολο PHP scripts (σενάρια) που διαχειριζόµαστε τις 

βάσεις δεδοµένων που έχουµε στον ιστό. Μπορεί να διαχειρίζεται ένα ολόκληρο 

διακοµιστή MySQL ή ακόµα και εύχρηστες βάσεις δεδοµένων όπου κάθε χρήστης 

έχει λογαριασµό και µπορεί να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται τις δικές του βάσεις 

δεδοµένων. Οι ικανότητες του PhpMyAdmin είναι πάρα πολλές, µερικές από τις 

οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

• ∆ηµιουργεί, τροποποιεί και διαγράφει βάσεις δεδοµένων 

• ∆ηµιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει πίνακες µιας βάσης 

δεδοµένων 

• Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να τροποποιεί πεδία πίνακα 

• Εκτελεί ερωτήµατα SQL 

• ∆ιαχειρίζεται πολλούς διακοµιστές 

• ∆ιαχειρίζεται τους χρήστες και τα δικαιώµατά τους 

• ∆ιαχειρίζεται τα κλειδιά στα πεδία 

• Φορτώνει αρχεία κειµένου σε πίνακες 

• Αναζητά τη βάση δεδοµένων 

• ∆ηµιουργεί γραφικά PDF της διάταξης της βάσης δεδοµένων 

• Υποστηρίζει ξένα πλήκτρα 

• Τέλος υποστηρίζει MySQLi, µια ενισχυµένη επέκταση MySQL. 
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4. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS)  
 

4.1 Τι είναι το CMS  
 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) είναι µια µορφή λογισµικού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες σχηµατισµού 

οργάνωσης ελέγχου και δηµοσιεύµατος ουσίας σε διάφορες εµφανίσεις. Τα 

περισσότερα CMS µπορούν να διαχειριστούν περιεχόµενο µε τις ακόλουθες 

χαρακτήρες: κείµενο, εικόνες, βίντεο, Java animation, πρότυπα σχεδίασης, βάσεις 

δεδοµένων κλπ. Το Content Management System είναι λογισµικό που εγκρίνει σε 

οποιονδήποτε, ακόµα και αν δεν έχει καθορισµένες πληροφορίες προγραµµατισµού 

και HTML να κατασκευάσετε και να διαχειριστείτε τον ιστότοπο σας µε έναν εύκολο 

και γρήγορο τρόπο. 

Οι αλλαγές στον ιστότοπο έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν από οποιονδήποτε 

υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο χωρίς να πρέπει να εγκατασταθούν 

ειδικά προγράµµατα για την επεξεργασία ιστοσελίδων, γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός 

εύχρηστου περιηγητή, ο χρήστης µπορεί να γράψει ένα κείµενο και να ενηµερώσει 

κατευθείαν τον ιστότοπο του. 

Πολλές φορές ένα CMS εγκρίνει την οµαδική δηµιουργία κειµένων και άλλου 

υλικού, το οποίο χρησιµοποιείται τακτικώς στα εκπαιδευτικά προγράµµατα πολλών 

εταιρειών. Το CMS χρησιµοποιείται για την αποθήκευση, τον έλεγχο, τη διαχείριση 

και τη µελέτη δηµοσιεύσεων, η πορεία των οποίων συναρτάται από τον οργανισµό 

στον οποίο ανήκει το περιεχόµενο. Αυτό µπορεί να γίνεται σε ειδησεογραφικά άρθρα, 

εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες πωλήσεων και εµπορικό 

διαφηµιστικό υλικό. 

  

4.2 ∆οµή ενός CMS  
 

Τα δοµικά στοιχεία ενός CMS είναι τα εξής:   

• ∆ιεπαφή χρηστών – δηµόσιο τµήµα (Front-End)   

• ∆ιεπαφή διαχειριστών (Back-End )   

• Πρότυπα (Templates)   

• Επεκτάσεις (Extensions)  

 

� ∆ιεπαφή χρηστών     

Το χώρο εργασίας χρήστη είναι το δηµόσιο µέρος του CMS που είναι διαθέσιµο 

στους επισκέπτες (απλά ή διαπιστευµένα) στον ιστότοπο, συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των λειτουργιών που ορίζονται από τη διεπαφή διαχειριστή.   

� ∆ιεπαφή ∆ιαχειριστών  

Η διεπαφή διαχειριστή είναι το επίπεδο διαχείρισης για την οµάδα διατήρησης και 

παρέχει λειτουργίες ρύθµισης συστήµατος, διαχείριση χρήστη (προσθήκη - αφαίρεση 

- πρόσβαση θεµάτων), διαχείριση επεκτάσεων και περιεχόµενο ιστότοπου. 
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� Πρότυπα (Templates)   

Τα πρότυπα είναι η εµφάνιση και λειτουργία του site που θα συναρτάται στο CMS. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε τα πρότυπα ως άδειες µοντέλων πάνω στα οποία το 

περιεχόµενο που διαλέγουµε θα παρουσιάζεται από το CMS. Κάθε πρότυπο έχει 

καθορισµένες µεριές όπου είναι πιθανόν να παρουσιαστούν οι πληροφορίες µας, όπου 

µπορούµε να τροποποιήσοµε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και την παράµετρο "? 

Tp = 1" για να κοιτάξετε τις διαθέσιµες τοποθεσίες µας. Τα πρότυπα καθορίζουν τις 

παραµέτρους παρουσίασης σελίδας (χρώµατα, διαστάσεις, τυπογραφία) καθώς και 

όλα τα αρχεία γραφικών που θα χρησιµοποιηθούν για την απεικονίσει τους.     

� Επεκτάσεις (Extensions)   

Οι επεκτάσεις είναι δεδοµένα λογισµικού που συνοδεύουν ένα καθορισµένο πρότυπο 

προγραµµατισµού που τους εγκρίνει να αλληλοεπιδρούν µε το CMS και στη συνέχεια 

να προεκτείνουν τη λειτουργικότητά του. Οι επεκτάσεις κάνουν ένα CMS όπως το 

Joomla πολύ πιο δυνατό και συγκροτούν αξιόλογο παράγοντα για την εξάπλωση και 

διάδοσή του µέσω µιας πολύ ενεργού κοινότητας προγραµµατιστών. Τυπικά πρότυπα 

επεκτάσεων είναι για παράδειγµα: ρολόι, ηµερολόγιο, έκθεση φωτογραφίας, καιρός, 

δίγλωσση και πολύγλωσση τοποθεσία.  

 

4.3 Κατηγορίες CMS  
 

Οι διαθέσιµες κατηγορίες CMS είναι τρεις. 

1. CMS ανοικτού κώδικα. 

2. Κλειστό Κώδικα CMS. 

3. Παραµετροποιηµένο CMS βασισµένο σε πλαίσια ανοιχτού κώδικα. 

 

4.3.1 CMS Ανοιχτού Κώδικα  
 

CMS Open Source σηµαίνει ότι: 

• Οι εφαρµογές ανοιχτού κώδικα αφήνουν την πρόσβαση και την µετατροπή 

του πηγαίου κώδικα. 

• Τακτικά κάποιος µπορεί να "κατεβάσει" χωρίς κόστος. 

• Συνήθως θέλουν ορισµένες τεχνικές ενηµερώσεις για να εγκατασταθούν 

και να δουλέψουν. 

• Προωθούνται από µια κοινότητα χρηστών και προγραµµατιστών. 

• Τακτικά συνοδεύονται από διάφορα "πρόσθετα" που δηµιουργεί και 

παρέχει η κοινότητα. 

Η δηµοφιλής ανοικτή πηγή CMS είναι: 

1. Joomla 

2. Drupal 

3. Plone 

4. XoopS  

5. Typo3 



25 

 

 

4.3.2 Πλεονεκτήµατα CMS Ανοικτού Κώδικα  
 

• Χαµηλό κόστος. 

• Πληρωµή για υπηρεσία / ενίσχυση και όχι για λογισµικό. 

• Ευκολία προσαρµογής. 

• Ευκολία ενσωµάτωσης µε το υπάρχον λογισµικό. 

• Κοινοτική υποστήριξη. 

• Ευχρηστία. 

• Πειραµατισµό πριν από την αγορά. 

• Ταχεία διόρθωση σφαλµάτων. 

• Εγγύηση µελλοντικής συνέχειας.   

 

4.3.3 Μειονεκτήµατα CMS Ανοικτού Κώδικα  
 

• Το Ελεύθερο Λογισµικό δεν περιέχει λογισµικό χωρίς κόστος. 

• Έλλειψη εµπορικής υποστήριξης. 

• Έλλειψη ολοκλήρωσης. 

• Κακή χρηστικότητα: Επικεντρώνει παραπάνω στην τεχνική αρχιτεκτονική 

και χαρακτηριστικά παρά στην εµπειρία του χρήστη. 

• Έλλειψη τεκµηρίωσης. 

• ∆εν είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις µεγάλης εµβέλειας. 

 

4.3.4 CMS Κλειστού Κώδικα  
 

Για CMS κλειστού κώδικα αποτελούν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τα οφέλη 

περιλαµβάνουν την εµπορική υποστήριξη που είναι σαφώς καθορισµένη, συνήθως 

έτοιµη, υπάρχει καλύτερη τεκµηρίωση και εκπαίδευση και τέλος υπάρχει µεγάλη 

ασφάλεια στο σύστηµά µας. Σε αντίθεση µε τα µειονεκτήµατα της κλειστής πηγής, 

µπορούµε να αναφέρουµε το κόστος, το οποίο µπορεί να είναι πολύ µεγάλο πολλές 

φορές. Αυτά τα κόστη µπορούν να χωριστούν σε βασικό κόστος και κόστος 

ενσωµάτωσης µε τα υπάρχοντα εταιρικά συστήµατα. ∆ηµοφιλή CMS κλειστού 

κώδικα είναι τα εξής :   

• IBM Workplace Web Content Management   

• Vignette Content Management   

• Powerfront CMS  

• Jalios JCMS   

4.3.5 Πλεονεκτήµατα CMS Κλειστού Κώδικα  
 

• Εµπορική ενίσχυση - Ορισµένες εξυπηρετήσεις 

• Έτοιµο (κατά κανόνα) 

• Βελτιωµένη τεκµηρίωση και εκπαίδευση 

• Ασφάλεια  
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4.3.6 Μειονεκτήµατα CMS Κλειστού Κώδικα  
 

• Βασικά έξοδα 

• Κόστος προσαρµογής 

• Κόστος ενσωµάτωσης µε υπάρχοντα εταιρικά συστήµατα 

 

4.4 ∆ηµοφιλή Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  
 

Τρία από τα πιο δηµοφιλή συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου: WordPress, Joomla 

και το Drupal. Οι δύο πρώτοι παλεύουν για πρώτη φορά στο CMS, καθώς το 

WordPress θεωρείται πλατφόρµα blogging και έχει µεγαλώσει τα τελευταία δύο 

χρόνια ως τελειωµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, προσπερνώντας το Joomla 

και το Drupal καθιστώντας την πρώτη θέση για χρήση σε ιστότοπους. Και τα τρία 

συστήµατα είναι ανοικτού κώδικα και έχουν αναπτυχθεί µε τη συµπαράσταση 

εκατοντάδων µελών από τις οµόλογες κοινότητες τους. Κάθε µία από αυτές µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη σχηµατισµό ιστότοπων µε ευρύ φάσµα ικανοτήτων και για 

οποιαδήποτε χρήση από ένα απλό ιδιαίτερο ιστολόγο σε έναν πλήρη ιστότοπο 

ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 

4.4.1 WordPress  

  

Το WordPress είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτό λογισµικό blogging και εκδοτική 

πλατφόρµα γραµµένο σε PHP και MySQL. Συχνά τροποποιείται για χρήση ως 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). Έχει πολλά χαρακτηριστικά, 

συµπεριλαµβανοµένης µιας αρχιτεκτονικής για τεχνητά χαρακτηριστικά, καθώς και 

ένα σύστηµα προτύπων. Ικανότητες:  

• Οι χρήστες του µπορούν να τροποποιήσουν τη θέση των διαφόρων 

δεδοµένων του GUI χωρίς να πρέπει να επεξεργαστούν κώδικα PHP ή 

HTML. 

• Μπορούν επιπλέον να ταιριάζουν και να µεταβάλλουν ανάµεσα 

αλλιώτικων οπτικών περιεχόµενων. 

• Μπορούν ακόµα να επεξεργαστούν τον κώδικα PHP και HTML σε οπτικά 

θέµατα για να καταφέρουν προχωρηµένες µεταρρυθµίσεις. 

• Το WordPress έχει επιπροσθέτως ενσωµατωµένη διαχείριση 

συνδεσιµότητας, µόνιµους συνδέσµους µε µηχανές αναζήτησης, 

πολλαπλές κατηγορίες και υποκατηγορίες σε άρθρα και ενίσχυση για 

ετικέτες σε άρθρα και σελίδες. 

• Περιλαµβάνονται επίσης τα αυτόµατα φίλτρα, τα οποία χορηγούν 

τυποποιηµένη µορφοποίηση κειµένου (για παράδειγµα, µετατρέποντας τα 

διπλά εισαγωγικά σε "έξυπνα" εισαγωγικά (""Εδώ""). 

• Το WordPress βοηθάει επιπλέον τα υποδείγµατα Trackback και Pingback 

για την εµφάνιση συνδέσµων σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι µε τη τάξη 

τους έχουν συνδέσµους σε µια δηµοσίευση ή ένα άρθρο. Τέλος, το 

WordPress έχει µια εύπορη αρχιτεκτονική πρόσθετων λειτουργιών, η 

οποία εγκρίνει στους χρήστες και στους προγραµµατιστές να επεκτείνουν 
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τη λειτουργικότητά του πέρα από τις ικανότητες οι οποίες απαρτίζουν 

µέρος της βασικής εγκατάστασης.   

Πλεονεκτήµατα:   

1. Απλή στη χρήση - πολλές µεταρρυθµίσεις αποφεύγονται. 

2. Εκλεκτή για blogging και αντάλλαγµα ιδεών µε διαδοχικό τρόπο. 

3. Ακόµη και οι αρχάριοι χρήστες καταφέρνουν να το µάθουν εύκολα και 

γρήγορα. 

Μειονεκτήµατα:   

1. ∆εν είναι προγραµµατιζόµενο. 

2. Η κοινότητα φαίνεται να κατασκευάσει συχνές καταγγελίες. 

3. Οι βελτιώσεις συνήθως επινοούνε περισσότερα σφάλµατα από αυτά που 

επισκευάζουν. 

 

4.4.2 Joomla 

  

Το Joomla Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ελεύθερου και ανοιχτού 

κώδικα που χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση περιεχοµένου στο WWW και σε 

intranets, είναι γραµµένο σε PHP και αποθηκεύει τα στοιχεία του στη βάση 

δεδοµένων MySQL δυναµική, δηλαδή, δηµιουργούνται τη στιγµή που ζητούνται. 

Ένα σύστηµα διακοµιστή όπως το Apache δέχεται τα αιτήµατα των χρηστών και τα 

περιποιείται. Με ερωτήµατα στη βάση δεδοµένων δέχεται στοιχεία που 

µορφοποιήθηκαν και αποστέλλονται στο πρόγραµµα περιήγησης ιστού του χρήστη. 

Το Joomla έχει άλλες λειτουργίες εµφάνισης όπως προσωρινή αποθήκευση σελίδων, 

ροές RSS, εκτυπώσεις εκδόσεων σελίδων, ειδήσεις, ιστολογία, δηµοσκοπήσεις, 

έρευνες και πολύγλωσση υποστήριξη για τις δηµοσιεύσεις της. 

Πλεονεκτήµατα:  

1. Φιλικό για όλους τους τύπους χρηστών: σχεδιαστές, προγραµµατιστές και 

διαχειριστές. 

2. Υπάρχουν πολλές επεκτάσεις που ενισχύουν στην κατασκευή ενός 

ιστότοπου (επίσης στα Ελληνικά). 

3. Μια πληθώρα προτύπων για να αντικαταστήσετε εύκολα την εµφάνιση 

της ιστοσελίδας. 

4. ∆ιατελεί µια ελληνική κοινότητα που είναι υπερβολικά µεγάλη και βοηθά 

πολύ στην υποστήριξη. 

5. Απλή συντήρηση ιστοτόπου. 

Μειονεκτήµατα:  

1. Υπάρχουν καθορισµένοι τύποι χρηστών (κυρίως αρχάριων) που µπορεί να 

έχουν προβλήµατα στη χρήση τους. 

2. ∆εν είναι τόσο δυνατό όσο το Drupal. 
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4.4.3 Drupal  

  

Το Drupal είναι ένα ελεύθερο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου λογισµικού (CMS) 

γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού PHP. Το Drupal όπως και πολλά σύγχρονα 

CMS, δίνει την ικανότητα στον διαχειριστή του συστήµατος να κανονίζει το 

περιεχόµενο, να εφαρµόζει την εµφάνιση, να αυτοµατοποιεί τις διοικητικές εργασίες 

και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες και τους εταίρους. 

Αν και διατελεί µια µπερδεµένη διεπαφή προγραµµατισµού, οι περισσότερες 

εργασίες µπορούν να δηµιουργηθούν µε στοιχειώδη ή καθόλου προγραµµατισµό. Το 

Drupal περιγράφεται κάποιες φορές ως "υποδοµή εφαρµογών ιστού", καθώς οι 

δυνατότητές του ξεπερνούν τη διαχείριση περιεχοµένου, εγκρίνοντας ένα ευρύ φάσµα 

εργασιών και συναλλαγών. Μπορεί να γίνει σε διάφορες πλατφόρµες, 

συµπεριλαµβανοµένων των Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD ή οποιασδήποτε 

πλατφόρµας που ενισχύει είτε τον Apache HTTP Server είτε την Internet Information 

Services (IIS5 +) καθώς και τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP. Το Drupal αναζητεί 

βάση δεδοµένων όπως η MySQL και η PostgreSQL για την αποθήκευση του 

περιεχοµένου και των ρυθµίσεων. 

Πλεονεκτήµατα:  

1. Πολύ φιλικό προς τον προγραµµατιστή. 

2. Μια δυνατή κοινότητα που βοηθά στην κατανόηση των δεκάδων 

γνωρίσµατων και ετικετών που είναι διαθέσιµα. 

3. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία εκλεκτών ιστότοπων µε 

υψηλότερη απόδοση και περισσότερη λειτουργικότητα από αντίστοιχες 

στην ίδια κατηγορία. 

Μειονεκτήµατα:  

1. ∆εν είναι φιλικό προς τον σχεδιαστή και τον απλό χρήστη. Για να 

κατασκευάσετε κάποια πιο δύσκολα πράγµατα είναι αναγκαίο να κατέχετε 

τον κώδικα. 

2. Προσπελάσιµα αναδυόµενα ζητήµατα περιορίζονται δραµατικά σε 

σύγκριση µε τους υπενάντιους. 

3. Η δηµοσίευση ενός ιστοτόπου Drupal µπορεί να στοιχίσει περισσότερο 

χρόνο και χρήµατα από το WordPress ή το Joomla. 

 

4.4.4 Επιλογή καταλληλότερου συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου  

  

Και τα τρία συστήµατα είναι πολύ ισχυρά και συνεχώς µεγαλώνουν. Εποµένως µία 

από αυτές δεν µπορεί να εκδηλωθεί ως η µόνη βελτιωµένη επιλογή για την 

δηµιουργία εφαρµογών ιστού. Το διάλεγµα χρειάζεται να γίνει οµόγνωµα µε τις 

ζητήσεις κάθε αίτησης. Αυτή η πτυχιακή έχει επιλέξει το Joomla για τους 

ακόλουθους λόγους: 

1. Χορηγεί περισσότερες δυνατότητες σχεδίασης. 

2. Υπάρχει Ελληνική κοινότητα υποστήριξης αλλά και άλλες ιστοσελίδες 

που χορηγούν χρήσιµες πληροφορίες και επεξηγήσεις όπως Joomladay.gr 

και γενικά το Joomla είναι πιο διαδεδοµένη από την υπόλοιπη Ελλάδα. 
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Κεφάλαιο 5: CMS Joomla  
  

5.1 Περιγραφή  
 

Joomla είναι ανοικτού κώδικα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου. Χρησιµοποιείται 

για τη δηµοσίευση περιεχοµένου στον ιστό ή σε τοπικά δίκτυα. Ο κώδικας 

λογισµικού είναι σε γλώσσα PHP και µεταχειρίζεται η βάση δεδοµένων τύπου 

MySQL για την αποθήκευση στοιχείων. Χαρακτηριστικό του είναι η εµφάνιση 

δυναµικών ιστοσελίδων. Ένα σύστηµα διακοµιστή όπως το Apache είναι αναγκαίο 

για την εκτέλεση του, το οποίο βοηθάει τα αιτήµατα που δέχεται από τους χρήστες. 

Τα στοιχεία µεταφορτώνονται διαβιβάζοντας ερωτήµατα στη βάση, ακολουθούµενα 

από µορφοποίηση και αποστολή στο πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη. Το Joomla 

προσφέρει πολλές ικανότητες εµφάνισης, όπως τροφοδοσίες RSS, εκτυπώσεις 

σελίδων, ιστολογία, έρευνες, δηµοσκοπήσεις και πολλά άλλα. Επίσης ένα πολύ 

σηµαντική ιδιότητα είναι ότι έχει πολύγλωσση ενίσχυση στις εκδόσεις του. Το 

Joomla κυκλοφορεί και διανέµεται υπό την Γενική Άδεια ∆ηµόσιας Χρήσης του 

GNU. 

 

Το όνοµα "Joomla" είναι γλώσσα Σουαχίλι, όπου η λέξη Joomla σηµαίνει όλοι µαζί ή 

στο σύνολό τους. Επέλεξαν αυτό το όνοµα για να αντικατοπτρίζουν τη δέσµευση της 

κοινότητας και της οµάδας ανάπτυξης σχεδίων. 

Η πρώτη έκδοση του Joomla (Joomla 1.0.0) εκδόθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 2005. 

Αυτό ήταν ένα νέο όνοµα για το Mambo 4.5.2.3, µαζί µε κάποιες επανορθώσεις 

σφαλµάτων στο χώρο διαχείρισης και τον κώδικα ασφαλείας. Στη συνέχεια για τη 

διαδικασία ανάπτυξης του έργου, οι προγραµµατιστές του κέντρο προβλέπουν ότι το 

Joomla το 4.0 έκδοση θα είναι εντελώς νέο και ξαναγραφεί σε νέο κώδικα βασισµένο 

στην PHP 5.7. 

 

Ο επίσηµος δικτυακός τόπος του έργου Joomla είναι στη διεύθυνση www.joomla.org 

και στην Ελλάδα ο επίσηµος δικτυακός τόπος www.joomla.gr  

 

5.2 Οι δυνατότητες του Joomla  
 

Οι ικανότητες του Joomla είναι πάρα πολλές και θα χρειαστούν πολλά 

κεφάλαια για να αναλυθούν τελείως. Με λίγα λόγια, περιγράφουµε ορισµένες 

δυνατότητες: 

 

• Το περιεχόµενο στον ιστότοπο µπορεί να ενηµερωθεί από οποιονδήποτε 

υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Εκείνοι που µπορούν να συµβάλουν στην επεξεργασία περιεχοµένου µπορούν 

να εργαστούν από κοινού χωρίς να πρέπει να έχουν ειδικευµένες γνώσεις. Οι 

συνεργάτες µπορούν να δηµοσιεύσουν περιεχόµενο µέσα σε ένα καθορισµένο 

πλαίσιο που δεν ξεπερνάει τις υποχρεώσεις τους. 

• ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη δηµοσίευση ιστοσελίδων, ενώ η αναζήτηση 

ειδικευµένου περιεχοµένου και η αρχειοθέτηση είναι πολύ απλές διαδικασίες. 

• Για παράδειγµα, η επέκταση µιας αναφοράς φωτογραφιών, βιβλιοθήκης 

βιβλίων επισκεπτών και φόρµας επικοινωνίας είναι πολύ εύκολη, 

εγκαθιστώντας πρόσθετες εφαρµογές που είναι διαθέσιµες για το Joomla και 

υπάρχουν µερικές εκατοντάδες διαθέσιµες.  
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5.3 Τα χαρακτηριστικά του Joomla  
 

Μερικές από τις βασικές ιδιότητες του Joomla είναι:  

 

• Πλήρης µηχανή διαχείρισης βάσης δεδοµένων. 

• Νέα, προϊόντα ή υπηρεσίες, τµήµατα και ενότητες πλήρως επεξεργάσιµες και 

εύχρηστες. 

• Τα θεµατικά τµήµατα µπορούν να προστεθούν από τους συγγραφείς. 

• Πλήρως προσαρµοσµένο περιεχόµενο και περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου 

του αριστερού, κεντρικού και δεξιού µενού. 

• Χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα περιήγησης για να µεταφορτώσετε εικόνες 

στη δική σας βιβλιοθήκη για χρήση οπουδήποτε στον ιστότοπο. 

• ∆υναµικό Φόρουµ / ∆ηµοσκόπηση / Ψηφοφορία για απευθείας αποτελέσµατα 

στο χώρο. 

• Εύκολη εγκατάσταση εφαρµογών και προσθέτων. 

• Λειτουργεί σε Linux, FreeBSD, MacOSX, Solaris και AIX.  

 

5.4 Εκτεταµένη ∆ιαχείριση  
 

• Λειτουργία ταξινόµησης της προβολής των νέων Συχνές ερωτήσεις, 

άρθρα. 

• Module για αποµακρυσµένη επίδραση από τον συγγραφέα για νέα, 

άρθρα, συχνές ερωτήσεις και συνδέσεις. 

• ∆ηµοσίευση άπειρων σελίδων. 

• Ικανότητα προσθήκης φόρουµ, φωτογραφικών συλλογών, βιβλιοθηκών 

αρχείων, βιβλίων επισκεπτών και φόρµες επικοινωνίας. 

• Εύκολη διαχείριση των PNG, PDF, DOC, XLS, GIF και JPEG µε την 

βοήθεια της Βιβλιοθήκης εικόνων. 

• Αυτόµατο Path-Finder. 

• ∆ιαχειριστής ροών ειδήσεων. ∆υνατότητα επιλογής πάνω από 360 

news feeds από όλο τον κόσµο. 

• ∆ιαχειριστής αρχείων. Τα παλαιά άρθρα µπορούν να µπουν στην 

«παγώσει» αντί να διαγραφούν εντελώς. 

• Email-a-friend και Print-format για κάθε άρθρο. 

• Ενσωµατωµένο επεξεργαστή κειµένου οµόλογο του WordPad. 

• Παρουσίαση και αισθητική στην οποία διαµορφώνει τον χρήστη. 

• ∆ηµοσκοπήσεις και Έρευνες. Ικανότητα τοποθετήσεως σε κάθε σελίδα. 

• Προσαρµοσµένες λειτουργίες σελίδας. 

• ∆ιαχείριση προτύπων. 

• Ικανότητα προεπισκόπησης. Υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης της 

ιστοσελίδας πριν παρουσιαστεί online. 

• ∆ιαχειριστής διαφήµισης. 
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5.5 Η ∆οµή του Joomla  
 

Τα βασικά τµήµατα που αποτελούνται το Joomla είναι:  

 

• Front-End δηµόσιο τµήµα. Το δηµόσιο τµήµα είναι πραγµατικά αυτό που 

παρουσιάζεται στον περιηγητή του τελικού χρήστη. Τα άρθρα, τα µενού και 

γενικά όλα τα δεδοµένα του ιστότοπου που επιθυµούµε να παρουσιάσουµε 

στο χρήστη είναι στο δηµόσιο τµήµα. 

• Περιοχή Backend. Χώρος διαχείρισης πίνακα ελέγχου του Joomla. Μέσα από 

αυτό, ο διαχειριστής εκπληρώνει όλες τις αντικαταστάσεις που σχετίζονται µε 

τον ιστότοπο. Μπορεί να διαχειριστεί λειτουργίες όπως η πρόσθεση 

περιεχοµένου, η παρουσίαση ή η απόκρυψη αντικειµένων, η δηµιουργία 

χρηστών και η σύνδεση µε το Joomla. 

• Μενού. Ο χρήστης εξερευνάει στην ιστοσελίδα εκµεταλλεύοντας τα µενού. 

Παράγονται δυναµικά και συνδέονται µε το Joomla (ενότητες, κατηγορίες, 

άρθρα). ∆εν υπάρχει σύνορο στον αριθµό των µενού σε ένα Joomla δικτυακό 

τόπο. 

• Συστατικά. Η χρήση των εφαρµογών επιδιώκει στην επέκταση του Joomla 

εξέχουν σε εµπορικές εφαρµογές και εφαρµογές που διανέµονται ελεύθερα. 

Για παράδειγµα, υπάρχουν εφαρµογές για ηλεκτρονικά καταστήµατα και για 

εκθέσεις φωτογραφιών. 

• Plugins. Τα πρόσθετα είναι µικρά πακέτα κωδικών που χρησιµοποιούνται για 

ορισµένες ειδικές λειτουργίες. Για παράδειγµα, η µηχανή αναζήτησης του 

Joomla είναι ένα πρόσθετο. 

• Πρότυπα. Τα πρότυπα χρησιµοποιούνται για να ξεχωρίσουν το περιεχόµενο 

από την παρουσίαση. Τα πρότυπα γενικά ορίζουν κανόνες σχεδιασµού 

ιστοσελίδων, όπως χρώµατα, γραµµατοσειρές και θέση των ένθετων. 

 

5.6 Joomla Vs WordPress Vs Drupal 

 

Σε αυτή την ενότητα κάνουµε µια σύγκριση του Joomla µε άλλα γνωστά CMS που 

εκδίδουν σήµερα. ∆ιατελούν πολλά διαφορετικά CMS, καθένα από τα οποία έχει τα 

δικά του προσόντα και αδυναµίες. Αλλά για να διαλέξετε το CMS που θα 

µεταχειριστεί, θα αξίζει να συναρτάται στις προδιαγραφές που ο ιστότοπος που 

θέλουµε να δηµιουργήσουµε. (Αποστολάκης, 2011).   

Τα πιο γνωστά σήµατα CMS τώρα είναι το Joomla, WordPress και Drupal. Αν 

κάποιος απαιτεί απλώς να φτιάξει έναν ιστότοπο και να το διοικήσει µε έναν απλό και 

εύκολο τρόπο, πρέπει να διαλέξετε το Joomla. Παρ 'όλα αυτά όσο πιο απλό και 

εντυπωσιακό είναι, δεν σταµατάει να είναι πιστευτό και έχει ικανά καλή ποιότητα. 

Χρησιµοποιείται για απλές µορφές blog, καθώς και για ηλεκτρονικά καταστήµατα 

και εταιρικούς ιστότοπους. 

Ο κώδικας Joomla είναι εκτεταµένος και η γραφική του διεπαφή είναι πρακτική και 

αισθητικά όµορφη. Ο σχεδιασµός του ενισχύει τους χρήστες να κάνουν εύκολα 

βήµατα για να εκπληρώσουν µια λειτουργία. Έχει µια τάξη προτύπων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες για να µοιάσουν ιστοσελίδες στις δικές τους 

ανάγκες και οµόγνωµα µε τις επιθυµίες τους. Ισχυρίζεται επίσης µεγάλο αριθµό 

γλωσσών. 
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Το αρνητικό στο Joomla είναι ότι δεν εγκρίνει τη δηµιουργία πολλών ιστοσελίδων 

µετά την εγκατάσταση του. Επίσης, εάν κάποιος απαιτεί να έχει µια καλή διαδροµή 

µηχανής αναζήτησης, θα χρειάζεται να αγοράσει την κατάλληλο module για αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

Η µετάβαση στο Drupal, σε αντίθεση µε το Joomla αφήνει τη δηµιουργία ενός 

τεράστιου αριθµού ιστότοπων, επιπλέον και σε κατευθείαν σύνδεση στις κοινότητες. 

Σε σύγκριση µε το Joomla, η αρχιτεκτονική και η χρήση του προϋποθέτουν πιο 

έµπειρους χρήστες για να το διοικήσουν. Επίσης, δεν ζητάει την αγορά µιας 

αντιληπτής ενότητας για τη αναβάθµιση της ιστοσελίδας της µηχανής αναζήτησης, 

αλλά τα έχει ενσωµατωµένα. 

Σκοπεύοντας το WordPress, διακρίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το έχουν 

ταιριάσει µε τα blogs, καθώς είναι κατά κύριο λόγο µε τη µορφή ενός blog. Το 

WordPress είναι απλούστερο από άλλα CMS και πολύ πιο εύκολο στη χρήση. Έχει 

επιπλέον ένα µεγάλο αριθµό προτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους 

χρήστες για να δηµιουργήσουν τις ιστοσελίδες τους. 

Το WordPress είναι πολύ πιο αργό από άλλα CMS και για να τροποποιήσει αυτό, ο 

χρήστης θα πρέπει να τροποποιήσει τα ερωτήµατα που έγιναν στη βάση δεδοµένων. 

Επίσης, θα θελήσει να τροποποιήσετε µερικά τµήµατα του κώδικα και επιπλέον να 

τροποποιήσετε µερικά αρχεία CSS.  

 

5.7 Εγκατάσταση του Joomla µε τη βοήθεια του www.biz.nf 

 

Η φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting) είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που 

επιτρέπει σε άτοµα και εταιρείες να έχουν έναν ιστότοπο συνεχώς αναρτηµένο στο 

∆ιαδίκτυο. 

Ο όρος Web Hosting αναφέρεται στη διαδικασία µε την οποία ο ιδιοκτήτης ενός 

ιστότοπου ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές (διακοµιστές) για να τοποθετήσει τα 

µηνύµατά του / ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτά τα αρχεία, τα οποία αποτελούν 

την ιστοσελίδα του, προσφέρονται µέσω ενός ασφαλούς, αδιάλειπτου δικτύου 

επισκεπτών. 

Η διαχείριση ενός ιστότοπου από τον κάτοχό του µπορεί να γίνει µέσω 

αποµακρυσµένων προγραµµάτων ή προγραµµάτων περιήγησης µε πρόσβαση σε έναν 

πίνακα ελέγχου που διαχειρίζεται τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα 

αρχεία, την επισκεψιµότητα ιστότοπων στατιστικών στοιχείων, τις εγκατεστηµένες 

εφαρµογές και τις διαθέσιµες τεχνολογίες και πολλά άλλα 

Η εταιρεία φιλοξενίας biz.nf επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει το TheBestWorldShop 

καθώς προσφέρει ένα καλό και δωρεάν πακέτο φιλοξενίας µε πολλές 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που καθιστούν τα πρώτα βήµατα πιο εύκολα στη 

δηµιουργία του ιστότοπου. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

αυτόµατης εγκατάστασης του Joomla, διευκολύνοντας την έναρξη της διαχείρισης 

του ιστοτόπου. Ένα άλλο θετικό στοιχείο για αυτήν την εταιρεία είναι ότι προσφέρει 

µια σειρά προτύπων έτσι ώστε ο διαχειριστής να έχει την επιλογή να επιλέξει όσο και 

την εµφάνιση του ιστοτόπου. 

Ο ιστότοπος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Joomla θα ονοµαστεί ως 

www.biz.nf. Εκεί θα φτιάξουµε το ιστότοπο µας online 
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Μετά από έρευνα που κάναµε στο διαδίκτυο η έκδοση του Joomla που θα 

φτιάξουµε και πάνω στην οποία θα δουλέψουµε είναι η 3.8.1 

Πληκτρολογήστε στο πρόγραµµα περιήγησης τη διεύθυνση www.biz.nf και 

στην οθόνη θα παρουσιάσει η πρώτη σελίδα της εγκατάστασης. 

 

Στις παρακάτω σελίδες φαίνεται αναλυτικά η διαδικασία εγκατάστασης του 

Joomla και την εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας. 

 

Πρώτα από όλα, πληκτρολογούµε το www.biz.nf και επιλέγουµε Sign-up. 

 

  
Εικόνα 1 biz.nf 

Στη συνέχεια, διαλέγοµε το Hosting plan την επιλογή FREE Hosting plan και 

διαλέγουµε συνέχεια (continue). 
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Εικόνα 2 FREE Hosting plan 

Στην κατηγόρια Νέος πελάτης συµπληρώνοµε τα δεδοµένα µας όπως αιτήσατε 

από τη φόρµα και διαλέγουµε να συνεχεία (continue). 

 
Εικόνα 3 New client 

Μετά την εγκατάσταση, πηγαίνουµε στη σελίδα όπως συνάγεται στην 

παρακάτω εικόνα, η οποία µας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε το 

λογαριασµό µας. 
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Εικόνα 4 Info 

Μετά από αυτό, µεταφερόµαστε στο email µας για να ανοίξουµε το µήνυµα 

που στάλθηκε από το biz.nf και να ενεργοποιήσουµε τον λογαριασµό µας 

κάνοντας κλικ στον πρώτο σύνδεσµο που µας έστειλε. 

 

 
Εικόνα 5 Email 

Η εικόνα που βλέπουµε παρακάτω είναι ο ενεργοποιηµένος λογαριασµός µας. 

 

 
Εικόνα 6 Η σελίδα μας 
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Στη συνέχεια, στο πλαίσιο First Steps Made Easy, διαλέξτε Domain Manager 

Access για να διαλέξετε τη διεύθυνση του ιστότοπου µας. 

 

 
Εικόνα 7 First Steps Made Easy 

Συνεχίστε µε την επιλογή Create a free Subdomain και στο παράθυρο διαλόγου 

γράφουµε τη διεύθυνση του ιστότοπου µας και διαλέξτε ∆ηµιουργία και αφού 

η διεύθυνση είναι έγκυρη, πατάµε στον Πίνακα ελέγχου στην επάνω αριστερή 

γωνία για γυρίσουµε στη γραµµή εργαλείων. 

 

 
Εικόνα 8 Create a free Subdomain 

Τελειώνοντας µε αυτά, σερφάρουµε στο πλαίσιο First Steps Made Easy όπου 

διαλέγουµε το Zacky Tools Installer για να εγκαταστήσουµε έτοιµα εργαλεία 

για να ετοιµάσουµε τον ιστότοπο µας. 
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Εικόνα 9 Zacky Tools Installer 

Στις δύο επιλογές που σας παραχωρούνε επιλέγουµε το Joomla. 

 

  
Εικόνα 10 Joomla 

Επιλέγουµε τα πρότυπα που θέλουµε. Εµείς διαλέξαµε το Protostar και έπειτα 

κάναµε κλικ στο κουµπί επόµενο. 
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Εικόνα 11 Protostar 

Στο παράθυρο διαλόγου που παρουσιάζεται σε εµάς, επιλέγουµε και τις τρεις 

επιλογές επεκτάσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί επόµενο. 

 

  
Εικόνα 12 All plugins 

Στο πλαίσιο Select a Site Domain, έχουµε τοποθετήσει τη διεύθυνση που 

έχουµε διαλέξει για τον ιστότοπο µας. Από κάτω από την επιλογή ενός τίτλου 

στον ιστότοπο σας, τοποθετούµε τον τίτλο που έχουµε διαλέξει για να δώσουµε 

τον ιστότοπος µας και συµπληρώστε τα δεδοµένα µας µε τα στοιχεία της 

επιλογής. Επιλέξτε τη διαχείρισή σας και κάντε κλικ στο κουµπί επόµενο. 
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Εικόνα 13 Select a Site Domain 

Μετά απ’ όλη αυτή τη διαδικασία το σύστηµά µας είναι ολοκληρωµένο και 

µετά επιλέγουµε το Install Now. 

 

 
Εικόνα 14 Install Now 

Στον πρώτο σύνδεσµο που µας δίνεται, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

επισκεφτεί την ιστοσελίδα του και µε τον τελευταίο µπορεί να µπει στις 

ρυθµίσεις ως χρήστης της ιστοσελίδας µε τους κωδικούς του και να κάνει τις 

ρυθµίσεις τις αλλαγές που επιθυµεί να κάνει στον ιστότοπο του. 
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Εικόνα 15 Installing 

Αφού ο χρήστης βάλει τα σωστά δεδοµένα, τότε θα µεταφερθεί στη διαχείριση 

του συστήµατος που µπορεί να εκπληρώσει ό,τι ρυθµίσεις θέλει, όπως φαίνεται 

στην ακόλουθη εικόνα.   

 

  
Εικόνα 16 Log In 

Στην παρακάτω εικόνα µπορούµε να παρακολουθήσουµε την αρχική σελίδα 

του διαχειριστή, όπου όλες οι ρυθµίσεις θα γίνουν εκεί. 
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Εικόνα 17 Joomla Page 

 

5.8 Εγκατάσταση Ελληνικής Γλώσσας στο Joomla  
 

 

Τα αρχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι άλλες γλώσσες του Joomla 

µπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση http://community.joomla.org. Τα αρχεία 

είναι συµπιεσµένα. Η εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας γίνεται από τη 

σελίδα διαχείρισης χωρίς να αποσυσκευάζονται τα αρχεία εγκατάστασης. 

Ανοίξτε την καρτέλα "Επεκτάσεις" και διαλέξτε "∆ιαχειριστής επέκτασης". 

Ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο όπου καθορίζεται η διαδροµή του αρχείου 

εγκατάστασης της ελληνικής γλώσσας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί 

"Μεταφόρτωση και Εγκατάσταση" ολοκληρώνεται η εγκατάσταση. 

  

 

 
Εικόνα 18 Intall Greek 

 

Παρουσιάζεται το µήνυµα για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

 
Εικόνα 19 Successful Intall Greek 



43 

 

∆ιαλέγουµε την ελληνική γλώσσα µετά την επιτυχή εγκατάσταση από το 

Language Manager 

 

 
Εικόνα 20 Language Manager 

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και ορισµό της ελληνικής γλώσσας, η περιοχή 

διαχείρισης του Joomla παρουσιάζεται στα ελληνικά, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

 
Εικόνα 21 Πίνακας Ελέγχου 

 

5.9 Εγκατάσταση προτύπου ιστοσελίδας 
 

Προκειµένου να παρουσιαστεί ο ιστότοπος µε κάποιο πρότυπο, πρέπει να το 

εγκαταστήσουµε πρώτα. Η εγκατάσταση γίνεται από το "∆ιαχείριση 

επεκτάσεων". Μετά την διάλεγµα της διαδροµής όπου βρίσκεται το πρότυπο, η 

εγκατάσταση ολοκληρώνεται αφού κάνετε κλικ στο κουµπί "Μεταφόρτωση 

και Εγκατάσταση". Στη συνέχεια, ένα µήνυµα επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την 

επιτυχή εγκατάσταση του προτύπου.  

 

Η ενεργοποίηση προτύπου ενεργοποιείται από τη λειτουργία "∆ιαχείριση 

προτύπων". Μια λίστα προβάλλει τα πρότυπα για τον ιστότοπο µας και για την 

περιοχή διαχείρισης. Εδώ παρουσιάζοµε πώς επιλέχθηκε ένα πρότυπο 

ιστότοπου από το περιεχόµενο του Joomla. Το µοτίβο ενεργοποιείται 

διαλέγοντας το αστέρι στη στήλη "Προεπιλογή" για να γίνει το αστέρι κίτρινο. 

Αν θέλουµε τώρα ένα άλλο µοντέλο, κάνουµε τη διαδικασία που περιγράφεται 

παραπάνω. Για να δείτε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, διαλέγουµε το TBWS 

(είναι το όνοµα της ιστοσελίδας στη συγκεκριµένη περίπτωση) και βλέπουµε 

τον ιστότοπο µετά την επιλογή του προτύπου. Όλα αυτά φαίνονται στις 

επόµενες δύο φωτογραφίες. ∆εύτερη επιλογή προτύπου. 

 

 
Εικόνα 22 Επιλογή προτύπου 
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Εικόνα 23 Εμφάνιση προτύπου 

 

5.10 Κατηγορίες Άρθρων 

 

Για ευκολότερη διαχείριση άρθρων του Joomla, µπορείτε να δηµιουργήσετε 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες κατηγοριοποιούν τα άρθρα και έτσι ο διαχειριστής µπορεί 

να µεταρρυθµίσει τις απαιτήσεις µιας κατηγόριας µία φορά και οι αλλαγές επιδρούν 

για όλα τα άρθρα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

 

 

5.10.1 ∆ηµιουργία Κατηγορίας  
 

Η δηµιουργία κατηγοριών γίνεται από την καρτέλα "∆ιαχείριση κατηγοριών" 

στον Πίνακα Ελέγχου Joomla. Πατώντας "Νέο" ξεκινά η δηµιουργία της 

κατηγορίας. 

 

 
Εικόνα 24 Διαχείριση κατηγοριών 

Αφού κάνετε κλικ στο κουµπί "Νέο", η σελίδα δηµιουργίας της νέας 

κατηγορίας παρουσιάζεται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Αυτή η 

φόρµα επιλεγούµε το όνοµα της κατηγορίας, την κατάστασή της 

(δηµοσιευµένο, αδηµοσίευτο κ.λπ.), τα δικαιώµατα της και ορισµένα άλλα 

συστατικά που δεν είναι υποχρεωτικά για προσθήκη, όπως µια µικρή 

περιγραφή της κατηγορίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε το κουµπί 

Αποθήκευση. 
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Εικόνα 25 Διαχείριση κατηγοριών 2 

 

 

5.11 Άρθρα και δηµιουργία άρθρων  
 

Τα άρθρα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέρη του Joomla το µεγαλύτερο 

µέρος του περιεχοµένου που παρουσιάζεται στους περισσότερους ιστότοπους 

περιέχεται σε άρθρα. 

 

Το νέο άρθρο δηµιουργείται µε δύο τρόπους. Είτε µέσω του κουµπιού "Νέο" 

µέσω του Joomla στην καρτέλα "Πίνακας ελέγχου" ή στην καρτέλα 

"Προσθήκη νέου άρθρου" στο Joomla πίνακας ελέγχου. Επιλέγοντας έναν από 

τους παραπάνω τρόπους, ανοίγει η σελίδα δηµιουργίας άρθρου. Αυτή η σελίδα 

καθορίζει τον τίτλο του άρθρου, την κατηγορία στην οποία ανήκει, την 

κατάστασή του (δηµοσιευµένη, µη δηµοσιευµένη) και το περιεχόµενο του 

άρθρου. 

 

Το περιεχόµενο ενός άρθρου µπορεί να είναι απλό κείµενο, html κώδικας, 

εικόνες, σύνδεσµος. Αυτές είναι οι ιδιότητες που παρέχονται από το Joomla 

συντάκτης. Για περισσότερες επιλογές σχετικά µε τη σύνταξη άρθρων, 

υπάρχουν µονάδες που εγκαθιστούν έναν άλλο επεξεργαστή µε περισσότερες 

δυνατότητες. 

 

Μέσω της νέας σελίδας σχηµατισµού άρθρου µπορείτε να επιλέξετε τα 

συστατικά του άρθρου που θα παρουσιαστούν κατά τη δηµοσίευσή τους. Για 

παράδειγµα, ορίζεται αν παρουσιάζεται ο τίτλος του άρθρου, η κατηγορία στην 

οποία ανήκει, ο δηµιουργός και πολλά άλλα δεδοµένα. 
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Εικόνα 26 Προσθήκη νέου άρθρου 
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5.12 Menu   
 

Στο Joomla, το περιεχόµενο (κείµενα, φωτογραφίες, κλπ.) είναι τελείως 

ανεξάρτητα από το πώς ζητάµε το περιεχόµενο να παρουσιάζεται στον 

ιστότοπο. Για να παρουσιαστεί αυτό το περιεχόµενο στην ιστοσελίδα, είναι 

κατά κανόνα αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένας σύνδεσµος προς αυτήν, ο οποίος 

θα "φέρει" σε αυτό το περιεχόµενο. Ένας ή περισσότεροι σύνδεσµοι κατά 

κανόνα ενσωµατώνονται µε τη συµπαράσταση ενός µενού. Χρησιµοποιώντας 

τα µενού, µπορείτε να ακολουθήσετε και να αποχτήσετε πρόσβαση στις 

διάφορους χώρους του ιστότοπου. 

 

Τα µενού είναι στην ουσία σύνδεσµοι σε τοµείς, κατηγορίες, συστατικά και 

εξωτερικές σελίδες. Αυτοί οι σύνδεσµοι ονοµάζονται στοιχεία µενού. Κάθε 

µενού αξίζει να έχει ένα αναγνωριστικό, το οποίο χρησιµοποιείται εσωτερικά 

από το Joomla. Μέσα από αυτά τα δεδοµένα µενού µπορούµε να περιηγηθούµε 

στο περιεχόµενο του ιστότοπου. 

  

5.12.1 ∆ηµιουργία Menu 
 

Ο σχηµατισµός µενού γίνεται από την καρτέλα "∆ιαχείριση µενού" το όποιο 

είναι στο Joomla πίνακας ελέγχου. Πατώντας το κουµπί "Νέο" παρουσιάζεται 

η σελίδα για τη δηµιουργία του µενού, ο τίτλος του µενού, ο τύπος του µενού 

και µια σύντοµη περιγραφή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί 

"Αποθήκευση". 

  

 

 
Εικόνα 27 Διαχείριση μενού 

Όταν δηµιουργηθεί το µενού, κατασκευάζει αυτόµατα το οµόλογο ένθετο που 

το περιλαµβάνει. Το ένθετο αφήνει την εύκολη χρήση του µενού σε αναλογία 

µε την εµφάνισή του στην ιστοσελίδα. ∆ιαλέγοντας το µενού εισαγωγής και 

κάνοντας κλικ στο "Επεξεργασία" ανοίγει η σελίδα µε τις λεπτοµέρειες του 

ένθετου, όπως φαίνεται στην έπειτα εικόνα. 
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Εικόνα 28 Διαχείριση ενθεμάτων 

Από αυτή τη σελίδα, ο τίτλος του ένθετου ορίζεται αν είναι αντιληπτός στη 

σελίδα ή όχι και αν ναι, ποιες σελίδες θα παρουσιάζονται, όπου θα 

παρουσιάζεται και την κατάταξή του στη θέση αυτή. 

  

 

5.12.2 ∆ηµιουργία στοιχείων Menu 

 
Η δηµιουργία των συστατικών ενός µενού γίνεται από την καρτέλα 

"∆ιαχείριση Μενού" το όποιο βρίσκεται στο Joomla πίνακας ελέγχου. Στη 

λίστα µενού, διαλέγοντας το επιθυµητό µενού, ανοίγει η λίστα των δεδοµένων 

από τα οποία απαρτίζει. Στην έπειτα εικόνα κοιτούµε ένα δείγµα από τον 

ιστότοπο µας, όπου έχουµε δηµιουργήσει τέσσερα συστατικά µενού στο µενού 

"Κατηγορίες". 

 

 
Εικόνα 29 Μενού 

Το νέο συστατικό µενού δηµιουργείται πατώντας το κουµπί "Νέο" στο επάνω 

µέρος της σελίδας. Στη συνέχεια ανοίγει η σελίδα που προσδιορίζει τον τύπο 

του συστατικού µενού, τον τίτλο του, την κατάστασή του, τη θέση του στο 

µενού και πολλά άλλα. Για να δηµιουργήσετε ένα υποµενού, επιλέξτε "Γονικό 

στοιχείο". 
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Εικόνα 30 Γονικό στοιχείο 

Ο χαρακτήρας του συστατικού µενού επιλέγεται από το κουµπί "Επιλογή" που 

έγκειται ακριβώς δίπλα στο τοµέα. Αντίστοιχα µε τον χαρακτήρα του 

στοιχείου µενού, παρουσιάζονται οι οµόλογες λεπτοµέρειες στοιχείων. 

  

  
Εικόνα 31 Επιλογή 
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5.13 Πρόσθετα (Components – Modules)  
 

Τα δεδοµένα και οι ενότητες είναι επέκτεινες εφαρµογές ιστότοπου που δίνουν 

την βελτιωµένη χρήση και εµφάνιση του ιστότοπου. Μερικά επέκτεινα έχουν 

εγκατασταθεί και έχουν γινεί. Το VirtueMart, το οποίο χρησιµοποιείται στο 

πτυχίο για τη χρήση και παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταστήµατος, είναι 

ένα πρόσθετο Joomla. 

 

Ορισµένα Components και Modules έχουν ως εξής: 

 

• com_virtuemart.x.x.x_extract_first Πρόσθετο για τη χρήση και εµφάνιση του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

• foxcontact-x.x.x Πρόσθετο για τη σχηµατισµό µιας απεικόνισης επικοινωνίας. 

• mod_bt_googlemaps_jx.x_vx.x.x Πρόσθετο για την εµφάνιση του 

καταστήµατος στους Google maps. 
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Κεφάλαιο 6: VirtueMart  
  

6.1 Περιγραφή  
 

Το Virtuemart είναι µια Open Source δωρεάν εφαρµογή ανάπτυξης 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. ∆ουλεύει µόνο ως add-on προσθετή εφαρµογή 

του δηµοφιλούς Joomla Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) και όχι 

ανεξάρτητα. Είναι γραπτό σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP και αποθηκεύει 

τα στοιχεία του σε βάση δεδοµένων MySQL. Εκτός από τη βασική εφαρµογή, 

συνοδεύεται από µια σειρά ενοτήτων που παρουσιάζουν χρήσιµες 

πληροφορίες (νέα προϊόντα, δηµοφιλή προϊόντα κλπ.). 

  

6.2 Γενικά χαρακτηριστικά  
 

• Ικανότητα Χρήσης Secure Sockets Layer (https) Κρυπτογράφηση (128-bit) 

• Αλλιώτικα είδη φόρου. 

• Υπολογισµός φόρου αντίστοιχα µε τη διεύθυνση αποστολής. 

• Υπολογισµός φόρου αντίστοιχα µε τη διεύθυνση του καταστήµατος. 

• Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπολογισµός φόρου αντίστοιχα µε τη 

διεύθυνση του καταστήµατος όταν ο πελάτης έρχεται από χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - EU Country). 

• Οι αγοραστές µπορούν να διοικήσουν τους λογαριασµούς τους. 

• Χρήση διεύθυνσης αποστολής: Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να 

καθορίσουν άλλες διευθύνσεις αποστολής από την διεύθυνση χρέωσης. 

• Ιστορικό παραγγελιών: Ο πελάτης µπορεί να δει όλες τις προηγούµενες 

παραγγελίες και τις λεπτοµέρειές τους. 

• Email επιβεβαίωσης παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη και στον κάτοχο. 

• Υποστήριξη πολλαπλών νοµισµάτων. 

• Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (µε τη χρήση του JoomFish ή του Nooku). 

 

6.3 Χαρακτηριστικά καταλόγου προϊόντων  
 

• ∆υνατό περιβάλλον χρήσης βασισµένο σε Javascript. 

• Χρήση απεριόριστων προϊόντων και κατηγοριών. 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρονικό κατάστηµα ή ως κατάλογος 

προϊόντων (ικανότητα απενεργοποίησης της παρουσίασης των τιµών). 

• Γρήγορη αναζήτηση για προϊόντα, κατηγορίες και κατασκευαστές. 

Φίλτρα µε αφετηρία των ιδιοτήτων ή τις εκπτώσεις των προϊόντων. 

• Αξιολόγηση και κριτική προϊόντων (µε αυτόµατη ή ελεγχόµενη 

δηµοσίευση). 

• Ικανότητα χαρακτηρισµού προϊόντων ως "special". 

• ∆ιαχείριση προϊόντων µε ικανότητα µεταφόρτωσης (προγράµµατα, e-

books, φωτογραφίες). 

• "Το προϊόν είναι πάλι διαθέσιµο" - Υπενθύµιση των εγγεγραµµένων 

πελατών. 
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6.4 Χαρακτηριστικά διαχειριστή  
 

• Πολλαπλή µεταχείριση εικόνων και αρχείων (όπως φύλλα προδιαγραφών, 

διαφηµιστικά) ανά προϊόν. 

• Για κάθε προϊόν έχετε την δυνατότητα να ορίσετε χαρακτηριστικά (όπως 

χρώµα ή µέγεθος). 

• Τύποι προϊόντων για ταξινόµηση (όπως "Παιχνίδια", "Ταινίες" ή 

"Κονσόλες"). 

• Οµάδες αγοραστών για καταναλωτές (επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα 

κοστολόγησης και διαδικασίες πληρωµής). 

• Πολλαπλές τιµές ανά προϊόν (βάσει ποιότητας ή / και οµάδας αγοραστών). 

• Ευέλικτη εµφάνιση των τιµών (µε ή χωρίς φόρους). 

• Άµεση τροποποίηση των διαφόρων νοµισµάτων µε βάση τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες από την ΕΚΤ και άλλες τράπεζες. 

• Αποθήκευση στατιστικών δεδοµένων / Λίστα ελέγχου µε νέα σύνολα 

καταναλωτών, νέες παραγγελίες κ.λπ. 

• Έλεγχος των επίπεδων αποθήκης για τα προϊόντα. 

• Χρήση παραγγελιών µε ιστορικό παραγγελιών, ειδοποιήσεις πελατών και 

ικανότητα επεξεργασίας παραγγελιών. 

• ∆ιάφορα υποµνήµατα: πουληµένα αντικείµενα, µηνιαία / ετήσια έσοδα. 

• Χρήση κατάστασης παραγγελιών. 

• Χρήση νοµισµάτων, χωρών και περιφερειών 

 

6.5 Τρόποι πληρωµής  
 

• Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα. 

• Προκαθορισµένες µέθοδοι πληρωµής, όπως το PayPal 

 

6.6 Τρόποι αποστολής  
 

• Ευέλικτη διαµόρφωση µεταφοράς και κόστος µεταφοράς. 

• Υπολογισµός άµεσου κόστους χρησιµοποιώντας γνωστούς µεταφορείς 

  

6.7 Απαιτήσεις συστήµατος  
 

• Apache 1.x.x ή νεότερη έκδοση. 

• MySQL 3.x.x ή νεότερη έκδοση. 

• PHP 4.x.x ή νεότερη έκδοση. 

• Joomla 1.0 ή 3.x.x ή νεότερη έκδοση. 

• Εάν το Joomla είναι εγκατεστηµένο τοπικά στον υπολογιστή, πρέπει να 

εγκατασταθεί µια εφαρµογή που ισχυρίζεται το Apache, MySQL, PHP. 

• Πρόγραµµα περιήγησης στο Web Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+, 

Safari 2+ και Opera 9+. 

• Για την περιοχή διαχείρισης χρειάζεται η Javascript. 

• Στο πρόγραµµα περιήγησης πρέπει να έχουµε ενεργοποιηµένα τα 

Cookies. 
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6.8 Εγκατάσταση VirtueMart  
 

Το VirtueMart είναι ένα πρόσθετο (add-on) του Joomla. Η εγκατάσταση του γίνεται 

όπως όλα τα πρόσθετα. Αφού το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.virtuemart.net, 

στη συνέχεια από την καρτέλα ∆ιαχείριση επεκτάσεων που βρίσκεται στο µενού 

Επεκτάσεις Joomla, διαλέξτε τη διαδροµή που είναι το αρχείο εγκατάστασης του 

VirtueMart. 

 

 
Εικόνα 32 Εγκατάσταση VirtueMart 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί "Μεταφόρτωση & 

Εγκατάσταση".  

 

6.9 Εγκατάσταση ελληνικών στο VirtueMart  
 

Αφού κατεβάσετε το αρχείο ελληνικής γλώσσας από το www.virtuemart.net, και µετά 

από την "∆ιαχείριση επεκτάσεων" κάνουµε την εγκατάσταση. 

 

 
Εικόνα 33 Εγκατάστασης ελληνικής γλώσσας 

Μετά την επιτυχηµένη εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας, ο πίνακας 

ελέγχου της VirtueMart παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

  

 
Εικόνα 34 Επιτυχημένη εγκατάσταση 
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6.10 Βασικές ρυθµίσεις καταστήµατος  
 

Οι βασικές ρυθµίσεις αποθηκεύονται από την επιλογή "Κατάστηµα" στην 

καρτέλα "Κατάστηµα". ∆ιατελούν τρεις καρτέλες ρύθµισης. Στην καρτέλα 

Προµηθευτής, οι ρυθµίσεις που έχουν δηµιουργηθεί είναι: 

  

• Πληροφορίες προµηθευτή (όνοµα καταστήµατος, όνοµα εταιρείας, ελάχιστο 

κόστος αγοράς, εικόνα προµηθευτή), 

• ∆ιαλέξτε νόµισµα για το κατάστηµα, 

• Ορίστε τους Όρους Χρήσης. 

 

 
Εικόνα 35 Κατάστημα 

 

6.11 Γενικές ρυθµίσεις καταστήµατος  
 

Οι γενικές ρυθµίσεις αποθηκεύονται από την επιλογή "Ρυθµίσεις" στην 

καρτέλα Ρυθµίσεις. ∆ιατελούν επτά καρτέλες σε αυτήν την επιλογή. Η 

καρτέλα "Κατάστηµα" ορίζει: 

 

 

• Αν το κατάστηµα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας για τους 

επισκέπτες και το µήνυµα θα παρουσιαστεί στην περίπτωση αυτή. 

• Εάν ο ιστότοπος θα είναι µόνο κατάλογος ή όχι. Εάν επιλεγεί µόνο µια 

λίστα (αντί για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα), οι τιµές δεν 

παρουσιάζονται. 

• Οι γλώσσες στις οποίες θα παρουσιάζεται στον ιστότοπος. 

• Η µορφή της σειράς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (αλληλογραφία 

HTML ή ταχυδροµική αλληλογραφία). 

• Μερικές ρυθµίσεις για προχωρηµένους (µηνύµατα εντοπισµού 

σφαλµάτων, ενεργοποίηση πολλαπλών καταστηµάτων). 
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Η καρτέλα "Ορατό κατάστηµα" καθορίζει: 

 

• Εάν παρακολουθήσετε µερικούς συνδέσµους στον ιστότοπο, όπως 

"Προτείνετε µας", έναν σύνδεσµο εκτύπωσης κ.λπ. 

• Το µέγιστο και το ελάχιστο µήκος του κειµένου ερωτήµατος. 

• Η χρήση των δελτίων και η διάρκεια τους. 

• Οι µονάδες βάρους και διαστάσεων. 

• ∆ράσεις που λαµβάνονται όταν ένα προϊόν είναι εκτός παρακαταθήκης. 

• Η οργάνωση αξιολόγησης προϊόντων (ποιος θα δει τις αξιολογήσεις 

τους και ποιος θα µπορεί να τους αξιολογήσει). 

  

Η καρτέλα "Πρότυπα" καθορίζει: 

 

• Το πρότυπο του καταστήµατος, 

• Το υπόδειγµα των κατηγοριών και ο τρόπος που θα παρουσιάζονται. 

• Η παρουσίαση της αρχικής σελίδας της VirtueMart (διάταξη, προϊόντα 

που θα παρουσιάζονται και πόσα). 

• Κατάλογοι αρχείων πολυµέσων. 

• Το µέγεθος των µικρογραφιών. 

  

Η καρτέλα "Τιµολόγηση" καθορίζει: 

 

• Ρυθµίσεις τιµών (προβολή ΦΠΑ στο καλάθι, εµφανίζοντας ένα µήνυµα 

όταν η τιµή δεν εµφανίζεται). 

• Ο τρόπος µε τον οποίο θα εµφανίζονται οι τιµές, δηλαδή αν η τιµή θα 

εµφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς ΦΠΑ ή εάν θα εµφανιστεί το ποσό 

του ΦΠΑ, το ποσό έκπτωσης κλπ. 

  

Στην καρτέλα "Ταµείο" καθορίζεται: 

 

• Αν θα παρουσιαστεί το τεκµήριο "Προσθήκη στο καλάθι". 

• Αν θα εγγραφείτε στο ταµείο. 

• Αν θα παρουσιάζονται τα βήµατα του ταµείου. 

• Αν θα εµφανίζεται η εικόνα κάθε προϊόντος στο ταµείο. 

• Η αρχική κατάσταση κάθε παραγγελίας και κάποιες ακόµα επιλογές. 

 

 

 

Η καρτέλα "Ρυθµίσεις παραγγελίας προϊόντων" καθορίζει: 

 

• Η προεπιλεγµένη διάταξη προϊόντων. 

• Οι τοµείς σύµφωνα µε την διάταξη. 

• Οι τοµείς αναζήτησης προϊόντων. 

  

Η καρτέλα "SEO" καθορίζει αν το SEO είναι ανενεργό και γενικώς κάνει µερικές 

προσαρµογές σε αυτό το τµήµα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί 

"Αποθήκευση". 
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Εικόνα 36 Ρυθμίσεις καταστήματος 

  

6.12 Καρτέλα προϊόντα  
  

6.12.1 Κατηγορίες προϊόντων  
 

Το υποµενού κατηγοριών προϊόντων παρουσιάζει τη λίστα των κατηγοριών 

προϊόντων και υποκατηγοριών. Η επεξεργασία της υπάρχουσας κατηγορίας 

γίνεται διαλέγοντας την κατηγορία και πατώντας κλικ στο κουµπί 

Επεξεργασία. Η νέα κατηγορία γίνεται µε το κουµπί "Νέο". Ανοίγει η σελίδα 

δηµιουργίας κατηγορίας που περιέχει δύο καρτέλες. 

 

Η καρτέλα "Κατηγορία" καθορίζει: 

 

• Το όνοµα της κατηγορίας. 

• Εάν η κατηγορία είναι δηµοσιευµένη ή όχι. 

• Το ψευδώνυµο της κατηγορίας. 

• Η περιγραφή της κατηγορίας. 

• Αν πρόκειται για κατηγορία ή υποκατηγορία. 

• Σύµφωνα µε το µοντέλο που θα παρουσιαστεί. 

• Αν ανοίξει στο ίδιο ή σε άλλο παράθυρο. 

• Παραχωρήσεις πληροφοριών. 

 

Η καρτέλα "Εικόνες" καθορίζει την εικόνα της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση". 

  

 
Εικόνα 37 Κατηγορίες προϊόντων 
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6.12.2 Προϊόντα  
 

Το υποµενού "Προϊόντα" παρουσιάζει τη λίστα των προϊόντων που έχουν 

καταχωρηθεί. Η επεξεργασία ενός εγγεγραµµένου προϊόντος γίνεται 

διαλέγοντας το προϊόν και κάνοντας κλικ στο κουµπί Επεξεργασία. Η νέα 

καταχώρηση προϊόντος γίνεται πατώντας το κουµπί "Νέο". Παρουσιάζεται η 

σελίδα "Νέα καταχώρηση προϊόντων", η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

καρτέλες µε τις ρυθµίσεις τους.  

 

Καρτέλα πληροφοριών προϊόντος: 

  

• ∆ιαλέξτε εάν το προϊόν θα δηµοσιευτεί ή όχι. 

• Καθορίστε τον κωδικό SKU. 

• Ονοµασία και ορισµός ψευδώνυµου προϊόντος. 

• ∆ιαλέγοντας έναν κατασκευαστή. 

• ∆ιαλέξτε µια κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. 

• ∆ιαλέξτε ένα πρότυπο για τη σελίδα λεπτοµερειών του προϊόντος. 

• Τιµές κόστους προϊόντος (τιµή κόστους, τιµή βάσης, τελική τιµή, 

νόµισµα). 

• ∆ιάλεγµα φορολογικών κανόνων. 

• ∆ιαλέξτε τύπο έκπτωσης, εάν είναι διαθέσιµος. 

• Εγγραφή µητρικών προϊόντων και υποπροϊόντων. 

  

Καρτέλα “Περιγραφή προϊόντος”: 

    

• Συνοπτική περιγραφή προϊόντος. 

• Περιγραφή προϊόντος. 

• Παραχωρήσεις πληροφοριών.  

 

Καρτέλα “Κατάσταση προϊόντος”: 

  

• Καθορισµός της διαθεσιµότητας του προϊόντος. 

• Καθορίστε χαµηλό απόθεµα. 

• Καθορίστε την ελάχιστη και µέγιστη µονάδα αγοράς. 

• Καθορίστε την ηµεροµηνία διαθεσιµότητας. 

• Ορίζοντας το χρονικό διάστηµα που ίσως να είναι διαθέσιµο το προϊόν. 

• Καθορίστε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στους πελάτες. 

• Παρουσίαση του καταλόγου αγοραστών του προϊόντος. 

Καρτέλα “∆ιαστάσεις και βάρος προϊόντος”: 

 

• Καθορισµός των διαστάσεων του προϊόντος. 

• Καθορισµός του βάρους και της συσκευασίας του προϊόντος. 

 

Καρτέλα “Εικόνες προϊόντος”: 

 

• Καθορισµός εικόνα του προϊόντος. 
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Καρτέλα “Προσωπικού πεδίου”: 

 

• Καθορισµός των σχετικών κατηγοριών. 

• Καθορισµός των σχετικών προϊόντων. 

  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το πλήκτρο 'Αποθήκευση'. 

 

 
Εικόνα 38 Προϊόντα 

 

6.12.3 Αποθήκη  
 

Στο υποµενού "Αποθήκη", παρακολουθείτε τη λίστα όλων των προϊόντων στο 

κατάστηµα. 

 

 
Εικόνα 39 Αποθήκη 

Στο παράδειγµά µας εµφανίζουµε τα προϊόντα που βρίσκονται στο κατάστηµα 

των παιχνιδιών.  

  



59 

 

6.12.4 Κανόνες φόρων και υπολογισµών  
 

Στο υποµενού "Κανόνες φόρου και υπολογισµού" παρουσιάζεται η λίστα των 

κανόνων που έχουν οριστεί. Η επεξεργασία ενός κανόνα γίνεται διαλέγοντας 

τον κανόνα και κάνοντας κλικ στο κουµπί "Επεξεργασία". Ο νέος φορολογικός 

κανόνας γίνεται µε το κουµπί "Νέο". Ανοίγει τη σελίδα για τη δηµιουργία του 

κανόνα, ο οποίος περιλαµβάνει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: 

  

• Καθορίστε ένα όνοµα. 

• ∆ιαλέγοντας εάν πρόκειται να δηµοσιευθεί ή όχι. 

• Ορίστε περιγραφή κανόνων. 

• Καθορισµός το χαρακτήρα του κανόνα (π.χ. φόρος ανά προϊόν). 

• Καθορισµός της µαθηµατικής κίνησης. 

• Καθορισµός της φορολογικής αξίας. 

• Καθορίστε νόµισµα. 

• ∆ιαλέξτε µια κατηγορία προϊόντων και µια οµάδα χρηστών για να εφαρµόσετε 

τον κανόνα. 

• ∆ιαλέξτε αν ο κανόνας θα είναι αντιληπτός στους καταναλωτές και τους 

πωλητές. 

• Καθορίστε την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης του κανόνα. 

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση".  

 

 
Εικόνα 40 Κανόνες φόρων και υπολογισμών 

 

6.12.5 Κριτικές και αξιολογήσεις  
 

Το υποµενού "Κριτικές και αξιολογήσεις" παρουσιάζει τη λίστα όλων των 

προϊόντων για τα οποία έχει γίνει εγγραφή από τους χρήστες. Κάνοντας κλικ 
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στο όνοµα προϊόντος ανοίγει η σελίδα µε τα δεδοµένα του προϊόντος. 

Κάνοντας κλικ στην ηµεροµηνία παρουσιάζονται όλες τα σχόλια που έγιναν 

για αυτό το προϊόν. 

 

  
Εικόνα 41 Κριτικές και αξιολογήσεις 

Στο παράδειγµά µας, κανένα προϊόν δεν έχει επικριθεί. 

 

 

6.13 Καρτέλα παραγγελίες και πελάτες  
  

6.13.1 Παραγγελίες  
 

Το υποµενού "Παραγγελίες" παρουσιάζει τη λίστα όλων των παραγγελιών που έχουν 

δηµιουργηθεί. Κάνοντας κλικ στον αριθµό παραγγελίας θα παρουσιαστούν τα 

δεδοµένα της παραγγελίας και από εκεί καταφέρνετε να αλλάξετε την κατάσταση της 

παραγγελίας ειδοποιώντας τον πελάτη στέλνοντας ένα email. 

 

 

 
Εικόνα 42 Παραγγελίες 

 

6.13.2 Αναφορά εσόδων  
 

Στο υποµενού "Αναφορά εσόδων", παρακολουθείτε τη λίστα εσόδων από κάθε 

παραγγελία. Τα γενικά έσοδα παρουσιάζονται στο τέλος της λίστας. Είναι 

δυνατόν να ορίσουµε: 
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• Η κατάσταση της παραγγελίας, δηλαδή η οποία παραγγέλλει τα έσοδα. 

• Ο χρόνος για την παρουσίαση των εσόδων για ένα αντιληπτό χρονικό 

διάστηµα. 

  

 
Εικόνα 43 Αναφορά εσόδων 

 

6.13.3 Αγοραστές  
 

Το υποµενού "Αγοραστές" παρουσιάζει τη λίστα των χρηστών που έχουν 

κάνει έστω και µία παραγγελία. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι: 

 

• Το όνοµα χρήστη. 

• Το προβλεπόµενο όνοµα. 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

• Και η οµάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης. 

  

  
Εικόνα 44 Αγοραστές 
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Εδώ βλέπουµε 4 αγοραστές. 

6.13.4 Οµάδες  Αγοραστών  
 

Το υποµενού "Οµάδες αγοραστών" παρουσιάζει τη λίστα των πελατών που 

έχουν εγκατασταθεί. Η δηµιουργία µιας νέας οµάδας γίνεται µε το κουµπί 

"Νέο". Ανοίγει µια νέα σελίδα καταχώρησης οµάδας που περιέχει: 

 

• Το όνοµα της οµάδας αγοραστών. 

• Το διάλεγµα δηµοσίευσης ή µη της οµάδας. 

• Η περιγραφή της οµάδας. 

• ∆ιαλέγοντας εάν θα έχετε αναλυτικές τιµές ή όχι. 

  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση". 
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6.13.5 Κουπόνια  
 

Το υποµενού "Κουπόνια" παρουσιάζεται η λίστα των κουπονιών που έχουν 

καταχωρηθεί. Η επεξεργασία ενός υπάρχοντος κουπονιού γίνεται κάνοντας 

κλικ στον αριθµό του κουπονιού. Για να Κατασκευάσετέ ένα νέο κουπόνι 

γίνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί "Νέο". Θα ανοίξει η σελίδα µε τα στοιχεία 

που θα µπουν για το νέο κουπόνι, τα οποία είναι: 

  

• Το όνοµα του κουπονιού. 

• Η αξία του κουπονιού. 

• Το διάλεγµα αν η αξία θα είναι ένα ποσοστό ή ένα σύνολο. 

• Ο τύπος κουπονιού (µόνιµο ή κουπόνι δώρου). 

• Η ελάχιστη εντολή για την εφαρµογή του κουπονιού. 

• Η ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία λήξης του κουπονιού.  
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Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση".  

  

 
Εικόνα 46 Κουπόνια 

 

6.14 Καρτέλα κατασκευαστές  
  

6.14.1 Κατασκευαστές  
 

Στο υποµενού "Κατασκευαστές" παρακολουθείτε τον κατάλογο των 

εγγεγραµµένων κατασκευαστών. Η επεξεργασία των στοιχείων του 

υπάρχοντος κατασκευαστή γίνεται κάνοντας κλικ στο όνοµα του 

κατασκευαστή. Η εγγραφή νέου κατασκευαστή γίνεται κάνοντας κλικ στο 

κουµπί "Νέο". Ανοίγει τη σελίδα µε τα δεδοµένα που θα εγγραφούν για το νέο 

κατασκευαστή, τα οποία είναι: 

 

• Το όνοµα του κατασκευαστή. 

• Η επιλογή για δηµοσίευση ή όχι. 

• Το ψευδώνυµο του κατασκευαστή. 

• Το όνοµα του κατασκευαστή. 

• Το email του κατασκευαστή. 

• Περιγραφή κατασκευαστή. 

 

Η εικόνα του κατασκευαστή εγγράφεται στην καρτέλα “Εικόνες”. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση". 
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6.14.2 Κατηγορίες κατασκευαστών  
 

Στο υποµενού "Κατηγορίες κατασκευαστών", παρακολουθείτε τη λίστα των 

κατηγοριών κατασκευαστών που έχουν καταχωριστεί. Η επεξεργασία των 

υπαρχόντων στοιχείων κατηγορίας γίνεται κάνοντας κλικ στο όνοµα της 

κατηγορίας κατασκευαστή. Η καταχώρηση νέας κατηγορίας κατασκευαστών 

γίνεται κάνοντας κλικ στο κουµπί "Νέο". Ανοίγει τη σελίδα µε τα δεδοµένα 

που θα εγγραφούν στη νέα κατηγορία, τα οποία είναι: 

  

• Το όνοµα του κατασκευαστή. 

• Η επιλογή αν η κατηγορία θα δηµοσιευθεί ή όχι. 

• Η περιγραφή του κατασκευαστή. 

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση".  
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6.15 Καρτέλα κατάστηµα  
  

6.15.1 Αρχεία πολυµέσων  
 

Στο υποµενού "Αρχεία πολυµέσων" παρουσιάζεται η λίστα µε τις εικόνες που 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Η επεξεργασία των δεδοµένων ενός πολυµέσου γίνεται 

είτε κάνοντας κλικ στον τίτλο πολυµέσου είτε διαλέγοντας τον πολυµέσο και 

πατώντας το κουµπί "Επεξεργασία". Η µεταγραφή του νέου πολυµέσου γίνεται 

κάνοντας κλικ στο κουµπί "Νέο". Ανοίγει η σελίδα µε τα δεδοµένα που πρέπει να 

καταχωρηθούν για το νέο πολυµέσο. 
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6.15.2 Μέθοδοι αποστολής  
 

Στο υποµενού "Μέθοδοι αποστολής", παρακολουθείτε τη λίστα των τρόπων 

αποστολής που έχουν καθοριστεί. Η επεξεργασία µιας λειτουργίας αποστολής 

γίνεται είτε κάνοντας κλικ στο όνοµα αποστολής είτε διαλέγοντας τη µέθοδο 

αποστολής και κάνοντας κλικ στο κουµπί Επεξεργασία. Κατασκευάστε έναν 

νέο τρόπο αποστολής κάνοντας κλικ στο κουµπί "Νέο". Ανοίγει τη σελίδα µε 

τα δεδοµένα που θα εγγραφούν για τον νέο τρόπο, ο οποίος περιέχει µια 

καρτέλα. 

 

Η καρτέλα " Πληροφορίες µεθόδου αποστολής" περιλαµβάνει: 

 

• Το όνοµα της µεταφοράς. 

• Είτε δηµοσιεύεται ο τρόπος αποστολής είτε όχι. 

• Η περιγραφή του φορέα. 

• Το σύστηµα αποστολής. 

• Η οµάδα των αγοραστών που θα µπορούν να µεταχειρίζονται αυτόν τον 

τρόπο αποστολής. 

• Η σειρά της µεθόδου στον κατάλογο των µεθόδων αποστολής. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση". 

 

 
Εικόνα 50 Μέθοδοι αποστολής 
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6.15.3 Μέθοδοι πληρωµών  
 

Στο υποµενού "Μέθοδοι πληρωµών" παρουσιάζεται η λίστα των τρόπων πληρωµής 

που έχουν καθοριστεί. Η επεξεργασία ενός τρόπου πληρωµής γίνεται είτε κάνοντας 

κλικ στο λογαριασµό πληρωµής είτε διαλέγοντας τον τρόπο αποστολής και πατώντας 

το κουµπί "Επεξεργασία". Η δηµιουργία νέου τρόπου πληρωµής γίνεται κάνοντας 

κλικ στο κουµπί "Νέο". Ανοίγει η σελίδα µε τα δεδοµένα που πρέπει να 

καταχωρηθούν για τον νέο τρόπο, ο οποίος περιέχει µια καρτέλα. 

 

Η καρτέλα "Μέθοδοι πληρωµών" περιλαµβάνει: 

 

• Το όνοµα της πληρωµής. 

• Εάν θα δηµοσιευθεί ή όχι η µέθοδος πληρωµής. 

• Η περιγραφή της πληρωµής. 

• Η µέθοδος πληρωµής. 

• Η οµάδα αγοραστών που µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτόν τον τρόπο 

πληρωµής. 

• Η σειρά της µεθόδου στον κατάλογο των µεθόδων πληρωµής. 

  

Αφού αποθηκευτούν αυτά τα δεδοµένα, η καρτέλα Ρυθµίσεις περιλαµβάνει 

όλα και πιο αναλυτικές επιλογές για τη µέθοδο πληρωµής. 

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση". 
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6.16 Καρτέλα ρυθµίσεις  
  

6.16.1 Πεδία αγοραστή  
 

Στο υποµενού "Πεδία αγοραστή", παρακολουθείτε τη λίστα των πεδίων 

πελατών που έχουν οριστεί. Η επεξεργασία ενός πεδίου πραγµατοποιείται είτε 

κάνοντας κλικ στο όνοµα πεδίου είτε διαλέγοντας το πεδίο και κάνοντας κλικ 

στο κουµπί Επεξεργασία. Κατασκευάστε ένα νέο πεδίο αγοραστή κάνοντας 

κλικ στο κουµπί "Νέο". Ανοίγει τη σελίδα µε τα στοιχεία που πρέπει να 

εισαχθούν για το πεδίο, τα οποία είναι: 

 

• Τύπος πεδίου. 

• Μέγιστο µήκος πεδίου. 
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• Όνοµα πεδίου. 

• Τίτλος πεδίου. 

• Πεδίο Περιγραφή. 

• Αν είναι απαραίτητο. 

• Αν παρουσιάζεται στη φόρµα εγγραφής, τη φόρµα αποστολής και τη 

διατήρηση του λογαριασµού. 

• Αν είναι µόνο για ανάγνωση. 

• Είτε πρόκειται για δηµοσίευση είτε όχι. 

  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση".  
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6.16.2 Καταστάσεις παραγγελίας  
 

Στο υποµενού "Κατάσταση παραγγελίας" παρουσιάζεται ο κατάλογος των 

παραγγελµένων παραγγελιών. Η επεξεργασία µιας κατάστασης παραγγελίας 

γίνεται είτε κάνοντας κλικ στο όνοµα κατάστασης της παραγγελίας είτε 

διαλέγοντας την κατάσταση και πατώντας το κουµπί Επεξεργασία. 

Κατασκευάστε µια νέα κατάσταση παραγγελίας κάνοντας κλικ στο κουµπί 

"Νέο". Ανοίγει τη σελίδα µε τα δεδοµένα που θα εγγραφούν για τη νέα 

κατάσταση, τα οποία είναι: 

 

• Το όνοµα κατάστασης παραγγελίας. 

• Ο κωδικός κατάστασης. 

• Η περιγραφή της κατάστασης. 

• Ο προµηθευτής. 

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση".  
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Εικόνα 53 Καταστάσεις παραγγελίας 

6.16.3 Νοµίσµατα  

 

Στο υποµενού "Νοµίσµατα" παρακολουθείτε τη λίστα των νοµισµάτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για το ηλεκτρονικό κατάστηµα. Είναι δυνατή η επεξεργασία των 

συγκεκριµένων µηνυµάτων και ο καθορισµός ενός νέου νοµίσµατος. 

  

 
Εικόνα 54 Νομίσματα 

 

6.16.4 Χώρες  
 

Στο υποµενού "Χώρες" παρουσιάζεται ο κατάλογος των χωρών στις οποίες 

µπορούν να σταλούν τα προϊόντα. Είναι δυνατή η επεξεργασία 

καταχωρηµένων χωρών καθώς και η εγγραφή µιας νέας χώρας. 

  

 

Εικόνα 55 Χώρες 
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Κεφάλαιο 7: Hikashop 
 

7.1 Περιγραφή 
 

Το δεύτερο σηµαντικό add-on που βασίζεται αυτή η πτυχιακή, είναι το component 

Hikashop. Το Hikashop έχει ένα νέο πίνακα ελέγχου µέσα στο Joomla όπου µέσα του 

µπορούµε να διαχειριστούµε τα προϊόντα,  κατηγορίες, µάρκες, πωλήσεις, 

παραγγελίες, στατιστικά δεδοµένα και γενικά ότι ο διαχειριστής πρέπει να 

διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μόλις το κατεβάσετε, εγκαταστήστε το 

από το διαχειριστή επέκτασης µε το ίδιο τρόπο πως έχουµε αναφέρει στο VirtueMart 

και µεταβείτε στο µενού component και επιλέξτε το.  

 

 

Εικόνα 56 Μετάβασή στο Hikashop 

Εδώ βλέπουµε τις πολλές δυνατότητες που παρέχει ο πίνακας ελέγχου του Hikashop. 

Έχει ένα µενού όπου µπορούµε να προσθέσουµε προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, 

εµπορικά σήµατα κ.λπ. επιλέγοντας τα προϊόντα. Επιλέγοντας από το µενού Πελάτες 

µπορούµε να δούµε διαφορετικά στοιχεία του πελάτη. Επιλέγοντας παραγγελίες 

µπορούµε να δούµε τις παραγγελίες. 

Γενικά, αυτός είναι ένας εύχρηστος πίνακας ελέγχου που επιτρέπει στο διαχειριστή 

(admin) να διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. 



70 

 

 

Εικόνα 57 Hikashop 

7.2 Hikashop system menu – Configuration 
 

 

Εικόνα 58 Hikashop 2 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή διαµόρφωσης, µπορούµε να ορίσουµε τη διάταξη 

προϊόντων, φόρων, παραγγελιών, εικόνων, νοµίσµατος και γενικά ότι υπάρχει και 

έχει σχέση µε το προϊόν που βλέπει ο πελάτης στον ιστότοπο µας. 

 

Εικόνα 59 Configuration 
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7.2.1 Hikashop System menu – Zones 
  

Με την επιλογή Ζώνες, επιλέγουµε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

 

Εικόνα 60 Zones 

7.2.2 Hikashop System menu - Payment methods 
 

Με την επιλογή µέθοδος πληρωµής, µπορούµε να επιλέξουµε τον τρόπο πληρωµής, 

π.χ. µέσω PayPal ή Visa κ.λπ. 

 

 

Εικόνα 61 Payment methods 
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7.2.3 Hikashop System menu - Shipping methods 
 

Με τις µεθόδους αποστολής, καθορίζουµε το κόστος αποστολής ανάλογα µε τη χώρα 

που θέλουµε να στείλουµε. 

 

Εικόνα 62 Shipping methods 

 

7.2.4 Hikashop System menu – Plugins 
 

Με την επιλογή plugins µας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουµε τα δικά µας 

προσθετά (plugins) έτσι ώστε να διαχειριζόµαστε το Hikashop 

 

Εικόνα 63 Plugins 
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7.2.5 Hikashop System menu – Warehouse 
 

Με την επιλογή plugins µας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουµε τη δική µας 

Αποθήκη έτσι ώστε να διαχειριζόµαστε το Hikashop 

 

 

Εικόνα 64 Warehouse 

 

7.2.6 Hikashop System menu – Taxes 
 

Επιλέγοντας φόρους, µπορούµε να προσαρµόσουµε τους φόρους που είναι ανάλογοι 

µε τη χώρα στην οποία είµαστε. 

 

 

Εικόνα 65 Taxes 

7.2.7 Hikashop System menu – Currencies 
 

Από εδώ µπορούµε να επιλέξουµε το νόµισµα του e-shop µας, π.χ. EUR, USD, κλπ. 

 

Εικόνα 66 Currencies 
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7.2.8 Hikashop System menu - Order statuses 
 

Με την επιλογή Order statuses βλέπουµε όλα ότι γίνεται µε το προϊόν που έχουν παραγγείλει, 

αν έχει φθάσει στον αγοραστή, έχει ακυρωθεί ή αν θέλει τα χρήµατα πίσω κλπ. 

 

Εικόνα 67 Order statuses 

 

7.2.9 Hikashop System menu - Mass actions 
 

 

Εικόνα 68 Mass actions 

 

7.2.10 Hikashop Product menu - Add a product 

 

Το µενού add product είναι το πιο σηµαντικό µενού που χρησιµοποιείται στο 

Hikashop. Από εδώ, προσθέτουµε προϊόντα, εικόνες προϊόντων, µάρκες προϊόντων, 

κωδικούς προϊόντων, τιµές προϊόντων, έξοδα αποστολής κ.λπ. Μια σηµαντική 

επιλογή είναι να επιλέξετε µια κατηγορία προϊόντων (την οποία δηµιουργήσαµε όπως 

θα δούµε παρακάτω) και µπορούµε να την εµφανίσουµε την ιστοσελίδα µας. 
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Εικόνα 69 Add a product 

7.2.11 Hikashop Product menu – Products 
 

Η επιλογή προϊόντων µας παρουσιάζει µια λίστα µε όλα τα προϊόντα που προσθέσαµε 

στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

 

 

Εικόνα 70 Products 

7.2.12 Hikashop Product menu – Categories 
 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που παρέχει η Hikashop είναι η κατηγοριοποίηση 

προϊόντων που µας βοηθούν να προβάλλουµε την ιστοσελίδα µας. 
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Εικόνα 71 Categories 

 

7.2.13 Hikashop Product menu – Characteristics 
 

Επιλέγοντας τα Χαρακτηριστικά µπορούµε να κάνουµε τις λειτουργίες του προϊόντος 

µας όπως θα τους δείξει ο χρήστης, π.χ. τιµή, κωδικός, έξοδα αποστολής κλπ. 

 

 

Εικόνα 72 Characteristics 

 

7.2.14 Hikashop Product menu – Brands 
 

Με αυτήν την επιλογή µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις µάρκες των προϊόντων µας 

που έχουµε στο κατάστηµά µας. 

 

 

Εικόνα 73 Brands 
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7.2.14 Hikashop Product menu – Badges 
 

Με αυτή την επιλογή, µπορούµε να δηµιουργήσουµε την ετικέτα αναγνώρισης 

προϊόντων µας, πόσες ποσότητες έχουµε, την ποιότητα, το µήκος, το πλάτος 

προϊόντος κτλ. 

 

 

Εικόνα 74 Badges 

7.2.15 Hikashop Product menu – Import 
 

Με αυτή την επιλογή µπορούµε να επιλέξουµε τον τρόπο εισαγωγής των προϊόντων 

µας, για παράδειγµα, από ένα φάκελο ή από ένα άλλο CMS (Opencart, Virtuemart). 

 

 

Εικόνα 75 Import 
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Κεφάλαιο 8: Συγκριτική αξιολόγηση των εφαρµογών 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση των εφαρµογών σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες components και σε επιµέρους χαρακτηριστικά. Και 

επίσης θα αναφέρουµε µερικά components τα οποία δεν έχουµε αναφέρει στα 

προηγούµενα κεφάλαια, µόνο για να υπάρχει ποικιλία σύγκρισης.  

 

8.1 Πρωτόκολλο αξιολόγησης εφαρµογών 
 

Για να κάνουµε σύγκριση εφαρµογών θα χρειαστεί να δηµιουργήσουµε ένα 

πρωτόκολλο αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης του πρωτοκόλλου αφορούν την 

ευκολία χρήσης του εργαλείου, την πολύγλωσσή ικανότητα, τη χρήση προτύπων, την 

ασφάλεια, τις µεθόδους πληρωµής, την απόδοση πλατφόρµας, την τιµολόγηση και τη 

λειτουργικότητα. 

Σύµφωνα µε την ερευνά µας την αξιολόγηση των επιδόσεων του ιστότοπου 

ηλεκτρονικού εµπορίου, τη µέτρηση και τη διαχείριση των εφαρµογών θα πρέπει να 

µετράµε σύµφωνα µε τα ακόλουθα δεδοµένα: 

� Απόδοση (Performance) 

� Ευχρηστία και συντήρηση (Usability and Maintenance) 

� Τεχνολογίες Ιστού (Web Technology Employed) 

� Συναλλαγές χρηστών (User Transactions) 

� Ενηµέρωση περιεχοµένου (Content Updates) 

� Ασφάλεια (Security) 

� Σχεδιασµός (Design) 

 

Εικόνα 76 Αξιολόγηση των επιδόσεων 
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Θα βαθµολογήσουµε τις πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου µε βάση αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Στο τέλος, θα συντάξουµε έναν κατάλογο µε τη συνολική 

αξιολόγηση των συγκριτικών. 

8.2 Πίνακες βασικών χαρακτηριστικών 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να  καταγράψουµε τα βασικά 

χαρακτηριστικά που παρέχουν οι αντίστοιχες πλατφόρµες στους χρήστες. Για την 

εγγραφή, θα χρησιµοποιήσουµε τα εξής σύµβολα: 

Το σύµβολο (�) προσδιορίζει ότι το χαρακτηριστικό παρέχει ως ενσωµατωµένο 

µέρος της πλατφόρµας. 

Το σύµβολο (�) προσδιορίζει ότι η λειτουργία δεν παρέχει ως βασικό στοιχείο της 

πλατφόρµας, αλλά µπορούµε να το εγκαταστήσουµε (δωρεάν ή πληρωµένο) σαν 

έχτρα που µπορεί να δουλέψει µε την πλατφόρµα και να παρέχει αυτή τη ικανότητα 

Το σύµβολο (�) προσδιορίζει ότι το χαρακτηριστικό δεν παρέχει ως βασικό 

στοιχείο της πλατφόρµας και δεν µπορούµε να το εγκαταστήσουµε σαν έχτρα για να 

δουλέψει σαν µέρος της πλατφόρµα 

 

Η απόδοση είναι ένα βασικό δεδοµένο για την επιτυχία του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Η σιγανή φόρτωση σελίδων και ο χρόνος ανταπόκρισης µπορεί να 

σηµαίνουν πλήρη ατυχία για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Για παράδειγµα, πλέουµε ότι η 

Virtuemart δουλεύει µε µεγάλη ταχύτητα. Από την άλλη µεριά, η απόδοση του 

Hikashop είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε άλλες λύσεις ανοιχτού κώδικα. 

Ωστόσο, περιέχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η χρήση της πλατφόρµας µε 

ενσωµατωµένα εργαλεία που βελτιώνουν την απόλυτη απόδοση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 Απόδοση 

Απόδοση VirtueMart Hikashop 

Εισαγωγή και εξαγωγή 

CSV / Excel � � 

Στατιστικά � � 
Ενσωµατωµένο σύστηµα 

προτύπων � � 

Ενσωµατωµένος 

επεξεργαστής 

περιεχόµενων 
� � 

Πρόσθετες πληροφορίες 

για κάθε προϊόν και 

κατηγορία 
� � 
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Η ευχρηστία και συντήρηση και η απλότητα εκτελούν σηµαντικό χαρακτηριστικό 

κατά την ενηµέρωση του κειµένου και των εικόνων. Είναι σηµαντικό τα µη τεχνικά 

µέλη του προσωπικού να ανακαλύπτουν, να συµπληρώνουν και να εξετάζουν τις 

σελίδες εύκολα και γρήγορα και να συµπληρώνουν µια εικόνα ή έναν σύνδεσµο σε 

ένα έγγραφο. Γενικά, όλα τα συστήµατα είναι ευκολά να χρησιµοποιηθούν, αλλά 

υπάρχουν µερικά που χρειάζονται παραπάνω εκπαίδευση για τους µη τεχνικούς. 

Επιπλέον, ένα από τα σπουδαία κριτήρια επιλογής είναι η δύναµη της υποστήριξης. 

Είναι σηµαντικό ότι ο χρήστης µπορεί να αποκριθεί εύκολα σε ερωτήσεις και όχι 

αναγκαία να λάβει επαγγελµατία για βοήθεια. Εάν το σύστηµα δεν χρησιµοποιείται 

ευρέως, θα είναι δύσκολο να βρεθεί υποστήριξη για αυτό. 

 

Ευχρηστία και 

συντήρηση 
VirtueMart Hikashop 

Βοήθεια και 

υποστήριξη � � 

Ικανότητες 

επεκτάσεων � � 

Προβολή 

προϊόντων � � 

Ελεύθερες 

κοινότητες 

βοήθειας 
� � 

Συχνές και άµεσες 

ενηµερώσεις � � 

Google Analytics � � 
Πίνακας 2 Ευχρηστία και συντήρηση 

Όσον αφορά τις τεχνολογίες ιστού που χρησιµοποιούνται, όλες οι λειτουργίες 

λειτουργούν ως µέρος του Joomla πλήρως ενσωµατωµένα σε µια τοποθεσία Joomla, 

µοιράζονται στον όµοιο µηχανισµό ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης, ενώ και 

την οµοίως παρουσίαση και την εντύπωση της τοποθεσίας Joomla. Προοδεύουν 

χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP και χρησιµοποιούν µια βάση 

δεδοµένων MySQL. Και επίσης χρησιµοποιούν το διακοµιστή ιστού Apache. 

Οι τελευταίες δηµοσιεύσεις υποστηρίζουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Για παράδειγµα, σχεδιασµός µε δυνατότητα απόκρισης και σωστή υποστήριξη 

οθόνης σε κινητές συσκευές και πολλά άλλα. 

 

Τεχνολογίες 

Ιστού 
VirtueMart Hikashop 

Σχεδιασµός 

100% CSS � � 



81 

 

Υποστήριξη 

κινητής 

συσκευής 
� � 

Υποστήριξη 

SEF URLs � � 

Περιέχει 

HTML5, 

CSS3 
� � 

Υποστήριξη 

SEO � � 

Πίνακας 3 Τεχνολογίες Ιστού 

Τα συστήµατα παρέχουν µια τεράστια ποικιλία συναλλαγών χρηστών. Ισχυρίζονται 

έναν µεγάλη ποσότητα επιλογών αποστολής, οι οποίες γενικώς είναι εξαιρετικά απλές 

για να τις διαµορφώσετε. Έχει πολλές επιλογές για την εµφάνιση προϊόντων, 

προσφέροντας κουπόνια και άλλα χαρακτηριστικά που αναµένονται από οποιοδήποτε 

λογισµικό καλάθι αγορών. Μία από τις παραλλαγές είναι ότι δεν ισχυρίζονται όλοι το 

τελείωµα µιας παραγγελίας σε µία σελίδα. Ο πελάτης πρέπει να προηγηθεί όλα τα 

βήµατα για να κάνει µια παραγγελία. Γενικά, οι πελάτες έχουν την διάθεση να 

αφήνουν το καλάθι αγορών αν υπάρχουν πάρα πολλά βήµατα για να αγοράσουν το 

προϊόν. 

Ένα άλλο δεδοµένο που κάνει το σύστηµα ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη και 

προσελκύει περισσότερους πελάτες είναι να έχει µια λίστα επιθυµιών και 

χαρακτηριστικά για προσθήκη προσφορών και εκπτώσεων. 

 

Συναλλαγές 

χρηστών 
VirtueMart Hikashop 

Παραγγελία σε 

ξεχωριστή σελίδα � � 

Εύρεση και 

διάταξη τις 

παραγγελίες µας 
� � 

Γυρίσµατα 

προϊόντων � � 

Εκπτώσεις και 

προσφορές � � 

Παραγγελίες 

επισκέπτη � � 

Ιστορικό 

παραγγελιών � � 

Εκτυπώσιµά 

λογαριασµοί � � 

Λίστα επιθυµιών � � 
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Πίνακας 4 Συναλλαγές χρηστών 

Όσον αφορά την Ασφάλεια, όπως ήδη αναφερθήκαµε, όλες οι πλατφόρµες 

ενσωµατώνονται πλήρως στο Joomla και µοιράζονται τα χαρακτηριστικά της σε 

αυτόν τον τοµέα. Χρησιµοποιούν την αρχιτεκτονική ασφαλείας Joomla και έχουν 

επίσης τη ικανότητα να χρησιµοποιούν κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL), 

µέχρι 128 bit. Αυτή η κρυπτογράφηση της επικοινωνίας HTTPS είναι να κάνει πολύ 

ασφαλέστερο για τους πελάτες και τους πωλητές. 

 

Ασφάλεια VirtueMart Hikashop 

Μοντέλο 

captcha � � 

Οµάδες 

πελατών � � 

Υποστήριξη 

SSL � � 

Συστήµατα 

πληρωµής � � 
Πίνακας 5 Ασφάλεια 

Όλα τα components έχουν το δικό τους µοναδικό σχεδιασµό. Στο ιντερνέτ υπάρχουν 

πολλά σαιτ που µπορούµε να αλλάξουµε το σχεδιασµό και την κωδικοποίηση για 

κάθε component είτε να πειράξουµε από το κώδικα του Joomla.  

Αλλά πιο σηµαντικό στο σχεδιασµό είναι το template στο πιο λειτουργεί η 

πλατφόρµα µας. Ανάλογος την επέκταση θέλουµε να εγκαταστήσουµε  στην 

ιστοσελίδα µας µπορούµε να αλλάξουµε το template που θα µας ταιριάζει η να 

φτιάξουµε έναν ξεχωριστό µοναδικό component. 

 

Σχεδιασµός VirtueMart Hikashop 

∆υνατότητα 

αλλαγής 

σχεδιασµού 
� � 

Ποικιλίες 

αλλαγής 

εµφάνισης 
� � 

Αλλαγή 

σχεδιασµού 

στο κώδικα 

του Joomla 

� � 

Πίνακας 6 Σχεδιασμός 

 

8.3 Σύγκριση επεκτάσεων και προτάσεις επιλογής 

 

Συνοψίζοντας και λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των επεκτάσεων που 

έχουµε εντοπίσει, παρουσιάζουµε τις προτάσεις τελικής επιλογής παρακάτω.  
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8.3.1 VirtueMart 

 

Το Virtuemart είναι η πιο δηµοφιλής επέκταση. Παρέχεται δωρεάν και έχει την πιο 

ανεπτυγµένη κοινότητα, φόρουµ, υποστηριζόµενες τοποθεσίες και πρότυπα, γεγονός 

που την καθιστά εξαιρετική λύση. 

Βασικά πλεονεκτήµατα περιέχουν τεράστια τεκµηρίωση (που αναπτύχθηκε πάνω από 

15 χρόνια µε πάρα πολλά εγχειρίδια χρήσης). Πολύ καλή και εγκαταστηµένη δοµή 

SEO (Meta tags και ένθετες κατηγορίες). ∆ίνει τη δυνατότητα για απεριόριστα 

προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται τα προϊόντα µε 

ενσωµατωµένες κριτικές και µοντέλο αξιολόγησης. Τέλος, υπάρχει µια αφθονία από 

σχετικά φθηνές επεκτάσεις. 

Τα δεδοµένα που θα ήταν ζόρικο για κάποιον να το διαλέξει είναι ότι σε σύγκριση µε 

τις άλλες προεκτάσεις, έχει δυσκολίες στην ολοκλήρωσή του µε µια αφθονία από 

τακτοποιήσεων που απαιτούν ειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία. ∆εν είναι συµβατό 

µε κινητές συσκευές. ∆εν υπάρχει ενσωµατωµένο Google Analytics ή άλλα εργαλεία 

αναφοράς. Τέλος, υπάρχουν µόνο βασικές λειτουργίες µάρκετινγκ (π.χ. λειτουργίες 

έκπτωσης ή κουπονιού). Τα συστήµατα πληρωµής µε πιστωτικές κάρτες µπορεί να 

είναι δαπανηρές (θύρα πληρωµής, SSL, τραπεζικές πύλες κ.λπ.). 

Πλεονεκτήµατα: 

• Πρόκειται για µικρά ή µεσαία καταστήµατα µε µεσαίου µεγέθους 

προϋπολογισµούς. 

• Το µέγεθος καταστήµατος σχεδόν 100+ αντικειµένων. 

• Καταστήµατα που χρειάζονται µια σειρά από διαφορετικές λειτουργίες. 

• Αρχάριοι και µεσαίοι προγραµµατιστές. Περιέχει µια µεγάλη κοινότητα και τα 

φόρουµ έχουν σχεδόν πάντα την απάντηση στις ερωτήσεις σας. Απλά 

χρειάζεται  να σερφάρετέ  για να βρείτε τις απαντήσεις για να εφαρµόσετε τις 

διορθώσεις. 

Μειονεκτήµατα: 

Γρήγορη εγκατάσταση και απλή ρύθµιση. 

• Το Virtuemart είναι πιθανόν να ζητήσει αξιόλογο πρόσθετη αξία για ένα 

µικρό κατάστηµα. 

• ∆εν υπάρχει εξατοµικευµένη υποστήριξη 

 

8.3.2 HikaShop  

 

Το Hikashop είναι µια επέκταση του Joomla που επιτρέπει τη δηµιουργία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, εύκολα και σε λίγα µόνο βήµατα µέσα από τις 

διαδικασίες που προσφέρει. Σήµερα, χρησιµοποιείτε πάρα πολύ σε µικρές και 

µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν µεγάλη επιτυχία στην πώληση προϊόντων. Η 

εγκατάσταση του Joomla είναι σαν οποιαδήποτε άλλη κοινή επέκταση, εκτός από το 
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ότι το Hikashop δεν εµφανίζεται ως ένθετο αλλά ως εφαρµογή στο αντίστοιχο 

στοιχείο του πίνακα ελέγχου 

Το HikaShop είναι µια εφαρµογή ανοιχτού κώδικα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. Είναι γραµµένο σε γλώσσα PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα σε 

βάση δεδοµένων MySQL. Η HikaShop µας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόµαστε 

το περιεχόµενο στο κατάστηµα (κατηγορίες, προϊόντα κλπ.), αποτελεσµατική 

διαχείριση των τιµών, αλλά και την ικανότητα να προσαρµόζουµε εύκολα και 

γρήγορα το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα ανάλογα µε τις ανάγκες σας µέσω ενός 

εύχρηστου χώρο εργασίας 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Εύκολη εγκατάσταση και προσαρµογή. 

• Αφήνει στους πελάτες να αξιολογήσουν και να τροποποιήσουν το προϊόν. 

• Υποστηρίζει τις κινήσεις αποστολής και παράδοσης. 

• Υποστηρίζει το RSS και κοινωνικού δικτύου για προϊόντα. 

• Έχει ένα δυνατό και καλά οργανωµένο πίνακα ελέγχου, που είναι γενικά 

εύκολο να συµπληρώσετε ή να βγάλετε προϊόντα. 

• Λειτουργεί για φυσικά και ψηφιακά προϊόντα µε ικανότητα λήψης . 

• Είναι ευέλικτο στις πληρωµές. Παρέχει 40 πρόσθετα για PayPal, 

• Google, Authorize.net, Money Bookers και άλλα. 

• Έχει προχωρηµένο σύστηµα διαχείρισης φόρων. 

Μειονεκτήµατα: 

• Λίγες λειτουργίες τις εµφάνισης του καταστήµατός σας. 

• Μικρή ποικιλία χαρακτηριστικών. 

• Λίγες λειτουργίες και δυνατότητες χωρίς επαγγελµατικές εκδόσεις 

 

8.4 Τελική αξιολόγηση χαρακτηριστικών  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αξιολόγηση των παραπάνω γενικών 

χαρακτηριστικών των εφαρµογών. Οι βαθµολογίες είναι από Ένα (1) έως ∆έκα (10). 

∆έκα (10) είναι για το άριστο και το Ένα (1) είναι για το χειρότερο. 

 

Κριτήρια VirtueMart Hikashop 

Σχεδιασµός 8 7 

∆ιαχείριση 

Αποθέµατος 
9 8 

Αποστολές 10 10 

∆ιαχείριση 

παραγγελιών 
9 9 

∆ιαχείριση 6 7 
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πελατών 

Λίστα 

επιθυµιών 
4 5 

Στοιχεία 

πώλησης 
5 5 

Ευκολία 

εγκατάστασης 
9 9 

Φιλοξενία 8 7 

∆ιαχείριση 

προϊόντων 
7 7 

Πληρωµές 8 9 

Φόροι και 

Εκπτώσεις 
9 8 

Καλάθι 

αγορών 
9 9 

Συνδροµές 8 8 

Εργαλεία 

προώθησης 
5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 114 114 

Πίνακας 7 Τελική αξιολόγηση χαρακτηριστικών 

Τελειώνοντας την προσπάθεια αξιολόγησης, καταλήγουµε στα ακόλουθο 

συµπέρασµα. Με το σύνολο των βαθµολογίων βλέπουµε ότι το Hikashop και 

Virtuemart έχουν τις ιδίες βαθµολογίες, απλός σε κάποια χαρακτηρίστηκα το 

Hikashop είναι καλύτερο από το Virtuemart και το αντίθετα το Virtuemart σε κάποια 

χαρακτηρίστηκα είναι καλύτερο από το Hikashop. 

 

8.5 VirtueMart Vs HikaShop 

 

Έχοντας στήσει μια ιστοσελίδα με το  όνομά TBWS (http://thebestworldshop.co.nf/) η 

οποία περιέχει και τα δυο components (VirtueMart & Hikashop)  θα προσπαθήσουμε να 

κάνουμε συγκρίσει με την βοήθεια του https://tools.pingdom.com/ για να δούμε ποια από 

τις δυο εφαρμογές είναι καλύτερη. Κάθε σελίδα του Virtuemart και του Hikashop έχουν 

ακριβός τα ιδιά πράγματα (εικόνες, προϊόντα, περίγραφες, κτλ.) για να μπορούμε να 

κάνουμε όσο γίνεται πιο ακριβής την συγκρίσει μας. 

Πρώτα θα κάνουμε συγκρίσει την σελίδα με τις κατηγορίες προϊόντων. 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop 
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Εικόνα 77 Hikashop 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart  

 

Εικόνα 78 Virtuemart 

 

Tοποθεσία Επίδοση Χρόνος 

φόρτωσης 

Γρηγορότερο 

από 

Μέγεθος 

σελίδας 

Αίτησης 

Hikashop 82 1.23s 85% 873.2Kb 25 

Virtuemart 81 1.81s 74% 1.2Mb 39 
Πίνακας 8 Hikashop Vs Virtuemart 

Συγκρίνοντας την σελίδα με τις κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε ότι το Hikashop είναι 

καλύτερο από το VirtueMart όσο αφορά την επίδοση, χρόνος φόρτωσης, γρηγορότερο από 

τα αλλά ελεγχόμενα σαιτ, μέγεθος σελίδας και αίτησης. Με μεγάλη διαφορά νικάει το 

Hikashop. 

Δεύτερον θα συγκρίνουμε τις 4 κατηγορίες του Hikashop και VirtueMart PS Vita, PS3, PS4 

και Xbox One.  

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/category/15-ps-vita  

 

Εικόνα 79 Hikashop PS Vita 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita  
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Εικόνα 80  Virtuemart Ps Vita 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/category/12-ps3  

 

Εικόνα 81 Hikashop PS3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3  

 

Εικόνα 82 Virtuemart PS3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/category/13-ps4  

 

Εικόνα 83 Hikashop PS4 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4  
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Εικόνα 84 Virtuemart PS4 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/category/14-xbox  

 

Εικόνα 85 Hikashop Xbox One 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox  

 

Εικόνα 86 Virtuemart Xbox One 

 

Tοποθεσία Επίδοση Χρόνος 

φόρτωσης 

Γρηγορότερο 

από 

Μέγεθος 

σελίδας 

Αίτησης 

(HS) Ps Vita 82 1.45s 81% 965.4kB 29 

(VM) Ps Vita 82 1.83s 73% 1.3MB 47 

(HS) PS3 82 1.42s 81% 975.9kB 30 

(VM) PS3 82 1.70s 76% 1.3MB 47 

(HS) PS4 83 1.55s 79% 1.0MB 31 

(VM) PS4 82 1.72s 75% 1.3MB 47 

(HS) Xbox One 83 1.53s 79% 948.1kB 31 

(VM) Xbox One 82 1.80s 74% 1.3MB 47 
Πίνακας 9 Hikashop Vs Virtuemart κατηγορίες 

Συγκρίνοντας τις 4 κατηγορίες προϊόντων εντοπίζουμε ότι το Hikashop είναι και πάλι 

καλύτερο από το Virtuemart όσο αφορά την επίδοση, χρόνος φόρτωσης, γρηγορότερο από 

τα αλλά ελεγχόμενα σαιτ, μέγεθος σελίδας και αίτησης. Με μεγάλη διαφορά νικάει το 

Hikashop. 
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Και τρίτον θα συγκρίνουμε στις 4 κατηγορίες του Hikashop και Virtuemart όλα προϊόντα 

που διαθέτουν. 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/40-child-of-light  

 

Εικόνα 87 Hikashop Child Of Light 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/child-of-light-detail 

 

Εικόνα 88 Virtuemart Child Of Light 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/37-final-fantasy-x-x-2-hd-

remaster 

 

Εικόνα 89 Hikashop Final Fantasy  X-X2 HD Remaster 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/final-fantasy-x-x-2-hd-

remaster-detail 

 

Εικόνα 90 Virtuemart Final Fantasy  X-X2 HD Remaster 
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http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/36-gravity-rush 

 

Εικόνα 91 Hikashop Gravity Rush 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/gravity-rush-detail  

 

 Εικόνα 92 Virtuemart Gravity Rush 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/34-killzone-mercenary 

 

Εικόνα 93 Hikashop Killzone Mercenary 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/killzone-mercenary-detail 

 

Εικόνα 94 Virtuemart Killzone Mercenary 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/35-minecraft 
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Εικόνα 95 Hikashop Minecraft 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/minecraft-detail 

 

Εικόνα 96 Virtuemart Minecraft 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/38-persona-4-golden 

 

Εικόνα 97 Hikashop Persona 4 Golden 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/persona-4-golden-detail 

 

Εικόνα 98 Virtuemart Persona 4 Golden 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/39-rayman-origins 
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Εικόνα 99 Hikashop Rayman Origins 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/rayman-origins-detail 

 

Εικόνα 100 Virtuemart Rayman Origins 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/41-the-walking-dead-the-

game-season-1 

 

Εικόνα 101 Hikashop The Walking Dead Season 1 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/the-walking-dead-the-game-

season-1-detail 

 

Εικόνα 102 Virtuemart The Walking Dead Season 1 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/42-the-walking-dead-the-

game-season-2 
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Εικόνα 103 Hikashop The Walking Dead Saeason 2 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/the-walking-dead-the-game-

season-2-detail 

 

Εικόνα 104 Virtuemart The Walking Dead Season 2 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/33-uncharted-golden-abyss 

 

Εικόνα 105 Hikashop Uncharted Golden Abyss 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps-vita/uncharted-golden-abyss-detail 

 

Εικόνα 106 Virtuemart Uncharted Golden Abyss 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/8-bioshock-infinite 
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Εικόνα 107 Hikashop Bioshock Infinite 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/bioshock-infinite-detail 

 

Εικόνα 108 Virtuemart Bioshock Infinite 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/12-dark-souls-ii-scholar-of-the-

first-sin 

 

Εικόνα 109 Hikashop Dark Souls II Scholar Of The First Sin 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-

sin-detail 

 

Εικόνα 110 Virtuemart Dark Souls II Scholar Of The First Sin 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/10-dead-space-3 
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Εικόνα 111 Hikashop Dead Space 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/dead-space-3-detail 

 

Εικόνα 112 Virtuemart Dead Space 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/4-god-of-war-3 

 

Εικόνα 113 Hikashop God Of War 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/god-of-war-3-detail 

 

Εικόνα 114 Virtuemart God Of War 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/9-infamous-2 
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Εικόνα 115 Hikashop Infamous 2 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/infamous-2-detail 

 

Εικόνα 116 Virtuemart Infamous 2 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/7-mass-effect-3 

 

Εικόνα 117 Hikashop Mass Effect 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/mass-effect-3-detail 

 

Εικόνα 118 Virtuemart Mass Effect 3 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/5-metal-gear-solid-4-guns-of-

the-patriots 



97 

 

 

Εικόνα 119 Hikashop Metal Gear Solid 4 Guns Of The Patriots 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/metal-gear-solid-4-guns-of-the-

patriots-detail 

 

Εικόνα 120 Virtuemart Metal Gear Solid 4 Guns Of The Patriots 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/6-red-dead-redemption 

 

Εικόνα 121 Hikashop Red Dead Redemption 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/red-dead-redemption-detail 

 

Εικόνα 122 Virtuemart Red Dead Redemption 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/43-the-last-of-us 
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Εικόνα 123 Hikashop The Last Of Us 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/the-last-of-us-detail 

 

Εικόνα 124 Virtuemart The Last Of Us 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/11-uncharted-3-drake-s-

deception 

 

Εικόνα 125 Hikashop Uncharted 3 Drake’s Deception 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps3/uncharted-3-drakes-deception-

detail 

 

Εικόνα 126 Virtuemart Uncharted 3 Drake’s Deception 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/17-bloodborne-game-of-the-

year-edition  
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Εικόνα 127 Hikashop Bloodborne Game Of The Year Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/bloodborne-game-of-the-year-

edition-detail 

 

Εικόνα 128 Virtuemart Bloodborne Game Of The Year Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/21-dark-souls-iii-goty-edition 

 

Εικόνα 129 Hikashop Dark Souls III GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/dark-souls-iii-goty-edition-detail 

 

Εικόνα 130 Virtuemart Dark Souls III GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/20-dishonored-2 
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Εικόνα 131 Hikashop Dishonored 2  

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/dishonored-2-detail 

 

Εικόνα 132 Virtuemart Dishonored 2 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/18-final-fantasy-xv 

 

Εικόνα 133 Hikashop Final Fantasy XV 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/final-fantasy-xv-detail 

 

Εικόνα 134 Virtuemart Final Fantasy XV 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/15-grand-theft-auto-v 
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Εικόνα 135 Hikashop Grand Theft Auto V  

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/grand-theft-auto-v-detail 

 

Εικόνα 136 Virtuemart Graft Theft Auto V 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/14-horizon-zero-dawn 

 

Εικόνα 137 Hikashop Horizon Zero Dawn  

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/horizon-zero-dawn-detail 

 

Εικόνα 138 Virtuemart Horizon Zero Dawn 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/22-metal-gear-solid-v-the-

phantom-pain 
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Εικόνα 139 Hikashop Metal Gear Solid V The Phantom Pain 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/metal-gear-solid-v-the-phantom-

pain-detail 

 

Εικόνα 140 Virtuemart Metal Gear Solid V The Phantom Pain 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/19-the-last-of-us-remastered 

 

Εικόνα 141 Hikashop The Last Of Us Remastered 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/the-last-of-us-remastered-detail 

 

Εικόνα 142 Virtuemart The Last Of Us Remastered 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/13-the-witcher-3-goty-edition 



103 

 

 

Εικόνα 143 Hikashop The Witcher 3 GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/the-witcher-3-goty-edition-detail 

 

Εικόνα 144 Virtuemart The Witcher 3 GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/16-uncharted-4-a-thief-s-end 

 

Εικόνα 145 Hikashop Uncharted 4 A Thief’s End 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/ps4/uncharted-4-a-thiefs-end-detail 

 

Εικόνα 146 Virtuemart Uncharted 4 A Thief’s End 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/32-batman-arkham-knight-

goty-edition 
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Εικόνα 147 Hikashop Batman Arkham Knight GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/batman-arkham-knight-goty-

edition-detail

 

Εικόνα 148 Virtuemart Batman Arkham Knight GOTY Edition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/27-doom 

 

Εικόνα 149 Hikashop Doom 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/doom-detail 

 

Εικόνα 150 Virtuemart Doom 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/29-dragon-age-inquisition 
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Εικόνα 151 Hikashop Dragon Inquisition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/dragon-age-inquisition-detail 

 

Εικόνα 152 Virtuemart Dragon Age Inquisition 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/25-gears-of-war-4 

 

Εικόνα 153 Hikashop Gears Of War 4 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/gears-of-war-4-detail 

 

Εικόνα 154 Virtuemart Gear Of War 4 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/23-halo-5-guardians 
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Εικόνα 155 Hikashop Halo 5 Guardians 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/halo-5-guardians-detail 

 

Εικόνα 156 Virtuemart Halo 5 Guardians 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/24-overwatch 

 

Εικόνα 157 Hikashop Overwatch 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/overwatch-detail 

 

Εικόνα 158 Virtuemart Overwatch 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/31-prey 
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Εικόνα 159 Hikashop Prey 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/prey-detail 

 

Εικόνα 160 Virtuemart Prey 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/30-quantum-break 

 

Εικόνα 161 Hikashop Quantum Break  

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/quantum-break-detail 

 

Εικόνα 162 Virtuemart Quantum Break 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/28-resident-evil-7-biohazard 
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Εικόνα 163 Hikashop Resident Evil 7 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/resident-evil-7-biohazard-detail 

 

Εικόνα 164 Virtuemart Resident Evil 7 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/hikashop/product/26-rise-of-the-tomb-raider 

 

Εικόνα 165 Hikashop Rise Of The Tomb Raider 

http://thebestworldshop.co.nf/index.php/virtuemart/xbox/rise-of-the-tomb-raider-detail 

 

Εικόνα 166 Virtuemart Rise Of The Tomb Raider 
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Τοποθεσία Επίδοση Χρόνος 

φόρτωσης 

Γρηγορότερο 

από 

Μέγεθος 

σελίδας 

Αίτησης 

(HS) Child Of Light 81 1.33s 83% 864.5kB 22 

(VM) Child Of Light 81 1.48s 80% 1.4MB 38 

(HS) Final Fantasy 

X-X2 HD 

81 1.23s 85% 867.0kB 22 

(VM) Final Fantasy 

X-X2 HD 

81 1.53s 79% 1.5MB 39 

(HS) Gravity Rush 81 1.34s 83% 865.8kB 22 

(VM) Gravity Rush 81 1.59s 78% 2MB 39 

(HS) Killzone 

Mercenary 

81 1.35s 82% 866.2kB 22 

(VM) Killzone 

Mercenary 

81 1.53s 79% 1.2MB 39 

(HS) Minecraft 81 1.25s 84% 873.9kB 22 

(VM) Minecraft 81 1.67s 76% 3.3MB 39 

(HS) Persona 4 81 2.09s 68% 869.9kB 22 

(VM) Persona 4  81 1.60s 78% 1.6MB 39 

(HS) Rayman 

Origins 

81 1.25s 84% 867.4kB 22 

(VM) Rayman 

Origins 

81 1.60s 82% 1.2MB 39 

(HS) The Walking 

Dead Season 1 

81 1.36s 82% 860.1kB 21 

(VM) The Walking 

Dead Season 1 

81 1.58s 78% 1.2MB 39 

(HS) The Walking 

Dead Season 2 

81 1.37s 82% 860.2kB 21 

(VM) The Walking 

Dead Season 2 

81 3.09s 51% 1.4MB 39 

(HS) Uncharted 

Golden Abyss 

81 1.69s 76% 878.4kB 22 

(VM) Uncharted 

Golden Abyss 

81 1.63s 77% 1.3MB 38 

(HS) Bioshock 

Infinite 

81 1.36s 82% 866.9kB 22 

(VM) Bioshock 

Infinite 

81 1.68s 76% 2.4MB 38 

(HS) Dark Souls II 

Scholar Of The First 

Sin 

81 1.34s 82% 864.8kB 22 

(VM) Dark Souls II 

Scholar Of The First 

Sin 

81 1.56s 78% 1.2Mb 39 

(HS) Dead Space 3 81 1.25s 84% 865.6kB 22 

(VM) Dead Space 3 81 1.61s 77% 1.3MB 39 

(HS) God Of War 3 81 1.29s 84% 865.7kB 22 

(VM) God Of War 3 81 1.60s 78% 1.2MB 39 

(HS) Infamous 2 81 1.34s 83% 881.7kB 22 
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(VM) Infamous 2 81 1.59s 78% 1.4MB 39 

(HS) Mass Effect 3 81 1.36s 82% 865.9kB 22 

(VM) Mass Effect 3 81 1.60s 78% 1.3MB 39 

(HS) Metal Gear 

Solid 4 Guns Of The 

Patriots 

81 1.30s 83% 866.8kB 22 

(VM) Metal Gear 

Solid 4 Guns Of The 

Patriots 

81 1.44s 81% 1.2MB 39 

(HS) Red Dead 

Redemption 

81 1.43s 81% 879.0kB 22 

(VM) Red Dead 

Redemption 

81 1.50s 80% 1.3MB 39 

(HS) The Last Of Us 80 1.33s 83% 857.9kB 21 

(VM) The Last Of 

Us 

81 1.78s 74% 3.7MB 39 

(HS) Uncharted 3 

Drake’s Deception 

81 1.27s 84% 867.9kB 22 

(VM) Uncharted 3 

Drake’s Deception 

81 1.77s 74% 1.7MB 38 

(HS) Bloodborne 81 1.51s 79% 867.4kB 22 

(VM) Bloodborne 81 1.51s 79% 1.3MB 38 

(HS) Dark Souls III 81 1.19s 85% 875.5kB 22 

(VM) Dark Souls III 81 1.50s 80% 1.3MB 39 

(HS) Dishonored 81 1.36s 82% 866.0kB 22 

(VM) Dishonored 81 1.54s 79% 1.3MB 39 

(HS) Final Fantasy 

XV 

81 1.40s 81% 866.0kB 22 

(VM) Final Fantasy 

XV 

81 1.61s 77% 1.2MB 39 

(HS) Grand Theft 

Auto V 

81 1.49s 80% 868.8kB 22 

(VM) Grand Theft 

Auto V 

81 2.46s 61% 1.4MB 39 

(HS) Horizon Zero 

Dawn 

81 1.28s 84% 867.6kB 22 

(VM) Horizon Zero 

Dawn 

81 1.54s 79% 1.3MB 39 

(HS) Metal Gear 

Solid V The 

Phantom Pain 

81 1.29s 84% 865.4kB 22 

(VM) Metal Gear 

Solid V The 

Phantom Pain 

81 1.68s 76% 1.5MB 39 

(HS) The Last Of Us 

Remastered  

81 1.33s 83% 871.6kB 22 

(VM) The Last Of 

Us Remastered 

81 1.81s 74% 1.5MB 39 

(HS) The Witcher 3 81 1.28s 84% 867.5kB 22 
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(VM) The Witcher 3 81 1.50s 80% 1.3MB 39 

(HS) Uncharted 4 A 

Thief’s End 

81 1.25s 84% 878.2kB 22 

(VM) Uncharted 4 A 

Thief’s End 

81 1.78s 74% 3.9MB 38 

(HS) Batman 

Arkham Knight  

81 1.28s 84% 867.3kB 22 

(VM) Batman 

Arkham Knight 

81 1.72s 75% 1.5MB 38 

(HS) Doom 81 1.26s 84% 866.9kB 22 

(VM) Doom 81 1.53s 79% 1.2MB 39 

(HS) Dragon Age 

Inquisition 

81 1.32s 83% 866.8kB 22 

(VM) Dragon Age 

Inquisition 

81 1.61s 77% 1.3MB 39 

(HS) Gear Of War 4 81 1.29s 84% 865.6kB 22 

(VM) Gear Of War 4 81 1.56s 78% 1.3MB 39 

(HS) Halo 5 

Guardians 

81 1.32s 83% 865.1kB 22 

(VM) Halo 5 

Guardians 

81 1.51s 79% 1.2MB 39 

(HS) Overwatch 81 1.34s 83% 865.8kB 22 

(VM) Overwatch 81 1.67s 76% 1.2MB 39 

(HS) Prey 81 1.39s 82% 864.8kB 22 

(VM) Prey 81 1.60s 78% 1.2MB 39 

(HS) Quantum 

Break 

81 1.27s 84 866.0kB 22 

(VM) Quantum 

Break 

81 1.55s 79% 1.4MB 39 

(HS) Resident Evil 7 81 1.28s 84% 865.1kB 22 

(VM) Resident Evil 7 81 1.58s 78% 1.4MB 39 

(HS) Rise Of The 

Tomb Raider 

81 1.29s 84% 867.3kB 22 

(VM) Rise Of The 

Tomb Raider 

81 1.52s 79% 1.3MB 38 

Πίνακας 10 Hikashop Vs Virtuemart όλα τα προϊόντα 

Συγκρίνοντας όλα τα προϊόντα που διαθέτει το Hikashop και Virtuemart τις εντοπίζουμε ότι 

το Hikashop είναι και πάλι το καλύτερο από το Virtuemart όσο αφορά την επίδοση, τον 

χρόνος φόρτωσης, γρηγορότερο από τα αλλά ελεγχόμενα σαιτ, μέγεθος σελίδας και 

αίτησης. Με μεγάλη διαφορά νικάει το Hikashop. 

Η Τελική μας παρατήρηση είναι ότι το Hikashop είναι πολύ πιο γρήγορο όσο αφορά το 

χρόνο φόρτωσης της σελίδας, πιάνει λιγότερο χώρο στο Joomla, που ακόμα συμπιέζει 

μεγάλου μεγέθους εικόνες για να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο και τέλος έχει λιγότερο 

κώδικα από το Virtuemart. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Παρόλο που το Joomla 3.X.X είναι µία από τις πιο παλαιότερες πλατφόρµες 

διαχείρισης περιεχοµένου, έχει την εγκατάσταση διαφορά προγραµµάτων και 

επεκτάσεων έχει την δυνατότητα να µετατραπεί σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα 

διαχείρισης ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

Υπάρχουν αρκετές δεκάδες επεκτάσεις (components) που µπορούν να τροποποιήσουν 

µια απλή τοποθεσία του Joomla σε ένα ηλεκτρονικό µαγαζί πώλησης προϊόντων. 

Οι πλατφόρµες οι οποίες αναλυθήκαν έχουν δοκιµαστεί και ήδη δουλεύουν σαν 

ηλεκτρονικά καταστήµατα. Ωστόσο, οι λεπτοµέρειες κάνουν τη διαφορά, και στην 

περίπτωση αυτή οι λεπτοµέρειες είναι αυτές που θα µας αφορούν είναι ο χρόνος 

φόρτωσης, γρηγορότερο από τα αλλά ελεγχόµενα σαιτ, µέγεθος σελίδας και αίτησης 

σύµφωνα µε την συγκριτική αξιολόγηση που έχουµε κάνει. 

Και το ερώτηµα είναι πιο ποιες από τις δυο επεκτάσεις είναι "καλύτερη", µε το 

κοµµάτι της ερευνάς µας που έχουµε ασχοληθεί είναι το Hikashop. 

Ο µελλοντικός χρήστης πρέπει να έχει διευκρινίσει µε πιστότητα τις ανάγκες που 

θέλει να καλύψει µε το ηλεκτρονικό του κατάστηµα. Θα διαµορφώσουν τις ζητήσεις 

που πρέπει να έχουν στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για τη δική τους 

περίπτωση.  
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