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 Σύνοψη 
 

Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαφήµισης και πώλησης, παραδοσιακών 

αυθεντικών προϊόντων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Κύριος στόχος του σχεδιασµού 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι η δηµιουργία ενός απλού περιβάλλοντος, το οποίο 

αφήνει τους περιηγητές, να βρουν εύκολα και γρήγορα, αυθεντικά µη ραφιναρισµένα ή 

βιοµηχανοποιηµένα παραδοσιακά προϊόντα, υποστηρίζοντας πολλές γλώσσες. 

Το κάθε ένα παραδοσιακό προϊόν θα 

παρουσιάζεται αρχικά µε τον τίτλο του, 

µία εικόνα και την ανάλογη τιµολόγηση 

του, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα από 

τον πελάτη, να διαβάσει αναλυτικότερα 

την περιγραφή, για κάθε παραδοσιακό 

προϊόν και να το δει, στις σχετικές 

εικόνες. Με την επιλογή του προϊόντος 

ο πελάτης θα µπορεί να επιλέξει την προσθήκη του παραδοσιακό προϊόντος στο καλάθι 

αγορών και να προχωρήσει στη παραγγελία του. 

Επιπλέον δυνατότητα στους πελάτες που αναζητούν κάποιο συγκεκριµένο 

παραδοσιακό προϊόν είναι η χρήση της 

φόρµας αναζήτησης η οποία τον οδηγεί 

κατευθείαν στην συγκεκριµένη επιλογή. 

Αφού επιλέξει ο πελάτης τα 

παραδοσιακό προϊόντα της επιθυµίας 

του και τα συµπεριλάβει στο καλάθι 

αγορών µπορεί να ολοκληρώσει την 

παραγγελία του µε απλό τρόπο, συµπληρώνοντας τη φόρµα παραγγελίας. 

Για την πραγµατοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιήθηκε 

φορητός Υπολογιστής, το ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content 

1 Αφρίνα Μεσολογγίου. Παραδοσιακό προϊόν του 

Ηλεκτρονικού µας καταστήµατος (Καλτσούλας Σ. ). 

2 Αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Παραδοσιακό προϊόν 

του Ηλεκτρονικού µας καταστήµατος (Καλτσούλας 
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Management System – CMS) Joomla, καθώς και η εφαρµογή διαχείρισης ηλεκτρονικού 

καταστήµατος Virtuemart. Η µορφοποίηση και ο εµπλουτισµός του έγινε µε τη χρήση 

των γλωσσών προγραµµατισµού PHP, HTML και CSS. Προηγήθηκε εγκατάσταση 

τοπικού web server Apache και χρήση MySQL βάσης δεδοµένων, µέσω του XAMPP 

Control Panel. Ενώ για τη σύνταξη της παρούσας εκτός από την ελάχιστη αναγκαία 

χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή χρησιµοποιήθηκε, φορητή συσκευή smartphone µε 

λογισµικό android και οι εφαρµογές : Σηµείωση έκδοση 18.1.27, Samsung TTS Greek 

Stephanos έκδοση 201709251 και Microsoft Word 16.1.0.1 έκδοση, στο µεγαλύτερο 

µέρος αυτής. Η µορφοποίηση αυτής είναι οµοιογενής, σε όλη την έκταση της Εργασίας 

και έχει γραφτεί µε γραµµατοσειρά που τροποποίησα, µε λογισµικό ανοιχτού κώδικα 

fontforge. Τέλος, προτιµήθηκαν πλην αναγκαίων εξαιρέσεων (κυρίως από την 

µεγαλύτερη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια ΄΄Wikipedia΄΄), να αναφερθώ σε δίκη µου 

προσωπική γνώση και θύµηση, παρά σε έτοιµα κείµενα και αναφορές διαδικτύου. 
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Κεφάλαιο 1 

 Εισαγωγή. 
 

1.1 Εισαγωγική αναφορά. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγράψουµε, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα 

µιας δυναµικής ιστοσελίδας. ∆υναµική λέµε µία ιστοσελίδα, όταν αυτή χαρακτηρίζεται 

από δυναµικό, µεταβαλλόµενο δηλαδή περιεχόµενο, το οποίο µπορεί να τροποποιηθεί 

και αυτό να είναι εξαρτώµενο από κάποιο σύστηµα διαχείρισης. Η ανανέωση αυτή, 

γίνεται εύκολα, µε αυτόν που τη διαχειρίζεται να ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων, για τις 

αλλαγές. Μία δυναµική ιστοσελίδα έχει θεωρητικά απεριόριστο περιεχόµενο. 

Σε αντιδιαστολή µε τις δυναµικές, οι στατικές ιστοσελίδες περιέχουν δεδοµένα, 

περιορισµένα τα οποία, σε περίπτωση κάποιας αλλαγής παραµένουν αναλλοίωτα. Έτσι 

πρέπει ο κώδικας της σελίδας να αναπρογραµµατιστεί χειροκίνητα και µε αυτόν τον 

τρόπο, η αλληλεπίδραση µε τους χρήστες είναι µηδενική. Έτσι είναι αναγκαία η επιλογή, 

της δηµιουργίας µιας δυναµικής ιστοσελίδας στις περιπτώσεις που έχουµε συχνές 

αλλαγές που εξαρτώνται από τους χρήστες. 

Σε επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί µία λεπτοµερής ανάλυση του συστήµατος 

διαχείρισης δυναµικού περιεχοµένου Joomla C.M.S. καθώς και των κυριότερων 

λειτουργιών αυτού. Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστεί ο τρόπος που µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα και να εκµεταλλευτούµε στο καλύτερο 

δυνατό τις δυνατότητές του, µέσω του Joomla. 

 

1.2 Στόχος της πτυχιακής εργασίας. 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σα στόχο, τη µελέτη, το σχεδιασµό και την 

ορθή ανάπτυξη, ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, παραδοσιακών προϊόντων 

λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αυτό δε θα µπορούσε να επιτευχθεί µε άλλον τρόπο εκτός 
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της δηµιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος για τον επισκέπτη, ο οποίος περιηγείται στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα, όπου τα παραδοσιακά προϊόντα είναι οµαδοποιηµένα, ανάλογα 

µε το είδος τους και στις αντίστοιχες κατηγορίες. Όλοι οι επισκέπτες θα µπορούν, να 

ενηµερώνονται, για νέα προϊόντα, καθώς και για προσφορές στην τιµή και την ποσότητα 

και τι εναποµένει από αυτά. 
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Κεφάλαιο 2 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 
 

 

4  Ηλεκτρονικό εµπόριο (https://pixabay.com/). 

 

2. 1. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

 

Με το άκουσµα της λέξης ηλεκτρονικό εµπόριο (Η.Ε.), το οποίο είναι γνωστό 

παγκοσµίως e-commerce, eCommerce ή e-comm, αναφερόµαστε στο εµπόριο που 

παρέχει αγαθά και υπηρεσίες από απόσταση, µε τη χρήση υπολογιστών, κινητών 

τηλεφώνων, tablets και άλλων αντίστοιχων συσκευών και κάποιου δικτύου επικοινωνίας. 

Έτσι η φυσική παρουσία του πωλητή καθώς και του αγοραστή, δεν είναι απαραίτητες 

(∆ηµητριάδης 2014). 
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2.2 Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

 

Τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου, διακρίνονται ανάλογα µε τα µέρη που 

συµβάλλουν σε αυτό. Παράδειγµα είναι το είδος Επιχείρησης Καταναλωτή (B 2 C) και 

αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο πού διεξάγεται µεταξύ Καταναλωτή και 

Επιχείρησης. Οι συναλλαγές πώληση ή αγορά ολοκληρώνονται σε πραγµατικό χρόνο, 

διαδραστικά και ηλεκτρονικά. Ο αγοραστής µπορεί να συνδεθεί απευθείας, µε τον 

υπολογιστή, της επιχείρησης, µε κάποια σύνδεση δικτύου η διαδικτύου. Ακόµα ένα 

παράδειγµα είναι το είδος Επιχείρηση µε Επιχείρηση (B 2 B) που αναφέρεται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, µεταξύ επιχειρήσεων, ανταλλαγή εµπορευµάτων, προµηθευτές, 

µεσάζοντες. Κάποιες κατηγορίες ακόµα, πιο αναλυτικά, φαίνονται στο σχήµα 5. 

 

5 Τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου (Καρύδα 2008). 

 

2.3 Τι είναι Ηλεκτρονικό Κατάστηµα (e-shop). 

 

Με τον καθηµερινά χρησιµοποιούµενο όρο, ηλεκτρονικό κατάστηµα e-shop, 

εννοούµε µία ιστοσελίδα απ΄ όπου κάποιος, µπορεί να αγοράσει, προϊόντα, υπηρεσίες, 

χωρίς να επισκεφτεί κάποιο φυσικό χώρο. Οι εµπορικές συναλλαγές, πραγµατοποιούνται 
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σε µία εικονική αγορά. Ηλεκτρονικό κατάστηµα e-shop, είναι ο όρος που 

χρησιµοποιούµε αναφερόµενοι σε διαδικτυακό τόπο, µέσω του οποίου, 

πραγµατοποιούνται αγοροπωλησίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι αυξάνεται µε 

γεωµετρική πρόοδο, ο ρυθµός που δηµιουργούνται τέτοιου είδους καταστήµατα. Ο λόγος 

που συµβαίνει αυτό είναι οι καλύτερες τιµές που µπορεί να βρει κανείς, έχοντας 

δυνατότητα σύγκρισης και αναζήτησης, του οικονοµικότερου παρόχου του προϊόντος. 

Ακόµα γίνετε πιο εύκολος ο τρόπος αναζήτησης ενώ µε τη χρήση, του διαδικτύου, η 

αναζήτηση είναι προσιτή και αναγκαία σε όλο 

και περισσότερους. Στις µέρες µας υπάρχουν, 

πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. Κυριότερες από αυτές είναι οι 

πωλήσεις υλικών αγαθών, οι ιστοσελίδες 

παροχής υπηρεσιών, οι σελίδες προσφορών και 

αυτές που συγκρίνουν τιµές προϊόντων, που 

διατίθενται σε ηλεκτρονικά καταστήµατα. Κάποια καταστήµατα που είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα των παραπάνω είναι τα e-shop.gr, car.gr, skroutz.gr, 

eBay.com, Lidl.gr, alfavita.gr, brandsgalaxy.gr, Public.gr, Media Markt.gr, e-gate.gr, 

kaizer.gr, elektronik.gr, myshoe.gr, insurancemarket.gr, aromataki.gr, spartoo.gr, you.gr, 

jumbo.gr, plus4u.gr you.gr, diveshop.gr, must-dive.gr, outdoorgalaxy.gr, 

terramare.com.gr, bleutec.eu, apostolidisdive.gr, yolenis.com και πολλά άλλα. Από 

συγκεκριµένες ιστοσελίδες µπορείς να παραγγείλεις, ακόµα και µενού φαγητού, όπως 

είναι το e-food.gr. 

 

 2.4 Τα πλεονεκτήµατα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα, είναι η αδιάλειπτη και αδιάκοπη, λειτουργία, 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος, όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις µέρες της εβδοµάδας, 

όλες τις µέρες του έτους. H γεωγραφική κάλυψη ενός διαδικτυακού καταστήµατος είναι 

παγκόσµια. Όποιος, µπορεί να έχει πρόσβαση στο ιντερνέτ, είναι και πιθανός πελάτης, 

του e-shop. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, χρειάζεται µικρότερο αποθηκευτικό χώρο για 

6 Κατάστηµα του µέλλοντος χωρίς 

προσωπικό/Υπαλλήλους (Γκόφας). 
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τα προϊόντα του, καθώς αυτά δεν είναι αναγκαίο να βρίσκονται στις αποθήκες ή στα 

ράφια του καταστήµατος, αλλά µπορεί να βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο του 

προµηθευτή χοντρικής του καταστήµατος και να είναι διαθέσιµα κατόπιν παραγγελίας 

από αυτόν. Τα λειτουργικά έξοδα, ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι µειωµένα, 

καθώς και οι χρόνοι εργασίας, µαζί µε τους αριθµούς των υπαλλήλων, γίνονται 

µικρότεροι. Αυτό, δεν είναι παράδοξο αλλά εξηγείται µε την αυτοµατοποίηση των 

ηλεκτρονικών µέσων που πραγµατοποιείται η διαδικασία της αγοράς. Ακόµα οι πελάτες 

εξυπηρετούνται καθώς εκτός από τις online πληροφορίες, που βρίσκονται στην 

περιγραφή, του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστηµα υπάρχει στις περισσότερες 

περιπτώσεις δυνατότητα live chat και e-mail επικοινωνίας για οποιοδήποτε 

διευκρινιστική σχετική πληροφορία. 

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, κάνει την ίδια 

δουλειά, µε ένα παραδοσιακό κατάστηµα, το οποίο έχει φυσική υπόσταση, αφού και στο 

πρώτο ο σκοπός είναι η παρουσίαση, η προβολή και η πώληση κάποιου προϊόντος. Η 

βασική τους όµως, διαφορά είναι ότι οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήµατος, 

προσφέρονται όλο το εικοσιτετράωρο, κάθε µέρα της εβδοµάδας, έχοντας οι πελάτες στη 

διάθεσή τους τον εικονικό πωλητή της επιχείρησης, συνεχώς. Ο ρόλος της έδρας της 

επιχείρησης, δεν παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο όπως τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. 

Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαίνονται στην εικόνα 

7. 

 

7 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (Καλτσούλας Σ. ). 
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2.5 Τα µειονεκτήµατα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε και τα µειονεκτήµατα που υπάρχουν σε µία 

επιχείρηση, η οποία λειτουργεί ηλεκτρονικά, µέσω του διαδικτύου και σε µία επιχείρηση 

η οποία λειτουργεί παραδοσιακά µε φυσική παρουσία, του πελάτη στο κατάστηµα. Η 

έλλειψη σε κάποιες περιπτώσεις, της εµπιστευτικότητας, της ασφάλειας, της αµεσότητας 

και της ανθρώπινης επαφής είναι βασικά µειονεκτήµατα. Ακόµα ένα µειονέκτηµα είναι η 

ανασφάλεια της ηλεκτρονικής πληρωµής, µια έµφυτη τάση του ανθρώπου, για άρνηση 

σε κάθε τι άγνωστο, νέο ή ξένο προς αυτόν (https://en.wikipedia.org/wiki/Neophobia). Ο 

κίνδυνος διαρροής ή υποκλοπής των ευαίσθητων, προσωπικών δεδοµένων που 

διακινούνται µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος, σε τρίτους και η εκµετάλλευση 

τους.  

 

8 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού (alwaysopencommerce). 

 

2.6 Στάδια ∆ηµιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος. 

 

Τα στάδια, δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, σε σχέση µε µία 

φυσική επιχείρηση, που διαθέτει προϊόντα, υλικά αγαθά, υπηρεσίες δεν διαφέρουν 

καθόλου, στα βασικά τους µέρη. Η επιχειρηµατική ιδέα είναι στο πρώτο στάδιο, της 

διαδικασίας δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος. Στο στάδιο αυτό, διαπιστώνεται 
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ποια θα είναι τα προϊόντα, που θα προσφέρονται, από πού θα προµηθεύονται και κάποιες 

αρχικές εκτιµήσεις επιτυχίας αποτυχίας. ∆ηµιουργία business plan. Ένα business plan 

περιγράφει το όραµα και τους στόχους µίας επιχείρησης, καθώς και στρατηγικές και 

τακτικές που θα χρησιµοποιηθούν για να τα επιτύχει. Έναρξη λειτουργίας, στο στάδιο 

αυτό ξεκινάει να λειτουργεί η επιχείρηση, υλοποιούνται ενέργειες, που έχουν περιγραφή 

και αναλυθεί στο επιχειρηµατικό σχέδιο και η µόνη διαφορά είναι η πιθανή έλλειψη 

φυσικού χώρου πωλήσεων. Όλα τα άλλα τµήµατα, που αποτελούν το οργανόγραµµα της 

επιχείρησης, θα πρέπει να λειτουργούν µε παραδειγµατικό τρόπο, λόγω τις ελλείψεις 

επικοινωνίας στη διαδικασία των αγοραπωλησιών. 

 

2. 7 Ασφάλεια συναλλαγών. 

 

Τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η χρήση του Internet έχει µπει σε όλα τα 

σπίτια και καθηµερινά αποτελεί απαραίτητο κοµµάτι της ζωής, των περισσότερων 

ατόµων. Για τους επαγγελµατίες έχουµε κατακόρυφη αύξηση χρήσης τόσο για τον 

ιδιωτικό όσο και για το δηµόσιο τοµέα. Αυτό συµβαίνει και στο κοµµάτι της προβολής 

αλλά και στην καθηµερινή εργασία, κάνοντάς την πιο εύκολη. Έτσι τεράστιος όγκος, 

πληροφοριών και συναλλαγών µεταφέρεται καθηµερινά, µέσω του διαδικτύου, κάνοντας 

αναγκαία τη λήψη µέτρων ασφάλειας και προστασίας όπως και κανόνων διασφάλισης, 

όλων των πληροφοριών. Οι συναλλαγές, µεταξύ τραπεζών και πολιτών ή επιχειρήσεων 

και τραπεζικών καταστηµάτων έχουν πολλαπλασιαστεί και αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγµα. Ας θυµηθούµε την απώλεια δεδοµένων, πληροφοριών και χρηµατικών 

ποσών, από κακόβουλες ενέργειες τις τελευταίες δεκαετίες. Τα άτοµα αυτά, που 

προκαλούν αυτές τις κακόβουλες ενέργειες ονοµάζονται crackers και διαφέρουν από 

τους κοινούς χάκερς (Hackers), γιατί παραβιάζουν το νόµο. Ένας “χάκερ” είναι εκείνος 

που ενδιαφέρεται έντονα για τις µυστικές και “κρυφές” λειτουργίες οποιουδήποτε 

λειτουργικού συστήµατος υπολογιστή. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι “χάκερς” 

είναι προγραµµατιστές και για αυτό το λόγο έχουν εκτενή και σε βάθος γνώση των 

λειτουργικών συστηµάτων και των γλωσσών προγραµµατισµού. Προσπαθούν να 

ανακαλύψουν τα “κενά ασφαλείας” στα συστήµατα υπολογιστών καθώς και τους λόγους 

ύπαρξης αυτών των “κενών”. Οι “χάκερς” αναζητούν σταθερά πρόσθετη γνώση, 
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µοιράζονται ελεύθερα ότι έχουν ανακαλύψει και ποτέ δεν καταστρέφουν δεδοµένα 

σκοπίµως. Ένας “κράκερ” είναι εκείνος που διεισδύει ή διαφορετικά παραβιάζει την 

ακεραιότητα συστήµατος αποµακρυσµένων µηχανηµάτων, µε κακή πρόθεση. Έχοντας 

αποκτήσει παράνοµη πρόσβαση, οι “κράκερς” καταστρέφουν σηµαντικά δεδοµένα, 

αποτρέπουν την εξυπηρέτηση των νόµιµων χρηστών ή προξενούν σοβαρά προβλήµατα 

στα θύµατά τους. Οι “κράκερς” χαρακτηρίζονται γενικά από κακόβουλες πράξεις. 

(pacific.jour.auth.gr/security/page.htm) 

  H εξασφάλιση της µυστικότητας των πληροφοριών είναι ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες διατήρησης των επιπέδων ασφάλειας ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Ο διαχειριστής του e-shop είναι και ο υπεύθυνος, για την εξασφάλιση, 

της ακεραιότητας και του υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Ένα σηµαντικό παράδειγµα, του 

ανωτέρω, είναι τα απόρρητα δεδοµένα και προσωπικά στοιχεία, της επιχείρησης, που 

βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων της ιντερνετικής σελίδας. Η πρόσβαση 

στα συγκεκριµένα στοιχεία πρέπει να είναι εφικτή µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

και αυτά να είναι κρυπτογραφηµένα. Ένα ακόµα µέτρο είναι ο έλεγχος, των διαχειριστών 

και των χρηστών µιας ιστοσελίδας, µε τη χρήση ασφαλούς κωδικού πρόσβασης. Έτσι 

κάθε επισκέπτης ανεξαρτήτου του ρόλου του έχει συγκεκριµένο όνοµα χρήστη 

(username) και κωδικό (password) τα οποία κάνουν γνωστά, στο σύστηµα την 

ταυτότητα, το ρόλο και τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη. Οι χρήστες, δε θα πρέπει να 

επιλέγουν απλούς κωδικούς πρόσβασης, εννοώντας, µε µειωµένη ασφάλεια, διότι θέτουν 

σε κίνδυνο, την ασφάλεια του συστήµατος (εικόνα 9).  

Ο νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» έχει άµεση εφαρµογή από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα 

τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική 

νοµοθεσία που την ενσωµάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η βασική 

διαφοροποίησή του σε σχέση µε το ισχύον νοµικό καθεστώς προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων (εικόνα 11): O νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 δεν 

παρεκκλίνει ουσιωδώς από τις γενικές αρχές του υφιστάµενου πλαισίου προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων, αλλά επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα αυστηρότερο θεσµικό 
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πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων και κατ’ επέκταση προστασίας τους 

(https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28194). 

 

9 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού (https://joomla.gr/). 

 

 2. 8 Πρωτόκολλα Ασφαλείας. 

 

Οι συναλλαγές, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, έχουν γίνει πολύ πιο 

ασφαλής χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα ασφαλείας, µε τα κυριότερα να είναι το S.S.L. 

(εικόνα 10) που σηµαίνει secure sockets layer 

καθώς και το S.E.T. που σηµαίνει secure 

electronic transaction. (wikipedia) Το πρώτο είναι 

πρωτόκολλο σχεδιασµένο, για την παροχή 

ασφάλειας, σε διαδικτυακές συναλλαγές, που 

πραγµατοποιούνται µέσω του πρωτοκόλλου Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Το 

πρωτόκολλο αυτό αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape την τελευταία δεκαετία του 

εικοστού αιώνα και αποτέλεσε τη βάση για τη µετέπειτα ανάπτυξη του πολύ σηµαντικού 

T.L.S. (transport layer security) το οποίο σε λίγα χρόνια, θα το αντικαταστήσει πλήρως. 

Τα πιο πάνω πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται για τις ηλεκτρονικές αγορές και τις 

χρηµατικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol). Το πρωτόκολλο SSL 

(Secure Sockets Layer) χρησιµοποιεί µεθόδους κρυπτογράφησης των δεδοµένων, που 

ανταλλάσσονται µεταξύ δύο συσκευών εγκαθιδρύοντας µία ασφαλή σύνδεση τους στο 

διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιεί το TCP/IP (Transmission Control 

10 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. 

Πρωτόκολλο ασφαλείας S.S.L. (tes.org). 
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Protocol/Internet Protocol) για τη µεταφορά των δεδοµένων και είναι ανεξάρτητο, από 

την εφαρµογή που χρησιµοποιεί ο τελικός χρήστης, όποια και να είναι αυτή. (wikipedia) 

Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να παρέχει υπηρεσίες, ασφαλούς µετάδοσης πληροφοριών, 

σε πρωτόκολλα ανώτερου προγραµµατιστικόυ επιπέδου, όπως είναι το HTTP, το FTP το 

Telnet και άλλα. Ο τρόπος λειτουργίας του SSLl είναι η χρίση ενός συνδέσµου 

κρυπτογράφησης δηµοσίου και συµµετρικού κλειδιού. Η κρυπτογράφηση, συµµετρικού 

κλειδιού είναι γρηγορότερη και πιο αποδοτική, σε σχέση µε την κρυπτογράφηση 

δηµοσίου κλειδιού, όµως η δεύτερη, προσφέρει καλύτερες τεχνικές πιστοποίησης. Κάθε 

σύνδεση ξεκινά, µε την ανταλλαγή µηνυµάτων, από το server και τον client, 

χρησιµοποιώντας τεχνικές κρυπτογράφησης, δηµοσίου κλειδιού και στη συνέχεια 

επιτρέπει στον client και τον server, να συνεργαστούν για τη δηµιουργία ενός 

συµµετρικού κλειδιού, που θα χρησιµοποιηθεί στη γρήγορη κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση, των ανταλλασσόµενων δεδοµένων. Η τεχνολογία SET (secure 

electronic transaction) είναι ένα πρωτόκολλο κυρίως για τη χρήση σε εµπορικές 

συναλλαγές, µε τη χρήση πιστωτικών καρτών, σε ανοιχτά δίκτυα, το οποίο αναπτύχθηκε 

από τους κολοσσούς εταιρείες visa international service association και την αµερικανική 

mastercard, σαν τρόπος ασφαλούς συναλλαγής µε τη χρήση των οµώνυµων καρτών, 

µέσω του διαδικτύου. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό ελέγχων 

ασφαλείας, µε τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, τα οποία χορηγούνται σε αυτούς που 

θα συναλλαγούν. 

 

2.9 Πληρωµές Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

 

 Με την όλο και πιο αναπτυσσόµενη, χρησιµοποίηση του διαδικτύου στον τοµέα 

του εµπορίου, αναπτύχθηκαν νέοι τρόποι για την ολοκλήρωση των οικονοµικών 

συναλλαγών, για να γίνονται αυτές γρηγορότερα και ασφαλέστερα µε 

αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες. Κάποιες από τις γνωστότερες µεθόδους είναι οι χρήση 

προπληρωµένης κάρτας, καθώς και η χρήση PayPal. Ακόµα η χρήση πληρωµής µε 

αντικαταβολή, τραπεζικής κατάθεσης και πιστωτικής κάρτας συνδεδεµένη σε 

λογαριασµό, είναι οι γνωστότερες, σε όλον τον κόσµο. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/PayPal) 
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11 Μερίδια στον τζίρο των ηλεκτρονικών αγορών των ευρωπαϊκών χωρών (http://www.epixeiro.gr/). 
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Κεφάλαιο 3 

Αναγκαιότητα των Παραδοσιακών Προϊόντων. 
 

3.1. Η µοναδική πόλη στην Ευρώπη, µε τρία διεθνώς 

αναγνωρισµένα brand name προϊόντα είναι το Μεσολόγγι. 
 

Η ετήσια παραγωγή της λιµνοθάλασσας 
Μεσολογγίου (εικόνα 18), υπολογίζεται µεταξύ 
διακοσίων 230 τόνων, σε ψάρια (τσιπούρες, χέλια, 
κέφαλοι, γοβιοί) ανά έτος. Ενώ η παραγωγή 
αυγοτάραχου (εικόνες 2 και 16) εκτιµάται, γύρω 
στα 600 κιλά ανά περίοδο. Τέλος, η πολύ µεγάλη 
παραγωγή αλατιού και αφρίνας, ο ανθός του 
αλατιού που χρησιµοποιούν γνωστοί σεφ 
παγκοσµίως. Τα παραπάνω αποτελούν τρία 
διεθνούς φήµης προϊόντα ¨brand name¨ 

(http://www.ypaithros.gr). 

 

3.2. Υψηλότατης ποιότητας προϊόντων, ιδανικό οικοσύστηµα. 
 

 

13 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Βόλτα µε άλογα, ανάµεσα στα τηγάνια της αλυκής Μεσολογγίου 

(ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ). 

 

 

 

12 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού 

(brand name) 

(http://photobucket.com/). 
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Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή αλιευµάτων και στη µεταποίηση αυτών µε 
παραδοσιακό τρόπο, κατέχει το Μεσολόγγι, κατακτώντας τις αγορές όλου του κόσµου 

µόνο µε την αναγραφή του ονόµατος προέλευσης. Βασικό 
πλεονέκτηµα που προσφέρουν οι λιµνοθάλασσες και το 
ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας οικοσύστηµα, έχει 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή 
υψηλότατης ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων όπως 

είναι το περίφηµο και γνωστός σε όλους µας, αυγοτάραχο 
Μεσολογγίου, το οποίο είναι το µοναδικό αλιευτικό προϊόν 
που κατέχει Π.Ο.Π. (Προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης) στην Ελλάδα.  

Αξίζει να αναφέρουµε εδώ, ότι το αυγοτάραχο Μεσολογγίου συγκαταλέγεται στα 
30 καλύτερα και πιο υγιεινά τρόφιµα του κόσµου από τον κορυφαίο Σεφ του πλανήτη 
(εικόνα 17) Φεράν Αντριά (Ferran Adrià) (Αντωνόπουλος 2016). Εκτός από το 
αυγοτάραχο, ο ανθός αλατιού που χρησιµοποιούν 
γνωστοί σεφ παγκοσµίως µε την ονοµασία Αφρίνα 
(εικόνες 1 και 14),  και τα προϊόντα φυσικής 
ιχθυοκαλλιέργειας, κέφαλοι, τσιπούρες, χέλια και 
γωβιοί. Τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία 
παράγονται στο σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών 
Μεσολογγίου είναι συνδεδεµένα άµεσα, µε την 
ταυτότητα της περιοχής. Ελεύθεροι αλιείς, καθώς 
και επαγγελµατίες που νοικιάζουν αλιευτικές 
θέσεις, µε την ονοµασία διβάρια, βοηθούν στην 
επίτευξη της ετήσιας παραγωγής αυγοτάραχου 

14 Εικόνα γραφικού 

εµπλουτισµού. Αφρίνα 

Μεσολογγίου συσκευασµένη 

(Εικόνα απο το e-shop.). 

16  Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου (Στέφανος 2017). 

15 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού 

Παραδοσιακά Αυγοτάραχα (Στέφανου). 
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ψαριών και λοιπόν είδη αλιευµάτων.  

Στις 2 Αλυκές (εικόνα 13) που καταλαµβάνουν 15.000 στρέµµατα περίπου, 
παράγεται το 93% του πρωτογενούς, µη επεξεργασµένου, αλατιού της Ελλάδος, µε 
περισσότερους από 100.000 τόνους κάθε περίοδο - σεζόν. Παρόλα αυτά όµως, ο πλούτος 
του Μεσολογγίου παραµένει ανεκµετάλλευτος, αφού δεν υπάρχει η αυτονόητη βοήθεια, 
από την κεντρική και περιφερειακή εξουσία, αφού δεν έχουν δοθεί ανάλογες ώθησης σε 
ιδιώτες και επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες κολλάνε στα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας. Ένα ακόµα brand name προϊόν, είναι (η µεγαλύτερη παραγωγή στην 
Ελλάδα περίπου η µίση από το σύνολο της Πανελλήνιας παραγωγής) οι βρώσιµες ελιές 
Μεσολογγίου (τύπου Καλαµών) (http://www.ypaithros.gr/mesologgi-3-brand-name-stin-
europi/). 

 

  
18 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Πελάδα διβάρι λιµνοθάλασσα Κλείσοβας Μεσολογγίου 

(Στέφανος 2017). 

  

17 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. 

Ferran Adrià (trikalinos). 
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Κεφάλαιο 4 

Παραδοσιακά προϊόντα. 
 

4.1. Χαρακτηριστικά παραδοσιακών προϊόντων. 
 

Με την έννοια παραδοσιακό προϊόν, χαρακτηρίζουµε µία ουσία ή ένα 

αντικείµενο που παράγεται, µε φυσική, µη βιοµηχανική ή βιοµηχανοποιηµένη 

διαδικασία, χωρίς να υπόκεινται ραφινάρισµα. Η λέξη παραδοσιακό χαρακτηρίζει αυτό 

ανάλογα, τα πρότυπα που καθιερώθηκαν χρόνια µε τα χρόνια, από την παράδοση. Κάθε 

τι δηλαδή, που µεταφέρεται από γενιά σε γενιά και έγκειται στα ήθη και στα έθιµα, κατά 

µία έννοια. Για τον περισσότερο κόσµο, µε τον όρο παραδοσιακό προϊόν, η παραδοσιακό 

τρόφιµο (traditional food) εννοούµε προϊόντα, τα οποία παράγονται, από συγκεκριµένες 

πρώτες ύλες και µε συνταγή και διαδικασία, η οποία είναι γνωστή πατροπαράδοτα. Όταν 

αναφερόµαστε σε ένα τρόφιµο ως παραδοσιακό προϊόν, η παράδοση είναι µεγάλο 

ζήτηµα, αφού µπορεί να εννοηθεί σε πολλά επίπεδα, σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, σε 

συνάρτηση µε τα χρόνια που αυτό είναι γνωστό, τους ανθρώπους, τις κοινωνίες. Το 

γεγονός ότι ο όρος παραδοσιακό προϊόν, χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια ευρέως, 

χωρίς να υπάρχει κάποιος ορισµός που να καθορίζει µε σαφήνεια το τι είναι 

παραδοσιακό προϊόν, δυσκολεύει την µε ακρίβεια περιγραφή του. Σύµφωνα µε 

ευρωπαϊκή οδηγία ¨eurofire¨, το παραδοσιακό συστατικό, που εµπεριέχεται µπορεί να 

είναι ένας λόγος χαρακτηρισµού, κάποιου παραδοσιακού προϊόντος. Στο κατάστηµά µας, 

το µη επεξεργασµένο και 100% άνθος(ή ανθός) αλατιού είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα. Ένας ακόµα λόγος στο χαρακτηρισµό ενός προϊόντος ως παραδοσιακού 

είναι ο τρόπος παραγωγής ή µεταποίησης, όπως το αυγοτάραχο Μεσολογγίου το οποίο 

παράγεται, µέσα από την καρδιά της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Ο τρόπος που από 

την ωµή µορφή του έρχεται στον ουρανίσκο µας, είναι κάτι το µοναδικό. Ένα ακόµα 

παράδειγµα και κατηγορία συνάµα, είναι η παραδοσιακή σύσταση του προϊόντος. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, µιλάµε για παραδοσιακές πρώτες ύλες που παντρεύονται 

µεταξύ τους. Παραδοσιακά τρόφιµα, µε µεγάλη διατροφική αξία και βάρος, στη 

σύγχρονη καθηµερινή διατροφή των ανθρώπων υπάρχουν εκατοντάδες. Παραδοσιακά 
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ελληνικά προϊόντα τοπικά ή περιφερειακά, που είναι κατασκευασµένα από διαφορετικά, 

το καθένα παραδοσιακά υλικά. Για το λόγο, της διαφορετικότητας των κουζινών, των 

ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών από περιοχή σε περιοχή, δεν είναι εύκολο 

να γίνει σύγκριση/συσχέτιση, από τόπο σε τόπο και τις επιδράσεις στην υγεία των 

καταναλωτών µακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα. Το γεγονός από µόνο του, ότι τα 

προϊόντα είναι παραδοσιακά, δεν προσφέρει κατά ανάγκη και ιδιαίτερη διατροφική αξία 

ή όφελος στην υγεία των καταναλωτών αυτού. Η σηµαντικότητα στην υγεία εξαρτάται 

κυρίως, από την διατροφική σύνθεση του κάθε προϊόντος και αποτελούν βάση στη 

µεσογειακή διατροφή (wikipedia). Τα αποτελέσµατα των µελετών τα τελευταία χρόνια, 

που έχουν γίνει πάνω στη διατροφή, ακόµα κυρίως στις χώρες της Μεσογείου, έχουν 

δείξει ότι υπάρχουν σηµαντικότατα οφέλη, στην παραδοσιακή διατροφή για την υγεία 

του πληθυσµού των βαλκανικών χωρών. Οι έρευνες αυτές έχουν οδηγήσει στην αποδοχή 

της µεσογειακής διατροφής, ως την κορυφαία παγκόσµιος. (nomothesia) 

  



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 29 

Κεφάλαιο 5 

 Ιστοσελίδα (web page) 
 

Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι είδος εγγράφου του παγκόσµιου ιστού 
(WWW) που περιλαµβάνει πληροφορίες µε την µορφή κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας, 
βίντεο και ήχου (εικόνα 19). Πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο. Οι 
σελίδες ενός ιστοτόπου εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου (domain) π.χ. 
microsoft.com. Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από 
τη µία στην άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσµους που υπάρχουν στο 
κείµενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες 
εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα για να είναι γρήγορα 
ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όµως 
πάντα να είναι αυτό απαραίτητο (wikipedia).

 

19 Στατική ιστοσελίδα: µεταφέρεται από τον διακοµιστή στην µορφή που είναι αποθηκευµένη 

(wikipedia). 

 

5.1. ∆υναµικές Ιστοσελίδες. 

 

 ∆υναµική Ιστοσελίδα (ή dynamic web page) είναι µία ιστοσελίδα, η οποία 

δηµιουργείται επιθετικά, τη στιγµή της πρόσβασης σε αυτή ή τη στιγµή που ο χρήστης 

αλληλεπιδρά µε τον browser (εικόνα 20). Αυτές θεωρούνται απαραίτητο δοµικό στοιχείο, 

της νέας γενιάς του παγκόσµιου ιστού web 2, όπου η πληροφορία διαµοιράζεται σε 

πολλαπλές ιστοσελίδες. Η δυναµική ιστοσελίδα, µπορεί να δηµιουργείται δυναµικά, από 

ένα σενάριο εντολών, το οποίο εκτελείται τοπικά στον πελάτη ή στον εξυπηρετητή ή και 

στους δύο. Η ιδέα της δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων, εµπνεύστηκε πριν το 1990, 
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από τις βάσεις δεδοµένων (bulletin board systems), στα οποία οι χρήστες συνδέονταν 

µέσω µόντεµ και το περιεχόµενο που έβλεπαν, δηµιουργούνταν δυναµικά (wikipedia). 

 

20 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. ∆υναµική ιστοσελίδα (wikipedia). 

 

 5.2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δυναµικών 

ιστοσελίδων. 

 

  Κάποια από τα πλεονεκτήµατα των δυναµικών ιστοσελίδων είναι η εύκολη και 

γρήγορη ενηµέρωση του περιεχοµένου, ο απεριόριστος επιτρεπόµενος αριθµός 

περιεχοµένου, το χαµηλό κόστος συντήρησης. Η εύκολη διαχείριση, η ευδιάκριτη 

εµφάνιση και η εύκολη εύρεση πληροφοριών. Μειονεκτήµατα είναι: ο µεγάλος χρόνος 

πραγµατοποίησης, το µεγάλο κόστος πραγµατοποίησης και φιλοξενίας. 
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Κεφάλαιο 6  

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Σ∆Π, 
Content Management Systems, CMS) 

  

6.1. Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 
 

  Με τον όρο συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (εικόνα 21), εννοούµε 

διαδικτυακές εφαρµογές, που επιτρέπουν την, σε πραγµατικό χρόνο, τροποποίηση του 

περιεχοµένου, ενός διαδικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές µέσω του Internet ενηµερώνουν 

το περιεχόµενο, στο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, το οποίο είναι 

προεγκατεστηµένο σε έναν server. Οι αλλαγές, γίνονται αυτόµατα και είναι διαθέσιµες, 

σε όλους τους χρήστες. Με το πιο πάνω λογισµικό, είναι εύκολη στον οποιοδήποτε και 

χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις προγραµµατισµού, να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί 

εύκολα και γρήγορα την ιστοσελίδα του, σε όλα τα επίπεδα. Η πρόσβαση γίνεται µέσω 

ενός γραφικού περιβάλλοντος, εύχρηστου και απλού, δίνοντας τη δυνατότητα 

διαχείρισης και επεξεργασίας και από άλλους χρήστες, που δεν έχουν εξεζητηµένες 

γνώσεις. Το γεγονός ότι τα περισσότερα και σπουδαιότερα συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου, µπορούν να βοηθηθούν, από πρόσθετο λογισµικό, πού βρίσκεται µε 

µεγάλη ευκολία, σε ποικιλία, στο διαδίκτυο και να το κατεβάσει και εγκαταστήσει, 

δωρεάν, είτε µε κάποιο αναλογικά µικρό αντίτιµο και να το εγκαταστήσει 

απολαµβάνοντας, ποικίλες νέες λειτουργίες, στο σύστηµα του. Τα πρόσθετα αυτά, είναι 

γνωστά στον κόσµο των υπολογιστών, ως models και plugins. Για να προσθέσουµε, 

περιεχόµενο χρησιµοποιώντας κάποιο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, στην 

ιστοσελίδα µας, χρησιµοποιούµε ειδικούς κειµενογράφους, html editors είτε ατοµικά, 

είτε οµαδικά επεκτείνοντας έτσι, τη χρησιµότητα ενός C.M.S.. Τα περισσότερα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (εικόνα 20), αποτελούνται από λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα, και για αυτό είναι δωρεάν, στο ίντερνετ και µέσω των επισήµων ιστοσελίδων 

τους. Με αυτό τον τρόπο µπορεί και ο απλός χρήστης, έχοντας έναν web browser, είτε 

αποµακρυσµένα, είτε τοπικά να εγκαταστήσει ανάλογο λογισµικό. θα πρέπει να 

υποστηρίζεται βάση δεδοµένων mysql, αναγνωρίζοντας ως γλώσσα προγραµµατισµού 
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την PHP. Εν κατακλείδι θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και C.M.S. κλειστού 

κώδικα τα οποία δεν είναι δωρεάν 

(wikipedia).  

 

 
 

 

 

6.2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των C.M.S. 

 

  Συνοψίζοντας τα θετικά ενός C.M.S., αυτά είναι η δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

περιεχοµένων ιστοσελίδας και η γρήγορη 

επεξεργασία και τροποποίηση υπαρχουσών 

σελίδων µε ευκολία. Τα αυξηµένα επίπεδα 

ασφάλειας, που προσφέρονται, καθώς 

χρησιµοποιούνται βάσεις δεδοµένων, για την 

καταχώρηση των περιεχοµένων δίνει τη 

δυνατότητα (backups) αντιγράφων ασφαλείας. 

Ακόµα, η δυνατότητα ενηµέρωσης από πολλούς 

χρήστες ταυτόχρονα είναι εφικτή, µε τη 

δυνατότητα επέκτασης και χρήσης, υψηλής 

ποιότητας, προτύπων σχεδίασης. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, είναι η ευελιξία, η 

οµοιοµορφία και η συνοχή, η δηµιουργία αυτοµατοποιηµένων διεργασιών ρουτίνας και 

αλλαγής νέα σελίδας, πολύ γρήγορα. Τα έξοδα δηµιουργίας και διατήρησης είναι 

µειωµένα, µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου. .  

Τα µειονεκτήµατα των C.M.S. ανοιχτού κώδικα. Όταν εννοούµε ελεύθερο 

λογισµικό, εννοούµε ότι δεν πληρώνουµε για την απόκτησή του, αυτό όµως δεν 

συνεπάγεται ότι είναι λογισµικό χωρίς κόστος. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη 

εµπορικής υποστήριξης και δυνατότητα καταβολής χρηµάτων για παραπάνω επέκταση 

21 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Ορισµός 

C.M.S. (Θ.∆ουβλής). 

22 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. 

Τα κυριότερα C.MS. τις αγοράς 

(https://www.shutterstock.com/).  
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δυνατοτήτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες µας. ∆εν είναι κατάλληλο, σε απόλυτο βαθµό για 

επίπεδο επιχειρήσεων, µεγάλου βεληνεκούς και κολοσσούς επιχειρήσεις, κατά κανόνα 

πάντα. 

 

 6.3. Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού 

κώδικα. 

 

Όταν µιλάµε για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, ανοιχτού κώδικα, 

εννοούµε αυτά που επιτρέπουν, στον εκάστοτε διαχειριστή να επηρεάσει τον πηγαίο 

κώδικα του συστήµατος. ∆ιατίθενται δωρεάν και υποστηρίζονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις, από κοινότητες χρηστών και προγραµµατιστών. Στις κοινότητες αυτές, 

Forums, sites, µπορεί να βρει λύση, σε κάθε απορία του, καθώς και έτοιµα templates και 

plugins, στα οποία θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη συνεχεία, όπως στην περίπτωση 

µας, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει δωρεάν. Κάποιο από τα κυριότερα 

πλεονεκτήµατα είναι η δυνατότητα παραµετροποίησης και επέκτασης από το 

διαχειριστή, χωρίς τη συνεχόµενη ανάγκη εµπλοκής, κάποιου προγραµµατιστή. Ακόµα η 

αξιοπιστία και η ασφάλεια, έχοντας το λογισµικό χρησιµοποιηθεί από πολλούς και 

αποφεύγονται αρνητικές εκπλήξεις και σφάλµατα. Ο κώδικας µελετάται από πολλούς 

ανθρώπους, εντοπίζονται τα κενά ασφαλείας και διορθώνονται πολύ γρήγορα. Το µεγάλο 

µειονέκτηµα είναι στην ασφάλεια. Έτσι ένα πλεονέκτηµα µπορεί να γυρίσει 

µπούµερανγκ γιατί καθηµερινά ανακαλύπτονται τα κενά ασφαλείας στα δηµοφιλή 

C.M.S. και καθηµερινά βγαίνουν οι απαραίτητες ενηµερώσεις ασφαλείας, προκειµένου 

να σφραγιστούν αυτά τα κενά.  

Αν ο διαχειριστής της σελίδας δεν αναβαθµίζει την εφαρµογή ή και τη σελίδα ή η 

παραµετροποίηση της εγκατάστασης δεν έχει γίνει µε σωστό 

τρόπο, τότε η πόρτα είναι ανοιχτή, για 

µελλοντική επίθεση κάποιου χάκερ ή κράκερ. Η 

αναβάθµιση στην τελευταία έκδοση είναι 

σηµαντική και καλύτερα να γίνεται αυτόµατα, αν 23 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. 

Λογότυπο εταιρίας Sucuri Security (sucuri). 
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ο χρήστης δεν έχει πλήρη γνώση και εποπτεία, καθώς αυτή κλείνει διάφορες τρύπες που 

υπάρχουν στα συστήµατα και εντοπίζονται από τους κακόβουλους χρήστες, που 

προσπαθούν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία. Εδώ αξίζει να αναφερθεί, η 

ανακοίνωση της εταιρίας Sucuri Security (εικόνα 23) για το για το πρώτο τρίµηνο του 

2018, σύµφωνα µε το οποίο, από τις 100 σελίδες που πέφτουν θύµατα χάκερς οι 65 από 

αυτές χρησιµοποιούν λογισµικό ανοιχτού κώδικα wordpress.  

 

 6.4. C.M.S. κλειστού κώδικα. 

 

Το πλεονέκτηµα όπως 

προκύπτει και από τα ανωτέρω 

είναι η ασφάλεια και η 

υποστήριξη. Όµως το βασικό 

µειονέκτηµα είναι το αυξηµένο 

κόστος, που πολλές φορές 

είναι δυσβάσταχτο για τις 

επιχειρήσεις. Κάποια από τα 

κυριότερα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου κλειστού κώδικα (εικόνα 24) είναι το 

vignette, το CS-cart το power front (http://www.powerfront.com.au/powerfront-cms-

ecommerce/) και το jalios (https://en.wikipedia.org/wiki/Vignette_Corporation). 

 

6.5. Τα δηµοφιλέστερα συστήµατα διαχείρισης 

ανοιχτού κώδικα. 
 

 

 

 

24 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. C.M.S. κλειστού κώδικα 

(Θ.∆ουβλής).  

25 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογότυπα δηµοφιλέστερων CMS 

ανοικτού κώδικα (Chauhan). 
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Το Joomla (ή και Joomla!™ CMS) είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. Eίναι ένα από τα δηµοφιλέστερα συστήµατα 
διαχείρισης ανοιχτού κώδικα. Ο τρόπος που έχει υλοποιηθεί συνδυάζει µεγάλο πλήθος 
δυνατοτήτων, ευελιξία και φιλικό περιβάλλον, ως προς το χρήστη. Το Joomla στηρίζεται 
κυρίως πάνω σε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων mysql, MariaDB 
(https://mariadb.com/) και σε γλώσσα προγραµµατισµού την PHP. Περισσότερα θα 
αναλύσουµε στη συνέχεια, σχετικά µε το Joomla (https://el.wikipedia.org/wiki/Joomla).  

 

Το wordpress είναι ένα 

σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου και δηµοσιεύσεων 

(εικόνα 26). Έχει υλοποιηθεί µε τη 

χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού 

PHP και τις html και σε αυτό, όπως στο 

προηγούµενο, η βάση δεδοµένων, για 

την αποθήκευση των περιεχοµένων του, είναι στηριγµένη στη mysql. Αξίζει εδώ να 

αναφερθεί, ότι τον Ιανουάριο του 2018, το wordpress είχε κατακτήσει το 79% των 

χρηστών, που χρησιµοποιούν κάποια πλατφόρµα, για τη δηµιουργία website. Το 

wordpress είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή, ανοιχτού κώδικα λογισµικά ιστολογίου και µε 

πλατφόρµα µε την άδεια GPL. Είναι διαθέσιµο σε πολλές γλώσσες και 

πρωτοεµφανίστηκε το 2004 επίσηµα. Σήµερα είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόµατα στα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα. Η πλατφόρµα του wordpress έχει 

πολλές δυνατότητες, µε τη δηµοφιλέστερη από αυτές να είναι οι πρόσθετες λειτουργίες, 

πράγµα που το κάνει αγαπηµένο στον κόσµο. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι ότι χωρίς να 

χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερες γνώσεις προγραµµατισµού, να µπορεί, να αλλάζει τη θέση 

των στοιχείων, σε γραφικό περιβάλλον πολύ εύκολα. Έτσι αποφεύγεται η χρήση και 

επεξεργασία του Κώδικα, PHP ή html έχοντας όµως και τη δυνατότητα επεξεργασίας του 

κώδικα. Με το wordpress υπάρχει δυνατότητα, ανάθεσης πολλών κατηγοριών και 60 

υποκατηγοριών στα άρθρα, δυνατότητα ενσωµατωµένης διαχείρισης συνδέσµων, καθώς 

και υποστήριξη για ετικέτες, στα άρθρα και στις σελίδες. Υποστηρίζει τα πρότυπα 

26 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Το λογότυπο του 

wordpress (http://girlgeekupnorth.co.uk/making-the-

most-of-wordpress-plugin-essentials/). 
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trackback και Pingback (wikipedia), για προβολή συνδέσµων, προς άλλους ιστότοπους, 

οι οποίοι µε τη σειρά τους, έχουν συνδέσµους, προς µία δηµοσίευση ή ένα άρθρο 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Trackback). 

  Ακόµα, έχει πλούσια γκάµα, από πρόσθετες λειτουργίες, οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες, να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του 

(https://el.wikipedia.org/wiki/WordPress).  

 

  Το Drupal ανήκει και αυτό στα 

δηµοφιλέστερα Συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου, έχει πολύ καλά δοµηµένη 

αρχιτεκτονική και θεωρείται, το πιο 

επαγγελµατικό σύστηµα ανοιχτού κώδικα 

(εικόνα 28). Είναι και αυτό γραµµένο σε 

PHP και έχει λάβει επαίνους από διαχειριστές σελίδων, περιοδικά υπολογιστών και 

προγραµµατιστές για το σχεδιασµό του, που περιέχει τον πυρήνα και ότι πρόσθετο 

χαρακτηριστικό να εγκαθίσταται σε 

αυτόν, µε την πρόσθεση 

προσαρτηµένων µονάδων και 

θεµατικών παραλλαγών. Παρόλο που 

υπάρχει µία πολύπλοκη προγραµµατιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες µπορούν 

να γίνουν µε λίγο ή και καθόλου προγραµµατισµό. Το drupal, ορισµένες φορές 

αναφέρεται ως υποδοµή για εφαρµογές ιστού καθώς οι δυνατότητες του ξεφεύγουν από 

τη διαχείριση περιεχοµένου επιτρέποντας ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών και συναλλαγών. 

Το πρόγραµµα µπορεί να εκτελεστεί σε πολλά λειτουργικά συστήµατα που εκτός από τα 

Windows, είναι τα macOS, τα Linux, τα freebsd (εικόνα 27)  ή οποιαδήποτε πλατφόρµα 

που υποστηρίζει διακοµιστή ιστοσελίδων Apache http server 

(https://el.wikipedia.org/wiki/Drupal). 

  

27 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού 

(https://wpengine.com/blog/cms-comparison-

drupal-vs-wordpress-infographic/). 

28 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογότυπο 

FreeBSD λειτουργικού συστήµατος (theregister.co). 
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Κεφάλαιο 7 

 Joomla content management system 
 

7.1 Αναλυτική περιγραφή του Joomla.  
 

Αναφερόµενοι στο Joomla Content Management System (CMS), εννοούµε ένα 

ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, το οποίο είναι αναγκαίο για τη 

δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων.  Όπως προαναφέραµε έχει χαρακτηριστεί και 

χρησιµοποιηθεί από χιλιάδες 

χρήστες, που το 

χαρακτήρισαν ως ένα από τα 

καλύτερα C.M.S. του 

κόσµου. Οι λόγοι που συνέβη 

αυτό, είναι οι τεράστιες 

δυνατότητες που προσφέρει, 

η ευελιξία και το φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης του αποτελέσµατος. Το 

C.M.S. έχει υλοποιηθεί, σε PHP γλώσσα προγραµµατισµού και έχει βασιστεί πάνω σε 

mysql βάση δεδοµένων. Πάνω σε αυτή τη βάση, έχουν αποθηκευτεί όλα τα περιεχόµενα 

του, η δοµή του, οι ρυθµίσεις βάση των αναγκών µας και όλο του το περιεχόµενο. Ο 

∆ιακοµιστής µεσολάβησης όπως είναι ο Apache, για παράδειγµα, παίρνει αιτήσεις από 

τους χρήστες και τις εξυπηρετεί κατά το δοκούν. Εν συνεχεία στέλνοντας ερωτήµατα, 

στη βάση δεδοµένων, τα οποία µορφοποιηµένα στέλνει στον φυλλοµετρητή. Ακόµα 

υπάρχει δυνατότητα rss, δηµιουργία blog, επεξεργασίας και διαχείρισης διαφηµίσεων, 

πολλαπλών επιπέδων χρηστών, στατιστικών αναλύσεων, ειδήσεων, µετεωρολογικών 

προβλέψεων και υποστήριξη σε πολλές γλώσσες και έκδοσεις του. Χρησιµοποιώντας το 

Joomla, κάποιος από µία απλή ατοµική σελίδα µπορεί να φτιάξει ακόµα και µία 

διαδικτυακή πύλη, η ακόµα και έναν πλήρη, διαδικτυακό εταιρικό τόπο. Επιπρόσθετα, 

αξίζει να αναφερθεί ότι στο Joomla επιτρέπετε η δηµιουργία περιεχοµένου, χωρίς την 

προαπαιτούµενη γνώση, από κάποιες γλώσσες προγραµµατισµού. Το σηµαντικότερο, 

είναι ότι το Joomla υποστηρίζεται από τη µεγαλύτερη κοινότητα χρηστών, η οποία 

29 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού.Λογότυπο Joomla 

(https://joomla.gr/).  
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προσφέρει άµεσα λύσεις, στους χρήστες, οδηγίες για επίλυση προβληµάτων, και 

πληθώρα πρόσθετων λογισµικών τα οποία είναι εντελώς δωρεάν και µπορούν να 

προσφέρουν ποικιλία στο χρήστη. Στις 16 Σεπτεµβρίου 2005 είχαµε την πρώτη έκδοση 

του Joomla την έκδοση 1.00 λίγες µέρες αργότερα στην οµώνυµη και γνωστή σε όλους 

ιστοσελίδα ξεκίνησε σε demo η έκδοση (εικόνα 29). Η κυκλοφορία και για διανοµή δε 

θα µπορούσε να γινόταν από άλλον, πλην της General Public license της εταιρείας, µε τη 

δηµοφιλέστερη χρήση ελεύθερου λογισµικού και προστασίας αυτού (wikipedia) 

(webmasterslife). 

 

 7.2 Χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας του Joomla. 

 

Μερικά από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του Joomla είναι η συµβατότητα 

λειτουργίας µε servers, µε διάφορα λειτουργικά 

συστήµατα, όπως Linux, MacOSX, FreeBSD, 

Solaris (που είναι ένα λειτουργικό σύστηµα, 

βασισµένο στο UNIX), καθώς και άλλα. Υπάρχουν: 

1) δυνατότητες επεξεργασίας του περιεχόµενου του.  

2) Ολοκληρωµένος µηχανισµός, διαχείρισης της database της ιστοσελίδας. 3) Web based 

διαχείριση, µέσω των οποίων µπορεί να γίνει προσθήκη περιεχοµένων, από οποιοδήποτε 

browser. 4) ∆υνατότητα λήψεις backup, µέσω αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας. 5) 

∆υναµικό forum, όπως προαναφέραµε, poll, voting για άµεσα αποτελέσµατα. 6) 

Θεµατικές ενότητες οι οποίες µπορούνε µε ευκολία να προστεθούν από τους 

συντάκτες.7) Ταξινόµηση και προβολή περιεχοµένου µέσω ειδικής λειτουργίας, που 

εµπεριέχεται. 8) ∆ιαχείριση και δηµοσίευση, απεριόριστου περιεχοµένου και σε 

εκτεταµένο βαθµό. 9) ∆υνατότητα επεκτάσεις δυναµικής ιστοσελίδας, που προϋπάρχει, 

σε ολοκληρωµένο e-shop. 10) Βελτιστοποίηση εµφάνισης στις µηχανές αναζήτησης 

(εικόνα 30) S.E.O.(Search Engine Optimization). 11) Περιβάλλον και περιεχόµενο 

πλήρως παραµετροποιήσιµο (https://joomla.gr). 

 

30 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού 

(Patel). 
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7.3 ∆υνατότητες διαχείρισης του Joomla.  
 

Μερικές, από τις πάρα πολλές δυνατότητες, που προσφέρει το συγκεκριµένοo 

C.M.S. είναι : 1) η ευχρηστία και η απλότητα στη χρήση του. 2) Η δηµοσίευση σελίδων, 

άρθρων, προϊόντων, χωρίς κανέναν περιορισµό. 3) Η άµεση αντιµετώπιση προβληµάτων 

µέσω της κοινότητας. 4) Η δυνατότητα χρησιµοποιήσεις modules, για την επέκταση 

δυνατοτήτων. 5) Η υποβολή περιεχοµένου από χρήστες, από απόσταση, έχοντας τα 

κατάλληλα δικαιώµατα βέβαια. 6) Η προσθήκη φωτογραφιών, φόρµας επικοινωνίας, 

βιβλία επισκεπτών, βιβλιοθήκες αρχείων, Forums και αλλά. 7) Η δυνατότητα news feed 

manager. 8) Τροφοδοσία feed rss 9) Banner manager για διαχείριση διαφηµιστικής 

κατάστασης προβολής. 10) Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, για κατασκευή 

ιστοσελίδας. 11) Χρησιµοποίηση και διαχείριση έτοιµων προτύπων (templates). Τέλος 

12) Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όπως προαναφέρθηκε. 
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7.4 Αναλυτική δοµή του Joomla. 

 

Για να παρουσιάσουµε τη 

δοµή του Joomla, θα αναφέρουµε τα 

παρακάτω στοιχεία, για να γίνει αυτό 

πλήρως κατανοητό. Με τον όρο 

περιβάλλον διαχείρισης (εικόνα 31), 

εννοούµε το περιβάλλον στο οποίο ο 

διαχειριστής και οι χρήστες, που έχουν 

δυνατότητα και δικαίωµα, διαχείρισης 

µπορούν να εκµεταλλεύονται τις 

δυνατότητες, που τους παρέχει το 

C.M.S. Αυτό είναι και το περιβάλλον 

που δηµιουργείται, δοµείται όλη η 

ιστοσελίδα. Η αριστερή µπάρα, πού 

εµφανίζεται στα περισσότερα sites, 

γνωστή σε όλους µας, ονοµάζεται 

µενού ιστοσελίδας. 

Το τµήµα πού στην ουσία δηµιουργείται και είναι ορατό από τους επισκέπτες, 

ονοµάζεται layout, ή δηµοσιευµένο τµήµα. Το πώς σχεδιαστικά εµφανίζεται και 

εµπλουτίζεται γραφικά και εικαστικά µία ιστοσελίδα, ονοµάζεται template. Οι 

επεκτάσεις των λειτουργιών και η τµηµατοποίηση της ιστοσελίδας σε περιοχές, 

ονοµάζονται (εικόνα 32) ενθέµατα (modules). Τα διάφορα πρόσθετα λογισµικά µέρη, 

που προσφέρουν επιπλέον λειτουργίες σε µία ιστοσελίδα, ονοµάζονται plugins. Για να 

επεκταθούν οι λειτουργίες το C.M.S., χρησιµοποιούνται επιπρόσθετες εφαρµογές, που 

ονοµάζονται components και βοηθούν στην επέκταση του ήδη υπάρχοντος, λογισµικού.  

31 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Πίνακας έλεγχου 

joomla (Καλτσούλα Στεφάνου.). 
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32 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Ενθέµατα joomla (Στέφανος 2017). 
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 Κεφάλαιο 8 

 Περιγραφή των web servers. 
 

 8. 1 Περιγραφή του web server. 
 

Λέγοντας web server (εικόνα 33), εννοούµε τον υπολογιστή ή το πρόγραµµα το 

οποίο δίνει στον υπολογιστή server, 

δυνατότητες να εξυπηρετεί 

αποµακρυσµένους χρήστες, 

χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες 

τεχνολογίες και πρωτόκολλα. Μία από 

αυτές τις λειτουργίες είναι να µπορούν 

οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 

ιστοσελίδες από όλο τον κόσµο. Οι 

χρήστες αυτοί ονοµάζονται clients. Για τη δηµιουργία και την ολοκλήρωση µιας 

(ορατής) ιστοσελίδας απαιτείται κάποιος αποθηκευτικός χορός σε κάποιον server, έτσι 

ώστε να αποθηκευτούν εκεί τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και να µπορούν να 

τροποποιούνται ανάλογα. Ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί κάποιο τίµηµα 

για την εκµίσθωση του αλλά µπορεί να είναι και δωρεάν, ειδικά αν αυτός είναι 

περιορισµένος σε όγκο δεδοµένων. Κάθε σελίδα πού φιλοξενείται από κάποιον server 

του διαδικτύου έχει µοναδική IP διεύθυνση και ο κάθε server είναι αρµόδιος για την 

οµαλότητα της λειτουργίας αυτής. Κάθε διεύθυνση ισούται µε ένα όνοµα τοµέα (domain 

name) το οποίο µε το που το πληκτρολογεί χρήστης στο πρόγραµµα περιηγήσεις του 

αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα (https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server).  

 

 

 

 

33 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Ένας web server 

στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης της Ελλάδας 

(https://secnews.gr/158943/petya-police-raid/). 
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 8.2 Apache web server. 
  

Ο Apache http server (εικόνα 34) 

δηµιουργήθηκε το 1995 από τον Apache software 

Foundation και είναι γραµµένος σε γλώσσα 

προγραµµατισµού C. Είναι γνωστός και ως Apache 

απλά. Είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα και 

συντηρείται από µία κοινότητα, µε την επιτήρηση του ιδρύµατος λογισµικού Apache. 

Είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου ιστού web και ένας από τους δηµοφιλέστερους, 

εξυπηρετητές ιστού, λειτουργώντας σε διάφορες πλατφόρµες όπως τα Windows, το 

Linux, το Unix και το Mac OS X. Με την επίσκεψη ενός χρήστη, σε έναν διαδικτυακό 

τόπο, το πρόγραµµα πλοήγησης, επικοινωνεί µε τον διακοµιστή, µέσω του πρωτοκόλλου 

http, ο οποίος αναπαράγει της ιστοσελίδες και τις στέλνει στο πρόγραµµα πλοήγησης 

(wikipedia).  

 

8.3 Πλεονεκτήµατα του Apache web server. 

 

  Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι επιλέγουν τον Apache web server 

είναι τα µεγάλα πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρει. Ο Apache web server προσφέρει 

ευκολία στη διαχείριση και ευελιξία. Ευελιξία λόγω της δοµής του και της εύκολης 

προσαρµοστικότητας του και ευκολία στη διαχείριση, λόγω της ύπαρξης λίστας των 

αρχείων, µε τις ρυθµίσεις , τα οποία είναι πολύ καλά τεκµηριωµένα, προσφέροντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες σε αυτόν που το διαχειρίζεται. Έτσι, καθίστανται δυνατές η 

προσπέλαση και η ενηµέρωση για όλα 

τα χαρακτηριστικά και τις ρυθµίσεις 

του. Θα πρέπει ακόµα να αναφέρουµε 

ότι είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα 

πράγµα το οποίο το κάνει πλήρως 

επεκτάσιµο ως εργαλείο. Τέλος, θα 

34 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. 

Λογοτυπο Apache web server 

(https://joomla.gr/). 

35 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογότυπα 

καλύτερων ανοιχτού κώδικα προγραµµάτων 

οµαδοποιηµένα (birdersunite).  
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πρέπει να αναφερθεί ότι ανήκει στα δέκα καλυτέρα ανοιχτού κώδικα λογισµικά (εικόνα 

35) παγκοσµίως (https://httpd.apache.org/). 

 

8.4 Google Chrome. 

 

Ο Google Chrome είναι ένα δωρεάν πρόγραµµα, για περιήγηση στον ιστό, το 

οποίο αναπτύχθηκε και δηµιουργήθηκε από τη γνωστή σε όλους µας Google Inc. 

Ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2008 για τα Windows, της Microsoft και αργότερα 

µετεξελίχθηκε µεταφέροντας τα κύρια χαρακτηριστικά του σε Linux , Mac OS X, iOS , 

Android. Ο Google Chrome είναι το κύριο συστατικό του Chrome OS, πού χρησιµεύει 

σαν πλατφόρµα για την εκτέλεση εφαρµογών ιστού. Η Google ελευθερώνει το 

µεγαλύτερο µέρος του πηγαίου Κώδικα, του Chrome και του chromium, ως open source 

project. Ένα στοιχείο πού δεν είναι ανοιχτού κώδικα, όµως είναι ο ενσωµατωµένος Flash 

Player της adobe, ο οποίος ήταν 

ενσωµατωµένος µέχρι το 

φθινόπωρο του 2016 ως 

προεπιλογή. Χρησιµοποιεί τη 

µηχανή απεικόνισης WebKit 

(εικόνα 36) και για τις εκδόσεις, 

µετά την 28, όλες οι εκδόσεις 

του προγράµµατος, εκτός iOS, 

χρησιµοποιούν το Blink δηλαδή 

ένα µέρος του µηχανισµού 

webkit που προαναφέρθηκε. 

Εκτιµάται ότι ο Chrome έχει 

ένα παγκόσµιο µερίδιο χρήσης περίπου στο 67% των περιηγητών ιστού 

(https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser), για βασικό πρόγραµµα περιηγήσης που 

χρησιµοποιούν οι υπολογιστές. Ακόµα έχει το 50% σε µερίδιο αγοράς, σε όλες τις 

πλατφόρµες, συµπεριλαµβανοµένου και των tablets και smartphones. Κάποιες εξαιρέσεις 

στη χρήση του έχουµε στις χώρες της Αφρικής. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η 

µεγάλη επιτυχία του Chrome οδήγησε στην επέκταση της επωνυµίας, σε πολλά άλλα 

36 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. WebKit - Η µηχανή του 

προγράµµατος περιήγησης στο Web (Gecko). 
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προϊόντα της εταιρείας, όπως το Chromebook (https://www.google.com), το Chromecast, 

το Chromebox και το Chromebase (https://en.wikipedia.org/wiki/WebKit). 

 

8.5 ∆ιαφορές µεταξύ web browser και web server. 

 

 Το πρόγραµµα περιήγησης ιστού είναι ένα πρόγραµµα που εµφανίζει ένα world wide 

web (διεύθυνση) και συνήθως χρησιµοποιεί και άλλες υπηρεσίες διαδικτύου για 

πρόσβαση στο συγκεκριµένο τόπο. Ο διακοµιστής web είναι ένα πρόγραµµα ή ένας 

υπολογιστής που παρέχει υπηρεσίες σε άλλα προγράµµατα που ονοµάζονται πελάτες αν 

αυτό απαιτηθεί. Η διαφορά µεταξύ ενός web browser και ενός web server είναι ότι το 

πρόγραµµα περιήγησης web απαιτεί το έγγραφο και τις υπηρεσίες λειτουργώντας ως 

διεπαφή, µεταξύ ενός πελάτη και ενός server, που εµφανίζει το περιεχόµενο του ιστού. 

Από την άλλη ο διακοµιστής web, δέχεται, εγκρίνει και ανταποκρίνεται στο αίτηµα ενός 

προγράµµατος περιήγησης, για την εµφάνιση ενός εγγράφου ιστού. Ο Web browser ή 

ακόµα και πλοηγός ιστού είναι το κατάλληλο λογισµικό που επιτρέπει στο χρήστη να 

προβάλλει και να αλληλεπιδρά µε κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, παιχνίδια και 

πληροφορίες, εµφανιζόµενες σε µία ιστοσελίδα ενός ιστότοπου. Ακόµα επιτρέπει σε 

αυτόν που τον χρησιµοποιεί την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες που 

βρίσκονται στις ιστοσελίδες της επιλογής του, εναλλάσσοντας αυτές µέσω των 

υπερσυνδέσµων. Οι φυλλοµετρητές, χρησιµοποιούν τη γλώσσα µορφοποίησης html, για 

την προβολή των σελίδων, για αυτό η εµφάνιση µιας σελίδας, µπορεί να διαφέρει από 

browser σε browser. Οι πλοηγοί web αποτελούν συγκεκριµένο λογισµικό πελάτη του 

δικτύου και του πρωτοκόλλου εφαρµογών http. Για κάθε περιηγητή διατίθεται -ανάλογα 

µε το τι θα επιλέξει- πληθώρα πρόσθετων στοιχείων όπως είναι τα add-ons και τα plug-

ins, µε στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων τους τη βελτίωση της ευχρηστίας τους και 

την προστασία του χρήστη ανάλογα µε τις επιλογές του σε θέµατα ασφαλείας.  

Στις µέρες µας οι χρήστες Υπολογιστών χρησιµοποιούν κατά σειρά τον Google Chrome 

σε ποσοστό 73%, τον Mozilla Firefox σε ποσοστό 16% τον Internet Explorer των 

Windows, σε ποσοστό 5,5%, τον Safari web browser, σε ποσοστό 3,5%, καθώς και τον 

Opera web browser σε ποσοστό 1,5% (https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser).  
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Κεφάλαιο 9 

PHP: Hypertext Preprocessor. 

 

9.1. Η γλώσσα προγραµµατισµού PHP. 

 
 Η PHP (PHP hypertext 

preprocessor) είναι µία γλώσσα 

προγραµµατισµού, χτισµένη σε 

ανοιχτού κώδικα λογισµικό, 

ειδικά σχεδιασµένη για 

δυναµικές ιστοσελίδες. Ο 

κώδικας PHP ενσωµατώνεται σε 

html σελίδες και εκτελείται από 

τον web server, που τις έχει 

αποθηκευµένες, όταν ο χρήστης, επισκέπτεται τις σελίδες αυτές (εικόνα 37). Η εκτέλεση 

PHP κώδικα έχει σαν απόρρια την παραγωγή κώδικα html ο οποίος στέλνεται στον 

χρήστη µέσω του φυλλοµετρητή του. Η PHP ξεκίνησε εµφανίζεται το έτος 1995 από τον 

Rasmus Lerdorf, από ένα τυχαίο γεγονός. Θέλοντας να κρατήσει ένα online βιογραφικό 

σηµείωµα, γράφοντας ένα script (wikipedia).  

37 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Συνοπτική περιγραφή της 

PHP (Στέφανος 2017). 
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9.2. Πλεονεκτήµατα της PHP.  

 

Η PHP (εικόνα 38) είναι µία server Side scripting γλώσσα προγραµµατισµού. Αυτό 

σηµαίνει ότι εκτελείται από κάποιον server (πραγµατικό ή εικονικό). Τις περισσότερες 

φορές πλαισιώνεται από τη γλώσσα προγραµµατισµού html, για την οµαλή µορφοποίηση 

των αποτελεσµάτων. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από µία τέτοια γλώσσα 

προγραµµατισµού είναι απεριόριστες, όπως το διάβασµα και η γραφή αρχείων, η 

σύνδεση αποµακρυσµένων υπολογιστών, η δηµιουργία εικόνων, βίντεο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

38 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογότυπο της PHP 7 (FastWebHost). 
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Οι βασικότερες αρχές λειτουργίας της PHP είναι ότι τρέχει σε ενα διακοµιστή, web 

browser, του χρήστη, κάνει µία αίτηση για µία συγκεκριµένη PHP web σελίδα, http 

δηλαδή, ο διακοµιστής (ή εξυπηρετητής) web λαµβάνει αίτηση για τη σελίδα, ανακαλεί 

(ανασύρει) το αρχείο και το περνά στη µηχανή PHP για επεξεργασία και η µηχανή 

αρχίζει την ανάλυση του Κώδικα, επικοινωνώντας µε το διακοµιστή. Αν παραστεί 

ανάγκη, η µηχανή PHP σταµάτα το τρέξιµο (εκτέλεση) του προγράµµατος, 

επιστρέφοντας στον web διακοµιστή την τελική µορφή της html σελίδας. Τέλος, ο 

διακοµιστής περνά την σελίδα ξανά στον περιηγητή, οπου τη διαβάζει ο χρήστης, χωρίς 

πρόβληµα, µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Για να αναγνωρίσει η PHP ένα µέρος 

του κώδικα µέσα σε µία σελίδα html, πρέπει αυτός να βρίσκεται µέσα σε εισαγωγικά. 
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Κεφάλαιο 10 

Οι βάσεις δεδοµένων. 

 
39 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού.  

Γενικός ορισµός Βάσης δεδοµένων (Καλτσούλα Στεφάνου.). 

 

10.1 Η MySQL.  

 
Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, 

(relation database management system) δηλαδή ένα σύστηµα διαχείρισης, βασιζόµενο 

στο σχεσιακό µοντέλο και το οποίο είναι το δεύτερο, πιο διαδεδοµένο σύστηµα 

παγκοσµίως, µε πάνω από 14 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις (ή portable εκτελέσεις). Το 

όνοµά της, προήλθε από την sql και από το όνοµα της κόρης του Μόντυ Βιντένιους, τη 

Μάι. Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος µέσω της GNU General Public 

License, καθώς και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκε και 

χρηµατοδοτούταν από µία και µοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL 

AB, η οποία ανήκε, µέχρι πριν λίγα χρόνια στην Oracle και σήµερα ανήκει στην 

MariaDB Foundation (https://el.wikipedia.org/wiki/MariaDB). Το πρόγραµµα τρέχει 

έναν εξυπηρετητή δίνοντας πρόσβαση πολλών µεµονωµένων χρηστών σε ένα σύνολο 
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βάσεων δεδοµένων. Μέσω του τρόπου λειτουργίας, της βάσης επιτρέπεται η 

αποθήκευση, η αναζήτηση, η ανάλυση και η ταξινόµηση δεδοµένων στον χρήστη πολύ 

γρήγορα και πολύ αποτελεσµατικά. Είναι ανοιχτού κώδικα πρόγραµµα, το οποίο είναι 

διαθέσιµο στον οποιοδήποτε για χρήση, χωρίς χρηµατικό κόστος. Όπως προαναφέραµε 

σαν ανοιχτού κώδικα πρόγραµµα, η τροποποίηση του καθώς και η παραµετροποίηση των 

δεδοµένων του είναι δυνατές, κάνοντας τους χρήστες να το φέρουν στα µέτρα τους. 

Ταχύτητα, ευελιξία, αξιοπιστία και χρηστικότητα, είναι τα χαρακτηριστικά, που την 

έχουν κάνει αποδεκτή, στο παγκόσµιο κοινό (https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL).  

 

 10.2 Πλεονεκτήµατα της mysql. 
 

Η mysql ως σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, πλεονεκτεί λόγω του ότι 

είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα, εντελώς δωρεάν, διατυπωµένο για προσωπική χρήση 

και µε ελάχιστο κόστος για επαγγελµατική ή εµπορική χρήση. Είναι ευχάριστο και 

εύκολο στην εκµάθηση του, είναι αξιόπιστο και ταχύτατο, είναι συµβατό, σαν 

πρόγραµµα µε πολλά λειτουργικά συστήµατα όπως και µε τις περισσότερες εκδόσεις 

αυτών, Windows, Unix, Linux. Έχει επίσηµη ιστοσελίδα και πολλά blogs και Forums. 

Ακόµα, βασικό πλεονέκτηµα και βασικό στοιχειό ανταγωνιστικότητας είναι η απόδοση 

του. Είναι αρκετά γρήγορο, σίγουρα γρηγορότερο, έναντι των ανταγωνιστών του (εικόνα 

40). 
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40 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Πλεονεκτήµατα της mysql. 

 

10.3 PHP και mysql. 

 

Με τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP, µας δίνεται η δυνατότητα να 

συνδεθούµε µε έναν mysql server, µε την προϋπόθεση ότι έχουµε δηµιουργήσει την 

ανάλογη βάση δεδοµένων που χρειαζόµαστε. Τη στιγµή που ο πελάτης θελήσει να 

επισκεφτεί κάποια σελίδα και πληκτρολογήσει το domain στον φυλλοµετρητή που 

χρησιµοποιεί, αποστέλλεται ένας http αίτηµα στον εξυπηρετητή, στον οποίο βρίσκεται η 

σελίδα. Εν συνέχεια ο εξυπηρετητής λαµβάνει το αίτηµα, κάνει ανάκτηση του αρχείου 

και το µεταφέρει στη µηχανή PHP, προς επεξεργασία. Η µηχανή PHP περνά την 

ανάλυση του script και ακολουθεί η σύνδεση µε τη βάση. Γίνεται χρήση του mysql 

server από τη µηχανή PHP ώστε να σταλεί το κατάλληλο µήνυµα, σύνδεσης µε τη βάση 

δεδοµένων. Μετά την επεξεργασία του αιτήµατος από τον server και την απόδοση των 

αποτελεσµάτων, η PHP σταµατάει την εκτέλεση του script, ενώ έχει µορφοποιήσει τα 

αποτελέσµατα html και επιστρέφει στον πελάτη την ιστοσελίδα που ζήτησε, σε html 

γλώσσα, την οποία µεταφράζει κατά κάποιο τρόπο ο browser και τη βλέπει ο επισκέπτης. 
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10.4 PHP my Admin. 

 

Το PHP my Admin είναι ένα δωρεάν εργαλείο, το οποίο, έχει φτιαχτεί σε γλώσσα 

PHP και το οποίο βοηθά στη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων και της mysql µέσω του 

Internet. Είτε έχουµε ολόκληρο mysql server είτε µία απλή βάση, σχετικά εύκολα, 

χρησιµοποιώντας τον PHP my admin, έχουµε τη δυνατότητα να διαχειριστούµε ένα 

µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων µε την mysql (εικόνα 41). Οι πιο συχνές λειτουργίες πού 

συναντάµε είναι: 1) Η δηµιουργία και η κατάργηση βάσεων δεδοµένων. 2) Η διαχείριση 

και επεξεργασία των βάσεων αυτών. 3) Η δηµιουργία και η διαχείριση πινάκων και 

πεδίων. 4) Η δυνατότητα αναζήτησης µέσα στη βάση δεδοµένων. 5) Η διαχείριση 

χρηστών και η εκτέλεση ερωτηµάτων δήλωσης sql 

(https://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin).  

 

41 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. PHPmyAdmin περιβάλλον εργασίας (Καλτσούλας, Στιγµιότυπα 

οθόνης). 
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Κεφάλαιο 11 

∆ηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.  
 

11.1 Απαιτούµενες εφαρµογές. 

 

Για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος θα πρέπει να 

εγκαταστήσουµε συγκεκριµένα εργαλεία στον υπολογιστή µας. Την mysql για τη 

δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, την οποία θα χρησιµοποιήσει το Joomla. Επίσης, θα 

χρειαστεί κάποιος server, ο όποιος θα φιλοξενεί τη σελίδα µας. Θα επιλέξουµε τον 

Apache web server µία εφαρµογή η οποία θα υποστηρίζει την PHP γλώσσα. Έτσι θα 

χρησιµοποιήσουµε το XAMPP για Windows, το οποίο είναι ένα πακέτο προγραµµάτων 

ελεύθερου και ανοικτού κώδικα, το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http 

Apache, την βάση δεδοµένων MySQL και ένα διερµηνέα για κώδικα γραµµένο σε 

γλώσσες προγραµµατισµού PHP και Perl. Προσφέρεται δωρεάν στην επίσηµη και 

οµότιτλη ιστοσελίδα του (https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP). 

 

11.2 Εγκατάσταση του XAMPP. 

 

Έχοντας κάνει download το XAMPP και ακολουθώντας τη συνηθισµένη 

εγκατάσταση, αποδεχόµαστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρµογής, 

ολοκληρώνουµε τη διαδικασία και προχωράµε στην άµεση εκκίνηση του προγράµµατος 

(εικόνες  42 έως 47). Το XAMPP είναι ένα πακέτο πέντε προγραµµάτων, ελεύθερου 

λογισµικού, φυσικά λογισµικού ανοικτού κώδικα και ανεξάρτητης πλατφόρµας, το οποίο 

εµπεριέχει τον Apache, την MySQL και ένα διερµηνέα για κώδικα σε γλώσσες PHP και 

Perl. Το XAMPP συµπεριλαµβάνει επίσης τα πακέτα OpenSSL και το phpMyAdmin. 
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42 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λήψη και εγκατάσταση του XAMPP (Καλτσούλας, Στιγµιότυπα 

οθόνης). 

 

43 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Εγκατάσταση του XAMPP (Καλτσούλας, Στιγµιότυπα οθόνης). 
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44 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Εγκατάσταση του XAMPP (Καλτσούλας, Στιγµιότυπα οθόνης). 

 

 

45 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Εγκατάσταση του XAMPP (Καλτσούλας, Στιγµιότυπα οθόνης). 
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46 Στιγµιότυπο οθόνης. Περιεχόµενο φακέλου εγκατάστασης του xampp. 

 

 

47 Στιγµιότυπο οθόνης. XAMPP CONTROL PANEL. 
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11.3 Εγκατάσταση του Joomla. 

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες στην επίσηµη σελίδα εγκαταστάσεις του Joomla 

organization, το κατεβάζουµε (µαζί µε το Greek_language_pack) το αποσυµπιέζουµε και 

µεταφέρουµε τα αρχαία στο φάκελο που έχουµε δηµιουργήσει µε το XAMPP, µε όνοµα 

της επιλογής µας, το οποίο θα παίξει και το ρόλο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

καταστήµατός µας. Ακολουθούµε τις οδηγίες εγκατάστασης, επιλέγουµε Αγγλική ή 

Ελληνική γλώσσα, αποδεχόµαστε τις άδειες χρήσης υποχρεωτικά, επιλέγουµε στη 

συνέχεια το είδος της βάσης καθώς και το όνοµά της. Εν συνεχεία ρυθµίζουµε ftp, το 

οποίο προσφέρει µεταφορά αρχείων από και προς τον server, πράγµα το οποίο θα µας 

χρειαστεί µελλοντικά, καθώς στην παρούσα φάση εγκαθιστούµε τοπικά. Συνεχίζουµε µε 

e-mail και usernames ως είθισται, στην περίπτωσή µας το όνοµα του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος Mesologgi traditional shop/παραδοσιακά προϊόντα Μεσολογγίου  

(εικόνες  48 έως 52). 

  

48 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λήψη και εγκατάσταση του Joomla. 
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49 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Θέση (επίσηµη) λήψης του Joomla. 

 

 
 

50 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Θέση λήψης Ελληνικής Γλώσσας (πακέτου) για το Joomla. 
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51 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λήψης Ελληνικής Γλώσσας (πακέτου) για το Joomla (Nicholas 

Dyonisopoulos). 

 

 

52 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λήψης Joomla!®3.x Accredited Translations/ el-

GR_joomla_lang_full_3.8.8v3.zip (πακέτου) για το Joomla (το πιο πρόσφατο). 
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Κεφάλαιο 12 

Περιβάλλον Virtuemart και Joomla. 
 

12.1 Περιγραφή του Virtuemart.  
 

Πρόκειται για µία εφαρµογή ανοιχτού κώδικα open source η οποία είναι δωρεάν. 

Κατασκευάστηκε, για την εξειδικευµένη, δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω 

Joomla. Παλιότερα ήταν γνωστό ως mambo-phpShop. Είναι βέλτιστο για ιστοσελίδες 

µεσαίου µεσαίου ή χαµηλού µεγέθους. Όπως και το Joomla, έτσι και το virtuemart, είναι 

γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του, σε mysql 

βάση. Εκτός από την βασική εφαρµογή συνοδεύεται από modules πού προσθέτουν 

χρήσιµες πληροφορίες, όπως είναι τα νέα παραδοσιακά προϊόντα στο site µας, καθώς και 

τα δηµοφιλή παραδοσιακά προϊόντα σε αυτό. Στα ελληνικά, τα modules αναφέρονται ως 

"ενθέµατα" και µέσα τους ενσωµατώνονται και εκτελούνται µέρη κώδικα. 

Απλοποιηµένα, τα modules µπορούµε να πούµε ότι είναι µικρά µέρη κώδικα που 

ενσωµατώνονται σε ένα joomla site και τα βάζουµε ταξινοµηµένα, συνήθως στην home 

page, µε την µορφή "box". Το VirtueMart, αξίζει να αναφερθεί, χρησιµοποιήθηκε από 

περίπου 290.000 διαδικτυακούς, εµπόρους χοντρικής ή λιανικής πώλησης έως σήµερα 

(https://en.wikipedia.org/wiki/VirtueMart) (https://virtuemart.net/). 

 

 12.2 Γενικά χαρακτηριστικά Virtuemart. 

 
53 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογότυπο του Virtuemart (Avalara). 
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Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το virtuemart (εικόνα 53) 

είναι ότι µπορούµε να διαχειριστούµε το ιστορικό παραγγελιών, οι αγοραστές να 

διαχειρίζονται τους λογαριασµούς τους, η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και 

νοµισµάτων, η δυνατότητα χρήση secure socket layer κρυπτογράφησης 128 bits email, η 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία επιβεβαίωσης παραγγελίας µέσω email, η πληθώρα 

επιλογών για την παραγγελία των παραδοσιακών προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

µας, η υποστήριξη πολλαπλών τιµών για ένα προϊόν που βασίζεται σε κατηγορίες 

αγοραστών ή σε µια σειρά ποσοτήτων και επιτρέπει τη χρήση µιας ποικιλίας 

διαφορετικών τρόπων πληρωµής. 

 

12.3 Περιβάλλον διαχείρισης Virtuemart. 

 

Από το ίδιο το Joomla επιλέγοντας τα extension και τη διαχείρισή τους, µέσω του 

manager και των components (που αναφέρονται στη ενότητα που ακολουθεί 

εκτεταµένα), εµφανίζεται (απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση) ένα νέο µενού δεξιά 

στο ήδη υπάρχουν µενού. Εκεί θα βρούµε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις για να 

δηµιουργήσουµε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. Στις εικόνες (54-56) που ακλουθούν 

φαίνονται : Ο πίνακας έλεγχου του joomla µε το Virtuemart στην πάνω δεξιά πλευρά 

(εικόνα 54). Ο Πίνακας έλεγχου στατιστικών παραγγελιών και πελατών (εικόνα 55) και 

οι ρυθµίσεις προβολής καταστήµατος και Ρυθµίσεις αρχείων πολυµέσων (εικόνα 56). 

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 62 

 

54 Στιγµιότυπο οθόνης. Ο πίνακας έλεγχου του joomla µε το Virtuemart στην πάνω δεξιά πλευρά. 

 

 

55 Στιγµιότυπο οθόνης Virtuemart. Πίνακας έλεγχου στατιστικών παραγγελιών και πελατών. 

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 63 

 

56 Στιγµιότυπο οθόνης Virtuemart. Ρυθµίσεις προβολής καταστήµατος και Ρυθµίσεις αρχείων 

πολυµέσων. 

 

 

57 Στιγµιότυπο οθόνης. VirtueMart πίνακας ελέγχου (Αγγλική Γλώσσα). 
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12.4 Περιβάλλον διαχείρισης Joomla. 

 

Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα 

µε τη σειρά. Το Virtuemart δεν µπορεί 

να λειτουργήσει χωρίς το joomla, 

αφού είναι µέρος του και 

δηµιουργήθηκε για συγκεκριµένο 

σκοπό, όπως προαναφέραµε. 

Βάζοντας τα στοιχεία του διαχειριστή εµφανίζεται το βασικό µενού, τα πλήκτρα 

γρήγορης σύνδεσης, η καρτέλα των άρθρων, η καρτέλα των συνδεδεµένων χρηστών, 

καθώς και άλλα πολλά παιδία. Το περιβάλλον είναι φιλικό και εύχρηστο, όπως 

προαναφέρθηκε (εικόνα 58). Η γραµµή µενού εµφανίζεται πάνω αριστερά και πάνω 

δεξιά, ο αριθµός των χρηστών που είναι συνδεδεµένοι τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Ακόµα είναι ορατή η επιλογή επίσκεψη στην ιστοσελίδα, καθώς και το κουµπί 

αποσύνδεσης. Υπάρχει και υποστήριξη, πολλών γλωσσών όπως στην περίπτωσή µας, 

που το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι πολύγλωσσο. Έτσι, υποστηρίζει, εκτός από τη 

γλώσσα µας και την αγγλική γλώσσα. Εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας γίνεται από 

απο το extension manager του install. Επιλέγοντας upload package file. Παρακάτω 

παραθέτονται αναλυτικές εικόνες σχετικά µε τη διαχείριση και τη λειτουργία των 

βασικών µενού του Joomla, διαχείριση κατηγοριών, διαχείριση και δηµιουργία άρθρων 

Media manager, διαχείριση βασικόυ µενού, διαχείριση χρηστών και δικαιωµάτων, 

διαχείριση ενθεµάτων, διαχείριση πρόσθετων, διαχείριση της γλώσσας του συστήµατος, 

γενικές ρυθµίσεις της ιστοσελίδας, όνοµα, κλείδωµα και λοιπά. Επιπλέον η διαχείριση 

εικαστικών προτύπων πού προσφέρουν µορφή στην ιστοσελίδα µας, διαχείριση προφίλ 

διαχειριστή, σχετικά update (εικόνες  59 έως 71). 

58 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού. Λογοτυπο του 

joomla (joomla.org). 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 65 

 

59 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla επιλογή επέκτασης για το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

 

 

60 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla διαχείριση προτύπων. 
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61 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla διαχείριση µενού. 

 

 

62 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla απόσυρση / δηµοσίευση εµφανιζόµενων στοιχείων µενού. 
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63 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla πίνακας έλεγχου. 

 

 

64 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ενθέµατα. 
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65 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ∆ιαχείριση άρθρων. 

 

 

66 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ∆ιαχείριση πολυµέσων (εικόνων, φωτογραφιών, κινουµένων 

γραφικών). 
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67 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla προσθήκη επεξεργασία άρθρου (κειµένου στο e-shop µας δηλαδή). 

 

 

68 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ενθεµάτων ή Modules τα οποία είτε 

εκτελούν κάποιες συγκεκριµένες εργασίες, είτε διαχειρίζονται και παρουσιάζουν κάποιες 

συγκεκριµένες πληροφορίες. 
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69 Στιγµιότυπο οθόνης. διαχείριση προσθέτων ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. 

 

 

70 Στιγµιότυπο οθόνης. ∆ιαχείριση γλωσσών (από τη διαδροµή επεκτάσεις / διαχείριση γλωσσών) 

στο Joomla. 
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71 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εγκατάσταση απεγκατάσταση γλωσσών. 
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Κεφάλαιο 13 

Πραγµατοποίηση και λειτουργία του e-shop. 
 

13.1 Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας. 
 

Εδώ, θα περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο υλοποίησα το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα παραδοσιακών προϊόντων Μεσολογγίου µε τη χρήση του Joomla και του 

virtual Mart και θα αναλύσω τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποίησα τα ¨ιντερνετικά¨ 

templates της επιλογής µου, -πως τα τροποποίησα και τα έφερα στις ανάγκες µου,- για να 

δηµιουργήσω το e-shop και να έχω το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Βασική προϋπόθεση είναι να γίνει 

σχεδιασµός και πλάνο πριν την υλοποίηση. 

∆ηµιουργώντας κάτι ουσιαστικό, το οποίο θα 

απέδιδε και επιχειρηµατικά. Θα πρέπει κάποιος να 

µπορεί να το διαχειριστεί, χωρίς να απαιτούνται 

ειδικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού. ∆εν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα, υπάρχει 

για να πουλάει. Άρα, όλο το e-shop θα πρέπει, µε 

ποικίλους τρόπους, να λειτουργεί για την 

πραγµατοποίηση αυτού. Επιπρόσθετος, όλα θα 

πρέπει να εµφανίζονται σωστά, είτε από 

υπολογιστή, είτε από κινητό ή tablet, (σε αντίθεση 

µε το παράδειγµα τις εικόνας 72). Τονίζοντας την 
αυθεντικότητα και τη µοναδικότητα προϊόντων 

Μεσολογγίου. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

αντίστοιχο site (ή e-shop) δεν υπάρχει, σε 

πραγµατική επιχείρηση και αυτό κάνει την 

προσπάθεια δηµιουργίας του πρωτοποριακή, καινοτόµα και ακόµα πιο δύσκολη. Τα 

προϊόντα του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος, δεν υπάρχουν σε άλλο 

72 Εικόνα γραφικού εµπλουτισµού, 

που δείχνει σφάλµα στην εµφάνιση 

από φορητή συσκευή (κινητό 

τηλέφωνο) που έγινε viral (Air 

France)! 
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ηλεκτρονικό κατάστηµα και η προµήθεια τους γίνετε κατευθείαν από την ¨παράγωγή 

τους¨, χωρίς µεσάζοντες και ενδιάµεσους. 

 

13.2 Επιλογή και εισαγωγή template. 

 

Κάνοντας δεκάδες δοκιµές και εικαστικού χαρακτήρα και ξεφεύγοντας από τα 

χρονικά πλανά, για µια ακόµα φορά, φτάνουµε στην επιλογή του κατάλληλου προτύπου 

(template), µε γνώµονα πάντα την ευχρηστία. Αυτό γίνεται µε το κατέβασµα και τη 

δοκιµή πολλών πακέτων δεδοµένων. Επιλέχτηκε, αφού τροποποιήθηκε, το ¨vina_cooku - 

home1-preset4¨. Στα στιγµιότυπα οθόνης που ακλουθούν (73-80) φαίνονται : Οι επιπλέον 

εφαρµογές, που κάνουν το joomla ένα πλήρες, σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (73). 

Η εφαρµογή για διαφηµίσεις / Banners. Έχουµε τη δυνατότητα να δηµοσιεύσουµε και να 

διαχειριζόµαστε διαφηµιστικά µπάνερς και να διαθέτουµε βασικά στοιχεία της 

δηµοτικότητάς τους (74). Την εφαρµογή επαφές / Contacts. ∆ηµιουργούµε όσες φόρµες 

επικοινωνίας χρειάζεστε, που η κάθε µια από αυτές, να αντιστοιχεί στο κατάλληλο τµήµα 

της επιχείρησης µας, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άµεσα 

στον αρµόδιο υπάλληλο αυτής (75). Την εφαρµογή αποστολής Μηνυµάτων / Messaging. 

Επικοινωνία, µε µια απλή, εύχρηστη και λειτουργική εφαρµογή αποστολής άµεσων 

µηνυµάτων κειµένου, µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος µας (76). Την εφαρµογή Ροές Ειδήσεων / News Feeds. Πρόκειται για την 

εφαρµογή που µας επιτρέπει να εµφανίζονται ειδήσεις από άλλες ιστοσελίδες αυτόµατα, 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία RSS (77). Την εφαρµογή ανακατεύθυνση / Redirect. Η 

συγκεκριµένη εφαρµογή καταγράφει λανθασµένους συνδέσµους (broken links) προς το 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και µας δίνει τη δυνατότητα να τους διορθώσουµε και να 

ανακατευθύνουµε τους επισκέπτες µας προς τη σωστή ή εναλλακτική διεύθυνση. 

Πρόκειται είτε για διευθύνσεις που καταγράφηκαν λανθασµένα είτε για παλιές, µη 

ενεργές ή κατηργηµένες διευθύνσεις, που σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διορθωθούν. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι µηχανές αναζήτησης µισούν το error 404 ("Not Found"/ 

∆εν Βρέθηκε) (78). Την εφαρµογή έξυπνης αναζήτησης / Smart Search. (79). Την 

εφαρµογή ετικέτες / Tags, που επιτρέπει την οργάνωση και παρουσίαση του 

περιεχοµένου πέρα από τα όρια µιας κατηγορίας. Κάθε στοιχείο περιεχοµένου µπορεί να 
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έχει πολλές ετικέτες και µέσω του µενού µπορούµε να παρουσιάσουµε, µε βάση την 

ετικέτα, όσα στοιχεία περιεχοµένου σχετίζονται µε αυτή (80).  

 

 

 

73 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογές Με την εγκατάσταση του joomla, έχουµε στη διάθεσή µας 

επιπλέον εφαρµογές, που κάνουν το joomla ένα ολοκληρωµένο, σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου.  
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74 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή για διαφηµίσεις / Banners. Έχουµε τη δυνατότητα να 

δηµοσιεύσουµε και να διαχειριζόµαστε διαφηµιστικά µπάνερς και να διαθέτουµε βασικά στοιχεία 

της δηµοτικότητάς τους (πόσες φορές έγινε κλικ προς τον διαφηµιζόµενο κλπ). 

 

 

75 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή επαφές / Contacts. ∆ηµιουργούµε όσες φόρµες 

επικοινωνίας χρειάζεστε, που η κάθε µια από αυτές, να αντιστοιχεί στο κατάλληλο τµήµα της 

επιχείρησης µας, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άµεσα στον αρµόδιο 

υπάλληλο αυτής. 
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76 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή αποστολής Μηνυµάτων / Messaging. Επικοινωνία, µε µια 

απλή, εύχρηστη και λειτουργική εφαρµογή αποστολής άµεσων µηνυµάτων κειµένου, µε τους 

εγγεγραµµένους χρήστες του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος µας. 

 

 

77 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή Ροές Ειδήσεων / News Feeds. Πρόκειται για την εφαρµογή 

που µας επιτρέπει να εµφανίζονται ειδήσεις από άλλες ιστοσελίδες αυτόµατα, χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία RSS (Real Simple Syndication) (https://el.wikipedia.org/wiki/RSS). 
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78 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή ανακατεύθυνση / Redirect. Η συγκεκριµένη εφαρµογή 

καταγράφει λανθασµένους συνδέσµους (broken links) προς το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και µας 

δίνει τη δυνατότητα να τους διορθώσουµε και να ανακατευθύνουµε τους επισκέπτες µας προς τη 

σωστή ή εναλλακτική διεύθυνση. Πρόκειται είτε για διευθύνσεις που καταγράφηκαν λανθασµένα 

είτε για παλιές, µη ενεργές ή κατηργηµένες διευθύνσεις, που σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διορθωθούν. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι µηχανές αναζήτησης µισούν το error 404 ("Not Found"/ 

∆εν Βρέθηκε). 

 

 

79 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή έξυπνης αναζήτησης / Smart Search. Η εφαρµογή της 

έξυπνης αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα µιας πληρέστερης εναλλακτικής στην απλή αναζήτηση και 

επιτρέπει αναζήτηση στο περιεχόµενό µας, µε µεγαλύτερη ακρίβεια, παρουσιάζοντας, επίσης, το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε διαφορετικούς τρόπους. 
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80 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εφαρµογή ετικέτες / Tags. Πρόκειται για µια εφαρµογή που 

επιτρέπει την οργάνωση και παρουσίαση του περιεχοµένου πέρα από τα ασφυκτικά όρια µιας 

κατηγορίας. Κάθε στοιχείο περιεχοµένου µπορεί να έχει πολλές ετικέτες και µέσω του µενού 

µπορούµε να παρουσιάσουµε, µε βάση την ετικέτα, όσα στοιχεία περιεχοµένου σχετίζονται µε αυτή. 

(https://www.onscreen.gr/blog/core-joomla-components.html) 

 

 

81 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla διαχείριση και επιλογή προτύπου επιθυµίας µας. 
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13.3 Οι κατηγορίες των προϊόντων. 

 

Για τη δηµιουργία και την εισαγωγή προϊόντων στο κατάστηµά µας, ειδικά αν 

θέλουµε αυτά να τα οµαδοποιήσουµε θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε τις 

κατηγορίες στις οποίες θα ενταχθούν. Τα στιγµιότυπο οθόνης 82, 83 και 84 που 

ακολουθούν, δείχνουν τη συγκεκριµένη λειτουργία. ∆ηµιουργήσαµε και 

επεξεργαστήκαµε κατηγορίες, (κάποιες από τις οποίες αποτελούνται και από 

υποκατηγορίες) όπως για παράδειγµα ¨Φυσικό Θαλασσινό Αλάτι Μεσολογγίου¨, 

¨Παραδοσιακή βρώσιµη ελιά Μεσολογγίου¨, ¨Παραδοσιακό Αυθεντικό Aβγοτάραχο 

Μεσολογγίου¨ και ¨ Αφροανθός¨.  

 
82 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla οι κατηγορίες προϊόντων και ο τρόπος που  αυτές εµφανίζονται στην 

περίπτωση µας. 
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83 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla δηµιουργία και επεξεργασία κατηγορίας προϊόντων. 

 

 

 

84 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εισαγωγή εικόνων σε κατηγορία προϊόντων. 

 

Με µπλε υπογράµµιση, εντός της φωτογραφίας και ανάλογη ένδειξη από τον κέρσορα, 
όπου χρειάζεται. 
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13.4 Τα παραδοσιακά προϊόντα µας. 
 

Η προσθήκη των παραδοσιακών µας προϊόντων είναι λειτουργία για την οποία το 

Virtuemart µας δίνει πληθώρα δυνατοτήτων, µερικές από τις οποίες είναι όπως : να το 

εντάξουµε σε κάποια κατηγορία, να του ορίσουµε την τιµή, την ποσότητα, την έκπτωση 

και πολλές άλλες. Στα στιγµιότυπα οθόνης που ακλουθούν (85-92) φαίνονται : Τα 

προϊόντα όπως αυτά εµφανίζονται (85). Ο τρόπος προσθήκης του παραδοσιακού 

προϊόντος : ¨Παραδοσιακό Αυθεντικό Aβγοτάραχο Μεσολογγίου¨ και οι πληροφορίες 

σχετικά µε αυτό (86). Η σύντοµη και εκτεταµένη περιγραφή προϊόντος (87). Η 

κατάσταση του κάθε προϊόντος (∆ιαθεσιµότητα, Ειδοποίηση χαµηλού στοκ, Ελάχιστη 

και Μέγιστη ποσότητα αγοράς) (88). Οι διαστάσεις και το βάρος του προϊόντος (89). Οι 

εικόνες του προϊόντος (90). Τα προσωπικά πεδία (Σχετικές κατηγορίες, Σχετικά 

προϊόντα, Προσωπικός τύπος πεδίου χρώµα / µέγεθος) (91). Τέλος οι κριτικές και οι 

αξιολογήσεις των προϊόντων µας από το κοινό και η πολύ σηµαντική δυνατότητα 

επεξεργασίας αυτών από µας (92). Πολύ σηµαντική είναι η επιλογή κλωνοποίησης 

προϊόντος. Με το πάτηµα του κουµπιού (πάνω αριστερά) ¨κλωνοποίηση προϊόντος¨, στην 

καρτέλα ενός προϊόντος, δηµιουργείται ένα ακριβώς ίδιο προϊόν, µη δηµοσιευµένο. Το 

προϊόν αυτό µπορούµε να το επεξεργαστούµε και να το µετονοµάσουµε, δηµιουργώντας 

έτσι µε ευκολία και ταχύτητα πολλά προϊόντα της επιθυµίας µας. 

 

 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 82 

 

85 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla προϊόντα. 

 

 

86 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla προσθήκη του παραδοσιακού προϊόντος ¨Παραδοσιακό Αυθεντικό 

Aβγοτάραχο Μεσολογγίου¨ και πληροφορίες σχετικά µε αυτό. 
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87 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla σύντοµη και εκτεταµένη περιγραφή προϊόντος.  

 

 

88 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla κατάσταση προϊόντος (∆ιαθεσιµότητα, Ειδοποίηση χαµηλού στοκ, 

Ελάχιστη και Μέγιστη ποσότητα αγοράς) 
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89 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla διαστάσεις και βάρος προϊόντος 

 

 

90 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla Εικόνες προϊόντος. 
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91 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla Προσωπικά πεδία (Σχετικές κατηγορίες, Σχετικά προϊόντα, 

Προσωπικός τύπος πεδίου χρώµα / µέγεθος). 

 

 

 

92 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla κριτικές και αξιολογήσεις των προϊόντων µας από το κοινό και η 

πολύ σηµαντική δυνατότητα επεξεργασίας αυτών από µας. 
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Με µπλε υπογράµµιση, εντός της φωτογραφίας και ανάλογη ένδειξη από τον κέρσορα, 

για καλύτερη κατανόηση. 

 

13.5 Υπόλοιπες δυνατότητες. 

 

Ακόµα υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες εµφάνισης λίστας που βλέπουµε την 

κατάσταση της κάθε παραγγελίας και όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες της (93). 

Εµφάνισης της καρτέλας ¨κατάστηµα¨ που είναι σχετική µε τα Τιµολόγια / E-mails, 

διαστάσεις αυτών, σχήµα, γεωµετρία, εµφάνιση, σηµειώσεων παράδοσης (94). Την 

καρτέλα της µεθόδου αποστολής (περιγραφή, λεπτοµέρειες αποστολής) (95). Την 

καρτέλα των ρυθµίσεων των πεδίων του αγοραστή (96). Την καρτέλα της κατάστασης 

της παραγγελίας (97). Την καρτέλα ¨νόµισµα¨ δηλαδή τα διαθέσιµα νοµίσµατα κρατών 

και οι ισοτιµίες τους (98). Την καρτέλα ¨χώρες¨ µε τις γεωγραφικές τοποθεσίες που είναι 

επιθυµητή η αποστολή προϊόντων και ο αντίστοιχος κωδικός χώρας (99). Την καρτέλα ¨ 

Νοµοί της χώρας¨ που αναφέρετε στις γεωγραφικές υποδιαιρέσεις ενός κράτους που 

είναι επιθυµητή η αποστολή προϊόντων και ο αντίστοιχος κωδικός νοµού (100) και τέλος 

την καρτέλα γεωµετρία σελίδας τιµολόγιου µαζί µε ένα από τα λίγα σφάλµατα της 

εφαρµογής (Virtuemart) που διαπιστώσαµε (101). 



Πτυχιακή Εργασία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. 
 

 87 

 

93 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla παραγγελία [Λίστα] που βλέπουµε την κατάσταση της κάθε 

παραγγελίας και όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες της. 

 

 

94 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ¨κατάστηµα¨ σχετικά µε Τιµολόγια / E-mails, διαστάσεις αυτών, 

σχήµα, γεωµετρία, εµφάνιση, σηµειώσεων παράδοσης κλπ.  
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95 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla µέθοδος αποστολής (περιγραφή, λεπτοµέρειες αποστολής). 

 

 

96 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ¨ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ¨ πεδία αγοραστή. 
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97 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla κατάσταση παραγγελίας. 

 

 

98 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla νόµισµα (διαθέσιµα νοµίσµατα κρατών και οι ισοτιµίες τους). 
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99 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ¨χώρες¨. Οι γεωγραφικές τοποθεσίες (κράτη) που είναι επιθυµητή η 

αποστολή προϊόντων και ο αντίστοιχος κωδικός χώρας.  

 

 

100 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ¨ Νοµοί της χώρας¨. Οι γεωγραφικές υποδιαιρέσεις ενός κράτους 

που είναι επιθυµητή η αποστολή προϊόντων και ο αντίστοιχος κωδικός νοµού. 
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101 Ενδεικτικά παρουσιάζεται σε στιγµιότυπο οθόνης και ένα από τα λίγα σφάλµατα (µετάφρασης) 

της εφαρµογής (Virtuemart) που διαπιστώσαµε. 
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Κεφάλαιο 14 

Εµφάνιση του e-shop. 
 

14.1 Αρχική οθόνη. 

 

Η αρχική οθόνη που είναι και η ¨βιτρίνα¨ του e-shop πρέπει να µην κουράζει τον 

επισκέπτη-αναγνώστη, να είναι άµεση και απλή, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερος 

πληροφορίες και να είναι ευδιάκριτα τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος. Έχει επίσης το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του φυσικού καταστήµατος. 

Στο βασικό µενού της ιστοσελίδας έχουµε σε κατηγορίες όλα τα προϊόντα και τα άρθρα. 

Επίσης, εκεί βρίσκεται και η αναζήτηση που δίνει δυνατότητα στον επισκέπτη να 

αναζητήσει ένα προϊόν. Επιλέχτηκε σύγχρονη επαγγελµατική µορφή White Web Designs 

(awwwards). Το λευκό χρώµα είναι απλό, κοµψό και ειρηνικό. Οι λευκές ιστοσελίδες 

είναι ευχάριστες στο µάτι µε καθαρή σε αίσθηση. Τέλος, το σηµαντικότερο είναι ότι η 

χρήση του λευκού ως βασικό χρώµα, επιτρέπει στο περιεχόµενο να καταλαµβάνει την 

κυρίαρχη θέση. Ενδεικτικά ακολουθούν εικόνες της αρχικής οθόνης του καταστήµατος 

µας, στην Αγγλική γλώσσα (102, 103 και 104). Οι κατηγορίες των προϊόντων (στο 

κατάστηµα/shop) (105). Το προϊόν Αφροανθός και της αναλυτικής περιγραφής του 

(106). Η καρτέλα σύνδεσης εγγεγραµµένου πελάτη, µε τη χρήση του ονόµατος χρήστη 

και του κωδικού που έχουν προεπιλέξει ή εγράφη κάποιου νέου (107).  
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102 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla πάνω µέρος της αρχικής οθόνης του καταστήµατος µας στην 

Αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

103 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla κεντρικό µέρος της αρχικής οθόνης του καταστήµατος µας στην 

Αγγλική γλώσσα. 
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104 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla κάτω µέρος της αρχικής οθόνης του καταστήµατος µας στην 

Αγγλική γλώσσα µε Ενηµερωτικό δελτίο. 

 

 

105 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla οι κατηγορίες των προϊόντων (στο κατάστηµα/shop).  
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106 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εµφάνιση του προϊόντος Αφροανθός και της αναλυτικής 

περιγραφής του. 

 

 

107 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla σύνδεση εγγεγραµµένου πελάτη, µε τη χρήση του ονόµατος χρήστη 

και του κωδικού που έχουν προεπιλέξει ή εγράφη κάποιου νέου. 
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14.2 Το Καλάθι Αγορών. 
 

Στο καλάθι αγορών ο επισκέπτης µπορεί να προσθέσει προϊόντα επιθυµίας του να 
αποθηκεύσει τις επιλογές του ή να προχωρήσει σε ηλεκτρονική παραγγελία αφού 
προηγηθεί εγγραφή ή σύνδεση στο σύστηµα. Επιπλέον οι πιο κάτω εικόνες (108 έως 
114) δείχνουν τους τρόπους επιλογής, συγκέντρωσης στο καλάθι αγορών, τη φόρµα 
παραγγελίας και τους τρόπους αποστολής των επιθυµητών προϊόντων.  

 

 

108 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla προσθήκη στο καλάθι αγορών ενός προϊόντος.  
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109 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla εµφάνιση τίτλου προϊόντος µε το που σταµατήσει ο κέρσορας του 

επισκέπτη πάνω σε αυτό.  

 

 

 

110 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla οθόνη επιλογής προϊόντων. Στο συγκεκριµένο προϊόν εµφανίζεται 

τιµή µε έκπτωση. 
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111 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla το καλάθι αγορών µε προϊόντα προς αγορά.  

 

 

 

112 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla φόρµα παραγγελίας και τρόπου αποστολής προϊόντων. 
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113 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla φόρµα παραγγελίας και τελικής επιλογής προϊόντων. 

 

 

114 Στιγµιότυπο οθόνης. Joomla ολοκλήρωση παραγγελίας και επιβεβαίωση στοιχείων αποδέκτη 

(παράδειγµα στην αγγλική γλώσσα).  
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Προσωπικά Συµπεράσµατα 

 

Έχοντας αναπτύξει τους τρόπους και τα εργαλεία που απαιτούνται και 

δηµιουργήσει ένα λειτουργικό Ηλεκτρονικό Κατάστηµα, που όµοιο του δεν έχει 

ξαναδηµιουργηθεί, θα πρέπει να αναφέρω πως η υλοποίηση του µε χρήση του Joomla 

και του VirtueMart, αν και χρονοβόρα, αναµφισβήτητα είναι εφικτή και αποτελεσµατική. 

Εδώ θα πρέπει να εξηγήσω ότι µου ανατέθηκε η παρούσα ατοµικά σε εµένα και όχι σε 

οµάδα ή ζεύγος σπουδαστών. Σηκώνοντας όλο το ¨βάρος¨ της σχεδίασης και υλοποίησης 

του εγχειρήµατος, αποτελεσµατικά. Χωρίς να είναι στις αρχικές µου επιθυµίες µου και 

χωρίς να το θέλω ουσιαστικά, Ηλεκτρονικό Κατάστηµα για πρώτη φορά. Έχοντας όµως, 

µεγάλη βοήθεια και κατάλληλη επίβλεψη από τον καθηγητή µου, τον οποίο ευχαριστώ, 

αν και αδόκιµα εδώ, για άλλη µια φορά. Ακόµα, για να είµαι απολυτά ειλικρινής, οι 

πόνοι από τον κοµµένο τένοντα, στην παλάµη, του δεξιού µου χεριού δυσκόλεψε κι άλλο 

τη δύσκολη προσπάθεια µου, η οποία ολοκληρώθηκε µε τη βοήθεια ορθοπεδικού 

νάρθηκα, πάγου και αντιφλεγµονωδών φαρµάκων. Κατασκεύασα ένα Ηλεκτρονικό 

Κατάστηµα που υποστηρίζει πολλές γλώσσες, δηµιουργώντας τα απαραίτητα µενού, 

εισήγαγα κατηγοριοποιηµένα προϊόντα, ανέπτυξα τις δυνατότητες εγγραφής, 

παραγγελίας παραδοσιακών προϊόντων, τον τρόπο πληρωµής αυτών από έναν επισκέπτη- 

αγοραστή, δείχνοντας τρόπους δηµιουργίας περιγράφων προϊόντων και κατηγοριών και 

τιµολόγησης. Οι ανάγκες ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (e-shop) καλύπτονται 

πλήρως και οι δυνατότητες που δίνονται από το Joomla Content Management System 

είναι πάρα πολλές µε χρήση των κατάλληλων επεκτάσεων (extensions). Ακόµα, πρέπει 

να αναφερθεί ότι το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήµατος είναι πολύ µικρό, καθώς το 

συγκεκριµένο λογισµικό δεν απαιτεί άδειες χρήσης και πληρωµές. Η διεύθυνση του 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος είναι εύκολη ακόµα και για χρήστες, µε βασικές γνώσεις 

υπολογιστών. Έτσι µπορεί να προστεθεί στις λειτουργιές µιας επιχείρησης, 

µεγαλώνοντας τον όγκο δραστηριοτήτων της και το κοινό στο οποία απευθύνεται. Εν 

κατακλείδι, οι συνεχείς αναβαθµίσεις (updates) του λογισµικού εκµηδενίζουν τα κενά 

ασφάλειας, τα οποία αν υπάρξουν διορθώνονται από την κοινότητα υποστήριξης 

κάνοντας το ασφαλές. 
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Μελλοντική εργασία 
 

Θα ήθελα να αξιοποιήσω τις γνώσεις που αποκόµισα και τις πολλές ώρες που 

αφιέρωσα από την κατασκευή του Ηλεκτρονικού Καταστήµατος, αυθεντικών 

παραδοσιακών προϊόντων Μεσολογγίου και την πραγµατοποίηση της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας ασχολούµενος µε κάτι αντίστοιχο µια πραγµατική επιχείρηση. 

Ακόµα, το ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει πάρα πολλές δυνατότητες επέκτασης στο 

µέλλον. Αν οι επιθυµίες των πελατών του καταστήµατος παραδοσιακών προϊόντων 

Μεσολογγίου αυξηθούν, µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε αυτές, να προστεθούν κι 

άλλα προϊόντα, να πραγµατοποιήσει αποστολές προϊόντων σε ακόµα περισσότερες 

χώρες, να εµπλουτιστεί µε περισσότερες γλώσσες, µε περισσότερους δυνατούς τρόπους 

πληρωµών και να είναι λειτουργικό για πολλά χρόνια, χωρίς να απαιτείται η 

ανακατασκευή του. 
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