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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός καταστήµατος 

παροχής υλικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη διαχείριση των αυτοκινήτων.  

Μέσα από την παρούσα µελέτη δηµιουργήθηκε µέσω προγραµµατισµού το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εν λειτουργία 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων.  

Η εργασία χωρίζεται στο γενικό µέρος όπου παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και στο ειδικό µέρος όπου παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές 

δηµιουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  
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ABSTRACT  

 

 

The purpose of this dissertation is to create a shop providing material services 

related to the management of cars. 

Through this study, the online store was created by programming, according to the 

specifications of the online shops. 

The work is divided into the general part where the bibliographic review is 

presented and in the specific part where the specifications for creating the e-shop 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Πρωταρχικά επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε τον επιβλέποντα καθηγήτρια µας κύριο 

Χριστοδούλου Σωτήρη, για την υποστήριξη του σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

πτυχιακής µας εργασίας. Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειες µας για 

τη συµπαράσταση τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ 

 

Για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση κάθε προγράµµατος καλό θα ήταν 

να γίνει µια αναφορά σε κάποιες από τις βασικές έννοιες µε πρωταρχική την έννοια 

της ιστοσελίδας. Ιστοσελίδα είναι µία µορφή εγγράφου στο οποίο διατίθενται 

πληροφορίες προς δηµοσίευση στον Παγκόσµιο ιστό (www). Ο φυλλοµετρητής ή 

αλλιώς Web Browser , µε γνωστούς τους Google Chrome  Opera, Mozilla Firefox 

είναι το µέσο πρόσβασης της ιστοσελίδας όπου συνηθέστερα γίνεται αναγραφή των 

αρχικών HTML ή XHTML σε αυτές τις πληροφορίες. 

Οι πιθανές πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχονται σε µια Ιστοσελίδα είναι: 

o Βίντεο 

o Εικόνες 

o Γραφικά 

o Ήχοι 

o Κείµενα 

      Οι επισκέπτες της εκάστοτε ιστοσελίδας χαρακτηρίζονται και ως «πελάτες ιστού» 

ή «Web Clients».   

∆εδοµένου ότι υπάρχει σύνδεση µεταξύ των ιστοσελίδων, δίνεται η δυνατότητα 

της µετάβασης από µια ιστοσελίδα σε µια άλλη στον επισκέπτη διότι στις 

περιεχόµενες πληροφορίες υπό την µορφή κείµενου, εικόνας ή οποίου άλλου τύπου, 

υπάρχουν σύνδεσµοι οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα που αντιπροσωπεύουν. Για την καλύτερη αναγνώριση αυτών των 

συνδέσµων έχει καθιερωθεί να έχουν είτε άλλο χρώµα το οποίο συνήθως είναι το 

µπλε είτε να έχουν κάποια υπογράµµιση.  

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο τι σηµαίνει Ιστότοπος γνωστός αλλιώς µε 

την ονοµασία ∆ικτυακός Τόπος ή Ιστόχωρος. Συγκεκριµένα αυτός ο όρος σχετίζεται 

µε την αλληλοσύνδεση πολλών ιστοσελίδων, µε την χρήση υπερσυνδέσµων που 

αναφαίρετε στη διεθνή βιβλιογραφία ως hyperlinks. Συγκεκριµένα, ο Ιστότοπος είναι 

αποτέλεσµα της σύνθεσης πολλών ιστοσελίδων µαζί και ενδέχεται να είναι 

δηµιούργηµα είτε κάποιου ιδιώτη, είτε κάποιου επαγγελµατία είτε κάποιου 
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οργανισµού. Όλοι οι ιστόχωροι είναι µέρη της ίδιας περιοχής γνωστή ως «domain» 

και όλοι µαζί απαρτίζουν τον Παγκόσµιο Ιστό(www). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο ορισµός της βασικής έννοιας, του Παγκόσµιου 

Ιστού ο οποίος είναι η βάση του διαδικτυακού τόπου αποτελώντας την υπηρεσία  

worldwideweb γνωστή από τα αρχικά της www, στην οποία υπηρεσία 

χρησιµοποιείται το http πρωτόκολλο. Η συµβολή της συγκεκριµένης υπηρεσίας στο 

χρήστη είναι ότι του επιτρέπει να δηµιουργήσει το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ο 

ίδιος. 

  Φυλλοµετρητής ή αλλιώς Web Browser ορίζεται ένα λογισµικό που παρέχει 

στον χρήστη τη δυνατότητα προβολής µιας Ιστοσελίδας ή ενός δικτυακού τόπου ο 

οποίος µπορεί να βρίσκεται στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. 

Επιπροσθέτως, ένας από τους πιο σηµαντικούς ρόλους του Φυλλοµετρητή είναι η 

παροχή εύκολης και γρήγορης πρόσβασης στον χρήστη σε πληροφορίες που 

εµπεριέχονται σε άλλους δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες µε τη χρήση των 

υπερσυνδέσµων. 

Η χρησιµοποιούµενη γλώσσα µορφοποίησης από τους Φυλλοµετρητές για την 

προβολή  των ιστοσελίδων  είναι η HTML, έτσι αυτός είναι ένας λόγος που υπάρχουν 

πιθανόν διαφορές στην εµφάνιση των ιστοσελίδων γεγονός που σηµαίνει ότι είναι 

βέλτιστο οι κατασκευαστές ιστοσελίδων πρέπει να εργάζονται για την κάθε 

ιστοσελίδα σε όλους τους διαθέσιµους browser µε σκοπό να υπάρχει καλύτερος 

έλεγχος της εµφάνισης της κάθε ιστοσελίδας.  

   Οι browsers οι οποίοι χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι οι εξής: 

� Netscape navigator  

� Opera  

� Apple Safari  

� Google Chrome  

Με την χρήση του όρου «DomainName» ή χρησιµοποιώντας το όνοµα ενός 

διαδικτύου νοείται ο περιορισµένος τοµέας των διεθνών πόρων ονόµατος διαδικτύου ο 

οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο». Βάση 

της χώρα προέλευσης γίνεται χρήση ενός Domain Name µε πιθανές καταλήξεις τις  

.com, .gr, .eu, .net, .biz κλπ.  

Η ακολουθούµενη διαδικασία για την µετάβαση σε µια ιστοσελίδα µε τη χρήση 

ενός Web Browser είναι η αναγραφή του ονόµατος της στη γραµµή διευθύνσεων. Επί 

παραδείγµατι εάν η ιστοσελίδα προς επίσκεψη είναι αυτή του ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
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ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα πρέπει να πληκτρολογηθεί στην «µπάρα» διευθύνσεων  

www.teiwest.gr/.  

   Ακολούθως, η εµφάνιση της ιστοσελίδας θα πραγµατοποιηθεί όταν γίνει  

σύνδεση µεταξύ Web Browser και Web Server όπου και είναι αποθηκευµένη η 

ιστοσελίδα. Η πληκτρολόγηση των αρχικών www δεν καθιστάτε απαραίτητη καθώς ο 

διακοµιστής παρέχει την δυνατότητα της αναζήτησης και χωρίς αυτά. Συγκεκριµένα, 

η χρήση του συγκεκριµένου προθέµατος αναφέρεται στο όνοµα του εξυπηρετητή ή 

διακοµιστής γνωστού και από την ∆ιεθνή Βιβλιογραφία και ως Web Server που 

διαθέτει αυτή την υπηρεσία, βασισµένη στη θύρα 80 γνωστή και ως port 80. 

 Με τον όρο Web Server ή εξυπηρετητής ή διακοµιστής εννοείται «το υλικό ή 

το λογισµικό που χρησιµοποιείται ώστε να πραγµατοποιηθεί η δηµοσίευση µιας 

ιστοσελίδας. Η βασική όµως προϋπόθεση ώστε  να λειτουργήσει η ιστοσελίδα είναι 

να επιτευχθεί η αποθήκευση της σε έναν Web Server προκειµένου να είναι εφικτή η 

δηµοσίευσή της. Το λογισµικό «Joomla» είναι δυνατόν να λειτουργήσει στην 

πλειοψηφία των Web Server  αν τηρούν την προϋπόθεση της υποστήριξης της 

προγραµµατιστικής γλώσσας PHP.  

Ένας από τους γνωστότερους WebServer είναι ο IIS 

(InternetInformationServices  ή InternetInformationServer)  του οποίου γίνεται χρήση 

στα MicrosoftWindows ενώ ένας απο τους πιο γνωστούς εξυπηρετητές είναι ο 

Apache HTTP Server ο οποίος κατά κύριο λόγο κάνει χρήση του λειτουργικού 

συστήµατος Linux.   

 

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Ως «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ή CMS (Content Management 

System)» ορίζεται ένα λογισµικό που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου 

και διαχείρισης του ιστότοπου που ενδεχοµένως να είναι δηµόσιας ή περιορισµένης 

πρόσβασης.  

Ως «Περιεχόµενο» ενός ιστότοπου ορίζονται όλα τα αντικείµενα που εµπεριέχονται 

στον συγκεκριµένο ιστότοπο, αυτά ενδέχεται να είναι: 

• Φωτογραφίες 

• Βίντεο  

• Μουσική  

� Κείµενα 
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� Έγγραφα  

� Οποιασδήποτε άλλης µορφής αρχείο. 

Αφού γίνει η ιδανική σχεδίαση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, 

δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης του ιστότοπου από το  χρήστη δίχως να έχει 

απαραιτήτως ειδικές τεχνικές δεξιότητες ή γνώσεις.  

Συγκεκριµένα αυτό το λογισµικό παρέχει τις δυνατότητες: 

� Της αναγνώρισης των κύριων χρηστών και των ρόλων που έχουν κατά την  

διαχείριση του περιεχόµενου του ιστότοπου. 

� Του καθορισµού των ενέργειων που θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών πράγµα που θα συµβάλλει στην επιτυχή περάτωση των στόχων 

σε συνδυασµό µε την συνεργασία αρκετών συνιστωσών.  

� Της παρακολούθησης και διαχείρισης των εκδόσεων των οποίων η  

δηµοσίευση γίνεται στα ίδια περιεχόµενα. 

� Της αντίληψης του περιεχοµένου. 

� Της αποθήκευσης (repository) των περιεχοµένων. 

� Του διαχωρισµού της δοµής των περιεχοµένων από τις σηµασιολογίες τους. 

Επί παραδείγµατι παρέχεται η δυνατότητα µε τη χρήση του CMS να γίνεται 

καθορισµός της γραµµατοσειράς των κειµένων αυτόµατα. 

1.3  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB 

 

Ως «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Web (WCMS ή Web CMS)» ορίζεται: 

«ένα λογισµικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS), του οποίου η υλοποίηση 

συνήθως είναι µία Web εφαρµογή η οποία  δηµιουργεί και διαχειρίζεται περιεχόµενα 

HTML». Κάνοντας χρήση του WCMS ο χρήστης έχει την δυνατότητα της διαχείρισης 

και του ελέγχου του Web υλικού όπως λόγου χάρη είναι τα HTML έγγραφα και οι 

εικόνες τους. Επιπροσθέτως, υπάρχει διευκόλυνση του χρήστη σε  πολυάριθµες 

λειτουργίες που σχετίζονται µε το Web περιεχόµενο όπως για παράδειγµα τη 

δηµιουργία περιεχοµένου, τον έλεγχο του, τη µορφοποίηση του κλπ. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τη χρήση αυτού του λογισµικού καθώς δεν χρήζει 

κάποιων εξειδικευµένων γνώσεων σε προγραµµατιστική γλώσσα ή στη δηµιουργία 

ιστοσελίδων αφού ο απλός σχεδιασµός των εργαλείων δηµιουργίας έχει ως στόχο την 

διευκόλυνση του χρήστη. 
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Κατά κύριο λόγο, τέτοιου είδους λογισµικά έχουν στη διάθεση τους το καθένα 

βάσεις δεδοµένων ώστε να αποθηκεύουν τα περιεχόµενα, τα µεταδιδόµενα (metadata) 

και τα αντικείµενα που πιθανών να χρειαστεί το εκάστοτε σύστηµα. Τα περιεχόµενα 

συνήθως αποθηκεύονται σε µορφή XML.  

Η παρουσίαση του περιεχόµενου στον επισκέπτη της ιστοσελίδας 

πραγµατοποιείται από το «στρώµα παρουσίασης» ή όπως αναφέρεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία «presentation layer» του οποίου η  δηµιουργία γίνεται βασισµένη σε 

ορισµένα πρότυπα που κατά κόρων είναι αρχεία της XSLT µορφής. 

Η χρήση των browser-basedinterfaces υλοποιείται για τη διαχείριση ωστόσο σε 

ορισµένα λογισµικά πρέπει να γίνεται και η χρήση ένας συστήµατος πελάτη. Το 

WCMS σύστηµα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα, µη έχοντας ειδικές τεχνικές 

γνώσεις να διαχειρίζεται και να αλλάζει την ιστοσελίδα που έχει δηµιουργήσει, 

πράγµα που δεν ισχύει στα λογισµικά Adobe Dreamweaver ή Microsoft Frontpage. 

Είναι γεγονός το ότι αυτό το σύστηµα, απαιτεί ένα χρήστη µε γνώσεις γλώσσας 

προγραµµατισµού ώστε να οργανώνει και να προσθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά, 

εντούτοις ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα που διαθέτει είναι ότι η διαχείριση των 

ιστοσελίδων είναι εφικτή και από άτοµα, µη κάτοχους τεχνικών γνώσεων.  

Τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά του  συστήµατος  WCMS είναι: 

 

� Αυτοµατοποιηµένα πρότυπα  

Η δηµιουργία τυποποιηµένων προτύπων όπως λόγου χάρη είναι  το  XML και 

το HTML των οποίων η εφαρµογή γίνεται αυτόµατα στο ήδη υπάρχον καθώς 

και στο νέο περιεχόµενο γίνεται βάση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού. 

Αυτός ο τρόπος συντελεί στην αλλαγή εµφάνισης του περιεχοµένου.  

 

� Εύκολα διαµορφώσιµο περιεχόµενο  

Η διευκόλυνση της διαχείρισης της παρουσίασης του περιεχοµένου κάποιας 

ιστοσελίδας σηµαίνει ότι πραγµατοποιείται ευκολότερα και γρηγορότερα, 

αυτό βασίζεται στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Επιπροσθέτως, στην 

πλειοψηφία των λογισµικών εµπεριέχονται εργαλεία διαµόρφωσης ή όπως 

είναι διαδεδοµένα στην διεθνή βιβλιογραφία, τα WYSIWYG που παρέχουν 

στους διαχειριστές την δυνατότητα της δηµιουργίας και διαχείρισης του 

περιεχόµενο χωρίς να κατέχουν κάποια τεχνική κατάρτιση. 
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� Κλιµακωτές οµάδες χαρακτηριστικών 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα συγκεκριµένα συστήµατα 

εµπεριέχουν plug-ins ή modules τα οποία ορίζονται ως συστήµατα 

συστατικών λογισµικών και έχουν ως σηµαντικότερο στοιχείο την ευκολία 

στην εγκατάσταση τους καθώς και συντελούν στο να γίνεται επέκταση στις 

λειτουργικές ικανότητες µιας ιστοσελίδας. 

 

� Ενηµερώσεις προτύπων Web 

Στην πλειοψηφία των WCMS λογισµικών παρουσιάζεται αυτό το 

χαρακτηριστικό το οποίο παρέχει ενηµερώσεις στον εκάστοτε διαχειριστή για 

τυχών αναβαθµίσεις των Web προτύπων σε τακτική βάση. 

 

� ∆ιαχείριση της ροής εργασιών 

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι µέρος µιας σειράς ενεργειών όπου κατά την 

δηµιουργία διαδοχικών κύκλων ταυτόχρονων διεργασιών που πρέπει να 

ολοκληρωθούν µέσω CMS. Αναφορικά, για την  έκδοση κάποιας ιστορίας ο 

δηµιουργός του περιεχοµένου σε µια ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει πάρει την 

έγκριση του ο αρχισυντάκτης και να πάρει επίσης και την αναθεώρηση του 

συντάκτη αντιγράφων. 

 

� ∆ιαχείριση εγγράφων 

Όλα τα στάδια από τη δηµιουργία έως την καταστροφή ενός εγγράφου 

διαχειρίζονται χάρη στη συµβολή αυτού του χαρακτηριστικού. 

 

� Εικονικό περιεχόµενο 

Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει στον χρήστη την  ευκαιρία να εργαστεί πάνω 

σε ένα εικονικό αντίγραφο του ιστότοπου, ελέγχοντας τις αλλαγές υπάρχει 

καλύτερη πρόληψη στις τροποποιήσεις που θα πραγµατοποιηθούν. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB 

 

Ο διαχωρισµός των συστηµάτων WCMS γίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

� Τασυστήµαταεπεξεργασίαςoffline (offlineprocessing)  
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� Τα συστήµατα επεξεργασίας online (onlineprocessing)  

� Τα υβριδικά συστήµατα (hybrid systems). 

Η συµβολή των προαναφερθέντων κατηγοριών καθορίζει το πότε και που θα 

γίνει η εφαρµογή των προτύπων παρουσίασης στην εκάστοτε ιστοσελίδα. 

(presentation templates).  

 

1.3.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ OFFLINE 

 

Περιεχόµενο αυτής της κατηγορίας είναι τα συστήµατα προεπεξεργασίας των 

περιεχόµενων της ιστοσελίδας εφαρµόζοντας µια πληθώρα προτύπων πρώτου αυτό 

δηµοσιευθεί. Αντιπροσωπευτικά είναι τα παραδείγµατα του Bricolage και του Sagar 

Vignette ως τέτοιοι τύποι συστηµάτων. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν 

συνάπτει απαραίτητη η χρησιµοποίηση ενός κεντρικού υπολογιστή για την εκτέλεση 

των προτύπων, έχουν και τον ρόλο των εργαλείων σχεδίασης. Ενδεικτικά τύπος 

τέτοιου συστήµατος είναι το Adobe Contribute. 

 

1.3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ONLINE 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιέχονται τα συστήµατα που απαιτούν την υλοποίηση 

προτύπων (on–demand). Ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων  ανοικτού κώδικα (open 

source) συστηµάτων είναι τα Joomla!,Mambo, WordPress, Drupal,  Plone και Zikula. 

 

1.3.3 ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Περιεχόµενα της συγκεκριµένης κατηγορία είναι τα συστήµατα τα οποία 

αποτελούν µια «σύνδεση» των προαναφερθέντων κατηγοριών. Ορισµένα από αυτά 

δεν κάνουν παραγωγή στατικού κώδικα HTML αλλά παράγουν µόνο τον εκτελέσιµο 

κώδικα τέτοια συστήµατα είναι τα  Perl, PHP,JSP. Αυτό αποτρέπει την συνεχή 

ανάθεση του συγκεκριµένου συστήµατος  CMS στο  server διαδικτίου. 

Επιπροσθέτως, το σύστηµα Blosxom που ανήκει σε αυτή την κατηγορία κατά τη 

λειτουργία του µπορεί να επεξεργαστεί είτε offline είτε online. 

Τα υβριδικά συστήµατα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 1995 µε την εισαγωγή 

στην αγορά των προϊόντων TeamSite από την Interwoven και του 
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VignetteContentManagement από την εταιρία Vignette. Παράλληλα µε την εξέλιξη 

της τεχνολογίας και του διαδικτύου υπήρξε και αύξηση της σηµασίας αυτών των 

συστηµάτων για το υπόβαθρο IT µιας επιχείρησης. Έτσι αυτός είναι και ο λόγος που 

δεν υπήρξε σταµάτηµα της ανάπτυξης αυτών των συστηµάτων αλλά συνέχισή της µε 

πρωταγωνιστές τις εταιρίες Documentum και FileNet, µε την συµβολή των οποίων τα 

δικά τους WCMS συστήµατα αναπτύσσονται και προωθούνται. Επίσης, 

παραδείγµατα εταιρειών που προωθούν τέτοιου είδους συστήµατα είναι και οι 

Stellent και RedDot Solutions.  

Εν τέλη, αφού αναπτύσεται η ανάγκη από τα εταιρικά τµήµατα  IT για ένα 

σύστηµα το οποίο θα κάνει την επιµέλεια των αντικειµένων όπως είναι οι 

ιστοσελίδες, τα έγγραφα κλπ το σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Web (WCM) 

απαρτίζει ένα καινούργιο πολύ σπουδαίο σύνολο της Επιχειρησιακής ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου (Enterprise Content Management – ECM). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

2.1ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που παρουσιάζονται στο είδος του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ο τρόπος πληρωµής και κατά πόσο εγκυµονεί κινδύνους 

και είναι ασφαλές. Αυτό συµβαίνει διότι το κυριότερο µειονέκτηµα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι η µη ύπαρξη προσωπικής επαφής ανάµεσα στον πελάτη και τις 

επιχειρήσεις.  

Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί µια ανάλυση των κυριότερων µεθόδων πληρωµών 

µε βασικό επίκεντρο την µέθοδο πληρωµής µε πιστωτική κάρτα καθώς αποτελεί την 

πιο διαδεδοµένη µέθοδο στην Ελλάδα. Επίσης, θα παρουσιαστούν και ορισµένοι από 

τους κινδύνους που κάνουν τις συναλλαγές µέσω Internet µη αξιόπιστες και 

ανασφαλείς. 

 

2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

 Πιστωτική κάρτα 

 

Η πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας αποτελεί την πιο γνωστή µέθοδο στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό συµβαίνει διότι χαρακτηρίζεται από 

«παγκοσµιότητα» πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αγορές σε 

όλο τον κόσµο αρκεί να έχει ένα από τα σήµατα των διεθνών οργανισµών Visa, 

MasterCard, Diners, American Express.  

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η ηλεκτρονική πληρωµή µέσω πιστωτικής 

κάρτας δεν διαφέρει και πολύ µε τον φυσικό τρόπο πληρωµής. Αρχικά θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι όπως και στο φυσικό κόσµο έτσι και στο διαδικτυακό υφίσταται το 

τερµατικό Electronic Funds Transfer/Point Of Sales ή όπως είναι γνωστό µε τα 

αρχικά του EFT/POS το οποίο ανήκει στην τράπεζα µε την οποία είναι σε συνεργασία 

οι επιχειρήσεις. Μόλις ο πελάτης επιλέξει τα προϊόντα που επιθυµεί να αγοράσει τότε 

εµφανίζεται µια σελίδα η οποία εφαρµόζει το τερµατικό EFT/POS. Στη συνέχεια ο 

πελάτης συµπληρώνει τα εξής στοιχεία:   

• Τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας ο οποίος είναι συνήθως 16 ψηφία. 
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• Την ηµεροµηνία λήξης της κάρτας δηλαδή και το µήνα και το έτος. 

• Τον κωδικό ασφαλείας Card Security Code ο οποίος είναι 3 ψηφία και 

αναγράφεται στο πίσω µέρος της κάρτας στη χάρτινη ταινία όπου είναι η 

υπογραφή του κατόχου. Ο κάθε διεθνής οργανισµός που φέρει το σήµα του 

στην πιστωτική κάρτα ονοµάζει τον κωδικό ασφαλείας διαφορετικά. Για 

παράδειγµα η Visa τον ονοµάζει Card Verification Value 2 ή CVV2 ενώ η 

MasterCard τον ονοµάζει Card Verification Code 2 ή CVC2. 

Τέλος, η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί κατόπιν ελέγχου που έχει 

πραγµατοποιηθεί από την τράπεζα για την πιστωτική κάρτα που έχει χρησιµοποιηθεί. 

 

Internetbanking 

 

Ο συγκεκριµένος τρόπος πληρωµής αφορά την άµεση µεταφορά χρηµάτων στο 

λογαριασµό της επιχείρησης από το λογαριασµό του πελάτη. Αυτή η µέθοδος 

διευκολύνει περισσότερο τις συναλλαγές εντός των συνόρων της χώρας και όχι τόσο 

τις διεθνείς συναλλαγές. 

Ο πελάτης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του χρησιµοποιώντας έναν κωδικό µιας 

χρήσης ο οποίος παράγεται από ένα µικρό µηχάνηµα που του έχει δοθεί από την 

τράπεζα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Συµπληρώνοντας τα στοιχεία του ο 

πελάτης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό που παράγει το µηχάνηµα εκείνη την 

στιγµή. Μόλις ο κωδικός εγκριθεί από την τράπεζα τότε η συναλλαγή έχει 

ολοκληρωθεί.  

 

Προπληρωµένη κάρτα 

 

Άλλη µια µέθοδος πληρωµής είναι η προπληρωµένη κάρτα η οποία είτε ανήκει 

σε κάποιον οργανισµό είτε είναι ανώνυµη είτε εκδίδεται από κάποια τράπεζα. Ο 

τρόπος µε τον οποίο γίνεται η συναλλαγή είναι ο εξής; 

• Αρχικά ο πελάτης αγοράζει αυτού του είδους την κάρτα.  

• Στη συνέχεια πραγµατοποιεί τις αγορές του µε βάση το ποσό που έχει 

αγοράσει την κάρτα. 

• Κατόπιν εισάγει τον αριθµό της κάρτας. 

• Τέλος αφαιρείται το ποσό από την κάρτα και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε.  
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 Ηλεκτρονικές επιταγές 

 

Η συγκεκριµένη µέθοδος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως η πληρωµή µε µία 

έντυπη επιταγή µε τη µόνη διαφορά ότι εκδίδεται από την τράπεζα µε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Η τράπεζα στέλνει στον πελάτη την ηλεκτρονική επιταγή στον πελάτη ο 

οποίος την υπογράφει και την ξαναστέλνει για να εγκριθεί το ποσό που επιθυµεί.  

Ο πελάτης αφού έχει πραγµατοποιήσει τις αγορές του, εισάγει τα νούµερα που 

βρίσκονται στην επιταγή τα οποία είναι κωδικοποιηµένα και κατόπιν έγκρισης της 

τράπεζας η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.  

 

2.3 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτείται η ύπαρξη 

συστηµάτων ηλεκτρονικής πληρωµής µέσω του οποίου διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά οι οφειλές των εµπλεκόµενων µερών.  Όλα τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

πληρωµής πρέπει να περιλαµβάνουν την έννοια της χρηµατικής αξίας και από την 

άποψη αυτή οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι ισοδύναµες µε τις 

υπάρχουσες µεθόδους πληρωµής. Οι διαδικασίες πληρωµής θα πρέπει να 

προστατεύονται από όλες τις συµβαλλόµενες πλευρές από κάθε εξωτερική επέµβαση 

στις ψηφιακές πληροφορίες. Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα 

κατά την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θα προσπαθήσουµε να 

θίξουµε ορισµένες πτυχές του ζητήµατος, ίσως κατά την γνώµη µας και τις πιο 

σηµαντικές, ώστε να γίνει περισσότερο ορατός ο κίνδυνος ή οι κίνδυνοι που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την διεξαγωγή µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής.  

Καθώς και τις αλλαγές που φέρνει το ηλεκτρονικό εµπόριο και κατ' επέκταση 

το διαδίκτυο στην σύγχρονη παγκοσµιοποιήµενη εποχή.  

1. Hacker : Ένας ήδη γνωστός κίνδυνος είναι οι υποκλοπές, παραβιάσεις, 

τροποποιήσεις των δεδοµένων από τους λεγόµενους Hackers. Αφορά κυρίως την 

ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών πληρωµών αφορά το σύστηµα ασφάλειας της πιστωτικής κάρτας. 

Υπάρχει ο φόβος για τον χρήστη που κάνει µία αγορά on-line ότι ο αριθµός της 

πιστωτικής του κάρτας να υποκλαπεί. Επίσης κάθε φορά που συνδιαλέγεται δικτυακά 

µε την τράπεζα του θέλει να γνωρίζει ότι όντως έρχεται σε επαφή µε αυτή και όχι µε 
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κάποιον άλλο εικονικό τόπο. Όταν αποστέλλει ευαίσθητα δεδοµένα θέλει να ξέρει ότι 

είναι «για τα µάτια» του θεµιτού παραλήπτη και µόνο αυτού. Όµως δεν είναι µόνο οι 

υποκλοπές αλλά και οι ζηµίες που προκαλούν τα άτοµα αυτά µε την ύπουλη και 

βάρβαρη επίθεση στα προγράµµατα π.χ. τραπεζών, αλλά και οι αλλοιώσεις που 

προκαλούν µε τα προγράµµατα των "ιών". Όλα αυτά δηµιουργούν ένα περίπλοκο και 

αβέβαιο περιβάλλον πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών πληρωµών στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο.  

2. Πλαστοπροσωπία : Ένας σοβαρός αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστός κίνδυνος είναι 

αυτός της πλαστοπροσωπίας. Πρόκειται για ηθεληµένη χρήση της δικτυακής 

ταυτότητας κάποιου άλλου µε κακόβουλο σκοπό. Για παράδειγµα η χρήση του 

ονόµατος ενός δικτυακού τόπου που διαφέρει σε ένα µόνο γράµµα από ένα άλλο (π.χ. 

www.amazon.com µε www.amazom.com , www.shop21.gr µε www.shop22.gr ). Οι 

διαφορά των γραµµάτων είναι τέτοια ώστε να βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο 

επάνω στο πληκτρολόγιο, m αντί n, και σε περίπτωση λάθους να βρεθεί ο χρήστη σε 

ένα άλλο δικτυακό τόπο που πιθανότατα να µοιάζει µε το άλλο. Σε µια τέτοια 

περίπτωση οµοιότητας ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει τις αγορές του και να 

µη συνειδητοποιήσει ότι συναλλάχθηκε µε άλλη επιχείρηση.  

3. Εξαπάτηση : Επειδή οι πληρωµές είναι απρόσωπες και χωρίς γνώση της 

γεωγραφικής θέσης των µερών τους, κρίνεται εύκολη η χρήση κλασικών µοντέλων 

εξαπάτησης (π.χ. οι διαφορές µορφές χρηµατιστηριακής ή ασφαλιστικής εξαπάτησης, 

τα παράνοµα στοιχήµατα, οι πυραµίδες κλπ.)  

4. Ξέπλυµα χρήµατος : Τα διάφορα ηλεκτρονικά καζίνο θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ο κυριότερος ύποπτος για το ξέπλυµα χρήµατος. Υπάρχουν βέβαια και 

άλλοι τρόποι αλλά αυτός είναι ο πιο διαδεδοµένος. Υπεύθυνα δεν είναι πάντα τα 

ηλεκτρονικά καζίνο αλλά άλλοι χρήστες που τα χρησιµοποιούν για τέτοιους σκοπούς.  

5. Παρεκτροπή σύνδεσης : Ένα ακόµα σοβαρό πρόβληµα που παρατηρείται στο 

χώρο το ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι εταιρίες που προσποιούνται ότι προσφέρουν 

δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ από την άλλη φορτώνουν τους τηλεφωνικούς 

λογαριασµούς του χρήστη µε µεγάλης αξίας ποσά. Αυτό γίνεται µε την σύνδεση του 

χρήστη στο κόµβο των εταιριών αυτών που διαθέτει τηλεφωνικούς αριθµούς που 

αρχίζουν συνήθως από 090. Αυτό δεν γίνεται συνήθως αντιληπτό από τον χρήστη µε 

αποτέλεσµα αυτός να περιφέρεται στο δικτυακό τόπο των εταιριών αυτών και αυτές 

ανενόχλητες να του φορτώνουν τον τηλεφωνικό του λογαριασµό. Τέτοιοι δικτυακοί 

τόποι είναι αυτοί που παρέχουν πορνογραφικό υλικό, που ευδοκιµούν περισσότερο 
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από όλους τους άλλους που βρίσκονται στο διαδίκτυο, µερικά από τα ηλεκτρονικά 

καζίνο που ισχυρίζονται ότι δίνουν δωρεάν ένα ποσό για να ξεκινήσει ο χρήστης το 

παιχνίδι.  

6. Φοροδιαφυγή : Λόγω της φύσης του διαδικτύου οι πιο πολλές συναλλαγές 

διενεργούνται σε διεθνή επίπεδο µε αποτέλεσµα οι φόροι που πληρώνονται να µένουν 

στη χώρα αποστολής, σε αντίθεση µε τα σηµερινά δεδοµένα. Από τη µια πλευρά 

συνήθως η χώρα αποστολής δεν θέλει να εισπράξει φόρους από εξαγωγή. Από την 

άλλη στη χώρα εισαγωγής είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί η φορολογητέα ύλη, 

καθώς τα προϊόντα αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες µέσω ταχυδροµείου. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω να δηµιουργείται µια τεράστια διαρροή εσόδων για όλες 

τις χώρες.  

Το µεγαλύτερο µέρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών γίνεται µε εικονικές 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στις ΗΠΑ και καταναλωτές από όλα τα µέρη του κόσµου. 

Συνέπεια αυτού να εισπράττουν οι ΗΠΑ τον εµπορικό όγκο και τα υπόλοιπα κράτη 

να χάνουν τα έσοδα.  Το πρόβληµα αυτό θα εξελιχθεί, όπως κρίνουν οι περισσότεροι 

οικονοµικοί αναλυτές, σε ένα οικονοµικό- πολιτικό πρόβληµα εάν ο όγκος του 

ηλεκτρονικού εµπορίου συνεχίσει να αυξάνεται µε τα δεδοµένα που ισχύουν και 

σήµερα.  

7. Νοµισµατική πολιτική : Η επίδραση στη νοµισµατική πολιτική είναι ένα άλλο 

πρόβληµα που εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο ιδιαίτερα αν οι πληρωµές 

γίνονται µε το σύστηµα του «ηλεκτρονικού χρήµατος » (e-cash), το πρόβληµα τότε 

είναι άµεσο και εµφανές. Καθώς µια οµάδα, οποιαδήποτε, είναι εύκολο να 

δηµιουργήσει το e-cash και να χρησιµοποιείται από τα µέλη της οµάδας για 

πληρωµές µε βάση κάποιους ιδιωτικούς κανόνες. Αν η οµάδα είναι µεγάλη τότε 

δηµιουργείται αµέσως µια παράλληλη οικονοµία ανεξάρτητη της πραγµατικής ως ένα 

βαθµό. Αν πρόκειται για αγοραπωλησίες αγαθών που παράγονται και 

καταναλώνονται διαδικτυακά π. χ. προγράµµατα, σχέδια CAD, τότε η οικονοµία αυτή 

είναι τελείως ανεξάρτητη. Αυτή η επιπλέον νοµισµατική κυκλοφορία µε την 

τρέχουσα λογική λειτουργία µιας τράπεζας είναι αόρατη και αργά ή γρήγορα θα 

εµφανιστεί στην πραγµατική οικονοµία ως υπερβάλλουσα πληθωριστική ζήτηση.  

Τα παραδοσιακά εργαλεία νοµισµατικής πολιτικής βασίζονται στο ότι µόνο η 

κεντρική τράπεζα µπορεί να κόψει χρήµα και κάθε παραχαράκτη θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει το σύστηµα σε κάποιο στάδιο. Με την εµφάνιση του e-cash αυτό 

παύει να ισχύει. Ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει ένα κλειστό κύκλωµα πληρωµών 
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µε µικρή επαφή µε το παραδοσιακό τραπεζικό σύστηµα. Με τις συνθήκες αυτές κάθε 

νοµισµατική πολιτική είναι µάταιη. Με την χρήση του διαδικτύου πολλές συναλλαγές 

αλλάζουν µορφή µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο δύσκολα ο υπολογισµός των 

παραµέτρων νοµισµατικής πολιτικής. στον αέρα υπάρχει ένας έσχατος εγγυητής µε 

δυνατότητα επέµβασης. Στο ηλεκτρονικό εµπόριο όµως δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα κάποιου τρίτου εγγυητή. Ο κίνδυνος που δηµιουργείται από την απουσία 

εγγυητών είναι ότι µπορεί να εγγραφεί ένας µεγάλος αριθµός πληρωµών, να µην 

συµψηφιστούν άµεσα και η πλευρά που χρωστάει τα χρήµατα να κηρύξει στάση των 

πληρωµών στο µέσο της διαδικασίας.  

9. Παράκαµψη των διαφόρων νόµων και κανόνων : Η παράκαµψη των διαφόρων 

νόµων και κανόνων αποτελεί ένα ακόµη σοβαρό πρόβληµα για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Όπως είναι φυσικό κάθε χώρα έχει το δικό της σύνολο εµπορικών 

κανόνων κατά την διενέργεια εµπορικών πράξεων. Λόγω της φύσης του διαδικτύου 

και του απρόσωπου χαρακτήρα του κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι δύσκολο 

να εντοπιστούν τυχόν παραβάτες. Οι κανόνες για το εµπόριο φαρµάκων είναι ένα 

σχετικό φαινόµενο. Μπορεί π.χ. κάποιος να στήσει ένα ηλεκτρονικό φαρµακείο όπου 

να πουλάει ληγµένα φάρµακα, απαγορευµένα, σε χαµηλές τιµές και µε διάφορες 

δικαιολογίες. Ακόµη µπορεί να γίνονται αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών έχοντας 

ως βιτρίνα το φαρµακείο. Το τι αγοράζει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 

απροσδιόριστης ποιότητας και προέλευσης. Οπότε και η πληρωµή σ' αυτήν την 

περίπτωση είναι εύκολο να περάσει απαρατήρητη, διότι ο οικονοµικός οργανισµός 

που σχετίζεται µε την πιστωτική κάρτα του αγοραστή-πελάτη είναι δύσκολο να 

ελέγξει τι πραγµατικά γίνεται. Εποµένως το πρόβληµα έχει δυσκολίες στην λύση του.  

10. ∆υσπιστία των καταναλωτών : Η δυσπιστία των καταναλωτών του 

κυβερνοχώρου είναι άλλο ένα πρόβληµα που έχει επίδραση στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Συµφωνά µε έρευνα που διεξήγαγε η Louis Harris & Associates για 

λογαριασµό της ΙΒΜ, πολλοί χρήστες αµφισβητούν την ασφάλεια που προσφέρουν οι 

συναλλαγές στο διαδίκτυο. Το 40%αποφεύγει να διεκπεραιώσει συναλλαγές όπου η 

διαφύλαξη της ιδιωτικότητας δεν είναι σαφής. Ενώ ένα µεγάλο ποσοστό αποφεύγει 

γενικώς την µετάδοση των προσωπικών τους στοιχείων στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Η έλλειψη κλίµατος εµπιστοσύνης είναι ίσως ο σηµαντικότερος 

ανασταλτικός παράγοντας για την διεξαγωγή µιας εµπορικής πράξης ηλεκτρονικά. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στον θέµα αυτό τόσο από τον 
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χρήστη όσο και από την επιχείρηση. Η εµπιστοσύνη αποτελεί πρόκληση για την 

επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Βέβαια έχουν βρεθεί λύσεις παγκοσµίως αποδεκτές αλλά πρέπει ο χρήστης να 

είναι πολύ προσεκτικός στην διεκπεραίωση των συναλλαγών µέσω του διαδικτύου. 

Για την εύρυθµη λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου, η συνεργασία µε τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντική και διαχωρίζεται ανάλογα µε 

το επίπεδο και τον τρόπο εκτέλεσης των συναλλαγών που θα επιλέξουµε. Αλλά και 

παρέχει περισσότερο ασφάλεια και σιγουριά στους χρήστες καθώς µιλούµε για ένα 

περιβάλλον ραγδαία αναπτυσσόµενο, όπου τίποτα δεν παραµένει ίδιο για πολύ καιρό.  

11. Προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας : Η προστασία των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ένα ζήτηµα που υπόκειται στον τοµέα 

της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εµπόριο και έχει επίδραση στην εξάπλωση του. Το 

εµπόριο στο διαδίκτυο περιλαµβάνει συχνά την πώληση και την χορήγηση αδειών 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Για την προώθηση και την χορήγηση τους οι πωλητές 

πρέπει να γνωρίζουν ότι η πνευµατική ιδιοκτησία δεν θα κλαπεί και οι αγοραστές 

πρέπει να γνωρίζουν ότι αποκτούν αυθεντικά προϊόντα. Ειδικά προϊόντα µε αυξηµένο 

βαθµό ηλεκτρονικότητας δηλαδή που µπορούν να ψηφιοποιηθούν και να διακινηθούν 

µέσω του διαδικτύου. Αυτό γιατί όσο αυξάνει ο βαθµός ηλεκτρονικότητας τόσο 

αυξάνει και ο κίνδυνος κλοπής της πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο το πνευµατικό δικαίωµα αναφέρετε στην 

προστασία κειµένων, οπτικοαουστικών έργων και ψηφιακών εικόνων που διαδίδονται 

µέσω του παγκόσµιου ιστού αποθηκεύονται σε ψηφιακή µορφή και αναπαράγονται 

µέσα στην µνήµη του υπολογιστή. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε κάποιον µη 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη να υποκλέψει στοιχεία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η ευρεία έκταση αντιγραφής λογισµικών προγραµµάτων, µουσικών, 

λογοτεχνικών δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων που διατίθενται κατά 

συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και είναι προσιτά µε ηλεκτρονικά µέσα. Το 1996 

συνεδρίασε ο ∆ιεθνής Οργανισµός για την ∆ιαφύλαξη των πνευµατικών δικαιωµάτων 

(World Intellectual Property Organization ή WIPO) µε σκοπό την αναθεώρηση της 

νοµοθεσίας που αφορά τα δεδοµένα της εικονικής αγοράς. Όµως παρόλα τα µέτρα 

που ληφθήκανε ή θα ληφθούν η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας δεν µπορεί να λυθεί µε νοµοθεσίες και νοµικά πλαίσια, δηλαδή δεν 

εξασφαλίζεται µε αυτό τον τρόπο και αυτό γιατί το διαδίκτυο έχει το χαρακτηριστικό 

να ξεφεύγει τους µηχανισµούς δίωξης και καταστολής.  
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Η ίδια η επιχείρηση είναι αυτή που θα δώσει λύση στο ζήτηµα αυτό. Πρέπει 

να προστατεύσει τα δικά της δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και να αποφύγει 

παραβάσεις. Το θέµα πρέπει να αντιµετωπιστεί από τέσσερις διαφορετικές 

προοπτικές:  

i. επαρκής νοµοθετική κατοχύρωση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας  

ii. καθιέρωση κατάλληλων ρυθµίσεων για την χορήγηση αδειών  

iii. εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης (π.χ. τήρηση µητρώων και λογικού ελέγχου)  

iv. χρήση τεχνικών µηχανισµών προστασίας (π.χ. κρυπτογράφηση, ψηφιακή 

υπογραφή)  

 

12. Καταχώρηση και χρήση του Domain name : Το δικαίωµα χρήσης του Domain 

name (ηλεκτρονική διεύθυνση) θεωρείται παγκόσµιας σηµασίας δικαίωµα. Λόγω της 

διάρθρωσης του διαδικτύου η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν δύναται να καταχωρηθεί 

δεύτερη φορά. Οι κωδικοί αυτοί καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που συγκροτείται 

de facto από την on-line σύνδεση όλων των χρηστών µε βάση την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση µπορεί να περιλαµβάνει το διακριτικό τίτλο της 

επιχείρησης που βοηθάει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Και αυτό γιατί 

γίνεται πιο ευκολότερη η πρόσβαση των ενδιαφερόµενων όπου µε την 

πληκτρολόγηση της ονοµασίας που εικάζουν ότι η επιχείρηση έχει επιλέξει, θα 

βρεθούν µπροστά σε µια από τις παρεχόµενες µηχανές αναζήτησης µπροστά στο 

κυβερνοκατάστηµα που θέλουν.  

Από την άλλη όµως πρέπει έγκαιρα να γίνεται η καταχώρηση του επιθυµητού 

Domain name καθώς αντιµετωπίστηκαν κρούσµατα όπου πολλοί χρήστες 

χρησιµοποιούν κωδικούς που περιείχαν την επωνυµία επιχειρήσεων παγκόσµιου 

φήµης ώστε να βλάπτεται η φήµη των νόµιµων δικαιούχων. Γνωστή είναι η εµφάνιση 

της επιχείρησης Domain µε την διεύθυνση http://www.amazon.gr που δεν έχει καµία 

απολύτως σχέση µε την διεθνούς φήµης επιχείρηση που εδρεύει στις ΗΠΑ 

Amazon.com.  

Σε διεθνές επίπεδο η διαχείριση των Domain names έχει ανατεθεί στην 

εταιρία Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) που 

δηµιουργήθηκε από τον επιχειρηµατία Έστερ Νταίσον. Τελευταία εµφανίστηκε και η 

Network Solution Inc.(NSI) και Herdon όπου µε άδεια τις αµερικάνικης κυβέρνησης 

πωλούν Domain names στο διαδίκτυο κυρίως στα Domains com., org. και edu.  
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Στην Ελλάδα η εποπτεία και η διαχείριση τους ανήκει στην Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείου (Ε.Ε.Τ.Τ) που έχει αναθέσει τις αρµοδιότητες 

στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ιδρύµατος Τεχνολογία και Ερευνάς Ηρακλείου 

Κρήτης (ΙΠ-ΙΤΕ).  

Κάθε επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

πρέπει να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική της διεύθυνση όχι µόνο ως διακριτικό 

γνώρισµα και τίτλο αλλά για την νοµιµότητα της χρήσης και των συναλλαγών της, 

την αποφυγή ζηµιών ή απωλειών καθώς και για την πιστοποίηση της γνησιότητας της 

στο δικτυακό χώρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

E-GARAGE.GR 

 

∆ηµιουργία Ιστότοπου µε τη χρήση του website builder godaddy.com. 

Στα πλαίσια της παρούσα πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιήθηκε δηµιουργία 

ιστότοπου µε τη χρήση του godaddy.com προκειµένου να υπάρξει προβολή ενός 

συνεργείου αυτοκινήτων. Το godaddy.com περιέχει µεγάλο αριθµό template ενώ για 

το πόνηµα χρησιµοποιήθηκε η 30ήµερη δοκιµαστική του έκδοση. Σηµαντικός 

παράγοντας για την επιλογή του είναι η 24ωρη και καθηµερινή υποστήριξη που 

παρέχεται καθώς και η ύπαρξη ελληνική γλώσσας για τη χρήση στη σελίδα. Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα χρησιµοποιεί την τεχνολογία του WordPress για την 

υλοποίηση των σελίδων. 

 

 

Έναρξη δηµιουργίας της ιστοσελίδας. 

 

Προκειµένου να λάβει χώρα η δηµιουργία του ιστότοπου αρχικά γίνεται είσοδος στον 

ιστότοπο του GoDaddy από τη διεύθυνσης https://gr.godaddy.com/websites/website-

builder?isc=cjcnifree&cvosrc=affiliate.cj.6415895 . Στο παρόν σηµείο προκειµένου 

να πραγµατοποιηθεί η εκκίνηση της δηµιουργίας της ιστοσελίδας επιλέγεται το 

πορτοκαλί πλαίσιο που αναγράφει Ξεκινήστε δωρεάν. 

 

Εικόνα 1 : Αρχική σελίδα του GoDaddy 
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Αφότου γίνει η επιλογή του παράθυρου Ξεκινήστε δωρεάν εµφανίζεται στο χρήστη 

το παράθυρο της εικόνας 2 όπου του ζητείται να δηµιουργήσει λογαριασµό στον 

ιστότοπο του  GoDaddy. Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές η σύνδεση µέσω ενός 

λογαριασµού του Facebook ή η εγγραφή δίνοντας κάποιο λογαριασµό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου,  ονόµατος χρήστη, και συνθηµατικού. 

 

Εικόνα 2 : ∆ηµιουργία λογαριασµού στο GoDaddy #1 

 

Αφού δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία γίνεται η επιλογή του πεδίου ∆ηµιουργία 

λογαριασµού, εδώ πρέπει να αναφερθεί πως όταν επιλεγεί το προαναφερθέν πεδίου 

πραγµατοποιείται και συµφωνία µε τους όρους χρήσης του ιστότοπου. 
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Εικόνα 3 : ∆ηµιουργία λογαριασµού στο GoDaddy #2 

 

Αφότου δηµιουργηθεί επιτυχώς ο λογαριασµός εµφανίζεται στο χρήστη ένα 

παράθυρο όπου ζητούνται στοιχεία για τον ιστότοπο που θα δηµιουργηθεί. Όπως το 

τι αφορά ο ιστότοπος και το όνοµα που θέλει ο χρήστης να του δώσει. Ενώ εν 

συνεχεία γίνεται επιλογή του πεδίου Συνεχίστε. Στην παρούσα περίπτωση αναφέρεται 

πως ο ιστότοπος αφορά ένα ηλεκτρονικό γκαράζ και ονοµάζεται e-Garage.  

 

Εικόνα 4 : Στοιχεία ιστότοπου 

 

Μετά την επιλογή του πεδίου Ξεκινήστε ο ιστότοπος ξεκινά τη δηµιουργία της 

σελίδας και όπως φαίνεται στην εικόνα 5 εµφανίζεται ένα παράθυρο που πληροφορεί 

το χρήστη για τη δηµιουργία των προτύπων της σελίδας. 
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Εικόνα 5 : Φόρτωση της σελίδας 

Παρατηρώντας ανά πάσα στιγµή το πεδίο του URL της ιστοσελίδας παρατηρείται το 

όνοµα που δίνει ο ιστότοπος στην ιστοσελίδα. Εδώ είναι εµφανές πως τα δωρεάν 

ονόµατα διαθέτουν µετά το όνοµα που έχει δοθεί για τον ιστότοπο µια επιπρόσθετο 

κατάληξη godaddysites.com. Προκειµένου να αλλάξει αυτό γίνεται επιλογή του 

πεδίου µε πράσινα γράµµατα που γράφει Αλλαγή. 

 

Εικόνα 6 : Αλλαγή του domain name της σελίδας 

 

Αφότου επιλεγεί το πεδίο Αλλαγή εµφανίζεται ένα παράθυρο στο χρήστη που 

αναφέρει ορισµένα πιθανά ονόµατα για πώληση, ενώ δίνει και την επιλογή 

αναζήτησης άλλων Domain name που είναι ελεύθερα προς πώληση. Επίσης εδώ 

µπορεί να δοθεί ένα domain name που διαθέτει ήδη ο χρήστης. 
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Εικόνα 7 : Αλλαγή του domain name της σελίδας #2 

 

 

Μορφοποίηση του Ιστότοπου  

 

Στην αρχική του µορφή ο ιστότοπος έχει τη µορφή της εικόνας 8, ξεκινώντας θα 

πραγµατοποιηθεί αλλαγή του θέµατος του ιστότοπου, για να πραγµατοποιηθεί κάτι 

τέτοιο γίνεται επιλογή του πεδίου Θέµα, από το δεξί τµήµα της σελίδας. 
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Εικόνα 8 : Αρχική µορφή του ιστότοπου και επεξεργασία του θέµατος του 

ιστότοπου 

 

Αφότου επιλεχθεί το πεδίο Θέµα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει 

ανάµεσα σε 8 διαφορετικά πρότυπα, και σε µια γκάµα χρωµάτων προκειµένου να 

παραµετροποιήσει τον ιστότοπο του. Όταν ο χρήστης αποφασίσει τη µορφή του 

ιστότοπου επιλέγει το πεδίο Τέλος, ενώ έπειτα µπορεί να επιλέξει προεπισκόπηση 

ώστε να δει τις αλλαγές σε front end περιβάλλον ή δηµοσιεύσει ώστε να ανεβάσει το 

site του ( για τις 30 µέρες ). 

 

Εικόνα 9 : Επεξεργασία του θέµατος του ιστότοπου 
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Εν συνεχεία αφότου επιλεχθεί κάποιο θέµα εισάγεται µια νέα σελίδα στον ιστότοπο, 

αυτό γίνεται επιλέγοντας το πεδίο σελίδες, και εν συνεχεία το πεδίο Προσθήκη. 

 

Εικόνα 10 : Προσθήκη σελίδας στον ιστότοπο 

 

Προκειµένου να επεξεργαστεί ο χρήστης την εµφάνιση της σελίδας επιλέγει το πεδίο 

που βρίσκεται η εικόνα που θέλει να επεξεργαστεί, στο παρόν παράδειγµα επιλέγεται 

η εικόνα της πιστωτικής κάρτας όπως φαίνεται µε το µπλε βελάκι. Και στο δεξί 

τµήµα της σελίδας εµφανίζεται ένα περιβάλλον επεξεργασίας.

 

Εικόνα 11 : Επεξεργασία ιστοσελίδας 
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Επιλέγοντας το πεδίο διάταξη εµφανίζεται το πεδίο της εικόνας που ακολουθεί στο 

οποίο γίνεται η επιλογή του τρόπου παρουσίασης της κεφαλίδας της ιστοσελίδας. 

 

 

Εικόνα 12 : Επεξεργασία της κεφαλίδας της σελίδας 

 

Σύροντας τον κέρσορα προς τα κάτω γίνεται η επιλογή του χρώµατος της σελίδας του 

ιστότοπου, της στοίχισης καθώς είναι δυνατή και η αλλαγή των εικόνων που 

βρίσκονται εντός των πεδίων της σελίδας. Επίσης είναι δυνατόν να εισαχθεί 

λογότυπο, κουµπί προτροπής ( πχ « ακολουθήστε µας στο Instagram » ή « Αγοράστε 

» καθώς είναι δυνατόν να αλλαχθεί και ο τίτλος της σελίδας. 
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Εικόνα 13 : Επεξεργασία της κεφαλίδας της σελίδας #2 

 

Προκειµένου να γίνει αλλαγή της φωτογραφίας εξωφύλλου επιλέγεται το οµώνυµο 

πεδίο και στη συνέχεια από τις επιλογές που δίνονται εκεί πραγµατοποιείτε 

τροποποίησης των εικόνων της σελίδας. Στο πρώτο πεδίο αλλάζει το µέγεθος της 

εικόνας, ενώ από τα πεδία εικόνες στοκ και οι εικόνες µου γίνεται αντικατάστασης 

της εικόνας, στην πρώτη περίπτωση επιλέγεται κάποια εικόνα από αυτές που έχει το 

σύστηµα ενώ στη δεύτερη εισάγονται φωτογραφίες από το χρήστη. 
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Εικόνα 14 : Επεξεργασία των φωτογραφιών της σελίδας 

 

Το επόµενο βήµα για την επεξεργασία των φωτογραφιών της σελίδας είναι η επιλογή 

του πεδίου Οι εικόνες µου. Όπου επιλέγεται το πεδίο Προσθήκη προκειµένου να 

ανέβουν καινούργιες φωτογραφίες. 
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Εικόνα 15 : Επεξεργασία των φωτογραφιών της σελίδας ( Εισαγωγή ) 

 

 

Αφότου εισαχθούν οι εικόνες που επιθυµεί ο χρήστης γίνεται επιλογή της εικόνας που 

επιθυµεί ο χρήστης για να χρησιµοποιήσει. 
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Εικόνα 16 : Επεξεργασία των φωτογραφιών της σελίδας ( Εισαγωγή ) #2 

 

Ο χρήστης επιπροσθέτως µπορεί να αλλάξει το λογότυπο της σελίδας του στην 

περίπτωση που διαθέτει κάποιο επιλέγοντας το πεδίο Αποστολή λογοτύπου γίνεται 

µια µεταφόρτωση και αντικατάσταση του λογότυπου. Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως 

επειδή δεν υπήρχε κάποιο λογότυπο δεν συµπεριλήφθηκε. 
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Εικόνα 17 : Επεξεργασία του λογότυπου της σελίδας  

 

Ένα ακόµη πεδίο που µπορεί να επεξεργαστεί σε µια σελίδα του ιστότοπου είναι το 

πεδίο Ενέργειας το οποίο καλεί το χρήστη να πραγµατοποιήσει κάποια ενέργεια. Ένα 

τέτοιο πεδίο είναι το πεδίο της επικοινωνίας υπό τη µορφή του πλήκτρου Ελάτε σε 

επαφή. 
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Εικόνα 18 : Επεξεργασία του Πεδίου ενέργειας της σελίδας 

 

Προκειµένου να επεξεργαστούν και τα υπόλοιπα τµήµατα της ιστοσελίδας 

επιλέγονται όπως είναι εµφανές και από την εικόνα που ακολουθεί ( µπλε βέλος ) τα 

εκάστοτε στοιχεία που χρήζουν αντικατάστασης. 
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Εικόνα 19 : Επεξεργασία τµηµάτων της σελίδας 

 

Εδώ µπορεί να παρατηρηθεί πως έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή της εικόνας σε σχέση 

µε την προηγούµενη. Με τον τρόπου που έγινε και πριν. Αυτή η αντικατάσταση είναι 

δυνατή επιλέγοντας µε τον κέρσορα το πεδίο που βρίσκεται η εικόνα. 

 

Εικόνα 20 : Αντικατάσταση εικόνας  

 

Εν συνεχεία επιλέγοντας το πλαίσιο του κειµένου ( Προσέλκυση της προσοχής) είναι 

δυνατόν να αντικατασταθεί το υπάρχον κείµενο ενώ στο πεδίο περιγραφή αλλάζει το 

κείµενο που βρίσκεται από κάτω. 

 

Εικόνα 21 : Αντικατάσταση κειµένου 

 

Το επόµενο βήµα είναι η επεξεργασία του τρόπου παρουσίασης της σελίδας όπως 

φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 22 : Τροποποίηση της παρουσίασης της σελίδας 

 

Στη συνέχεια εισάγεται ένα πεδίο το οποίο καλεί το χρήστη να δηµιουργήσει ένα 

λογαριασµό, επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή (εικόνα 23) εµφανίζεται στα δεξιά το 

πεδίο επεξεργασίας τους. 

 

Εικόνα 23 : Εισαγωγή πεδίου εγγραφής 

 

Στο εκάστοτε πεδίο επεξεργασίας όπως και στο παρόν εισάγεται κάποιο περιγραφικό 

τµήµα, καθώς και κάποιο ευχαριστήριο µήνυµα που θα εµφανίζετε στους χρήστες 

όταν πραγµατοποιήσουν την ενέργεια που τους παροτρύνει η σελίδα. Στην παρούσα 

περίπτωση οι χρήστες καλούνται να δηµιουργήσουν ένα λογαριασµό και τους 

εµφανίζεται ένα ευχαριστήριο µήνυµα όταν το κάνουν. 
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Εικόνα 24 : Εισαγωγή πεδίου εγγραφής #2 

 

Το επόµενο σηµείο που επεξεργάζεται στην σελίδα είναι το πεδίο Επικοινωνήστε 

µαζί µας, όπου πατώντας το εµφανίζεται το πεδίο επεξεργασίας του, όπου 

πραγµατοποιείται παραµετροποίηση των µηνυµάτων που παρουσιάζονται.   

 

 

Εικόνα 25 : Επεξεργασία πεδίου επικοινωνίας 

Σε αυτό το σηµείο είναι δυνατόν να εισαχθεί αριθµός τηλεφώνου ( εικόνα 26) φόρµα 

επικοινωνίας καθώς και το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος. 
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Εικόνα 26 : Επεξεργασία πεδίου επικοινωνίας 

 

Άξιο αναφοράς είναι ότι όταν επιλεγεί το πεδίο της φόρµας επικοινωνίας 

εµφανίζονται επιλογές µηνύµατος προτροπής, επίσης ορίζεται η διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπου αποστέλλονται τα µηνύµατα των χρηστών καθώς 

και εδώ δίνεται ένα ευχαριστήριο µήνυµα. Όταν δωθούν όλες οι επιθυµητές 

απαντήσεις επιλέγεται το πεδίο Τέλος.  
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Εικόνα 27 : Επεξεργασία φόρµας επικοινωνίας 

 

Το επόµενο πεδίο προς επεξεργασίας είναι το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος. 

Κατά κύριο λόγο τα e-shop δεν έχουν ωράριο αλλά αφού η παρούσα σελίδα είναι µια 

σελίδα προβολής και διαχείρισης ενός γκαράζ αυτοκινήτων ορίζεται το ωράριο 

λειτουργίας του, επιλέγοντας το πεδίο ωράριο εµφανίζεται το πεδίο επεξεργασίας του 

όπου είναι δυνατή η αλλαγή της κεφαλίδας « ωράριο ». Επίσης είναι δυνατή η 

απόκρυψη των ωρών που λειτουργεί το κατάστηµα ενώ επιλέγοντας την κάθε µέρα 

ξεχωριστά ορίζονται οι ώρες λειτουργίας. 
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Εικόνα 28 : Επεξεργασία ωραρίου 

 

Κατά την επεξεργασία του ωραρίου λειτουργίας είναι εµφανές πως δίνεται η ώρα που 

ανοίγει και κλείνει το κατάστηµα ενώ είναι δυνατών να δηλωθεί ότι κάποιες µέρες το 

κατάστηµα είναι ανοικτό κατόπιν ραντεβού ή ότι είναι κλειστό. 
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Εικόνα 29 : Επεξεργασία ωραρίου #2 

 

Έτσι ορίζοντας τις ώρες λειτουργίας ένας στιγµιότυπο των πεδίων επικοινωνίας και 

του ωραρίου είναι εµφανές στην εικόνα 30 

 

 

 

Εικόνα 30 : Στιγµιότυπο της σελίδας 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Προκειµένου να προστεθεί µια νέα σελίδα επιλέγεται το πεδίο προσθήκη. Εδώ 

υπάρχει επιλογή εισαγωγής σελίδας, σύνδεσης µε εξωτερικό ιστότοπο ή εισαγωγή 

αναπτυσσόµενου µενού. Στην περίπτωση εισαγωγής σελίδας εδώ δηλώνεται και ο 

τίτλος της. Πρέπει να αναφερθεί πως στη συνέχεια επιλέγεται το πεδίο ∆ηµιουργία 

σελίδας. Στην παρούσα περίπτωση δηµιουργήθηκε µια σελίδα µε τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από την επιχείρηση. 

 

Εικόνα 31 : Εισαγωγή νέας σελίδας 

 

Όταν εισαχθεί µια νέα σελίδα εµφανίζεται ένα παράθυρο ( εικόνα 32) στο χρήστη το 

οποίο αναφέρει πως η σελίδα που δηµιουργήθηκε είναι κενή και τον καλεί να εισάγει 

κάποια ενότητα. 
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Εικόνα 31 : Εισαγωγή νέας σελίδας #2 

Επιλέγοντας το πεδίο εισαγωγή ενότητας εµφανίζεται στα δεξιά ένα αναδιπλωµένο 

πεδίο µε τις επιλογές εισαγωγής. Εδώ για χρήση eshop µπορεί να εισαχθεί πεδίο 

PayPal ενώ µπορούν να µπουν πεδία ηµερολογίου, Blog, Εγγραφής. 

 

 

Εικόνα 31 : Εισαγωγή νέας σελίδας #3 

 

Παρατηρώντας τις επιλογές η καταλληλότερη για το σκοπό της παρούσας εργασίας 

ήταν η επιλογή Μενού/ Τιµοκατάλογος. 
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Εικόνα 31 : Εισαγωγή νέας σελίδας #4 

 

 

 

 

 

Όταν γίνει επιλογή του µενού τιµοκαταλόγου εµφανίζεται η κενή σελίδα ενώ στα 

δεξιά παρουσιάζεται ο τρόπος που θα παρουσιάζεται. 
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Εικόνα 32 : Εισαγωγή σελίδας µενού 

 

Όταν επιλεγεί  τρόπος προβολής εµφανίζεται η επιλογή εισαγωγής κατηγοριών, εδώ 

επιλέγοντας µε το ποντίκι το πεδίο της κάθε κατηγορίας εµφανίζεται το παράθυρο 

επεξεργασίας της. Εδώ δηλώνεται όνοµα, περιγραφή και έπειτα επιλέγεται το πεδίο 

προσθήκη. 

 

 

 

Εικόνα 33 : Εισαγωγή σελίδας µενού #2 

 

Όταν οριστούν τα ονόµατα των κατηγοριών µετά εισάγονται τα στοιχεία, εκεί 

ορίζεται το όνοµα η τιµή καθώς και η περιγραφή των στοιχείων. 
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Εικόνα 34 : Εισαγωγή προϊόντων  

 

Όπως είναι εµφανές στην εικόνα 35 έτσι είναι ένα στιγµιότυπο εισαγωγής δεδοµένων. 
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Εικόνα 35 : Εισαγωγή προϊόντων στιγµιότυπο 

 

Όταν εισάγεται ένα προϊόν πρέπει να σηµειωθεί πως όταν ορίζεται µια κατηγορία ή 

ένα στοιχείο ότι έχει εισαχθεί προηγουµένως εµφανίζεται σε αναδιπλούµενη λίστα 

και µπορεί να επιλεγεί και να επεξεργαστεί κατάλληλα. 

 

 

Εικόνα 36 : Αναδιπλούµενη λίστα επιλογών  
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Όταν εισαχθούν αρκετά δεδοµένα ένα στιγµιότυπο της σελίδας είναι εµφανές στην 

εικόνα 37. 

 

Εικόνα 35 : Εισαγωγή προϊόντων στιγµιότυπο #2 

 

Από τις δεξιά επιλογές της εισαγωγής είναι δυνατή και η εισαγωγή και πεδίου gallery 

φωτογραφιών. 

 

Εικόνα 37 : Προσθήκη Gallery φωτογραφιών. 

 

Στην gallery οι εικόνες µπορούν να δεχθούν επεξεργασία αναφορικά µε το µέγεθός 

τους, ενώ µπορεί να προστεθεί και λεζάντα. Επίσης επιλέγοντας µια εικόνα και στη 

συνέχεια το πεδίο Κατάργηση από τη λίστα διαγράφεται η εικόνα, αυτή η διαδικασία 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί προκειµένου να διαγραφθούν οι εικόνες που υπήρχαν by 

default στο σύστηµα. 
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Εικόνα 38 : Εισαγωγή Gallery φωτογραφιών 

 

Όπως και προηγουµένως όταν εισαχθει ένα στοιχείο πραγµατοποιίτε επεξεργασία του 

φόντου του από το δεξί τµήµα της σελίδας. Επίσης εκει επεξεργάζεται και η διάταξη 

της σελίδας ενώ εισάγονται και οι επιθυµειτές φωτογραφίες. Ταυτόχρονα από το 

παρόν σηµείο πραγµατοποιε΄τια και η διαγραφή µιας ενότητας (εικόνα 39). 
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Εικόνα 39 : Επεξεργασία Gallery φωτογραφιών 

 

Προκειµένου να επεξεργαθούν οι εικόνες της gallery γίνεται επιλογή τους ( εικόνα 40 

) µια προς µια. 

 

Εικόνα 40 : Επεξεργασία των εικόνων της Gallery. 
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Όταν επιλεγούν οι φωτογραφίες εµφανίζεται το παράθυρο επιλογής φωτογραφιών για 

αντικατάσταση, εκει ο χρήστης έχει προηγουµένως εισάγει φωτογραφίες από τον 

υπολογιστή του και επιλέγοντας τες αντικαθιστά τις ήδη υπάρχουσες. 

 

 

Εικόνα 41 : Ανέβασµα των εικόνων  

 

Όταν ανέβουν οι επιθυµειτές εικόνες η ιστοσελίδα έχει µορφή σαν αυτή της εικόνας 

42 ενώ επιλέγοντας το πεδίο υποσέλιδο υπάρχει η επιλογή επεξεργασίας του 

αντίστοιχου πεδίου στην ιστοσελίδα. 

Εικόνα 42 : Επεξεργασία υποσέλιδου 



55 

 

 

Στο υποσέλιδο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των στοιχείων που 

αναγράφονται ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής της στοίχισης τους. 

 

  

Εικόνα 43 : Επεξεργασία υποσέλιδου #2 

 

Επιλέγοντας το πεδίο Ρυθµίσεις ιστότοπου από την αρχική σελίδα του ιστότοπου 

εµφανίζονται ορισµένες παραµετροποιήσεις. 
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Εικόνα 44 : Επεξεργασία ρυθµίσεων σελίδας. 

 

 

Η πρώτη επιλογή από αυτές του ιστότοπου είναι η επεξεργασία του προφίλ του ( 

εικόνα 45 ). 
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Εικόνα 45 : Επεξεργασία προφίλ ιστότοπου 

 

Στο παρόν σηµείο εισάγονται τα στοιχεία του ιστότοπου όπως όνοµα, κατηγορία που 

έγκειται η επιχείρηση, email, διεύθυνση και τηλέφωνο. 
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Εικόνα 46 : Επεξεργασία προφίλ ιστότοπου #2 

 

 

Από την επιλογή επεξεργασία Domain του ιστότοπου είναι δυνατή η προσθήκη 

κάποιου domain name που διαθέτει ήδη ο χρήστης ή η χρήση του δωρεάν domain 

παρέχει το godaddy. Επίσης είναι δυνατόν να γίνει αγορά κάποιου άλλου, αυτό το 

βήµα είναι δυνατόν να γίνει και µε τον τρόπου που παρουσιάστηκε πιο πάνω. 
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Εικόνα 47 : Επεξεργασία domain 

 

Η επόµενη λειτουργία του προγράµµατος είναι βελτιστοποίηση για µηχανές 

αναζήτησης. Εδώ επιλέγονται οι σελίδες που επιθυµούντα να προβληθούν και στη 

συνέχεια το πεδίο έναρξη βελτιστοποίησης. 
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Εικόνα 48 : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης 

 

Αφού επιλεγει το προαναφερθέν πεδίο εµφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 49. 

 

 

Εικόνα 49 : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης #2 

 



61 

 

Στη συνέχεια ορίζεται από το χρήστη που βρίσκεται το target group των πελατών που 

επιθυµεί να προσελκύει όταν αυτοί αναζητούν για κάτι παρεµφερές µε αυτό που 

προσφέρει η ιστοσελίδα. 

 

Εικόνα 50 : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης #3 

 

Το επόµενο βήµα είναι ο ορισµός των λέξεων κλειδιών που επιθυµεί ο χρήστης να 

αντιστοιχίζονται µε τις αναζητήσεις των χρηστών. 

 

Εικόνα 51 : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης #4 

 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί λόγο της µορφής του προγράµµατος ( δοκιµαστική έκδοση 

) δεν υπήρχε συνέχεια εµφανίζοντας ένα µήνυµα σφάλµατος. 
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Εικόνα 52 : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης  σφάλµα 

 

Μια ακόµα λειτουργία η οποία είναι άξια αναφοράς είναι και η σύνδεση µε 

λογαριασµούς κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ ορίζονται τα ονόµατα και οι διευθύνσεις 

των κυριότερων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται η ιστοσελίδα 

προκειµένου να υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο. 

 

Εικόνα 53 : Σύνδεση µε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 
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Επιπρόσθετα δίνεται η επιλογή ενεργοποίησης της λειτουργίας Google Analytics η 

οποία παρουσιάζει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά µε την επισκεψηµότητα στον 

ιστότοπο. 

 

Εικόνα 54 : Google Analytics 

 

Ταυτόχρονα είναι δυνατή η ενεργοποίηση της επιλογής σύνδεσης µε το Google 

Translate το οποίο µεταφράζει την ιστοσελίδα σε άλλες γλώσσες. Ενώ είναι δυνατή 

και η εισαγωγή άλλου favicon, το favicon είναι το αναγνωριστικό που µπορει να 

εµφανίζεται στο σελιδοδείκτη όταν κάποιος εισέρχεται στον ιστότοπο. 
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Εικόνα 55 : Google Translate & Favicon 

 

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που διέπει το Godaddy είναι η επιλογή ανάκτησης 

των στοιχείων από αντίγραφα ασφαλείας που κρατά. Αυτό γίνεται από την επιλογή 

Ιστορικό ιστότοπου. 
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Τέλος ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του Godaddy είναι η 24ωρη και 

καθηµερινή του γραµµή επικοινωνίας 

 

Εικόνα 56 : Επικοινωνία µε τον πάροχο. 
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eG@rage21 

 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί η ηλεκτρονική σελίδα πώλησης προϊόντων του e-

Garage έγινε επιλογή της ιστοσελίδας bigcommerce (https://www.bigcommerce.com 

) η οποία είναι µια δωρεάν λύση για δηµιουργία ιστοσελίδων e-shop. 

Αφότου γίνει εισαγωγή στην ιστοσελίδα του bigcommerce ο χρήστης επιλέγει το 

πεδίο Start your 30 Day free trial από όπου δίνεται η δυνατότητα χρήσης του 

προγράµµατος για 30 µέρες. 

 

Εικόνα e1. Αρχική σελίδα του bigcommerce 

 

Αφότου γίνει η επιλογή του πεδίου που προαναφέρθηκε ο ιστότοπος καλεί το χρήστη 

να εισάγει κάποιο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προκειµένου να 

δηµιουργήσει λογαριασµό στον ιστότοπο. 
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Εικόνα e2. Έναρξη της δηµιουργίας του bigcommerce 

 

Η ιστοσελίδα στη συνέχεια καλεί το χρήστη να εισάγει δεδοµένα που σχετίζονται µε 

το πρόγραµµα όπως το όνοµα, τον κωδικό που θα χρησιµοποιεί για την εισαγωγή στο 

e-shop τα στοιχεία του χρήστη, το τηλέφωνο του χρήστη, τη χώρα που λειτουργεί το 

e-shop καθώς και το µέγεθος της επιχείρησης. 
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Εικόνα e3. Εισαγωγή των δεδοµένων στο bigcommerce 

Στη συνέχεια εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα που αναφέρει ότι ο ιστότοπος 

δηµιουργείται. 

 

Εικόνα e4. ∆ηµιουργία ιστότοπου 

Το επόµενο παράθυρο που εµφανίζεται στο χρήστη τον καλεί να  εισάγει ορισµένα 

στοιχεία που σχετίζονται µε τον ιστότοπο, όπως αν υπάρχει κάποιο site που 

χρησιµοποιείται ήδη, εδώ εισάχθηκε το site που είχε δηµιουργηθεί προηγουµένως, το 

είδος προϊόντων που πωλούνται καθώς και ο τρόπος πώλησης των προϊόντων, εδώ 

πρέπει να αναφερθεί ότι ορίστηκε ότι δεν πωλούνται τα προϊόντα αλλά είναι µέρος 

έρευνας.  
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Εικόνα e5. ∆ηµιουργία ιστότοπου #2 

Αφότου ολοκληρωθεί το προηγούµενο βήµα εµφανίζεται ένα µήνυµα στο χρήστη που 

τον καλεί να λάβει µια περιήγηση στις λειτουργίες του ιστότοπου, το οποίο αναφέρει 

συνοπτικά το τι κάνει η κάθε διαδικασία του backend. 

 

Εικόνα e6. ∆ηµιουργία ιστότοπου #3 
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Το επόµενο βήµα για τη δηµιουργία του ιστότοπου του eshop είναι η εισαγωγή 

προϊόντων από το πεδίο Add Products της αρχικής σελίδας ή τη διαδικασία Products 

και Add 

 

Εικόνα e7. Εισαγωγή προϊόντος #1 

 

Όταν πραγµατοποιηθεί η επιλογή του πεδίου εισαγωγής προϊόντος τότε εµφανίζεται η 

καρτέλα εισαγωγής των δεδοµένων του στο χρήστη, εδώ ορίζονται όλες οι φυσικές 

ιδιότητες του Προϊόντος όπως διαστάσεις, βάρος, τιµή όνοµα, σε ποια κατηγορία 

προϊόντων ανήκει κτλ. 

 

Εικόνα e8. Εισαγωγή προϊόντος #2 

 

Η επόµενη παραµετροποίησηµη καρτέλα είναι η εισαγωγή εικόνων για το Προϊόν ή 

κάποιο βίντεο µε τη χρήση υπερσύνδεσµου από το Youtube. 
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Εικόνα e9. Εισαγωγή προϊόντος #3 

 

 

Έπειτα ορίζονται τα διαθέσιµα προϊόντα που υπάρχουν στην επιχείρηση, εδώ 

υπάρχουν επιλογές µη ορισµού των προϊόντων ή ορισµού τους και ειδοποίησης σε 

κάποιο ελάχιστο αριθµό προϊόντων.  

 

Εικόνα e10. Εισαγωγή προϊόντος #4 

 

Στη συνέχεια ορίζονται τα στοιχεία προβολής του προϊόντος. 
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Εικόνα e11. Εισαγωγή προϊόντος #5 

 

Ενώ το επόµενο που καλείται να ορίσει ο χρήστης είναι ορισµένες άλλες λεπτοµερείς 

για το προϊόν,  όπως µάρκες, συγγενικά προϊόντα κτλ.  

 

Εικόνα e11. Εισαγωγή προϊόντος #5 

 

Μια ακόµη λειτουργία κατά την εισαγωγή προϊόντων είναι η εισαγωγή έκπτωσης σε 

αγορές πολλών προϊόντων µαζί. Όπου ορίζονται τα όρια προϊόντων και το ποσό 

έκπτωσης τους. 
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Εικόνα e12. Εισαγωγή προϊόντος #6 

 

Αφότου πραγµατοποιηθεί εισαγωγή κάποιου προϊόντος πρέπει να εισαχθεί αυτό σε 

κάποια κατηγορία, για να δηµιουργηθεί κάποια κατηγορία από την αριστερή στήλη 

επιλέγεται το πεδίο Product categories όπου εισάγονται οι κατηγορίες και 

υποκατηγορίες προϊόντων.  

 

Εικόνα e13. Εισαγωγή κατηγορίας #1 

Αφότου επιλεγεί το προαναφερθέν πεδίο επιλέγεται το πεδίο Create a Category. 

 

Εικόνα e14. Εισαγωγή κατηγορίας #2 

 

Όταν ο χρήστης µπει στο πεδίο εισαγωγής της κατηγορίας εισάγει τα απαραίτητα 

δεδοµένα που καλείται να εισάγει ενώ στο πεδίο Parent category εισάγει την µητρική 

κατηγορία στις όποιες υποκατηγορίες υπάρχουν. 
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Εικόνα e15. Εισαγωγή κατηγορίας #3 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα από την εισαγωγή προϊόντων και κατηγοριών ο χρήστης καλείται να 

επεξεργαστεί το κατάστηµα από την επιλογή Customize Online Shop. 

 

 

 

 

Εικόνα e16. Επεξεργασία καταστήµατος #1 

 

Αφότου επιλεγεί η επεξεργασία καταστήµατος ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποιο 

άλλο θέµα ή να παραµετροποιήσει το ήδη υπάρχον. 
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Εικόνα e17. Επεξεργασία καταστήµατος #2 

 

Επιλέγοντας την παραµετροποίηση του θέµατος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας των χρωµάτων και των υφών όλης της σελίδας από τις επιλογές που 

βρίσκονται στο αριστερό πλέγµα της σελίδας. 

 

 

 

Εικόνα e18. Επεξεργασία καταστήµατος #3 

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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Προκειµένου να υπάρξει σύνδεση των δύο σελίδων εισάγεται µια νέα ενότητα στην 

πρώτη σελίδα που δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα godaddy. Αφότου εισαχθεί µια 

νέα ενότητα επιλέγεται η µορφή HTML 

 

Εικόνα S1. Εισαγωγή νέας σελίδας και ενότητας. 

 

Στην ενότητα που δηµιουργήθηκε γράφετε ο κώδικας « 

<p><a href="http://e-garage.mybigcommerce.com" target="_blank"> Αγοράστε τώρα 

! </a></p> 

» 

Ο οποίος µέσω του µηνύµατος Αγοράστε τώρα ανοίγει σε µία νέα σελίδα τη σελίδα 

του e-shop που δηµιουργήθηκε. 

 

 

Εικόνα S2. Εισαγωγή νέας σελίδας και ενότητας #2. 
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Front end godaddy https://mygarage21.godaddysites.com/ 

 

Back end godaddy  https://websites.godaddy.com/el-GR/editor/4207415e-e27f-4e90-

956b-9ca3fa56790a/5e4dfcfd-ffa0-4df7-8c72-1358c85c078b/edit/7512b9a6-956b-

4212-82af-a85ff54a8893  
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