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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην σήµερον ηµέρα οι γρήγοροι ρυθµοί στη καθηµερινότητα µας οι άνθρωποι έχουν 

επιλέξει την τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εµπόριο ώστε να κάνουν την ζωή  µας πιο 

εύκολη και γρήγορη , µε τα τόσα πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει το internet και η 

τεχνολογία γενικότερα. Εµείς λοιπόν στην πτυχιακή µας θα αναλύσουµε τον σχεδιασµό και 

την  υλοποίηση συστηµάτων ιστοσελίδων βασισµένη στο CMS. Θα χρησιµοποιήσουµε σαν 

βάση  το cms µε διαφορά plugins όπως το jigoshop και Yoast SEO και άλλα. Επίσης θα 

αναφερθούµε στην πτυχιακή µας  αναλυτικά για το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εµπόριο και   

για τα plugins θα αναφερθούµε αναλυτικά µε πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα και ιστορικά 

γεγονότα.     
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  

8.1 ΕΙΚΟΝΕΣ WORDPRESS 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ HOST 

1. Μπαίνουµε στον σύνδεσµο 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=1#provision και 

πατάµε εγγραφή. 

2. Συµπληρώνουµε τα στοιχεία του e-shop µας στην φόρµα που µας εµφανίζεται. 

3. Επιλέγουµε χώρα έτσι ώστε να ρυθµιστεί η ώρα και έπειτα κάνουµε λήψη 

αναγνωριστικού παρακολούθησης. 

4. Στην συνέχεια εµφανίζεται το αναγνωριστικό παρακολούθησης. 

5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία µε το αναγνωριστικό παρακολούθησης µας 

εµφανίζει έναν πίνακα µε τους χρήστες όπου παρακολουθούν την ιστοσελίδα µας. 

6. Μας εµφανίζει στοιχεία για τον τρόπο απόκτηση χρηστών. 

7. Επιπλέον µας εµφανίζει την τάση των ενεργών χρηστών µε την πάροδο του 

χρόνου. 

8. Εµφανίζει πότε πραγµατοποιούν επίσκεψη οι χρήστες µας, που βρίσκονται οι 

χρήστες µας και ποιες είναι οι κορυφαίες συσκευές µας. 

9. Επιπλέον σε ποιες σελίδες µπαίνουν οι χρήστες µας. 

10. Και στο τέλος πραγµατοποιεί µια επισκόπηση όσον αφορά τους επισκέπτες µας. 

11. ∆ηµιουργία λογαριασµού και είσοδος στο  https://www.instagram.com/ 

12. Αφού συνδεθούµε πηγαίνουµε στις ρυθµίσεις του Instagram και συµπληρώνουµε 

κάποια απαραίτητα στοιχεία. 

13. Και εδώ βλέπουµε την αρχική σελίδα του site στο Instagram. 

14. ∆ηµιουργήσαµε σελίδα και στο twitter και κάνουµε log in. 

15. Συµπληρώνουµε κάποια στοιχεία για το site µας στο twitter. 

16. Και εδώ βλέπουµε την αρχική σελίδα στο twitter. 



17. Κάνοντας login στο προσωπικό µας λογαριασµό µας δίνει την δυνατότητα να 

δηµιουργήσουµε  την δικιά µας σελίδα. 

18. Μας δίνει τις επιλογές επιχείρηση/επωνυµία και κοινότητα ή δηµόσιο πρόσωπο. 

Εµείς επιλέξαµε επιχείρηση ή επωνυµία. 

19. Εισάγουµε τα στοιχεία που µας ζητάει. 

20. Και εδώ βλέπουµε και την σελίδα µας στο Facebook.  https://www.facebook.com/ 

21. Στην επέκταση Yoast SEO επιλέγουµε search console και Get Google 

Authorization Code. 

22. Μεταβαίνουµε στην σελίδα Search Console της google  και πατάµε start now. 

23. Εδώ συµπληρώνουµε την διεύθυνση του e-shop µας. 

24. Έπειτα επιτρέπουµε την πρόσβαση του Yoast SEO στο google account. 

25. Μετά την επαλήθευση µας κάνουµε save profile. 

26. Κάτω από τα άρθρα, κατηγορίες , προϊόντα µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για 

την εµφάνιση για τις µηχανές αναζήτησης. 

27. Επίσης η επέκταση µας δείχνει σε πιο κοµµάτι παραµετροποίησης υστερούν οι 

ρυθµίσεις και σε πιο είναι σωστές. 

28. Επιλέγουµε τον πάροχο του host του e-shop µας (www.biz.nf). 

29. Επιλέγουµε την δωρεάν έκδοση 

30. Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας (όνοµα, επίθετο, διεύθυνση, χώρα, e-mail και 

κωδικό πρόσβασης) 

31. Έχοντας τελειώσει το host µας εµφανίζεται ένα client ID και ένας σύνδεσµος που 

µας οδηγεί στον λογαριασµός µας 

32. Μπαίνουµε στο e-mail και  πραγµατοποιούµε επαλήθευση του λογαριασµού µας 

κάνοντας κλικ στο link που έχει αποσταλεί από τον πάροχο 

33. Επιλέγουµε το εργαλείο zacky tools installer 

34. Επιλέγουµε να κάνουµε εγκατάσταση του CMS WORDPRESS 

35. Επιλέγουµε το θέµα που θα χρησιµοποιήσουµε στην ιστοσελίδα µας 



36. ∆ίνουµε το όνοµα domain που θα έχει το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα εφόσον 

ελέγξουµε την διαθεσιµότητα 

37. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συµπληρώνουµε τον τίτλο του site µας 

και τα στοιχεία του διαχειριστή ( e-mail, όνοµα χρήστη και κωδικό ) 

38. Παρακολουθούµε την διαδικασία της εγκατάστασης του wordpress 

39. Αυτό είναι το site µας χωρίς την παραµικρή αλλαγή από τον χρήστη 

40. Πατάµε log in 

41. Συµπληρώνουµε το όνοµα και τον κωδικό χρήστη που είχαµε ορίσει 

42. Έχουµε εισέλθει στην κεντρική σελίδα διαχείρισης του wordpress 

43. Πηγαίνουµε στα plugins και επιλέγουµε add new 

44. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση jigoshop, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

45. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Advanced Ads, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

46. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Health Check & Troubleshooting, πατάµε 

εγκατάσταση και την ενεργοποιούµε. 

47. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση SiteOrigin CSS, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

48. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Sucuri Security, πατάµε εγκατάσταση και 

την ενεργοποιούµε. 

49. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Yoast SEO, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

50. Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Social Media Follow Buttons Bar, πατάµε 

εγκατάσταση και την ενεργοποιούµε. 

51. Πηγαίνουµε στη επιλογή  Appearance – Themes 

52. Κάνουµε αναζήτηση το θέµα Phorsphor που είναι αυτό που θα 

χρησιµοποιήσουµε, εγκατάσταση και ενεργοποίηση  

53. Το ενεργό θέµα µας πλέον είναι αυτό και είναι έτοιµο για αλλαγές 



54. Επιλέγουµε την επέκταση Jigoshop και ύστερα την επιλογή Product Categories 

55. Πατάµε Add new για να δηµιουργήσουµε µια νέα κατηγορία προϊόντων 

56. Συµπληρώνουµε το όνοµα της κατηγορίας, εικόνα που θέλουµε να έχει και 

γονική κατηγορία αν έχει. 

57. Επιλέγουµε την επέκταση Jigoshop και ύστερα την επιλογή Products 

58. Πατάµε Add new για να δηµιουργήσουµε ένα νέο προϊόν 

59. Βάζουµε τον τίτλο του προϊόντος, την περιγραφή και στο Product Categories την 

κατηγορία ή τις κατηγορίες που ανήκει το προϊόν 

60. Συµπληρώνουµε την τιµή που θα έχει το προϊόν, την κεντρική φωτογραφία που 

θα έχει στο Featured Image και δευτερεύον φωτογραφίες στο Attachments-

Galery 

61. Στην επέκταση Yoast SEO επιλέγουµε Open the configuration wizard  (οδηγός 

ρύθµισης παραµέτρων) 

62. Επιλέγουµε Configure Yoast SEO 

63. Επιλέγουµε να εµφανίζεται το ηλεκτρονικό κατάστηµα στις µηχανές αναζήτησης 

64. Επιλέγουµε τι εκπροσωπεί η ιστοσελίδα µας (ηλεκτρονικό κατάστηµα) 

65. ∆ίνουµε το όνοµα που χρησιµοποιούµε και το logo του e-shop 

66. Εισάγουµε τους συνδέσµους από τα social media που υπάρχουν για το 

κατάστηµα 

67. ∆ιαλέγουµε τα περιεχόµενα του e-shop που θέλουµε να εµφανίζονται στις 

µηχανές αναζήτησης 

68. ∆ηλώνουµε αν γίνονται ή πρόκειται να γίνουν δηµοσιεύσεις και από άλλον 

χρήστη που έχει δικαιώµατα 

69. ∆ίνουµε το όνοµα της ιστοσελίδας και το σύµβολο που θα εµφανίζεται µεταξύ 

τίτλου και περιεχοµένου που θα εµφανίζει η αναζήτηση 

70. Ο οδηγός ρύθµισης παραµέτρων ολοκληρώθηκε µε επιτυχία 

71. Στις ρυθµίσεις διαλέγουµε την επέκταση Social Media Follow Buttons 

72. Επιλέγουµε όλα τα social media που θα χρησιµοποιήσουµε από την λίστα 



73. Συµπληρώνουµε τους υπέρ-συνδέσµους για το κάθε social media που 

χρησιµοποιεί το κατάστηµα 

74. Ρυθµίζουµε που θα εµφανίζονται τα κουµπιά των social media και τις διαστάσεις 

τους 

75. Στο κάτω µέρος φαίνονται πως θα είναι τα εικονίδια, πατάµε αποθήκευση και 

είµαστε έτοιµοι 

76. Πατάµε Customize Your Site για να αρχίσουµε να κάνουµε αλλαγές στο θέµα 

77. Από την λίστα επιλέγουµε Phosphor General 

78. Πατάµε Select image  για να επιλέξουµε εικόνα 

79. Κάνουµε upload ή επιλέγουµε εάν έχουµε ήδη ανεβάσει το Logo που θα έχει το e-

shop 

80. Εµφανίζεται στην αρχική σελίδα το logo που επιλέξαµε 

81. Από την λίστα που εµφανίζεται επιλέγουµε το Site Identity 

82. ∆ίνουµε τον τίτλο που θέλουµε να φαίνεται στο παράθυρο του browser 

83. Κάνουµε upload ή επιλέγουµε µια φωτογραφία που έχουµε ήδη ανεβάσει έτσι 

ώστε να εµφανίζεται στο παράθυρο του περιηγητής ιστού 

84. Από την λίστα επιλέγουµε το Menus 

85. Πατάµε Create New Menu 

86. ∆ίνουµε τον τίτλο που θα έχει το Menu 

87. Επιλέγουµε Add items, Product Categories και τις κατηγορίες προϊόντων που 

θέλουµε 

88. Στοιχίζουµε αριστερά τις κατηγορίες και πιο δεξιά τι υποκατηγορίες σέρνοντας 

µε τον κέρσορα (Drag and Drop) 

89. Από την λίστα επιλέγουµε την κατηγορία Widgets 

90. Ύστερα την επιλογή Sidebar 

91. Πατάµε Add a Widget και επιλέγουµε τι θα εµφανίζεται στο Sidebar του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος 



92. Στην κατηγορία Widgets επιλέγουµε Footer 1 

93. Επιλέγουµε Add a Widget, Text και συµπληρώνουµε τα στοιχεία επικοινωνίας 

που θα εµφανίζονται κάτω δεξιά στο τέλος του e-shop 



 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

TCP/IP transmission control protocol/internet protocol 

CMS        σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

nntp              Network news transfer protocol 

smtp        Simple mail transfer protocol 

http          Hypertext transfer protocol 

html         hypertext markup language 

WYSIWYG     What You See Is What You Get 

B2B                business to business 

B2C                business to customer 

C2C                  customer to customer 



ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΟΡΩΝ 

 

  

Email   Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

Link    Σύνδεσµος 

Site    Ιστοσελίδα  

Domain  ∆ιεύθυνση διαδικτύου  

e-shop    Ηλεκτρονικό κατάστηµα  

plugin    Επέκταση  

log-in   Σύνδεση  

client ID    Αναγνωριστικό  πελάτη  

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε βασικές έννοιες του διαδικτύου, την κατασκευή 

ιστοσελίδων και ιστορικά στοιχεία. 

2) Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσουµε το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων δηλαδή το 

CMS όπυ  θα αναφερθούµε στην χρήση του, στα πλεονεκτήµατα του αλλά και στα 

µειονεκτήµατα του. 

3) Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρουµε στο Wordpress και στις δυνατότητες που έχει . 

4) Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την σηµασία του ηλεκτρονικού εµπόριού, θα 

δούµε το ηλεκτρονικό εµπόριο σήµερα, τις δυνατότητες καθώς και τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα του. 

5) Στο πέµπτο κεφάλαιο θα  αναλύσουµε τις τεχνολογίες και την ασφάλεια του 

ηλεκτρονικού εµπορίου  

6) Στο έκτο κεφάλαιο θα δούµε µε φωτογραφικό υλικό καθώς και επεξηγήσεις τα βήµατα 

που χρειάζονται και που κάναµε για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε 

χρήση Jigoshop σε CMS WordPress. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wikipedia (2018). ∆ιαδίκτυο ∆ιαθέσιµο στο :  https://el.wikipedia.org/wiki/διαδίκτυο 

1 ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ  

1.1 Τι είναι το διαδίκτυο   

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

τελευταία χρόνια, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι 

επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το  

TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol). Οι χρήστες του διαδικτύου µπορούν 

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

λάβουν αρχεία, να  κάνουν κοινή χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γενικά να 

χρησιµοποιήσουν ένας πλήθος πολυάριθµων υπηρεσιών που έχουν στην διάθεσή τους. 

1.2 Τεχνολογία διαδικτύου  

Το ∆ιαδίκτυο είναι επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 

οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισµένη στην 

διασύνδεση επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο και σε πολυάριθµα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

Στην πιο εξειδικευµένη και περισσότερο χρησιµοποιούµενη µορφή του, µε τον όρο 

∆ιαδίκτυο περιγράφεται το παγκόσµιο πλέγµα διασυνδεδεµένων υπολογιστών και των 

υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιεί 

µεταγωγή πακέτων και τη στοίβα πρωτοκόλλων Σήµερα, ο όρος διαδίκτυο κατέληξε στο να 

αναφέρεται στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσµιο αυτό δίκτυο 

γράφεται µε κεφαλαίο το αρχικό "∆". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων µέσω µεταγωγής 

πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων ονοµάζεται διαδικτύωση.  

1.3 Η µεταφορά πληροφορίας  

Η απαράλλακτη µεταφορά της πληροφορίας σε οποιαδήποτε µορφή είναι αυτή (αρχείο, 

µήνυµα κτλ.) , που επιτυγχάνεται µε τη σωστή χρήση ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου 

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

να στείλουν και πώς να λάβουν την πληροφορία. Ανάµεσα σε αυτά που χρησιµοποιούνται 

περισσότερο είναι τα εξής : 

• Hypertext transfer protocol (http) : για την περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό  
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• Simple mail transfer protocol (smtp) : για την υπηρεσία του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου  

• File transfer protocol : για την υπηρεσία του µεταφοράς αρχείου   

• Network news transfer protocol (nntp) :  για τη χρήση του Usenet και τη συµµετοχή 

σε οµάδες ειδήσεων – συζητήσεων  

1.4 Η ιστορία του διαδικτύου  

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

διάρκεια του ψυχρού πολέµου. ∆ηµιούργησαν την υπηρεσία προηγουµένων αµυντικών 

ερευνών ARPA (Advance research project agency )  γνωστή ως DARPA (defense advance 

research project agency )  στις µέρες µας, ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα µπορούσε να 

επιβίωση σε µια ενδεχόµενη πυρηνική επίθεση. Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο δόθηκε από 

τον Τζ. Λικλάιντερ που ανέφερε σε συγγράµµατά του το ‘γαλαξιακό ταξίδι’, ένα δίκτυο 

υπολογιστών που θα ήταν συνδεδεµένοι µεταξύ τους και θα µπορούσαν να ανταλλάσσουν 

γρήγορα πληροφορίες και προγράµµατα. Το επόµενο θέµα που πρόκυπτε ήταν ότι το δίκτυο 

αυτό θα έπρεπε να ήταν αποκεντρωµένο έτσι ώστε ακόµα και αν κάποιος κόµβος του 

δεχόταν επίθεση να υπάρχει δίοδος επικοινωνίας για τους υπόλοιπους υπολογιστές. Η λύση 

δόθηκε από τον Πωλ Μπάραν µε τον σχεδιασµό ενός κατανεµηµένου δικτύου επικοινωνίας  

που χρησιµοποιούσε την ψηφιακή τεχνολογία. Πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία 

ανταλλαγής πακέτων του Λέοναρντ κλαίνροκ, που υποστήριζε ότι τα πακέτα πληροφοριών 

που θα περιείχαν την προέλευση και τον wide Web ή www είναι ένα µέρος του διαδικτύου. 

Αποτελεί το µεγαλύτερο, το δηµοφιλέστερο και το ταχύτερο αναπτυσσόµενο κοµµάτι του. 

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

τεράστιου όγκου πληροφορίων που διατίθενται µέσω του διαδικτύου γνωστό ως ARPANET. 

Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το  1969 µε 4 κόµβους µέσων των οποίων 

συνδέονται 4 mini υπολογιστές ( minicomputer 12k ). Η ταχύτητα του δικτύου έφθανε τα 50 

kbps και έτσι επιτεύχθηκε η πρώτη dial up σύνδεση µέσω γραµµών τηλεφώνου. Ο 

παγκόσµιος ιστός χρησιµοποιεί ένα από τα πρωτόκολλα του διαδικτύου, το hypertext transfer 

protocol (http). Οι πληροφορίες του παγκόσµιου ιστού εµφανίζονται µορφοποιηµένες µε τη 

γλώσσα html (hypertext markup language ) σε µορφή ιστοσελίδων και µε τη κατάληξη .htm 

ή .html . Οι ιστοσελίδες µπορεί να περιέχουν εκτός από το στατικό κείµενο, εικόνες, ήχο , 

κινούµενες εικόνες , δυναµικό κείµενο κτλ. 
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1.5 Πρωτόκολλο http   

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αποτελεί το 

κύριο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στους φυλλοµετρητές του Παγκοσµίου Ιστού για να 

µεταφέρει δεδοµένα ανάµεσα σε έναν διακοµιστή (Server) και έναν πελάτη (client). Αρχικά 

το πρωτόκολλο δεν µετέφερε καµία πληροφορία σχετικά µε το πρόγραµµα-πελάτης και η 

µόνη επιλογή που υπήρχε ήταν η ζήτηση από τον εξυπηρετητή µίας σελίδας κειµένου το 

οποίο περιείχε µόνο χαρακτήρες ASCII και πιθανόν χαρακτήρες τερµατισµού γραµµής. 

Σήµερα το πρωτόκολλο αυτό είναι πλέον καθιερωµένο και διαδεδοµένο σε σηµείο που 

σχεδόν όλοι οι φυλλοµετρητές να το θεωρούν δεδοµένο και να το χρησιµοποιούν σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν καθορίσει ποιο πρωτόκολλο θέλει να χρησιµοποιήσει.   

1.6 Πρωτόκολλο TCP/IP  

Το TCP/IP (Αγγλικά: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, σηµασία στα 

Ελληνικά: Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου) είναι µια συλλογή 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το ∆ιαδίκτυο αλλά και µεγάλο ποσοστό των 

εµπορικών δικτύων. Η ονοµασία TCP/IP προέρχεται από τις συντοµογραφίες των δυο 

κυριότερων πρωτοκόλλων της συλλογής: το Transmission Control Protocol (σηµασία στα 

ελληνικά: Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης) και το Internet Protocol (Πρωτόκολλο 

∆ιαδικτύου). Αυτή η συλλογή πρωτοκόλλων είναι οργανωµένη σε επίπεδα (Αγγλικά: layers). 

Το καθένα τους απαντά σε συγκεκριµένα προβλήµατα µεταφοράς δεδοµένων και παρέχει µια 

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

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

των χαµηλότερών επιπέδων για την µετάφραση δεδοµένων σε µορφές οι οποίες είναι 

δυνατόν να διαβιβαστούν µε φυσικά µέσα 
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1.7 Τι είναι η ιστοσελίδα  

Ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσµιου ιστού που περιλαµβάνει πληροφορίες 

µε την µορφή κειµένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές ιστοσελίδες µαζί συνθέτουν έναν  

ιστότοπο. Οι ιστοσελίδες ενός ιστότοπου εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου 

(domain).Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από τη µια 

στην άλλη κάνοντας µόνο ένα κλικ. Κατασκευή ιστοσελίδας είναι η διαδικασία 

παρουσιάσεων περιεχοµένου, οι οποίες προβάλλονται στον τελικό χρήστη του διαδικτύου, 

µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης (browser) ή άλλων υπηρεσιών όπως διαδικτυακή 

τηλεόραση, ιστολογίας (blogs) κ.ά. Είναι µια µίξη τεχνικής και δηµιουργικής διαδικασίας 

αλλά πια και digital marketing που περιλαµβάνει  την  χρήση πολλών ειδικοτήτων από 

ανθρώπινους πόρους (web designer, web developer, digital marketer) που µε την 

εξειδικευµένη γνώση του ο καθένας και την συνεισφορά του σε κώδικα και γνώσεις 

συνθέτουν στη δηµιουργία και την κατασκευή ιστοσελίδα.  
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2 CMS (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)   

2.1 Τι είναι το cms 

 Ο όρος Content Management Systems (CMS, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου) 

αναφέρεται στις εφαρµογές που επιτρέπουν στον πελάτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του 

περιεχόµενο, όπως κείµενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., µε εύκολο τρόπο, συνήθως παρόµοιο µε 

αυτόν της χρήσης ενός κειµενογράφου. Οι εφαρµογές διαχείρισης περιεχοµένου επιτρέπουν 

την αλλαγή του περιεχόµενου χωρίς να είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές µε τη 

δηµιουργία ιστοσελίδων ή γραφικών, καθώς συνήθως τα κείµενα γράφονται µέσω κάποιων 

online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, ειδικών δηλαδή 

κειµενογράφων, παρόµοιων µε το MS Word, που επιτρέπουν τη µορφοποίηση των κειµένων 

όποτε υπάρχει ανάγκη. Οι αλλαγές του site µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή 

που είναι συνδεµένος στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένα ειδικά 

προγράµµατα επεξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός απλού φυλλοµετρητή 

ιστοσελίδων (browser), ο χρήστης µπορεί να συντάξει ένα κείµενο και να ενηµερώσει άµεσα 

το δικτυακό του τόπο. Αυτό που αποκαλούµε πολλές φορές "δυναµικό περιεχόµενο" σε ένα 

website δεν είναι άλλο παρά οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο site και µπορούν να 

αλλάξουν από τους ίδιους τους διαχειριστές του µέσω κάποιας εφαρµογής, η οποία 

ουσιαστικά µπορεί να εισάγει (προσθέτει), διορθώνει και να διαγράφει εγγραφές σε πίνακες 

βάσεων δεδοµένων, όπου τις περισσότερες φορές καταχωρούνται όλες αυτές οι πληροφορίες. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να δηµιουργηθούν πολλές ξεχωριστές ιστοσελίδες για την 

παρουσίαση των πληροφοριών στο site, αλλά αρκεί ένας ενιαίος σχεδιασµός στα σηµεία 

όπου θέλουµε να εµφανίζεται το περιεχόµενό µας, καθώς και να υπάρχει ο ειδικός σε κάποια 

συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού (ASP, PHP, ColdFusion, Perl, CGI κ.λπ.), ο οποίος 

αναλαµβάνει να εµφανίσει τις σωστές πληροφορίες στις σωστές θέσεις. Έτσι για το δικτυακό 

τόπο µιας εφηµερίδας π.χ., που απαιτεί εύλογα καθηµερινή ενηµέρωση αλλά δεν 

χρησιµοποιεί κάποιο σύστηµα Content Management θα πρέπει ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό 

του (designer) να δηµιουργήσει µια σελίδα µε τα γραφικά, την πλοήγηση και το περιβάλλον 

διεπαφής (interface) του website, ο υπεύθυνος ύλης να τοποθετήσει το περιεχόµενο στα 

σηµεία της ιστοσελίδας που θέλει και να ενηµερωθούν οι σύνδεσµοι των υπόλοιπων σελίδων 
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ώστε να συνδέονται µε την καινούργια. Αφού την αποθηκεύσει, πρέπει να την ανεβάσει στο 

website µαζί µε τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που άλλαξαν. Αντιθέτως, αν ο δικτυακός τόπος 

λειτουργεί µε χρήση κάποιου συστήµατος CM, το µόνο που έχει να κάνει ο διαχειριστής του 

είναι να ανοίξει τη σχετική φόρµα εισαγωγής νέου άρθρου στη διαχειριστική εφαρµογή του 

website και να γράψει ή να επικολλήσει τα στοιχεία που επιθυµεί. Αυτόµατα, µετά την 

καταχώριση γίνονται από το ίδιο το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες, ώστε το άρθρο να είναι άµεσα διαθέσιµο στους επισκέπτες και όλοι οι σύνδεσµοι 

προς αυτό ενηµερωµένοι. Με την αυξητική τάση χρήσης των CMS στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, γίνεται εµφανές ότι το µέλλον του ∆ιαδικτύου σε ότι αφορά περιεχόµενο και 

πληροφορίες που πρέπει να ανανεώνονται τακτικά, ανήκει στα προγράµµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου, αφού προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα, ταχύτητα και ευκολίες στη χρήση 

τους.  

2.2 Η ιστορία του CMS  

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο µόνος τρόπος για να διατηρήσει µια εταιρία το site της 

ενηµερωµένο ήταν να συνάψει συµβόλαιο µε µια εταιρία παροχής υπηρεσιών συντήρησης. 

Τα τελευταία χρόνια, όµως, οι ίδιες οι εταιρίες παροχής τέτοιων υπηρεσιών προσφέρουν µια 

πολλά υποσχόµενη εναλλακτική λύση. Πολλές από αυτές έχουν αναπτύξει ειδικά συστήµατα, 

τα οποία µειώνουν το χρόνο και το κόστος λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου. 

2.3  Χρήση του cms  

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να 

αντικαταστήσουν ένα συµβόλαιο συντήρησης επάξια. Τα CMS µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για:  

1. Ειδήσεις (εφηµερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων κ.λπ.)  

2. Παρουσιάσεις εταιριών και προσωπικού  

3. Καταλόγους προϊόντων  

4. Παρουσιάσεις προϊόντων 

5. Online υποστήριξη  

6. Αγγελίες και ανακοινώσεις   
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7. Παρουσιάσεις και προβολή γεωγραφικών περιοχών 

8. ∆ιαφηµίσεις 

9. ∆ελτία Τύπου 

10. Όρους και συµβόλαια 

11. Χάρτες, κατευθύνσεις, οδηγίες  

 

2.4 Πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά  

Ένα ολοκληρωµένο CMS πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται όλες τις δυναµικές πληροφορίες 

του site και να προσφέρει υπηρεσίες που εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των διαχειριστών 

του. Επιγραµµατικά, µερικά από τα πλεονεκτήµατα και τα χαρακτηριστικά ενός 

ολοκληρωµένου CMS είναι:  

1. Γρήγορη ενηµέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχοµένου του δικτυακού 

τόπου  

2. Ενηµέρωση του περιεχοµένου από οπουδήποτε 

3. Ταυτόχρονη ενηµέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές 

4. Να µην απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές του  

5. Εύκολη χρήση και άµεση γνώση του τελικού αποτελέσµατος, όπως γίνεται µε τους 

γνωστούς κειµενογράφους  

6. ∆υνατότητα αναζήτησης του περιεχοµένου που καταχωρείται και αυτόµατη 

δηµιουργία αρχείου  

7. Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασµού του site από λανθασµένες ενέργειες, που θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην εµφάνισή του  

8. ∆ιαχωρισµός του περιεχοµένου από το σχεδιασµό και την πλοήγηση (navigation) του 

δικτυακού τόπου  

9. Αλλαγή σχεδιασµού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η ενηµέρωση 

όλων των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη 
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10. Αυτόµατη δηµιουργία των συνδέσµων µεταξύ των σελίδων και αποφυγή 

προβληµάτων ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages)  

11. Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (server) και χρήση λιγότερου χώρου, αφού δεν 

υπάρχουν πολλές επαναλαµβανόµενες στατικές σελίδες, από τη στιγµή που η 

ανάπτυξη των σελίδων γίνεται δυναµικά. 

Όλο το περιεχόµενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδοµένων, τις οποίες µπορούµε 

πιο εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουµε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας. 

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά και πρόσθετες υπηρεσίες, ανάλογα µε 

το CMS, που άλλοτε χρεώνονται επιπλέον και άλλοτε ενσωµατώνονται και 

προσφέρονται δωρεάν προς χρήση, όπως: 

1. Εφαρµογή διαχείρισης και προβολής διαφηµιστικών banners, δηµοσκοπήσεων και 

παραµετροποίησης (personalization) 

2. ∆υνατότητα παρουσίασης του περιεχοµένου σε συνεργαζόµενα sites (syndication)  

3. Στατιστικά  

4. ∆ιαχείριση µελών  

5. Newsletters  

6. Forum. 
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3  WORDPRESS 

 Το WordPress ξεκίνησε το 2003 από τον Matt Mullenweg σαν ένα κοµµάτι κώδικα για ένα 

κοµψό, καλοσχεδιασµένο προσωπικό σύστηµα δηµοσίευσης βασισµένο σε PHP και MySQL 

και λιγότερους χρήστες από ότι µπορεί κανείς να µετρήσει στα δάχτυλα και των δύο χεριών 

του. Από τότε και µετά έχει εξελιχθεί στο µεγαλύτερο εργαλείο για Blogging και κατασκευή 

ιστοσελίδων. Είναι ανοιχτού λογισµικού εγχείρηµα, το οποίο σηµαίνει ότι δουλεύουν 

εκατοντάδες πάνω στην ανάπτυξή του. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µιας 

απλής ιστοσελίδας µέχρι και µιας πολύπλοκης µεγάλης εµπορικής αξίας, χωρίς να χρειάζεται 

κανείς να πληρώσει τίποτα για κάποια άδεια χρήσης. Το WordPress έχει ένα σύστηµα 

προτύπων ιστού και χρησιµοποιεί έναν επεξεργαστή προτύπων για την λειτουργία του. Οι 

χρήστες µπορούν να εγκαθιστούν και να εναλλάσσουν τα πρότυπα αυτά ανάλογα µε τις 

ανάγκες τους. Τους επιτρέπουν την αλλαγή του τρόπου προβολής των δεδοµένων και 

µπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να αλλοιώσουν τα περιεχόµενα ή την ορθή λειτουργία της 

ιστοσελίδας. Υπάρχουν χιλιάδες ελεύθερα αλλά και άλλα πρότυπα επί πληρωµής. Επίσης 

όποιος διαθέτει τις γνώσεις και τις ικανότητες µπορεί να φτιάξει το δικό του πρότυπο. Το 

σύστηµα προσθέτων που έχει επιτρέπει στους χρήστες του να επεκτείνουν τις δυνατότητές 

του. Έχει περίπου 35.000 πρόσθετα διαθέσιµα, καθένα από τα οποία προσθέτουν 

προσαρµοσµένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο χρήστη να το φέρει 

στο ύψος των αναγκών του. Επίσης έχει δυνατότητα ενσωµατωµένης διαχείρισης 

συνδέσµων, µόνιµους συνδέσµους οι οποίοι είναι φιλικοί προς τις µηχανές αναζήτησης, 

δυνατότητα ανάθεσης πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, και 

υποστήριξη για ετικέτες στα άρθρα και τις σελίδες. Συµπεριλαµβάνονται επίσης αυτόµατα 

φίλτρα, τα οποία παρέχουν µορφοποίηση του κειµένου (για παράδειγµα µετατροπή των 

διπλών εισαγωγικών σε «έξυπνα» εισαγωγικά (δηλαδή " " σε “ ”). Το WordPress υποστηρίζει 

επίσης τα πρότυπα Trackback και Pingback για προβολή συνδέσµων προς άλλους 

ιστότοπους, οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν συνδέσµους προς µια δηµοσίευση ή άρθρο. 

∆ιατίθενται εγγενείς εφαρµογές για το Android, το iPhone/iPod Touch, το iPad, το Windows 

Phone 7 και το BlackBerry. Αυτές οι εφαρµογές, σχεδιασµένες από την Automatic, παρέχουν 

πρόσβαση µόνο σε µερικές από τις δυνατότητες του πίνακα διαχείρισης του WordPress. 
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Επιτρέπουν για παράδειγµα την προσθαφαίρεση νέων Blog Post και σελίδων, σχολιασµό και 

διαχείριση των σχολίων.  

   

3.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ WORDPRESS 

  

Το b2/cafelog, πιο γνωστό απλά ως b2 ή cafelog, ήταν ο πρόγονος του Word Press. Το 

b2/cafelog εκτιµάται ότι χρησιµοποιούνταν σε περίπου 2000 ιστολόγια µέχρι τον Μάιο του 

2003. Ήταν γραµµένο σε PHP, για χρήση µε την MySQL, από τον Michel Valdrighi, ο 

οποίος είναι τώρα ένας από τους βασικούς προγραµµατιστές του Word Press. Παρότι είναι ο 

επίσηµος διάδοχός του, ένα ακόµα project, το b2evolution, βρίσκεται ενεργά στην ανάπτυξη. 

Το WordPress πρωτοεµφανίστηκε το 2003 ως µια κοινή προσπάθεια του Matt Mullenweg 

και του Mike Little να δηµιουργήσουν µια παραλλαγή (fork) του b2. Το όνοµα WordPress το 

πρότεινε η Christine Selleck, µια φίλη του Mullenweg. Το 2004, οι όροι της άδειας χρήσης 

για το ανταγωνιστικό λογισµικό Movable Type άλλαξαν από την Six Apart, και πολλοί από 

τους πιο σηµαντικούς χρήστες του, µετέβηκαν στο WordPress. Αποτέλεσµα αυτού είναι τον 

Οκτώβρη του 2009, η ετήσια αναφορά για τα µερίδια της αγοράς, να βγάλει το WordPress το 

δυνατότερο όνοµα από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού 

λογισµικού. 

3.2 Γιατί επιλέξαµε WordPress 

3.2.1 20+ λόγοι που µας ωθούν στην επιλογή του 

   Οι ιστοσελίδες κατασκευασµένες µε WordPress  προσφέρουν πολύ περισσότερα από τα 

πέντε  ή δέκα πλεονεκτήµατα που ακούγονται συχνότερα. Μια ιστοσελίδα βασισµένη σε 

λογισµικό blogging ιστολόγιο δλδ αποτελεί εξέλιξη του πως κατασκευάζονται οι καινούργιες 

σελίδες  

   Παρακάτω απαριθµούνται 22 λόγοι γιατί οι ιστοσελίδες  WordPress πλεονεκτούν σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα παραδοσιακά site. 

    Το WordPress δε δηµιούργησε καλές εντυπώσεις όταν πρωτοβγήκε. Αρχικά θεωρούνταν 

διεθνώς σαν ένα απλό λογισµικό που προοριζόταν για προσωπικά ιστολόγια. Στην πορεία 

όµως, η αληθινή δύναµη του WordPress ήρθε στο φως. Το WordPress µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µιας ιστοσελίδας ειδήσεων, ηλεκτρονικού εµπορίου, 

κυβερνητικού οργανισµού, κλπ. 

1. Εξοικονόµηση χρηµάτων – δεν υπάρχει πλέον ανάγκη οι αλλαγές στο κείµενο και 

γενικά στο περιεχόµενο να γίνονται από κάποιον τρίτο ειδικό. Εκείνος που θέλει να 

φτιάξει την ιστοσελίδα, εκείνος την δηµιούργει και την τροποποιεί σύµφωνα µε τις 

επιθυµίες του, εύκολα και χωρίς την παρέµβαση άλλου. Έτσι, τα χρήµατα που θα 

έδινε κάποιος σε έναν ειδικό προγραµµατιστή, µπορεί να τα δώσει σε πιο σηµαντικά 

πράγµατα, κατ’ επιλογήν φυσικά, όπως για παράδειγµα σε ένα καλό πρόσθετο. 

2. Υψηλότερη προσβασιµότητα – αλλαγές και προσθήκη περιεχοµένου στη σελίδα 

µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε υπολογιστή στον κόσµο µε πρόσβαση στο internet  

3.  Συνοχή – ανεξάρτητα από το πλήθος των αναρτήσεων ή των σελίδων που 

προστίθενται, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν κουράζονται. 

4. Φιλικό στην κοινωνική δικτύωση – µπορεί κανείς να ολοκληρώσει τις αναρτήσεις 

του µέσω γνωστών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, twitter , 

Instagram  κλπ., αντί να πηγαίνει στην καθεµία, να κάνει είσοδο και µετά να ποστάρει 

ότι πρόσθεσε κάτι νέο στην σελίδα  

5. Πολυµέσα – µπορεί κανείς να προσθέσει εύκολα ήχο και βίντεο στις αναρτήσεις του. 

6. Μηχανές αναζήτησης – η παραγωγή του κώδικα έχει συνοχή και δεν περιέχει 

εξεζητηµένες εντολές HTML. Επίσης , µε τη σωστή διαµόρφωση, µπορεί να κάνεις 

να προσαρµοστεί κάθε σελίδα ή ανάρτηση ώστε να τους δώσει περισσότερες 

πιθανότητες να ανέβουν ψηλά στα αποτελέσµατα των µηχανών  αναζήτησης 

7. Προσέλκυση των µηχανών – καθώς ποστάρει κανείς περισσότερο περιεχόµενο, 

αυτή η ενέργεια θα προσελκύσει τα λεγόµενα Google robots και τις άλλες µηχανές 

αναζήτησης σα µαγνήτης. Τα εικονικά αυτά ροµπότ θα ψάξουν ολόκληρη την 

ιστοσελίδα, αναζητώντας νέο περιεχόµενο και νέες σελίδες τις οποίες , µπορούν να 

ενσωµατωθούν στον κατάλογο των αποτελεσµάτων. Οι νέες σελίδες θα 

κατηγοριοποιηθούν σε ώρες, ακόµα και λεπτά αφού προστεθούν στην ιστοσελίδα  

8. ∆υνατότητα επέκτασης – δε χρειάζεται να ενηµερωθεί κανείς την πλοήγηση καθώς 

προσθέτει νέες σελίδες. Οι σύνδεσµοί τους θα προσθέτουν αυτόµατα βασισµένοι σε 

ποια κατηγορία αντιστοιχίζονται οι αναρτήσεις και  οι σελίδες. Αυτό συµβαίνει στο 
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χώρο του διαχειριστή, αντί να τροποποιούνται χειροκίνητα τα JavaScript µενού και τα 

πολύπλοκα php αρχεία. 

9. Γρήγορη εκµάθηση  - µαθαίνοντας να τροποποιεί κανείς το περιεχόµενο, να 

προσθέτει νέες σελίδες, φωτογραφίες είναι τόσο εύκολο όσο να µάθει κανείς το 

Microsoft word. Ανακαλύπτοντας µια φορά τις διαδικασίες, δε µένει κανείς αρχάριος 

για πολύ. Χάρη στην πληθώρα οδηγιών και tutorials που υπάρχουν OnLine ,µπορεί 

κανείς να µάθει πολύ γρήγορα αυτό που χρειάζεται. 

10. Βελτιωµένη ασφάλεια – ένα από τα επιχειρήµατα εναντίον του WordPress ή 

οποιαδήποτε άλλου  blog λογισµικού που χρησιµοποιούν πρόσθετα, είναι ότι χάκερς 

µπορούν να εισβάλουν στην ιστοσελίδα. Στην πραγµατικότητα, το αντίθετο ισχύει: αν 

γίνει σωστά η εγκατάστασή του, η ιστοσελίδα είναι ασφαλής από χάκερς 

περισσότερο από ένα κοινό website. Αυτό συµβαίνει γιατί η διαδικασία της 

εγκατάστασης είναι σύνθετη και έχει παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν την 

ασφάλεια της σελίδας σε διάφορα επίπεδα. 

11. Ενθαρρύνει τους επισκέπτες –  καθώς νέο περιεχόµενο προστίθεται συχνά, ολοένα 

και περισσότεροι επισκέπτες ενθαρρύνονται να µπουν στην ιστοσελίδα. Εδώ παίζουν 

ρόλο τα λεγόµενα real simple syndication τα οποία στέλνουν αυτόµατα ειδοποιήσεις 

µέσω  mail ότι ανέβηκαν νέες αναρτήσεις. Αυτές οι αναρτήσεις ωθούν τους παλιούς 

επισκέπτες να επανέλθουν στην ιστοσελίδα να διαβάσουν πχ. Τη συνέχεια ενός 

άρθρου. Αυτό δεν είναι το µέλλον της εξέλιξης της επικοινωνίας σε µερικά χρόνια 

αλλά το πως είναι τώρα στις µέρες µας. 

12. Γρήγορη ενηµέρωση περιεχοµένου – κάνοντας συχνές αναρτήσεις και µοιράζονται 

κανείς την άποψή του  µέσω ενός blog  αυξάνει τη δυνατότητα σύναψης στενότερων 

σχέσεων µε ένα κοινό απ’ ότι µέσω ενός παραδοσιακού website. Γιατί συµβαίνει 

αυτό? Γιατί τα κοινά websites καθυστερούν πολύ στη µορφοποίηση. Ακόµα και όταν 

ανοίξει κανείς το Dreamweaver και να αντιγράψει µια σελίδα ώστε να την 

επεξεργαστεί και να δηµιουργήσει µια νέα πάλι θα πρέπει να φορµάρει το 

περιεχόµενο, να το ανεβάσει στο σωστό directory, να θέσει τα δικαιώµατα ,κλπ. Η 

προσθήκη νέων σελίδων στο wordpress γίνεται κυριολεκτικά σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Καµία φορά δεν υπάρχει η χρονική πολυτέλεια του να προσθέτεις περιεχόµενο µε τον 

παραδοσιακό τρόπο. Και όταν το περιεχόµενο έχει να κάνει µε δραστηριότητες σε µία 

επιχείρηση, η ταχύτητα ανανέωσης είναι σηµαντικός παράγοντας. 
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13. Αµφίδροµη επικοινωνία µε τους επισκέπτες – µέσω της χρήσης των σχολίων, δεν 

υπάρχει πλέον ο περιορισµός της µονόδροµης επικοινωνίας µε τους επισκέπτες, όπως 

θα ήταν σε ένα παραδοσιακό website. Φυσικά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 

προσθέτει κανείς µια φόρµα << επικοινωνήστε µαζί µας >>, αλλά τα σχόλια 

επιτρέπουν αµφίδροµη συζήτηση µεταξύ συγγραφέα και του αναγνώστη. Επίσης, 

κάθε φορά που κάποιος κάνει ένα σχόλιο  σε µία ανάρτηση, οι λέξεις –κλειδιά που 

συµπεριλαµβάνονται σε καθεµία, βοηθάνε στο να γίνει καλύτερη συζήτηση.  

14. Άµεση αναγνώριση των δηµοφιλέστερων θεµάτων στο κοινό -  αν κάποιος για 

παράδειγµα, δηµιουργήσει δέκα αναρτήσεις µε ένα δύο σχόλια στην καθεµία, ή 

ακόµα και κανένα και ξαφνικά δηµιουργήσει µια ανάρτηση η οποία αποφέρει δέκα 

και πλέον σχόλια, καταλάβει αµέσως ότι το θέµα της ανάρτησης προκαλεί 

ενδιαφέρον. Αυτή είναι µια χρήσιµη ευκαιρία που δεν υπάρχει συνήθως σε ένα κοινό 

website, εκτός αν πληρώσει κανείς για έρευνες και συλλογή στατιστικών στοιχειών. 

15. Αυτόµατη σύνδεση rss –  οι αναρτήσεις των blog αυτόµατα µετατρέπονται σε rss 

ενηµερώσεις και συνδέονται µε άλλα blogs  

16. ∆ωρεάν είσοδος στο yahoo – όταν  υποβάλλει κανείς τις ενηµερώσεις rss 

χειροκίνητα στο yahoo δε χρειάζεται να πληρώσει το ποσό των $299, καθώς η 

ιστοσελίδα κατηγοριοποιείται δωρεάν στη µηχανή αναζήτησης. Επίσης προσθέτοντας 

ενηµερώσεις rss στο msn ή στο Bing, είναι ο γρηγορότερος τρόπος να 

κατηγοριοποιηθεί  η ιστοσελίδα. 

17. Απόλυτος έλεγχος των συζητήσεων – στα κοινά websites ο παραδοσιακός τρόπος 

επικοινωνίας µε τους επισκέπτες ήταν να προσθέσει κανείς ένα forum ή ένα χώρο  

chat. Το πρόβληµα µε αυτό τον τρόπο ήταν ότι έπρεπε να προστατεύονται  οι 

αναρτήσεις από spammers και να διαγράφονται τυχόν συζητήσεις και ανεπιθύµητοι 

λογαριασµοί οι οποίοι απειλούσαν την ακεραιότητα της ιστοσελίδας. Με τα 

WordPress ιστολογία, αυτό άλλαξε. Ο διαχειριστής ξεκινάει τη συζήτηση. Οι 

επισκέπτες σχολιάζουν, αλλά τα σχόλια τους πρέπει πρώτα να εγκριθούν πριν κανείς 

τα δει ανεβασµένα στην ιστοσελίδα. Αυτός είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος 

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

ιστοσελίδας από ανεπίτρεπτα σχόλια. 
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18. Αναθεώρηση των ιδεών – έχοντας τη δυνατότητα προσθήκης περιεχοµένου στην 

ιστοσελίδα µε έναν εύκολο, γρήγορο τρόπο, χωρίς την ανάγκη τεχνικών γνώσεων, 

µπορεί να εκπλαγεί κανείς µε το τι ιδέες του << τι να προσθέσω >> δεν αποτελούν 

πια πρόβληµα. ∆εν υπάρχουν πια όρια του τι µπορεί να ανεβάσει κανείς σε ένα blog. 

19. Αυξηµένη λειτουργικότητα µε χαµηλότερο κόστος – µέσω των πρόσθετων, τα 

οποία απαιτούν µια στάνταρ διαδικασία εγκατάστασης τριών βηµάτων, µπορεί κανείς 

να απογειώσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του, πολλές φορές µε µηδενικό 

κόστος.  

20. Παγκόσµια πλατφόρµα – µε τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση, οι web designers 

και οι πάροχοι υπηρεσιών internet εκµηδενίζονται όλο και πιο γρήγορα. Με τα κοινά 

websites, πολύ σπάνια ένας νέος πάροχος θα συµφωνήσει να συνεχίσει από κει που 

σταµάτησε ο πρώτος  designer/developer.  Το αποτέλεσµα θα είναι να χρεωθεί ο νέος 

πάροχος τις υπηρεσίες του σαν να ξεκινούσε από το µηδέν. Αντίθετα ο καθένας µε 

βασικές γνώσεις php και MySQL µπορεί να µπει στο site του WordPress σε 

δευτερόλεπτα και να κάνει ότι πρέπει να κάνει στη θέση εκείνου που το ξεκίνησε.  

21. Μειωµένη απώλεια εργασίας – το περιεχόµενο που άλλαξε, µπορεί να αποθηκευτεί 

αυτόµατα καθώς κανείς πληκτρολόγηση, ακόµα και αν δεν έχει δηµοσιευτεί. 

22. Συµβατότητα µε τα κινητά – δε χρειάζεται η δηµιουργία ενός δεύτερου website για 

κινητά τηλέφωνα. Το WordPress  αυτόµατα αναγνωρίζει αν κάποιος προβάλλει την 

ιστοσελίδα µέσα από έναν web browser ή µια κινητή συσκευή και διαµορφώνει την 

σωστή προβολή της. 

3.3  ∆υνατότητες του WordPress 

      Η παρακάτω λίστα περιλαµβάνει κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά και δυνατότητες 

του WordPress. Εντούτοις, υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες προσθετά (plugins) που 

επεκτείνουν τις δυνατότητες του, εποµένως η λειτουργικότητα είναι σχεδόν άπειρη. Επίσης, 

έχει κανείς την ελευθερία να τροποποιήσει τον κώδικα όπως επιθυµεί χωρίς κάποιο επιπλέον 

κόστος. 

 Πλήρης συµµόρφωση µε τα πρότυπα:  κάθε κοµµάτι κώδικα του WordPress 

συµµορφώνεται πλήρως µε τα πρότυπα του w3c, έναν διεθνή οργανισµό ανάπτυξης κανόνων 

και προτύπων για θέµατα που αφορούν την δηµιουργία ιστοσελίδων. Αυτό είναι σηµαντικό, 
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όχι µόνο για την διαδραστικότητα των σηµερινών browser,   αλλά και για την προώθηση 

συµβατότητας των εργαλείων για τις επόµενες γενιές.  

  ∆εν  χρειάζεται ανοικοδόµηση: οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές συµβούν κατά την αλλαγή 

θεµάτων ή εισαγωγή δεδοµένων, µπορούν να γίνουν εύκολα χωρίς την ανοικοδόµηση των 

στατικών σελίδων. 

Οι σελίδες του WordPress  :  οι σελίδες επιτρέπουν σε κάποιον να διαχειριστεί το 

περιεχόµενο εύκολα, ώστε για παράδειγµα να έχεις κάνει µια στατική σελίδα την οποία 

µπορεί να την διαχειριστεί µέσω του WordPress. 

Τα θέµατα στο WordPress  : τα θέµατα µπορούν να  βοηθήσουν από τη σχεδίαση ενός 

απλού ιστολογίου µέχρι µιας σύνθεσης ιστοσελίδας. Μπορεί κανείς να έχει πολλά θέµατα µε 

τελείως διαφορετικό στυλ και να αλλάξει από το ένα στο άλλο. 

Σχόλια : οι επισκέπτες της µιας ιστοσελίδας µπορούν να αφήσουν σχόλια σε ξεχωριστές 

αναρτήσεις, στις οποίες µπορεί ο διαχειριστής να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη 

δυνατότητα αυτή . 

Προστασία από spam :  το WordPress περιέχει δυνατά εργαλεία όπως µια ενσωµατωµένη 

µαύρη λίστα και έναν µηχανισµό ελέγχου και διαχείρισης σχολίων spam στην ιστοσελίδα 

καθώς και µια σωρεία από plugins που αυξάνουν αυτή την δυνατότητα. 

Προστασία κωδικών :   µπορεί κανείς να βάλει κωδικό σε ξεχωριστές αναρτήσεις ώστε να 

µην είναι ορατές στο κοινό. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ιδιωτικών αναρτήσεων οι οποίες 

µπορούν µόνο να είναι ορατές στον δηµιουργό τους. 

Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθµιση :  αν ακολουθήσει µια φορά κανείς τα βήµατα για 

την εγκατάσταση και την  αναβάθµιση του WordPress, µετά η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. 

Έξυπνη µορφοποίηση κειµένου : πολλά συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, αν κανείς 

έπρεπε να γράψει ένα τµήµα html , χαλάνε τη µορφοποίηση βάζοντας σηµάνσεις µετά από 

κάθε νέα γραµµή χωρίς καµία διάκριση. Αυτό µε το   WordPress µπορεί να αποφευχθεί σε 

σηµεία που ήδη ο προγραµµατιστής έχει βάλει αλλαγές γραµµών και δικές του σηµάνσεις 

χωρίς να ανησυχεί µη χαλάσει ο κώδικας. 

Πολλαπλοί συγγραφείς  :  το σύστηµα των χρηστών επιτρέπει µέχρι 10 επίπεδα χρηστών µε 

διαφορετικά και τροποποιούµενα δικαιώµατα σε ότι αφορά τη δηµοσίευση, τροποποίηση, τις 

επιλογές, κ.α. 
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Κάντε πολλά ping :  το WordPress υποστηρίζει το µηχανισµό ping-o-matic, που σηµαίνει 

ισχυρή έκθεση της ιστοσελίδας στις µηχανές αναζήτησης.  

3.4 JIGOSHOP (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-

ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 

  Το JIGOSHOP είναι µία επέκταση που προσθέτει λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εµπορίου 

σε δικτυακούς τόπους που έχουν αναπτυχθεί µε wordpress. Εγκαθίσταται εύκολα µε τον 

πυρήνα του να εξυπηρετεί τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(προβολή προϊόντων, διαχείριση παραγγελιών). Ωστόσο διατίθενται µεγάλος αριθµός από 

πρόσθετα τα οποία µπορούν να ικανοποιήσουν µεγάλη γκάµα απαιτήσεων επιχειρηµατιών 

που θέλουν να επενδύσουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Επίσης ο διαχειριστής του wordpress 

website έχει την  δυνατότητα να επιλέξει από µία µεγάλη ποικιλία θεµάτων προκειµένου να 

δώσει στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος την επιθυµητή δοµή και 

παρουσίαση. Μπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία τόσο στην πώληση υλικών όσο και άυλων 

αγαθών. ∆εν είναι τόσο δηµοφιλές όσο το wp-ecoomerce και το woocommerece αλλά δεν 

υπολείπεται σε λειτουργικότητα. Υποστηρίζεται από αρκετά ικανοποιητικού πλήθους 

κοινότητα χρηστών µε αποτέλεσµα ένας διαχειριστής να µπορεί εύκολά να ανακαλύπτει 

λύσεις σε όποια ζητήµατα ανακύψουν. Η οµάδα ανάπτυξής του (wp-ecoomerce) από την 

οµάδα αυτή προήλθε και η οµάδα ανάπτυξης του (woocommerce) παρουσιάζεται αρκετά 

δραστήρια και τροφοδοτεί το διαδίκτυο συχνά µε αναβαθµίσεις και νέες προτάσεις. 

Παρέχονται αρκετά πρόσθετα για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του παρά το γεγονός 

ότι η βασική του έκδοση παρέχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα και µάλιστα µε χαρακτηριστικά φιλικό περιβάλλον . Αποτελεί καλή επιλογή για 

διαχειριστές ηλεκτρονικών καταστηµάτων οι οποίοι έχουν µέση εξοικείωση µε το wordpress.    
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4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

Τι είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο. Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως 

ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από τις 

επιχειρήσεις για τους καταναλωτές, χωρίς την χρήση εγγράφων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

θεωρείται παγκοσµίως ως η αγορά και πώληση προϊόντων αλλά και κάθε είδους συναλλαγή 

που πραγµατοποιείται µόνο σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:business 

to business ή B2B(Cisco),business to customer ή B2C(Amazon) και τέλος customer to 

customer ή C2C(eBay). Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής χρησιµοποιούνται 

πολύπλοκοι προγραµµατιστικοί µηχανισµοί και το κατάλληλο λογισµικό το οποίο επιτρέπει 

την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάµεσα στις 

δύο πλευρές (µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που 

εµπλέκονται στη συγκεκριµένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, κάθε µορφή συναλλαγής 

πραγµατοποιείται µόνο µέσω υπολογιστών, παρακάµπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και 

τα έγγραφα µέσα ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη 

χρήση στοιχείων.  

4.1 Το ιστορικό του ηλεκτρονικού εµπορίου σε δεκαετίες  

∆ΕΚΑΕΤΙΑ του 70΄:Εµφανίζονται τα συστήµατα ηλεκτρονικής µεταφοράς χρηµατικών 

πόρων (EFT)µεταξύ τραπεζών που χρησιµοποιούν ιδιωτικά ασφαλή δίκτυα. Τα συστήµατα 

EFT  αλλάζουν τη µορφή των αγορών.  

∆εκαετία του 80΄: Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην 

αρχιτεκτονική της ανταλλαγής µηνυµάτων (συστήµατα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ) 

αποκτούν σηµαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν  

µε βασικό µέσο το χαρτί µπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Οι 

συναλλαγές που παλιότερα απαιτούσαν έντυπα όπως παραγγελιές αγοράς , συνοδευτικά  

έγγραφα  και επιταγές πληρωµής , µπορούν να γινούν κατά ένα µέρος ή στο σύνολο τους 

ηλεκτρονικά , µε δοµηµένο τρόπο , χάρη στα συστήµατα  EDI  ή µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 
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 Στα τέλη του 80΄ και αρχές του 90΄:  Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν  µια νέα µορφή 

κοινωνικής επικοινωνίας , µε δυνατότητες , όπως: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) , 

ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing) και ηλεκτρονική συνοµιλία (IRC), οµάδες συζήτησης 

(newsgroups , forums) , µεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται 

φθηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς  τηλεπικοινωνιών.  

Μέσα της δεκαετίας του 90΄ : Η εµφάνιση του Παγκόσµιου Ιστού  (www) στο Internet  και  

η επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιµοποιούν λειτουργικά 

συστήµατα τύπου Windows προσφέρουν µεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας  το πρόβληµα της 

δηµοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται 

ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγµατοποίηση  µεγάλου όγκου συναλλαγών , ενώ 

συγχρόνως  διευκολύνει την παράλληλη λειτουργεία  πολλών διαφορετικών επιχειρηµατικών  

δραστηριοτήτων επιτρέποντας σε µικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες  µε 

πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 

Τέλη της δεκαετίας του 90΄ :  Η καθιέρωση µεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχοµένου και 

εξακρίβωσης της ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών µηνυµάτων, καθώς και η σχετική 

προσαρµογή της νοµοθεσίας στους τοµείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών 

καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

   

4.2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο σήµερα 

 Σήµερα, πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική διαθέτουν τα 

προϊόντα τους µέσω του διαδικτύου. Στην χώρα µας, αν και υπάρχει µια σχετική 

καθυστέρηση, οι εξελίξεις είναι σηµαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρίες και 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Επιπλέον υπάρχουν ήδη στη 

Ελλάδα και εταιρίες που προσφέρουν λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου σε επιχειρήσεις που 

έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, 

ο κύριος λόγος που µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι για να 

προσελκύσει αγοραστικό κοινό πέρα από τα όρια της γεωγραφικής της έδρας, αυξάνοντας 

έτσι τις πωλήσεις των προϊόντων της και κατά συνέπεια τα έσοδά της. Νέες τεχνικές 

προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών µέσω internet γίνονται γνωστές, ανοίγουν νέες θέσεις 

εργασίας(web designers,programmers,internet marketing κτλ.), διαφηµιστικά δίκτυα 
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αναδιανέµουν το ηλεκτρονικό χρήµα και γενικά ένας νέος κόσµος γύρω από το εµπόριο 

αρχίζει να δηµιουργείται. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε πως ολόκληρη η παγκόσµια 

οικονοµία αρχίζει να µεταφέρεται πια online. Ο όγκος του ηλεκτρονικού χρήµατος που 

κινείται παγκοσµίως είναι τεράστιος. Τα κέρδη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι 

σηµαντικά όπως επίσης και οι φόροι και τα έσοδα για το κράτος.  

4.3 Η λειτουργεία του ηλεκτρονικού εµπορίου  

Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος ένα είδος on-line 

καταλόγου µε όλα τα προϊόντα τους, µε λεπτοµερή χαρακτηρίστηκα , µε πολλές 

φωτογραφίες και βίντεο και τις αντίστοιχες τιµές τους. Από την άλλην πλευρά, οι 

ηλεκτρονικοί πελάτες έχουν στην διάθεσή τους το «καλάθι» στο οποίο στοιβάζουν τα 

προϊόντα  που επιθυµούν να αγοράσουν και έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους  από το 

site,δίνουν την τελική παραγγελιά τους, η οποία κ εκτελείται αυτόµατα. Οι πληρωµές όπως 

και οι παραγγελίες, γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, µέσω της πιστωτικής κάρτας του 

καταναλωτή η οποία χρεώνεται µε το αντίστοιχο ποσό  βεβαία υπάρχουν και οι περιπτώσεις 

που µπορείς να πληρώσεις µε αντικαταβολή. Θα λέγαµε πως το ηλεκτρονικό εµπόριο στις 

µέρες µας απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητος µε το τι προσφέρει στον 

καταναλωτή επιχειρήσεις για παράδειγµα που παράγουν βιοµηχανικά προϊόντα και δη 

βιοµηχανικά  τα οποία δεν διακρίνονται για την  µοναδικότητα τους και δεν χρειάζεται ο 

αγοραστής κατά κάποιο τρόπο να τα δοκιµάσει πριν τα αγοράσει όπως τα βιβλία, εισιτήρια, 

cd, διάφορα είδη δώρων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν απαιτούν κάποιο 

είδους test drive, προγράµµατα software, καινούργια αυτοκίνητα κλπ. 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες  

• Επιχειρήσεις : ως εφαρµογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του 

αυτοµατισµού των συναλλαγών και της ροής εργασιών. 

• Υπηρεσίες : ως µηχανισµός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυµία 

προµηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, µεγαλύτερη ταχύτητα 

εκτέλεσης συναλλαγών και µικρότερο κόστος.  

• Απόσταση : ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του 

internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση  
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• Επικοινωνία : ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληρωµών µέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.   

 

4.4 ∆υνατότητες, Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού 

εµπορίου  

Μερικές από τις βασικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι εξής: 

 • Αναζήτηση προϊόντων ανά κατηγορία ή είδος.  

• Καλάθι αγορών. 

 • Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τα στοιχεία του και µε τη χρήση κωδικού και 

username να βλέπει το αρχείο των παραγγελιών.  

• ∆ιαφορετικά είδη συναλλάγµατος.  

• Υπολογισµός φόρων µε βάση διάφορα στοιχεία (βάρος, περιοχή, κ.α.).  

• Υπολογισµός εξόδων αποστολής µε βάση διάφορα στοιχεία (βάρος, περιοχή, κ.α.).  

 

Πλεονεκτήµατα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι: 

• Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµά παραµένει ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σηµαίνει ότι 

οποιαδήποτε στιγµή εµείς θελήσουµε και µπορέσουµε, έχουµε την δυνατότητα να 

αγοράσουµε οτιδήποτε.  

• Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα σε σχέση µε ένα φυσικό έχει χαµηλότερα έξοδα άρα κατά 

συνέπεια και χαµηλότερο κόστος στα προϊόντα του.  

• Η αγορά πια ξεφεύγει από τα σύνορα της πόλης ή της χώρας και γίνεται παγκόσµια. 

 • Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άµεση χωρίς ο καταναλωτής να περιµένει στην ουρά. 

Άρα, µπορούµε να πούµε πως ο καταναλωτής µπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει, όποτε το 

θέλει και το βασικότερο από όπου θέλει, ενώ αυτός µπορεί να βρίσκεται µέσα στο σπίτι του 

ή στη δουλειά του.  

Μερικά γενικά µειονεκτήµατα:  
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• Πρόσθετο κόστος υποδοµών για τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν σε φυσικό 

κατάστηµα αλλά και για τους καταναλωτές. 

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

προστασία προσωπικών δεδοµένων . 

 • Έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα στον έµπορο και τον καταναλωτή αφού δεν υπάρχει 

φυσική επαφή.  

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

θα πραγµατικά θα αγοράσει. 

 

4.5 Πληρωµές στο Ηλεκτρονικό εµπόριο 

4.5.1 Εισαγωγή 

Η εξάπλωση του διαδικτύου και κυρίως στον τοµέα του εµπορίου επέφερε και κάποιες 

σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο των οικονοµικών συναλλαγών. ∆ηµιουργήθηκε η ανάγκη 

εύρεσης νέων τρόπων για χρηµατικές συναλλαγές, ασφαλείς, ταχύτερες και κατά το δυνατόν 

αυτοµατοποιηµένες. Θα ήταν αδύνατη η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού εµπορίου αν παρέµενε 

ο παραδοσιακός τρόπος πληρωµών µε ‘µετρητά’ και ‘επιταγές’ µιας και ο πωλητής και ο 

αγοραστής δεν είναι απαραίτητα σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους, δεν γνωρίζονται και δεν 

υπάρχει µία προσωπική επαφή. Αυτό το σοβαρό πρόβληµα οδήγησε σε κάποιες λύσεις που 

είναι σήµερα διαθέσιµες. Οι πιο γνωστές µέθοδοι πληρωµής σε ελληνικά και διεθνή 

ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι µε Πληρωµή αντικαταβολή, κατάθεση του ποσού σε 

τραπεζικό λογαριασµό, πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές επιταγές, έξυπνες κάρτες και τέλος 

paypal το οποίο είναι και ευρέως αποδεκτό.  

4.5.2 Πληρωµή µε αντικαταβολή  

Μια λύση αρκετά ασφαλής και αποδεκτή από µεγάλο κοµµάτι του αγοραστικού κοινού στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η πληρωµή των αγορασθέντων προϊόντων µε αντικαταβολή. Είναι 

αρκετά διαδεδοµένη µέθοδος για συναλλαγές πωλητή-αγοραστή που βρίσκονται σε 

απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο ο πωλητής στέλνει το προϊόν µε ταχυδροµείο ή ιδιωτική 

εταιρία µεταφορών µε την εντολή να παραδοθεί το προϊόν στον αγοραστή και την 

προϋπόθεση της καταβολής του χρηµατικού ποσού στην ταχυδροµική εταιρία. Το χρηµατικό 
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πόσο αυτό είναι η τιµή πώλησης του προϊόντος µε κάποιες επιπλέον µικρές χρεώσεις που 

περιλαµβάνουν τα έξοδα αποστολής. Αφού η ταχυδροµική εταιρία εισπράξει το ποσό και 

παραδώσει το προϊόν, επιστρέφει τα χρήµατά αυτά στον πωλητή. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται αρκετά από τους καταναλωτές γιατί πληρώνουν µε την παραλαβή του 

προϊόντος, πράγµα που προσφέρει αίσθηµά ασφάλειας. Αντίστοιχα και ο πωλητής 

απαλλάσσεται εντελώς από την διαδικασία της είσπραξης των χρηµάτων, αφού την 

διαδικασία αυτή την αναλαµβάνει η ταχυδροµική εταιρία. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και 

µειονεκτήµατα σε αυτό τον τρόπο πληρωµής. Μερικά από αυτά είναι, η πιθανή καθυστέρηση 

είσπραξης του αντιτίµου της αγοράς του προϊόντος από την πλευρά του πωλητή, το επιπλέον 

κόστος που απαιτεί συνήθως η ταχυδροµική εταιρία προκειµένου να αναλάβει την είσπραξη 

του ποσού της αντικαταβολής από τον αγοραστή. Επίσης αυτός ο τρόπος είναι αδύνατος στις 

περιπτώσεις που ο αγοραστής και ο πωλητής βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Ακόµα ένα 

µειονέκτηµά είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον 

αγοραστή, θα επιστραφεί στον πωλητή, ο οποίος θα πληρώσει τα έξοδα της µεταφοράς χωρίς 

να έχει κέρδος από το προϊόν. Τέλος ένα επιπλέον πρόβληµα είναι το ότι ο αγοραστής θα 

πρέπει να πληρώσει πρώτα την µεταφορική εταιρία και ύστερα να ανοίξει το πακέτο της 

παραγγελίας του. Έτσι δεν µπορεί να επιβεβαιώσει εξ’ αρχής αν η παραγγελία του είναι 

σωστή. 

4.5.3  Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό  

Μια άλλη µέθοδος πληρωµής που εφαρµόζεται σε αγορές από απόσταση είναι η κατάθεση 

χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό του πωλητή. Είναι αρκετά παλιά µέθοδος αλλά αρκετά 

χρήσιµή σε περιπτώσεις όπου η αντικαταβολή δεν ήταν εφικτή. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι 

ιδιαίτερα δηµοφιλής τρόπος από τους αγοραστές γιατί απαιτείται η επίσκεψη σε τράπεζα µε 

ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη ταλαιπωρίας και χαµένου χρόνου. Επίσης ο αγοραστής έχει 

την αγωνία για το αν ο πωλητής θα του στείλει το προϊόν. Ακόµα ένα µείον είναι κάποια 

επιπλέον έξοδα προς τον αγοραστή για την αποστολή των χρηµάτων, µε τη µορφή 

προµήθειας της τράπεζας. Από την πλευρά του ο πωλητής πρέπει να ενηµερωθεί και να 

επαληθεύσει την αποστολή χρηµάτων από τον αγοραστή ώστε να στείλει το προϊόν. Αυτό 

συνεπάγεται µµεγάλη καθυστέρηση στην εµπορική διαδικασία. Μια µικρή παραλλαγή αυτού 

του τρόπου πληρωµών, είναι η κατάθεση χρηµάτων µέσω των ΑΤΜ των τραπεζών. Το µόνο 

βέβαια που κερδίζει κανείς είναι η γρήγορη και 24ωρη εξυπηρέτηση.  
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4.5.4 Πιστωτικές κάρτες  

Μια αρκετά δηµοφιλής και σύγχρονη µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών είναι η χρήση 

πιστωτικών και κάθε είδους καρτών. Σχεδόν το σύνολο των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

υποστηρίζουν οπωσδήποτε µέθοδος πληρωµής µε κάρτες. Οι πρώτες κάρτες που γνώρισαν 

την αποδοχή του κοινού ήταν οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες στην ουσία δίνουν τη 

δυνατότητα στον καταναλωτή να αγοράσει χωρίς να έχει άµεσα διαθέσιµα τα χρήµατα. Ο 

καταναλωτής χρεώνεται µε πίστωση και µπορεί να εξοφλήσει τα χρήµατα της πίστωσης 

αργότερα µε δόσεις, συνήθως όµως µε µεγάλο επιτόκιο. Μια άλλη µµορφή καρτών, οι 

χρεωστικές, µπαίνουν µε ταχύς ρυθµούς στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι χρεωστικές κάρτες 

συνδέονται µε έναν τραπεζικό λογαριασµό και όταν ο καταναλωτής επιθυµεί µία αγορά ενός 

προϊόντος, βάζει το ακριβές χρηµατικό ποσό στον λογαριασµό του και το ποσό αυτό 

µεταφέρεται άµεσα στον λογαριασµό του πωλητή. Η κάρτα αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι 

προστατεύει τον καταναλωτή από ανεξέλεγκτες αγορές και ταυτόχρονα από την υπέρογκη 

χρέωση για την αγορά ενός προϊόντος. Οι πληρωµές µε κάρτες προσφέρουν αρκετά 

πλεονεκτήµατα. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται άµεσα, ότι ώρα θελήσουµε µιας και ο έλεγχος 

και η µεταφορά των χρηµάτων γίνεται αυτοµατοποιηµένα. Αυτή η γρήγορη και εύκολη 

µέθοδος πληρωµής είναι ένας σηµαντικός λόγος για την µεγάλη αποδοχή τους από το κοινό. 

Όµως θα δούµε πως η εύκολη ορθολογική χρήση τους ανοίγει εύκολα κάποια παράθυρα σε 

επιτήδειους για απάτες µε τη βοήθεια των καρτών αυτών. 

4.5.5  Έξυπνες κάρτες (smart cards)  

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν εξέλιξη των καρτών µαγνητικής λωρίδας (παθητικό µέσο  

αποθήκευσης, τα περιεχόµενα του οποίου µπορούν να διαβαστούν και να αλλαχθούν). Οι 

έξυπνες κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και παρέχουν 

δυνατότητες κρυπτογράφησης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για την ασφάλεια 

των περιεχοµένων τους. Σήµερα επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση ότι οι Smart Cards είναι 

τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες, µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται το µεγάλο εύρος των 

δυνατοτήτων τους. Η τεχνολογία των έξυπνων καρτών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες 

χρήσης στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη δηµόσια διοίκηση. Μια έξυπνη κάρτα έχει το 

µέγεθος µιας κανονικής πιστωτικής κάρτας, στην οποία έχει ενσωµατωθεί ένα 

ολοκληρωµένο κύκλωµά (chip). Το chip αυτό συνήθως είναι ένας µικροεπεξεργαστής. Το 

βασικότερο πλεονέκτηµα τους είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιγραφούν. 



 

Wikipedia (2018). Τεχνολογίες και ασφάλεια στο διαδίκτυο στο: 

https://el.wikipedia.org/wiki/τεχνολογιεςκαιασφαλεια 

 

 

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η ευρεία διάδοση του διαδικτύου, ως ένα παγκόσµιο µέσο µεταφοράς και ανταλλαγής 

πληροφοριών επιτρέπει στους χρήστες του, καθώς και στις σύγχρονες επιχειρήσεις τη 

χρησιµοποίηση του για άµεση επικοινωνία, είτε µε σκοπό την κοινωνική επαφή, είτε µε 

συνεργάτες και προµηθευτές µε σκοπό τη διεκπεραίωση εµπορικών συναλλαγών. 

Είναι αντιληπτό ότι σε αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη του, οφείλονται διάφορα προβλήµατα 

ασφάλειας πληροφοριών, που αφορούν στην εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας – 

µυστικότητας ,ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των διακινούµενων δεδοµένων. 

Συγκεκριµένα για να γίνει αντιληπτή η φύση των προβληµάτων αναπτύσσουµε τους όρους  

1. Εµπιστευτικότητα :  Είναι έννοια στενά συνδεδεµένη µε την ιδιωτικότητα  και την 

µυστικότητα. Αναφέρεται στην µη αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών σε 

χρήστες που δεν έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

2. Ακεραιότητα : Αφορά την δυνατότητα τροποποιήσεων των πληροφοριών. Το 

σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει τέτοιες ενέργειες µόνο σε κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες . Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ακρίβεια και η 

πληρότητα των διακινούµενων δεδοµένων. 

3. ∆ιαθεσιµότητα:  Αναφέρεται στην δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις πληροφορίες , 

στις υπηρεσίες και γενικότερα σε όλους τους πόρους της πληροφορικής τεχνολογίας 

όταν ζητούνται, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι κάθε µεταφορά πληροφορίας, θα πρέπει σαφώς να είναι ασφαλής 

και αξιόπιστη. Ειδάλλως οι χρήστες του διαδικτύου δεν θα έχουν την πεποίθηση  ότι η 

επικοινωνία τους  και τα δεδοµένα που ανταλλάσσουν, είναι ασφαλής από µη 

εξουσιοδοτηµένη  πρόσβαση ή παραποίηση, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

στο να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο διακίνησης κρίσιµων πληροφοριών τους όπως 

π.χ αριθµός πιστωτικών καρτών. Οι ασφαλείς συναλλαγές είναι καθοριστικά σηµαντικές, 

διότι καθιερώνουν την  εµπιστοσύνη για την  οποιαδήποτε ηλεκτρονική εταιρεία. Θα ήταν 
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παράλειψη να µην αναφερθεί, ότι σε κάθε επαγγελµατική επικοινωνία υπάρχουν τέσσερα 

πράγµατα που πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιηθούν, για να οριστεί εµπιστοσύνη : 

1. Η ταυτότητα κάθε οµάδας που επικοινωνεί 

2. Η εγγυηµένη µυστικότητα των συναλλαγών 

3. Η πίστη ότι η συναλλαγή δεν έχει τροποποιηθεί  

4. ∆εν αµφισβητείται το γεγονός ότι η συναλλαγή έχει πραγµατοποιηθεί  

5.1 Κίνδυνοι ηλεκτρονικών συναλλαγών     

Προκειµένου να εστιάσουµε στους κινδύνους που απειλούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα 

πρέπει να ορίσουµε τι εστί κίνδυνος. 

Κίνδυνος  λοιπόν, είναι κάθε απειλή που σκοπός έχει να βλάψει την ακεραιότητα των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και να εκµεταλλευτεί οπουδήποτε πληροφορία, που πρέπει να 

αποκοµίσει παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την 

διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι :  

• Η υποκλοπή δεδοµένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών. Το γεγονός αυτό, 

συµβαίνει όταν ο χρήστης καταφέρνει να υποκλέψει δεδοµένα που µεταδίδονται σε 

µια διαδικτυακή επικοινωνία. Ενδεχόµενη ζηµία σε αυτή την περίπτωση είναι η 

παράνοµη υποκλοπή  µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως παραβίαση ιδιωτικής 

ζωής των ατόµων όσο και ως µέσω εκµετάλλευσης των δεδοµένων που έχουν 

υποκλαπεί, όπως συνθηµατικών  ή στοιχείων από  πιστωτικές κάρτες για εµπορικό 

κέρδος ή δολιοφθορά . 

• Η καταστροφή/ αλλοίωση δεδοµένων , δηλαδή  όταν ο χρήστης  τροποποιεί ή 

πλαστογραφεί δεδοµένα, καθώς και όταν εισάγει παραποιηµένα και πλαστά 

δεδοµένα σε µεταδιδόµενα µηνύµατα. 

• Οι απάτες  , η περίπτωση που κάποιος έχει µπει στο σύστηµα κάποιου ηλεκτρονικού 

καταστήµατος και έχει  γράψει στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές ή τροποποιεί 

τη διεύθυνση παράδοσης κάποιας παραγγελίας µε σκοπό το προϊόν να πάει αλλού. 

• Η άρνηση εξυπηρέτησης, όταν ένας χρήστης ενεργεί µε σκοπό να αποτρέψει τη 

διάθεση πόρων και υπηρεσιών προς νόµιµους χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα, 

είναι συνηθισµένη η παρεµπόδιση τη µετάδοση πληροφοριών, είτε µε τη µετατροπή 
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τους, είτε µε την µετατροπή τους. Επιπλέον , η κατανάλωση, κλοπή και 

καταστροφή των πόρων είναι και αυτά παραδείγµατα κινδύνων αυτού του είδους , 

δηλαδή τις ρωγµές διαθεσιµότητας. Ενδεχόµενη ζηµία στην άρνηση εξυπηρέτησης  

είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν προβλήµατα στη λειτουργία 

του συστήµατος ή του δικτύου που πλήττουν ώστε να το εµποδίσουν να προσφέρει 

τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι προορισµένο στους νόµιµους χρήστες. 

• Η µεταµφίεση, όταν ένας χρήστης υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος προκειµένου 

να µπορεί  να κλέψει πληροφορίες ή να εκµεταλλευτεί υπηρεσίες ή να εκκινήσει 

συναλλαγές που προκαλούν οικονοµικές απώλειες ή δυσχέρειες   σε οργανισµούς. 

Ενδεχόµενη  ζηµία στην µεταµφίεση χρηστών είναι η παραπλάνηση ατόµων 

φορέων, είναι επιζήµια µε διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-

φορτώσουν κακόβουλο λογισµικό, από δικτυακό τόπο που παρουσιάζεται ως 

έµπιστη πηγή. Ενδέχεται να δοθούν εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η 

παραπλάνηση, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης  ηλεκτρονικών 

συµβάσεων. Η µεγαλύτερη ίσως ζηµία είναι το γεγονός, ότι η έλλειψη επαλήθευσης 

ταυτότητας αποτρέπει δυνητική πελατεία. 

• Τα αυτόµατα κακόβουλα προγράµµατα όπως οι ιοί, τα σκουλήκια που τα 

συγκεκριµένα αποτελούν την µεγαλύτερη απειλή. 

5.2 Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές µας συναλλαγές στο 

διαδίκτυο    

Όταν συνδεόµαστε µε το διαδίκτυο, είτε ανήκουµε σε κάποια ηλεκτρονική εταιρεία , είτε ως 

απλοί χρήστες, συνδεόµαστε µε εκατοµµύρια άλλα δίκτυα και δισεκατοµµύρια άλλους 

χρήστες. Η σύνδεση αυτή µας επιτρέπει να έχουµε µια κοινή µεγάλη ποσότητα 

πληροφοριών. Το πρόβληµα τίθεται, διότι υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να είναι 

εµπιστευτικές, δηλαδή να µην διατίθενται σε όλους. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες βρίσκουν 

τρόπους για να καρπώνονται την οποιαδήποτε πληροφορία, έστω και αν αυτή είναι 

απόρρητη. Ο σκοπός οποιασδήποτε λύσης ασφάλειας, είναι να εµποδίσει οποιοδήποτε να 

κλέψει, να καταστρέψει ή µε κάποιον άλλον τρόπο να φτάσει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η 

ασφάλεια µιας εταιρείας είναι πραγµατικά διπλής όψης: εµπιστευτικές πληροφορίες και 

ακεραιότητα. Με άλλα λόγια ένα σύστηµα ασφάλειας χρησιµεύει για να εµποδίσουµε 

κάποιον να επιτίθεται να αποσπάσει ή να καταστρέψει τα δεδοµένα που υπάρχουν σε ένα 



 

Wikipedia (2018). Τεχνολογίες και ασφάλεια στο διαδίκτυο στο: 

https://el.wikipedia.org/wiki/τεχνολογιεςκαιασφαλεια 

δίκτυο και να σταµατήσει κάποιον που επιτίθεται προκειµένου να προσβάλει την υπόληψη 

της εταιρείας. 

Έχοντας λοιπόν αναλύσει που αποσκοπεί κάθε λύση ασφαλείας και αφού έχουµε 

προαναφέρει τους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε τα άτοµα από την σύνδεση τους µε το 

διαδίκτυο, αναφέρουµε τις πιθανές λύσεις που θα τους προστατέψουν από οποιαδήποτε 

απειλή . 

• Ψηφιακά πιστοποιητικά : παρέχουν προστασία από τη αδυναµία απάρνησης, δηλαδή 

από τη µη ανάληψης ευθύνης ενός αποστολέα ότι εκείνος έστειλε συγκεκριµένα 

δεδοµένα , καθώς και από την άρνηση ενός παραλήπτη ότι παρέλαβε κάποια 

δεδοµένα. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη, από το συνδυασµό των άνωθεν 

µηχανισµών προστασίας ακεραιότητας δεδοµένων , µε υποδοµές υποστήριξης και 

διακίνησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Εποπτείες ή αρχές πιστοποίηση 

αναλαµβάνουν την ευθύνη , ως τρίτες έµπιστες οντότητες τη δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης µεταξύ των επικοινωνούντων µεριών . 

• Αναγνώριση και πιστοποίηση : η απαίτηση πληροφοριών πιστοποίησης, που 

διακινούνται συνήθως κρυπτογραφηµένα είναι αυτές που µπορούν να επιβεβαιώσουν 

την ταυτότητα των δυο µεριών που επικοινωνούν. Ο έλεγχος αυθεντικότητας αφορά 

δυο διακεκριµένες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η ταυτότητα των  χρηστών   

και δεύτερον την ταυτότητα των συστηµάτων ως αφετηρίες πηγές προέλευσης 

µηνυµάτων  

• Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδοτήσεις : η προστασία ενάντια σε µη 

εξουσιοδοτηµένη χρήση των πόρων, είτε είναι υλικό, είτε λογισµικό, είτε δεδοµένα. 

Μηχανισµοί όπως οι λίστες ελέγχου προσπέλασης και οι ετικέτες ασφαλείας, 

χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό της προσπέλασης πόρων. Τα δικαιώµατα 

προσπέλασης είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που συσχετίζουν ένα σύστηµα 

πελάτη, µε ένα σύστηµα διανοµέα και καθορίζουν αν ο πελάτης θα αποκτήσει 

συγκεκριµένου τύπου προσπέλασης, σε ένα συγκεκριµένο πόρο του διανοµέα. Βέβαια 

στη περίπτωση του διαδικτύου πολύ συχνά, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή, οι ρόλοι 

αλλάζουν και ο διανοµέας λειτουργεί ως πελάτη και το αντίστροφο. Η ασφάλεια 

οφείλει κάθε φορά να βλέπει και προς τις δυο κατευθύνσεις ροής πληροφορίων. 
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• Υποστήριξη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας που προσφέρονται από 

εφαρµογές : οι εφαρµογές που εκτελούνται στο διαδίκτυο, διαθέτουν ενδεχοµένως 

χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να µπορούν να κληθούν και να λειτουργήσουν 

µε ενιαίους τρόπους. Η έννοια υποστήριξης ενός βασικού πλαισίου συνεργασίας 

ασφαλών εφαρµογών, προωθείται µέσω τεχνολογιών generic security service API, 

generic cryptographic service API και audit service API 

• Antivirus: είναι ο κύριος τρόπος άµυνας, δηλαδή το λογισµικό κατά των ιών, που 

διατίθεται σε διάφορες µορφές, για παράδειγµα σαρωτές ιών και απολυµαντές, που 

εντοπίζουν και αχρηστεύουν γνωστούς ιούς. Το κύριο ελάττωµα τους είναι ότι δεν  

εντοπίζουν εύκολα νέους ιούς,  ακόµα και µε τακτική ενηµέρωση. Άλλο παράδειγµα 

άµυνας κατά των ιών είναι ο ελεγκτής ακεραιότητας. Για να µπορέσει ένας ιός να 

προσβάλει έναν υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστηµα αυτό. Ο έλεγχος 

ακεραιότητας  θα µπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω αλλαγές, ακόµα και αν έχουν 

προκληθεί από άγνωστους ιούς.  

• Firewalls: η πλέον κοινή µέθοδος προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης είναι οι έλεγχοι συνθηµατικού και η εγκατάσταση firewall. Ωστόσο, µε 

αυτά παρέχεται περιορισµένη µόνο προστασία και πρέπει να συµπληρώνεται και από 

άλλους ελέγχους ασφαλείας, όπως αναγνώριση επιθέσεων, η ανίχνευση 

παρείσφρησης και οι έλεγχοι στο επίπεδο εφαρµογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 SOCIAL MEDIA, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION ΚΑΙ 

GOOGLE ANALYTICS  

6.1 Google analytic 

 

Εικόνα 1: Μπαίνουµε στον σύνδεσµο https://analytics.google.com/analytics/web/provision και πατάµε 

εγγραφή. 

 

Εικόνα 2: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία του e-shop µας στην φόρµα που µας εµφανίζεται. 



 

 

 

 

Εικόνα 3: Επιλέγουµε χώρα έτσι ώστε να ρυθµιστεί η ώρα και έπειτα κάνουµε λήψη 

αναγνωριστικού παρακολούθησης. 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Στην συνέχεια εµφανίζεται το αναγνωριστικό παρακολούθησης. 



 

 

 

Εικόνα 5: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία µε το αναγνωριστικό παρακολούθησης µας εµφανίζει 

έναν πίνακα µε τους χρήστες όπου παρακολουθούν την ιστοσελίδα µας. 

 

 

 

Εικόνα 6: Μας εµφανίζει στοιχεία για τον τρόπο απόκτηση χρηστών. 

 



 

 

 

Εικόνα 7:Επιπλέον µας εµφανίζει την τάση των ενεργών χρηστών µε την πάροδο του χρόνου. 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Εµφανίζει πότε πραγµατοποιούν επίσκεψη οι χρήστες µας, που βρίσκονται οι χρήστες 

µας και ποιες είναι οι κορυφαίες συσκευές µας. 

 

 



 

 

 

Εικόνα 9: Επιπλέον σε ποιες σελίδες µπαίνουν οι χρήστες µας. 

  

 

 

 

 

Εικόνα 10: Και στο τέλος πραγµατοποιεί µια επισκόπηση όσον αφορά τους επισκέπτες µας. 

 



 

 

6.2 Social media  

 

 

Εικόνα 11: ∆ηµιουργία λογαριασµού και είσοδος στο  https://www.instagram.com/ 

 

 

Εικόνα 12: Αφού συνδεθούµε πηγαίνουµε στις ρυθµίσεις του Instagram και συµπληρώνουµε 

κάποια απαραίτητα στοιχεία. 

 



 

 

 

Εικόνα 13: Και εδώ βλέπουµε την αρχική σελίδα του site στο Instagram. 

 

 

 

Εικόνα 14: ∆ηµιουργήσαµε σελίδα και στο twitter και κάνουµε log in. 



 

 

 

Εικόνα 15: Συµπληρώνουµε κάποια στοιχεία για το site µας στο twitter. 

 

 

 

Εικόνα 16: Και εδώ βλέπουµε την αρχική σελίδα στο twitter. 



 

 

 

Εικόνα 17: Κάνοντας login στο προσωπικό µας λογαριασµό µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε  

την δικιά µας σελίδα. 

 

 

  

Εικόνα 18: Μας δίνει τις επιλογές επιχείρηση/επωνυµία και κοινότητα ή δηµόσιο πρόσωπο. Εµείς 

επιλέξαµε επιχείρηση ή επωνυµία. 

 

 



 

 

  

Εικόνα 19: Εισάγουµε τα στοιχεία που µας ζητάει. 

 

 

 

  

Εικόνα 20: Και εδώ βλέπουµε και την σελίδα µας στο Facebook.  https://www.facebook.com/ 

 



 

 

6.3  Search Engine Optimization 

 

Εικόνα 21: Στην επέκταση Yoast SEO επιλέγουµε search console και Get Google Authorization Code. 

 

 

 

Εικόνα 22: Μεταβαίνουµε στην σελίδα Search Console της google  και πατάµε start now. 

 

 



 

 

 

 

Εικόνα 23: Εδώ συµπληρώνουµε την διεύθυνση του e-shop µας. 

 

 

 

Εικόνα 24: Έπειτα επιτρέπουµε την πρόσβαση του Yoast SEO στο google account.  



 

 

 

Εικόνα 25: Μετά την επαλήθευση µας κάνουµε save profile.  

 

 

Εικόνα 26: Κάτω από τα άρθρα, κατηγορίες , προϊόντα µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για την εµφάνιση 

για τις µηχανές αναζήτησης. 

 



 

 

   

Εικόνα 27: Επίσης η επέκταση µας δείχνει σε πιο κοµµάτι παραµετροποίησης υστερούν οι ρυθµίσεις και 

σε πιο είναι σωστές.  

 

 

 

 

 



 

 

7 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ 

 

Εικόνα 28: Επιλέγουµε τον πάροχο του host του e-shop µας (www.biz.nf). 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Επιλέγουµε την δωρεάν έκδοση 

 



 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας (όνοµα, επίθετο, διεύθυνση, χώρα, e-mail και κωδικό 

πρόσβασης) 

 

 

Εικόνα 31: Έχοντας τελειώσει το host µας εµφανίζεται ένα client ID και ένας σύνδεσµος που µας οδηγεί 

στον λογαριασµός µας 

 



 

 

 

Εικόνα 32: Μπαίνουµε στο e-mail και  πραγµατοποιούµε επαλήθευση του λογαριασµού µας κάνοντας 

κλικ στο link που έχει αποσταλεί από τον πάροχο 

 

 

 

Εικόνα 33: Επιλέγουµε το εργαλείο zacky tools installer 

 

 



 

 

 

Εικόνα 34: Επιλέγουµε να κάνουµε εγκατάσταση του CMS WORDPRESS 

 

 

 

Εικόνα 35: Επιλέγουµε το θέµα που θα χρησιµοποιήσουµε στην ιστοσελίδα µας 

 

 



 

 

 

Εικόνα 36: ∆ίνουµε το όνοµα domain που θα έχει το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα εφόσον ελέγξουµε την 

διαθεσιµότητα 

 

 

 

Εικόνα 37: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συµπληρώνουµε τον τίτλο του site µας και τα 

στοιχεία του διαχειριστή ( e-mail, όνοµα χρήστη και κωδικό ) 

 



 

 

 

Εικόνα 38: Παρακολουθούµε την διαδικασία της εγκατάστασης του wordpress 

 

 

 

Εικόνα 39: Αυτό είναι το site µας χωρίς την παραµικρή αλλαγή από τον χρήστη 

 

 



 

 

 

Εικόνα 40: Πατάµε log in 

 

 

 

Εικόνα 41: Συµπληρώνουµε το όνοµα και τον κωδικό χρήστη που είχαµε ορίσει 

 



 

 

 

Εικόνα 42: Έχουµε εισέλθει στην κεντρική σελίδα διαχείρισης του wordpress 

 

 

 

Εικόνα 43: Πηγαίνουµε στα plugins και επιλέγουµε add new 

 

 



 

 

 

Εικόνα 44: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση jigoshop, πατάµε εγκατάσταση και την ενεργοποιούµε. 

 

 

 

Εικόνα 45: Κάνουµε αναζήτηση την επέκτασηAdvanced Ads, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 



 

 

 

Εικόνα 46: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Health Check & Troubleshooting, πατάµε εγκατάσταση 

και την ενεργοποιούµε. 

 

 

Εικόνα 47: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση SiteOrigin CSS, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

 



 

 

 

Εικόνα 48: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Sucuri Security, πατάµε εγκατάσταση και την 

ενεργοποιούµε. 

 

 

Εικόνα 49: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Yoast SEO, πατάµε εγκατάσταση και την ενεργοποιούµε. 

 



 

 

 

Εικόνα 50: Κάνουµε αναζήτηση την επέκταση Social Media Follow Buttons Bar, πατάµε εγκατάσταση 

και την ενεργοποιούµε. 

 

 

Εικόνα 51: Πηγαίνουµε στη επιλογή  Appearance – Themes 

 



 

 

 

Εικόνα 52: Κάνουµε αναζήτηση το θέµα Phorsphor που είναι αυτό που θα χρησιµοποιήσουµε, 

εγκατάσταση και ενεργοποίηση  

 

 

Εικόνα 53: Το ενεργό θέµα µας πλέον είναι αυτό και είναι έτοιµο για αλλαγές 

 



 

 

 

Εικόνα 54: Επιλέγουµε την επέκταση Jigoshop και ύστερα την επιλογή Product Categories 

 

 

 

Εικόνα 55: Πατάµε Add new για να δηµιουργήσουµε µια νέα κατηγορία προϊόντων 

 



 

 

 

Εικόνα 56: Συµπληρώνουµε το όνοµα της κατηγορίας, εικόνα που θέλουµε να έχει και γονική κατηγορία 

αν έχει. 

 

 

Εικόνα 57: Επιλέγουµε την επέκταση Jigoshop και ύστερα την επιλογή Products 

 



 

 

 

Εικόνα 58: Πατάµε Add new για να δηµιουργήσουµε ένα νέο προϊόν 

 

 

 

Εικόνα 59: Βάζουµε τον τίτλο του προϊόντος, την περιγραφή και στο Product Categories την κατηγορία ή 

τις κατηγορίες που ανήκει το προϊόν 

 



 

 

 

Εικόνα 60: Συµπληρώνουµε την τιµή που θα έχει το προϊόν, την κεντρική φωτογραφία που θα έχει στο 

Featured Image και δευτερεύον φωτογραφίες στο Attachments-Galery 

 

 

Εικόνα 61: Στην επέκταση Yoast SEO επιλέγουµε Open the configuration wizard  (οδηγός ρύθµισης 

παραµέτρων) 



 

 

 

 Εικόνα 62: Επιλέγουµε Configure Yoast SEO 

 

 

 

Εικόνα 63: Επιλέγουµε να εµφανίζεται το ηλεκτρονικό κατάστηµα στις µηχανές αναζήτησης 



 

 

 

Εικόνα 64: Επιλέγουµε τι εκπροσωπεί η ιστοσελίδα µας (ηλεκτρονικό κατάστηµα) 

 

 

 

Εικόνα 65: ∆ίνουµε το όνοµα που χρησιµοποιούµε και το logo του e-shop 



 

 

 

Εικόνα 66: Εισάγουµε τους συνδέσµους από τα social media που υπάρχουν για το κατάστηµα 

 

 

 

Εικόνα 67: ∆ιαλέγουµε τα περιεχόµενα του e-shop που θέλουµε να εµφανίζονται στις µηχανές αναζήτησης 

 



 

 

 

Εικόνα 68: ∆ηλώνουµε αν γίνονται ή πρόκειται να γίνουν δηµοσιεύσεις και από άλλον χρήστη που έχει 

δικαιώµατα 

 

 

Εικόνα 69: ∆ίνουµε το όνοµα της ιστοσελίδας και το σύµβολο που θα εµφανίζεται µεταξύ τίτλου και 

περιεχοµένου που θα εµφανίζει η αναζήτηση 



 

 

 

Εικόνα 70: Ο οδηγός ρύθµισης παραµέτρων ολοκληρώθηκε µε επιτυχία 

 

 

 

Εικόνα 71: Στις ρυθµίσεις διαλέγουµε την επέκταση Social Media Follow Buttons 

 



 

 

 

Εικόνα 72: Επιλέγουµε όλα τα social media που θα χρησιµοποιήσουµε από την λίστα 

 

 

 

Εικόνα 73: Συµπληρώνουµε τους υπέρ-συνδέσµους για το κάθε social media που χρησιµοποιεί το 

κατάστηµα 



 

 

 

Εικόνα 74: Ρυθµίζουµε που θα εµφανίζονται τα κουµπιά των social media και τις διαστάσεις τους 

 

 

 

Εικόνα 75: Στο κάτω µέρος φαίνονται πως θα είναι τα εικονίδια, πατάµε αποθήκευση και είµαστε έτοιµοι 



 

 

 

Εικόνα 76: Πατάµε Customize Your Site για να αρχίσουµε να κάνουµε αλλαγές στο θέµα 

 

 

 

Εικόνα 77: Από την λίστα επιλέγουµε Phosphor General 

 

 



 

 

 

Εικόνα 78: Πατάµε Select image  για να επιλέξουµε εικόνα 

 

 

 

Εικόνα 79: Κάνουµε upload ή επιλέγουµε εάν έχουµε ήδη ανεβάσει το Logo που θα έχει το e-shop  

 

 



 

 

 

Εικόνα 80: Εµφανίζεται στην αρχική σελίδα το logo που επιλέξαµε 

 

 

 

Εικόνα 81: Από την λίστα που εµφανίζεται επιλέγουµε το Site Identity 

 

 

 



 

 

 

Εικόνα 82: ∆ίνουµε τον τίτλο που θέλουµε να φαίνεται στο παράθυρο του browser 

 

 

 

Εικόνα 83: Κάνουµε upload ή επιλέγουµε µια φωτογραφία που έχουµε ήδη ανεβάσει έτσι ώστε να 

εµφανίζεται στο παράθυρο του περιηγητής ιστού 

 

 



 

 

 

Εικόνα 84: Από την λίστα επιλέγουµε το Menus 

 

 

 

Εικόνα 85: Πατάµε Create New Menu 

 

 



 

 

 

Εικόνα 86: ∆ίνουµε τον τίτλο που θα έχει το menu 

 

 

 

Εικόνα 87: Επιλέγουµε Add items, Product Categories και τις κατηγορίες προϊόντων που θέλουµε 

 

 



 

 

 

Εικόνα 88: Στοιχίζουµε αριστερά τις κατηγορίες και πιο δεξιά τι υποκατηγορίες σέρνοντας µε τον 

κέρσορα (Drag and Drop) 

 

 

Εικόνα 89: Από την λίστα επιλέγουµε την κατηγορία Widgets 

 

 



 

 

 

Εικόνα 90: Ύστερα την επιλογή Sidebar 

 

 

 

Εικόνα 91: Πατάµε Add a Widget και επιλέγουµε τι θα εµφανίζεται στο Sidebar του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος 

 

 



 

 

 

Εικόνα 92: Στην κατηγορία Widgets επιλέγουµε Footer 1 

 

 

 

Εικόνα 93: Επιλέγουµε Add a Widget, Text και συµπληρώνουµε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα 

εµφανίζονται κάτω δεξιά στο τέλος του e-shop 
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