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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε την ανάλυση και κατασκευή ενός Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος ( e-shop) χρησιµοποιώντας  το παγκοσµίως διαδεδοµένο σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα Wordpress.  

Αρχικά, γίνεται η εισαγωγή στις κύριες έννοιες του ηλεκτρονικού εµπορίου και του όρου 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα. Παρουσιάζεται εν συντοµία η ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων τα πολλαπλά οφέλη τόσο στον έµπορο όσο και στον καταναλωτή καθώς και 

οι παγίδες που µπορεί να ελοχεύονται.  

Εν συνεχεία, αναλύονται τα είδη των ηλεκτρονικών πληρωµών όπως επίσης  η ασφάλεια και 

ο έλεγχος αυτών. Έπειτα γίνεται αναφορά στα κυριότερα εργαλεία υποστήριξης 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων ενώ παράλληλα παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο διαφορές όσο 

και οµοιότητες των κυριότερων εξ αυτών. 

Περαιτέρω, παρουσιάζονται οι δηµοφιλέστερες εφαρµογές Ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς 

επίσης γίνεται λόγος για την αρχιτεκτονική Συστήµατος και ανάλυση UML ∆ιαγραµµάτων. 

Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του παρόντος ηλεκτρονικού 

καταστήµατος ξεκινώντας από την εγκατάσταση του και καταλήγοντας στην παρουσίαση των 

λειτουργιών και ζωτικών ρυθµίσεων αυτού τα οποία καθιστούν ένα ολοκληρωµένο 

λειτουργικό σύστηµα ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει εξελιχθεί δραµατικά σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιούνται οι αγορές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον τελικό καταναλωτή-

πελάτη. Για να συµµετέχουν οι επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει να 

κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο θα αποτελεί την συνδετική γέφυρα 

ώστε να γίνουν εµφανή και γνωστά τα προϊόντα τους προς το καταναλωτικό κοινό. Εκτός από 

την σωστή λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος πολύ σηµαντικό και πλέον ζωτικό 

για την επιτυχία του είναι η καλή εµφάνιση, γι αυτό το λόγο η αρχική σελίδα κάθε ιστοτόπου 

πρέπει να είναι σύγχρονη, ελκυστική και ξεχωριστή. Σηµαντική είναι επίσης η εύκολη 

πλοήγηση του επισκέπτη σε αυτή. Κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα εάν έχει οργανωθεί σωστά 

από την αρχή έχει µεγάλες πιθανότητες επέκτασης και εξέλιξης σε άµεσο χρονικό διάστηµα.  

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά µια εταιρεία µε 

σύγχρονα είδη ένδυσης , υπόδησης και αξεσουάρ για γυναικείο αλλά και ανδρικό κοινό. Η 

διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του παρόντος καταστήµατος µπορεί να 

αποτελέσει ένα καλό παράδειγµα για την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

ανεξατρήτου θεµατολογίας ακόµα και από αρχάριους µε τα πληροφοριακά συστήµατα.
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Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτρονικό κατάστηµα  

 1.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-commerce) 
 

Ως ηλεκτρονικό εµπόριο (Η.Ε) ή ευρέως γνωστό ως e-commerce ή e-comm, ορίζεται το 

εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως µε 

ηλεκτρονικά µέσα, βασιζόµενο δηλαδή στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων, χωρίς να 

καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, πωλητή-αγοραστή.  

Περιλαµβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, 

παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των 

ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του 

∆ιαδικτύου.  

Η χρήση του εµπορίου διεξάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας 

καινοτοµίες στην ηλεκτρονική µεταφορά χρηµατικών πόρων, στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό µάρκετινγκ (Internet 

marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), 

στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange, EDI), στην 

καταγραφή συστηµάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοµατοποίηση 

συστηµάτων συγκέντρωσης δεδοµένων. 

 

1.2 Μορφές Ηλεκτρονικού Εµπορίου  
 

• Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Β2Β) : Οι επιχειρήσεις µέσω του ηλεκτρονικού 

εµπορίου βελτιώνουν την µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και 

το κόστος προµηθειών, την ταχύτητα αποστολής τους και τον καλύτερο έλεγχο του 

επιπέδου αποθέµατος. Επιπλέον γίνεται πιο ποιοτική η εξυπηρέτηση των πελατών και 

βελτιώνεται ακόµη περισσότερο η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων µέσω των 

ηλεκτρονικών πληρωµών µεταξύ προµηθευτών και διανοµέων .  

• Επιχείρηση µε Κράτος (B2G) : Η κατηγορία αυτή όπως και η πιο κάτω (C2G) 

πρόκειται για τις πιο διαδεδοµένες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου και καλύπτουν 

όλες τις συναλλαγές ανάµεσα σε εταιρίες ή ιδιώτες και φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης. 

• Καταναλωτή µε Κράτος (C2G) : Συναλλαγές που γίνονται µεταξύ κράτους και 

πολιτών. Αφορούν συνήθως συναλλαγές παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών καθώς 

και της αγορά εργασίας π.χ. στις ΗΠΑ, έχουν ένα τέτοιο χώρο και είναι 

http://www.usa.gov/ . 

• Κράτος µε Κράτος (G2G) : Συναλλαγές που γίνονται µεταξύ φορέων του κράτους 

εµπορικές και µη.  

• Επιχείρηση µε Καταναλωτή (B2C) : Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί σε µεγάλο 

βαθµό στο ηλεκτρονικό λιανικό εµπόριο. Εδώ ανήκουν όλες οι εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου οι οποίες αναπτύσσονται µε στόχο την πώληση προϊόντων 

απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές.  

• Καταναλωτή µε Καταναλωτή (C2C) : ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους 

καταναλωτές π.χ. πωλήσεις µέσω καταχωρηµένων αγγελιών, ιστότοπου δηµοπρασιών 

όπου ο οποιοσδήποτε µπορεί να πουλήσει οτιδήποτε. 
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1.3 Τι είναι ένα Ηλεκτρονικό Κατάστηµα (e-shop) 
 

Ο όρος ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) αναφέρεται σε έναν διαδικτυακό τόπο προώθησης 

και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Αυτός ο ορισµός µπορεί να φαίνεται απλός και γενικός, 

ωστόσο το περιβάλλον και η λειτουργία ενός πρότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι 

πολυσύνθετη, δύσκολη και εξελίξιµη κάτι που γίνεται απόλυτα κατανοητό µε την ακόλουθη 

ανάλυση. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µπορούν να λειτουργούν ως υποκατάστατα των 

υφιστάµενων φυσικών καταστηµάτων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελούν τα 

µοναδικά σηµεία πώλησης των προϊόντων µιας επιχείρησης.  

Τα e-shops είναι ιστότοποι (website) που έχουν δηµιουργηθεί από Web εφαρµογές, µε τις 

οποίες µπορούµε να ανανεώσουµε το περιεχόµενο τους σε πραγµατικό χρόνο (εικόνες, τιµές 

προϊόντων, εκπτώσεις, προσφορές κ.λπ.) και διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία 

παρακολούθησης και αυτόµατης διαχείρισης µιας on-line παραγγελίας.  

Ένα Ηλεκτρονικό Κατάστηµα µπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορους τοµείς πωλήσεων. 

Μπορεί να είναι ένα Ηλεκτρονικό Κατάστηµα χονδρικής πώλησης, λιανικής πώλησης ή 

ακόµα και δηµοπρασιών. Μπορεί κανείς να συναντήσει διαδικτυακά καταστήµατα τροφίµων, 

βιβλίων, ηλεκτρονικών συσκευών, ένδυσης, ακόµα και υπηρεσιών όπως κρατήσεων 

εισιτηρίων, ξενοδοχείων, ενοικιάσεων  κ.α.  

Έτσι, αναπτύσσονται διεθνώς τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, που προσφέρουν ηµερησίως 

χιλιάδες προϊόντα που υπόσχονται χαµηλότερες τιµές. Ανάλογα µε τα προσφερόµενα είδη, ο 

µελλοντικός πελάτης µπορεί να αναζητήσει ανάµεσα σε πολλά οµοειδή το συγκεκριµένο 

είδος που επιθυµεί, να µάθει την τιµή και τον χρόνο αποστολής (εάν το παραγγείλει), να το 

δει σε εικόνες (ορισµένες φορές και σε βίντεο) και να κάνει και σχετικές συγκρίσεις τιµών. Οι 

τιµές στα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι φθηνότερες, γιατί ένα τέτοιο κατάστηµα δεν 

διατηρεί σηµεία πώλησης µε υψηλό ενοίκιο, δεν απασχολεί αριθµητικά το ίδιο προσωπικό µε 

ένα συµβατικό και παραµένει "ανοικτό" σε 24ωρη βάση και για 365 µέρες ετησίως. Ο 

πελάτης µπορεί ακόµη να βρει και να παραγγείλει είδη που δεν υπάρχουν στα συµβατικά 

καταστήµατα της πόλεως ή της χώρας του και µπορεί να πληρώσει µέσω της πιστωτικής του 

κάρτας ή µε την χρήση της αντικαταβολής ή Paypal. 

Με την σειρά του ο ιδιοκτήτης λαµβάνει την παραγγελία του επισκέπτη και στη συνέχεια 

αναλαµβάνει να του στείλει το προϊόν στη διεύθυνση αποστολής που δήλωσε ο επισκέπτης 

αυτός. 

Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειαζόµαστε και τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία µας 

βοηθούν να δηµιουργήσουµε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστηµα τα οποία θα αναλύσουµε στα 

παρακάτω κεφάλαια. 

1.4 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Συνδέοντας την έννοια του ηλεκτρονικού καταστήµατος, που αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες εκφάνσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε τις κατηγορίες του τελευταίου, τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα εντάσσονται στη µορφή από επιχείρηση προς καταναλωτές 

(business-to-consumer-B2C).  
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Συνοπτικά, οι βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

είναι : 

• Η παρουσίαση των προϊόντων 

• Το καλάθι των αγορών 

• Η δυνατότητα παραγγελίας 

• Η παρακολούθηση των παραγγελιών 

• Η ύπαρξη µηχανισµού πληρωµών και µηχανισµών ασφαλείας 

• Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τους πελάτες και τις αγορές τους 

 

1.5   Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών καταστηµάτων   
Γενικά για την εξέλιξη του ∆ιαδικτύου πέρασαν αρκετές δεκαετίες για την ανάπτυξη και την 

πρόοδο των δικτύων, του ηλεκτρονικού εµπορίου και συνεπώς των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων και αγορών.  

Συγκεκριµένα, υπήρξε σταδιακή εξέλιξη, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση 

τεσσάρων γενιών ηλεκτρονικών καταστηµάτων.  

1.5.1 Πρώτη γενιά Απλή παρουσία :Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων -  

Ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του World Wide Web (WWW) έκανε την εµφάνιση της η 

πρώτη γενιά ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Όσες επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν τις αµέτρητες 

δυνατότητες που τους προσφέρει  η  χρήση  του  ∆ιαδικτύου  προχώρησαν  στη  δηµιουργία  

ηλεκτρονικών  σελίδων, επιδιώκοντας µια απλή παρουσία στον καινούριο αυτό ηλεκτρονικό 

χώρο, µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της φήµης και την πελατείας τους. Αργότερα, 

ανακαλύπτοντας την εφαρµογή του ∆ιαδικτύου ως µέσο διαφήµισης και προσέλκυσης 

καινούριων πελατών άρχισαν να επενδύουν αρκετά χρήµατα προκειµένου να βελτιώσουν την 

ηλεκτρονική τους σελίδα.  

 

1.5.2 ∆εύτερη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων - Η δυνατότητα για παραγγελία :  

H συνεχόµενη αύξηση των πωλήσεων που επιθυµούσαν οι επιχειρήσεις δεν µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί άµεσα µέσω των απλών δυνατοτήτων παρουσίας, προβολής και διαφήµισης 

που προσέφεραν τα καταστήµατα της πρώτης γενιάς. Μετά από σχετικές έρευνες και µελέτες 

της συµπεριφοράς των καταναλωτών διαπιστώθηκε ότι :  

• Οι πωλήσεις προϊόντων µπορούν να αυξηθούν σηµαντικά αν οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα παραγγελίας µέσω του ∆ιαδικτύου. 

• Η  πραγµατοποίηση  ηλεκτρονικών  παραγγελιών  συνεπάγεται  αύξηση  του  εύρους  

της αγοράς που απευθύνεται κάθε επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει διότι η επιχείρηση 

µπορεί πλέον να δεχτεί παραγγελίες από περιοχές στις οποίες µέχρι τώρα δεν υπήρχε 

φυσική παρουσία του καταστήµατος και εποµένως να αποκτήσει νέους πελάτες. Με 

αυτόν τον τρόπο  η  επιχείρηση  µπορεί  να  εισχωρήσει  σε  αγορές  που  

προηγουµένως  ήταν  πολύ δύσκολο ή ακόµη και αδύνατο να υφίσταται. 

Ως  αποτέλεσµα  των  παραπάνω  διαµορφώθηκε  µια  καινούργια  γενιά  ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων,  αυτή  της  δεύτερης  γενιάς,  η  οποία  πλέον  επιτρέπει  στους  καταναλωτές  

να παραγγέλνουν προϊόντα ηλεκτρονικά. Αυτά τα καταστήµατα λειτουργούν ως εξής :  
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• Οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυµούν να αποκτήσουν και τα οποία 

τοποθετούνται  σε  εικονικά  καλάθια.  Κατά  την  έξοδό  τους  από  το  ηλεκτρονικό 

κατάστηµα προβαίνουν στην παραγγελία αυτών.  

• Οι ολοκληρωµένες  παραγγελίες  αποστέλλονται  στο  ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο  της 

επιχείρησης.  

• Αυτές λαµβάνονται από τον διαχειριστή του συστήµατος, τις εκτυπώνει και τις 

προωθεί για διεκπεραίωση.  

 

1.5.3 Τρίτη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων - Ολοκλήρωση µε τα υπάρχοντα 

πληροφορικά συστήµατα :  

Στα µέσα του 1995 εµφανίστηκε η τρίτη γενιά ηλεκτρονικών καταστηµάτων, η οποία 

εστιάζει στο θέµα της ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µε το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστηµα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις ήθελαν να εφαρµόσουν ένα 

σχήµα µέσα από το οποίο  να  καταχωρούνται  απευθείας  οι  ηλεκτρονικές  παραγγελίες  στο  

πληροφοριακό  τους σύστηµα  προκειµένου  να  διεκπεραιώνονται  πιο  γρήγορα  και  άµεσα.  

Έτσι  εµφανίστηκε  µια καινούρια γενιά καταστηµάτων, η οποία παρέχει τις ακόλουθες 

λειτουργίες :  

• Ηλεκτρονική προβολή και διαφήµιση 

• Ηλεκτρονικές προσφορές και εκπτώσεις προϊόντων 

• Ηλεκτρονική παραγγελία 

• Ηλεκτρονική τιµολόγηση 

• Φυσική παράδοση προϊόντος 

• Ηλεκτρονική παράδοση προϊόντος  

 

1.5.4 Τέταρτη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων -Ολοκληρωµένες και ασφαλείς 

υπηρεσίες. 

Τα καταστήµατα τέταρτης γενιάς δεν άργησαν  να εµφανιστούν, καθώς ένα χρόνο µετά την 

υλοποίηση και λειτουργία των καταστηµάτων τρίτης γενιάς, προσέφεραν καλύτερη ασφάλεια 

και αποδοτικότερη διαχείριση της αποθήκης και των αποθεµάτων. Συνοπτικά, ορισµένες από 

τις νέες λειτουργίες είναι  :  

• Η ηλεκτρονική πληρωµή 

• Η ασφάλεια 

• Ο έλεγχος αποθεµάτων  

• Η ευέλικτη τιµολόγηση  

• Η ανίχνευση προϊόντος 

• Η εξατοµίκευση συµπεριφοράς καταναλωτή 

 

1.6 Οφέλη-Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Καταστήµατος . 
Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (E-Shop) είναι ουσιαστικά ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

ηλεκτρονικών πωλήσεων. Κάνει την ίδια δουλειά µε ένα παραδοσιακό κατάστηµα, δηλαδή 

παρουσιάζει και πουλάει τα προϊόντα µιας επιχείρησης. Η µόνη διαφοροποίηση είναι ότι οι 

πωλήσεις πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών µηχανισµών.  

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε µια επιχείρηση. Στο 

διαδίκτυο, το µέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σηµαντικό ρόλο. Μεγάλες και µικρές 

επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στους πελάτες και µπορούν να δηµιουργήσουν 
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παρόµοια παρουσία στο διαδίκτυο. Ακόµη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Όπου και να βρίσκεται η επιχείρηση, οι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό 

τόπο της. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά 

και την υπέρβαση των περιορισµών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να πουληθούν 

αγαθά όλο το 24ώρο. 

Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο 

είναι:  

• Μειωµένα έξοδα και αυτόµατες διαδικασίες :  Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, 

υπάρχει µείωση του κόστους που απαιτείται για την ολοκλήρωση παραδοσιακών 

επιχειρηµατικών διαδικασιών. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες µπορούν να 

υποκατασταθούν µε τους ταχύτερους αυτοµατισµούς των ηλεκτρονικών µέσων. Για 

παράδειγµα, έχουµε 200 πελάτες και θέλουµε να τους ενηµερώσουµε για τα νέα 

προϊόντα µας. Οι τρόποι είναι 2: Αποστολή 200 φυλαδίων µέσω ταχυδροµείου (χαρτί, 

εκτύπωση, ταχυδροµικά τέλη, προσωπικό κ.λπ.), ή µαζική αποστολή e-mail (µε 

µηδενικό κόστος). Επίσης, σκεφτείτε το κόστος του ενοικίου του καταστήµατος σε 

αντίθεση µε το κόστος της διατήρησης ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

• Προβολή όλων των προϊόντων προς πώληση :  Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί 

µια επιχείρηση να προβάλλει όλα τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση, είτε αυτά 

βρίσκονται στο χώρο της, είτε όχι (διαθέσιµα από προµηθευτή χονδρικής). Αν το 

κατάστηµα µας είναι µικρό, σίγουρα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουµε όλα τα 

προϊόντα στο χώρο.  

• Ασφάλεια συναλλαγών: Είναι γνωστό ότι η ασφάλεια δεδοµένων σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα είναι υψίστης σηµασίας γι’ αυτό και η κατασκευή του γίνεται µε βάση τις 

τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Είτε υλοποιήσετε 

Online συναλλαγές, ή απλά θέλετε να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας στο Internet, η 

ασφάλεια θεωρείται δεδοµένη. Ακόµα και για αυτούς που θεωρούν ριψοκίνδυνη τη 

χρέωση πιστωτικών καρτών µέσω του διαδικτύου υπάρχει και η δυνατότητα για 

Offline πληρωµές, παραγγελία µε τηλεφωνική επιβεβαίωση, αντικαταβολή κ.λπ.  

• Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών :Λόγω του ότι οι πελάτες λαµβάνουν 

περισσότερες πληροφορίες µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος, η επικοινωνία 

είναι συχνά πιο αποτελεσµατική. Υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ευελιξία, διαθεσιµότητα 

και ταχύτεροι χρόνοι ανταπόκρισης µε online υποστήριξη. Για παράδειγµα, σκεφτείτε 

την ταχύτητα µε την οποία δίνονται διευκρινήσεις µέσω των συχνών 

ερωτήσεων/απαντήσεων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, µέσω 

email και live chat, σε αντίθεση µε το να πάρει ο πελάτης τηλέφωνο, ειδικά όταν η 

επιχείρηση είναι κλειστή κάποιες ώρες της ηµέρας. Υπάρχει επίσης πιο γρήγορη 

παράδοση των online πωλήσεων, βοηθώντας στην ενίσχυση της σχέσης πελάτη -

επιχείρησης. Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη νέων αγορών 

και την παροχή πληροφοριών στους πελάτες και συνεργάτες. Η καλύτερη κατανόηση 

των πελατών σας, συµβάλει στη βελτίωση του βαθµού ικανοποίησης των απαιτήσεών 

τους. 

• Στατιστικά στοιχεία: Σηµαντικό εργαλείο σε µια επιχείρηση για τη συνεχή βελτίωση 

της λειτουργίας της είναι η επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων. Με το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα και σε συνδυασµό µε τις διαθέσιµες επαγγελµατικές 

εφαρµογές που µπορούµε να βρούµε στο διαδίκτυο, είναι πλέον εύκολο να βλέπουµε 

στατιστικά τις πωλήσεις µας, να βλέπουµε τα προϊόντα που πωλούνται π.χ. 

περισσότερο ή λιγότερο, ποιες µέρες και µήνες έχουµε περισσότερους επισκέπτες και 

πωλήσεις κ.λπ. Όλα αυτά σηµαίνουν ευελιξία , ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη στην 

οικονοµία. 
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• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα : Το διαδίκτυο ανοίγει µια εντελώς νέα αγορά για τις 

επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισµός µέσω του ∆ιαδικτύου αυξάνεται, το ίδιο το διαδίκτυο 

µεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, και αν µια επιχείρηση δεν προβάλλει σύντοµα τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο διαδίκτυο, σίγουρα δεν θα έχει µέλλον. Εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο είναι ένα κύριο όφελος του 

διαδικτύου, που επιτρέπει σε µια εταιρεία να δώσει πιο αποτελεσµατική και έγκυρη 

πληροφόρηση και  να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αυτών που δεν 

προβάλλονται στο Internet. Το σηµαντικότερο είναι ότι οι µικρές επιχειρήσεις πλέον 

µπορούν να ανταγωνιστούν τις µεγάλες επιχειρήσεις, αφού οι σηµαντική µείωση των 

εξόδων συµβάλλει στη πώληση προϊόντων µε µειωµένες τιµές.  

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα φέρνει πιο κοντά τον πωλητή µε τον πελάτη, αφού µπορούν να 

έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται. Ακόµη, προσφέρει τη 

δυνατότητα ανάλυσης της αγοράς, αξιοποιώντας την αγοραστική συµπεριφορά των 

καταναλωτών. Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης µε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος είναι:  

• Αύξηση των πωλήσεων 

• Άµεση ικανοποίηση των πελατών. 

• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα.   

• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες.  

• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών 

 

1.7 Μειονεκτήµατα e-shop.  
Τα κύρια αρνητικά ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος είναι τα εξής : 

• Το γεγονός ότι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σχετικά εύκολα 

µπορεί να δηµιουργήσει ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστηµα δηµιουργεί κινδύνους για 

τους ανυποψίαστους ηλεκτρονικούς καταναλωτές. Για αυτό το λόγο οι χρήστες του 

∆ιαδικτύου που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να 

εµπιστευτούν µόνο πιστοποιηµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

• Επιπλέον οι πληροφορίες που διοχετεύονται στο ∆ιαδίκτυο και παρουσιάζονται σε 

κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να είναι αναληθείς. Πληροφορίες σχετικά µε 

τα προϊόντα, την ποιότητά τους, την προέλευσή τους και άλλα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά. 

• Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ασφαλείς. Ωστόσο γίνονται σπουδαίες 

προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας, είτε µε την ενίσχυση των νόµου για την 

προστασία του καταναλωτή και των προσωπικών δεδοµένων είτε µε προσπάθειες των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων για απόκτηση πιστοποιήσεων και δηµιουργίας κλίµατος 

εµπιστοσύνης. 

Συνεπώς  το ηλεκτρονικό εµπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τον ανυποψίαστο χρήστη. 
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Κεφάλαιο 2 – Έλεγχος και ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωµών  
 

Με τη συνεχώς αυξανόµενη εµπορευµατοποίηση του Internet και τη χρήση του Web πολλές 

επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί στην υλοποίηση συστηµάτων και µεθόδων ηλεκτρονικών 

πληρωµών  προκειµένου να υποστηρίξουν πρακτικά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Έτσι όχι µόνο δεν θεωρείται αρκετή η 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιχειρήσεων χωρίς την ανάπτυξη και την εξέλιξη τέτοιων 

συστηµάτων πληρωµών µέσα στο διαδίκτυο, αλλά είναι αδύνατο να υπάρξει ηλεκτρονικό 

εµπόριο χωρίς έναν τρόπο µεταφοράς χρηµατικών πόρων (πληρωµής) µέσω της ψηφιακής 

υποδοµής.  

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου οι πληρωµές γίνονταν εκτός του 

διαδικτύου µε καταβολή των ποσών σε κάποια τράπεζα. Ο αναχρονιστικός όµως αυτός 

τρόπος χρηµατικής εκκαθάρισης των διαδικτυακών συναλλαγών δε συµβάδιζε µε την 

ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές. Για το 

λόγο αυτό µια σειρά από συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών αναπτύχθηκε σταδιακά. Τα 

συστήµατα αυτά είτε αποτελούσαν µια µεταφορά παραδοσιακών πρακτικών του πραγµατικού 

κόσµου στο διαδίκτυο όπως είναι η περίπτωση on-line πληρωµών µε πιστωτική κάρτα, είτε οι 

δηµιουργοί τους προχώρησαν σε καινοτοµικές λύσεις που εκµεταλλεύονται τα 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου προκειµένου να προτείνουν πρωτοποριακές λύσεις όπως οι 

πληρωµές µε ηλεκτρονικό χρήµα.  

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στη 

γενική του µορφή, ο όρος ηλεκτρονικές πληρωµές (electronic payments) περιλαµβάνει κάθε 

πληρωµή προς τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, ή τις δηµόσιες υπηρεσίες από πολίτες ή 

επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούνται µε τη µεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή 

ηλεκτρονικού δικτύου µε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Κάθε ηλεκτρονική πληρωµή 

γίνεται εξ αποστάσεως χωρίς τη φυσική παρουσία του πληρωτή και φυσικά δεν περιλαµβάνει 

µετρητά. Το περιεχόµενο αυτής της πληρωµής έχει τη µορφή κάποιου ψηφιακού οικονοµικού 

µέσου (π.χ. κρυπτογραφηµένους αριθµούς πιστωτικών καρτών, ηλεκτρονικές επιταγές, ή 

ψηφιακό χρήµα) το οποίο µέσο υποστηρίζεται από κάποιον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, 

τράπεζα ή άλλον ενδιάµεσο φορέα.  

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες µε βάση την 

τεχνολογία δικτύου που χρησιµοποιούν. Οι συναλλαγές αυτές µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν:  

µέσω τηλεφώνου: Οι πληρωµές µέσω του τηλεφωνικού δικτύου αποτελούν µια καινούργια 

µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών. Στόχος είναι η εκµετάλλευση της υπάρχουσας τεχνικής 

υποδοµής αλλά και της σηµαντικής διείσδυσης που έχει το τηλέφωνο ως τεχνολογία σε όλα 

τα κοινωνικά στρώµατα. Πολλές επιχειρήσεις, τράπεζες αλλά και δηµόσιες υπηρεσίες 

επιτρέπουν την εξόφληση λογαριασµών µέσω τηλεφώνου.  

µέσω διαδικτύου: Πρόκειται για την πιο σύγχρονη µορφή ηλεκτρονικών πληρωµών. Η 

εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού, καθιστά τα 

εν λόγω συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών ιδιαίτερα σηµαντικά στην ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου.      

µέσω κινητής τηλεφωνίας (m–payments): Η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως το WAP επιτρέπουν 

την εκτέλεση βασικών χρηµατικών συναλλαγών από κινητές και ασύρµατες συσκευές 

ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Πρόκειται για ένα µέσο πιο αυτόνοµο ενώ η ευρεία αποδοχή 
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και χρήση του από το καταναλωτικό κοινό καθιστά το κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο (m-

commerce) ιδιαίτερα δηµοφιλή.  

  

2.1 Συστήµατα Ηλεκτρονικών Πληρωµών . 
Ο διαρκώς αυξανόµενος όγκος συναλλαγών µέσω διαδικτύου έχει καταστήσει απαραίτητη 

την ανάπτυξη και διάδοση καινοτοµικών συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών. Στόχος των 

συστηµάτων αυτών είναι να µπορούν να υποστηρίξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συναλλαγών στο διαδίκτυο όπως ταχύτητα και αµεσότητα χωρίς όµως παράλληλα να 

θυσιάζουν βασικά πλεονεκτήµατα των παραδοσιακών µέσων πληρωµών όπως είναι η 

ασφάλεια και η ευκολία.  

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών ασχολούνται µε οποιοδήποτε είδος υπηρεσίας 

δικτύου που περιλαµβάνει ανταλλαγή χρηµάτων για αγαθά ή υπηρεσίες. Τα αγαθά µπορεί να 

είναι φυσικά όπως βιβλία, ή ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά έγγραφα, φωτογραφίες, µουσική. 

Όµοια οι υπηρεσίες µπορεί να είναι φυσικές όπως κράτηση µιας πτήσης, ή ηλεκτρονικές 

όπως ανάλυση χρηµατιστικής αγοράς σε ηλεκτρονική µορφή.  

Σε ένα τυπικό σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω του διαδικτύου, για να γίνει δυνατή 

µια συναλλαγή πρέπει τόσο ο πελάτης όσο και ο έµπορας να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και επίσης πρέπει να έχουν από ένα τραπεζικό λογαριασµό σε κάποια τράπεζα ή 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η τράπεζα (ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός) του πελάτη και 

του έµπορα συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός διατραπεζικού δικτύου και έτσι µπορούν να 

έρθουν σε επαφή.  

Μια τυπική συναλλαγή στο διαδίκτυο αποτελείται από τα εξής βήµατα όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1 :Τυπική συναλλαγή πληρωµής. 

Ο πελάτης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο (site) του εµπόρου και επιλέγει τα προϊόντα που 

επιθυµεί. Έπειτα στέλνει πληροφορίες στον έµπορο σχετικά µε τον τρόπο πληρωµής. ∆ηλαδή 

αν ο πελάτης επιθυµεί να πληρώσει µε την πιστωτική του κάρτα, στέλνει στον έµπορο τον 

αριθµό της πιστωτικής του κάρτας και κάποιες άλλες πληροφορίες (π.χ. ηµεροµηνία έκδοσης 

της κάρτας κλπ. ).  

Ο έµπορος προωθεί τις πληροφορίες που έλαβε από τον πελάτη στην τράπεζα του, 

προκειµένου να εξακριβώσει την εγκυρότητα του τρόπου πληρωµής (π.χ. της πιστωτικής 

κάρτας).  

Στη συνέχεια η τράπεζα του έµπορα ζητά έγκριση πληρωµής από την τράπεζα του πελάτη 

π.χ. από τον οργανισµό έκδοσης της πιστωτικής του κάρτας.  

Η τράπεζα του πελάτη παρέχει έγκριση πληρωµής (αν π.χ. η συγκεκριµένη πιστωτική κάρτα 

µπορεί να χρεωθεί) και µεταβιβάζει το συµφωνηµένο πληρωτέο ποσό από το λογαριασµό του 

πελάτη στην τράπεζα του έµπορα.  

Η τράπεζα του έµπορα ενηµερώνει τον έµπορο πως η συναλλαγή είναι έγκυρη και πως έχει 

πληρωθεί το συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό της αξίας των προϊόντων που έχει αγοράσει ο 

πελάτης.  

Τέλος ο έµπορος αποστέλλει τα προϊόντα ή παρέχει τις συµφωνηµένες υπηρεσίες στον 

πελάτη, σύµφωνα µε την παραγγελία.  
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Εικόνα 1 :Τυπική συναλλαγή πληρωµής. 

 

Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία της συναλλαγής είναι τελείως διάφανη στους δύο τελικούς 

χρήστες. Ο πελάτης εµπιστεύεται την τράπεζα του και αγοράζει τα προϊόντα που θέλει, χωρίς 

να γνωρίζει καµιά από τις υπόλοιπες ενέργειες που µεσολαβούν µέχρι την τελική παράδοση 

των προϊόντων στο σπίτι του. Από την άλλη πλευρά, ο έµπορος εµπιστεύεται τη δική του 

τράπεζα η οποία και εγγυάται την πληρωµή των προϊόντων που πωλεί εκείνος, χωρίς να 

γνωρίζει περισσότερες λεπτοµέρειες.  

  

2.2 Σύγχρονες Μέθοδοι Πληρωµών  

Μια από τις πολλές πτυχές της εξυπηρέτησης για τον πελάτη σήµερα είναι η σωστή 

προσφορά για πληρωµή. Πρόσφατα, όλο και περισσότερες ευκαιρίες έχουν αναπτυχθεί καθώς 

οι πελάτες στο διαδίκτυο µπορούν να πληρώνουν τις παραγγελίες τους είτε άµεσα είτε µε την 

πάροδο του χρόνου. Παρακάτω θα αναλύσουµε ορισµένες από τις πιο σηµαντικές µεθόδους 

πληρωµών. 

2.2.1 Πιστωτικές Κάρτες 

Αυτή την περίοδο Οι πιστωτικές κάρτες παρέχουν τον πιο διαδεδοµένο τρόπο πληρωµής στο 

διαδίκτυο. Οι πιστωτικές κάρτες έχουν τύχει ευρείας χρήσης στο διαδίκτυο επειδή διαθέτουν 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι  των εναλλακτικών µεθόδων πληρωµής. Κατ’ αρχήν είναι 

διεθνώς γνωστές και αποδεκτές από τους εµπόρους, επιτρέποντας έτσι την πραγµατοποίηση 

ακόµη και διεθνών συναλλαγών. Επιπλέον η χρήση τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν 

διαφέρει και πολύ από την χρήση τους στις φυσικές συναλλαγές. Στις φυσικές συναλλαγές ο 

πελάτης δίνει την κάρτα του στον έµπορα για χρέωση χέρι µε χέρι, ενώ στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές ο πελάτης δίνει στον έµπορα τις πληροφορίες της κάρτας του µέσω του 

διαδικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση συναλλαγών χωρίς σηµαντικές 

επενδύσεις από την πλευρά των εµπόρων αλλά και χωρίς αλλαγή στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών.  

Κατά την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο ο πελάτης κοινοποιεί στον 

έµπορα τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, καθώς και άλλες πληροφορίες της κάρτας 

όπως εκδότη, ηµεροµηνία λήξεως κλπ. Ο έµπορας ζητά έγκριση από την τράπεζα του η οποία 
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σε συνεργασία µε την τράπεζα του πελάτη (οργανισµό έκδοσης της κάρτας) δίνουν ή όχι 

έγκριση. Σε  περίπτωση έγκρισης, ειδοποιείται ο έµπορος ότι η δαπάνη εγκρίθηκε και στέλνει  

τα προϊόντα στον πελάτη. Η τράπεζα του πελάτη προωθεί τα χρήµατα στο λογαριασµό του 

έµπορα µέσω του διατραπεζικού συστήµατος, και χρεώνει το ποσό στο λογαριασµό της 

πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως κάθε µήνα) η 

τράπεζα του πελάτη τον ειδοποιεί για τις συναλλαγές και τις δαπάνες του. Αυτός ο τρόπος 

πληρωµής παρέχει άµεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς του αγοραστή και του 

πωλητή και καταγράφει άµεσες µεταβολές στους λογαριασµούς τους.    

Με την εµφάνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου έχουν γίνει µεγάλης κλίµακας απάτες, κυρίως 

µε κλεµµένους αριθµούς πιστωτικών  καρτών. Η έγκριση  που απαιτείται στα συστήµατα 

πληρωµών είναι µια µορφή προστασίας. Είναι σηµαντικό οι αριθµοί των πιστωτικών καρτών 

(και γενικά οι  πληροφορίες πληρωµής) να είναι δυσανάγνωστες σε όλους, εκτός από τον 

πελάτη και την τράπεζα του. ∆εν υπάρχει λόγος ο έµπορας να γνωρίζει τον αριθµό της 

πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Για το λόγο αυτό, τα δεδοµένα πληρωµής στέλνονται 

κρυπτογραφηµένα υπό µορφή µηνύµατος µέσα στο διαδίκτυο καθώς υπάρχει πιθανότητα το 

µήνυµα να υποκλαπεί.  

Για την αποφυγή της παρεµβολής κάποιου τρίτου κατά τη διεξαγωγή των συναλλαγών 

µεταξύ του πελάτη και του εµπόρου, µια καλή επιλογή είναι η χρησιµοποίηση του 

πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer). Το πρωτόκολλο αυτό αναλύεται στην παράγραφο 

2.4. Η χρησιµοποίηση webserver και web browser που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL, 

εξασφαλίζει την προστασία των δεδοµένων από κάποιο τρίτο. ∆εν εγγυάται όµως ότι τα 

δεδοµένα αυτά δε θα χρησιµοποιηθούν σκόπιµα από τον έµπορο (για παράδειγµα, χρήση των 

στοιχείων της πιστωτικής κάρτας από τον έµπορο για τη διεξαγωγή µη εξουσιοδοτηµένων 

αγορών). Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας διασφάλισης των 

συναλλαγών, γνωστός ως Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Trusted Third Parties – TTP). Μια TTP 

µεσολαβεί ανεξάρτητα στην όλη διαδικασία αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία της 

πιστωτικής κάρτας επικυρώνοντας τη συναλλαγή.  

 2.2.2 Ηλεκτρονικές Επιταγές  

Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική συνέχεια των παραδοσιακών επιταγών, που 

τώρα υπογράφονται και µεταβιβάζονται ηλεκτρονικά, και µπορούν να έχουν όλες τις 

παραλλαγές των κοινών επιταγών, όπως ταξιδιωτικές επιταγές ή πιστοποιηµένες επιταγές.  

Μια επιταγή χρησιµοποιείται για να µεταφέρει ένα µήνυµα προς την τράπεζα του αποστολέα 

για τη µεταφορά ενός συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού από το λογαριασµό του αποστολέα 

στο λογαριασµό κάποιου άλλου. Σε αντιστοιχία µε την παραδοσιακή διαδικασία η 

ηλεκτρονική επιταγή αποστέλλεται αρχικά στον αποδέκτη του χρηµατικού ποσού, ο οποίος  

την υπογράφει και την προωθεί στην τράπεζα προκειµένου να λάβει το αντίστοιχο ποσό. Στη 

συνέχεια η εξοφληµένη και επικυρωµένη επιταγή επιστρέφεται στον αποστολέα ο οποίος τη 

χρησιµοποιεί ως απόδειξη πληρωµής.  

Μια ηλεκτρονική επιταγή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια έντυπη επιταγή. Είναι ένα 

ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει τον αριθµό της επιταγής, το όνοµα του πληρωτή, τον 

αριθµό λογαριασµού του πληρωτή και το όνοµα της τράπεζας, το όνοµα του δικαιούχου 

πληρωµής (αποδέκτη), το πληρωτέο ποσό, τη µονάδα χρήµατος που χρησιµοποιείται, την  

ηµεροµηνία λήξης, την ηλεκτρονική υπογραφή του πληρωτή και την ηλεκτρονική επικύρωση 

του δικαιούχου πληρωµής.  

Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιµοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών. Οι 

ψηφιακές υπογραφές αναλύονται στο κεφαλαίο5.2. Από πλευράς ασφάλειας η ηλεκτρονική 

επιταγή θεωρείται καλύτερη από την έντυπη, αφού ο αποστολέας µπορεί να προστατέψει τον 
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εαυτό του από µια απάτη. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε την κρυπτογράφηση του αριθµού 

λογαριασµού του µε το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας του, µε αποτέλεσµα να µην 

αποκαλύπτεται στον έµπορα  ο αριθµός του λογαριασµού.  

Σε µια συναλλαγή πληρωµής µε ηλεκτρονικές επιταγές ο πελάτης παραγγέλλει κάποια 

προϊόντα από τον έµπορα και για πληρωµή του στέλνει µια ηλεκτρονική επιταγή ψηφιακά 

υπογεγραµµένη. Ο έµπορας γνωρίζοντας το δηµόσιο κλειδί του πληρωτή, µπορεί να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα της ψηφιακής υπογραφής και έτσι να επικυρώσει τη 

συγκεκριµένη επιταγή. Μετά την παραλαβή και επικύρωση της επιταγής, ο έµπορας στέλνει 

τα προϊόντα στον πελάτη. Η τράπεζα του πελάτη αποσύρει το ποσό πώλησης από το 

λογαριασµό του πελάτη και µέσω του διατραπεζικού συστήµατος το εν λόγω ποσό 

πιστώνεται στο λογαριασµό του έµπορα.        

    2.2.3 Ηλεκτρονικό χρήµα. 

 Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι ένα σύγχρονο µέσο πληρωµής στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι 

αναλυτές συµφωνούν πάνω στο γεγονός, ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου οδηγεί 

αντίστοιχα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού χρήµατος. Η χρήση ηλεκτρονικού χρήµατος για 

την αγορά καταναλωτικών αγαθών µοιάζει να προτιµάται από πολλούς καταναλωτές, καθώς 

µπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πολύ πιο γρήγορα από τη 

συµπλήρωση όλων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.  

Τα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος στηρίζονται είτε κάρτες αποθηκευµένης αξίας είτε σε 

ειδικό λογισµικό. Στην πρώτη περίπτωση η κάρτα περιέχει ένα χρηµατικό ποσό ανάλογο µε 

αυτό που έχει προπληρώσει ο κάτοχος της. Η κάρτα µπορεί να είναι είτε ανώνυµη είτε 

ονοµατική. Ο κάτοχος της µπορεί τη φορτίζει κάθε φορά µε το ποσό που επιθυµεί. Για λόγους 

ασφάλειας, η κάρτα προστατεύεται από ένα κωδικό. Στα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος 

µέσω λογισµικού πραγµατοποιείται έκδοση ηλεκτρονικών νοµισµάτων από έναν παροχέα 

υπηρεσιών πληρωµών (συνήθως τράπεζα). Τα ηλεκτρονικά αυτά νοµίσµατα είναι 

αποθηκευµένα σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή του χρήστη ο οποίος µπορεί 

να τα χρησιµοποιήσει για αγορές µέσω διαδικτύου. Το βασικό πλεονέκτηµα των σχηµάτων 

ηλεκτρονικών πληρωµών και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι µπορεί να διατηρηθεί η 

ανωνυµία των συναλλαγών που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους πελάτες.  

Ως ηλεκτρονικό χρήµα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορίζει «την αποθήκευση  

χρηµατικής αξίας σε ψηφιακή µορφή µέσω µιας συσκευής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ευρέως για την πραγµατοποίηση πληρωµών σε δίκτυα χωρίς τη χρήση τραπεζικών 

λογαριασµών. Το ηλεκτρονικό χρήµα θα λειτουργεί ως προπληρωµένο υπόθεµα. Ενώ τα 

δίκτυα θα είναι είτε ανοικτά δηλαδή θα επιτρέπουν την άµεση µεταφορά χρηµάτων µεταξύ 

υποθεµάτων είτε  

κλειστά όπου η χρέωση του υποθέµατος θα γίνεται από συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό 

αποκλειστικά».  

Ωστόσο, γενικά µε τον όρο ηλεκτρονικό χρήµα περιγράφεται κάθε µορφή µεταφοράς 

χρήµατος µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών που γίνεται µε ψηφιακό τρόπο και χωρίς τη 

µεσολάβηση κάποιου υλικού µέσου. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό 

χρήµα είναι τα εξής:  

• Ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας.  

• Ανωνυµία.  

• Μεταφερσιµότητα (από µια µορφή σε άλλη π.χ. από ηλεκτρονικά νοµίσµατα σε µετρητά).  
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• ∆ιαιρετότητα (να µπορεί να διαιρεθεί σε όσα τµήµατα ίσης συνολικής αξίας θέλει ο 

κάτοχος).  

• Ευρεία αποδοχή.  

• Ευχρηστία.  

• Σταθερή αξία (προστασία από πληθωρισµό, υποτίµηση κλπ.).   

Σε µια συναλλαγή πληρωµής µε ηλεκτρονικό χρήµα ο πελάτης αρχικά έχει προµηθευτεί 

ψηφιακά νοµίσµατα από την τράπεζα του ή κάποιον άλλο οργανισµό έκδοσης ψηφιακών 

νοµισµάτων.  Με τα νοµίσµατα που αγόρασε ο πελάτης µπορεί να κάνει αγορές στο 

διαδίκτυο. Επειδή συνήθως τα ψηφιακά νοµίσµατα χρησιµοποιούνται για αγορές αγαθών ή 

υπηρεσιών χαµηλού κόστους, ο έµπορος  πολλές φορές δίνει τα προϊόντα χωρίς να ζητήσει 

έγκριση πληρωµής. Στη συνέχεια ο έµπορος στέλνει αίτηµα εξαγοράς νοµισµάτων στην 

τράπεζα του. Μέσω του διατραπεζικού δικτύου η τράπεζα του έµπορα εξαργυρώνει τα 

νοµίσµατα στον οργανισµό που τα έκδωσε και πιστώνει το λογαριασµό του έµπορα µε το 

ισοδύναµο ποσό.  

Ο οργανισµός έκδοσης νοµισµάτων για να εξασφαλίσει ότι το κάθε νόµισµα χρησιµοποιείται 

µόνο µια φορά, καταγράφει τον αύξοντα αριθµό του κάθε νοµίσµατος καθώς αυτό ξοδεύεται. 

Αν ο αριθµός αυτός είναι ήδη καταγραµµένος στη βάση δεδοµένων ο οργανισµός διαπιστώνει 

απάτη, ακυρώνει το νόµισµα πριν τη συναλλαγή και ειδοποιεί τον έµπορο.  

2.2.4 Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι . 

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι ένα νέο εργαλείο πληρωµών που προσφέρει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα τόσο στους καταναλωτές, όσο και στους εµπόρους και χαράζει την πορεία 

προς την αντικατάσταση των µετρητών, τουλάχιστον όσον αφορά τις καθηµερινές µικρές 

συναλλαγές και γενικότερα συµβάλει στη διευκόλυνση των συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικού 

εµπορίου.  

Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρονικού πορτοφολιού:  

• Προπληρωµένες κάρτες: Οι κάρτες αυτές έχουν το µέγεθος και τη µορφή 

πιστωτικών καρτών και χρησιµοποιούνται για συναλλαγές στο διαδίκτυο. Οι  εν λόγω 

κάρτες µπορεί να είναι είτε ονοµαστικές είτε ανώνυµες. Σε περίπτωση που είναι 

ονοµαστικές, κάθε πελάτης παίρνει από την τράπεζα του µια κάρτα αποθηκευµένης 

αξίας, στην οποία µεταφέρει χρήµατα από το λογαριασµό του, και τη χρησιµοποιεί για 

τις αγορές του στο διαδίκτυο και όχι µόνο. Για λόγους ασφάλειας και ευελιξίας 

υπάρχει µια τάση οι κάρτες αυτές να είναι έξυπνες κάρτες. Στη δεύτερη περίπτωση 

όπου η κάρτα είναι ανώνυµη, ο κάτοχος της µπορεί να τη χρησιµοποιεί για τις αγορές 

του στα ηλεκτρονικά καταστήµατα εύκολα, ανώνυµα και µε ασφάλεια οποιαδήποτε 

ώρα της ηµέρας επιθυµεί. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της ανώνυµης κάρτας είναι ότι η 

κάρτα µπορεί να µεταβιβαστεί από ένα άτοµο σε ένα άλλο, ενώ η ονοµαστική δεν 

µπορεί να µεταβιβαστεί. Η χρήση προπληρωµένων καρτών δηµιουργεί έναν 

εναλλακτικό τρόπο πληρωµής ώστε να είναι δυνατή η χρήση του διαδικτύου για την 

πραγµατοποίηση αγορών ακόµα και από εκείνους τους καταναλωτές που είναι 

επιφυλακτικοί στη χρήση της πιστωτικής κάρτας για λόγους ασφάλειας.  

• Ειδικό λογισµικό: Χρησιµοποιείται ένας ειδικά διαµορφωµένος τύπος λογισµικού 

(ιδεατό πορτοφόλι) για την αποθήκευση χρηµατικής αξίας µε τη µορφή ψηφιακών 

νοµισµάτων. Τα ψηφιακά αυτά νοµίσµατα που είναι αποθηκευµένα στο ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι στον υπολογιστή του χρήστη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αγορές 

στο διαδίκτυο.   
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Γενικά, ένα Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι διαθέτει ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για αγορές στα συνεργαζόµενα µε την τράπεζα που το εκδίδει, 

ηλεκτρονικά καταστήµατα.  Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι παρέχει µέγιστη ασφάλεια, καθώς το 

ποσό χρέωσης δε µπορεί να υπερβεί το αποθηκευµένο ποσό που υπάρχει στο πορτοφόλι.    

2.2.5 Έξυπνες Κάρτες . 

Μια έξυπνη κάρτα είναι µια πλαστική ίση σε µέγεθος µε µια πιστωτική κάρτα, στην οποία 

έχει ενσωµατωθεί ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip). Το ολοκληρωµένο κύκλωµα µπορεί 

να περιέχει µόνο µνήµη ή και µικροεπεξεργαστή. Το κύριο πλεονέκτηµα των έξυπνων 

καρτών είναι ότι παρέχουν φυσική προστασία των αποθηκευµένων δεδοµένων. Μια από τις 

πλέον ενδιαφέρουσες ιδιότητες των έξυπνων καρτών είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αντιγραφούν. Με την αύξηση της διαθέσιµης υπολογιστικής δύναµης και µνήµης µεγαλώνει 

και ο αριθµός των εφαρµογών µε έξυπνες κάρτες. Οι έξυπνες κάρτες χρησιµοποιούνται ήδη 

στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Οι έξυπνες κάρτες διευκολύνουν την εφαρµογή των Υποδοµών ∆ηµοσίου Κλειδιού, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ευρέως στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι υποδοµές δηµοσίου κλειδιού 

µπορούν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Επιπλέον παρέχουν ακεραιότητα δεδοµένων, ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Οι έξυπνες κάρτες 

µπορούν να αποθηκεύσουν τα ιδιωτικά κλειδιά µε ασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση τα 

ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται στους υπολογιστές των κατόχων τους, όπου είναι τρωτά σε 

επιθέσεις εισβολέων µε σκοπό την απόκτηση τους. Η µεταφορά του ιδιωτικού κλειδιού µέσα 

στην έξυπνη κάρτα διευκολύνει ιδιαίτερα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

Όπως είναι γνωστό, για να γίνει µια ηλεκτρονική συναλλαγή απαιτείται η ανταλλαγή 

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των συναλλασσόµενων πλευρών. Οι έξυπνες 

κάρτες αποτελούν ένα άριστο µέσο για τη µεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

όπως για παράδειγµα αριθµούς πιστωτικών καρτών, κλειδιά κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης κλπ. Οι έξυπνες κάρτες µπορούν επιπλέον να αντικαταστήσουν κάρτες 

όπως οι τηλεκάρτες, οι πιστωτικές κάρτες, οι κάρτες ανάληψης µετρητών και άλλες 

παρόµοιες κάρτες. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως προπληρωµένες κάρτες για την 

αποθήκευση ψηφιακών νοµισµάτων. Μια τέτοια κάρτα πολλαπλών εφαρµογών που 

χρησιµοποιείται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι η Java Card.  

 

2.3 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Πληρωµών . 
Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα των χρηστών σχετικά µε την εκτέλεση ηλεκτρονικών 

αγορών, αποτελούν ίσως τους σηµαντικότερους περιοριστικούς λόγους εξάπλωσης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι χρήστες προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους στο 

διαδίκτυο, πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα προστατεύονται 

κατάλληλα και ότι δεν πρόκειται να πέσουν θύµατα απάτης. Είναι γνωστό ότι οι 

ηλεκτρονικές πληρωµές στο διαδίκτυο εισάγουν πρόσθετους κινδύνους σε σχέση µε τις 

παραδοσιακές πληρωµές και άρα πρέπει να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα ασφάλειας.  

Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών αντιµετωπίζουν τα εξής επιπλέον προβλήµατα:  

• Τα ψηφιακά έγγραφα µπορούν αυθαίρετα να αντιγραφούν.  

• Οι ψηφιακές υπογραφές µπορούν να παραχθούν από οποιοδήποτε γνωρίζει το ιδιωτικό 

κλειδί.  
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• Η ταυτότητα του πληρωτή µπορεί να συνδεθεί µε κάθε συναλλαγή πληρωµής, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται γνωστές οι καταναλωτικές και όχι µόνο συνήθειες του πληρωτή.  

 Προφανώς χωρίς πρόσθετα µέτρα ασφάλειας, το διαδεδοµένο ηλεκτρονικό εµπόριο δεν θα 

ήταν βιώσιµο. Γενικά τα ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών αντιµετωπίζουν τους εξής 

επιτιθέµενους:    

• Αυτούς που κρυφακούν στη γραµµή επικοινωνίας και συλλέγουν πληροφορίες (π.χ. 

αριθµούς πιστωτικών καρτών) τις οποίες χρησιµοποιούν για απάτες µε σκοπό το δικό τους 

οικονοµικό όφελος.  

• Αυτούς που επεµβαίνουν και τροποποιούν τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται σε µια 

συναλλαγή πληρωµής, προκειµένου  να  κλέψουν αγαθά ή χρήµατα.  

• Τους ανέντιµους συµµετέχοντες στη συναλλαγή πληρωµής (π.χ. έµπορας), οι οποίοι 

χρησιµοποιούν για απάτες τις πληροφορίες πληρωµής (π.χ. αριθµούς πιστωτικών καρτών)  

που τους δίνει ο πελάτης.     

 Τα γενικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν τα συστατικά στοιχεία 

ασφαλείας που θα πρέπει να έχει ένα σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών:  

Αυθεντικοποίηση πληρωµής: Τόσο ο πληρωτής, όσο και ο δικαιούχος πληρωµής, θα πρέπει 

να αποδεικνύουν τις ταυτότητες τους, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ίδιες µε τις αληθινές 

τους ταυτότητες. Η αυθεντικοποίηση δεν υπονοεί ότι απαραίτητα η ταυτότητα του πληρωτή 

αποκαλύπτεται.  

Ακεραιότητα Πληρωµής: Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα της 

συναλλαγής πληρωµής δεν µπορούν να τροποποιηθούν από αναρµόδιους συµβαλλόµενους.  

Έγκριση Πληρωµής: Το σύστηµα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποσυρθούν 

χρήµατα από τον λογαριασµό του πελάτη, χωρίς τη ρητή άδεια του και ότι το καθορισµένο 

ποσό µπορεί να αποσυρθεί µόνο από εξουσιοδοτηµένο συµβαλλόµενο.  

Εµπιστευτικότητα Πληρωµής: Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των 

δεδοµένων της συναλλαγής από τρίτους. 

 

2.4 SSL Πιστοποιητικά & Ασφάλεια Ιστότοπου . . 
 

Σήµερα, µε δεδοµένη την αλµατώδη αύξηση του e-commerce και του κοινού µε πρόσβαση 

στο διαδίκτυο είναι άκρως σηµαντικό για κάθε επιχείρηση, να διασφαλίζει τα προσωπικά 

δεδοµένα και τις συναλλαγές όσων επισκέπτονται την σελίδα της. Ας δούµε ένα από τα 

σηµαντικότερα εργαλεία για ασφάλεια σε έναν ιστότοπο, το SSL πιστοποιητικό. 

2.4.1 Τι είναι το SSL Πιστοποιητικό. 

Το SSL Certificate (αλλιώς και Πιστοποιητικό SSL) κρυπτογραφεί κάθε σύνδεση ανάµεσα σε 

έναν Εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου (web server) και τον Περιηγητή (browser: mozzila , 

chrome,safari κτλ) του χρήστη και προστατεύει τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται σε έναν 

ιστότοπο. Έτσι πιστωτικές κάρτες , προσωπικά στοιχεία , στοιχεία εισόδου (email, όνοµα 

χρήστη, κωδικός) απόρρητα έγγραφα και οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδοµένα (διακινούνται 

µεταξύ server και χρήστη) δεν µπορούν να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν. 

Ένα site µε Πιστοποιητικό SSL ξεχωρίζει : 
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• Η διεύθυνση (URL) ξεκινάει µε http:// αντί για http:// 

• Το λουκέτο που εµφανίζεται στην µπάρα διεύθυνσης  

• Σήµατα & Σφραγίδες Ασφάλειας µέσα στο website 

Ειδικά για τα EV SSL (Extended Validation SSL) η µπάρα διευθύνσεων στον Περιηγητή 

(browser) γίνεται Πράσινη και εµφανίζει την Επωνυµία του κατόχου του ιστότοπου . 

2.4.2 Προστασία website µέσο SSL . 

Ο ιστότοπος για να ξεκινήσει να παρέχει να παρέχει ασφάλεια στους επισκέπτες και στα 

δεδοµένα που φιλοξενεί µέσω SSL, πρέπει να προχωρήσει ο διαχειριστής σε αγορά και  

εγκατάσταση ενός πιστοποιητικού SSL στο domain του. Αµέσως µετά όλα τα δεδοµένα και 

οι συναλλαγές στο website κρυπτογραφούνται και είναι πλέον ασφαλείς. 

2.4.3 Τύποι Πιστοποιητικών SSL. 

Ανάλογα µε τον αριθµό των domains που καλύπτονται από ένα SSL : 

• Κοινό SSL (standard): για κάλυψη ενός domain 

• Wildcard SSL (µπαλαντέρ SSL) : για όλα τα subdomains ενός domain , πχ : 

blog.dnhost.gr , domains.dnhost.gr κτλ 

• UC/SAN SSL : για προστασία πολλαπλών domains µε ένα µόνο SSL 

Το κάθε SSL Ανάλογα µε τον βαθµό πιστοποίησης που παρέχει : 

• Domain Validation SSL: Επικυρώνει την ταυτότητα του κατόχου του Domain name. 

• Organization Validation SSL: Επικυρώνει τον κάτοχο του Domain , την έδρα και τη 

φυσική νόµιµη λειτουργία της εταιρίας και ότι ο ίδιος ο οργανισµός αιτήθηκε την 

έκδοση του SSL . 

2.4.4 Τι είναι κρυπτογράφηση . 

Η κρυπτογράφηση είναι τεχνική ενίσχυσης της ασφάλειας ενός µηνύµατος ή ενός αρχείου, 

όπου τα περιεχόµενα ανακατεύονται ή/και αντικαθίστανται µε άλλα, ώστε να µπορεί να τα 

διαβάσει µόνο αυτός που έχει το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης. 
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Κεφάλαιο 3 - Εργαλεία υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Καταστηµάτων  

3.1 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) 
 

Πριν από µερικά χρόνια, ο µοναδικός τρόπος για να διατηρήσει µια επιχείρηση ενηµερωµένο 

το διαδικτυακό της τόπο ήταν µέσω µιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών συντήρησης. Τα 

τελευταία όµως χρόνια, η ανάπτυξη ειδικών συστηµάτων που µειώνουν το χρόνο και το 

κόστος λειτουργίας ενός ιστότοπου αποτελούν µια βασική εναλλακτική λύση. 

Ο όρος συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management Systems) ή εν συντοµία 

CMS, αναφέρεται στις εφαρµογές που επιτρέπουν τη δηµιουργία, διαχείριση, δηµοσίευση, 

διανοµή και εντοπισµό της πληροφορίας, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης της δοµής 

ενός διαδικτυακού ιστότοπου, την εµφάνιση των σελίδων που δηµοσιεύονται και την 

πλοήγηση σε αυτό από τους χρήστες και τους επισκέπτες της.  

Ένα CMS επιτρέπει τον έλεγχο και τη διαχείριση µιας ιστοσελίδας χωρίς να απαιτείται 

κάποια ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση από το διαχειριστή της.  

Πρόκειται για το λογισµικό που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία υποδοµής, πάνω στην 

οποία θα στηθεί ένας διαδικτυακός τόπος. Το εν λόγω λογισµικό χρησιµοποιείται για την 

οργάνωση και εξυπηρέτηση συνεργατικής δηµιουργίας εγγράφων και άλλου τύπου 

περιεχοµένων. Το διαδικτυακό περιεχόµενο µπορεί να είναι έγγραφα, εικόνες , βίντεο πίνακες 

κ.α. των οποίων η διαχείριση γίνεται µε πολύ εύκολο τρόπο, παρόµοιο µε αυτό ενός απλού 

κειµενογράφου τύπου Word.  

To ότι οι αλλαγές περιεχοµένου δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις από τους χρήστες, 

δικαιολογείται από την ύπαρξη κάποιων OnLine HTML editors, παρόµοιοι µε αυτού του 

Microsoft Word που αναφέρθηκε, ειδικών δηλαδή κειµενογράφων, οι οποίοι καθιστούν την 

όλη επεξεργασία πολύ πιο απλή. Είναι αυτό που λέµε το «δυναµικό» περιεχόµενο ενός 

website, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του να αλλάξει το περιεχόµενο 

εύκολα, ανά πάσα στιγµή. 
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Εικόνα 2: Content Management system. 

Πηγή :https://www.farcrycms.org/content-management-system-static-site-best/ 

 

3.2 ∆ηµοφιλέστερα Εργαλεία σχεδίασης  
Όσοι έχουν φτιάξει µια ιστοσελίδα αλλά και όσοι έχουν συµµετέχει στην κατασκευή 

ιστοσελίδας έχουν βρεθεί στο ίδιο δίλληµα. Τι σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου CMS να 

διαλέξω ;Ποιο είναι το καλύτερο; Τι διαφορές έχουν µεταξύ τους ;Τα πιο δηµοφιλέστερα 

CMS στις µέρες µας είναι το WordPress ,το Joomla ,το Drupal και το Magento. 

Το κοινό σηµείο και των τριών CMS είναι ότι είναι ανοιχτού λογισµικού, δηλαδή είναι 

δωρεάν, είναι ανοιχτά, εύκολα σε οποιαδήποτε τροποποίηση από οποιαδήποτε οµάδα 

προγραµµατιστών αλλά κυρίως έχουν φανατικούς υποστηρικτές. Πίσω τους είναι κοινότητες 

προγραµµατιστών που τα στηρίζουν µε λογισµικό (plugins,add-ons,modules) και διορθώνουν 

καθηµερινά λάθη (bugs) της πλατφόρµας αλλά κυρίως πάνω από όλα ενσωµατώνουν και 

απορροφούν όλες τις νέες τεχνολογίες του web που ξεφυτρώνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Η 

επιλογή της κατάλληλης πλατφόρµας διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) , εξαρτάται από το 

budget, τις τεχνικές γνώσεις αλλά και την ξεκάθαρη αντίληψη του τι θα κάνει η ιστοσελίδα. 

Πιο συγκεκριµένα: 

3.2.1 Joomla. 

Το Joomla είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Χρησιµοποιείται στην δηµοσίευση περιεχοµένου στον παγκόσµιο ιστό και σε τοπικά δίκτυα 

(intranets). Είναι γραµµένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του στη βάση MySQL. Το 

βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εµφανίζει είναι δυναµικές.  
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Εικόνα 3: Λογότυπο Joomla. 

 

Το Joomla έχει κι άλλες δυνατότητες όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, 

εκτυπώσιµες εκδόσεις των σελίδων καθώς και δηµοσκοπήσεις.   

Το Joomla συχνά υποφέρει από προβλήµατα ασφαλείας τα οποία δεν αποδεικνύονται σοβαρά 

όπως η ευπάθεια του Jsupport.  ∆ηµιουργήθηκε από την διαφωνία στην Miro Corporation και 

στους υπεύθυνους ανάπτυξης του project. Οι δυο τους χωρίστηκαν και ορισµένοι σχεδιαστές 

του Mambo δηµιούργησαν µια νέα έκδοση την οποία ονόµασαν Joomla. Από την πλευρά της 

η Miro Corporation, ίδρυσε µια µη κερδοσκοπική οργάνωση ώστε να προστατέψει και να 

χρηµατοδοτήσει το εγχείρηµα.   

Η πλατφόρµα Joomla έχει πολλές δυνατότητες που το καθιστούν ένα πολύτιµο εργαλείο στην 

κατασκευή ιστοσελίδων.   

∆ιαθέτει έναν πλήρη µηχανισµό διαχείρισης βάσης δεδοµένων, καθώς και ένα πλήρως 

παραµετροποιήσιµο διαχειριστικό περιβάλλον. ∆ιαθέτει εργαλεία (extensions) µέσω των 

οποίων µπορούµε να επεκτείνουµε τις λειτουργίες ενός ιστότοπου σε πολύ µεγάλο βαθµό.   

Μπορεί κανείς να επεξεργαστεί το περιεχόµενο ενός ιστότοπου από όποιο µέρος του κόσµου 

και αν βρίσκεται, αρκεί να είναι συνδεµένος στο διαδίκτυο και χρησιµοποιώντας έναν απλό 

φυλλοµετρητή.  

 

3.2.2 WordPress 

 

Το WordPress είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή ανοιχτού κώδικα λογισµικό ιστολογίου και 

πλατφόρµα δηµοσιεύσεων, µε την άδεια GPL, γραµµένο σε PHP και MySQL.  

Είναι ένα ελεύθερο λογισµικό και διαθέσιµο σε πολύγλωσσες εκδόσεις. Το WordPress 

πρωτοεµφανίστηκε το 2003 και µόλις το 2004 µετά από αλλαγή των όρων άδειας χρήσης 

ενός ανταγωνιστικού λογισµικού (Movable Type), οι χρήστες µετέβησαν στο WordPress. 

Μέχρι και σήµερα είναι ένα από τα πιο δυνατά brands στα CMS ανοιχτού κώδικα. 
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Εικόνα 4: Λογότυπο WordPress. 

 

Το WordPress έχει ίσως την πιο φανατική κοινότητα προγραµµατιστών µε απίστευτα plug-

ins, add-ons ,modules για οποιαδήποτε σχεδόν εφαρµογή. Θεωρείται η καλύτερη πλατφόρµα 

διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) για όσες ιστοσελίδες έχουν blog ή αρθρογραφία και για 

αυτό τα µεγαλύτερα ειδησεογραφικά site προτιµούν το WP. Επίσης έχει ένα από τα καλύτερα 

marketing, frameworks και themes της αγοράς για όσους το digital marketing και το SEO 

σηµαίνει κάτι.  

Στο WordPress δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου τεχνικές γνώσεις και όλα γίνονται σχεδόν  

µαγικά. ∆ιαισθητικό, πανεύκολο στη χρήση µε απίστευτα σχεδιαστικά θέµατα και χιλιάδες 

έτοιµες εφαρµογές έτοιµες να κουµπώσουν πάνω στη πλατφόρµα και να την κάνουν να 

απογειωθεί. Είναι το ιδανικό για το 70% των ιστοσελίδων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα 

και καλύπτει και πολλές άλλες περιπτώσεις πιο σύνθετες λόγω  της συµµετοχής της 

κοινότητας προγραµµατιστών µε εντυπωσιακά plugins.  

Οι δυνατότητες του για να χρησιµοποιήσεις τη βάση δεδοµένων µε οποιαδήποτε τρόπο, η 

ταξιθέτηση όλων των στοιχείων χωρίς κανένα περιορισµό, η οργάνωση των δεδοµένων, οι 

απίστευτες δυνατότητες κατηγοριοποίησης που έχει το κάνουν να κάνει µια ιστοσελίδα να 

πετάει. Είναι πολύ καλό για κοινότητες ανθρώπων και έχει πολύ καλά Socia lMedia Plugins 

που κάνουν εύκολη την αναµετάδοση περιεχοµένου. Ανάλογες βέβαια δυνατότητες 

επικοινωνίας µε τα κοινωνικά δίκτυα έχουν και τα υπόλοιπα εργαλεία σχεδιασµού, όµως στο 

Wordpress οι δυνατότητες αυτές διατίθενται ακόµη και στον µη έµπειρο προγραµµατιστή µε 

ευκολία.  

Χρηστικό, φιλικό για το χρήστη περιβάλλον, µε εργαλεία εύκολα προσβάσιµα και από τον 

έµπειρο και από τον άπειρο χρήστη, µε εξαιρετικά tutorial στο διαδίκτυο. Είναι ένα πολύ 

καλό εργαλείο για τους σχεδιαστές ιστοσελίδων αφού µπορούν να κάνουν πολύ καλές 

ιστοσελίδες για τους πελάτες και αµέσως µετά από µια εκπαίδευση δυο εβδοµάδων να 

µπορούν να το χρησιµοποιήσουν στο έπακρο, ακόµη και αν πρόκειται για περίπλοκες και 

πολυσύνθετες ιστοσελίδες και για µεγάλα Ε-Shops, µε πολλούς users και πολλαπλές 

κατηγορίες και φίλτρα υψηλών απαιτήσεων.  
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Επιπλέον είναι χρήσιµο για τη σχεδίαση απλών ιστοσελίδων µε περιεχόµενο και χρήση Social 

Networks ,E – commerce και εταιρικές ιστοσελίδες. Συχνά χρησιµοποιείται από συγγραφείς, 

δηµοσιογράφους, φωτογράφους και εικαστικούς για την προώθηση της δουλειάς τους, αλλά 

και από εστιατόρια, καφέ, κινηµατογράφους και θέατρα για την επικοινωνία µε το κοινό.  

Αποτελεί µε διαφορά την πιο δηµοφιλή πλατφόρµα Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

καθώς απευθύνεται σε χρήστες που επιθυµούν απλές και λιτές λειτουργίες. Ξεκίνησε καθαρά 

σαν πλατφόρµα για την δηµιουργία µικρών και απλών blogs αλλά σιγά σιγά εξελίχθηκε σε 

εργαλείο για την δηµιουργία κανονικών ιστοτόπων µε την προσθήκη πολλών λειτουργιών. Οι 

δυναµικές του ιστοσελίδες βασίζονται σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP και απαιτεί την 

ύπαρξη Σ∆Β∆ για να λειτουργήσει (Συνήθως MySQL/MariaDB). 

3.2.3 Drupal 

Το Drupal είναι ένα πολύ ισχυρό CMS. Έχει εκπληκτικές δυνατότητες και µπορεί να φτιάξει 

πολύ ισχυρές ιστοσελίδες , µεγάλα portal έχουν φτιαχτεί µε CMS DRUPAL ,πολυσύνθετες , 

επαγγελµατικές ιστοσελίδες. Αποτελεί εργαλείο δουλείας για τους προγραµµατιστές αλλά 

έχει κάποιες δυσκολίες στη διαχείριση της πλατφόρµας για αρχάριους στα συστήµατα 

διαχείρισης περιεχοµένου. Θέλει λίγο χρόνο για εκπαίδευση αλλά οι δυνατότητες του είναι 

απίστευτες. Ιστοσελίδες σε DRUPAL έχουν οι Walt Disney Company, Louvre, Grammy.  

Το Drupal θέλει µια προχωρηµένη τεχνική εξειδίκευση από το διαχειριστή της πλατφόρµας 

αλλά µετά από κάποιες εβδοµάδες χρήσης έχει δυνατότητες παραγωγής για απίστευτα 

προχωρηµένα αποτελέσµατα πάνω σε µια ιστοσελίδα σε εφαρµογές και βάσεις δεδοµένων 

αλλά και marketing. Ειδικά στη έκδοση του DRUPAL 7 ξεπέρασε κάθε προσδοκία αφού 

ενσωµάτωσε όλες τις τελευταίες τεχνολογίες.  

 

 

Εικόνα 5: Λογότυπο Drupal. 

Οι ιστοσελίδες σε DRUPAL είναι υπερβολικές για απλά site, όπως ένα εταιρικό απλό site, ή 

µια χαµηλής δυσκολίας ιστοσελίδα. Κοστίζει ακριβότερα ένας DRUPAL DEVELOPER και 

είναι υπερβολικό για εταιρικές ιστοσελίδες απλής µορφής. Είναι πολύ καλό για κατασκευή e-

shop.  

Με άλλα λόγια το Drupal αποτελεί µια αρκετά βαριά επιλογή µε αυξηµένη πολυπλοκότητα η 

οποία όµως δίνει πληθώρα εργαλείων ώστε να µπορούν να δηµιουργηθούν µεγάλοι ιστοτόποι 

οι οποίοι πιθανών να περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό διαφορετικών µορφών περιεχοµένου, 

µεγάλο αριθµό σεναρίων χρήσης και πρόκειται να εξυπηρετήσουν µεγάλες κοινότητες 

χρηστών. Βασίζεται και αυτό σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP και απαιτεί συνδεσιµότητα 

µε βάση δεδοµένων για να λειτουργήσει. 
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3.3 Σύγκριση Εργαλείων κατασκευής Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 
Το CMS (Content Management Systems) έχει εφαρµογές που βασίζονται στο διαδίκτυο για 

τη δηµιουργία και τη διαχείριση του περιεχοµένου ενός ιστοτόπου. Ο ορισµός περιλαµβάνει 

γενικά όλα τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας, τα οποία συχνά ταξινοµούνται ως wikis, 

blog engines ή πίνακες συζήτησης. 

 

 

Εικόνα 6: Ποιο CMS να επιλέξω. 

Το Wordpress έχει µερίδιο αγοράς 60,4% σε σύγκριση µε άλλες πλατφόρµες CMS, 

καθιστώντας τον σαφή ηγέτη από πολύ δρόµο. Σηµαίνει επίσης ότι το 23,9% τωνm 

ιστοσελίδων του κόσµου τροφοδοτείται από το WordPress.  
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Εικόνα 7: ∆ιάγραµµα έρευνας προτιµήσεως CMS. 

Πηγη : https://creativeengineeringstudio.com/cms-platforms-by-market-share/ 
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Εικόνα 8 : διάγραµµα έρευνας προτιµήσεως CMS περιεχοµένου ανά µερίδιο αγοράς. 

 

Πηγή:https://klocdigitalsolutions.wordpress.com/2015/04/24/php-cms-comparison-drupal-joomla-

wordpress-concrete5/ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτυκά τόσο διαφορές όσο και οµοιότητες στις 

τρείς πιο σηµαντικές πλατφόρµες κατασκευής ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

 WordPress Drupal Joomla 

Αρχική σελίδα www.wordpress.org www.drupal.org www.joomla.org 

Γενικά To wordpress 

ξεκίνησε µια 

καινοτόµο και 

εύχρηστη πλατφόρµα 

blogging. Με µια 

συνεχώς αυξανόµενη 

επιλογή 

των θεµάτων, plugins 

και widgets, αυτό το 

CMS είναι 

εξαιρετικά ευέλικτο 

και χρησιµοποιείται 

ευρέως για µια σειρά 

µορφών ιστότοπων. 

Το drupal είναι ένα 

ισχυρό, φιλικό 

εργαλείο ανάπτυξης 

ιστοτόπων για 

ιστότοπους. Όπως τα 

πιο ισχυρά εργαλεία, 

απαιτεί κάποια 

εµπειρία 

και την εµπειρία να 

λειτουργήσει. 

Το Joomla προσφέρει 

το µεσαίο έδαφος 

µεταξύ των 

εκτεταµένων 

δυνατοτήτων του 

Drupal και της 

φιλικής προς το 

χρήστη, αλλά και 

πιο σύνθετες 

επιλογές ανάπτυξης 

ιστοσελίδων από ό, τι 

προσφέρει το 

Wordpress. 
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Εγκατάσταση WordPress 

κοινότητα, 

απαιτούµενος χρόνος 

εγκατάστασης > 5 

λεπτά 

Drupal κοινότητα, 

απαιτούµενος χρόνος 

εγκατάστασης < 10 

λεπτά 

Joomla κοινότητα, 

απαιτούµενος  

χρόνος 

εγκατάστασης < 10 

λεπτά 

Ευκολία χρήσης Η τεχνική 

εµπειρογνωµοσύνη 

δεν είναι 

απαραίτητη, είναι 

διαισθητικό και 

εύκολο να 

δηµιουργηθεί ένας 

απλός ιστότοπος 

γρήγορα. Του 

εύκολο να 

επικολλήσετε 

κείµενο από ένα 

έγγραφο του 

Microsoft Word σε 

έναν ιστότοπο 

Wordpress, αλλά όχι 

σε τοποθεσίες 

Joomla και Drupal. 

Το Drupal απαιτεί 

την πιο τεχνική 

εµπειρία των τριών 

CMS. Ωστόσο, είναι 

επίσης σε θέση να 

παράγει κ πιο 

προηγµένες 

ιστοσελίδες. Αν δεν 

µπορείτε να 

δεσµευθείτε να 

µάθετε το λογισµικό 

ή δεν µπορείτε να 

προσλάβετε κάποιον 

που το γνωρίζει, 

µπορεί να µην είναι η 

καλύτερη επιλογή. 

Λιγότερο περίπλοκο 

από το drupal, πιο 

περίπλοκο από το 

Wordpress. Με µικρή 

σχετικά προσπάθεια 

επένδυσης στην 

κατανόηση της 

δοµής και της 

ορολογίας του 

Joomla, έχετε τη 

δυνατότητα να 

δηµιουργήσετε 

πολύπλοκες 

τοποθεσίες και 

τελευταίας 

τεχνολογίας 

ιστοτόπους. 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Η εύκολη χρήση 

είναι ένα βασικό 

όφελος τόσο για 

τους ειδικούς όσο 

και για τους 

αρχάριους. Είναι 

αρκετά ισχυρό 

για τους 

προγραµµατιστές 

Ιστού ή τους 

σχεδιαστές να 

χτίζουν 

αποτελεσµατικά 

ιστοσελίδες για 

πελάτες, τότε µε 

ελάχιστες 

οδηγίες, οι 

πελάτες µπορούν 

να αναλάβουν τη 

διαχείριση του 

Γνωστό για την 

ισχυρή ταξινόµηση 

και την ικανότητά 

της να επισηµαίνει, 

κατηγοριοποιεί και 

οργανώνει 

περίπλοκο 

περιεχόµενο. 

Σχεδιασµένο για να 

λειτουργεί ως κοινοτική 

πλατφόρµα, µε ισχυρά 

χαρακτηριστικά κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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χώρου. Γνωστό 

για µια τεράστια 

και εκλεκτή 

επιλογή θεµάτων 

. Πολύ φιλικό 

προς το χρήστη 

µε µεγάλη 

υποστήριξη και 

σεµινάρια, 

καθιστώντας το 

καλύτερο για 

τους µη 

τεχνικούς 

χρήστες να 

αναπτύξουν µε 

ακρίβεια δίκαια 

απλές 

τοποθεσίες. 

Καλύτερες 

περιπτώσεις 

χρήσης 

Ιδανικό για 

αρκετά απλές 

ιστοσελίδες, 

όπως 

καθηµερινές 

ιστοθέσεις 

blogging  και 

όσους αναζητούν 

έναν εύκολο στη 

διαχείριση 

ιστότοπο.  

Υπάρχουν 

µερικές 

εξαιρετικά 

εξελιγµένες 

τοποθεσίες 

WordPress εκεί 

έξω. 

Για σύνθετες, 

προηγµένες και 

ευπροσάρµοστες 

τοποθεσίες, π.χ. 

τοποθεσίες που 

απαιτούν 

πολύπλοκη 

οργάνωση 

δεδοµένων ή 

ιστότοπους κοινής 

πλατφόρµας µε 

πολλούς χρήστες. 

Καλό για 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα που 

απαιτούν 

πληροφορίες 

διαχείρισης 

αποθέµατος. 

Το Joomla σας επιτρέπει να 

δηµιουργήσετε έναν 

ιστότοπο µε περισσότερη 

ευελιξία στο περιεχόµενο 

και τη δοµή από ό, τι 

προσφέρει το Wordpress, 

αλλά ακόµα 

µε αρκετά εύκολη, 

διαισθητική χρήση. 

Υποστηρίζει το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, την 

κοινωνική δικτύωση και 

πολλά άλλα. 

Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο 

Άριστη επιλογή για τη δηµιουργία ιστοσελίδων υψηλής τεχνολογίας. 

 

3.4 ∆ηµοφιλέστερες εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 
 

3.4.1 WooCommerce 

Το WooCommerce είναι ένα πρόσθετο (plugin) ηλεκτρονικού εµπορίου ανοικτού κώδικα για 

το WordPress. Έχει σχεδιαστεί για µικρούς έως µεγάλους διαδικτυακούς εµπόρους που 
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χρησιµοποιούν WordPress. Ξεκίνησε στις 27 Σεπτεµβρίου 2011, το πρόσθετο γρήγορα έγινε 

δηµοφιλές για την απλότητα του να εγκαταστήσει και να προσαρµόσει και να ελευθερώσει 

βασικό προϊόν. 

 

Εικόνα 9: Λογότυπο Woocommerce 

 

Τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του WooCommerce είναι τα εξής:  

• Χρησιµοποιεί το ίδιο περιβάλλον µε το wordpress χωρίς να δυσκολεύει τον χρήστη. Αυτό 

το κάνει πολύ απλό στην χρήση ακόµη και για νέους χρήστες. 

 • ∆ίνει την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σχετικά µε τις πωλήσεις. Χαρακτηριστικό το 

οποίο είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση.  

• Προσφέρει πολύ χρήσιµα εργαλεία µάρκετινγκ των προϊόντων. Κάποια από αυτά είναι η 

προβολή προτεινόµενων προϊόντων βάση κατηγορίας, η προβολή συµπληρωµατικών 

προϊόντων προκειµένου να τα βρει εύκολα ο χρήστης και αν τα προσθέσει στο καλάθι του.  

• Εύκολο σύστηµα διαχείρισης των παραγγελιών.  

• Χρησιµοποιεί το σύστηµα SEO του Wordpress το οποίο είναι πολύ καλό και βοηθάει την 

σελίδα να ανέβει στις αναζητήσεις των µηχανών αναζήτησης.  

Πηγή https://el.wordpress.org/plugins/woocommerce/ 

3.4.2 Hikashop 

Το HikaShop είναι µια εφαρµογή ανοιχτού κώδικα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. Λειτουργεί ως πρόσθετη εφαρµογή του δηµοφιλούς συστήµατος διαχείρισης 

(CMS) Joomla. Είναι γραµµένη σε γλώσσα PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του σε βάση 

δεδοµένων MySQL. To HikaShop µας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του περιεχοµένου στο 

κατάστηµα (κατηγορίες, προϊόντα κλπ), αποδοτικής διαχείρισης τιµών, και επίσης τη 

δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να προσωποποιήσετε το e-shop µας σύµφωνα µε τις ανάγκες 

σας µέσω ενός εύκολου περιβάλλοντος εργασίας.  
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3.4.3 VirtueMart  

Το VirtueMart είναι ένα ισχυρό shopping cart ειδικά σχεδιασµένο για το Joomla, καθώς και 

τον πρόγονο του, Mambo. Το VirtueMart είναι ένα component το οποίο εγκαθίσταται στο 

Joomla ώστε να παρέχει στους διαχειριστές την δυνατότητα να παρουσιάζουν και να πωλούν 

τα προϊόντα τους διαµέσου της ιστοσελίδας τους. Είναι γραµµένο σε PHP και δεν µπορεί να 

υπάρξει χωρίς το Joomla. Είναι ειδικά σχεδιασµένο γι’ αυτό. Το VirtueMart παρέχει στους 

ιδιοκτήτες ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης και δυνατότητα επέκτασης µέσω 

modules. Επίσης το VirtueMart µε την κατάλληλη παραµετροποίηση, µπορεί να υπολογίσει 

τα κόστη µεταφοράς ανάλογα τον τόπο αποστολής.  

Στις εφαρµογές των καταστηµάτων WooCommerce ,Hikashop και VirtueMart, υπάρχουν 

πολύ µεγάλες διαφορές. Στο WordPress όµως όλα ήταν απλά και κατανοητά. Όλες οι 

λειτουργίες είναι ξεκάθαρες και µπορούµε σε κάθε βήµα να καταλάβουµε τι πρέπει να 

κάνουµε . Κατά τη γνώµη µου, το WordPress υπερτερεί σε πολύ περισσότερα πράγµατα, 

λειτουργικά και µη, σε σχέση µε το Joomla και το Drupal οπότε και θα πρότεινα σε κάποιον 

να ξεκινήσει να κατασκευάζει την ιστοσελίδα του µε WordPress όπως θα παρουσιαστεί και 

θα αναλυθεί και στην συνέχεια. 
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Κεφάλαιο 4 : Αρχιτεκτονική Συστήµατος – UML ∆ιαγράµµατα 
 

4.1 UML  
 

H UML (Unified Modeling Language) είναι γλώσσα µε την οποία µπορείς να περιγράψεις 

ένα σύστηµα µε πολλούς τρόπους, εστιάζει κυρίως στην οπτική παράσταση, τη διαµόρφωση 

προδιαγραφών και την τεκµηρίωση που βασίζονται σε λογισµικό. Στοχεύει στον σχεδιασµό 

αντικειµενοστρεφών συστηµάτων. Με την δηµιουργία ενός σχεδίου µπορούµε να: 

• παρουσιάζουµε οπτικά το σύστηµα που θέλουµε να κατασκευάσουµε και να το 

αναπτύξουµε 

• έχουµε µια ορατή δοµή, εφόσον µπορούµε να έχουµε εµφανή τα όρια ενός συστήµατος και 

των βασικών λειτουργιών του, χρησιµοποιώντας «περιπτώσεις χρήσης» (usecases) και 

«actors». 

• επεξηγούµε την πραγµατοποίηση των περιπτώσεων χρήσης µε «διαγράµµατα 

αλληλεπίδρασης». 

• µοντελοποιόυµε την συµπεριφορά των αντικειµένων µε διαγράµµατα καταστάσεων. 

• τεκµηριώνουµε τις αποφάσεις µας. 

Αναλυτικότερα ας δούµε παρακάτω τις εξής κατηγορίες : 

Χρήστες συστήµατος  

 Στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα που υλοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας δηµιουργίας eshop 

µπορούν να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

∆ιαχείριση Προϊόντων:  

Ο διαχειριστής µπορεί να διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα του eshop. Μπορεί να δηµιουργεί 

νέο προϊόν, να το επεξεργάζεται καθώς και να το διαγράψει , επίσης να ελέγχει τα αποθέµατα 

και τις κινήσεις της αποθήκης. 

∆ιαχείριση Κατηγοριών: 

Ο διαχειριστής µπορεί να διαχειρίζεται όλες τις κατηγορίες των προϊόντων στο eshop. 

Μπορεί να δηµιουργεί νέα κατηγορία προϊόντων, να τις επεξεργάζεται καθώς και να τις 

διαγράψει. 

∆ιαχείριση Πελατών:  

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί τους πελάτες του eshop. Μπορεί να 

αναζητήσει κάποιον πελάτη και ύστερα να επεξεργαστεί τα στοιχεία τους, καθώς επίσης 

µπορεί και να τον διαγράψει. 

∆ιαχείριση λειτουργικότητας ηλεκτρονικού καταστήµατος :  

O διαχειριστής, έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει τον κατάλογο του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος προσθέτοντας νέα προϊόντα. Ακόµα µπορεί να προσθέσει µια νέα κατηγορία ή 

έναν κατασκευαστή προϊόντων καθώς και να καθορίσει τη διάταξη των αντίστοιχων µενού. 

∆ιαχείριση παραγγελιών: 
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 O διαχειριστής, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις παραγγελιές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Μεταξύ άλλων, µπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του κατόχου της 

παραγγελίας, εάν αυτό ζητηθεί. Επίσης µπορεί να διαγράψει µια παραγγελία . 

Πελάτης (Χρήστης) Ηλεκτρονικές αγορές:  

Ο πελάτης, εφόσον έχει αποφασίσει για τις αγορές το τοποθετεί στο καλάθι αγορών τα 

προϊόντα που επιθυµεί να αγοράσει και στην συνέχεια κατευθύνεται στο ηλεκτρονικό 

σύστηµα πληρωµών όπου µπορεί να ολοκληρώσει µε ασφάλεια την ηλεκτρονική του αγορά.  

Πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα:  

Στον πελάτη παρέχεται περιγραφή για κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Επίσης, 

µπορεί να πραγµατοποιήσει αναζήτηση για κάποιο προϊόν και να επικοινωνήσει µε τον 

διαχειριστή συµπληρώνοντας τη κατάλληλη φόρµα. 

Λογαριασµός Πελάτη: 

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει έναν λογαριασµό χρήστη , ώστε να έχει τον 

προσωπικό του λογαριασµό συµπληρώνοντας την κατάλληλη φόρµα. Εφόσον δηµιουργήσει 

τον λογαριασµό του µπορεί να τον τροποποιήσει. 

4.2 ∆ιαγράµµατα Use case 
Στα use case διαγράµµατα αποτυπώνονται οι χρήστες που αλληλοεπιδρούν µε το σύστηµα 

του eshop, καθώς και οι λειτουργίες που µπορούν να κάνουν σε αυτό. Με τα διαγράµµατα 

αυτά, βλέπουµε τις λειτουργίες του διαχειριστή, δηλαδή να µπορεί να διαχειριστεί τα 

προϊόντα, κατηγορίες των προϊόντων αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. 

4.2.1 Use case ∆ιαχειριστής 

 

Εικόνα 10 :∆ιάγραµµα  Περίπτωση χρήσης ∆ιαχειριστής. 

 

Με το παραπάνω διάγραµµα εµφανίζονται όλες οι λειτουργίες του διαχειριστή. Ο 

διαχειριστής έχει την ικανότητα να εισάγει, να επεξεργαστεί αλλά και να διαγράφει, τους 

χρήστες, τα προϊόντα ,τις παραγγελίες ,τις κατηγορίες και να διαχειρίζεται ολόκληρη την 

σελίδα. 
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4.2.2 Use case Πελάτης 

 

 

 

Εικόνα 11 :∆ιάγραµµα Περίπτωση χρήσης Πελάτης 

 

 Στο παραπάνω διάγραµµα εµφανίζονται οι λειτουργίες του πελάτη δηλαδή την παραγγελία, 

αγορά και πληρωµή των προϊόντων και την επικοινωνία µε τον διαχειριστή – πωλητή. 

 

4.3 ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων (Activity Diagram’s)  
Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων περιγράφει την ροή των εργασιών µέσα στο σύστηµα. 

 

4.3.1 Activity diagram ∆ιαχειριστής και χρήστες. 
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Εικόνα 12: ∆ιάγραµµα Περίπτωση χρήσης ∆ιαχείριση χρηστών. 

 

Το παραπάνω διάγραµµα απεικονίζει την διαχείριση των χρηστών από τον διαχειριστή. 
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4.3.2 Activity diagram ∆ιαχειριστής και Προϊόντα 

 

Εικόνα 13: ∆ιάγραµµα  Περίπτωση χρήσης ∆ιαχείριση προϊόντων. 

 

Το διάγραµµα αυτό απεικονίζει πως ο διαχειριστής µπορεί να επεξεργαστεί τα προϊόντα του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

4.3.3 Activity diagramm ∆ιαχειριστής και Κατηγορίες 
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Εικόνα 14: ∆ιάγραµµα Περίπτωση χρήσης ∆ιαχείριση κατηγοριών. 

. 

 

Στον παρόν διάγραµµα απεικονίζεται πως ο διαχειριστής µπορεί να διαχειριστεί τις 

κατηγορίες των προϊόντων καθώς και να τις τροποποιήσει. 

 

4.3.4 Activity diagram ∆ιαχειριστής και Παραγγελίες 
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Εικόνα 15 :∆ιάγραµµα Περίπτωση χρήσης ∆ιαχείριση παραγγελιών 

 

 Στο διάγραµµα αυτό βλέπουµε πως ο διαχειριστής µπορεί να ελέγχει και να δροµολογεί τις 

παραγγελίες των πελατών του eshop. 

4444....3333....5555    Activity diagram Πελάτης και Καλάθι αγορActivity diagram Πελάτης και Καλάθι αγορActivity diagram Πελάτης και Καλάθι αγορActivity diagram Πελάτης και Καλάθι αγορώνώνώνών    
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Εικόνα 16 :Διάγραμμα Περίπτωση χρήσης Διαχείριση καλαθιού αγορών. 

 

Το διάγραµµα αυτό απεικονίζει την διαδικασία που ακολουθεί ο πελάτης για την εισαγωγή 

προϊόντων στο καλάθι αγοράς. Μέσα στο καλάθι µπορεί να εισάγει, να διαγράψει αλλά και 

τροποποιήσει την ποσότητα των προϊόντων που έχει προσθέσει σε αυτό. 

4.3.6 Activity diagram Αγορά προϊόντος 
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Εικόνα 17: ∆ιάγραµµα Περίπτωση χρήσης παραγγελία. 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε τις κινήσεις του πελάτη ώστε να υποβληθεί µια 

παραγγελία. 

 

Τα διαγράµµατα δηµιουργήθηκαν µέσο της εφαρµογής Edraw UML Diagram. 
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Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασµός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 
 

5.1 Επιλογή εργαλείου (WordPress) 
Oι άνθρωποι συχνά κάνουν το λάθος να ταξινοµήσουν το WordPress ως απλά µια πλατφόρµα 

blogging. Παρόλο που αυτό ίσχυε στο παρελθόν, το WordPress εξελίχθηκε µέσα από τα 

χρόνια σε ένα ευέλικτο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). Παρόλο που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε το WordPress για να δηµιουργήσουµε ένα απλό ιστολόγιο, τώρα µας 

επιτρέπει επίσης να δηµιουργήσουµε πλήρως λειτουργικούς ιστότοπους και εφαρµογές για 

κινητά.  

Το καλύτερο µέρος για το WordPress είναι ότι είναι εύκολο στη χρήση και αρκετά ευέλικτο 

για σχεδόν ότι µπορείτε να φανταστείτε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το 

WordPress έχει αυξηθεί τόσο πολύ στη δηµοτικότητα. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, το 

WordPress έχει χρησιµοποιηθεί στο 22,5% όλων των ιστότοπων στο ∆ιαδίκτυο. 

Πηγή : https://digital.com/blog/wordpress-stats/ 

 

 5.1.1 Γιατί επιλέξαµε το WordPress 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για κάποιον να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα WordPress, 

παρακάτω θα αναλύσουµε τους σηµαντικότερους :  

• Το WordPress είναι ελεύθερο  
Το WordPress είναι ένα ελεύθερο λογισµικό. Πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούµε να 

το κατεβάσουµε να το εγκαταστήσουµε να το χρησιµοποιήσουµε και να το 

τροποποιήσουµε. Γενικά µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να δηµιουργήσουµε 

οποιοδήποτε είδος ιστότοπου. Το WordPress διαθέτει επίσης ανοιχτό πηγαίο κώδικα 

το οποίο σηµαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας του λογισµικού είναι διαθέσιµος για 

οποιονδήποτε να µελετήσει, να τροποποιήσει και να παίξει µε αυτόν.  

Υπάρχουν επί του παρόντος 2600+ θέµατα WordPress και 31.000+ plugins διαθέσιµα 

δωρεάν τα οποία µπορούµε να τα κατεβάσουµε, να τα εγκαταστήσουµε και να τα 

χρησιµοποιήσουµε σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο.  

Για να τρέξουµε το WordPress, το µόνο που χρειάζετε είναι ένα domain και ένα 

πακέτο φιλοξενίας (web hosting). Λόγω της φύσης του open source, το WordPress 

είναι ένα λογισµικό κοινότητας. ∆ιατηρείται από µια µεγάλη οµάδα εθελοντών, οι 

περισσότεροι από τους οποίους είναι σύµβουλοι της WordPress µε ενεργό ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του WordPress.  

Οποιοσδήποτε µπορεί να συνεισφέρει στο WordPress γράφοντας διορθώσεις, 

απαντώντας σε ερωτήσεις υποστήριξης, γράφοντας πρόσθετα, δηµιουργώντας θέµατα, 

µεταφράζοντας το WordPress και επικαιροποιώντας την τεκµηρίωση. Με τη χρήση 

του WordPress ο καθένας γίνετε αυτόµατα µέρος αυτής της τροµερής κοινότητας 

λαµβάνοντας δωρεάν υποστήριξη από άλλα µέλη της κοινότητας, µπορεί να 

κατεβλασει δωρεάν πρόσθετα και θέµατα και µόλις αποκτλησει λίγη εµπειρία µε το 

WordPress, µπορεί ακόµη και να συµβάλλει πίσω στην κοινότητα.  

• Το WordPress είναι εύκολο στη χρήση και την εκµάθηση  
Το WordPress χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια ανθρώπους και σχεδόν καθηµερινά 

νέοι χρήστες µπαίνουν την κοινότητα του δηµιουργώντας δικτυακούς τόπους που 

χρησιµοποιούν το WordPress. Ένας από τους λόγους για τον οποίο οι άνθρωποι 
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γρήγορα προσαρµόζονται στο WordPress είναι επειδή είναι αρκετά εύκολο στη 

χρήση. Για οποιοδήποτε θέµα που σχετίζεται µε το WordPress, κάποιος µπορεί να 

κάνει αναζήτηση στον ιστό και σίγουρα θα δει ότι υπάρχει µία πολύ µεγάλη 

κοινότητα που το υποστηρίζουν. 

• Το WordPress είναι επεκτάσιµο µε τη χρήση πρόσθετων (plugins) και πρότυπων 

(templates). 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιµοποιούν WordPress δεν είναι ούτε σχεδιαστές 

ιστοσελίδων ούτε προγραµµατιστές. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι χρήστες 

αρχίζουν να χρησιµοποιούν WordPress χωρίς προηγούµενη γνώση του σχεδιασµού 

ιστοσελίδων. Ο λόγος για τον οποίο το WordPress είναι τόσο πετυχηµένο είναι επειδή 

υπάρχουν χιλιάδες δωρεάν πρότυπα (θέµατα) για να διαλέξει κάποιος, ώστε να µπορεί 

να δώσει στον ιστότοπό του οποιαδήποτε εµφάνιση θέλει.  

Είναι βέβαιο ότι θα βρούµε ένα WordPress θέµα για οτιδήποτε θέλουµε να κάνουµε. 

Για παράδειγµα θέµα αθλητικού blog, θέµα περιοδικού, θέµα χαρτοφυλακίου είτε 

θέµα ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπάρχει ένα τέλειο θέµα για κάθε είδους ιστοσελίδα.  

Τα θέµατα WordPress είναι εύκολο να προσαρµοστούν επειδή πολλά από αυτά 

έρχονται µε το δικό τους πίνακα επιλογών που επιτρέπει την αλλαγή χρωµάτων, να 

µεταφότωση λογότυπου, αλλαγή φόντου, να δηµιουργήσουµε όµορφες διαχωριστικές 

γραµµές και να κάνουµε διαφορετικά πράγµατα στην ιστοσελίδας χωρίς την χρήση 

κώδικα. 

Το WordPress είναι εξαιρετικά ευέλικτο και µπορεί να επεκταθεί χρησιµοποιώντας 

πρόσθετα (plugins). Ακριβώς όπως τα θέµατα, υπάρχουν χιλιάδες δωρεάν και 

premium plugins διαθέσιµα για άµεση εφαρµογή που θα σας λύσουν τα χέρια. 

• Το WordPress είναι φιλικό προς τις µηχανές αναζήτησης. 
Το WordPress έχει γραφτεί χρησιµοποιώντας κώδικα υψηλής ποιότητας. Το 

αποτέλεσµα που δηµοσιεύεται είναι πολύ υψηλής ποιότητας και περιλαµβάνει 

σηµασιολογική σήµανση, η οποία καθιστά το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα πολύ 

ελκυστικό για τις µηχανές αναζήτησης.  

Ήδη από το σχεδιασµό το WordPress είναι πολύ φιλικό προς τις µηχανές αναζήτησης 

(SEO friendly), και µπορούµε να το κάνουµε ακόµα πιο φιλικό χρησιµοποιώντας 

πρόσθετα WordPress SEO plugins για να πετύχουµε βελτιστοποίηση ιστότοπου για 

τις µηχανές αναζήτησης (SEO).  

• Το WordPress είναι εύκολο στη διαχείρηση. 
Το WordPress διανέµεται µε ενσωµατωµένο σύστηµα ενηµέρωσης (updater) που σας 

επιτρέπει να ενηµερώσετε τα πρόσθετα (plugins) και πρότυα (templates) µέσα από τον 

πίνακα διαχείρισης (dashboard) του WordPress. Επίσης, κάθε χρήστης ειδοποιείτε 

όταν µια νέα έκδοση του WordPress είναι διαθέσιµη, ώστε να µπορείτε να την 

ενηµερώσετε απλά κάνοντας κλικ σε ένα κουµπί. Μπορούµε να διατηρήσουµε όλο το 

περιεχόµενο του WordPress µε ασφάλεια ρυθµίζοντας αυτοµατοποιηµένη λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας του WordPress. 

• Το WordPress είναι ασφαλές. 
Το WordPress αναπτύσσεται µε γνώµονα την ασφάλεια, εποµένως θεωρείται αρκετά 

ασφαλές για την χρήση σε οποιοδήποτε ιστοτόπο. Στο βαθµό βέβαια που µπορεί να 

θεωρηθεί ασφαλές κάτι που είναι εκτεθειµένο στο διαδίκτυο.  

• Το WordPress µπορεί να χειριστεί διαφορετικούς τύπους µέσων. 
Χρησιµοποιώντας το WordPress δεν περιοριζόµαστε απλώς στη σύνταξη κειµένου. 

Έρχεται µε ενσωµατωµένη υποστήριξη για χειρισµό εικόνων, ήχου και βίντεο. 

Μπορούµε επίσης να το χρησιµοποιήσουµε για τη διαχείριση εγγράφων ή αρχείων , 

να ενσωµατώσουµε βίντεο YouTube, φωτογραφίες Instagram, Tweets και ήχο 



 

39

Soundcloud µόλις επικολλήσούµε τη διεύθυνση URL στην ανάρτησή µας. Τέλος 

επιτρέπουµε στους επισκέπτες µας να ενσωµατώσουν βίντεο σε σχόλια. 

 

5.1.2 Κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων µε το Wordpress . 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το wordpress αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την 

κατασκευή ιστοσελίδας. Ουσιαστικά κάθε φορά που ξεκινάµε να κάνουµε κατασκευή νέας 

ιστοσελίδας πλέον δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από το wordpress. Πριν από µερικάχρόνια 

υπήρχε και η επιλογή του joomla για τη δηµιουργία στοσελίδας. Πλέον όµως  ο µοναδικός 

λόγος για να µην επιλέξει κάποιος το wordpress για να κατασκευάσει την ιστοσελίδα του 

είναι η πολύ καλή γνώση κάποιου άλλου Content Management System ταυτόχρονα µε την 

άγνοια του wordpress.  

Το wordpress µας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουµε κατασκευή eshop. Σύµφωνα µε µία 

πρόσφατη µελέτη το woocommerce πλέον καταλαµβάνει πολύ µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς 

συγκρινόµενο µε το opencart ή µε το cs-cart µε το presta ή µε άλλα λογισµικά κατασκευής 

ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

Το woocommerce είναι το λογισµικό που χρησιµοποιεί το wordpress για να κάνει κατασκευή 

eshop. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη διότι έρχεται ως συνέπεια της τεράστιας ζήτησης που έχει 

το wordpress. Εφόον σχεδόν ένα τέταρτο των ιστότοπων παγκοσµίως χρησιµοποιεί wordpress 

τότε είναι πάρα πολύ πιθανό όταν κάποιος θελήσει να κάνει κατασκευή ηλεκτρονικού 

καταστήµατος να παραµείνει στην ίδια πλατφόρµα και να µην αλλάξει πλατφόρµα. Το 

Woocommerce δεν έχει σχεδόν τίποτα να ζηλέψει από τα υπόλοιπα λογισµικά δηµιουργία 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

 

5.2 Τεχνολογίες Ανάπτυξης e-shop. 
Το πρώτο βήµα ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και 

να λειτουργίσει οµαλά θα πρέπει να έχουµε εγκαταστήσει το Xampp.  

Το Xampp είναι ένα πακέτο προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού ανοιχτού κώδικα το οποίο 

περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache , τη βάση δεδοµένων MySql και το 

PhpMyAdmin.  

Εφόσον όλα αυτά είναι ενεργοποιηµένα µπορούµε να ξεκινήσουµε την ρύθµιση και τον 

σχεδιασµό του Ηλεκτρονικού µας Καταστήµατος. 

 

5.2.1 PHP. 

H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη 

δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία 

από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε 

πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των 

επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την 

έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις µεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script.  
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Εικόνα 18: Λογότυπο PHP. 

 

Επιπροσθέτως η PHP αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες στο Παγκόσµιο 

Ιστό, καθώς χρησιµοποιείται από πληθώρα εφαρµογών και ιστότοπων. Η ευρύτητα στη 

χρήση της είναι απόρροια της ευκολίας που παρουσιάζει ο προγραµµατισµός µε αυτή αλλά 

και στο γεγονός πως είναι µια γλώσσα η οποία βρίσκεται σχεδόν σε κάθε διακοµιστή. 

∆ιάσηµες εφαρµογές που κάνουν εκτενή χρήση της PHP είναι το γνωστό Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Managment System, Wordpress και το Drupal). 

5.2.2 HTML. 

 

Η γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου (HTML) είναι η τυπική γλώσσα σήµανσης για τη 

δηµιουργία ιστοσελίδων και εφαρµογών ιστού. Με το Cascading Style Sheets (CSS) και τη 

JavaScript, αποτελεί µια τριάδα τεχνολογιών ακρογωνιαίου λίθου για τον Παγκόσµιο Ιστό.  

 

      

Εικόνα 19: Λογότυπο HTML. 

Τα προγράµµατα περιήγησης Web λαµβάνουν έγγραφα HTML από έναν διακοµιστή ιστού ή 

από τοπικό αποθηκευτικό χώρο και αποδίδουν τα έγγραφα σε ιστοσελίδες πολυµέσων. Το 

HTML περιγράφει τη δοµή µιας ιστοσελίδας σηµασιολογικά και αρχικά περιελάµβανε 

στοιχεία για την εµφάνιση του εγγράφου. 
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5.2.3 Apache. 

Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου 

ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραµµα πλοήγησης 

(browser) επικοινωνεί µε έναν διακοµιστή(server) µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος 

παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραµµα πλοήγησης.  

 

 

Εικόνα 20: Λογότυπο Apache HTTP SERVER. 

 

O Apache είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές ιστού, εν µέρει γιατί 

λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρµες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. 

Κυκλοφόρησε υπό την άδεια λογισµικού Apache και είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 

Συντηρείται από µια κοινότητα ανοικτού κώδικα µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού 

Apache (Apache Software Foundation).  

Ο Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστής συνεργαζόµενος µε 

συστήµατα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων π.χ. Oracle, MySQL. 

 

5.2.4 MY SQL. 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων που µετρά 

περισσότερες από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνοµά της από την κόρη του 

Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραµµα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) 

παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων.  

 

Εικόνα 21: Λογότυπο MySQL. 

 

Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος µέσω της GNU General Public License, καθώς 

και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκει και χρηµατοδοτείται από µία και 

µοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία σήµερα ανήκει 

στην Oracle. 
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Η MySQL είναι δηµοφιλής βάση δεδοµένων για διαδικτυακά προγράµµατα και ιστοσελίδες. 

Χρησιµοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδεδοµένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως 

το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter. 

 

5.2.5 Βάση δεδοµένων 

Η Βάση δεδοµένων είναι µια συλογή από δεδοµένα τα οποία συνδέονται µεταξύ τους. Σκοπός 

της Βάσης δεδοµένων είναι η οργάνωση των πληροφοριών που ειναι αποθηκευµένες σε 

αυτήν το οποίο µας βοηθάει να αναζητούµε και να εξάγουµε γρήγορα τις πληροφορίες αυτές. 

 

Εικόνα 22: Απεικόνιση βάσεως δεδοµένων. 

Για παράδειγµα σε µία εταιρεία υπάρχει µια βάση δεδοµένων µε τα ονόµατα τα τηλέφωνα και 

τα υπόλοιπα στοιχεία των υπαλλήλων της , των προµηθευτών καθώς και των προίόντων - 

υπηρεσιών που παρέχουν .Στην δική µας περίπτωση το WordPress δηµιουργεί απο µόνο του 

τα δεδοµένα αυτά κατά την εγκατάσταση του το µόνο που απαιτείται να κάνουµε για να 

έχουµε πρόσβαση σε όλα αυτά είναι το PhpMyAdmin. 

5.2.6 PHPmyAdmin . 

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισµικού γραµµένο σε PHP το οποίο 

προορίζεται να χειριστεί τη διαχείριση ενός διακοµιστή βάσης δεδοµένων MySQL ή 

MariaDB. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το phpMyAdmin για να εκτελέσετουµε τις 

περισσότερες εργασίες διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας βάσης 

δεδοµένων, εκτέλεσης ερωτηµάτων και προσθήκης λογαριασµών χρηστών.  

 

Εικόνα 23: Λογότυπο phpMyAdmin. 

 

Οι δυνατότητες του PhpMyAdim είναι πάρα πολλές , µερικές από τις οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω : 

• ∆ηµιουργεί, τροποποιεί και διαγράφει βάσεις δεδοµένων  

• Μπορεί να διαχειριστεί και να τροποποιήσει πεδία πινάκων  
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• Εκτελεί SQL ερωτήµατα 

• Προβάλει σύνολα πολλαπλών αποτελεσµάτων µέσω αποθηκευµένων διεργασιών ή 

ερωτηµάτων 

• ∆ιαχειρίζεται πολλούς διακοµιστές  

• ∆ιαχειρίζεται τους χρήστες και τα δικαιώµατα τους  

• ∆ιαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία 

• Φορτώνει αρχεία κειµένου σε πίνακες  

• Εκτελεί αναζητήσεις στη βάση δεδοµένων 

• ∆ηµιουργεί Pdf γραφικών του layout της βάσης δεδοµένων  

• Υποστηρίζει ξένα κλειδιά   

• Επικοινωνεί σε 80 διαφορετικές γλώσσες 

• Ανιχνεύει αλλαγές σε βάσεις δεδοµένων, πίνακες και προβολές 

• Τέλος υποστηρίζει MySQLi , µια βελτιωµένη επέκταση της MySQL 

 Πηγή :https://docs.phpmyadmin.net/el/latest/intro.html 

 

5.2.7 Xampp 

 

Το XAMPP είναι ένα πακέτο προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού, λογισµικού ανοικτού 

κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρµας το οποίο περιέχει το εξυπηρετητή ιστοσελίδων http 

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

προγραµµατισµού PHP και Perl. 

 

 

 

 

 

 

 

Το XAMPP είναι ακρωνύµιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

• X (αναφέρεται στο «cross-platform» που σηµαίνει λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας) 

• Apache HTTP εξυπηρετητής 

• MySQL 

• PHP 

• Perl 

 

Για να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε έναν (τοπικό) server χωρίς την βοήθεια κάποιας 

πλατφόρµας όπως το Xampp, θα πρέπει χειροκίνητα και ξεχωριστά να εγκαταστήσουµε ένα 

λογισµικό για τον server (Apache), µία γλώσσα προγραµµατισµού, (PHP) και ένα λογισµικό 

διαχείρισης βάσης δεδοµένων, (MySQL).  

 Εικόνα 24: Λογότυπο Xampp 
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Το Xampp λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από µία πλατφόρµα που περιλαµβάνει όλα τα 

παραπάνω σε ένα πακέτο και έτσι µάς επιτρέπει να ολοκληρώνουµε την τοπική εγκατάσταση 

τού WordPress µέσα από λίγα κλικς και ελάχιστες ακόµη ενέργειες στους φακέλους τού 

WordPress. Ένα σηµαντικό επίσης πλεονέκτηµα τού Xampp είναι πως τρέχει σε όλα τα 

λειτουργικά συστήµατα – Windows, Mac και Linux. 

Πηγή : https://www.posna.net/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83

%CE%B7-wordpress-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-xampp/ 

 

5.3 Εγκατάσταση Xampp & WordPress 
Το να ανέβει στο ∆ιαδύκτιο ένα site βασισµένο WordPress ποτέ δεν ήταν δωρεάν. Mε την 

εγκατάσταση του Xampp, όµως, µπορεί να στηθεί όποιου είδους site θέλει κανείς τοπικά 

στον υπολογιστή του και µόνο όταν είναι έτοιµο να γίνει η αγορά Hosting . 

5.3.1 Εγκατάσταση Xampp. 

Για να εγκαταστήσουµε  τον τοπικό server πρέπει να µεταβούµε στην κύρια σελίδα του  

Xampp ο οποίος διατίθεται δωρεάν εδώ: https://www.apachefriends.org/index.html. 

 

Πατώντας κλικ στον σύνδεσµο µεταφερόµαστε στην παρακάτω σελίδα: 

 

 

Εικόνα 25: Αρχική σελίδα Xampp. 

 

Από εδώ µπορούµε να επιλέξουµε ποιο Xampp θα κάνουµε download ανάλογα µε το 

λειτουργικό σύστηµα που έχουµε και την έκδοση του Xampp που επιθυµούµε να 

κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας. 
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Εικόνα 26: Επιλογή αρχείου ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα. 

 

Στην παρούσα περίπτωση το λειτουργικό µας σύστηµα είναι Windows 10 , οπότε πατάµε τον 

σύνδεσµο Xampp for Windows 7.3.3 όπως βλέπουµε και στην παραπάνω εικόνα και  

αυτόµατα θα µεταβούµε στην παρακάτω σελίδα και θα κατέβει στον υπολογιστή µας ένα 

αρχείο .exe έτοιµο για εγκατάσταση. 

 

 

Εικόνα 27: Κατέβασµα αρχείου εγκατάστασης. 

 

Στην συνέχεια µόλις κατέβει το επιθυµητό αρχείο το ανοίγουµε για να ξεκινίσει η 

εγκατάσταση του εργαλείου. 
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Εικόνα 28: Αποδοχή εγκατάστασης Xampp 

 

Συνεχίζουµε µε το κουµπί εγκατάσταση οπωσδήποτε όπως φαίνετε στην παραπάνω εικόνα 

και έπειτα θα εµφανιστεί το setup του Xampp. 

 

 

Εικόνα 29: Βήµατα εγκατάστασης Xampp. 

 

Πατώντας Next στο setup µας εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα : 
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Εικόνα 30: Βήµατα εγκατάστασης Xampp 

 

Και συνεχίζουµε πατώντας το κουµπί Next εφόσον όλα τα επιθυµειτά εργαλεία είναι 

τσεκαρισµένα.  

Το επόµενο βήµα είναι να διαλέξουµε σε ποιον φάκελο θα τοποθετηθεί το αρχείο µας όπως 

φαίνεται στην συνέχεια: 

 

 

Εικόνα 31: Βήµατα εγκατάστασης Xampp. 
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Και συνεχίζουµε πατώντας Next. 

 

Εικόνα 32: Βήµατα εγκατάστασης Xampp.ότυπο Xammp 

 

Το επόµενο βήµα όπως βλέπουµε παραπάνω είναι η ενσωµάτωση του Bitnami όπου επιτρέπει 

την αγκατάσταση των εργαλείων που θα χρησιµοποιήσουµε στην συνέχεια, πατάµε Next και 

αµέσως εµφανίζεται το επόµενο παράθυρο του setup όπου µας δείχνει ότι είµαστε έτοιµη για 

την εγκατάσταση . 



 

49

 

Εικόνα 33: Βήµατα εγκατάστασης Xampp 

 

Στην συνέχεια περιµένουµε να εγκατασταθεί το πρόγραµµα όπως φαίνετε στην παρακάτω 

εικόνα : 
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Εικόνα 34: Βήµατα εγκατάστασης Xampp. 

 

Αυτό ήταν , στο επόµενο παράθυρο που εµφανίζεται όπως βλέπουµε παρακάτω 

ολοκληρώνουµε την εγκατάσταση του Xammp πατώντας Finish : 
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Εικόνα 35: Ολοκλήρωση εγκατάστασης Xampp. 

 

 

Εφόσον έχει γίνει ορθή εγκατάσταση του Xammp θα εµφανιστεί στην συνέχεια το control 

panel του προγράµµατος όπως βλέπουµε παρακάτω και είµαστε έτοιµη για το επόµενο βήµα 

µε την εγκατάσταση και ενσωµάτωση του WordPress στην βάση δεδοµένων µας . 

5.3.2 Εγκατάσταση WordPress. 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα δείξουµε πως ένας χρήστης µπορεί να κατεβάσει το Wordpress 

στον υπολογιστή του ώστε να δηµιουργήσει την δική του ιστοσελίδα. Το Wordpress 

βρίσκεται διαθέσιµο στην σελίδα https://el.wordpress.org/ και διατίθεται δωρεάν. Μπορείτε 

να κατεβάσετε οποιαδήποτε γλώσσα σας βολεύει σε οποιαδήποτε έκδοσή του. Κατεβάζουµε 

λοιπόν το αρχείο σε µορφή .rar.  
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Εικόνα 36: Αρχική σελίδα του WordPress. 

 

Όπως βλέπουµε στην παραπάνω εικόνα στο κεντρικό µενού επιλογών πατάµε την επιλογή 

που βρίσκεται στο µπλε πλαίσιo ‘‘Κατεβάστε το WordPress’’ και στην συνέχεια όπως 

βλέπουµε στην επόµενη εικόνα πατάµε πάλι το παρόµοιο πλαίσιο µε την τελευταία έκδοση 

όπου είναι διαθέσιµη και το αρχείο µας θα αρχίσει να κατεβαίνει : 

 

Εικόνα 37: Κατέβασµα αρχείου εγκατάστασης WordPress. 
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Στην συνέχεια ανοίγουµε τον τοπικό server Xampp όπου εγκαταστήσαµε πριν όπως φαίνεται 

παρακάτω και πατάµε start στα module Apache και MySQL.  

 

Εικόνα 38: Control Panel τοπικού server Xampp. 

 

 

Εικόνα 39: Εκκίνηση τοπικού server Xampp. 

 

Προσοχή! Αν κάποιο από τα Apache ή MySQL δεν γίνει πράσινο τότε πρέπει να ελέγξουµε 

αν δεσµεύονται οι πόρτες που χρησιµοποιούνται από κάποιο πρόγραµµα ή λειτουργία του 

υπολογιστή. Για παράδειγµα η θύρα 80 που χρησιµοποιεί ο Apache χρησιµοποιείται και στο 
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Skype, οπότε καλό είναι τέτοιου είδους προγράµµατα να είναι κλειστά όταν θέλουµε να 

ανοίξουµε τον τοπικό server Xampp. Στην συνέχεια εφόσον πατήσουµε στον φάκελο 

explorer, ανοίγει ένα παράθυρο που µας οδηγεί στον φάκελο του Xampp που έχει 

δηµιουργηθεί στον υπολογιστή µας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 40: Τοποθεσία αρχείων εγκατάστασης. 

Στην συνέχεια ανοίγουµε τον φάκελο που ονοµάζεται htdocks όπως φαίνεται πιο πάνω και 

δηµιουργούµε µέσα σε αυτόν έναν νέο φάκελο µε την ονοµασία wordpress. Το επόµενο βήµα 

είναι να κάνουµε extract όλα τα αρχεία του .rar αρχείου του Wordpress που κατεβάσαµε 

προηγουµένως µέσα σε αυτόν τον φάκελο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο φάκελος 

Wordpress που δηµιουργήσαµε: 



 

55

 

Εικόνα 41: Ενσωµάτωση WordPress στο Xampp. 

 

Εφόσον πρασίνισαν οι ενδείξεις Apache και MySQL όπως φαίνεται στην εικόνα ανοίγουµε 

τον browser µας και πληκτρολογούµε την διεύθυνση: localhost/wordpress. Ανοίγει ένα 

παράθυρο όπως φαίνεται στην εικόνα 34 που ακολουθεί και πατάµε το κουµπί Πάµε .  

 

Εικόνα 42: Αρχική σελίδα localhost/wordpress 

 

Πλέον µας µένει µόνο να συµπληρώσουµε την φόρµα που ακολουθεί και είµαστε έτοιµοι να 

ξεκινήσουµε.  
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Εικόνα 43: Εισαγωγή στοιχείων βάσεως δεδοµένων. 

 

Πριν όµως συµπληρώσουµε την φόρµα πρέπει να δηµιουργήσουµε µια βάση δεδοµένων. 

Οπότε πρέπει να µεταβούµε από τον browser  στην διεύθυνση http://localhost/phpmyAdmin . 

 

 

 

Εικόνα 44: Σελίδα διαχειριστή σελίδας phpMyAdmin. 
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Στην σελίδα όπου µεταβήκαµε πρέπει να δηµιουργήσουµε µία νέα Βάση ∆εδοµένων για το 

καταφέρουµε αυτό δεν έχουµε παρά να πατήσουµε στο αριστερό Μενού κάθετων επιλογών 

το κουµπί «Νέα» και έπειτα πληκτρολογούµε στο κενό το όνοµα που θέλουµε να δώσουµε 

στην βάση δεδοµένων (εγώ την ονόµασα wordpress2019), και πατάµε κλικ στο δηµιουργία.  

 

 

Εικόνα 45: ∆ηµιουργία Βάσεως δεδοµένων. 

 

Και έτσι δηµιουργήσαµε την βάση δεδοµένων που χρειαζόµαστε. Στο σηµείο αυτό θα 

επιστρέψουµε στην φόρµα του Wordpress που έχουµε αφήσει ασυµπλήρωτη ώστε να την 

συµπληρώσουµε όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί : 
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Εικόνα 46: Εισαγωγή στοιχείων βάσεως δεδοµένων. 

 

Αφήνουµε το localhost στο Database Host αφού η σελίδα φιλοξενείται τοπικά και στην 

συνέχεια επιλέγουµε το “Υποβολή”. Τέλος µας αποµένουν δύο βήµατα ακόµα, αυτό της 

εκτέλεσης της εγκατάστασης όπως φαίνεται πιο κάτω στην εικόνα : 

 

Εικόνα 47: Εισαγωγή στοιχείων βάσεως δεδοµένων. 

 

Πατάµε εκτέλεση εγκατάστασης και συµπληρώνουµε στην συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία 

που ακολουθούν και τέλος πατάµε ‘Εγκατάσταση του WordPress’. 
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Εικόνα 48: Βήµατα εγκατάστασης βάσεως δεδοµένων και WordPress. 

 

Εισάγουµε τα συνθηµατικά που δηµιουργήσαµε στο προηγούµενο βήµα και κάνουµε 

σύνδεση στο WordPress. 

 

Εικόνα 49: Σύνδεση διαχειριστή στο WordPress. 
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Εικόνα 50: Πίνακας ελέγχου Wordpress. 

 

5.3.3 ∆ιάγραµµα βάσεων δεδοµένων µετά την εγκατάσταση του WordPress στην Βάση 

∆εδοµένων µας. 

 

Το παρακάτω διάγραµµα παρέχει µια οπτική επισκόπηση της βάσης δεδοµένων WordPress 

και των σχέσεων µεταξύ των πινάκων που δηµιουργήθηκαν κατά την τυπική εγκατάσταση 

του WordPress. 
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Εικόνα 51: ∆ιάγραµµα βάσεως δεδοµένων µετά την εγκατάσταση του WordPress. 

Πηγή https://codex.wordpress.org/Database_Description. 
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Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Ιστοσελίδας. 

 

6.1 Ανάλυση του ∆ιαχειριστικού Συστήµατος WordPress 
Μόλις συνδεθούµε στη διαχείριση της ιστοσελίδας µας για πρώτη φορά βλέπουµε σε πρώτη φάση τις 

εξής λειτουργίες όπως βλέπουµε και στην παρακάτω εικόνα : 

 

Εικόνα 52: Πίνακας ελέγχου WordPress. 

 

Πίνακας Ελέγχου:  

Μια κεντρική κονσόλα µε διάφορες πληροφορίες σχετικά µε την ιστοσελίδα µας καθώς και 

δυνατότητα αυτόµατων ενηµερώσεων της πλατφόρµας και των διάφορων εργαλείων (plugins) που θα 

εγκαταστήσουµε µελλοντικά  

Αρχική: Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να µεταβούµε στην αρχική οθόνη του Πίνακα 

ελένχου 

Ενηµερώσεις: Με αυτήν την επιλογή µπορούµε να ενηµερώσουµε οτιδήποτε έχουµε εγκατεστηµένο 

στην πλατφόρµα µας όπως εξολοκλήρου την ίδια την πλατφόρµα αλλά και τις πρόσθετες εφαρµογές 

που έχουµε εγκαταστήσει . 

Άρθρα: ∆υνατότητα συγγραφής και δηµοσίευσης άρθρων για τον εκάστοτε ιστότοπο 

Πολυµέσα: Εδώ βρίσκονται αποθηκευµένα όλα τα αρχεία  που χρησιµοποιούµε στον ιστότοπό µας 

όπως εικόνες , βίντεο  

Σελίδες: Οι Σελίδες είναι θεωρητικά τα αντίστοιχα µενού που θα έχει ο ιστότοπός µας  

 

Σχόλια: Σχόλια από επισκέπτες πελάτες της ιστοσελίδας µας  
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Επικοινωνία:  Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε φόρµες επικοινωνίας τις οποίες µπορούµε και να 

δηµοσιεύσουµε στα διάφορα σηµεία της ιστοσελίδας µας  

Εµφάνιση: Η Εµφάνιση είναι το µενού µέσω του οποίου θα µπορούµε να διαχειριστούµε διάφορες 

βασικές λειτουργίες και στοιχεία εµφάνισης του θέµατός µας  

Πρόσθετα: Από εδώ µπορούµε να κάνουµε εγκατάσταση διάφορες µικρο-εφαρµογές, οι οποίες είναι 

κατασκευασµένες από διάφορους ανεξάρτητους προγραµµατιστές ή εταιρίες, και µας παρέχονται είτε 

δωρεάν είτε επί πληρωµής.  

Χρήστες: Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της ιστοσελίδας µας καθώς και τα βασικά στοιχεία των 

ίδιων των διαχειριστών  

Εργαλεία: Τα εργαλεία µας παρέχουν προγράµµατα κυρίως εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων  

Ρυθµίσεις: Εδώ βρίσκονται όλες οι κεντρικές ρυθµίσεις του συστήµατός µας που αφορούν τη 

Γλώσσα, τη δοµή των υπερσυνδέσµων, ρυθµίσεις πολυµέσων κλπ 

 

6.2 Επιλογή και εγκατάσταση θέµατος (template) 
Αρχικά θα επιλέξουµε το θέµα που θέλουµε να έχει το site µας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

και τις δυνατότητες που µας προσφέρει. Τα θέµατα διατίθενται δωρεάν και µπορούµε να τα 

κατεβάσουµε και να τα ενεργοποιήσουµε εύκολα και γρήγορα. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα 

Εµφάνιση και έπειτα στην υποκαρτέλα Θέµατα. 

 

 

Εικόνα 53: Μετάβαση στα Θέµατα. 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 45 βλέπουµε διάφορα θέµατα που µας προτείνει το Wordpress. 

Έπειτα από µια γρήγορη αναζήτηση καταλήξαµε στο θέµα µε ονοµασία Astra  και µπορούµε 

να προχωρήσουµε στην εγκατάσταση αυτού µε τον εξής τρόπο: 
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Εικόνα 54: Θέµατα (templates). 

 

1ο Βήµα: Επιλέγουµε το κουµπί Εγκατάσταση όπως φαίνεται πιο κάτω  

  

 

Εικόνα 55: Εγκατάσταση θέµατος . 

 

2o Βήµα: Επιλέγουµε Ενεργοποίηση 
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Εικόνα 56: Ενεργοποίηση θέµατος 

  

Το συγκεκριµένο Θέµα που επιλέχθηκε για να εγκατασταθεί πλήρως χρειάζεται να 

ενσωµατωθούν κάποιες πρόσθετες εφαρµογές – plug-ins, όπως θα δούµε παρακάτω µε λίγα 

µόνο “κλικ” θα φέρουµε την ιστοσελίδα στην ακριβή µορφή που έχει το δείγµα του κατασκευαστή. 

3
ο
 Βήµα : Από το Μενού επιλογών επιλέγουµε Εµφάνιση και στη συνέχεια Astra Options και 

µόλις µας εµφανιστεί στην οθόνη µας η σελίδα που βλέπουµε παρακάτω επιλέγουµε “Get 

Started” 

 

Εικόνα 57: Ρυθµίσεις θέµατος. 
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4
ο
 Βήµα: Περιµένουµε έως την ενεργοποίηση του και στη συνέχεια επιλέγουµε τον 

επιθυµητό κατασκευαστή σελίδων που στην παρούσα περίπτωση είναι ο Beaver Builder και 

έπειτα πατάµε Next όπως βλέπουµε παρακάτω. 

 

Εικόνα 58: Επιλογή κατασκευαστή σελίδας. 

 

5
ο
 Βήµα : Εµφανίζονται στην οθόνη µας διάφορα Θέµατα του συγκεκριµένου κατασκευαστή 

και επιλέγουµε το Brandstore το οποίο είναι πάνω στο Θέµα που εµείς έχουµε επιλέξει 

δηλαδή το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα ενδυµάτων. 

 

Εικόνα 59: Επιλογή θέµατος κατασκευαστή. 
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6
ο
 Βήµα : Για να εγκατασταθεί πλήρως το Θέµα που επιλέχθηκε θα πρέπει να εγκατασταθούν 

και οι προεπιλεγµένες εφαρµογές του κατασκευαστή οπότε επιλέγουµε “Import Site”. 

 

Εικόνα 60: Εγκατάσταση απαιτούμενων εφαρμογών κατασκευαστή. 

 

7
ο
 Βήµα : Περιµένουµε έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εφαρµογών µας και 

είµαστε έτοιµοι για την προεπισκόπηση της σελίδας µας επιλέγοντας “Done View Site”. 

 

Εικόνα 61: Ολοκλήρωση εγκατάστασης θέµατος. 
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Εικόνα 62: Αρχική σελίδα θέµατος. 

 

6.3 Χρήση του WooCommerce 
Πολλές επιχειρήσεις και online καταστήµατα χονδρικής πώλησης αναζητούν καινοτόµες 

λύσεις για τους πελάτες τους . Η κατασκευή e-shop µε Woocommerce για B2B επιχειρήσεις 

αποτελεί µία εξαιρετική λύση, αφού προσφέρει πολλές δυνατότητες, ειδικά διαµορφωµένες 

για καταστήµατα χονδρικής πώλησης. Στην συνέχεια θα δούµε αναλυτικά όλες τις επιλογές 

που µας δίνει η εφαρµογή για να διαµορφώσουµε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

 

Εικόνα 63: Μενού επιλογών Woocommerce. 
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• Παραγγελίες: Εδώ βρίσκεται η λίστα µε τις παραγγελίες που έχουν κάνει πελάτες 

από το κατάστηµά µας  

• Κουπόνια: Επιλογή δηµιουργίας κουπονιών έκπτωσης που µπορεί κανείς να 

χρησιµοποιήσει κατά την παραγγελία του  

• Αναφορές: Στις αναφορές βλέπουµε όλες τις κινήσεις του καταστήµατός µας όπως 

είναι τα έσοδα, τα κέρδη του καταστήµατος, τις αγορές των πελατών αναλυτικά, ποια 

προϊόντα είχαν τη µεγαλύτερη ζήτηση, το απόθεµα των προϊόντων µας και τους 

φόρους που πρέπει να καταθέσουµε βάσει των πωλήσεών µας . 

• Ρυθµίσεις:. Μέσω των ρυθµίσεων ορίζουµε την τοποθεσία του καταστήµατός µας, τις 

χώρες που είµαστε διατεθειµένοι να πουλήσουµε, το νόµισµα που θέλουµε το 

κατάστηµά µας να έχει ως προεπιλογή ανάλογα τη χώρα που βρισκόµαστε ,τη 

ρύθµιση της φορολογίας του καταστήµατος και το αν επιθυµούµε ο φόρος να 

συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του προϊόντος ή να προστίθεται κατά την ολοκλήρωση 

µιας παραγγελίας, τρόπους αποστολής, τρόπους πληρωµής και ρύθµιση των Email 

που θα λαµβάνει ο πελάτης αλλά και ο διαχειριστής µετά από µια παραγγελία.  

• Κατάσταση : Αναλυτικές πληροφορίες του συστήµατος πάνω στο οποίο “τρέχει” η 

πλατφόρµα µας 

• Επεκτάσεις: Το µενού Επεκτάσεις µας παροτρύνει να αγοράσουµε προγράµµατα 

επέκτασης του καταστήµατός µας µε νέες λειτουργίες. Κάτι που δεν είναι απαραίτητο 

όµως καθώς µπορούµε να βρούµε τις ίδιες επεκτάσεις από διάφορους 

προγραµµατιστές δωρεάν ή σε πολύ καλύτερες τιµές.   

6.3.1 Ρύθµιση Woocommerce 

Για να θεωρηθεί ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ολοκληρωµένο, αυτό που χρειάζεται να 

κάνουµε είναι να εισάγουµε τα στοιχεία της επιχείρησης µας και να ρυθµίσουµε τους τρόπους 

αποστολής και πληρωµής. Για να το καταφέρουµε αυτό πηγαίνουµε στο Μενού επιλογών του 

Woocommerce και στην συνέχεια επιλέγουµε Ρυθµίσεις. Η πρώτη καρτέλα που θα µας 

εµφανιστεί είναι οι Γενικές ρυθµίσεις όπως βλέπουµε και στην εικόνα  

 

Εικόνα 64: Ρυθµίσεις Woocommerce. 
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Εδώ εισάγουµε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης µας όπως Γραµµή ∆ιεύθυνσης , Πόλη , 

Ταχυδροµικό Κώδικα , το που έχουµε σκοπό να πραγµατοποιούµε τις πωλήσεις µας καθώς 

και το νόµισµα που χρησιµοποιούµε. 

6.4 Ρυθµίσεις Προϊόντων - Woocommerce. 
 

Ο WooCommerce έχει προεγκατεστηµένο στο πρόγραµµά του και το µενού Προϊόντα. Όπως 

αποκαλύπτει και η ονοµασία σε αυτό το µενού διαχειριζόµαστε καθαρά οτιδήποτε έχει να 

κάνει µε τα προϊόντα µας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 65: Μενού Προϊόντων. 

 

Όλα τα Προϊόντα: Λίστα µε όλα τα καταχωρηµένα προϊόντα του καταστήµατός µας. Εδώ 

µπορούµε να προσθέσουµε να διαγράψουµε και να διαχειριστούµε τα προϊόντα µας 

Προσθήκη Νέου: Εδώ µπορούµε να προσθέσουµε νέα προϊόντα στο κατάστηµά µας  

Κατηγορίες: Οι κατηγορίες είναι ο γονέας κάθε προϊόντος. Βάσει τις κατηγορίες των 

προϊόντων που θα ορίσουµε, µπορούµε µετά να κατηγοριοποιήσουµε το κάθε ένα προϊόν 

στην κατηγορία που το αντιπροσωπεύει   

Ετικέτες: Οι ετικέτες είναι λέξεις κλειδιά που ορίζουµε ώστε να υπάρξει µια πιο 

συγκεκριµένη αναγνώριση του προϊόντος ως προς τα χαρακτηριστικά του, τα οποία και οι 

µηχανές αναζήτησης λαµβάνουν σε µεγάλο βαθµό υπόψιν ώστε να φέρουν πιο συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα σε έναν χρήστη 

Ιδιότητες : Οι Ιδιότητες είναι µια πιο εξειδικευµένη έκδοση των ετικετών προσθέτοντας 

επιπλέον δεδοµένα του προϊόντος 

6.4.1 Προσθήκη Προϊόντων 

Αφού ολοκληρώσαµε τις κατηγορίες που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε στο κατάστηµά 

µας, θα ξεκινήσουµε να καταχωρούµε προϊόντα τα οποία και θα αντιστοιχίσουµε στις 

αντίστοιχες κατηγορίες τους.  
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Για να καταχωρήσουµε προϊόντα θα πάµε από το αριστερό µενού της διαχείρισης στο µενού 

“Προϊόντα” 

Στο παράδειγµά µας θα εισάγουµε ένα προϊόν στην κατηγορία “Γυναίκα-Φορέµατα” και θα 

εξηγήσουµε τι βήµατα ακολουθούµε για να δηµοσιεύσουµε το προϊόν. 

 

Εικόνα 66: Προσθήκη Προϊόντων. 

 

1. Τίτλος Προϊόντος 

2. Περιγραφή Προϊόντος  

3. Τιµή Προϊόντος  

4. ∆ηλώνουµε το προϊόν στην κατηγορία ή κατηγορίες που θέλουµε. Μπορούµε να τη 

δηλώσουµε και σε παραπάνω από µία  

5. Ετικέτες προϊόντων  

6. Αποθήκη , εδώ µπορεί ο ∆ιαχειριστής να εισάγει το απόθεµα του κάθε προϊόντος και αν 

επιθυµεί να εµφανίζεται τον πελάτη τα διαθέσιµα κοµµάτια 

7. Μονάδα µέτρησης Προϊόντων όπως παρατηρούµε στην εικόνα 1232. Εδώ ορίζουµε τις 

µονάδες µέτρησης βάρους καθώς και την µονάδα µέτρησης διαστάσεων των προϊόντων µας. 

Στη συνέχεια εισάγουµε και την εικόνα προϊόντος όπως φαίνεται παρακάτω και τέλος πατάµε 

“∆ηµοσίευση”   
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Εικόνα 67: Επιλογή αρχείων Προϊόντων. 

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εισάγουµε και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του καταστήµατός µας. 

6.4.2 Φόρος 

Αµέσως µετά τα Προϊόντα έχουµε τις Επιλογές Φόρου του καταστήµατος µας δηλαδή το αν 

θα εισάγουµε τις τιµές των Προϊόντων µας µαζί µε το φόρο καθώς και το συντελεστή φόρου. 

 

Εικόνα 68: Ρύθµιση φόρου 
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6.4.3 Τρόποι Αποστολής 

Μία από τις σηµαντικότερες ρυθµίσεις της εφαρµογής µας είναι αυτή που ακολουθεί της 

ρύθµισης του Τρόπου αποστολής και πληρωµής. 

Βλέπουµε αρχικά µια οθόνη που µας επιτρέπει να ρυθµίσουµε ζώνες αποστολών. Στις ζώνες 

αποστολών ρυθµίζουµε µεθόδους και κόστη αποστολής ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται 

ο κάθε πελάτης. Ανάλογα τη γεωγραφική του περιοχή µπορούµε να ορίσουµε άλλα κόστη και 

τρόπους αποστολής των προϊόντων µας.  

Πατώντας το κουµπί “Προσθήκη ζώνης αποστολής” οδηγούµαστε σε µια νέα καρτέλα όπου 

και θα ρυθµίσουµε µια νέα ζώνη. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα φτιάξουµε µια ζώνη για 

αποστολές παραγγελιών εντός του νοµού Μεσσηνίας.  

 

Εικόνα 69: Ρυθµίσεις Woocommerce. 

 

Στην Ονοµασία Ζώνης, θα πληκτρολογήσουµε ένα όνοµα ώστε να ξέρουµε σε περίπτωση 

µελλοντικής επεξεργασίας, ποια θα είναι αυτή που θα διαχειριστούµε. Στο παράδειγµα µας 

εισήγαµε ως Όνοµα Ζώνης τον όρο “Εντός Μεσσηνίας” και στη λίστα των 

προεγκατεστηµένων περιοχών επιλέξαµε την Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Πελοπόννησο. 

Τέλος πατάµε “Αποθήκευση αλλαγών”.   
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Εικόνα 70: Ρυθµίσεις ζώνης αποστολής Woocommerce. 

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο µπορούµε να ρυθµίσουµε Ζώνες Αποστολής εκτός 

Πελοποννήσου ή περιφερειών όπως Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία ή οποιαδήποτε άλλη 

χώρα του κόσµου. Αφού αποθηκεύσουµε τη ζώνη αποστολής, θα πατήσουµε πάνω σε αυτή 

ώστε να ορίσουµε µέθοδο αποστολής.  

 

Εικόνα 71: Προσθήκη µεθόδου αποστολής Woocommerce 

 

Βλέπουµε πως το σύστηµα µας παρέχει τρείς διαφορετικές µεθόδους µεταφοράς : 
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• Σταθερός Συντελεστής: Με τον Σταθερό Συντελεστή, το σύστηµα µας επιτρέπει να 

ορίσουµε ένα συγκεκριµένο κόστος αποστολής που µπορεί να είναι είτε ανά προϊόν, 

είτε ανά παραγγελία, η οποία και χρησιµοποιείται εφόσον το επιλέξουµε εµείς σε 

οµάδες προϊόντων ή προϊόντα ίδιου τύπου  

• ∆ωρεάν Αποστολή: Στη ∆ωρεάν Αποστολή µπορούµε να ορίσουµε παραµέτρους 

δωρεάν αποστολής προϊόντων προς τους πελάτες µας. Για παράδειγµα για αγορές άνω 

των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι ∆ωρεάν. 

• Παραλαβή από το κατάστηµα: Όπως λέει και ο όρος, επιτρέπουµε στον πελάτη να 

έρθει από το κατάστηµά µας να παραλάβει τα προϊόντα του και φυσικά να µην 

πληρώσει σε εµάς τα έξοδα αποστολής. 

Εµείς για την εργασία µας θα επιλέξουµε να χρησιµοποιήσουµε την Σταθερό Συντελεστή και 

αν πατήσουµε την επιλογή επεξεργασία στις ρυθµίσεις του σταθερού συντελεστή µόλις το 

αποθηκεύσουµε µας εµφανίζει την παρακάτω εικόνα 63. 

 

Εικόνα 72: Ρυθµίσεις Σταθερού Συντελεστή Woocommerce. 

 

Εδώ µπορούµε να ορίσουµε ένα δικό µας όνοµα στην ήδη υπάρχουσα ονοµασία, ορίζουµε το 

φορολογικό καθεστώς, δηλαδή αν τα έξοδα αυτά φορολογούνται ή όχι και τέλος το κόστος 

των εξόδων αποστολής τα οποία και ορίσαµε στα 4 ευρώ. 
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6.4.4 Τρόποι Πληρωµής 

 

Εικόνα 73: Τρόποι πληρωµής Woocommerce. 

 

• Άµεση Τραπεζική Μεταφορά: Σε αυτόν τον τρόπο πληρωµής, εισάγουµε τους 

τραπεζικούς µας λογαριασµούς στο σύστηµα, οι οποίοι και θα εµφανιστούν στον 

πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Στη συνέχεια είναι υποχρεωµένος 

να τους σηµειώσει και να κάνει την µεταφορά των χρηµάτων µέσω τράπεζας. Μέχρι 

τότε η παραγγελία του πελάτη µένει στην αναµονή µέχρι να εγκρίνει ο διαχειριστής τη 

µεταφορά ώστε να στείλει τα προϊόντα. 

• Πληρωµή µε επιταγή: Στην “Πληρωµή µε επιταγή” δίνουµε οδηγίες στον 

ενδιαφερόµενο για το που ακριβώς θα πρέπει να στείλει την επιταγή του σε 

περίπτωση που επιθυµεί να πληρώσει µε αυτό τον τρόπο. ∆ηλώνουµε τη διεύθυνση 

που θα στείλει την επιταγή. Όπως είδαµε και πριν, η παραγγελία του πελάτη θα 

παραµείνει επίσης στην αναµονή µέχρι να λάβει ο υπεύθυνος την επιταγή ώστε να την 

εγκρίνει και τότε να γίνει η αποστολή των προϊόντων.  

• Αντικαταβολή: Είναι ένας από τους πιο συνηθισµένους τρόπους πληρωµής µιας και 

δεν έχουν όλοι στην κατοχή τους κάποια κάρτα συναλλαγών. Φυσικά είναι και πολλοί 

αυτοί που δεν γνωρίζουν τον τρόπο να κάνουν πληρωµές µέσω διαδικτύου. Σε αυτή 

την περίπτωση, αναλαµβάνει το συνεργαζόµενο Courier που κάνει τη παράδοση των 

προϊόντων µας να συλλέξει τα χρήµατα µόλις παραδώσει το εµπόρευµα και στη 

συνέχεια ανάλογα µε τη συνεργασία που έχει οριστεί µεταξύ της εταιρίας και της 

εταιρίας Courier, η εταιρία Courier θα παραδώσει τα χρήµατα στην εταιρία που 

έστειλε τα προϊόντα. 

• Paypal: Το Paypal είναι ένας άµεσος τρόπος πληρωµής. Η πύλη πληρωµής της Paypal 

κάνει συναλλαγές µέσω email. Έχοντας λογαριασµό στη σελίδα της Paypal, συνδέει 

κάποιος τον τραπεζικό λογαριασµό ή την κάρτα του στο σύστηµα και τα χρήµατα 

µεταφέρονται µε ασφάλεια µέσω της δικής τους πλατφόρµας. Είναι ένας παγκοσµίου 
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γνωστός τρόπος πληρωµής δεσµεύοντας όµως µια µικρή προµήθεια ανά συναλλαγή 

από τον αποστολέα ή αυτόν που εισπράττει.  

 

6.4.5 ∆ηµιουργία Κεντρικών Σελίδων 

Για την εργασία µας θα δηµιουργήσουµε 5 κεντρικές σελίδες. Μία Αρχική, µία µε 

πληροφορίες Σχετικά µε εµάς , µία για την ενότητα Άνδρας και αντίστοιχα µία για την 

ενότητα Γυναίκα, µία για τα Αξεσουάρ, µια σελίδα επικοινωνίας όπου θα υπάρχει µια φόρµα 

και τα στοιχεία µας και τέλος η σελίδα του καλαθιού αγορών µας. 

Όλες οι σελίδες αυτές κατά βάση είναι έτοιµες από το δείγµα που εισάγαµε κατά την 

εγκατάσταση του θέµατος. Αν πάµε στο µενού Σελίδες, θα δούµε εκεί όλες τις σελίδες του 

δείγµατος να προϋπάρχουν. Εµείς θα κρατήσουµε µόνο αυτές που θέλουµε, θα διαγράψουµε 

τις υπόλοιπες να µην καταναλώνουν περιττό χώρο στον διακοµιστή µας και θα 

επεξεργαστούµε το περιεχόµενό τους. 

Ο προγραµµατιστής του Θέµατος µας έχει εγκατεστηµένο ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, το 

Beaver Builder το οποίο είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο όπου µα δίνει την δυνατότητα να 

κάνουµε “Drag and Drop” αλλαγές στις σελίδες µας δηλαδή µε µόνο µερικά κλίκς µπορούµε 

να αλλάξουµε την διάταξη της σελίδας µας αλλά και του Μενού µας, να αλλάξουµε 

γραµµατοσειρές και χρώµατα ,άρθρα, εικόνες , βίντεο, ήχο και επίσης να προσθέσουµε 

κουµπιά τα οποία θα µας ανακατευθύνουν σε οποιαδήποτε σελίδα επιθυµούµε. 

 

Εικόνα 74: ∆ηµιουργία σελίδων. 

 

6.4.6 Εισαγωγή Χάρτη Καταστήµατος 

Για να εισάγουµε την τοποθεσία του καταστήµατος µας στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα θα 

πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: 

Μεταβαίνουµε στην σελίδα που θέλουµε να εισάγουµε τον χάρτη του καταστήµατος µας και 

επιλέγουµε την επιλογή “Beaver Builder” από το οριζόντιο Μενού επιλογών µας. 
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Εικόνα 75: ∆ηµιουργία Φόρµα επικοινωνίας. 

 

Στην συνέχεια εµφανίζεται στην οθόνη µας όπως βλέπουµε και στην εικόνα ;2321 το Μενού 

επιλογών του προγράµµατος και επιλέγουµε “HTML”  

 

Εικόνα 76: ∆ηµιουργία Φόρµα επικοινωνίας. 

 

Και σέρνουµε την επιλογή µας στο σηµείο που θέλουµε να ενσωµατώσουµε το χάρτη µας 

όπως στην εικόνα 68. 
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Εικόνα 77: ∆ηµιουργία Φόρµα επικοινωνίας. 

 

Για τον χάρτη θα πρέπει να µπούµε στους χάρτες της google, να βρούµε την οδό που θέλουµε 

και να πάρουµε τον κώδικα του iframe που µας παρέχεται ώστε να τον ενσωµατώσουµε στη 

σελίδα µας όπως βλέπουµε παρακάτω. 

 

Εικόνα 78: Εντοπισµός συντεταγµένων καταστήµατος. 

 

Αντιγράφουµε λοιπόν το iframe και θα δούµε στη συνέχεια αφού ολοκληρώσαµε µε τις 

προαπαιτούµενες ενέργειες τον τρόπο µε τον οποίο θα φτιάξουµε τη σελίδα της επικοινωνίας. 
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Στην συνέχεια πάµε στο πλαίσιο “HTML” που δηµιουργήσαµε και κάνουµε επικόλληση το 

iframe που αντιγράψαµε από το Google Maps. Η µόνη ρύθµιση που κάνουµε είναι να 

αλλάξουµε το ύψος και το µήκος του iframe µε τις HTML εντολές width και height ανάλογα 

µε το που θέλουµε να το τοποθετήσουµε και πατάµε αποθήκευση. 

 

Εικόνα 79: Εισαγωγή χάρτη καταστήµατος. 

 

6.4.7 Αλλαγή λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Ο στόχος ενός λογότυπου είναι να µας µένει αξέχαστο έτσι ώστε όταν ένα άτοµο αισθάνεται 

την ανάγκη να αναζητήσει µια υπηρεσία που παρέχει η επιχείρησή σας, το λογότυπό σας να 

του έρχεται αµέσως στο µυαλό. Κατασκευάσαµε λοιπόν ένα λογότυπο µέσω της εφαρµογής 

Photoshop και θα το ενσωµατώσουµε στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα όπως θα δούµε 

παρακάτω: 
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Εικόνα 80: Αλλαγή λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

Από την αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος επιλέγουµε προσαρµογή   

 

 

Εικόνα 81: Βήµα αλλαγής λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

Στην συνέχεια επιλέγουµε το παλιό λογότυπό µας και πατάµε Αλλαγή λογότυπου 
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Εικόνα 82: Επιλογή λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

Εντοπίζουµε από τον υπολογιστή µας το λογότυπο που επιθυµούµε . 

 

Εικόνα 83: Μεταφόρτωση αρχείου λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

Και στην συνέχεια επιλέγουµε το επιθυµητό αρχείο από τη Βιβλιοθήκη πολυµέσων και 

πατάµε επιλογή και ύστερα ∆ηµοσίευση. 
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Εικόνα 84: Τοποθέτηση λογότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

 

6.4.8 Μενού Καταστήµατος 

Τα µενού µιας σελίδας WordPress µπορούν να είναι διαφόρων ειδών. Παρακάτω βλέπουµε 

τους τύπους µενού που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. Πηγαίνουµε λοιπόν από την 

αριστερή στήλη του διαχειριστικού µας συστήµατος στο µενού Εµφάνιση ->Μενού. 

 

Εικόνα 85: Διαχείριση Μενού ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Εικόνα 76: ∆ιαχείριση Μενού ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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Εισάγουµε στο Μενού µας τις επιθυµητές υπάρχουσες Σελίδες του κατασκευαστή ή 

δηµιουργούµε εκ νέου και επιλέγουµε Προσθήκη στο Μενού. Μόλις τις προσθέσουµε στο 

Μενού µας µπορούµε να διαχειριστούµε τους συνδέσµους τους οποίους θα µας 

ανακατευθύνουν στην σελίδα που επιθυµούµε επιλέγοντας το βέλος δίπλα από κάθε 

κατηγορία. 

 

Εικόνα 86: ∆ηµιουργία Μενού ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Επίσης µπορούµε να διαχειριστούµε το Μενού µας µε την βοήθεια της “Ζωντανής 

Προεπισκόπησης” .  

 

Εικόνα 87: ∆ιαχείριση µενού µε ζωντανή προεπισκόπηση. 
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Από εδώ γίνετε επίσης η δηµιουργία νέου Μενού αλλά και η ταξινόµηση των υποσέλιδων 

µας µε πολύ πιο εύκολο τρόπο , το µόνο που χρειάζεται εφόσον δηµιουργήσουµε τις Σελίδες 

µας να τις κατατάξουµε όπως θέλουµε µε απλές επιλογές “Drag and Drop” και να πατήσουµε 

Προσθήκη στοιχείων. 

 

Εικόνα 88: Ρυθµίσεις µενού µε ζωντανή προεπισκόπηση. 

6.4.9 Εισαγωγή σελίδας σύνδεσης χρήστη 

Για να εισάγουµε στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα µία φόρµα σύνδεσης χρήστη θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν αρχικά δύο νέες σελίδες , στην πρώτη θα έχουµε την φόρµα από την οποία θα 

µπορούν οι πελάτες να συνδεθούν µε τον προσωπικό τους κωδικό ή να δηµιουργήσουν έναν , 

και στην δεύτερη θα έχουµε το καλωσόρισµα των επισκεπτών έπειτα από επιτυχείς σύνδεση. 

Για να το καταφέρουµε αυτό θα χρειαστούµε µια πρόσθετη εφαρµογή το “Clean Login” . 
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Εικόνα 89: Εγκατάσταση προσθέτου Clean Login 

 

Εφόσον εγκαταστήσουµε την εφαρµογή µας και την ενεργοποιήσουµε µεταβαίνουµε από το 

Μενού στις Σελίδες και δηµιουργούµε δύο νέες. 

 

Εικόνα 90: Ρυθµίσεις εφαρµογής Clean 

 

Στην συνέχεια από το Μενού µεταβαίνουµε στις Ρυθµίσεις και επιλέγουµε “Clean Login” και 

αµέσως εµφανίζεται η σελίδα την οποία βλέπουµε παρακάτω όπου µπορούµε να ρυθµίσουµε 
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το που θα µας ανακατευθύνει το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα όταν εισάγουµε των κωδικό 

µας ή όταν δεν έχουµε κωδικό και πρέπει να δηµιουργήσουµε έναν.  

 

 

Εικόνα 91: Συνέχεια ρυθµίσεων Clean Login. 

 

Επιλέγουµε τα επιθυµητά πεδία και πατάµε Save. Το επόµενο βήµα είναι να πάµε στην 

σελίδα σύνδεσης που δηµιουργήσαµε και να την διαµορφώσουµε . 

 

Εικόνα 92: ∆ιαµόρφωση σελίδας σύνδεσης χρήστη 
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Σχεδιάζουµε δύο παραγράφους στις οποίες θα ενσωµατώσουµε έναν κώδικα όπου µας 

προσφέρει η εφαρµογή που εγκαταστήσαµε  για να δηµιουργήσουµε την φόρµα σύνδεσης. 

Εισάγουµε στην µία παράγραφο µας έναν επεξεργαστή κειµένου και στην συνέχεια 

πληκτρολογούµε τον HTML κωδικό που µας δίνει η εφαρµογή µας από τις ρυθµίσεις δηλαδή 

[ clean-login] . 

 

 

Εικόνα 93: Κώδικας δηµιουργίας φόρµας σύνδεσης. 

 

 

Εικόνα 94: Εισαγωγή Κώδικα φόρµας σύνδεσης. 
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Μόλις πληκτρολογήσουµε τον κώδικα µας και τον αποθηκεύσουµε θα εµφανιστεί αµέσως 

στην οθόνη µας το εικονίδιο του συγκεκριµένου χρήστη στην προκειµένη περίπτωση είναι 

του κατασκευαστή. Οµοίως στην δεύτερη µας παράγραφο αντιγράφουµε τον επόµενο κώδικα 

δηλαδή [clean-login-register] ο οποίος θα µας εµφανίσει την φόρµα εγγραφής χρήστη. 

 

Εικόνα 95: Ολοκλήρωση φόρµας σύνδεσης. 

 

Εφόσον συνδεθούµε ή γίνει εγγραφή µεταβαίνουµε στην Σελίδα καλωσορίσµατος και την 

διαµορφώνουµε οµοίως µε την προηγούµενη µόνο που τώρα θα εισάγουµε τον τρίτο κώδικα 

µας όπου θα εµφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και ένα µήνυµα προς αυτόν. 

 

Εικόνα 96: Σελίδα καλωσορίσµατος σύνδεσης χρήστη. 
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6.4.10 ∆ηµιουργία Άρθρου 

Το WordPress µας δίνει την δυνατότητα να διαµορφώσουµε κάθε άρθρο όπως ακριβώς θα το 

κάναµε και στο MS Word δηλαδή µπορούµε να ρυθµίσουµε την στοίχιση του , την 

γραµµατοσειρά του , να αλλάξουµε χρώµατα και σκίαση αλλά και να προσθέσουµε και 

φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο επιθυµούµε. 

Για να προσθέσουµε ένα άρθρο πρέπει να µεταβούµε από το κεντρικό Μενού Άρθρα και στην 

συνέχεια επιλέγουµε Νέο άρθρο όπως βλέπουµε και στην φωτογραφία . 

 

Εικόνα 97: ∆ηµιουργία Άρθρου. 

 

Εφόσον επιλέξουµε το Νέο άρθρο εισάγουµε το επιθυµητό όνοµα και το κυρίως κείµενο και 

ότι άλλο επιθυµούµε και πατάµε ∆ηµοσίευση. 
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Εικόνα 98: Επεξεργασία Άρθρου. 

 

6.4.11 Ενσωµάτωση κινούµενων διαφανειών στην Αρχική µας Σελίδα (Slide Show) 

Για να δώσουµε λίγη έµφαση στην Αρχική µας Σελίδα θα εγκαταστήσουµε ένα πρόσθετο το 

οποίο µας βοηθάει µε λίγα “κλικς” να εισάγουµε τις επιθυµητές µας διαφάνειες. Το πρόσθετο 

µας ονοµάζεται “Smart Slider 3” . 

 

Εικόνα 99: Εγκατάσταση προσθέτου smart slider 3. 
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Εφόσον το εγκαταστήσουµε και το ενεργοποιήσουµε µεταβαίνουµε στις ρυθµίσεις του από 

την αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος όπου έχει ενσωµατωθεί πλέον η 

εφαρµογή µας στο οριζόντιο Μενού και την επιλέγουµε. 

 

Εικόνα 100: Άνοιγµα προσθέτου για επεξεργασία. 

 

Μόλις την επιλέξουµε ανοίγει στην οθόνη µας η σελίδα δηµιουργίας των διαφανειών µας . 

 

Εικόνα 101: Αρχικό panel smart slider 3. 
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Από εδώ έχουµε την επιλογή να διαλέξουµε κάποιες ήδη υπάρχουσες διαφάνειες αλλά και να 

δηµιουργήσουµε νέες. Υπάρχουν επίσης βοηθητικά βίντεο από τον κατασκευαστή αλλά και 

πληθώρα πολλών ακόµα στο διαδίκτυο . 

 

Εικόνα 102: Ολοκλήρωση και προεπισκόπηση στην κεντρική µας σελίδα. 

 

6.4.12 Social Media Buttons 

Η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων παγκοσµίως διατηρούν λογαριασµό 

διαφήµισης και προβολής στα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με 

τον τρόπο αυτό συµβάλουν στην αύξηση του πελατολογίου τους µε ραγδαία ανοδική πορεία. 

Με άλλα λόγια γίνεται σαφές πως όσο περισσότερο προβάλλεται ένα κατάστηµα µέσω των 

κοινωνικών δικτύων, διαφηµίσεων και ηλεκτρονικών ιστοσελίδων τόσο είναι και πιο πιθανό 

οι πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µας .Για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν 

λογαριασµοί και για το παρόν ηλεκτρονικό κατάστηµα στα παρακάτω µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης : 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

• Google + 

• Email 

Με την βοήθεια του πρόσθετου “Social Media Share Buttons & Social Sharing Icons” 

εισάγαµε στο κατάστηµα µας τα κουµπιά τα οποία µε την επιλογή τους ανακατευθύνουν στα 

µέσα όπου αναφέραµε παραπάνω. 
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Εικόνα 103: Εγκατάσταση εφαρµογής Social Media Buttons 

 

Μόλις το εγκαταστήσουµε και το ενεργοποιήσουµε µπορούµε να τα τοποθετήσουµε σε όποιο 

µέρος του ιστότοπου µας θέλουµε πολύ εύκολα και γρήγορα µέσω του κατασκευαστή µας 

“Beaver Builder”. 

 

 

Εικόνα 104: Ολοκλήρωση και τοποθέτηση στην κεντρική µας 

 

5.4.13 Προβολή καλαθιού αγορών και διαχείριση παραγγελιών. 

Για την προβολή του καλαθιού αγορών ο επισκέπτης του καταστήµατος αρκεί να πατήσει το 

κουµπί Καλάθι αγορών το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό Μενού επιλογών. 
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Εικόνα 105: Εικονιδίο Καλαθιού αγορών 

 

Με την επιλογή του καλαθιού θα µεταβούµε στην κεντρική σελίδα του καλαθιού αγορών 

στην οποία ο επισκέπτης µπορεί να διαχειριστεί τα προϊόντα που έχουν προστεθεί σε αυτό 

και να ολοκληρώσει την παραγγελία του. 

 

Εικόνα 106: Σελίδα καλαθιού αγορών. 

 

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο επισκέπτης εφόσον εισάγει τα επιθυµητά προϊόντα 

στο καλάθι αγορών επιλέγει το κουµπί ‘Ολοκλήρωσης Παραγγελίας’ και συνεχίζει στο 
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επόµενο βήµα όπου εκεί συµπληρώνεται η φόρµα παραγγελίας µε τα προσωπικά στοιχεία του 

επισκέπτη. 

 

Εικόνα 107: Φόρµα παραγγελίας. 

 

Μόλις συµπληρωθούν τα στοιχεία από τον επισκέπτη επιλέγει το κουµπί Αποστολή 

παραγγελίας και µεταβαίνει στην επόµενη σελίδα. 

 

Εικόνα 108: Ολοκλήρωσης παραγγελίας. 

 



 

97

Μόλις ολοκληρώσει ο επισκέπτης την παραγγελία του εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα 

όπου έχει συγκεντρωτικά τα στοιχεία του πελάτη και τον τρόπο πληρωµής που έχει επιλεγεί. 

Ο ∆ιαχειριστής µε την σειρά του για να διαχειριστεί τις παραγγελίες που έχουν κατατεθεί θα 

πρέπει να µεταβεί από το κεντρικό Μενού επιλογών του Πίνακα ελέγχου στην εφαρµογή του 

Woocommerce και µετά ‘Παραγγελίες’. 

 

Εικόνα 109: Τοποθεσίας ελέγχου παραγγελιών. 

  

Όπως βλέπουµε στην εικόνα 123123 εφόσον έχει γίνει λήψη παραγγελίας εµφανίζεται στην 

οθόνη του ο αριθµός των µη διεκπεραιωµένων παραγγελιών. Επιλέγουµε ‘Παραγγελίες’ και 

µεταβαίνουµε στην σελίδα όπου υπάρχουν όλες οι παραγγελίες του καταστήµατος 

συγκεντρωτικά. 
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Εικόνα 110: Σελίδα Παραγγελιών. 

 

Επιλέγοντας µία παραγγελία ο διαχειριστής έχει το δικαίωµα να δει τις παραγγελίες που 

έχουν γίνει και να εγκρίνει ή να απορρίψει την κάθε παραγγελία όπως φαίνετε στην εικόνα 

5484 . 

 

Εικόνα 111: Λεπτοµέρειες Παραγγελίας. 
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6.4.14 ∆ιαδικασία αντιγράφου ασφάλειας θέµατος εφαρµογής (childtheme).  

Για να µπορέσουµε να κάνουµε ενηµερώσεις στο Θέµα µας και στον κατασκευαστή (Beaver 

Builder) του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος χρειάζεται να εγκαταστήσουµε ένα νέο 

πρόσθετο το Child Theme Configurator ,µέσω αυτού θα δηµιουργήσουµε ένα αντίγραφο 

ασφαλείας για το θέµα µας και θα µπορούµε να το ενηµερώνουµε χωρίς να χάνονται οι 

τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε αυτό διότι χρησιµοποιούµε την δωρεάν έκδοση (Astra 

Themes).  

 

Εικόνα 112:Εγκατάσταση εφαρµογής Child Theme Configurator. 

 

Μόλις γίνει η εγκατάσταση της εφαρµογής µεταβαίνουµε από το µενού του Πίνακα ελέγχου 

‘Εργαλεία – Child Themes’ 
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Εικόνα 113:Τοποθεσία εφαρµογής Child Themes. 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε το θέµα που έχουµε εγκαταστήσει και ρυθµίζουµε τα 

δεδοµένα που θα θέλαµε να αντιγράψουµε από αυτό . 

 

Εικόνα 114:Αρχική σελίδα εφαρµογής Child Themes. 
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Εικόνα 115: Ρυθµίσεις αντιγράφου ασφαλείας . 

 

 

Εικόνα 116:Ρυθµίσεις αντιγράφου ασφαλείας συνέχεια. 

 

Μόλις είµαστε έτοιµοι µε τις ρυθµίσεις επιλέγουµε ‘Create New  Child Theme’ και όπως 

βλέπουµε και στην εικόνα 3424 έχουµε στην ουσία κάνει κλωνοποίηση στο αρχικό µας 

template , και έχουµε δηµιουργήσει ένα νέο το οποίο το ενεργοποιούµε και πλέον είµαστε 

έτοιµοι να κάνουµε ασφαλείς ενηµερώσεις σε όλες µας τις εφαρµογές. 
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Εικόνα 117 : Ενεργοποίηση child theme. 

 

6.4.15 Ενηµέρωση πρόσθετων εφαρµογών (plug ins). 

Από την αρχική µας σελίδα στον πίνακα ελέγχου βλέπουµε ότι δίπλα στην επιλογή 

Ενηµερώσεις έχουµε τον αριθµό 6 πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιµες 6 

ενηµερώσεις για το σύστηµα µας. Επιλέγουµε ενηµερώσεις και µεταβαίνουµε στην επόµενη 

σελίδα εικόνα 584. 

 

 

Εικόνα 118: Πίνακας ελέγχου. 
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Επιλέγουµε επιλογή όλων εφόσον βέβαια είναι επιθυµητή και πατάµε ενηµέρωση προσθέτων. 

 

 

Εικόνα 119: Σελίδα ενηµερώσεων WordPress 

Μετά την ορθή ενηµέρωση των προσθέτων θα εµφανιστεί µία σελίδα όπως στην εικόνα 123 

 

Εικόνα 120: Αποτελέσµατα ενηµερώσεων προσθέτων. 
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6.4.16 ∆ηµιουργία κουπονιού προσφοράς. 

Τα κουπόνια είναι ένας έξυπνος και απλός τρόπος να προσελκύσουµε πελάτες στο 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα προσφέροντας τους εκπτώσεις.  

Για να δηµιουργηθεί ένα κουπόνι : 

Αρχικά πηγαίνουµε στις ρυθµίσεις του Woocommerce, βρίσκουµε και τσεκάρουµε την 

επιλογή ‘Ενεργοποίηση χρήσης κουπονιών’ . 

 

Εικόνα 121:Ενεργοποίηση χρήσης κουπονιών. 

 

Μετά από τις ρυθµίσεις µεταβαίνουµε πάλι από το Μενού του Woocomerce στην επιλογή 

κουπόνια και επιλέγουµε ‘Προσθήκη Νέου’ ή επεξεργασία του είδη υπάρχοντος . 
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Εικόνα 122 :Επεξεργασία κουπονιού. 

 

Μόλις συµπληρωθούν ο κωδικός και η ονοµασία του κουπονιού έχουµε την δυνατότητα να 

επιλέξουµε τον τύπο της έκπτωσης που θέλουµε να δίνει το κουπόνια µας όπως  

• Έκπτωση επί τοις εκατό  

• Σταθερή έκπτωση στο καλάθι  

• Σταθερή έκπτωση προϊόντος 

Στην παρούσα περίπτωση θα δηµιουργήσουµε ένα κουπόνι Εκπτώσεως επί τοις εκατό οπότε 

συµπληρώνουµε στο Ποσό κουπονιού το επιθυµητό αριθµό πχ. 15 και ορίζουµε την 

επιθυµητή ηµεροµηνία ισχύος του κουπονιού. 

Στην επόµενη καρτέλα ‘Περιορισµούς χρήσης’ επιλέγουµε τα επιθυµητά ποσά κατανάλωσης 

και αν το κουπόνι προορίζεται µόνο για ατοµική χρήση καθώς και τις εξαιρέσεις προϊόντων 

που δεν θα θέλαµε να κάνουµε έκπτωση και στην συνέχεια πατάµε ενηµέρωση. 
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Εικόνα 123: Περιορισµοί χρήσης κουπονιού. 

 

Θα µεταβούµε στην συνέχεια στο κατάστηµα µας να επιλέξουµε ένα προϊόν προς αγορά και 

να εφαρµόσουµε το κουπόνι που µόλις δηµιουργήσαµε. 

 

Εικόνα 124: Καλάθι αγορών. 

 

Βλέπουµε πως η τελική τιµή µαζί µε τα µεταφορικά ανέρχεται στα 119 ευρώ στην συνέχεια 

πληκτρολογούµε δίπλα από την ‘Εφαρµογή κουπονιού’ τον κωδικό του κουπονιού που 

δηµιουργήσαµε και πατάµε Εφαρµογή. 
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Εικόνα 125: Εφαρµογή κωδικού κουπονιού. 

 

Βλέπουµε πως το κουπόνι µας ισχύει και έχει γίνει έκπτωση 15% στα επιλεγµένα µας 

προϊόντα. 

6.4.17 Ενηµερωτικό δελτίο (Newsletter). 

Με τη βοήθεια της εφαρµογής MailOptin µπορούµε να φτιάξουµε ένα ενηµερωτικό δελτίο 

για τους εγγεγραµµένους πελάτες στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα πράγµα το οποίο θα  

βοηθήσει στο να αναπτύξουµε έναν νέο τρόπο σύνδεσης µε τον πελάτη καθώς και να 

αυξήσουµε την φήµη του site µας συνδέοντας το µε τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης. 

Μεταβαίνουµε στα πρόσθετα από το κεντρικό µενού του πίνακα ελέγχου και επιλέγουµε να 

µεταφορτώσουµε ένα νέο πρόσθετο . 



 

108 

 

Εικόνα 126: Εγκατάσταση MailOptin. 

 

Εντοπίζουµε την εφαρµογή MailOptin και προχωράµε στην εγκατάσταση. 

Έπειτα από την εγκατάσταση εµφανίζεται στο κεντρικό Μενού του πίνακα ελέγχου η 

εφαρµογή Mailoptin . 

 

Εικόνα 127: Αρχική σελίδα MailOptin. 

 

Πατάµε add new και επιλέγουµε την ονοµασία και τη φόρµα που θα θέλαµε να εισάγουµε. 
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Εικόνα 128: Επιλογή φόρµας 

 

Μπορούµε να επιλέξουµε ανάµεσα σε πολλές φόρµες, αρκετές µάλιστα είναι και δωρεάν και 

στη συνέχεια να τις διαχειριστούµε όπως βλέπουµε στην εικόνα 545 

 

 

Εικόνα 129:Επεξεργασία φόρµας. 
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Το offline ηλεκτρονικό µας κατάστηµα δεν µας δίνει την δυνατότητα να το συνδέσουµε µε το 

διαδίκτυο οπότε θα παραµείνουµε στην τοποθέτηση του η οποία θα είναι αυτή που φαίνεται 

στην εικόνα 477. 

 

Εικόνα 130: Tελική φόρµα. 

 

 

6.4.18 ∆ηµιουργία Αντίγραφου ασφαλείας βάσεως δεδοµένων (Back up). 

Για να είναι ασφαλής η βάση δεδοµένων µας για παν ενδεχόµενο λάθους ή βλάβης θα πρέπει 

να εγκατασταθεί το πρόσθετο Updraft plus όπου µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε ένα 

αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της βάσεως δεδοµένων. Επιλέγουµε προσθήκη προσθέτων 

,εντοπίζουµε και κάνουµε εγκατάσταση το πρόσθετο µας. 
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Εικόνα 131: Εγκατάσταση UpdraftPlus. 

 

Στην συνέχεια µεταβαίνουµε από το control panel στις ρυθµίσεις και επιλέγουµε ‘Αντίγραφα 

ασφαλείας του Updraft plus’. 

 

Εικόνα 132: Ρυθµίσεις αντιγράφου ασφαλείας. 

Επιλέγουµε στις ρυθµίσεις τον τρόπο τον οποίο θα θέλαµε να αποθηκεύσουµε το αντίγραφο 

ασφαλείας µας και πατάµε αποθήκευση . 
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Εικόνα 133: Επιλογή λήψης αντιγράφου ασφαλείας. 

 

 

Εικόνα 134: Eπιβεβαίωση λήψης αντιγράφου ασφαλείας. 

Περιµένουµε έως αρχεία αυτής.ότου ολοκληρωθεί η µεταφόρτωση του αρχείου µας και 

έπειτα έχουµε ασφαλίσει ολόκληρη την βάση µας και τα  
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Κεφάλαιο - 7 Συµπεράσµατα. 

Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού µου καταστήµατος πραγµατοποιήθηκε µε το σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα WordPress ,χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και χωρίς 

κόστος κατασκεύασα ένα ολοκληρωµένο eshop όπου εµπορεύεται ενδύµατα – υποδήµατα - 

αξεσουάρ .∆εν απαιτήθηκαν προγραµµατιστικές γνώσεις καθώς υπάρχει µία πολύ µεγάλη 

κοινότητα οπαδών του WordPress µε πολλά βίντεο , δωρεάν βιβλία και ηλεκτρονικά φόρουµ 

όπου σου δίνουν λύση σε οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα σου παρουσιαστεί µε ξεκάθαρα 

βήµατα και στην ελληνική γλώσσα. 

Τι προφέρει στην επιχείρηση το ηλεκτρονικό κατάστηµα που δηµιουργήθηκε: 

• Αναλυτική παρουσίαση ενδυµατολογικού καταστήµατος. 

• Χρήση τελευταίας τεχνολογίας. 

• Φόρµα επικοινωνίας. 

• Ολοκληρωµένο σύστηµα αγοραπωλησίας  

• Αποθήκη καταστήµατος. 

• Κριτικές πελατών. 

• Προσφορές σε προϊόντα. 

• Εκπτωτικά κουπόνια. 

• Ενσωµάτωση µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

• Προσαρµοσµένη και για κινητά και τάµπλετ. 

• Λειτουργία Newsletter. 

• Χάρτης καταστήµατος. 

• Πληροφορίες της επιχείρησης. 

To WordPress όπως προείπαµε είναι ένα πολύ εύχρηστο λογισµικό χωρίς να προαπαιτούνται 

ιδιαίτερες γνώσεις για την χρησιµοποίηση του ,είναι όµως σηµαντικό να αναφέρουµε για 

κάποιες δυσκολίες που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της παρούσας πτυχιακής. Για 

παράδειγµα κάποια πρόσθετα δεν παρείχαν πληροφορίες στα ελληνικά ή δεν επέτρεπαν να 

αλλάξουν τα είδη υπάρχοντα κείµενα διότι άλλαζε συνεπώς και ολόκληρη η διάταξη των 

σελίδων. Μετά από την αναβάθµιση του template όλες οι αλλαγές που είχαν γίνει σε αυτό 

χάνονταν οπότε έπρεπε να κάνω έρευνα για µία νέα εφαρµογή η οποία διατηρεί τα δεδοµένα 

µας έπειτα από µία αναβάθµιση .Άλλες εφαρµογές δεν ήταν συµβατές µε τις ήδη υπάρχουσες 

ή  όταν τις ενηµερώναµε εµφανιζόταν ένα µήνυµα όπου έλεγε ότι το συγκεκριµένο πρόσθετο 

δεν είναι συµβατό µε την έκδοση του WordPress που χρησιµοποιείται έτσι ήταν αναγκαίο να 

αλλάξω την καινούργια έκδοση µε την προηγούµενη. Επίσης υπήρχε χαµηλό όριο 

µεταφόρτωσης αρχείων 25 megabytes , εάν θέλουµε να µεταφορτώσουµε ένα βίντεο σίγουρα 

ξεπερνάει αυτό το νούµερο οπότε έπρεπε να γίνει σχετική έρευνα για να αυξήσουµε το όριο 

αυτό. 

Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την αναβάθµιση της οικονοµίας και της ανάπτυξης 

µια επιχείρησης στις µέρες µας καθώς ο κάθε ένας από εµάς µπορεί να το διαχειριστεί.  

Συνοψίζοντας  το WordPress είναι ένα πολύ όµορφο λογισµικό και επίσης πολύ εύκολο να 

χειριστεί, θα µπορούσατε να κάνετε λάθη εάν δεν έχετε εµπειρία, αλλά θα µάθετε και να 

διορθώνεται τα λάθη που έχετε κάνει κατά το σχεδιασµό του ιστότοπού σας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Μάθετε WordPress 4.x . Γεώργιος Μπίκας απόλυτος οδηγός νέου χρήστη : ISBN : 978-960-

461-680-0 

«∆ηµιουργία ιστοσελίδας µε WordPress» – Βασικές λειτουργίες .Έτος έκδοσης: 2014, 
Διαθέσιμο δωρεάν online :https://www.openbook.gr/dimiourgia-istoselidas-me-wordpress/ 

https://el.wordpress.org/ 

https://www.w3schools.com/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%C

E%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%

CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 

https://groenewold-newmedia.de/el/%CF%84%CE%BF-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%

CF%8C-%CE%BC%CE%B1%CF%82/2017/06/zahlungsarten-beim-onlineshop% 

https://blog.dnhost.gr/ssl-certificate-%CE%BC%CE%ACCE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B9-

%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-ssl-certificate-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CE%BF-

%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6/?fbclid=IwAR3d0ibnto0mAH27UvPgP

YbdgCJ86gPT_eaQlkbe1LKa833BzWAotgzmtu0 

https://klocdigitalsolutions.wordpress.com/2015/04/24/php-cms-comparison-drupal-

joomla-wordpress-concrete5/ 

https://html.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CF%89-%CF%84%CE%BF-wordpress-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85/ 

https://digital.com/blog/wordpress-stats/ 

https://el.wordpress.org/plugins/woocommerce/ 

https://www.hikashop.com/support/documentation.html 

https://el.wordpress.org/plugins/woocommerce/ 

https://html.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CF%89-%CF%84%CE%BF-

wordpress-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85/ 

http://www.ea.gr/ep/agroweb/htmls/lessons/commerce1gr/31.htm#1st 

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL 
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https://docs.phpmyadmin.net/el/latest/intro.html 

https://www.posna.net/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83

%CE%B7-wordpress-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-xampp/ 

https://www.wooshop.gr/pws-dhmiourgw-kouponia-prosforas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNuYwTGzcHw  

https://www.wpcrafter.com/backup-wordpress-website-offsite-automated/ 

 


