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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός 

δίγλωσσου ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε δυνατότητα προσαρµογής 

στην οθόνη κάθε συσκευής που χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα σήµερα (pc, 

smartphone, tablet) . Πιο συγκεκριµένα, γίνεται µια γενική εισαγωγή στις έννοιες της 

ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήµατος, και των άλλων συναφών όρων, 

εξετάζεται η χρήση των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου, και παρουσιάζεται 

βήµα-βήµα η διαδικασία της δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος σε 

περιβάλλον Joomla. Παράλληλα, εξετάζονται οι διαθέσιµες επεκτάσεις ηλεκτρονικού 

καταστήµατος που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον, και τέλος εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε τη διαδικασία.  
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ABSTRACT 

 

The scope of this thesis project is to cover the process of developing an e-shop 

webpage from start to finish, running in two languages, with the possibility of 

adaptation to every device. More precisely, after a brief introduction to terms such as 

webpage, e-shop and other terminology, the utilization of content management 

systems will be examined, and the process of creating a full e-shop using the Joomla! 

Interface will be presented. At the same time, the utilization of the different available 

e-shop extensions under this framework will be discussed and lastly, useful 

conclusions regarding the process will be made. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Περίληψη..............................................................................................................σελ.5 

Abstract.................................................................................................................σελ.6 

Εισαγωγή..............................................................................................................σελ.11 

 

Κεφάλαιο 1 – Γενικοί Όροι..................................................................................σελ.13 

1.1.: Ιστοσελίδα................................................................................................σελ.13 

1.2.: Domain Name...........................................................................................σελ.14 

1.3.: Web Server...............................................................................................σελ.14 

1.4.: PHP..........................................................................................................σελ.15 

1.5.: Στατικές και δυναµικές ιστοσελίδες........................................................σελ.15 

1.6.: Σύστηµα  διαχείρισης περιεχοµένου.......................................................σελ.16 

1.7.: Λογισµικό ανοικτού κώδικα και άδειες..................................................σελ.17 

1.8.: Ηλεκτρονικό κατάστηµα.........................................................................σελ.18 

1.9.: Responsive Web Design.........................................................................σελ.19 

 

Κεφάλαιο 2 – Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου.........................................σελ.23 

2.1: Εισαγωγικά..............................................................................................σελ.23 

2.2.: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.......................................................σελ.24 

2.3.: Ταξινόµηση των CMS............................................................................σελ.25 

2.4.: Wordpress...............................................................................................σελ.29 

2.5.: Typo 3.....................................................................................................σελ.31 

2.6.: Magento..................................................................................................σελ.32 

2.7.: Drupal.....................................................................................................σελ.33 



 

 

8 

 

2.8.: Joomla!...................................................................................................σελ.34 

2.8.1.: Εισαγωγικά......................................................................................σελ.34 

2.8.2.: ∆οµικά στοιχεία του Joomla!..........................................................σελ.36 

 

Κεφάλαιο 3: Συστήµατα διαχείρισης e-shop.....................................................σελ.39 

3.1.: PrestaShop.............................................................................................σελ.39 

3.2.: OpenCart...............................................................................................σελ.40 

3.3.: osCommerce..........................................................................................σελ.41 

3.4.: ZenCart..................................................................................................σελ.41 

3.5.: Spree Commerce...................................................................................σελ.42 

3.6.: VirtueMart.............................................................................................σελ.43 

 

Κεφάλαιο 4:  Υλοποίηση καταστήµατος..........................................................σελ.44 

4.1: Εγκατάσταση του περιβάλλοντος Joomla!.............................................σελ.44 

4.2.: Εγκατάσταση γλώσσας και προσθέτου VirtueMart..............................σελ.45 

4.3.: Ρυθµίσεις και εγκατάσταση περιεχοµένου στο VirtueMart..................σελ.49 

4.4. ∆ηµιουργία προϊόντων και κατηγοριών.................................................σελ.52 

4.5.: ∆ηµιουργία σελίδας ηλεκτρονικού καταστήµατος...............................σελ.56 

4.6.: Παρουσίαση καταστήµατος..................................................................σελ.61 

 

Συµπεράσµατα..................................................................................................σελ.68 

Βιβλιογραφία....................................................................................................σελ.69 

 



 

 

9 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση διαφοράς µεταξύ στατικής και δυναµικής 
ιστοσελίδας...........................................................................................................σελ.16 

Εικόνα 2: Ενδεικτικοί τοµείς εφαρµογής ιστοσελίδων κατασκευασµένων µε 
CMS......................................................................................................................σελ.24 

Εικόνα 3: Λογότυπο του Wordpress.....................................................................σελ.29 

Εικόνα 4: Το λογότυπο του Typo3.......................................................................σελ.31 

Εικόνα 5: Λογότυπο του Magento.......................................................................σελ.32 

Εικόνα 6: Λογότυπο του Drupal..........................................................................σελ.33 

Εικόνα 7: Λογότυπο της τρέχουσας έκδοσης του Joomla!..................................σελ.34 

Εικόνα 8: Λογότυπο του PrestaShop...................................................................σελ.40 

Εικόνα 9: Λογότυπο του Open Cart.....................................................................σελ.40 

Εικόνα 10: Λογότυπο του osCommerce...............................................................σελ.41 

Εικόνα 11: Λογότυπο της ZenCart.......................................................................σελ.42 

Εικόνα 12: Λογότυπο του Spree..........................................................................σελ.42 

Εικόνα 13: Λογότυπο του Virtue Mart................................................................σελ.43 

Εικόνα 14: Επισκόπηση του free plan που θα επιλέξουµε..................................σελ.44 

Εικόνα 15: Αρχική εικόνα backend Joomla!.......................................................σελ.45 

Εικόνα 16: Επιλογή γλωσσών.............................................................................σελ.46 

Εικόνα 17: Ελληνικό Backend............................................................................σελ.47 

Εικόνα 18: Επιτυχής εγκατάσταση Virtuemart...................................................σελ.48 

Εικόνα 19: Επιβεβαίωση εγκατάστασης προσθέτων..........................................σελ.48 

Εικόνα 20: Επιτυχής εγκατάσταση επέκτασης TcPDF.......................................σελ.49 

Εικόνα 21: Άποψη του περιβάλλοντος διαχείρισης καταστήµατος....................σελ.50 

Εικόνα 22: Περιβάλλον διαµόρφωσης πληρωµών..............................................σελ.51 

Εικόνα 23: Τρόποι πληρωµής, πλήρως διαµορφωµένη σελίδα..........................σελ.51 

Εικόνα 24: ∆ιαµόρφωση τρόπων αποστολής.....................................................σελ.52 

Εικόνα 25: Άποψη διαχείρισης προϊόντος..........................................................σελ.53 

Εικόνα 26: Ολοκληρωµένο µενού κατηγοριών καταστήµατος..........................σελ.54 

Εικόνα 27: Άποψη διαχείρισης προϊόντος..........................................................σελ.55 

Εικόνα 28: Επισκόπηση προϊόντων....................................................................σελ.56 



 

 

10 

 

Εικόνα 29: Επιλογές στοιχείου µενού/ διαθέσιµα στοιχεία VirtueMart.............σελ.58 

Εικόνα 30: Τελική µορφή στοιχείων µενού/ συσχετίσεις κατά γλώσσα............σελ.59 

Εικόνα 31α: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Υπολογιστής/Άνω µέρος............σελ.62 

Εικόνα 31β: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Υπολογιστής/Μέσο µέρος..........σελ.62 

Εικόνα 31γ: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Υπολογιστής/Κάτω µέρος...........σελ.62 

Εικόνα 32α: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Υπολογιστής/Άνω µέρος...........σελ.63 

Εικόνα 32β: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Υπολογιστής/Μέσο µέρος.........σελ.63 

Εικόνα 32γ: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Υπολογιστής/Κάτω µέρος.........σελ.63 

Εικόνες 32α-32δ: Αρχική σελίδα στα Αγγλικά από κινητή συσκευή.................σελ.64 

Εικόνες 33α-33δ: Αρχική σελίδα στα Ελληνικά από κινητή συσκευή...............σελ.65 

Εικόνα 34α: Προβολή προϊόντος στον υπολογιστή............................................σελ.66 

Εικόνα 34β: Το ίδιο προϊόν σε κινητή συσκευή.................................................σελ.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Εισαγωγή 

 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ταχύτητα που συµβαίνουν ολοένα και 

περισσότερες αλλαγές στις µέρες µας, ολοένα και περισσότεροι τοµείς της 

καθηµερινότητάς µας κατακτώνται από εναλλακτικούς, γρηγορότερους τρόπους να 

επιτύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα, και ο χώρος του εµπορίου δε θα µπορούσε να 

αποτελέσει εξαίρεση. 

Κατόπιν της αλµατώδους προόδου του διαδικτύου, ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις ανά τον κόσµο δηµιουργούν ηλεκτρονικά καταστήµατα µε στόχο την 

απόκτηση περισσότερων πελατών. Κατά γενική οµολογία, τα προϊόντα που 

διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι οικονοµικότερα από το να 

αγοραστούν από κάποιο φυσικό κατάστηµα, καθώς ο καταστηµατάρχης δεν 

χρειάζεται να καταβάλει τα ίδια λειτουργικά έξοδα, όπως για παράδειγµα αµοιβές 

προσωπικού, κόστος λειτουργίας καταστηµάτων, λογαριασµούς και µέρος αυτού του 

κέρδους µετακυλίεται στον αγοραστή.  

Επιπροσθέτως, τη σύγχρονη εποχή, που ο καθένας θέλει να εξοικονοµεί τον όλο και 

λιγότερο ελεύθερο χρόνο που του αποµένει σε καθηµερινή βάση,  πολύ πιο εύκολα 

θα πραγµατοποιήσει κάποια αγορά από την άνεση του σπιτιού του, ή αξιοποιώντας 

λειτουργικά άχρηστο χρόνο, όπως αυτόν της µετακίνησης µε µέσα µαζικής 

µεταφοράς παρά θα πάει σε κάποιο φυσικό κατάστηµα, µε κίνδυνο να συναντήσει 

µεγάλη ουρά ή ακόµη και έλλειψη στο προϊόν που θα διαπιστώσει αφού έχει µπει σε 

διαδικασία επίσκεψης. 

Τέλος, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να βοηθήσει τόσο τους καταστηµατάρχες 

να πραγµατοποιήσουν πωλήσεις σε περιοχές που είναι εκτός γεωγραφικού εύρους 

ενός φυσικού καταστήµατος όπως άλλες πόλεις ή χωριά, όσο και τους χρήστες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε είδη τα οποία δεν είναι διαθέσιµα στα καταστήµατα της 

τοπικής τους αγοράς.  

Από τη µία µεριά λοιπόν έχουµε την ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσµιου ιστού και 

από την άλλη την ανάγκη των επιχειρήσεων να διεισδύσουν σε νέες αγορές. Αυτές οι 

δυο συγκυρίες  δηµιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης δυναµικών ιστοσελίδων 

προβολής των επιχειρήσεων. Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου είναι αυτά που 

σε συνδυασµό µε εξειδικευµένες επεκτάσεις (components, modules, plugins)  δίνουν 



 

 

12 

 

την λύση. Έναν τέτοιο δυναµικό ιστοτόπο  θα δηµιουργήσουµε και εµείς στην 

εργασία αυτή. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση της εργασίας, χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται ορισµένοι γενικοί όροι, και συγκεκριµένα 

η ιστοσελίδα, το domain name, το web server, και το PHΡ. Έπειτα, αναλύονται οι 

στατικές και οι δυναµικές ιστοσελίδες, το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, το 

λογισµικό ανοικτού κώδικα και οι άδειες, το ηλεκτρονικό κατάστηµα καθώς και το 

responsive web design. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Προσδιορίζεται ο ρόλος, τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά τους και γίνεται µια ταξινόµησή τους. Στη συνέχεια αναλύονται 

ορισµένα από τα κυριότερα συστήµατα, και συγκεκριµένα το Wordpress, το Typo 3, 

το Magento, το Drupal, και φυσικά το Joomla!, το οποίο αποτελεί και ένα από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία της εργασίας µας καθώς µε τη βοήθειά του υλοποιήσαµε το 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα κυριότερα συστήµατα διαχείρισης ενός e-shop. 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται το PrestaShop, το OpenCart, το osCommerce, το 

ZenCart, το Spree Commerce, και το VirtueMart. 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά την υλοποίηση του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Αρχικά παρουσιάζεται η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Joomla!. 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην εγκατάσταση γλώσσας και προσθέτου 

VirtueMart καθώς και στις ρυθµίσεις και την εγκατάσταση περιεχοµένου στο 

VirtueMart. Έπειτα, αναλύεται η δηµιουργία προϊόντων και κατηγοριών, η 

δηµιουργία σελίδας ηλεκτρονικού καταστήµατος, και παρουσιάζεται το κατάστηµα. 

Στο τέλος υπάρχουν ορισµένα συµπεράσµατα, καθώς και η βιβλιογραφία που 

χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτής. 
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1  Γενικοί Όροι 
 

Για να µπορέσει να µελετηθεί το αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας µε 

σαφήνεια και σε βάθος, είναι σηµαντικό να µπορεί κανείς να αναγνωρίσει κάποιους 

βασικούς όρους που θα χρειαστούν στην πορεία, και αυτοί είναι:  

 

1.1  Ιστοσελίδα  
 

Με τον όρο ιστοσελίδα, κυρίως γίνεται αναφορά σε ένα αρχείο που περιέχει 

πληροφορίες προς δηµοσίευση στο ευρύ κοινό (Computer Hope Free computer help 

since 1998, 2017). Η πρόσβαση σε αυτές, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω ειδικών 

προγραµµάτων τα οποία ονοµάζονται περιηγητές (web browsers), τα οποία 

διατίθενται δωρεάν στον τελικό χρήστη και είναι διαθέσιµα σε κάθε είδους συσκευή 

µε δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου.  

Οι πληροφορίες που περιέχει µία ιστοσελίδα, είναι γραµµένες σε κάποια 

συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού, µε συνηθέστερη την HTML (ΗyperText  

Markup Language). To περιεχόµενο των ιστοσελίδων δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

σε κείµενο, αλλά φυσικά περιέχει σχεδόν κάθε µορφή αρχείου, όπως εικόνες, βίντεο, 

έγγραφα κ.ο.κ. Συνήθης πρακτική είναι η διασύνδεση των ιστοσελίδων, µε στόχο την 

ενιαία πλοήγηση του χρήστη. 

Κατασκευαστικά, τη σύγχρονη εποχή, οι ιστοσελίδες µπορούν να δηµιουργηθούν από 

το µηδέν από προγραµµατιστές συντάσσοντας τον κυρίως κώδικα, από ιστοσελίδες 

που προσφέρουν αυτόµατη δηµιουργία πρόσθετων σελίδων χωρίς να απαιτείται 

γνώση κώδικα ή προγραµµατισµού, και φυσικά από εταιρίες οι οποίες ειδικεύονται 

στην κατασκευή ιστοσελίδων.  

Τέλος, ένα σύνολο από µεµονωµένες ιστοσελίδες µπορεί να λειτουργήσει ενιαία, ως 

ένας και µοναδικός ιστότοπος, µια περιοχή δηλαδή µε διαφορετικές σελίδες που 

στόχο έχουν την ίδια λειτουργία. Για παράδειγµα, ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, θα περιέχει τις ιστοσελίδες του εκάστοτε προϊόντος, την ιστοσελίδα 

της επικοινωνίας µε το κατάστηµα και την ιστοσελίδα των όρων συναλλαγής.  
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1.2  Domain Name 

 

To domain name, ή στα ελληνικά όνοµα χώρου είναι το µοναδικό χαρακτηριστικό 

του ιστοτόπου, ως προς το πώς αυτός µπορεί να γίνει προσβάσιµος από τον εκάστοτε 

χρήστη (Mocapetris, 1987). Είναι κάτι σαν την ταυτότητά του, καθώς εισάγοντάς το 

στην µπάρα διευθύνσεων του web browser, αυτόµατα αυτός µας ανακατευθύνει στο 

σηµείο που είναι αποθηκευµένη η σελίδα που ζητεί ο χρήστης, και εφόσον αυτό είναι 

σε ισχύ, ή δεν υπάρχει κάποια τεχνική δυσλειτουργία, θα εµφανιστεί το περιεχόµενο 

της σελίδας που έχει ζητηθεί.  

Τα domain names καταχωρούνται από σελίδες που εξειδικεύονται σε αυτό σε όλο τον 

κόσµο, και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης κάποιας ιστοσελίδας δηλώνει ότι το 

συγκεκριµένο όνοµα, λόγου χάρη το www.facebook.com θα είναι αποκλειστικά 

κεκτηµένο από τον ίδιο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, έναντι κάποιου 

τιµήµατος. Στην Ελλάδα, η διαχείριση των domain names διέπεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.  

Κύρια χαρακτηριστικά ενός domain είναι το κύριο µέρος και η κατάληξη, µε το 

πρώτο να αποτελεί την ταυτότητα της σελίδας και το δεύτερο συνήθως να 

υποδηλώνει την χώρα προέλευσης της ιστοσελίδας, ή τη λειτουργία που επιτελεί, για 

παράδειγµα το .gr υποδηλώνει σελίδα από Ελλάδα, ενώ το .edu υποδηλώνει 

ιστοσελίδα εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  

 

1.3 Web Server 

 

O web server, ή στα ελληνικά εξυπηρετητής, επιτελεί καίριο ρόλο στη δηµιουργία και 

τη λειτουργία των ιστοσελίδων (What Is by Techtarget, 2017). Αποτελεί αφ’ ενός τον 

χώρο αποθήκευσης των αρχείων της σελίδας, και αφ’ ετέρου δίνει την απαραίτητη 

επεξεργαστική ισχύ για να πραγµατοποιηθούν τα αιτήµατα των χρηστών που θέλουν 

πρόσβαση σε αυτή ανά πάσα χρονική στιγµή. Κύριες κατηγορίες servers που 

συναντώνται είναι ο Apache, o οποίος βασίζεται σε λειτουργικό σύστηµα Linux και ο 

IIS που βασίζεται σε λειτουργικό Windows. Στην περίπτωση της παρούσας πτυχιακής 

αυτό δεν αποτελεί κριτήριο καθώς το Joomla! µπορεί να λειτουργήσει και στις δύο 

περιπτώσεις, αρκεί να παρέχεται υποστήριξη σε PHP.  
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1.4  PHP 

 

O όρος PHP αφορά σε µία γλώσσα προγραµµατισµού, µε επίσηµη ονοµασία 

HyperText PreProcessor (PHP - w3schools, 2017). Αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για 

την κατασκευή ιστοσελίδων µε δυναµικό περιεχόµενο καθώς και εκτενέστατα από 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, όπως το Joomla!. Η PHP περνά από 

επεξεργασία σε ένα συµβατό εξυπηρετητή όπως ο Apache, ώστε να παραχθεί σε 

πραγµατικό χρόνο το περιεχόµενο που θα αποσταλεί στον χρήστη σε µορφή HTML.  

Άλλο χαρακτηριστικό του κώδικα σε PHP είναι η δυνατότητα δηµιουργίας 

ερωτηµάτων σε βάσεις δεδοµένων, η δηµιουργία αρχείων, η σύνδεση µε άλλα 

υπολογιστικά συστήµατα κ.λπ. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να βρίσκονται στην 

κατάλληλη επέκταση, ωστόσο θα πρέπει να έχει γίνει και η κατάλληλη 

παραµετροποίηση στο server για να µπορεί να γίνει η µετάφρασή τους σε HTML 

όπου και όποτε απαιτείται για την προβολή τους στον περιηγητή του χρήστη.  

 

1.5  Στατικές και δυναµικές ιστοσελίδες  
 

Μια σηµαντική κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων, ως προς τη δοµή τους µπορεί να 

γίνει ως προς το αν αυτές είναι στατικές ή δυναµικές. Με τον όρο στατική 

ιστοσελίδα, προσδιορίζεται αυτή που έχει παραχθεί τοπικά σε κάποιον υπολογιστή µε 

τη χρήση HTML (Okin, 2005).  

Όσο οι στατικές σελίδες παραµένουν απλές, είναι εξαιρετικά εύκολες στο να 

κατασκευαστούν, ωστόσο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τροποποιηθούν ή να 

ανανεωθούν, καθώς για την οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει τοπικά να γίνεται η 

απαραίτητη αλλαγή τον κώδικα, να αποθηκεύεται η νέα έκδοση και να ανεβαίνει 

στον server που την εξυπηρετεί χειροκίνητα κάτι το οποίο πέραν από την 

αντικειµενική δυσκολία που παρουσιάζει για τον αρχάριο ως µέσο χρήστη, είναι και 

αρκετά χρονοβόρο.  

Αντίθετα, οι δυναµικές ιστοσελίδες, δεν δηµιουργούνται τοπικά σε κάποιον 

υπολογιστή, αλλά σε πραγµατικό χρόνο από τον ίδιο το server. Έτσι, ο διαχειριστής 

στην πράξη δίνει τις κατάλληλες εντολές διαχείρισης περιεχοµένου κατά την 
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κατασκευή τους, και αυτές κατά περίσταση µπορούν να αλλάξουν, να εµφανίσουν ή 

µη στοιχεία, καθώς και να δηµιουργήσουν νέα. Η διαχείριση τους γίνεται από φιλικά 

προς το χρήστη προγράµµατα επεξεργασίας περιεχοµένου όπως το Joomla!.  

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση διαφοράς µεταξύ στατικής και δυναµικής ιστοσελίδας. 

 

1.6  Σύστηµα  διαχείρισης περιεχοµένου 

 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, ή CMS από τα αρχικά των Content 

Management System είναι µια εφαρµογή η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία και 

δηµοσίευση νέων ιστοσελίδων για πληθώρα σκοπών όπως προσωπικούς, 

εκπαιδευτικούς επαγγελµατικούς ή ακόµα και εταιρικούς (Thomas & Mauthe, 2004).  

Όπως είναι προφανές από το όνοµα, το περιεχόµενο δεν περιορίζεται µόνο σε 

κείµενο, αλλά υπό προϋποθέσεις µπορεί να γίνει διαχείριση σε πρακτικά οτιδήποτε 

αρχείο θέλει ο διαχειριστής της σελίδας να διανείµει. Πέραν της αρχικής 

εγκατάστασης του CMS στην ιστοσελίδα, η οποία απαιτεί κάποια σχετική κατάρτιση 

πάνω στον τοµέα της κατασκευής ιστοσελίδων, η διαχείριση γίνεται µέσω ενός 

περιηγητή από τον τελικό χρήστη – διαχειριστή της σελίδας.  
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Το σηµαντικό προτέρηµα, είναι ότι οι περισσότερες διαδικασίες αυτοµατοποιούνται 

µε αποτέλεσµα να µπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί µία 

σελίδα, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας για το πώς αυτή θα εµφανίζεται, για το αν 

θα χαθεί κάποιο λειτουργικό µενού ή αν θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα στην 

λειτουργία του υπόλοιπου ιστοτόπου.  

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των CMS περιλαµβάνουν: 

� ∆ηµιουργία χρηστών µε διαφορετικά επίπεδα διαχειριστικής δυνατότητας 

� Εύκολη παραµετροποίηση περιεχοµένου 

� Τροποποίηση εµφάνισης σελίδας χωρίς τροποποίηση περιεχοµένου και 

αντίστροφα 

� ∆υνατότητα εγκατάστασης προσθέτων που επιτελούν συγκεκριµένες 

διεργασίες όπως π.χ. πρόσθετο ηλεκτρονικού καταστήµατος 

� Χρήση ως λογισµικό ανοικτού κώδικα (δεν απαιτείται χρηµατικό 

αντίτιµο) 

 

1.7  Λογισµικό ανοικτού κώδικα και άδειες  
 

Ως λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) ορίζεται το πρόγραµµα ή σύνολο 

προγραµµάτων το οποίο διανέµεται δωρεάν από τον κατασκευαστή του, και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από τον τελικό χρήστη, χωρίς να απαιτείται κάποια αγορά (Fogel, 

2016). Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του κώδικα, µε στόχο 

να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, δυνατότητα αναδιανοµής του και 

δυνατότητα αντιγραφής του χωρίς περιορισµούς. 

Αν και το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο περί προστασίας της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας δεν επιτρέπει την παραπάνω διαδικασία, µε την χρήση του λογισµικού 

απαιτείται η αποδοχή µιας πολύ συγκεκριµένης άδειας η οποία παρέχει τις ανωτέρω 

δυνατότητες, δίνει δηλαδή την ελευθερία απόκτησης, χρήσης για οποιονδήποτε 

σκοπό, τροποποίησης, αναδιανοµής και τέλος αντιγραφής του (St. Laurent, 2008).  

∆εδοµένου ότι πολλές φορές αυτές οι ελευθερίες δηµιουργούν νέα παράγωγα του 

αρχικού λογισµικού, π.χ. µπορεί κάποιος χρήστης να κάνει κάποια τροποποίηση η 
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οποία θα τύχει ευρείας αποδοχής, δεν µπορεί να υπάρχει εξατοµικευµένη ή πλήρης 

υποστήριξη από τον δηµιουργό του λογισµικού. Γι’ αυτόν το λόγο, σχεδόν κάθε 

λογισµικό ανοικτού κώδικα, συνοδεύεται από ένα forum όπου οι χρήστες συλλογικά 

αλληλοβοηθούνται και επιλύουν τα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν. 

 

1.8  Ηλεκτρονικό κατάστηµα  
 

Τέλος, ως ηλεκτρονικό κατάστηµα, ή αλλιώς e-shop ορίζεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα 

µέσω της οποίας πραγµατοποιούνται συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών ή και των δύο. 

Βάσει της σχέσης των µερών που πραγµατοποιούν τις συναλλαγές, µπορεί να 

υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήµατα επιχείρισης προς επιχείρηση (Business to 

Business – B2B), επιχείρησης προς καταναλωτή (Business to Consumer – B2C), 

καταναλωτή προς καταναλωτή (Consumer to Consumer – C2C), κράτους προς 

καταναλωτή (Government to Consumer - G2C) ή και µεικτά.  

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, ή αλλιώς e-commerce, και βάσει αυτού, από τις αρχές της 

λειτουργίας του, έπρεπε να επιλυθούν δύο πολύ σηµαντικά θέµατα. Το θέµα της 

αξιοπιστίας του καταστήµατος, και το θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών. 

Ως προς το θέµα της αξιοπιστίας του καταστήµατος, αυτό επιλύεται µε πολλούς 

τρόπους, κυρίως όµως από άποψη καταναλωτή, για να υπάρχει υψηλή αξιοπιστία θα 

πρέπει να υπάρχουν σαφείς περιγραφές προϊόντων, επαρκή στοιχεία επικοινωνίας µε 

το κατάστηµα καθώς και ξεκάθαρες τιµολογήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς 

κρυφές χρεώσεις. 

Σχετικά µε το θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών, κυρίως αναφορικά µε τη 

µεταφορά χρηµάτων, έχουν θεσπιστεί πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία πιστοποιούν 

ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν είναι ευάλωτο σε συγκεκριµένες απόπειρες 

υποκλοπής ευαίσθητων στοιχείων όπως αυτά της πιστωτικής κάρτας, καθώς και ότι 

είναι ενήµερο και σε σύµπνοια µε τους κανονισµούς ασφαλείας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 
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1.9  Responsive Web Design 

 

Το Responsive Web Design  (RWD) είναι µια προσέγγιση ανάπτυξης ιστού που 

δηµιουργεί δυναµικές αλλαγές στην εµφάνιση µιας ιστοσελίδας, ανάλογα µε το 

µέγεθος της οθόνης και τον προσανατολισµό της συσκευής που χρησιµοποιείται για 

την προβολή της. Το RWD είναι µια προσέγγιση στο πρόβληµα του σχεδιασµού για 

το πλήθος των συσκευών που διατίθενται στους πελάτες, που κυµαίνονται από 

µικροσκοπικά τηλέφωνα έως τεράστιες οθόνες επιφάνειας εργασίας (Schade, 2014). 

Το RWD χρησιµοποιεί τα λεγόµενα σηµεία διακοπής για να καθορίσει τον τρόπο 

εµφάνισης της διάταξης ενός ιστότοπου: ένα σχέδιο χρησιµοποιείται πάνω από ένα 

σηµείο διακοπής και ένα άλλο σχέδιο εφαρµόζεται κάτω από αυτό το σηµείο 

διακοπής. Τα σηµεία διακοπής βασίζονται συνήθως στο πλάτος του προγράµµατος 

περιήγησης (Tafreshi, Marbach & Norrie, 2017). 

Το ίδιο HTML προβάλλεται σε όλες τις συσκευές, χρησιµοποιώντας το CSS (το 

οποίο καθορίζει τη διάταξη της ιστοσελίδας) για να αλλάξει η εµφάνιση της σελίδας. 

Αντί για τη δηµιουργία ξεχωριστού ιστότοπου και αντίστοιχου κώδικα για οθόνες 

ευρείας οθόνης, επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και 

τηλέφωνα παντός µεγέθους, ένας µοναδικός κώδικας βάσης µπορεί να υποστηρίξει 

χρήστες µε διαγράµµατα προβολής διαφορετικού µεγέθους (Baturay & Burtane, 

2013). 

Σε ανταποκρινόµενο σχεδιασµό, τα στοιχεία σελίδων ανασχηµατίζονται καθώς το 

παράθυρο προβολής αυξάνεται ή συρρικνώνεται. Ένα σχέδιο γραφικών σε τρεις 

στήλες µπορεί να αναδιαταχθεί σε δύο στήλες για ένα tablet και µία στήλη για ένα 

smartphone. Ο υπεύθυνος σχεδιασµός βασίζεται σε δίκτυα µε βάση την αναλογία για 

την αναδιάταξη του περιεχοµένου και των σχεδίων (Klein & Gubic, 2014). 

Το RWD έχει δυνητικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ανάπτυξη ξεχωριστών 

τοποθεσιών για διαφορετικούς τύπους συσκευών. Η χρήση ενός ενιαίου κώδικα 

µπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη ταχύτερη σε σύγκριση µε την ανάπτυξη 3 ή 4 

ξεχωριστών τοποθεσιών και καθιστά τη συντήρηση πιο εύκολη µε την πάροδο του 

χρόνου, καθώς ένα σύνολο κωδικών και περιεχοµένου χρειάζεται να ενηµερωθεί 

παρά 3 ή 4. Επίσης, το RWD µπορεί να υποστηρίξει νέα σηµεία διακοπής που 



 

 

20 

 

απαιτούνται ανά πάσα στιγµή. Εάν µια συσκευή 5 ιντσών ή συσκευή 15 ιντσών 

απογειωθεί στην αγορά, ο κώδικας µπορεί να υποστηρίξει τις νέες συσκευές. Το 

RWD δεν συνδέει το σχέδιο µε µια συγκεκριµένη συσκευή (Schade, 2014). 

Το  Responsive Web Design (RWD) είναι µια προσέγγιση στο web design που κάνει 

τις ιστοσελίδες να αποδίδουν καλά σε µια ποικιλία συσκευών και µεγέθη παραθύρων 

ή οθόνης. Οι πρόσφατες εργασίες θεωρούν επίσης την εγγύτητα του θεατή ως µέρος 

του πλαισίου προβολής ως επέκταση για το RWD. Το περιεχόµενο, ο σχεδιασµός και 

η απόδοση είναι απαραίτητα σε όλες τις συσκευές για να εξασφαλιστεί η 

χρηστικότητα και η ικανοποίηση (Zeng, Gao & Wu, 2014). 

Μια τοποθεσία σχεδιασµένη µε RWD προσαρµόζει τη διάταξη στο περιβάλλον 

προβολής χρησιµοποιώντας ρευστά, ανάλογα µε το ποσοστό πλέγµατα, ευέλικτες 

εικόνες, ερωτήµατα µέσων µαζικής ενηµέρωσης και CSS3, επέκταση του κανόνα 

@media, µε τους ακόλουθους τρόπους (Zeng, Gao & Wu, 2014):  

• Η ιδέα του πλέγµατος απαιτεί το µέγεθος στοιχείου σελίδας να είναι σε 

σχετικές µονάδες, όπως ποσοστά, αντί για απόλυτες µονάδες όπως 

εικονοστοιχεία ή σηµεία.  

• Οι ευέλικτες εικόνες έχουν επίσης µέγεθος σε σχετικές µονάδες, έτσι ώστε να 

αποτρέπεται η εµφάνιση τους εκτός του στοιχείου που περιέχουν.  

• Τα ερωτήµατα µέσων επιτρέπουν στη σελίδα να χρησιµοποιεί διαφορετικούς 

κανόνες στυλ CSS βάσει των χαρακτηριστικών της συσκευής στην οποία 

εµφανίζεται ο ιστότοπος, συνήθως το πλάτος του προγράµµατος περιήγησης. 

Το Responsive Web Design έχει γίνει πολύ σηµαντικό στις µέρες µας καθώς το ποσό 

της κινητής τηλεφωνίας αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το ήµισυ της 

συνολικής κίνησης στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η Google ανήγγειλε το 

Mobilegeddon το 2015 και άρχισε να ενισχύει τις αξιολογήσεις των ιστότοπων 

φιλικών προς το κινητό, εάν η αναζήτηση πραγµατοποιήθηκε από κινητή συσκευή 

(Tafreshi, Marbach & Norrie, 2017).  

Ο Luke Wroblewski συνοψίζει µερικές από τις προκλήσεις του RWD και κινητής 

σχεδίασης και δηµιούργησε έναν κατάλογο σχεδίων διάταξης πολλαπλών συσκευών. 

Προτείνει ότι σε σύγκριση µε µια απλή προσέγγιση RWD, η εµπειρία των συσκευών 

ή οι προσεγγίσεις RESS (ανταποκρινόµενη σχεδίαση ιστού µε εξαρτήµατα από την 
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πλευρά του διακοµιστή) µπορεί να προσφέρει µια εµπειρία χρήστη που 

βελτιστοποιείται καλύτερα για κινητές συσκευές. Από την πλευρά του διακοµιστή, η 

δυναµική εφαρµογή CSS των γλωσσών µορφοποίησης, όπως το MSS του Sass ή του 

Incentivated, µπορεί να αποτελεί µέρος µιας τέτοιας προσέγγισης, προσφέροντας 

πρόσβαση σε ένα διακοµιστή που βασίζεται στο API που χειρίζεται τις διαφορές της 

συσκευής (συνήθως κινητό τηλέφωνο) σε συνδυασµό µε µια βάση δεδοµένων 

δυνατοτήτων συσκευών. Το RESS είναι πιο δαπανηρό να αναπτυχθεί, απαιτώντας 

κάτι περισσότερο από την λογική της πλευράς πελάτη, και εποµένως τείνει να 

προορίζεται µόνο για οργανισµούς µε µεγαλύτερους προϋπολογισµούς. Η Google 

συνιστά να ανταποκρίνεται ο σχεδιασµός για ιστότοπους smartphone σε σχέση µε 

άλλες προσεγγίσεις (Subić, Krunić, Gemović, 2014). 

Αν και πολλοί εκδότες αρχίζουν να εφαρµόζουν σχέδια που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους, µια διαρκής πρόκληση για το RWD είναι ότι ορισµένες διαφηµίσεις 

banner και βίντεο δεν είναι ρευστά. Ωστόσο, η διαφήµιση αναζήτησης και η 

διαφηµιστική προβολή (banner) υποστηρίζουν συγκεκριµένη στόχευση πλατφόρµας 

συσκευών και διαφορετικές µορφές διαφηµίσεων για υπολογιστές γραφείου, 

smartphone και βασικές κινητές συσκευές. ∆ιαφορετικές διευθύνσεις σελίδων 

προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικές πλατφόρµες, ή το Ajax 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση διαφορετικών παραλλαγών διαφηµίσεων 

σε µια σελίδα (Glassman & Shen, 2014) 

Υπάρχουν τώρα πολλοί τρόποι επικύρωσης και δοκιµής των σχεδίων RWD, που 

κυµαίνονται από τους επικυρωτές ιστότοπων για κινητά και τους εξοµοιωτές κινητών 

έως τα ταυτόχρονα εργαλεία ελέγχου όπως το Adobe Edge Inspect. Τα προγράµµατα 

περιήγησης Chrome, Firefox και Safari και Chrome προσφέρουν εργαλεία αλλαγής 

µεγέθους της οθόνης σχεδιασµού (Čegan, 2017). 

Επειδή το Responsive Web Design βασίζεται σε στοιχεία γύρω από τη σελίδα, ο 

σχεδιασµός και η ανάπτυξη πρέπει να συνεργαστούν στενά για να εξασφαλίσουν µια 

χρήσιµη εµπειρία σε όλες τις συσκευές. Το  Responsive Web Design συχνά 

µετατρέπεται σε επίλυση ενός παζλ - πώς να αναδιοργανωθούν δηλαδή στοιχεία σε 

µεγαλύτερες σελίδες για να ταιριάζουν σε skinnier, µεγαλύτερες σελίδες ή 

αντίστροφα. Ωστόσο, η εξασφάλιση ότι τα στοιχεία χωρούν σε µια σελίδα δεν αρκεί. 

Για να είναι επιτυχηµένη η σχεδίαση που ανταποκρίνεται, ο σχεδιασµός πρέπει 
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επίσης να είναι χρησιµοποιήσιµος σε όλες τις αναλύσεις και τα µεγέθη οθόνης. Όταν 

τα στοιχεία µετακινούνται γύρω από τη σελίδα, η εµπειρία του χρήστη µπορεί να 

είναι τελείως διαφορετική από µία προβολή του ιστότοπου στην άλλη. Είναι 

σηµαντικό οι οµάδες σχεδιασµού και ανάπτυξης να συνεργάζονται όχι µόνο για να 

καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα ανακατευτεί το περιεχόµενο, αλλά και για το 

πώς µοιάζει το τελικό αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής και πώς επηρεάζει την εµπειρία 

του χρήστη. Πολλές οµάδες εξετάζουν δηµοφιλή περιβάλλοντα σχεδιασµού, όπως το 

Bootstrap για να βοηθήσουν στη δηµιουργία σχεδίων. Τέτοια πλαίσια µπορούν να 

βοηθήσουν πολύ στη µετακίνηση της ανάπτυξης (Walker-Headon, 2016). 

Η ιεράρχηση του περιεχοµένου είναι µια βασική πτυχή για την ικανοποιητική 

σχεδίαση. Πολύ περισσότερο περιεχόµενο είναι ορατό χωρίς κύλιση σε µια µεγάλη 

οθόνη επιφάνειας εργασίας παρά σε µια µικρή οθόνη smartphone. Αν οι χρήστες δεν 

βλέπουν αµέσως τι θέλουν σε µια επιφάνεια εργασίας, µπορούν να δουν εύκολα τη 

σελίδα για να την ανακαλύψουν. Σε ένα smartphone, οι χρήστες ίσως πρέπει να 

µετακινηθούν ατελείωτα για να ανακαλύψουν το περιεχόµενο ενδιαφέροντος. Η 

προτεραιότητα του έξυπνου περιεχοµένου βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν αυτό που 

χρειάζονται πιο αποτελεσµατικά (Schade, 2014). 

Η απόδοση µπορεί επίσης να είναι ένα ζήτηµα µε ανταποκρινόµενο σχεδιασµό. Το 

RWD έχει τον ίδιο κώδικα σε όλες τις συσκευές, ανεξάρτητα από το αν το κοµµάτι 

του κώδικα ισχύει για αυτό το σχέδιο ή όχι. Αλλαγές στον σχεδιασµό εµφανίζονται 

στην πλευρά του πελάτη, που σηµαίνει ότι κάθε συσκευή - το τηλέφωνο, το tablet ή ο 

υπολογιστής - λαµβάνει τον πλήρη κωδικό για όλες τις συσκευές και παίρνει ό, τι 

χρειάζεται (Schade, 2014). 
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2  Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

 

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

Με τον όρο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου γενικά αναφερόµαστε στις εφαρµογές 

αυτές που επιτρέπουν στο χρήστη την εύκολη διαχείριση του διαδικτυακού το 

περιεχοµένου δηλαδή έγγραφα, εικόνες, βίντεο, αρχεία µουσικής, αλλά και βάσεις 

δεδοµένων, καταστάσεις µεταβλητών δεδοµένων όπως ανάλυση εισοδήµατος, 

αναγνωριστικά παραγγελιών και ούτω καθεξής.  

Το εκάστοτε CMS λοιπόν, καλείται να διαχειριστεί την πληροφορία του ιστοτόπου, 

να δηµιουργήσει νέα, να φροντίζει αυτή να διανέµεται σωστά στους χρήστες – 

επισκέπτες καθώς και να είναι εύκολο να αναζητηθεί. Επίσης, αυτές οι διεργασίες θα 

πρέπει να εκτελούνται µε τον ίδιο τρόπο και στα τρία στάδια µίας ιστοσελίδας, 

δηλαδή στην εγκατάσταση, στη δηµιουργία περιεχοµένου, και στο λειτουργικό 

στάδιο. 

Το κύριο πλεονέκτηµα των CMS είναι ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται 

από τον τελικό χρήστη να γνωρίζει κώδικα ή να πρέπει να καταχωρίζει την κάθε 

πληροφορία χειροκίνητα, αλλά προσφέρεται ένα φιλικό περιβάλλον, παρόµοιο µε 

κειµενογράφο, και αρκετή αυτοµατοποίηση, µε αποτέλεσµα να µπορούν να 

δηµιουργηθούν σελίδες από τον καθένα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, µε τη 

χρήση απλά και µόνο ενός περιηγητή (web browser).  

Κατά τη διαδικασία της δηµιουργίας κάποιας ιστοσελίδα µέσω CMS, το µόνο που 

απαιτείται είναι κάποιος ενιαίος σχεδιασµός, µε στόχο την σωστή απόδοση της 

σελίδας, το οποίο συνήθως επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση κάποιου ήδη 

υπάρχοντος προτύπου, καθώς και µια γλώσσα προγραµµατισµού ικανή για να 

αποδώσει τις σωστές πληροφορίες από το περιεχόµενο στο σωστό σηµείο του 

περιηγητή ιστού. Στο παρακάτω γραφικό, µπορεί κανείς να διαπιστώσει το ιδιαίτερα 

ευρύ φάσµα εφαρµογής που µπορεί να έχει µια σελίδα αναπτυγµένη µε τη χρήση ενός 

συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών.  
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Εικόνα 2: Ενδεικτικοί τοµείς εφαρµογής ιστοσελίδων κατασκευασµένων µε CMS 

 

2.2  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα  
 

Aν και τα CMS αποτελούν ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο το οποίο έχει µεταβάλλει 

ριζικά τον τρόπο που κατασκευάζονται οι σύγχρονες δυναµικές ιστοσελίδες, 

ελαχιστοποιώντας την ανάγκη γνώσης κώδικα, µιας και το περιεχόµενο αποθηκεύεται 

σε κάποια βάση δεδοµένων, και παρουσιάζεται αυτόµατα, δεν είναι πανάκεια όπως 

κάθε άλλο εργαλείο πριν ή µετά από αυτό. Έτσι, αξίζει να µελετηθεί ως προς τα 

προτερήµατα και τα µειονεκτήµατά του.  

Κύριο θετικό στη χρήση των CMS είναι η µη απαίτηση εξειδικευµένων γνώσεων από 

τον τελικό χρήστη, καθώς και η πλήρης ελευθερία που του δίνεται για 

πραγµατοποίηση αλλαγών κατά βούληση. Στην περίπτωση χρήσης κάποιου CMS 

ανοικτού κώδικα, ένα άλλο προτέρηµα είναι η µη απαίτηση µηνιαίου ή ετήσιου 

κόστους. Τα µόνα έξοδα για τη λειτουργία είναι η αγορά ή ανανέωση δικαιωµάτων 

χρήσης του domain name, και σε περίπτωση που η σελίδα έχει απαιτήσεις ως προς το 

µέγεθος ή το απαιτούµενο bandwidth, το κόστος της φιλοξενίας σε εξυπηρετητή.  
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Συνεχίζοντας, ένα εξίσου σηµαντικό προτέρηµα είναι η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης αλλαγών σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι µία 

τροποποίηση άµεσα εκτός από την πληροφορία θα τροποποιήσει κατάλληλα και τον 

τρόπο περιήγησης στην ιστοσελίδα. Επίσης, το περιεχόµενο που έχει δηµιουργηθεί 

στη βάση δεδοµένων, µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. Έτσι, για παράδειγµα, αν 

προσωρινά κάποιο προϊόν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα βρεθεί εκτός αποθέµατος, 

ο διαχειριστής µπορεί να το αφαιρέσει και να το επαναφέρει ξανά σε επόµενο χρόνο, 

χωρίς να απαιτείται να το διαγράψει από τη βάση δεδοµένων. Τέλος, ένα ακόµη 

θετικό είναι ότι από το ίδιο το σύστηµα, αποφεύγονται λάθη που θα επηρεάσουν τη 

σταθερότητα και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Για παράδειγµα, δε µπορεί να 

δηµοσιευθεί δευτερεύουσα σελίδα αν δεν υπάρχει αρχική. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η αυτοµατοποίηση των λειτουργιών, η οποία φυσικά 

βοηθάει τους αρχάριους ως µέσους χρήστες, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη από 

µέρος των χρηστών. Ας µη ξεχνάµε, ότι δεν πρόκειται περί τεχνητής νοηµοσύνης 

αλλά περί διαχειριστικού εργαλείου, συνεπώς αν µια τιµή σε κάποιο προϊόν οριστεί 

στο 1,00€ αντί στα 100€ δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί το CMS να αναγνωρίσει ως 

λάθος και να προφυλάξει το διαχειριστή.  

Επίσης, πολλές φορές, η έλλειψη εξατοµικευµένης υποστήριξης από προσωπικό το 

οποίο είναι επαγγελµατικά καταρτισµένο πάνω στο εκάστοτε σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου, µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά προβλήµατα και χρονική 

καθυστέρηση µέχρι να εντοπιστεί ο τρόπος επίλυσής τους.  

 

2.3 Ταξινόµηση των CMS 

 

H ταξινόµηση των CMS µπορεί να γίνει µε βάση τη λειτουργία τους και µε βάση τον 

τρόπο διάθεσής τους. Με βάση τον τρόπο διάθεσής τους, µπορούν να διακριθούν σε 

δύο κατηγορίες.  

Κλειστού κώδικα, δηλαδή έναντι κάποιου τιµήµατος αγοράς ο χρήστης µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει, δεν µπορεί όµως να τα τροποποιήσει ή να τα αναπαράγει, ωστόσο 

αποκτά πρόσβαση σε εξυπηρέτηση και αντιµετώπιση προβληµάτων από ειδικούς, 

καθώς και τις περισσότερες φορές και σε εκκίνηση της ιστοσελίδας και δηµιουργία 

περιεχοµένου από την εταιρία που τα παρέχει. Βέβαια, στον αντίποδα, υπογράφεται 



 

 

26 

 

σύµβαση που τόσο δίνει πρόσβαση διαχειριστή στην ιστοσελίδα σε εκπρόσωπο της 

εταιρίας παραγωγής του cms, όσο και χρονική δέσµευση του χρήστη για διατήρηση 

του συγκεκριµένου λογισµικού. 

Ανοικτού κώδικα, δηλαδή ελεύθερα προς χρήση, τροποποίηση και επαναδιανοµή, 

ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός χρήστης τις περισσότερες φορές θα πρέπει 

να ξεκινήσει µόνος του από το µηδέν. ∆εν υπάρχει ούτε κάποια οικονοµική ούτε 

κάποια χρονική δέσµευση, ενώ υπάρχει περισσότερη ευελιξία λόγω του ανοικτού 

κώδικα, ωστόσο αντίστοιχα, για τυχόν προβλήµατα δεν παρέχεται υποστήριξη από 

τον κατασκευαστή, λόγω της µη επαγγελµατικής ενασχόλησης του χρήστη µπορούν 

να δηµιουργηθούν κενά ασφαλείας, και τέλος υπάρχουν έξοδα διαχείρισης αν και 

φαινοµενικά είναι δωρεάν. Στη συνέχεια της εργασίας θα εξεταστούν τα 

δηµοφιλέστερα cms ανοικτού κώδικα ως προς τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους. 

Ως προς τη χρήση τους, τα CMS µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κυρίως 

κατηγορίες, ως εξής: 

Επιχειρησιακά CMS: Χρησιµοποιούνται από µεγάλες εταιρίες, βιοµηχανίες και 

κυβερνήσεις, για τη διαχείριση των µεταβλητών δεδοµένων καθώς και των µη 

δοµηµένων περιεχοµένων τους, όπως έγγραφα, οργανωτικές διαδικασίες και 

λεπτοµερή οργανογράµµατα. Επίσης, πολλές φορές µέσω αυτών διαχειρίζονται και 

δευτερεύουσες εργασίες όπως π.χ. µεταφορά φορτίων. 

Web CMS: Η κατηγορία αυτή είναι η πιο διαδεδοµένη, καθώς και αυτή στην οποία 

εµπίπτει η παρούσα πτυχιακή εργασία. Εδώ εντάσσονται όλα τα CMS που έχουν 

σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη δηµιουργία και διαχείριση όχι µόνο ιστοσελίδων 

αλλά και ευρύτερων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως εφαρµογές. Σε αντίθεση µε τα 

επιχειρησιακά, σε αυτή την περίπτωση, συναντώνται κυρίως συστήµατα ανοικτού 

κώδικα µε δωρεάν διάθεση.  

CMS φορητών συσκευών: Η κατηγορία αυτή αν και αρκετά παρεµφερής ως προς τον 

τρόπο χρήσης µε τα Web CMS, αφορά σε συστήµατα που εγκαθίστανται σε κινητές 

κυρίως συσκευές µε περιορισµένους πόρους. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρµογών είναι 

η διαχείριση παραγγελιών µέσω PDA, καθώς και σύνθετα info kiosks/ αυτόµατοι 

πωλητές εισιτηρίων. 
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CMS διαχείρισης εγγράφων: Αν και αρχικά αυτά τα συστήµατα δηµιουργήθηκαν ως 

υποσυστήµατα στα επιχειρησιακά CMS, η ανάγκη για όλο και περισσότερη, ταχύτερη 

και ασφαλέστερη διαχείριση εγγράφων, καθώς και η δυνατότητα για αυτόµατη 

ψηφιοποίηση, οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη και αυτονόµηση των συγκεκριµένων 

συστηµάτων.  

Στη συνέχεια της εργασίας, θα εξεταστούν µερικά από τα πιο δηµοφιλή συστήµατα 

διαχείρισης περιεχοµένου Web ανοικτού κώδικα, µε στόχο να βρεθεί αυτό που 

µπορεί πιο εύκολα να υποστηρίξει τη χρήση ιστοσελίδας ως δίγλωσσο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα.  



 

 

28 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστά ιστοτόπων που χρησιµοποιούν διάφορα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 
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2.4  Wordpress 

 

To Wordpress αποτελεί ένα από τα ευκολότερα CMS που κυκλοφορούν αυτή τη 

στιγµή στην αγορά, ως προς τη δηµιουργία, τροποποίηση και διαχείριση λειτουργίας 

ιστοσελίδας (About WordPress, 2017). Περιλαµβάνει ένα ιδιαίτερα απλό και 

κατανοητό  περιβάλλον λειτουργίας χρήστη, που δίνει πλήρη ελευθερία στην αλλαγή 

τόσο του περιεχοµένου της ιστοσελίδας όσο και στον κώδικα του, µε αποτέλεσµα 

κανείς να µπορεί ελεύθερα να τροποποιήσει, να επεκτείνει και να χρησιµοποιήσει 

αυτές τις αλλαγές χωρίς κάποιο περιορισµό από κάποια εµπορική άδεια.  

 

Εικόνα 3: Λογότυπο του Wordpress 

 Κύρια χρήση του, είναι οι σελίδες που ακολουθούν τη δοµή ιστολογίου. 

∆ιαθέτει πολλά και χρήσιµα εργαλεία για τη διαχείριση όλων των σχετικών αρχείων, 

την κατηγοριοποίηση σελίδων και µελών, την παραγωγή ενηµερώσεων RSS καθώς 

και πλήθος άλλων. Κυκλοφορούν ελεύθερα επίσης πολλά πρόσθετα που επεκτείνουν 

τις δυνατότητές του και σε άλλους τοµείς, όπως στην κατηγορία του e-commerce, 

κυρίως για παρακολούθηση κινήσεων προϊόντων και δηµιουργία στατιστικών.  

To Wordpress, παρουσιάζει αρκετά µειονεκτήµατα, όπως: 

� Συχνά παράπονα από τους χρήστες του, για µεγάλους χρόνους 

απόκρισης σε συκεκριµένες εργασίες. 

� Πολλές φορές η κάθε διανοµή (release) του, δηµιουργεί περισσότερα 

προβλήµατα από αυτά για τα οποία δηµιουργήθηκε µε στόχο να 

καλύψει, κυρίως σε θέµατα περιεχοµένου. 
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� Παρατηρούνται από τους χρήστες αρκετά κενά ασφαλείας, τα οποία 

καλούνται οι ίδιοι να επιδιορθώσουν, τότε όµως απαιτούνται γνώσεις 

προγραµµατισµού.  

Αντίθετα, τα κύρια θετικά σηµεία για τα οποία µπορεί κάποιος να το επιλέξει είναι τα 

εξής: 

� Χωρίς πολλές τροποποιήσεις, και µε τη χαρακτηριστική του απλότητα, 

είναι ιδιαίτερα εύκολο να δηµιουργηθεί µια λειτουργική νέα 

ιστοσελίδα. 

� Η εγκατάστασή του είναι εύκολη και γρήγορη, κυρίως λόγω του 

µικρού µεγέθους του cms. 

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών, από blogs 

µέχρι επαγγελµατικές ιστοσελίδες. 

Ορισµένες από τις βασικές λειτουργίες του Wordpress, παρουσιάζονται ως εξής: 

� Oι σελίδες Wordrpress, επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση και µη 

ιστολογικού περιεχοµένου, δηλαδή µπορεί να χειριστεί όλους τους 

τύπους websites. 

� Περιέχει ένα ιδιαίτερα µεγάλο σετ από έτοιµα πρότυπα θεµάτων, 

καθιστώντας πολύ εύκολη τόσο τη σχεδίαση όσο και την τυχόν 

ανανέωση της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας. 

� Συµµορφώνεται πλήρως µε όλα τα διαθέσιµα πρότυπα επικοινωνίας, 

κάνοντας το cms συµβατό τόσο µε όλες τις σηµερινές φορητές και µη 

συσκευές, όσο και µε τυχόν µελλοντικές εκδόσεις.  

� Υποστηρίζεται η λειτουργία blogroll, δηλαδή, µια αρχική σελίδα που 

εµφανίζει όλα τα ιστολόγια που κάποιος χρήστης µπορεί να συστήσει 

ή να συνδέσει µε την σελίδα του.  

� Έχει πολύ εύχρηστα εργαλεία για τον έλεγχο και την αφαίρεση 

σχολίων τόσο κακόβουλων όσο και προσβλητικού περιεχοµένου, 

καθώς περιλαµβάνει επιλογές αναγνώρισης λέξεων και 

υπερσυνδέσµων σε αυτά. 
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� Ενσωµατώνει και αυτοµατοποιεί τη διαδικασία εγγραφής χρήστη, 

δίνοντάς του προκαθορισµένα από το διαχειριστή δικαιώµατα 

επεξεργασίας, µορφοποίησης και κατάθεσης σχολίων. 

� Υποστηρίζει το αποκαλούµενο Search Engine Optimization (SEO) 

δηλαδή την βέλτιστη εµφάνιση του περιεχοµένου ως αποτέλεσµα σε 

µηχανές αναζήτησης. 

� Μπορεί εύκολα να δοθεί επιµέρους προστασία στο περιεχόµενο, µε 

την απαίτηση κωδικού πρόσβασης για δηµιουργία δηµοσιεύσεων, ή 

δηµιουργία προχείρων προς έγκριση του διαχειριστή. 

� Τέλος, µπορεί εύκολα να αναβαθµιστεί καθώς ανά τακτά περιοδικά 

διαστήµατα διατίθενται νέες εκδόσεις του CMS, οι οποίες µπορούν να 

εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται να επαναδηµιουργηθεί ή να 

επαναταξινοµηθεί το υπάρχον περιεχόµενο. 

 

2.5  Typo 3 

 

To Typo 3 είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µε έµφαση στις 

επαγγελµατικές σελίδες (Hinderink, Altmann, & Rene Fritz, 2005). Επιλέγεται ως το 

πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη µεγάλων ιστοτόπων µε πολλές ιστοσελίδες και 

πολύ µεγάλη επισκεψιµότητα ανά πάσα χρονική στιγµή (Typo3, 2017). Το κοινό στο 

οποίο κυρίως απευθύνεται είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Εικόνα 4: Το λογότυπο του Typo 3 

Το συγκεκριµένο CMS προσφέρει µεγάλη επεκτασιµότητα και αρκετή ευελιξία, ενώ 

ταυτόχρονα περιέχει επίσης και πολλές ήδη υπάρχουσες επιλογές επεκτάσεων, µε 

στόχο την ταχύτερη δηµιουργία της ιστοσελίδας. Είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη, 

και το περιβάλλον διαχειρίζεται κυρίως µε µερικά κλικ του ποντικιού, όσο σύνθετο 

και να είναι το τελικό αποτέλεσµα. 
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Είναι διαθέσιµη µια εφαρµογή που ανεξαρτητοποιείται από το κυρίως σύστηµα από 

την πλευρά του διακοµιστή, µε αποτέλεσµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

οποιονδήποτε περιηγητή ιστού. Επίσης, είναι διαθέσιµο και ένα εσωτερικό σύστηµα 

διαµόρφωσης ροής εργασιών και µηνυµάτων, για συλλογική δηµιουργία 

περιεχοµένου. 

Eπιµέρους χαρακτηριστικά του, τα οποία το καθιστούν από τα δηµοφιλέστερα cms 

για επιχειρήσεις είναι η γρήγορη ανάπτυξη, εγκατάσταση και επεκτασιµότητα, η 

έλλειψη κόστους, η δωρεάν διάθεση περισσότερων από 3500 επεκτάσεων, ικανών να 

καλύψουν κάθε ανάγκη της επιχείρησης και η πολύ βοηθητική κοινότητα 

υποστήριξης, καθώς το Typo3 έχει δηµιουργηθεί χάρη στη συνεισφορά ικανότατων 

προγραµµατιστών. 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα µαζικής επεξεργασίας τόσο στο δικτυακό τόπο όσο 

και σε περιεχόµενο, καθώς µπορούν να φορτωθούν πολλά αρχεία σε µία φόρµα 

µαζικής επεξεργασίας  και µε τη χρήση συγκεκριµένων παραµέτρων να δουλευτούν 

ταυτόχρονα. 

 

2.6  Magento 

 

To Μagento (Magento Release Notes, 2017) είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου που κάνει χρήση των νεότερων διαθέσιµων τεχνολογιών και προτύπων 

ταξινόµησης, κάνοντας το ιδανικό για χρήση σε περιβάλλοντα e-commerce. Με τη 

χρήση του, µπορεί να ελεγχθεί η εµφάνιση των περιεχοµένων, των προϊόντων, των 

καταλόγων, του πελατολογίου, και των χρηστών. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί 

πλήθος επαγγελµατικών αναφορών σε πραγµατικό χρόνο, και έχει εκτεταµένο δίκτυο 

υποστήριξης.  

 

Εικόνα 5: Λογότυπο του Magento 
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Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του, περιλαµβάνουν τη δυνατότητα 

µεγέθυνσης σε εικόνες προϊόντων, τη δυνατότητα εµφάνισης σε πολλές γλώσσες, την 

υποστήριξη λίστας επιθυµιών, καθώς και τη δυνατότητα πληρωµής των 

αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών σε µια σελίδα από άποψη επισκέπτη, ενώ από 

άποψη διαχειριστή, πολύ χρήσιµη είναι η δυνατότητα µαζικής επεξεργασίας 

καταλόγου, καθώς επίσης και η δυνατότητα απευθείας εξαγωγής ή εισαγωγής του. 

Επίσης, είναι εύκολη η συνεργασία του µε το Google Analytics, το νούµερο ένα 

πρόγραµµα επεξεργασίας και διαχείρισης στατιστικών ιστοσελίδας, καθώς και µε το 

Adsense, για εύκολη παραµετροποίηση διαφηµίσεων σε αποτελέσµατα αναζήτησης 

κα τρίτες σελίδες.  

 

2.7  Drupal 
 

To Drupal (Drupal Homepage, 2017) είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

ιδιαίτερα δηµοφιλές σε προγραµµατιστές. Όπως αναφέρεται και στο moto της 

εταιρικής του ταυτότητας, “come for the software  - stay for the community”, δηλαδή 

«έλα για το λογισµικό, µείνε για την κοινότητα» . Έτσι, είναι αυταπόδεικτο πως 

δεδοµένου ότι είναι ανοικτού κώδικα, είναι το ισχυρότερο cms προς διάθεση.  

 

Eικόνα 6: Λογότυπο του Drupal 

Αν και παρέχει πληθώρα εργαλείων, η χρήση του δεν είναι τόσο εύκολη αν ο χρήστης 

του δεν είναι εξοικειωµένος µε τον προγραµµατισµό. Ο καθένας βέβαια µπορεί να 

µάθει να το χρησιµοποιεί, να το διαχειρίζεται και να δηµοσιεύει σελίδες µε το Drupal, 

ωστόσο αυτό για κάποιον αρχάριο µπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο στην 

πράξη. 

Το αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του, είναι η δυνατότητα δηµοσίευσης πολλών 

διαφορετικών ιστοσελίδων χρήστη (front-end) από ένα ενιαίο περιβάλλον 

παρασκηνίου (back-end) και µία ενιαία βάση δεδοµένων.  
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Έχει ευρεία χρήση κυρίως σε ιστοσελίδες προσωπικού ενδιαφέροντος, διαδικτυακών 

τόπων – forums αλλά µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για εταιρικές σελίδες (1 

million users on Drupal, 2017). Η οµάδα υποστήριξης του είναι από τις πιο ενεργές 

αφενός µεν γιατί σε αυτή συµµετέχουν πολλοί προγραµµατιστές, αφετέρου δε γιατί 

διαθέτει ήδη πάρα πολλές διαθέσιµες επεκτάσεις και εφαρµογές.  

Κλείνοντας, τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα χρήσης του περιβάλλοντος Drupal 

είναι η υποχρέωση γνώσης δηµιουργία κώδικα αν κανείς θέλει να χρησιµοποιήσει 

κάποιο από τα εκατοντάδες διαθέσιµα εργαλεία για κάποια λειτουργία, και η όχι τόσο 

εκτενής βιβλιοθήκη θεµάτων, που καθιστά την εµφάνιση των παραγόµενων σελίδων 

εικαστικά πιο περιορισµένη σε σχέση µε ανταγωνιστικά cms.  

 

2.8  Joomla! 

 

2.8.1 Εισαγωγικά 

 

To Joomla! είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, 

και αυτό συµβαίνει γιατί είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη και παρέχει µεγάλη 

ευελιξία και δυνατότητες την ίδια στιγµή (Joomla! , 2017). Χωρίς κανένα απολύτως 

κόστος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να στηρίξει µια ευρεία γκάµα ιστοσελίδων από 

προσωπικά ιστολόγια ως επιχειρηµατικά sites.  

 

Εικόνα 7: Λογότυπο της τρέχουσας έκδοσης του Joomla! 

Βασισµένο στην άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα, αφού εγκατασταθεί σε έναν web 

server, δίνει µέσω ενός περιβάλλοντος εργασίας που µπορεί να προσπελαστεί από 

οποιονδήποτε περιηγητή ιστού, πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες στο χρήστη του. 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν απαιτείται κανενός είδους γνώση 

κώδικα για να µπορέσει να εγκατασταθεί και να κατασκευαστεί ιστοσελίδα.  
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Για τη λειτουργία του, το Joomla! κάνει χρήση της ΡΗΡ, και αντικειµενοστρεφούς 

προγραµµατισµού, ενώ για την αποθήκευση, χρήση και δηµιουργία περιεχοµένου, 

χρησιµοποιείται βάση δεδοµένων mySQL. Επίσης, δίνεται µεταξύ άλλων και 

δυνατότητα κρυφής µνήµης (cache) για ταχύτερη απόκριση της ιστοσελίδας, καθώς 

και RSS δοµή ειδοποιήσεων. 

Οφείλει το όνοµά του στη γλώσσα Σουαχίλι, και συγκεκριµένα στη φωνητική 

απόδοση της λέξης jumla που σηµαίνει όλοι µαζί, οµαδικά. Αυτό το όνοµα 

επιλέχτηκε για να αποτυπώσει έµπρακτα τη δέσµευση της οµάδας κατασκευαστών 

και ανάπτυξής του.  

Η πρώτη εµφάνιση του σηµερινού Joomla! έγινε το µακρινό 2001 µε το όνοµα Miro-

Mambo Site Server, ενώ ένα χρόνο µετά λανσαρίστηκε ως Mambo Open Source 4.0. 

Το 2005, έχοντας ήδη γίνει γνωστό ως Mambo CMS µετονοµάζεται σε Jango CMS, 

και τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, λανσάρεται η έκδοση Joomla 1.0 που 

ισοδυναµούσε µε το Mambo 4.5.2.3 (Mambo Foundation Website, 2017).  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ενδιαφέρον συνέχισε αµείωτο, έτσι το 2008 

διατίθεται εµπορικά η έκδοση 1.5 τον Ιανουάριο, ενώ το 2011 κυκλοφόρησε η 

έκδοση 1.6.0., όπου και πλέον απελευθερώνεται το σύνολο του αρχικού κώδικα στο 

χρήστη, και αλλάζει σηµαντικά το περιβάλλον διαχείρισης.  

Τον Ιούλιο του 2011 θα γίνει η εµπορική διάθεση της έκδοσης 1.7.0 µε αυξηµένα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας, βελτιωµένα εργαλεία χρήσης, επανασχεδιασµένο κώδικα 

µε στόχο την ταχύτερη απόκριση των ιστοσελίδων και νέα πρόσθετα.  Τον Ιανουάριο 

του 2012 διατίθεται η έκδοση Joomla 2.5 όπου πλέον δίνεται η δυνατότητα χρήσης 

και βάσεων δεδοµένων εκτός της mySQL (Joomla Technical Requirements, 2017). H 

έκδοση αυτή αποτέλεσε την πιο σταθερή έκδοση ως το 2014 όποτε και λανσαρίστηκε 

η έκδοση 3.5, ενώ πλέον αρχίζει να παρατηρείται µια συγκεκριµένη συµπεριφορά 

µεταξύ των εκδόσεων, µε τις εκδόσεις x.5 να είναι οι εκάστοτε σταθερότερες µε ισχύ 

διετίας περίπου, και στην πορεία να διατίθενται δύο ή τρεις ακόµη που έχουν ως 

κύριο στόχο την αντιµετώπιση σφαλµάτων και κενών ασφαλείας, χωρίς να εντάσσουν 

σηµαντικά νέα στοιχεία. 
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Για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήµατος που θα κατασκευαστεί ως 

αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, χρησιµοποιείται η τρέχουσα έκδοση 

Joomla! 3.7.4. 

2.8.2 ∆οµικά στοιχεία του Joomla! 

 

Τα δοµικά στοιχεία του Joomla µπορούµε εύκολα να τα διαχωρίσουµε σε 9 

κατηγορίες: 

1. Components 

Αποτελούν επεκτάσεις οι οποίες επεκτείνουν τη λειτουργικότητα και 

έχουν ξεχωριστή πρόσβαση από το µενού διαχείρισης του Joomla. 

Χαρακτηριστικές µορφές είναι components για ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, χώροι για µάθηση εξ΄αποστάσεως και γκάλερι 

φωτογραφιών ή µουσικής.  

Τα components µπορούν να προστεθούν είτε δωρεάν, είτε έναντι 

κάποιου αντιτίµου, και ουσιαστικά παραµετροποιούνται στο backend 

από το διαχειριστή της ιστοσελίδας και αποδίδουν το περιεχόµενό τους 

στο frontent και τον τελικό χρήστη. Πολλές φορές µπορούν να 

συνεργάζονται και µε modules, ενώ το καθένα έχει ένα ξεχωριστό 

αρχείο ρυθµίσεων.  

 

2. Modules 

Τα modules αποτελούν τις κατηγορίες µέσα στις οποίες θα 

εµφανίζεται το σύνολο του περιεχοµένου του δηµόσιου τµήµατος, είτε 

αυτό είναι κάποια εφαρµογή είτε κάποιο πρόσθετο, είτε απλό 

περιεχόµενο.  

 

3. Plugins 

Τα plugins είναι συγκεκριµένα κοµµάτια κώδικα που συνήθως 

χρησιµοποιούνται ως έχουν για να εκτελέσουν µια συγκεκριµένη 

λειτουργία. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα plugin αποτελεί η ύπαρξη 
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µηχανής αναζήτησης σε ιστοσελίδα, ενώ πολλές φορές 

χρησιµοποιούνται για να δώσουν πρόσθετες δυνατότητες σε 

συγκεκριµένο περιεχόµενο όπως π.χ. η δυνατότητα αναγνώρισης 

αριθµού κλήσης και το άνοιγµα του Skype.  

 

4. Extensions 

Tα extensions, ή επεκτάσεις, είναι η γενική κατηγορία η οποία 

περιγράφει το σύνολο των προσθέτων που µπορεί κανείς να 

χρησιµοποιήσει µε το Joomla και δεν περιλαµβάνονται στον αρχικό 

κώδικα.  

 

5. Templates 

Τemplates, ή αλλιώς πρότυπα, είναι οι επεκτάσεις που έχουν ως στόχο 

τη διαµόρφωση της εµφάνισης της ιστοσελίδας. Με τη χρήση HTML 

οι πληροφορίες αποδίδονται στα σωστά σηµεία και εµφανίζεται η 

ιστοσελίδα, ενώ µε τη χρήση CSS διαµορφώνονται τα µεγέθη των 

στοιχείων, τα χρώµατα, οι γραµµατοσειρές, οι διαστάσεις κ.λ.π. 

Κάποια templates έχουν πολύ πιο σύνθετη δοµή, και διαµορφώνουν 

προκαταβολικά το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας σε συγκεκριµένες 

θέσεις µε συγκεκριµένους τρόπους.  

 

6. Content 

Με τον όρο content, περιγράφεται το σύνολο του περιεχοµένου της 

ιστοσελίδας. Content µπορεί να είναι τόσο ένα κείµενο, µία 

φωτογραφία ή ένα αρχείο, όσο και µια οµάδα ή κατηγορία αυτών για 

παράδειγµα σε ένα ιστολόγιο, το κάθε άρθρο είναι content, ωστόσο 

µπορεί συλλογικά να θεωρηθεί και content διαχειριστή, έναντι content 

χρηστών, µε διαφορετική αντιµετώπιση κάθε φορά.  
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7. Configuration Settings 

Mε τον όρο configuration settings αναφερόµαστε στο σύνολο των 

ρυθµίσεων που µπορεί να µεταβάλλει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας 

για να µπορούν να αλληλεπιδρούν µε αυτήν οι χρήστες. Μπορεί να 

είναι απαραίτητες, (όπως π.χ. ο τίτλος της σελίδας) ή όχι, και να έχουν 

εφαρµογή στο σύνολο της ιστοσελίδας (global) ή και όχι. Έτσι µπορεί 

να καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο ένας χρήστης µπορεί να δει ή όχι 

περιεχόµενο, αν η σελίδα θα είναι προσβάσιµη, αν θα εµφανίζεται στα 

αποτελέσµατα αναζήτησης κ.ο.κ. 

 

8. Front-end / Back-end 

Ως front-end ορίζουµε την πλευρά του επισκέπτη της ιστοσελίδας. 

Όταν βλέπουµε µια σελίδα από το front end, βλέπουµε το τελικό 

προϊόν, µαζί µε τις ρυθµίσεις εµφάνισης από το εκάστοτε template, και 

αλληλεπιδρούµε κατευθείαν µε το ήδη υπάρχον περιεχόµενο, ως 

τελικοί χρήστες.  

Το back-end αποτελεί το τµήµα διαχείρισης της ιστοσελίδας, είναι 

δηλαδή η περιοχή στην οποία ο διαχειριστής, από κάποιον περιηγητή 

ιστού συνήθως µπορεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 

µετατροπές στο σύνολό της, να την συντηρήσει, να την δηµοσιεύσει 

και άλλα. 

 

9. Workflow 

Με τον όρο workflow αναφερόµαστε στη ροή των εργασιών που 

πρέπει να ακολουθήσει ο διαχειριστής για να επιτύχει ένα 

συγκεκριµενο στόχο. Για παράδειγµα, για να δηµιουργηθεί ένα e-shop 

θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το Joomla, στη συνέχεια το 

πρόσθετο το οποίο θα δώσει τη σχετική λειτουργικότητα, στη συνέχεια 

να δηµιουργηθούν οι κωδικοί των προϊόντων και τέλος να 

δηµοσιευθούν.  
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3   Συστήµατα διαχείρισης e-shop 

 

Πέρα από τις κατηγορίες των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένων που 

αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και τα κυριότερα συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένων web τα οποία αναφέραµε διεξοδικότερα, για να µπορέσει να 

λειτουργήσει µια ιστοσελίδα ως κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου, θα πρέπει να 

έχει και ένα κοµµάτι κώδικα που θα αναλάβει µε δυναµικό χαρακτήρα αυτή τη 

διαδικασία. 

Πιο συγκεκριµένα, για να υπάρξει κάποιο e-shop θα πρέπει το κάθε προϊόν ή 

υπηρεσία να έχει µια λεπτοµερή περιγραφή, κάποια εικόνα ή video που θα το 

παρουσιάζει στον πελάτη, το κόστος του, τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές, 

διαθεσιµότητα καθώς και τυχόν παραλλαγές, όπως διαφορετικό χρώµα ή µέγεθος. 

Επίσης, θα πρέπει να ρυθµιστούν και να γνωστοποιηθούν στον πελάτη οι τρόποι 

πληρωµής του αγαθού, καθώς και οι τρόποι αποστολής. Τέλος, θα πρέπει να 

ενσωµατώνεται και κάποιας µορφής προστασία για τη συναλλαγή, ενώ χρήσιµο είναι 

να µπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει περισσότερα από 

ένα πράγµατα χωρίς να πρέπει να επαναλαµβάνει τη διαδικασία από την αρχή. 

Για όλες τις παραπάνω διεργασίες λοιπόν, έχουν δηµιουργηθεί ηµιαυτόνοµα e-

commerce cms, για να απλουστεύσουν τη συγκεκριµένη διαδικασία. Ακολουθούν 

ίδια λογική frontend/backend µε το frontend να αποτελεί το κατάστηµα που βλέπει ο 

υποψήφιος αγοραστής µε τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες προς διάθεση, ενώ 

το backend να αποτελεί τη διαχείριση από τον προµηθευτή, ο οποίος µπορεί να 

πραγµατοποιεί αγορές κατά βούληση, και να λαµβάνει στατιστικά και φόρµες για την 

πορεία των παραγγελιών του καθώς και να έχει πρόσβαση σε άλλα εργαλεία. Στη 

συνέχεια θα αναλύσουµε τα βασικότερα e-commerce cms 

 

3.1  PrestaShop 

 

Το PrestaShop, µε πάνω από 250.000 χρήστες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές λόγω της 

ευκολίας χρήσης του (About PrestaShop, 2017). Τόσο η εγκατάσταση όσο και η 

χρήση του είναι απλή και γρήγορη, ενώ µπορεί να προσαρµοστεί πολύ απλά. Το πόση 

δουλειά θα απαιτηθεί για να δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι στη 
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διακριτική ευχέρεια του χρήστη, καθώς µπορεί να επιλεγεί είτε η fully hosted είτε η 

self-hosted έκδοση δωρεάν, και έτσι να καθοριστεί το αναγκαίο επίπεδο τεχνικών 

γνώσεων.  

 

Εικόνα 8: Λογότυπο του PrestaShop 

Το αρνητικό µε το PrestaShop είναι η περιορισµένη δυνατότητα παραµετροποίησης, 

καθώς δεν µπορεί να υποστηρίξει προσαρµογές σε γραφικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει 

να αγοραστούν και να εγκατασταθούν πρόσθετα θέµατα, ή η επεξεργασία να γίνει σε 

επίπεδο κώδικα.  

 

3.2  OpenCart 

 

To ΟpenCart είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές µε χρήστες µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι 

οποίες δεν έχουν κάποιον υπάλληλο µε ιδιαίτερα µεγάλη προγραµµατιστική εµπειρία. 

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο, µιας και δεν περιλαµβάνει το σύνολο της λειτουργικότητας 

που µπορεί κανείς να βρεί σε άλλα cms καταστηµάτων, ωστόσο αυτό αποτελεί εν 

µέρει δίκοπο µαχαίρι, καθώς στο τέλος µπορεί να µην µπορεί να ανταποκριθεί στο 

σύνολο των ζητούµενων εργασιών ( OpenCart – Your Own Complete, Stand-Alone 

eCommerce and Shopping Cart Platform., 2017). 

 

Εικόνα 9: Λογότυπο του OpenCart 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµά του είναι η ταχύτητα καθώς απαιτεί µηδαµινούς 

πόρους από το server της σελίδας, ωστόσο βασίζεται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό στα 

πρόσθετα plugins τρίτων κατασκευαστών, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να υπάρχει ο 

κίνδυνος ασυµβατότητας µε κάποια νεότερη ή παλαιότερη έκδοση. 
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3.3  osCommerce 

 

To osCommerce, αποτελεί µια από τις πιο έµπιστες πλατφόρµες διαχείρισης 

περιεχοµένων ηλεκτρονικού καταστήµατος εδώ και δεκαπέντε χρόνια (OsCommerce 

– a brief history and a look at the features, 2017). Με πάνω από 7000 διαθέσιµα 

πρόσθετα από την κοινότητα για την πλατφόρµα, υπάρχει ευρύ πεδίο για την 

παραµετροποίηση και τη σχεδίαση των επιµέρους στοιχείων του καταστήµατος. 

 

Eικόνα 10: Λογότυπο του osCommerce 

Με περισσότερους από 260000 ιδιοκτήτες καταστηµάτων, προγραµµατιστές, και 

διαχειριστές υπηρεσιών, το osCommerce προσφέρει ένα τεράστιο δίκτυο 

υποστήριξης, το οποίο αποτελεί σηµαντικό εργαλείο όταν τα πράγµατα δεν 

πηγαίνουν βάσει σχεδίου και προκύπτουν προβλήµατα. Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι 

κάθε πρόβληµα που συναντά ο διαχειριστής, το έχει ήδη συναντήσει και επιλύσει 

κάποιο άλλο µέλος της κοινότητας.  

Το µόνο µειονέκτηµα του συγκεκριµένου συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου είναι 

ότι είναι παλιό. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές φορές δεν έχει την δυνατότητα να χειριστεί 

τόσους πόρους όσους τα νεότερα, µε αποτέλεσµα να είναι πολλές φορές αργό, και να 

περιορίζεται στα βασικά όσον αφορά σε επεξεργασία νέων τύπων περιεχοµένου.  

 

3.4  ZenCart 

 

To ZenCart είναι και αυτό ένα ισχυρό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, ωστόσο ο 

κύριος λόγος για να το επιλέξει κανείς είναι το ότι έχει ένα από τα καλύτερα 

συστήµατα διαχείρισης προϊόντων (ZenCart - Home, 2017). ∆ίνει στον επίδοξο 

χρήστη την δυνατότητα να επεξεργαστεί και να δηµιουργήσει σχεδόν τα πάντα, από 

διαχείριση αποθήκης, µέχρι δηµιουργία εκπτώσεων και προσφορών.  
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Eικόνα 11: Λογότυπο του ΖenCart 

∆υστυχώς, όλη αυτή η δυνατότητα παραµετροποίησης, επισκιάζεται από δύο 

προβλήµατα, αφενός το γεγονός ότι γίνεται αργό όταν προστίθενται πολλά προϊόντα, 

συνεπώς δεν είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις µε µεγάλο όγκο, και αφ’ ετέρου το 

γεγονός ότι δεν είναι καθόλου εµφανίσιµο. Μπορεί φυσικά να προσαρµοστεί µε 

κάποια πρότυπα, αλλά αν δεν επέµβει κάποιος προγραµµατιστής, το εικαστικό 

αποτέλεσµα θα απέχει από το προσδοκώµενο πολλές φορές.  

 

3.5  Spree Commerce 

 

Μια από τις νεότερες πλατφόρµες διαχείρισης περιεχοµένου, το Spree, βασίζεται στο 

Ruby on Rails. Χαρακτηρίζεται από τµηµατικό σχεδιασµό, και έπειτα από λίγη 

εκπαίδευση, είναι πολύ εύκολο στο να παραµετροποιηθεί, και να αναβαθµιστεί η 

λειτουργικότητά του (Spree Commerce Storefront, 2017).  

 

Εικόνα 12: Λογότυπο του Spree 

Πολλές από τις επεκτάσεις που µπορεί να χρειαστεί ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

υποστηρίζονται από το ίδιο το Spree, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η ανάγκη 

χρήσης κώδικα ανεξάρτητων δηµιουργών, και να εξοικονοµείται χρόνος.  

Κύριο πλεονέκτηµα του, θεωρείται η ευελιξία του και η δυνατότητά του να χειρίζεται 

σύνθετα καταστήµατα µε πολλά προϊόντα και χρήστες, µε χαρακτηριστική ευκολία. 

Γι’ αυτό τον λόγο και θεωρείται αυτή τη στιγµή ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος ανοικτού κώδικα.  
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3.6  VirtueMart 

 

Το VirtueMart αποτελεί την πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη επέκταση ηλεκτρονικού 

καταστήµατος για περιβάλλον Joomla (Virtuemart: Free eCommerce solution, 2017). 

H δυνατότητα χρήσης του σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, το καθιστά ιδανικό 

σύµµαχο στους προµηθευτές που στοχεύουν σε διεθνές κοινό, καθώς ο πιθανός 

αγοραστής µπορεί να βλέπει το περιεχόµενο στη µητρική του γλώσσα. 

 

Εικόνα 13: Λογότυπο του VirtueMart 

Επίσης, το συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, έχει πολύ καλό και 

εύκολα παραµετροποιήσιµο σύστηµα βελτιστοποίησης αποτελεσµάτων αναζήτησης, 

µε αποτέλεσµα αν ρυθµιστεί σωστά, να παραπέµπει περισσότερους χρήστες στο 

κατάστηµα.  

Τέλος, αν και δεν έχει όλες τις δυνατότητες των ανταγωνιστικών εµπορικών 

εφαρµογών, η εύκολη ενσωµάτωσή του σε περιβάλλον Joomla, το καθιστά µια 

δηµοφιλή επιλογή σε έναν ευρύ τοµέα εφαρµογών. 
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4  Υλοποίηση καταστήµατος 
 

 

4.1  Εγκατάσταση του περιβάλλοντος Joomla! 

 

Για την υλοποίηση του αντικειµένου της πτυχιακής, δηλαδή του δίγλωσσου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, θα χρησιµοποιηθεί το Joomla!  σε συνδυασµό µε το 

πρόσθετο ηλεκτρονικού καταστήµατος VirtueMart. Έτσι, θα πρέπει αρχικά να βρεθεί 

ένας εξυπηρετητής συµβατός µε το Joomla, καθώς και µε τις σχετικές βάσεις 

δεδοµένων (MySQL), καθώς και να οριστεί ένα όνοµα ιστοχώρου.  

∆εδοµένου του γεγονότος ότι το συγκεκριµένο κατάστηµα δεν προορίζεται για χρήση 

από τελικό πελάτη, αλλά µόνο ως αντικείµενο µελέτης στην παρούσα εργασία, δεν 

υπάρχει λόγος αγοράς domain name, αλλά αντ’ αυτού, προκρίνεται η χρήση 

υπηρεσίας, η οποία προσφέρει δωρεάν χώρο για τις βασικές λειτουργίας της 

ιστοσελίδας, φιλοξενία joomla, και ελεύθερο όνοµα ιστού. Μετά από ενδελεχή 

έρευνα, αποφασίστηκε η χρήση της cloudaccess.net.  

Έτσι, κατόπιν δηµιουργίας ενός δωρεάν λογαριασµού χρήστη, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα χώρο φιλοξενίας, διαλέγοντας κάποια από τις διαθέσιµες 

επιλογές. Στην περίπτωσή µας, θα διαλέξουµε την δωρεάν φιλοξενία, που 

περιλαµβάνει εξυπηρετητη µε 500ΜΒ διαθέσιµο χώρο, 1GB διαθέσιµης µνήµης, ενός 

πυρήνα, δυνατότητα διαµοιρασµού αρχείων κατά το πρότυπο FTP, συµβατότητα µε 

PHP και ελεύθερο υπο-όνοµα χώρου. 

 

Εικόνα 14: Επισκόπηση του free plan που θα επιλέξουµε 
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Στη συνέχεια, µας δίνεται η επιλογή να επιλέξουµε προεγκατάσταση Wordpress ή 

Joomla, όπου εµείς επιλέγουµε το Joomla, και να ορίσουµε ένα όνοµα ιστοχώρου. H 

προεγκατάσταση γίνεται για την έκδοση 3.7, ενώ το όνοµα είναι το 

gmshop.cloudaccess.host.  

Σε εναλλακτική περίπτωση, θα έπρεπε να ακολουθήσουµε την κλασική εγκατάσταση 

του Joomla, όπου και µε βάση τις οδηγίες κοινότητας, µέσω FTP θα ανεβάζαµε το 

αρχείο Joomla στον εξυπηρετητή µας, θα το αναπτύσσαµε, θα ακολουθούσαµε βήµα 

προς βήµα την εγκατάσταση και στο τέλος θα διαγράφαµε για λόγους ασφαλείας τα 

αρχεία εγκατάστασης.  

Και στις δύο περιπτώσεις, µετά την επιτυχή εγκατάσταση, µεταφερόµαστε στην 

αρχική σελίδα του backend του Joomla, το οποίο είναι όπως φαίνεται παρακάτω, ο 

τόπος απ΄όπου θα φτιάξουµε το ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

 

Εικόνα 15: Αρχική εικόνα backend Joomla 

Πριν αρχίσουµε να προσθέτουµε περιεχόµενο στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες παραµετροποιήσεις, αρχικά µε την εγκατάσταση του 

πρόσθετου VirtueMart, καθώς και µε τις ρυθµίσεις γλώσσας.  

 

4.2.: Εγκατάσταση γλώσσας και προσθέτου VirtueMart 

 

Αφού έχει πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η εγκατάσταση του τελευταίου πακέτου 

Joomla, το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να γίνει, είναι η εγκατάσταση της δεύτερης 
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γλώσσας. Στην περίπτωσή µας, δεδοµένου ότι από προεπιλογή έχουν εγκατασταθεί 

τα Αγγλικά, θα εγκαταστήσουµε την ελληνική γλώσσα.  

Για να γίνει αυτό, από το πλευρικό µενού του backend, θα επιλέξουµε στο 

Configuration το στοιχείο Language(s) και θα µεταβούµε στη σελίδα διαχείρισης 

γλώσσας.  

 

Εικόνα 16: Επιλογή γλωσσών 

Η εκάστοτε γλώσσα στο Joomla, µπορεί να εφαρµόζεται µόνο στο backend, µόνο στο 

frontend, δηλαδή στην ιστοσελίδα, ή και στα δύο. Για να εγκαταστήσουµε τα 

Ελληνικά, θα πατήσουµε το πλήκτρο Install Languages, και µε αναζήτηση στις 

διαθέσιµες γλώσσες θα τα επιλέξουµε και θα πατήσουµε το µικρό πλήκτρο Install. Σε 

µερικά δευτερόλεπτα θα λάβουµε ειδοποίηση ότι η γλώσσα εγκαταστάθηκε, και θα 

εµφανίζεται στο µενού γλωσσών.  

Από εκεί, από προεπιλογή, εµφανίζεται η ρύθµιση για το frontend (site). Αρκεί να 

διαλέξουµε το Administration, να επιλέξουµε τα Ελληνικά και να πατήσουµε τον 

αστερίσκο default. Αµέσως, θα παρατηρήσουµε τη νέα εικόνα του backend, µε 

ελληνικό πλέον µενού, έτοιµο προς λειτουργία. 
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Εικόνα 17: Ελληνικό Backend 

Tέλος, για να δώσουµε την δυνατότητα δίγλωσσης εµφάνισης στο περιεχόµενο της 

ιστοσελίδας µας, θα πρέπει να µεταβούµε στην καρτέλα Περιεχόµενο, και να 

επιλέξουµε τα Ελληνικά και στη συνέχεια «∆ηµοσίευση». Χωρίς αυτή την επιλογή, η 

ιστοσελίδα δε θα µπορεί να εµφανίσει ελληνικά, ακόµα και αν αυτά επιλέγονται από 

το χρήστη κατά την πλοήγηση του.  

Στη συνέχεια πριν αρχίσουµε τη δηµιουργία περιεχοµένου, θα πρέπει να 

προσθέσουµε στην ιστοσελίδα την επέκταση ηλεκτρονικού καταστήµατος 

VirtueMart. Αρχικά, θα κατεβάσουµε δωρεάν το πρόσθετο από τη σελίδα του 

κατασκευαστή, στην µορφή συµπιεσµένου αρχείου.  

Με βάση τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή, αυτό το αρχείο θα πρέπει να 

το αποσυµπιέσουµε και θα δηµιουργηθούν τρία νέα αρχεία συµπίεσης, τα οποία θα 

πρέπει να εγκαταστήσουµε στο Joomla! µε συγκεκριµένη σειρά. Για να γίνει αυτό, θα 

πάµε στο backend, θα επιλέξουµε το Επεκτάσεις → ∆ιαχείριση Επεκτάσεων → 

Εγκατάσταση, και µιας και έχουµε ήδη τα αρχεία στον υπολογιστή µας θα επιλέξουµε 

το Μεταφόρτωση Αρχείου Πακέτου.  

Αρχικά θα εγκαταστήσουµε το αρχείο com_virtuemart.3.2.2.zip που αποτελεί το 

βασικό κοµµάτι του προσθέτου. Μετά από λίγο, θα λάβουµε µήνυµα για την επιτυχή 

εγκατάσταση του προσθέτου VirtueMart, καθώς και την παραίνεση να 

εγκαταστήσουµε το επόµενο αρχείο πακέτου.  
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Εικόνα 18: Επιτυχής εγκατάσταση VirtueMart 

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουµε την ίδια διαδικασία για το πακέτο 

com_virtuemart.3.2.2_ext_aio.zip, το οποίο παρέχει τον ευκολότερο τρόπο να 

εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα πρόσθετα για τη λειτουργία του καταστήµατος σε 

µία και µοναδική φορά (all in one). Mετά από λίγη ώρα και πάλι, δίνεται το σχετικό 

µήνυµα επιτυχούς εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 19: Επιβεβαίωση εγκατάστασης προσθέτων 

Τέλος, πρέπει να εγκατασταθεί το τελευταίο βασικό συστατικό λειτουργίας του 

VirtueMart, το πακέτο com_tcpdf_1.0.2.zip, το οποίο περιέχει το απαραίτητο plugin 

για την εκτύπωση των εγγράφων όπως αρχεία παραγγελιών, τιµολόγια και στατιστικά 
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χρήσης. Για άλλη µια φορά ακολουθείται η σχετική διαδικασία, και έπειτα 

λαµβάνουµε στο backend το σχετικό επιβεβαιωτικό µήνυµα.  

 

Εικόνα 20: Επιτυχής εγκατάσταση επέκτασης  TcPDF 

 

Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις των τριών αναγκαίων πακέτων 

λειτουργίας του VirtueMart, είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµε να δηµιουργήσουµε το 

περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατός µας. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµο, να 

µπορούµε να συνεχίσουµε τη διαχείριση µας στα ελληνικά. Για το λόγο αυτό, θα 

προσθέσουµε το διαθέσιµο πακέτο γλώσσας για το VirtueMart, το οποίο την περίοδο 

της εκπόνησης της εργασίας προσφέρει µετάφραση του 93% του περιεχοµένου. 

Έχοντας πραγµατοποιήσει και τη συγκεκριµένη εγκατάσταση, είµαστε έτοιµοι για τη 

δηµιουργία περιεχοµένου. 

 

4.3  Ρυθµίσεις και εγκατάσταση περιεχοµένου στο VirtueMart 

 

Ξεκινώντας τη διαχείριση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος, θα πρέπει να 

κάνουµε ορισµένες ρυθµίσεις για να εξασφαλίσουµε τη σωστή λειτουργία. Όλες οι 

διαδικασίες στο VirtueMart, πραγµατοποιούνται από ένα πολύ σαφές πλευρικό 

µενού. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουµε τις πληροφορίες της επιχείρισης, τρόπους 

αποστολής, πληρωµής και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες. Έτσι, ξεκινούµε µε την 

καρτέλα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» και συµπληρώνουµε τα απαιτούµενα πεδία. 
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Εικόνα 21: Άποψη του περιβάλλοντος διαχείρισης καταστήµατος 

 

∆εδοµένου ότι το eshop δεν προορίζεται για συγκεκριµένο πελάτη, θα 

δηµιουργήσουµε ένα δείγµα καταστήµατος ηλεκτρονικών ειδών, για να εξετάσουµε 

το σύνολο των προσφερόµενων λειτουργιών. Έτσι, θα χρησιµοποιήσουµε ως 

προµηθευτή την εταιρία George Massalas S.A. η οποία διαχειρίζεται το κατάστηµα 

GM Eshop. Θα καταχωρίσουµε και µια εικονική διεύθυνση, στην Ερµού 2, στο 

κέντρο της Αθήνας. 

Στη συνέχεια, θα ρυθµίσουµε τις µεθόδους αποστολής και τις µεθόδους πληρωµής. 

Όσον αφορά στην πληρωµή των προϊόντων, θα καταχωρίσουµε τρεις µεθόδους. 

Χρήση PayPal, χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, και αντικαταβολή. 

Επιλέγουµε λοιπόν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ → Μέθοδοι πληρωµών → Νέο. 

Aφού καταχωρίσουµε τα απαραίτητα στοιχεία, πατάµε αποθήκευση και η πληρωµή 

είναι έτοιµη προς χρήση στο κατάστηµα. Ενδεικτικά, για την πληρωµή µέσω Paypal, 

πρέπει να ορίσουµε το όνοµά της, το αν θα είναι δηµοσιευµένη ή όχι, µια σύντοµη 

περιγραφή, καθώς και για ποιους αγοραστές θα είναι διαθέσιµη, ενώ τέλος σε ποια 

νοµίσµατα θα πρέπει να πραγµατοποιείται. 

Επίσης, υπάρχουν και πρόσθετες ρυθµίσεις οι οποίες καταχωρίζονται αυτόµατα από 

το VirtueMart, όπως email εµπόρου για να εµφανίζεται στο PayPal, δυνατότητα ή µη 

τροποποίησης της διεύθυνσης χρέωσης του PayPal από το χρήστη, εµφάνιση σε νέο 

παράθυρο ή σε ενσωµατωµένο στοιχείο και άλλες.  
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Εικόνα 22: Περιβάλλον διαµόρφωσης πληρωµών 

 

Ακολουθώντας την ίδια παραµετροποίηση, διαµορφώνουµε και τις πληρωµές µέσω 

αντικαταβολής και µέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Έτσι, η τελική εικόνα της 

καρτέλας µέθοδοι πληρωµής έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 23: Τρόποι πληρωµής, πλήρως διαµορφωµένη σελίδα 

 

Στην συνέχεια, θα ακολουθήσουµε την ίδια διαδικασία για τις µεθόδους αποστολής. 

Ενδεικτικά, θα δηµιουργήσουµε δύο επιλογές, πρώτον «αποστολή µέσω ΕΛΤΑ», και 

δεύτερον «αποστολή µε εταιρία courier». Eπιλέγουµε λοιπόν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ → 

Μέθοδοι αποστολής → Νέο, και παραµετροποιούµε τις επιλογές µας µε τον ίδιο 

τρόπο που δηµιουργήσαµε τις µεθόδους πληρωµής.  
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Για την αποστολή µέσω ΕΛΤΑ έχουµε ορίσει κόστος 5€ ενώ δωρεάν γίνεται η 

αποστολή προϊόντων αξίας από 20€, και για την αποστολή µέσω courier έχουµε 

ορίσει κόστος 7€ µε δωρεάν αποστολή σε προϊόντα κόστους µεγαλύτερου από 50€. Η 

τελική διαµόρφωση της σελίδας έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 24: ∆ιαµόρφωση τρόπων αποστολής 

 

Στη συνέχεια, πριν προσθέσουµε τα επιµέρους προϊόντα, θα πρέπει να κάνουµε 

κάποιες ρυθµίσεις στη γενική συµπεριφορά του VirtueMart, και αυτό µπορεί να 

συµβεί από το Μενού ΕΡΓΑΛΕΙΑ → Εργαλεία. Είναι σηµαντικό να ορίσουµε τη 

χρήση SSL για το ευαίσθητο περιεχόµενο, κάτι το οποίο θα περάσει αυτόµατα το 

πρότυπο ασφαλείας στις συναλλαγές χρηµάτων, καθώς και στην επιλογή 

Πολύγλωσσο κατάστηµα να περάσουµε τόσο τα Αγγλικά όσο και τα Ελληνικά. Λόγω 

της µη ολοκληρωµένης µετάφρασης, µπορούµε να επιλέξουµε το «αµετάφραστα 

κείµενα στα Αγγλικά» για να αποφύγουµε τη δηµιουργία σφαλµάτων. Μετά από 

αυτές τις γενικές ρυθµίσεις, είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στη δηµιουργία 

προϊόντων και να τα δηµοσιεύσουµε προς πώληση. 

 

4.4 ∆ηµιουργία προϊόντων και κατηγοριών  
 

∆εδοµένου ότι θα δηµιουργήσουµε ένα δείγµα καταστήµατος ηλεκτρονικών ειδών, 

καταλήξαµε στο να έχουµε τρεις ενδεικτικές κατηγορίες. Κινητά Τηλέφωνα, Φορητοί 

υπολογιστές – Τablets, και Αξεσουάρ. Πέραν τούτου όµως, δεδοµένου ότι το 
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κατάστηµά µας θέλουµε να είναι δίγλωσσο, ότι περιεχόµενο δηµιουργούµε στη µια 

γλώσσα, θα το δηµιουργούµε και στην άλλη για να µπορέσουµε στη συνέχεια να τα 

συσχετίσουµε. 

Έτσι, µέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του VirtueMart, θα δηµιουργήσουµε έξι 

συνολικά κατηγορίες, τις: Accessories, Αξεσουάρ, Laptops – Tablets, Φορητοί 

υπολογιστές  - Tablets, Mobile Phones, Κινητά Τηλέφωνα. Αξίζει να δούµε τον τρόπο 

δηµιουργίας µιας από αυτές, καθώς οι ίδιες παράµετροι και ρυθµίσεις εφαρµόζονται 

σε όλες. 

Για να δηµιουργήσουµε µια νέα κατηγορία προϊόντος, επιλέγουµε VirtueMart → 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ → Κατηγορίες προϊόντων →Νέο. Πρέπει να ορίσουµε απαραίτητα ένα 

όνοµα και ένα αναγνωριστικό κατηγορίας, καθώς και να αναφέρουµε αν είναι 

κατηγορία – γονέας (κύρια δηλαδή) ή υποκατηγορία σε υπάρχουσα.  

 

Εικόνα 25: Άποψη διαχείρισης κατηγοριών 

 

Επίσης, µπορούµε να εισάγουµε µεταδεδοµένα κατηγορίας, για να βοηθήσουν στην 

δυνατότητα αναζήτησής της, κάποια εικόνα ή να χρησιµοποιήσουµε editor για να 

εισάγουµε οποιονδήποτε τύπο περιεχοµένου. Στην περίπτωσή µας, όλες οι κατηγορίες 

είναι κύριες. 

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα να ρυθµίσουµε το πόσα προϊόντα θα εµφανίζονται από 

προεπιλογή, καθώς επίσης και αν για την εµφάνιση της κατηγορίας θα επιλέγεται η 

ρύθµιση εµφάνισης της βασικής σελίδας από το Joomla, ή αν θα γίνεται παράκαµψη 
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και θα εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του VirtueMart. Για τις ανάγκες της παρούσας 

πτυχιακής, επιλέξαµε να εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις Joomla.  

Έχοντας διαµορφώσει και τις έξι κατηγορίες µας, πατώντας Αποθήκευση και 

Κλείσιµο, βρισκόµαστε στο αρχικό µενού κατηγοριών, όπου έχουµε µια επισκόπηση, 

καθώς και τις επιλογές να δηµοσιεύσουµε ή όχι κάποιες από αυτές, να τις 

επεξεργαστούµε εκ νέου, ή να τις κλωνοποιήσουµε, σε περίπτωση που θέλουµε να 

µεταβάλλουµε ελάχιστα κάποια ρύθµιση. Η τελική εικόνα λοιπόν, έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 26: Ολοκληρωµένο µενού κατηγοριών καταστήµατος 

 

Στη συνέχεια, έχοντας δηµιουργήσει τις κατηγορίες, µπορούµε να δηµιουργήσουµε 

τα προϊόντα του καταστήµατος και να τα αναθέσουµε σε αυτές. Αν και το 

περιεχόµενο τόσο σε κατηγορίες όσο και σε προϊόντα, µπορεί να είναι πρακτικά 

απεριόριστο, εµείς στη συγκεκριµένη περίπτωση θα δηµιουργήσουµε ενδεικτικά 

τέσσερα προϊόντα κινητών, δύο προϊόντα φορητών υπολογιστών, και ένα προϊόν 

αξεσουάρ, για να µπορέσουµε να αναδείξουµε τα λοιπά χαρακτηριστικά του 

VirtueMart.  

Για να δηµιουργηθεί ένας κωδικός προϊόντος, θα πρέπει να επιλέξουµε VirtueMart → 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ → Προϊόντα → Νέο.  Στη συνέχεια, µας δίνεται η δυνατότητα να 

εισάγουµε πλήθος πληροφοριών, ενώ απαραίτητα πρέπει να εισάγουµε τίτλο, 

µοναδικό αναγνωριστικό SKU, τιµή, και να το αναθέσουµε σε κάποια από τις ήδη 

υπάρχουσες κατηγορίες.  
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Εικόνα 27: Άποψη διαχείρισης προϊόντος 

 

Αν και σε όλα τα προϊόντα µας έχουµε επιλέξει από µία εικόνα για να τα 

παρουσιάσουµε, και έχουµε ορίσει τιµή, σε κάποια έχουµε ορίσει το απόθεµα στο 0, 

και έχουµε ρυθµίσει το VirtueMart, αντί για την επιλογή «Προσθήκη στο Καλάθι» να 

εµφανίζει την επιλογή «ειδοποίησέ µε» ενώ σε κάποια προϊόντα έχουµε ρυθµίσει έτσι 

τη διαθεσιµότητα, ώστε να είναι σε κατάσταση περιορισµένου στοκ.  

Επίσης, σε όλα τα προϊόντα έχουµε δηµιουργήσει µια σύντοµη περιγραφή που θα 

εµφανίζεται άµεσα µαζί τους, ενώ έχουµε κατασκευάσει και ένα ενδεικτικό 

περιεχόµενο πλήρους περιγραφής, µε παραποµπή σε Video προϊόντος. Τέλος, στο 

προϊόν Sony Xperia XZ Premium, έχουµε ενδεικτικά καταχωρίσει σε πίνακα και τα 

χαρακτηριστικά του.  

Μετά από την κάθε δηµιουργία προϊόντος, µπορούµε να επιλέγουµε το αποθήκευση 

και νέο για να δηµιουργούµε το επόµενο, ενώ στο τέλος είναι χρήσιµο το 

κλωνοποίηση, για τη δηµιουργία των αγγλικών εκδόσεων. Κλείνοντας τη διαχείριση 

προϊόντων, µπορούµε να δούµε σε επισκόπηση τα διαθέσιµα, να τα δηµοσιεύσουµε ή 

όχι και να ορίσουµε µαζικά ανάθεση σε κατηγορίες και άλλα.  
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Εικόνα 28: Επισκόπηση προϊόντων 

 

Έχοντας λοιπόν δηµιουργήσει τόσο τα προϊόντα µας, όσο και τα αντίγραφά τους στην 

αγγλική γλώσσα, µπορούµε να αποχωρήσουµε από το περιβάλλον του VirtueMart, 

και να επιστέψουµε στο Joomla, στο οποίο πρέπει να κατασκευάσουµε τόσο τις 

σελίδες µας, όσο και τη δυνατότητα δίγλωσσης λειτουργίας, ενώ τέλος πρέπει να 

µεριµνήσουµε και για την βέλτιστη εµφάνιση σε διαφορετικές συσκευές όπως κινητά 

τηλέφωνα ή σταθερούς υπολογιστές.  

 

4.5 ∆ηµιουργία σελίδας ηλεκτρονικού καταστήµατος  
 

Αν και έχουµε ένα έτοιµο και πλήρως λειτουργικό κατάστηµα στο backend µας, αυτή 

τη στιγµή για τον χρήστη που θα επισκεφτεί τη σελίδα µας µέσω του 

gmshop.cloudaccess.host δεν υπάρχει περιεχόµενο. Αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

σταδιακά µέσω του Joomla.  

Αρχικά, από άποψη εµφάνισης, θα χειριστούµε το ήδη διαθέσιµο εγκατεστηµένο 

θέµα (cloudaccess3), το οποίο θα παραµετροποιήσουµε κατά βούληση. Για να έχουµε 

όµως δίγλωσση λειτουργία, ισχύει η λογική που ακολουθήθηκε και στο VirtueMart, 

δηλαδή ότι περιεχόµενο υπάρχει σε µία γλώσσα πρέπει να υπάρχει και στην άλλη και 

να είναι συσχετισµένα.  
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Συνεπώς, ας αρχίσουµε από τα µενού των δύο γλωσσών µας. Θα δηµιουργήσουµε για 

τα Ελληνικά, ένα µενού το οποίο θα ονοµάσουµε Greek Menu, και θα περιέχει τα 

στοιχεία:  

� ΑΡΧΙΚΗ 

� ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

� ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – TABLETS 

� ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ 

� EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ενώ αντίστοιχα θα δηµιουργήσουµε ένα αγγλικό µενού, που θα ονοµάσουµε English 

Menu µε τα εξής στοιχεία: 

� HOME 

� MOBILE PHONES 

� LAPTOPS – TABLETS 

� SHOPPING CART 

� CONTACT US 

 

Για τη δηµιουργία των µενού, θα µεταβούµε στο backend στην επιλογή Μενού → 

∆ιαχείριση Μενού → Νέο. Υπάρχει ήδη ένα µενού δηµιουργηµένο, το οποίο προς 

στιγµή δε θα πειράξουµε, για να µπορέσουµε να αναθέσουµε γλώσσα σε κάθε µενού 

που δηµιουργούµε, καθώς το Joomla θέλει να λειτουργεί πάντα, αγνοώντας το στόχο 

µας να δηµιουργήσουµε πολυγλωσσικό περιεχόµενο, µε αποτέλεσµα να µη µας 

δίνεται η επιλογή να µεταβάλλουµε την παράµετρο «Γλώσσα» που έχει προεπιλογή 

το όλες. 

Μόλις δηµιουργήσουµε κάποιο Μενού, πρέπει να το αναθέσουµε και σε κάποιο 

ένθεµα στη σελίδα, για να µπορεί να εµφανίζεται σωστά. Λόγω του ότι 

χρησιµοποιούµε υπάρχον template, θα το αναθέσουµε στο ένθεµα breadcrumbs, και 

στη συνέχεια θα το δηµοσιεύσουµε.  
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Μέχρι στιγµής, έχουµε δηµιουργήσει τα µενού που απαιτούνται, χωρίς όµως να 

έχουµε δηµιουργήσει τις σελίδες που χρειαζόµαστε. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να 

επιλέξουµε κάποιο µενού, και να επιλέξουµε το Νέο. Θα εισαχθούµε στο περιβάλλον 

στοιχείου Μενού, όπου θα µας ζητηθεί τίτλος, και είδος στοιχείου µενού. 

Επιλέγοντας στο δεύτερο, εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο, που µας δίνει 

όλους τους τύπους που µπορούµε να έχουµε.  

Από εδώ, θα εισάγουµε πολύ εύκολα τις προβολές κατηγορίας VirtueMart που 

δηµιουργήσαµε νωρίτερα. Ουσιαστικά κάθε σελίδα, θα περιέχει µια από τις τρεις 

κατηγορίες ανάλογα τη γλώσσα στην οποία βρισκόµαστε. Επίσης, η τέταρτη σελίδα, 

δηλαδή το Shopping Cart/Kαλάθι αγορών θα προστεθεί και στα δύο µενού, καθώς 

µεταφράζεται από το ίδιο το VirtueMart λόγω της ρύθµισης που είχαµε 

πραγµατοποιήσει.  

 

Εικόνα 29: Επιλογές στοιχείου µενού/διαθέσιµα στοιχεία VirtueMart 

 

Eίναι σηµαντικό να θυµόµαστε σε αυτό το στάδιο, ότι εκκρεµούν οι εκάστοτε αρχικές 

σελίδες, οι συσχετίσεις µεταξύ των γλωσσών και γενικότερα η παραµετροποίηση 

σχετικά µε το ποιο περιεχόµενο θα εµφανίζεται σε ποια γλώσσα.  

Για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις αρχικές σελίδες σε κάθε γλώσσα, θα 

δηµιουργήσουµε σε κάθε ένα από τα δύο µενού γλώσσας που φτιάξαµε, ένα νέο 

στοιχείο µενού, όµως αυτή τη φορά δε θα αντλήσουµε περιεχόµενο από το 

VirtueMart, αλλά από το ήδη εγκατεστηµένο περιεχόµενο το του template που 

χρησιµοποιούµε. 
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Συνεπώς, θα δηµιουργήσουµε ένα νέο είδος στοιχείου µενού, µε κατηγορία Κύρια 

Άρθρα, όπου και αυτόµατα θα προστεθεί µια σελίδα µε περιεχόµενο το οποίο θα 

πρέπει να παραµετροποιήσουµε κατά βούληση. Τέλος, θα πρέπει να συσχετίσουµε τα 

δύο περιεχόµενα µεταξύ τους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πατήσουµε στο HOME 

και στο AΡΧΙΚΗ, να αλλάξουµε την παράµετρο γλώσσα, και να δηµοσιεύσουµε. 

Αυτόµατα θα εµφανιστεί µια σηµαία γλώσσας, που υποδηλώνει ότι πλέον η κάθε 

σελίδα είναι η αρχική αυτής της γλώσσας.  

Στη συνέχεια, θα επιλέξουµε το Συσχετίσεις, και θα βρούµε την αντίστοιχη σελίδα 

στην άλλη γλώσσα. Αυτό θα το επαναλάβουµε και για τα 5 στοιχεία του κάθε µενού 

µας, µε αποτέλεσµα στο τέλος να έχουµε την τελική µας εικόνα ως εξής: 

 

Εικόνα 30: Τελική µορφή στοιχείων µενού/συσχετίσεις κατά γλώσσα 

 

Ως εδώ, έχουµε χωρίσει τα στοιχεία των ελληνικών από τα αγγλικά, έχουµε 

καταχωρίσει τι περιεχόµενο VirtueMart θα πρέπει να εµφανίζεται που, δεν έχουµε 

όµως ακόµα δώσει ούτε κάποιο τρόπο εναλλαγής γλωσσών, ούτε διαµορφώσει το 

περιεχόµενο της αρχικής σελίδας της κάθε γλώσσας, ενώ γενικότερα δεν έχουµε 

ασχοληθεί µε την εµφάνιση της σελίδας µας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

παραµετροποιήσουµε το template που χρησιµοποιούµε, ώστε να το κάνουµε 

διαφορετικό κατά γλώσσα. 

Από τον πίνακα ελέγχου µας στο backend του Joomla, θα επιλέξουµε το Επεκτάσεις 

→ ∆ιαχείριση προτύπων → Ύφος. Θα επιλέξουµε το πρότυπο cloudbase3 το οποίο 

ήδη χρησιµοποιείται από προεπιλογή, και θα δηµιουργήσουµε αντίγραφό του. Στη 
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συνέχεια, θα επεξεργαστούµε και τα δύο πρότυπα. Στο πρώτο, θα αλλάξουµε το 

λογότυπο του καταστήµατος µας, από την επιλογή Logo → Type → Custom. 

Επιλέξαµε ένα κόκκινο καλάθι για ενδεικτικούς λόγους, αν και είναι προφανές ότι 

εκεί εισάγεται το λογότυπο της εταιρίας.  

Στη συνέχεια, επειδή θέλουµε να εµφανίζει το αγγλικό περιεχόµενο και µενού, από το 

Menu→Select a Menu αλλάξαµε το All σε English Menu, διαδικασία την οποία 

κάναµε αντίστροφα στο αντίγραφό του, επιλέγοντας Greek Menu για να εµφανίζει το 

ελληνικό µενού, ενώ τέλος και για τα δύο αντίγραφα από την καρτέλα Assignments 

αναθέσαµε τις κατάλληλες σελίδες. 

Μέσω της διαχείρισης προτύπου µπορούµε να επηρεάσουµε πρακτικά απεριόριστες 

παραµέτρους εµφάνισης, όπως χρώµατα κειµένων, σκιών, εµφάνισης, κεφαλίδων, 

περιθωρίων κ.λπ. Ωστόσο, αυτές δεν επηρεάζουν σε κάτι τη λειτουργικότητα του 

θέµατος, οπότε τις αφήνουµε ως έχουν.  

Σε αυτό το στάδιο, λείπουν δύο βασικά στοιχεία από την ιστοσελίδα µας για να είναι 

έτοιµη προς τους πιθανούς αγοραστές. Η δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ γλωσσών, 

και η παραµετροποίηση της εκάστοτε αρχικής σελίδας. Για το λόγο αυτό, από την 

αρχική σελίδα πίνακα ελέγχου, θα µεταβούµε στο Επεκτάσεις → ∆ιαχείριση 

Ενθεµάτων. 

Αρχικά, θα δηµιουργήσουµε ένα νέο ένθεµα για την εναλλαγή  γλωσσών. Οπότε 

επιλέγουµε Νέο → Εναλλαγή Γλώσσας. ∆ίνουµε ένα όνοµα και το αναθέτουµε σε 

κάποια περιοχή της σελίδας µας και δηµοσιεύουµε.  

∆εδοµένου ότι το περιεχόµενο της αρχικής σελίδας µας προέρχεται από πρότυπο, 

υπάρχουν ήδη δηµιουργηµένα ενθέµατα θέσεων. Θα πρέπει να δηµοσιεύσουµε µόνο 

αυτά που θεωρούµε ότι χρειαζόµαστε, και φυσικά να τα εξοπλίσουµε τόσο µε το 

κατάλληλο περιεχόµενο, όσο και µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις εµφάνισης όπως για 

παράδειγµα αν θα φαίνονται µόνο στην αρχική ή σε όλες τις σελίδες και πως θα 

συµπεριφέρονται σε κινητά.  

Για τη σελίδα µας, σκεφτήκαµε, να δηµιουργήσουµε κάποιες επιλογές κάτω από τη 

γραµµή µενού, που θα εµφανίζονται σε όλες τις σελίδες της τρέχουσας γλώσσας. 

Χρησιµοποιώντας τις θέσεις maintop-a, maintop-b και maintop-c εισάγαµε τον 

εναλλάκτη γλώσσας, το ένθεµα καλαθιού VirtueMart και το ένθεµα αναζήτησης 
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Virtuemart. Tα συγκεκριµένα ενθέµατα, µέσω της διαδικασίας κλωνοποίησης τα 

αναθέσαµε ξεχωριστά στις ελληνικές και ξεχωριστά στις αγγλικές σελίδες. Έτσι, για 

παράδειγµα, ο εναλλάκτης γλώσσας για τα ελληνικά τιτλοφορείται Γλώσσα ενώ για 

τα αγγλικά Language.  

Eπίσης, αντίστοιχα δηµιουργήσαµε τα ενθέµατα κειµένου σχετικά µε εµάς, τρόποι 

αποστολής, τρόποι πληρωµής, και επικοινωνία, µε δυνατότητα εµφάνισης σε όλες τις 

σελίδες της εκάστοτε γλώσσας, και αντίστοιχα τα κλωνοποιήσαµε και τροποποιήσαµε 

για την άλλη γλώσσα. Για αυτά επιλέξαµε τις θέσεις footer-a ως footer-d.  

Αντίστοιχα, χρησιµοποιήσαµε ενθέµατα κειµένου, για να διαµορφώσουµε και το 

περιεχόµενο της ελληνικής και αγγλικής σελίδας, µόνο που σε αυτή την περίπτωση, 

δεν δώσαµε την επιλογή να εµφανίζονται σε όλες τις σελίδες, αλλά µόνο στη 

συγκεκριµένη. Επίσης, ρυθµίσαµε την εικόνα της αρχικής σελίδας ώστε να µην 

εµφανίζεται σε κινητές συσκευές και να δυσχεραίνει ενδεχοµένως την πλοήγηση. 

Τέλος, το µόνο ζητούµενο είναι να απαλλαγούµε από το Main Menu ως κεντρικό 

µενού από προεπιλογή του Joomla, κάτι το οποίο είχαµε αφήσει ως εκκρεµότητα 

κατά τη σχεδίαση των στοιχείων µενού. ∆εδοµένου ότι η διαγραφή του θα οδηγήσει 

σε σφάλµα και δε θα ολοκληρωθεί, µπορούµε απλά να το αναθέσουµε σε ένα νέο 

ένθετο, π.χ. mainmenu, και το συγκεκριµένο, µέσω της διαχείρισης ενθεµάτων, να 

αποδηµοσιεύσουµε. 

 

4.6  Παρουσίαση καταστήµατος  
 

Έπειτα από όλες τις παραµετροποιήσεις, το τελικό µας κατάστηµα είναι έτοιµο, και η 

αρχική σελίδα της εκάστοτε γλώσσας έχει ως εξής: 
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Εικόνα 31α: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Υπολογιστής/Άνω µέρος 

 

 

Εικόνα 31β: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Μέσο µέρος 

 

 

Εικόνα 31γ: Αρχική καταστήµατος/Αγγλικά/Κάτω µέρος 
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Εικόνα 32α: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Υπολογιστής/Άνω µέρος 

 

  

Εικόνα 32β: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Μέσο µέρος 

 

  

Εικόνα 32γ: Αρχική καταστήµατος/Ελληνικά/Κάτω µέρος 
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 Από περιβάλλον κινητής συσκευής, οι δύο αρχικές έχουν ως εξής: 

 

Εικόνες 32α -32δ: Αρχική σελίδα στα αγγλικά από κινητή συσκευή  
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Εικόνες 33α – 33δ: Αρχική σελίδα στα ελληνικά από κινητή συσκευή 

 

 



 

 

66 

 

Τέλος, αξίζει ενδεικτικά να αναδείξουµε και τον τρόπο εµφάνισης του ίδιου 

προϊόντος στα ελληνικά, τόσο στον υπολογιστή όσο και στο κινητό τηλέφωνο. 

 

Εικόνα 34α: Προβολή προϊόντος στον υπολογιστή 

 

Εικόνα 34β: Το ίδιο προϊόν σε κινητή συσκευή 
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Όπως µπορεί λοιπόν κανείς πολύ εύκολα να παρατηρήσει, το κατάστηµα που 

δηµιουργήσαµε πληροί το ζητούµενο της εργασίας, είναι δηλαδή δίγλωσσο, µεταξύ 

ελληνικών και αγγλικών, ενώ προσαρµόζεται σε όλες τις συσκευές χωρίς να χάνει 

λειτουργικότητα, εκµεταλλευόµενο πλήρως τα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής.  

Πιο συγκεκριµένα, κάνοντας κλικ στο Περισσότερα στο εικονιζόµενο προϊόν, στον 

υπολογιστή θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο περιήγησης µε ανακατεύθυνση στο βίντεο 

προϊόντος στο YouTube,  ενώ από κινητή συσκευή, το ίδιο κλικ θα οδηγήσει σε 

άνοιγµα της εφαρµογής YouTube και αυτόµατης προβολής του ίδιου βίντεο 

προϊόντος.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, το κατάστηµά µας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει ως προς τη 

λειτουργικότητα από τα εµπορικά διαθέσιµα, ενώ µε ενδελεχή παραµετροποίηση, 

µπορεί να υποστηρίξει κάθε χρήση.  
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Συµπεράσµατα 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής, µπορέσαµε να εξάγουµε ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, µε τα συστήµατα 

διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος, και µε τη συµπεριφορά των ιστοσελίδων. 

Αρχικά, είναι προφανές πως στη σηµερινή εποχή ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις ή ιδιώτες στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εµπόριο, γνωστό και ως e-

commerce. Προτερήµατα είναι τα µειωµένα έξοδα σε σχέση µε τα φυσικά 

καταστήµατα, η δυνατότητα προσέλκυσης πελατών από µακρινότερα µέρη, η 

αµεσότητα της πώλησης, και η δυνατότητα προσφοράς χαµηλότερων τιµών έναντι 

των συµβατικών καταστηµάτων. Μειονεκτήµατα αποτελούν ο δισταγµός του 

αγοραστή για το αν είναι αξιόπιστο το κατάστηµα, και για το αν θα λάβει προϊόν που 

θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, αν και πλέον, υπάρχουν τα εργαλεία για την 

κάµψη και των δύο ενδοιασµών. 

Στη συνέχεια, στις µέρες µας, έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα εργαλεία που, τις 

περισσότερες φορές δωρεάν, παρέχουν τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε, ακόµη και 

εάν δε γνωρίζει κώδικα ή προγραµµατισµό, να δηµιουργήσει την ιστοσελίδα του σε 

λίγο χρόνο. Αν και πολλές φορές το αισθητικό αποτέλεσµα δεν είναι καλό ή 

υπάρχουν κενά ασφαλείας, όλα µπορούν να επιλυθούν, µέσω της ισχυρής κοινότητας 

που έχει το κάθε σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Επίσης, λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εµπορίου, ολοένα και περισσότερα 

συστήµατα µε εξειδίκευση στη διαχείριση προϊόντων, αποθήκης, πελατολογίου και 

καλαθιού κάνουν την εµφάνισή τους, παρέχοντας µεγάλη αυτοµατοποίηση και 

πληθώρα παραµέτρων. 

Τέλος, ο καθένας µπορεί πράγµατι να δηµιουργήσει τη σελίδα που καλύπτει τις 

ανάγκες του, µιας και το διαδίκτυο είναι και παραµένει ελεύθερο, ωστόσο πάντα 

δίνεται η δυνατότητα να απευθυνόµαστε στους επαγγελµατίες του κλάδου, για να 

έχουµε ένα κατάστηµα απαράµιλλης αισθητικής και λειτουργικότητας. 
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