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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ 

Για τη διαχείριση ενός προγράµµατος  θεωρείται απαραίτητη η γνώση σε βασικές έννοιες. 

Αυτές οι έννοιες είναι: 

• Η Ιστοσελίδα 

• Ο Ιστότοπος  

• Ο Παγκόσµιος Ιστός  

• Ο Φυλλοµετρητής 

• Ο Web Server  

• DomainName  

Με τον όρο ιστοσελίδα νοείται ένα είδος εγγράφου το οποίο όταν αναρτάται στο διαδίκτυο 

παρέχει ορισµένες πληροφορίες. Όσον αφορά την έννοια του Φυλλοµετρητή αποτελεί το 

Πρόγραµµα Περιήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Σε αυτό το πρόγραµµα συγκαταλέγονται ο  

Google Chrome, ο Mozilla Firefox κλπ. Αποτελεί µια εφαρµογή λογισµικού για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες στο World Wide Web. 

Ένας ιστότοπος είναι µια συλλογή σχετικών ιστοσελίδων, συµπεριλαµβανοµένου 

του περιεχοµένου πολυµέσων, που τυπικά προσδιορίζεται µε ένα κοινό όνοµα τοµέα και 

δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον έναν διακοµιστή ιστού. Σηµαντικά παραδείγµατα είναι 

τα wikipedia.org , google.com και amazon.com . Σήµερα δηµιουργούνται περίπου 380 νέες 

ιστοσελίδες κάθε λεπτό σε ολόκληρο τον κόσµο.  

Ο Παγκόσµιος Ιστός (www), που ονοµάζεται επίσης Ιστός , είναι ένας χώρος 

πληροφόρησης όπου τα έγγραφα και άλλοι ιστούς αναγνωρίζονται από τους Ενιαίους 

Εντοπιστές Πόρων (URLs), διασυνδεδεµένοι µε συνδέσµους υπερκειµένου και προσβάσιµοι 

µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Ο  Web Server αναφέρεται σε λογισµικό διακοµιστή ή σε υλικό που προορίζεται για την 

εκτέλεση του εν λόγω λογισµικού, το οποίο µπορεί να παρέχει περιεχόµενο στον Παγκόσµιο 

Ιστό . Ένας εξυπηρετητής ιστού επεξεργάζεται εισερχόµενα αιτήµατα δικτύου 

µέσω HTTPκαι πολλά άλλα σχετικά πρωτόκολλα. Η κύρια λειτουργία ενός διακοµιστή ιστού 

είναι η αποθήκευση, επεξεργασία και παράδοση ιστοσελίδων σε πελάτες . Η επικοινωνία 
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µεταξύ πελάτη και διακοµιστή πραγµατοποιείται µε τη χρήση του πρωτοκόλλου µεταφοράς 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) . Οι σελίδες που παρέχονται είναι τα πιο συχνά έγγραφα 

HTML , τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν εικόνες , φύλλα στυλ και δέσµες 

ενεργειών εκτός από το περιεχόµενο κειµένου. 

Τα Domain Name χρησιµεύουν για τον εντοπισµό πόρων του ∆ιαδικτύου, όπως υπολογιστές, 

δίκτυα και υπηρεσίες, µε µια ετικέτα που βασίζεται σε κείµενο και είναι πιο εύκολη στην 

αποµνηµόνευση από τις αριθµητικές διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται στα πρωτόκολλα 

Internet. Ένα Domain Name µπορεί να αντιπροσωπεύει ολόκληρες συλλογές τέτοιων πόρων 

ή µεµονωµένων περιπτώσεων. Γενικά, αντιπροσωπεύει έναν πόρο πρωτοκόλλου 

Internet (ΙΡ), όπως ένας προσωπικός υπολογιστής που χρησιµοποιείται για πρόσβαση στο 

Internet, ένας υπολογιστής διακοµιστή που φιλοξενεί έναν ιστότοπο ή ο ίδιος ο ιστότοπος ή 

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που µεταδίδεται µέσω του ∆ιαδικτύου. Το 2017 

καταχωρήθηκαν 330,6 εκατοµµύρια Domain Name. 

 

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ( CMS ) διαχειρίζεται τη δηµιουργία και την 

τροποποίηση ψηφιακού περιεχοµένου . Συνήθως υποστηρίζει πολλούς χρήστες σε 

ένα συνεργατικό περιβάλλον.  

Οι λειτουργίες του CMS ποικίλλουν ευρέως. Τα περισσότερα CMS 

περιλαµβάνουν δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο , διαχείριση µορφοτύπου, επεξεργασία ιστορικού 

και έλεγχο εκδόσεων , ευρετηρίαση, αναζήτηση και ανάκτηση. Από τη φύση τους, τα 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου υποστηρίζουν το διαχωρισµό του περιεχοµένου και της 

παρουσίασης. 

Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ιστού (WCM ή WCMS) είναι ένα CMS που έχει 

σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη διαχείριση του περιεχοµένου ιστοσελίδων. Τα πιο 

δηµοφιλή CMSs είναι επίσης WCMSs. Το περιεχόµενο του ιστού περιλαµβάνει κείµενο και 

ενσωµατωµένα γραφικά , φωτογραφίες , βίντεο , ήχο , χάρτες και κώδικα προγράµµατος (π.χ. 

για εφαρµογές) που εµφανίζει περιεχόµενο ή αλληλεπιδρά µε τον χρήστη. 

Ένα τέτοιο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) έχει συνήθως δύο βασικά στοιχεία: 

• Μια εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου (CMA) είναι η διεπαφή χρήστη front-end 

που επιτρέπει σε έναν χρήστη, ακόµη και µε περιορισµένη τεχνογνωσία, να 
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προσθέτει, να τροποποιεί και να καταργεί περιεχόµενο από έναν ιστότοπο χωρίς την 

παρέµβαση ενός webmaster . 

• Μια εφαρµογή παράδοσης περιεχοµένου (CDA) επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες 

και ενηµερώνει τον ιστότοπο. 

Τα ψηφιακά συστήµατα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι ένας άλλος τύπος 

CMS. ∆ιαχειρίζονται περιεχόµενο µε σαφώς καθορισµένο συγγραφέα ή ιδιοκτησία, όπως 

έγγραφα, ταινίες, εικόνες, αριθµούς τηλεφώνου και επιστηµονικά δεδοµένα. Οι εταιρείες 

χρησιµοποιούν επίσης CMS για την αποθήκευση, τον έλεγχο, την αναθεώρηση και τη 

δηµοσίευση τεκµηρίωσης. 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το µερίδιο αγοράς, το πιο δηµοφιλές σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου είναι το WordPress , το οποίο χρησιµοποιείται από πάνω από το 

28% όλων των ιστότοπων στο διαδίκτυο και από το 59% όλων των ιστότοπων 

χρησιµοποιώντας ένα γνωστό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, ακολουθούµενο από 

το Joomla και το Drupal .  

1.3  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB 

Αποτελεί είναι ένα σύνολο εργαλείων που παρέχει σε έναν οργανισµό έναν τρόπο να 

διαχειρίζεται ψηφιακές πληροφορίες σε έναν ιστότοπο µέσω της δηµιουργίας και διατήρησης 

περιεχοµένου χωρίς προηγούµενη γνώση του προγραµµατισµού ιστού ή γλώσσες 

σήµανσης. Η αποτελεσµατική διαχείριση του περιεχοµένου του ιστού µπορεί να έχει 

χρήσιµες επιχειρηµατικές εφαρµογές στην επιχείρηση, να παράγει πληροφορίες για τη λήψη 

αποφάσεων και να παρέχει αποτελέσµατα, καθώς και αξία. 

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά κάθε WCMS είναι τα εξής: 

1. Η ικανότητα σχεδιασµού, δηµιουργίας και συντήρησης εξατοµικευµένου 

περιεχοµένου για έναν ιστότοπο. 

2. Η δυνατότητα των εκδοτών να εξετάζουν και να εγκρίνουν περιεχόµενο πριν από τη 

δηµοσίευση. 

3. Μια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία δηµοσίευσης. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά που µπορεί να περιλαµβάνονται είναι: 

• Αυτοµατοποιηµένα πρότυπα πρότυπα. 

• Ελεγχόµενη πρόσβαση στη σελίδα. 
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• Κλιµακούµενη επέκταση για να επιτρέψει την ανάπτυξη. 

• Εργαλεία που επιτρέπουν την εύκολη επεξεργασία. 

• Εύκολα εγκατεστηµένα plug-ins για την επέκταση της υπάρχουσας λειτουργικότητας. 

• Τακτικές ενηµερώσεις λογισµικού. 

• ∆ιαχείριση ροής εργασίας . 

• Εργαλεία συνεργασίας που επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να τροποποιούν το 

περιεχόµενο. 

• ∆ιαχείριση αρχείων. 

• ∆ιανοµή περιεχοµένου και ενηµερώσεις περιεχοµένου µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε χρήστες. 

• ∆υνατότητα προβολής περιεχοµένου σε διάφορες γλώσσες και 

• Επιτρέποντας στους συντάκτες να ανακτούν προηγούµενες εκδόσεις περιεχοµένου. 

Αυτά µπορούν να γίνουν µε τη χρήση ενός γενικού WCMS ανοιχτού κώδικα, όπως 

το WordPress , το Drupal και το Joomla για την αντιµετώπιση ποικίλων αναγκών. ή µε ένα 

εξειδικευµένο CMS προσανατολισµένο στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων 

αναγκών. Παραδείγµατα αυτών θα είναι το µάρκετινγκ 360, µια πλατφόρµα µάρκετινγκ, το 

Filestack, που ειδικεύεται σε µεταφορτώσεις αρχείων ή το CleanPix, που εστιάζεται στη 

διαχείριση δικαιωµάτων. 

Υπάρχουν θετικά και αρνητικά που έρχονται µε τη χρήση ενός WCMS, που κυµαίνεται από 

το κόστος µέχρι την ασφάλεια. Τα WCMS είναι συνήθως φθηνά, συχνά είναι δωρεάν ή 

προσφέρουν συνδροµές που υπερτερούν των συνολικών δαπανών. Τα εργαλεία WCMS είναι 

εύχρηστα, χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να διαθέτουν τεχνικό υπόβαθρο 

κωδικοποίησης για τη δηµιουργία ή τη διατήρηση περιεχοµένου και είναι εύκολα 

προσαρµόσιµα. Η διαχείριση ροής εργασίας σε ένα WCMS µπορεί επίσης να ελέγχεται και 

να εξατοµικεύεται από διαχειριστές. 

Από την άλλη πλευρά, οι µεγαλύτερες υλοποιήσεις ενός WCMS µπορούν να γίνουν 

δαπανηρές απαιτώντας εκπαίδευση και πιστοποιήσεις που µπορεί να είναι ακριβές. Η 

συντήρηση µπορεί επίσης να είναι δαπανηρή, απαιτώντας αναβαθµίσεις και ενηµερώσεις 

αδειών. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι τα µεγαλύτερα συστήµατα µπορούν να γίνουν 
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αργότερα µε το χρόνο, εάν το υλικό δεν είναι ενηµερωµένο ή αν τα αρχεία cache 

µεγαλώνουν πολύ. Και τέλος, η ασφάλεια µπορεί να είναι µια ανησυχία, δεδοµένου ότι ένα 

WCMS µπορεί να παραβλεφθεί κατά την επιδιόρθωση για απειλές για την ασφάλεια, 

αφήνοντάς το ευάλωτο στους χάκερς. 

 

1.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ OFFLINE 

Αυτός ο τύπος συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου ιστού (WCMS) προ-επεξεργάζεται το 

περιεχόµενο προτού δηµοσιευτεί στον ζωντανό διακοµιστή. Θεωρείται ως ανώτερος τύπος 

CMS σε σύγκριση µε τα online και υβριδικά συστήµατα και λειτουργεί µε την εφαρµογή 

προτύπων πριν από τη δηµοσίευση για τη δηµιουργία ιστοσελίδων. 

Παραδείγµατα συστηµάτων χωρίς σύνδεση περιλαµβάνουν το Bricolage, το CityDesk, το 

Vignette και το Adobe Contribute. 

Υπάρχουν λιγότερα συστήµατα επεξεργασίας εκτός σύνδεσης σε σύγκριση µε τα 

διαδικτυακά και υβριδικά συστήµατα που οφείλονται στο γεγονός ότι ένα CMS βασίζεται σε 

πολλούς συγγραφείς και συντάκτες περιεχοµένου. 

1 Πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος επεξεργασίας χωρίς σύνδεση 

Αλλά αν µια επιχείρηση απαιτεί ένα CMS που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από µερικούς 

ανθρώπους τότε ένα offline CMS είναι µια καλή επιλογή. Τα πλεονεκτήµατα της επιλογής 

αυτού του τύπου συστήµατος περιλαµβάνουν: 

• Η ικανότητα να εργάζεται στο περιεχόµενο ακόµη και όταν αποσυνδέεται από το 

διαδίκτυο. 

• Ένα γρήγορο και παραγωγικό CMS που οφείλεται σε κάποιον που χρησιµοποιεί αυτό 

στον υπολογιστή του. 

• Μια ποικιλία επιλογών όσον αφορά τη δηµοσίευση περιεχοµένου προτού τεθεί σε 

λειτουργία. 

• ∆εν απαιτείται βάση δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση για τη διανοµή περιεχοµένου, 

που σηµαίνει πλήρως βελτιστοποιηµένες σελίδες (µηχανή αναζήτησης φιλική) που 

φορτώνεται επίσης γρήγορα και µε το ελάχιστο φασαρία. 
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Το σηµαντικό ζήτηµα εδώ είναι ότι κάθε περιεχόµενο που µεταφορτώνεται στο CMS δεν 

µεταδίδεται ζωντανά µέχρι ο συγγραφέας / συντάκτης του περιεχοµένου να συµφωνήσει µε 

τη δηµοσίευσή του. 

Επιπλέον, µόνο οι συντάκτες περιεχοµένου και οι συντάκτες που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε το σύστηµα. 

 

1.4.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ONLINE 

 

Αυτά τα συστήµατα εφαρµόζουν πρότυπα κατά παραγγελία. Μπορεί να δηµιουργηθεί HTML 

όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα ή τραβιέται από µια προσωρινή µνήµη ιστού. 

Τα περισσότερα WCMSs ανοιχτού κώδικα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν πρόσθετα, 

τα οποία παρέχουν εκτεταµένες δυνατότητες, συµπεριλαµβανοµένων των φόρουµ, του blog, 

του wiki, των καταστηµάτων web, των γκαλερί φωτογραφιών, της διαχείρισης επαφών κλπ. 

Αυτές αποκαλούνται συχνά µονάδες, κόµβοι, widgets, add-ons ή επεκτάσεις. Τα πρόσθετα 

µπορούν να βασίζονται σε µοντέλο άδειας ανοικτής πηγής ή αµειβόµενης άδειας χρήσης. 

 

1.4.3 ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ορισµένα συστήµατα συνδυάζουν τις offline και online προσεγγίσεις. Ορισµένα συστήµατα 

γράφουν εκτελέσιµο κώδικα (π.χ. JSP, ASP, PHP, ColdFusion ή Perl σελίδες) και όχι απλώς 

static HTML . Με αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό δεν χρειάζεται να αναπτύξει το ίδιο το 

WCMS σε κάθε διακοµιστή ιστού. Άλλα υβρίδια λειτουργούν είτε σε λειτουργία σε 

απευθείας σύνδεση είτε εκτός σύνδεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

2.1 WORDPRESS 

 Το WordPress είναι το πιο δηµοφιλές εργαλείο στον κόσµο για τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων. Το WordPress είναι σε θέση να δηµιουργήσει οποιοδήποτε στυλ της 

ιστοσελίδας, από ένα απλό ιστολόγιο σε έναν πλήρη επιχειρηµατικό ιστότοπο.  

Το WordPress είναι ένα online εργαλείο δηµιουργίας ιστοτόπου ανοιχτού κώδικα γραµµένο 

σε PHP. Το 2001, ο Matt Mullenweg και ο Mike Little ίδρυσαν το WordPress, το οποίο 

ξεκίνησε τον Μάιο του 2003 µε τη βοήθεια διαφόρων προγραµµατιστών που συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη του πυρήνα. Εκείνη την εποχή, το WordPress ήταν απλά ένα 

δωρεάν φόρουµ blogging για τους χρήστες. Από τότε, το WordPress έχει εξελιχθεί ώστε να 

είναι ένα πλήρες σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µε widgets , plugins και προσαρµόσιµα 

θέµατα. Το WordPress έχει άδεια χρήσης σύµφωνα µε το GPLv2 , το οποίο απαριθµεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την αντιγραφή, τροποποίηση και διανοµή ελεύθερου 

λογισµικού. 

Το WordPress, είναι µια εφαρµογή (δηλαδή ένα κοµµάτι του λογισµικού) που επιτρέπει 

στους κανονικούς ανθρώπους να δηµιουργούν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται τις 

δικές τους ιστοσελίδες µέσω ενός εύχρηστου interface. 

Χρησιµοποιείται σε πάνω από 60 εκατοµµύρια ιστότοπους, συµπεριλαµβανοµένων σχεδόν 

25% των κορυφαίων 10 εκατοµµυρίων ιστότοπων παγκοσµίως. Αυτός είναι ένας τεράστιος 

αριθµός από οποιαδήποτε καταµέτρηση. 

 

2.2 JOOMLA 

 Είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) για τη 

δηµοσίευση περιεχοµένου ιστού. Με τα χρόνια το Joomla! έχει κερδίσει πολλά 

βραβεία. Είναι χτισµένο σε πλαίσιο εφαρµογών ιστού µοντέλου-προβολέα-ελεγκτή που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από το CMS που επιτρέπει να δηµιουργεί ο χρήστης  

ισχυρές ηλεκτρονικές εφαρµογές. Είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή λογισµικά ιστοτόπων, χάρη 

στην παγκόσµια κοινότητα προγραµµατιστών και εθελοντών, οι οποίοι βεβαιώνονται ότι η 

πλατφόρµα είναι φιλική προς το χρήστη, επεκτάσιµη, πολύγλωσση, προσβάσιµη, 

ανταποκρινόµενη, βελτιστοποιηµένη µηχανή αναζήτησης και πολλά άλλα. Χρησιµοποιείται 
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σε όλο τον κόσµο για την εξουσία εκατοµµυρίων ιστοσελίδων όλων των µορφών και 

µεγεθών.  

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για: 

• Εταιρικές ιστοσελίδες ή πύλες, intranets και extranets 

• Ιστοσελίδες µικρών επιχειρήσεων 

• Ηλεκτρονικά περιοδικά, εφηµερίδες και δηµοσιεύσεις 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο και online κρατήσεις 

• Κυβερνητικές, µη κερδοσκοπικές και οργανωτικές ιστοσελίδες 

• Ιστοσελίδες και πύλες της κοινότητας, σχολείων και εκκλησιών 

• Προσωπικές ή οικογενειακές σελίδες . 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα για τη χρήση του Joomla. Είναι δωρεάν και είναι 

πλατφόρµα ανοικτού κώδικα µε επαναχρησιµοποιήσιµους πηγαίους κώδικες σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις. Με πολλές διαθέσιµες επιλογές και δυνατότητες, το Joomla µπορεί να 

αναπτυχθεί για να κάνει οποιοδήποτε τύπο ιστοτόπου, ιστολογίου ή ακόµα και δικτυακού 

τόπου ηλεκτρονικού εµπορίου. Το Joomla είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί 

εύκολα. Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου του είναι πολύ προσιτά και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από οποιονδήποτε δεν έχει καµία γνώση της ανάπτυξης ή του 

προγραµµατισµού του Ιστού. Για να καταστήσει τις ιστοσελίδες ελκυστικές, το Joomla 

παρέχει επίσης διάφορα πρότυπα και θέµατα. Μια τεράστια κοινότητα υποστήριξης είναι 

διαθέσιµη για το Joomla. 

Ωστόσο, υπάρχουν λίγα µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε το Joomla. Ορισµένες από τις 

προσθήκες που παρέχονται µπορούν να λειτουργούν µόνο µε συγκεκριµένα σενάρια. Το 

Joomla ενδέχεται να µην έχει προηγµένες λειτουργίες που µπορεί να χρειαστείτε για την 

προσαρµογή σύνθετων ιστότοπων. Το Joomla µπορεί να µην είναι πολύ SEO φιλικό και θα 

µπορούσε να αντιµετωπίσει προβλήµατα ταυτόχρονα µε την εγκατάσταση plugins ή 

επεκτάσεις. Το Joomla µπορεί να κάνει τον ιστοχώρο βαρύ για να φορτώσει και να τρέξει, 

καθώς χρειάζεται µεγάλα ποσά πόρων διακοµιστή. 
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2.3 DRUPAL 

 

Το Drupal είναι ένα ελεύθερο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοικτού κώδικα (CMS) 

µε µια µεγάλη, υποστηρικτική κοινότητα. Χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια ανθρώπους και 

οργανισµούς σε όλο τον κόσµο για την κατασκευή και τη διατήρηση των ιστοτόπων τους.  

Πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις και κυβερνητικές οργανώσεις χρησιµοποιούν το Drupal, 

όπως η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο Ερυθρός Σταυρός, το Χάρβαρντ, το The Economist, το 

BBC, το NBC News, το Whole Foods, το Cisco, περισσότερο. 

Το Drupal είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα που εκδίδεται υπό την άδεια GNU Public 

License . Αυτό σηµαίνει ότι έχει εγγενή οφέλη - το κόστος, την ευελιξία, την ελευθερία, την 

ασφάλεια και την υπευθυνότητα - που δεν συνδυάζονται µε το ιδιόκτητο λογισµικό. Για 

παράδειγµα, το Drupal είναι ελεύθερο να κατεβάσει και ο καθένας µπορεί να τροποποιήσει 

και να επεκτείνει την πλατφόρµα. Αυτό εξασφαλίζει την αποφυγή του "κλειδώµατος" του 

πωλητή και επιτρέπει στους χρήστες σε όλο τον κόσµο να παρακολουθούν τον υποκείµενο 

κώδικα του Drupal για θέµατα συµµόρφωσης και ασφάλειας και να τα διορθώνουν γρήγορα. 

Σε σύγκριση µε άλλα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, το Drupal απευθύνεται σε 

πολλούς διαχειριστές έργων εν µέρει λόγω της ευελιξίας του. Μερικοί θεωρούν ότι είναι 

ευκολότερο να δηµιουργηθεί ένας πιο προσαρµοσµένος ιστότοπος µε το Drupal παρά µε 

άλλα δωρεάν συστήµατα CMS όπως το Wordpress, το οποίο είναι ένα κοινό εργαλείο για το 

blogging, αλλά έχει ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιµο πρότυπο. Ορισµένοι ανέφεραν επίσης ότι το 

Drupal µπορεί να χειριστεί τις αλλαγές καλύτερα από κάποια άλλα συστήµατα CMS και ότι 

λειτουργεί καλύτερα σε πολλές πλατφόρµες. 

Γενικά, το περιεχόµενο στη διασύνδεση Drupal διαχειρίζεται µέσω στοιχείων όπως µπλοκ, 

µενού, είδη περιεχοµένου και ταξινόµηση. Αποκλείει βοήθεια µε οπτική διάταξη, ενώ η 

ταξινόµηση παρέχει ένα σύστηµα αναφοράς για το περιεχόµενο. Τα προσαρµοσµένα µενού 

βοηθούν τους προγραµµατιστές να οργανώνουν στοιχεία και να εφαρµόζουν σχέδια για έναν 

ιστότοπο. Όπως και άλλα συστήµατα CMS, το Drupal παρέχει πολλούς αυτοµατισµούς για 

το τι θα γινόταν µε το χέρι µέσω εργαλείων όπως HTML και CSS. 
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2.4 DOTNETNUKE (DNN)  

 

Το DNN (πρώην DotNetNuke ) είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου ιστού και πλαίσιο εφαρµογών ιστού που βασίζεται στο Microsoft .NET . Το 

DNN Platform Edition είναι ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρµα DNN (πρώην σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου "DotNetNuke Community Edition" ) είναι λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα που διανέµεται µε άδεια MIT που προορίζεται να επιτρέψει τη διαχείριση 

ιστοσελίδων χωρίς πολύ τεχνικές γνώσεις και να είναι επεκτάσιµη µέσω ενός µεγάλου 

αριθµού εφαρµογών τρίτων µερών λειτουργικότητα που δεν περιλαµβάνεται στις βασικές 

ενότητες DNN . Τα Skins µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αλλάξουν την οπτική 

εµφάνιση ενός ιστότοπου χρησιµοποιώντας το DNN. 

Υπάρχουν δύο εµπορικές εκδόσεις του λογισµικού µε αυξηµένη λειτουργικότητα (σε 

σύγκριση µε την πλατφόρµα DNN, =) και την τεχνική υποστήριξη. Το 

DotNetNuke Professional Edition εισήχθη το Φεβρουάριο του 2009 µε την έκδοση 

4.9. Χρησιµοποιεί ένα µοντέλο αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων µε πλαίσιο πυρήνα που 

παρέχει υποστήριξη στην επεκτάσιµη αρθρωτή δοµή. 

 

2.5 MOODLE 

Το Moodle είναι ένα αρκτικόλεξο για το "Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment". Πρόκειται για µια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα που παρέχει 

προσαρµοσµένα περιβάλλοντα εκµάθησης για τους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν το Moodle για να δηµιουργήσουν µαθήµατα, να διαχειριστούν µαθήµατα 

και να αλληλεπιδρούν µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Οι µαθητές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν το Moodle για να εξετάσουν το ηµερολόγιο της τάξης, να υποβάλουν 

εργασίες, να λάβουν κουίζ και να αλληλεπιδράσουν µε τους συµµαθητές τους. 

Το Moodle χρησιµοποιείται από χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο για να 

προσφέρει µια οργανωµένη και κεντρική διεπαφή για την ηλεκτρονική µάθηση . Οι 

εκπαιδευτικοί και οι διαχειριστές τάξεων µπορούν να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται 

εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, στις οποίες οι µαθητές έχουν πρόσβαση σε 

βίντεο, έγγραφα και δοκιµές. Η συνοµιλία µε µαθήµατα επιτρέπει στους µαθητές να 

επικοινωνούν µε τον δάσκαλο και τους άλλους µαθητές σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
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Κάθε τάξη και µαθήµατα Moodle µπορούν να προσαρµοστούν από τον διαχειριστή της 

τάξης. Για παράδειγµα, ένας δάσκαλος µπορεί να επιλέξει να παράσχει ένα wiki που οι 

µαθητές µπορούν να επεξεργαστούν, ενώ άλλος µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει ένα 

ιδιωτικό φόρουµ στο διαδίκτυο για online συζητήσεις. Μερικοί δάσκαλοι µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν το Moodle για να παρέχουν απλώς έγγραφα σε φοιτητές, ενώ άλλοι 

µπορούν να το χρησιµοποιήσουν ως την κύρια διεπαφή για κουίζ και δοκιµές. Τα 

µεµονωµένα µεγέθη τάξεων µπορούν να κλιµακωθούν από µια χούφτα µαθητών σε 

εκατοµµύρια χρήστες. 

Η πλατφόρµα Moodle είναι ανοιχτού κώδικα και είναι κατασκευασµένη µε σπονδυλωτό 

σχεδιασµό, ώστε οι προηγµένοι χρήστες να µπορούν να τροποποιήσουν την πλατφόρµα 

ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι µεµονωµένοι χρήστες, όπως οι δάσκαλοι και οι µαθητές, να 

εγγραφείτε για ένα λογαριασµό στο διακοµιστή και πρόσβαση στο περιεχόµενο Moodle είτε 

µέσω του web interface ή το «Moodle Desktop» εφαρµογή . 

 

2.6 ezPUBLISH 

 

Το eZ Publish υποστηρίζει την ανάπτυξη προσαρµοσµένων εφαρµογών ιστού. Οι τυπικές 

εφαρµογές κυµαίνονται από ιστότοπους µάρκας, ιστοτόπους ειδήσεων και ενδοδίκτυο έως 

ηλεκτρονικό εµπόριο, πύλες συνεργασίας και εφαρµογές iOS / Android. Το eZ Publish 

παρέχει πρόσβαση πολλαπλών χρηστών , διαχείριση πολλαπλών τοποθεσιών και παράδοση 

πολλών συσκευών στους επιτραπέζιους υπολογιστές, τα tablet, τα τηλέφωνα και το 

∆ιαδίκτυο των πραγµάτων (IoT) όπως οι έξυπνες τηλεοράσεις και τα ψηφιακά περίπτερα. 
[3]

 

Το λογισµικό χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές web διαφορετικού τύπου και µεγέθους 

σε όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων και το MIT (συγκεκριµένα το γραφείο του 

ελεγκτή),  το περιοδικό Vogue , Hootsuite, οι Financial Times, το Πανεπιστήµιο του 

Χάρβαρντ, το Ναυτικό των ΗΠΑ dasn και η ελβετική δηµόσια ραδιοτηλεόραση 

οργάνωση Schweizer Fernsehen. 

Το eZ Publish διαχειρίζεται µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης στο Web και δεν είναι 

απαραίτητο πρόσθετο τοπικό λογισµικό. ∆ιαθέτει επίσης ένα επεξεργαστή εµπλουτισµένου 

κειµένου που επιτρέπει µορφοποίηση περιεχοµένου παρόµοιο µε επεξεργαστή 

κειµένου . Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία περιεχοµένου και τη συµβολή 
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χωρίς δεξιότητες HTML . Η διαχείριση περιεχοµένου µπορεί επίσης να γίνει µέσω του eZ 

Publish front-end .  

Το λογισµικό παρέχεται δωρεάν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να τροποποιηθεί 

σύµφωνα µε την GPL. Επιπλέον, η πληρωµένη επαγγελµατική υποστήριξη διατίθεται µε το 

eZ Publish Enterprise Edition. Επιπλέον, διατίθεται επίσης εµπορική άδεια , η οποία παρέχει 

το δικαίωµα χρήσης του eZ Publish µε όρους άδειας χρήσης διαφορετικούς από την GPL. 

Για να υποστηρίξει τις εµπορικές της δραστηριότητες, η eZ Systems διαθέτει δίκτυο 

πιστοποιηµένων συνεργαζόµενων εταιρειών που εκτελούν εφαρµογές εφαρµογών. Σήµερα 

υπάρχουν περίπου 80 εταίροι παγκοσµίως.  Η ίδια η εταιρεία απασχολεί περίπου 90 άτοµα 

στη Νορβηγία, τη Γαλλία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Γερµανία, την Πολωνία και την 

Ιαπωνία.  Η κοινότητα eZ, που αποτελείται από προγραµµατιστές, σχεδιαστές και χρήστες, 

βρίσκεται στον ιστότοπο της eZ Community. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

3.1ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια ηλεκτρονική πληρωµή (ηλεκτρονική πληρωµή), εν συντοµία, µπορεί απλά να οριστεί ως 

πληρωµή για αγαθά ή υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο. Περιλαµβάνει όλες τις οικονοµικές 

λειτουργίες που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, smartphones ή 

tablet. Οι ηλεκτρονικές πληρωµές έρχονται µε διάφορες µεθόδους, όπως πληρωµές µε 

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή τραπεζικές µεταφορές. Σηµειώστε ότι µια από τις πιο 

δηµοφιλείς και κοινές µεθόδους ηλεκτρονικής πληρωµής στις µέρες µας είναι οι πιστωτικές 

κάρτες. 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές γίνονται άµεσα, εποµένως είναι βολικό και εξοικονοµεί πολύ 

χρόνο. Είναι σηµαντικό, ειδικά σήµερα, όταν κάθε πτυχή της ζωής µας συµβαίνει µε γρήγορο 

ρυθµό. Η όλη διαδικασία πίσω από το κουµπί πληρωµής είναι περίπλοκη. 

 

3.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Πιστωτικές κάρτες 

Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν µια δηµοφιλής µέθοδο πληρωµής µέσω διαδικτύου, αλλά 

µπορεί να είναι δαπανηρές για τον έµπορο να αποδεχθεί λόγω των τελών συναλλαγής κατά 

κύριο λόγο. Οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν µια εξαιρετική εναλλακτική λύση µε παρόµοια 

ασφάλεια, αλλά συνήθως πολύ φθηνότερες χρεώσεις. Εκτός από τις πληρωµές που 

βασίζονται σε κάρτες, έχουν προκύψει εναλλακτικές µέθοδοι πληρωµής και µερικές φορές 

έχουν ακόµη ισχυριστεί ηγετική θέση στην αγορά. Πορτοφόλια όπως το PayPal και 

η Alipayπαίζουν σηµαντικούς ρόλους στο οικοσύστηµα. Οι επεξεργαστές πληρωµών Bitcoin 

είναι µια φθηνότερη εναλλακτική λύση για την αποδοχή online πληρωµών, η οποία 

προσφέρει επίσης καλύτερη προστασία από απάτες. 

 

Τραπεζικές πληρωµές  

Αυτό είναι ένα σύστηµα που δεν περιλαµβάνει καµία φυσική κάρτα. Χρησιµοποιείται από 

πελάτες που έχουν ενεργοποιηµένους λογαριασµούς µε υπηρεσίες Internet banking . Αντί να 

εισάγει στοιχεία κάρτας στον ιστότοπο του αγοραστή, σε αυτό το σύστηµα η πύλη πληρωµής 
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επιτρέπει σε κάποιον να καθορίσει από ποια τράπεζα επιθυµεί να πληρώσει. Στη συνέχεια, ο 

χρήστης ανακατευθύνεται στον ιστότοπο της τράπεζας, όπου µπορεί κανείς να επαληθεύσει 

τον εαυτό του και στη συνέχεια να εγκρίνει την πληρωµή. Συνήθως θα υπάρχει επίσης 

κάποια µορφή επαλήθευσης δύο παραγόντων . Ορισµένες υπηρεσίες, όπως η Trustly , 

επιτρέπουν στους εµπόρους να ενσωµατώσουν το iframe στο δικτυακό τους τόπο, ώστε οι 

καταναλωτές να µπορούν να πληρώσουν χωρίς να ανακατευθύνονται από τον αρχικό 

ιστότοπο. Θεωρείται χαρακτηριστικά ότι είναι ασφαλέστερο από τη χρήση πιστωτικών 

καρτών, µε αποτέλεσµα σχεδόν όλους τους λογαριασµούς των εµπόρων στην Ινδία να το 

προσφέρουν ως επιλογή. Ένα πολύ παρόµοιο σύστηµα, γνωστό ως iDEAL , είναι δηµοφιλές 

στην Ολλανδία. 

 

PayPal  

PayPalείναι µια παγκόσµια επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου που επιτρέπει τις πληρωµές 

και τις µεταφορές χρηµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι ηλεκτρονικές µεταφορές χρηµάτων 

χρησιµεύουν ως ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις για την πληρωµή µε παραδοσιακές 

µεθόδους χαρτιού, όπως οι επιταγές και οι εντολές πληρωµής. Υπόκειται στον κατάλογο 

οικονοµικών κυρώσεων των ΗΠΑ και σε άλλους κανόνες και παρεµβάσεις που απαιτούνται 

από τους νόµους ή την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το PayPal είναι αγοραστής, µια επεξεργασία 

πληρωµής που πραγµατοποιεί για πωλητές στο διαδίκτυο, δικτυακούς τόπους δηµοπρασιών 

και άλλους εµπορικούς χρήστες, για τους οποίους χρεώνει τέλη. Μπορεί επίσης να χρεώσει 

τέλη για τη λήψη χρηµάτων, ανάλογα µε το ποσό που εισπράχθηκε. Τα τέλη εξαρτώνται από 

το χρησιµοποιούµενο νόµισµα, τη χρησιµοποιούµενη επιλογή πληρωµής, τη χώρα του 

αποστολέα, τη χώρα του παραλήπτη, το αποστελλόµενο ποσό και τον τύπο λογαριασµού του 

παραλήπτη.  

Επιπλέον, Οι αγορές eBay που πραγµατοποιούνται µέσω πιστωτικής κάρτας µέσω του 

PayPal ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετες αµοιβές, εάν ο αγοραστής και ο πωλητής 

χρησιµοποιούν διαφορετικά νοµίσµατα. Στις 3 Οκτωβρίου 2002, η PayPal έγινε θυγατρική 

κατά 100%eBay. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο San Jose, California, Ηνωµένες 

Πολιτείες στην πανεπιστηµιούπολη δορυφορικών γραφείων North First Street του eBay. Η 

εταιρεία έχει επίσης σηµαντικές δραστηριότητες σε Omaha, Scottsdale, Charlotte και Austin 

στις Ηνωµένες Πολιτείες. Chennai στην Ινδία. ∆ουβλίνο στην Ιρλανδία Βερολίνο στη 
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Γερµανία. και το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Από τον Ιούλιο του 2007, η PayPal λειτουργεί σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τράπεζα µε έδρα το Λουξεµβούργο. 

 

3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Αυξηµένη ταχύτητα και ευκολία: Η ηλεκτρονική πληρωµή είναι πολύ βολική σε σύγκριση 

µε τις παραδοσιακές µεθόδους πληρωµής, όπως µετρητά ή επιταγές. ∆εδοµένου ότι µπορείτε 

να πληρώσετε για προϊόντα ή υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση οποιαδήποτε στιγµή της 

ηµέρας ή της νύχτας, από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, δεν χρειάζεται να περάσετε χρόνο 

αναµονής σε τράπεζες ή γραφεία εµπορίου που περιµένουν τη σειρά σας να 

πραγµατοποιήσετε συναλλαγές. Ούτε πρέπει να περιµένετε µια επιταγή για να καθαρίσετε 

την τράπεζα για να έχετε πρόσβαση στα χρήµατα. Η ηλεκτρονική πληρωµή εξαλείφει επίσης 

τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται µε το χειρισµό χρηµάτων µετρητών.   

Αυξηµένες πωλήσεις:  Καθώς οι τραπεζικές συναλλαγές και οι αγορές στο ∆ιαδίκτυο 

γίνονται ευρέως διαδεδοµένες, ο αριθµός των ατόµων που καταβάλλουν µετρητά 

µειώνεται. Σε έρευνα του 2014, η Bankrate διαπίστωσε ότι πάνω από το 75% των 

ερωτηθέντων µεταφέρουν λιγότερα από 50 δολάρια ηµερησίως, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 

ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις καθίστανται ολοένα και περισσότερο η προτιµώµενη 

επιλογή πληρωµής. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική πληρωµή δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν πωλήσεις στους πελάτες που επιλέγουν να πληρώσουν 

ηλεκτρονικά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι εκείνων που δέχονται 

µόνο παραδοσιακές µεθόδους. 

Μειωµένα έξοδα συναλλαγών:  Ενώ δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για την πληρωµή σε 

µετρητά, τα ταξίδια στο κατάστηµα συνήθως κοστίζουν χρήµατα και οι έλεγχοι χρειάζονται 

επίσης ταχυδροµικά τέλη. Από την άλλη πλευρά, συνήθως δεν υπάρχουν χρεώσεις  -  ή πολύ 

µικρές  -   για να σπρώξετε την κάρτα σας ή να πληρώσετε online. Μακροπρόθεσµα, η 

ηλεκτρονική πληρωµή θα µπορούσε να σώσει τόσο τα άτοµα όσο και τις επιχειρήσεις 

εκατοντάδες έως χιλιάδες δολάρια σε τέλη συναλλαγών. 
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3.4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Ασφάλεια Ανησυχίες:  Παρόλο που ισχύουν αυστηρά µέτρα, όπως η συµµετρική 

κρυπτογράφηση για να καταστεί η ηλεκτρονική πληρωµή ασφαλή και ασφαλή, εξακολουθεί 

να είναι ευάλωτη σε hacking. Οι απατεώνες, για παράδειγµα, χρησιµοποιούν επιθέσεις 

ηλεκτρονικού ψαρέµατος (phishing) για να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους χρήστες να 

παράσχουν τις λεπτοµέρειες σύνδεσης των ηλεκτρονικών πορτοφολιών τους, τις οποίες 

συλλαµβάνουν και χρησιµοποιούν για την πρόσβαση στις προσωπικές και οικονοµικές 

πληροφορίες των θυµάτων. Μιλώντας στην οµάδα Media Information SecurityΤο 

BankInfoSecurity.com, Scott Dueweke, σύµβουλος συστηµάτων πληρωµών, σηµειώνει ότι η 

ανεπαρκής πιστοποίηση ταυτότητας απαιτεί επίσης συστήµατα ηλεκτρονικής 

πληρωµής. Χωρίς ανώτερα µέτρα επαλήθευσης ταυτότητας, όπως η βιοµετρία και η 

αναγνώριση προσώπου, ο καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει τις κάρτες και τα ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια σας και να ξεφύγει χωρίς να παγιδευτεί. 

∆ιαφωνούµενες συναλλαγές: Εάν κάποιος χρησιµοποιεί τα ηλεκτρονικά σας χρήµατα χωρίς 

την εξουσιοδότησή σας, θα αναγνωρίζετε την άγνωστη χρέωση και θα υποβάλετε αξίωση 

στην τράπεζά σας, στον επεξεργαστή ηλεκτρονικών πληρωµών ή στην εταιρεία πιστωτικών 

καρτών. Χωρίς επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το άτοµο που πραγµατοποίησε τη 

συναλλαγή, ωστόσο, µπορεί να είναι δύσκολο να κερδίσετε την απαίτηση και να λάβετε 

επιστροφή χρηµάτων. 

Αυξηµένες επιχειρηµατικές δαπάνες: Τα συστήµατα ηλεκτρονικής πληρωµής 

παρουσιάζουν αυξηµένη ανάγκη προστασίας των ευαίσθητων οικονοµικών πληροφοριών 

που αποθηκεύονται στα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών µιας επιχείρησης από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Οι επιχειρήσεις µε εσωτερικά συστήµατα ηλεκτρονικής 

πληρωµής πρέπει να επιβαρύνονται µε πρόσθετο κόστος κατά την προµήθεια, εγκατάσταση 

και συντήρηση εξελιγµένων τεχνολογιών πληρωµής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ JOOMLA! CMS 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η λήψη του joomla γίνεται αρχικά η αναζήτηση του στο 

google προκειµένου να βρεθεί ο επίσηµος ιστότοπος του προγράµµατος. 

 

Εικόνα 1. Εύρεση του Joomla. 

 

Στη συνέχεια αφού γίνει εισαγωγή στον ιστότοπο του Joomla επιλέγεται το πεδίο download 

joomla ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του προγράµµατος από το επίσηµο ιστότοπο. 

Ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα εκµάθησης του προγράµµατος.  

 

Εικόνα 2. Λήψη του Joomla. 

Αφότου γίνει επιλογή του πεδίου download joomla πραγµατοποιείται ανακατευθυηνση του 

χρήστη σε µια νέα σελίδα που τον καλεί να επιλέξει ανάµεσα σε δύο επιλογές ανάλογα µε το 

εάν διαθέτει ήδη το πρόγραµµα. Στην παρούσα περίπτωση επειδή το πρόγραµµα δεν υπήρχε 

στον υπολογιστή επιλέγεται το πεδίο Download joomla.  
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Εικόνα 3. Λήψη του Joomla #2. 

Προκειµένου να εγκατασταθεί το πρόγραµµα στον υπολογιστή πρέπει να εγκατασταθεί και 

µια βάση δεδοµένων µε ένα server. Αυτά τα δύο υπάρχουν στο πρόγραµµα xampp. Το οποίο 

αναζητείται στο διαδίκτυο προκειµένου να εγκατασταθεί. 

 

Εικόνα 4. Λήψη του Xampp. 

 

Αφότου ο χρήστης εισαχθεί στη σελίδα του xampp, καλείται να επιλέξει το πακέτο που 

επιθυµεί να κατεβάσει ανάλογα µε τις δυνατότητες του υπολογιστή του. 

 



 23

Εικόνα 5. Λήψη του Xampp #2. 

Στη συνέχεια αφότου πραγµατοποιηθεί λήψη του αρχείο εγκατάστασης πραγµατοποιείται 

εκκίνηση του και στη συνέχεια στο πρώτο παράθυρο επιλέγεται το πεδίο Next. 

 

Εικόνα 6. Εγκατάσταση του Xampp. 

 

Στο επόµενο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγονται τα στοιχεία που επιθυµεί ο χρήστης και 

στη συνέχεια επιλέγεται το πεδίο Next. 
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Εικόνα 7. Εγκατάσταση του Xampp #2. 

 

Εν συνεχεία στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγεται ο φάκελος που επιθυµεί ο χρήστης να 

εγκαταστήσει το πρόγραµµα και στη συνέχεια επιλέγεται το πεδίο Next. 
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Εικόνα 8. Εγκατάσταση του Xampp #3. 

Το επόµενο παράθυρο που εµφανίζεται αναφέρει στο χρήστη ότι µπορεί να µάθει 

πληροφορίες για το πρόγραµµα και εδώ δίνεται η επιλογή µέσω του πεδίου που βρίσκεται σε 

αυτό να γίνει κάτι τέτοιο, εν συνεχεία επιλέγεται το πεδίο Next. 

 

Εικόνα 9. Εγκατάσταση του XAMPP #4. 

 

Στη συνέχεια το παράθυρο που εµφανίζεται αναφέρει πως είναι έτοιµη η διαδικασία 

εγκατάστασης του προγράµµατος και για να ξεκινήσει επιλέγεται τα πεδίο Next. 
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Εικόνα 10. Εγκατάσταση του XAMPP #5. 

 

Το επόµενο και τελευταίο παράθυρο που εµφανίζεται στο χρήστη αναφέρει πως η 

εγκατάσταση του Xampp ολοκληρώθηκε επιλέγονται από το χρήστη αν θέλει να τρέξει το 

control Panel του προγράµµατος την ίδια στιγµή και µε το πεδίο Finish ολοκληρώνεται η 

διαδικασία 
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Εικόνα 11. Εγκατάσταση του XAMPP #6. 

 

Αφότου πραγµατοποιηθεί άνοιγµα του Control panel εµφανίζεται µήνυµα επιλογής της 

γλώσσας που θα χρησιµοποιηθεί, επιλέγεται η Αγγλική γλώσσα και το πεδίο Save. 

 

 

Εικόνα 12. Χρήση του XAMPP. 
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Αφότου επιλεγεί η γλώσσα ανοίγει το Control Panel του Xampp, εδώ γίνεται επιλογή του 

Apache και του MySQL, δηλαδή ενός πάροχου και µιας βάσης δεδοµένων. Επιλέγοντας το 

Start δίπλα από το κάθε πεδίο αρχίζει να λειτουργεί. 

 

 

Εικόνα 13. XAMPP Control Panel. 

 

Πλέον είανι δυνατή η εγκατάσταση του Joomla, αφότου ολοκληρωθεί η λήψη του 

προγράµµατος επιλέγεται το αρχείο συµπιεσµένης µορφής και αποσυµπιέζεται µέσω του 

προγράµµατος winrar. 
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Εικόνα 14. Έναρξη της εγκατάστασης του Joomla . 

 

Αφότου αποσυµπιεστεί το αρχείο επιλέγονται όλα τα αρχεία που αποσυµπιέστηκαν και 

αντιγράφονται. 
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Εικόνα 15.  Έναρξη της εγκατάστασης του Joomla #2. 

 

Πηγαίνοντας στη διεύθυνση υπολογιστής � C � Xampp � Htdocs  πραγµατοποιείται 

επικόλληση των αρχείων και αντικατάσταση των παλαιοτέρων. 

 

Εικόνα 16. Έναρξη της εγκατάστασης του Joomla #3. 

 

Στο παρόν σηµείο για να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του Joomla πρέπει να 

δηµιουργηθεί µια βάσης δεδοµένων. Αυτό είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί 

πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://localhost/phpmyadmin/   σε ένα φυλλοµετρητή όπου 

στη συνέχεια εµφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 17. Εκεί ορίζεται η γλώσσα και 

επιλέγεται το πεδίο Βάσεις δεδοµένων. 



 31

 

Εικόνα 17. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια του php . 

 

Στο πεδίο βάσεις δεδοµένων ορίζεται το όνοµα της βάσης που επιθυµεί ο χρήστης να 

δηµιουργήσει και στη συνέχεια το πεδίο ∆ηµιουργία. 

 

Εικόνα 18. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια του php #2. 

 

 

Αφότου δηµιουργήθηκε και η βάση δεδοµένων πλέον θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του 

Joomla. Αυτό είναι δυνατόν πληκτρολογώντας τη διεύθυνση 

http://localhost/installation/index.php  σε ένα φυλλοµετρητή και στη συνέχεια εµφανίζεται το 

παράθυρο της εικόνας 19. Εκεί ορίζεται αρχικά η γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί, το όνοµα 
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της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της περιγραφή της, όνοµα χρήστη και κωδικός 

πρόσβασης. Αφότου οριστούν όλα αυτά επιλέγεται το πεδίο Επόµενο. Στην παρούσα 

ιστοσελίδα ορίστηκαν: 

username : Administrator 

password : 1234567890 

 

 

 

Εικόνα 19. Εγκατάσταση του Joomla . 

 

 

Στη συνέχεια της εγκατάστασης του Joomla καλείται ο χρήστης να επιλέξει τη βάση 

δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες του ιστότοπου, εδώ χρησιµοποιείται η 

βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε νωρίτερα. Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί 

επιλέγεται το πεδίο Επόµενο. 
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Εικόνα 20. Εγκατάσταση του Joomla #2 . 

 

 Η τελευταία καρτέλα εγκατάστασης του Joomla καλεί το χρήστη να επιλέξει ορισµένα 

πρόσθετα εγκατάστασης, στην παρούσα φάση δεν επιλέγεται κάτι απλώς το πεδίο 

Εγκατάσταση. 
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Εικόνα 21. Εγκατάσταση του Joomla #3. 

 

Αφότου επιλεχθεί το πεδίο εγκατάσταση ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης του 

προγράµµατος και εµφανίζεται το παράθυρο της προόδου που φαίνεται και στην εικόνα 22. 
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Εικόνα 22. Εγκατάσταση του Joomla #4 . 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας εγκατάστασης εµφανίζεται ένα παράθυρο που αναφέρει στο 

χρήστη πως από εκεί µπορεί να εγκαταστήσει κάποια άλλη γλώσσα, καθώς και του δηλώνει 

πως πρέπει ν διαγραφθεί ο φάκελος εγκατάστασης από το σκληρό δίσκο. Αυτό είναι δυνατόν 

µέσω του πεδίου ή µέσω του τρόπου που θα αναφερθεί στη συνέχεια.  

 

Εικόνα 23. Εγκατάσταση του Joomla #5. 
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Ο δεύτερος τρόπος διαγραφής του αρχείου είναι από το σκληρό δίσκο και από το φάκελο 

htdocs επιλέγοντας το αρχείο και µε δεξί κλικ διαγράφοντας το. 

 

Εικόνα 24. Εγκατάσταση του Joomla #6. 

 

4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Αφού ολοκληρώθηκε η διαγραφή του αρχείο πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες δύο 

διευθύνσεις για την επεξεργασία και προβολή του καταστήµατος.  

Η διεύθυνση του backend : 

http://localhost/administrator/ 

Η διεύθυνση του frontend: 

http://localhost/ 
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Πλέον εισερχόµενοι στο backend του Joomla ξεκινά η διαδικασία παραµετροποίησης του 

καταστήµατος. Αρχικά πραγµατοποιείται η εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας. 

 

Εικόνα 1. Παραµετροποίηση του Joomla . 

 

Έπειτα µέσω της επίσηµης σελίδας προσθέτων της Joomla γίνεται αναζήτηση, επιλογή και 

λήψη του αρχείου του VirtueMart. 

 

Εικόνα 2. Έναρξη λήψης του Virtuemart. 
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Επιλέγεται το πεδίο Get Virtuemart προκειµένου να κατέβει το αρχείο εγκατάστασης του 

προγράµµατος. 

 

Εικόνα 3. Έναρξη λήψης του Virtuemart #2. 

Το πεδίο που επιλέχθηκε προηγουµένως ανοίγει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να 

επιλέξει το πακέτο που θα κατεβάσει. Εδώ είναι δυνατή και η λήψη του Joomla παρόλα αυτά 

εδώ έχει γίνει λήψη από την επίσηµη σελίδα συνεπώς γίνεται λήψη του πακέτου του 

virtuemart. 

 

Εικόνα 4. Έναρξη λήψης του Virtuemart #3. 

 

Στη συνέχεια αφότου γίνει αποσυµπίεση του αρχείου που πραγµατοποιήθηκε η λήψη του, 

επιλέγεται η διαδροµή Επεκτάσεις � διαχείριση επεκτάσεων � Εγκατάσταση. 
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Εικόνα 5. Εγκατάσταση του Virtuemart. 

 

Αφότου επιλεγεί η προαναφερθείσα διαδροµή από το πεδίο µεταφόρτωση αρχείου πακέτου 

εισάγονται τα τρία πακέτα που αποσυµπιέστηκαν. 

 

Εικόνα 6. Εγκατάσταση του Virtuemart #2. 

 

Καθώς η διαδικασία στέφεται µε επιτυχία θα πρέπει να εµφανιστεί ένα µήνυµα επιτυχούς 

εγκατάστασης και µήνυµα καλωσορίσµατος από το VirtueMart ( εικόνα 37 & 38 )  

 

Εικόνα 7. Εγκατάσταση του Virtuemart #3. 
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Εικόνα 8. Εγκατάσταση του Virtuemart #4. 

 

 

  



 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Το πρώτο βήµα για την εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας είναι η επιλογή Extensions � 

Languages. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το back end λειτουργεί µε σε 

αγγλικό περιβάλλον. 

 

Εικόνα 9. Εγκατάσταση γλώσσας . 

Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγεται το πεδίο Install Languages που βρίσκεται πάνω 

και αριστερά στο παράθυρο. 

 

Εικόνα 10. Εγκατάσταση γλώσσας #2. 

 

Αφότου γίνει επιλογή του πεδίου εγκατάστασης γλωσσών επιλέγονται οι επιθυµητές 

γλώσσες και το πεδίο Install µπροστά τους. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως υπάρχει µεγάλο 

πλήθος γλωσσών προς εγκατάσταση.  



 42

 

Εικόνα 11. Εγκατάσταση γλώσσας #3. 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της γλώσσας εµφανίζεται ένα µήνυµα που το αναφέρει. 

 

Εικόνα 12. Εγκατάσταση γλώσσας #4. 

 

Στη συνέχεια από το παράθυρο των γλωσσών επιλέγεται ως default γλώσσα η ελληνική. 

 

Εικόνα 13. Εγκατάσταση γλώσσας #5. 

Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι πρέπει να επιλεχθούν τα δύο περιβάλλοντα που 

χρησιµοποιούνται ( front & back end ) ώστε να λειτουργούν µε την ελληνική γλώσσα.  
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Εικόνα 14. Εγκατάσταση γλώσσας #6. 

5.2       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Προκειµένου να εισαχθούν χρήστες στο σύστηµα γίνεται η επιλογή Χρήστες � ∆ιαχείριση 

Χρηστών � Προσθήκη νέου χρήστη από το Back-end του συστήµατος. 

 

Εικόνα 15. ∆ηµιουργία χρήστη. 

Στο παράθυρο εισαγωγής χρήστη προκειµένου να υπάρξει η δηµιουργία ενός νέου προφίλ 

πρέπει να εισαχθούν τα κατάλληλα δεδοµένα, όπως όνοµα, κωδικός, email κτλ. 
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Εικόνα 16. ∆ηµιουργία χρήστη #2. 

 

Αφότου εισαχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία γίνεται επιλογη της Αποθήκευσης, της 

<Αποθήκευσης και κλεισίµατος η της Αποθήκευσης και Νέο ώστε να εισαχθεί ένας νέος 

χρήστης. 

 

Εικόνα 17. ∆ηµιουργία χρήστη #3. 

 

Πλέον οι χρήστες που έχουν εισαχθεί είναι δυνατόν να επεξεργαστούν από το πεδίο 

∆ιαχείριση Χρηστών � Χρήστες. 
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Εικόνα 18. ∆ηµιουργία χρήστη #4. 

 

5.3       ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ. 

 

 

Εικόνα 1. ∆ηµιουργία προϊόντων . 

Για να δηµιουργηθεί ένα προϊόν επιλέγεται το πεδίο Νέο από το δεξί πάνω τµήµα της 

σελίδας. 

 

Εικόνα 2. ∆ηµιουργία προϊόντων #2. 

Για τη δηµιουργία ενός προϊόντος, αρχικά ορίζοτναι τα στοιχεία του όπως, όνοµα, 

κατασκευαστής, τιµή κτλ. 
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Εικόνα 3. ∆ηµιουργία προϊόντων #3. 

Στη συνέχεια δίνεται µια περιγραφή του προϊόντος. 

 

Εικόνα 4. ∆ηµιουργία προϊόντων #4. 

Ενώ το πρόγραµµα λαµβάνει και τιµές για το stock το προϊόντος, καθώς και για τις 

ηµεροµηνίες που αυτό είναι διαθέσιµο. Επίσης δίνονται όρια αγοράς στο παρόν σηµείο και 

ειδοποιήσεις χαµηλού αποθέµατος. 

 

Εικόνα 5. ∆ηµιουργία προϊόντων #5. 

Το επόµενο στοιχείο που καλείται ο διαχειριστής να συµπληρώσει είναι οι διαστάσεις και το 

βάρος του προϊόντος.  
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Εικόνα 6. ∆ηµιουργία προϊόντων #6. 

Ενώ στη συνέχεια ορίζονται εικόνες για το εκάστοτε προϊόν. 

 

Εικόνα 7. ∆ηµιουργία προϊόντων #7. 

Τελευταίο στοιχείο προς συµπλήρωση είναι τα προσαρµοσµένα πεδία όπου δηλώνονται 

στοιχεία για την αναζήτηση του προϊόντος. Όταν ολοκληρωθεί ο ορισµός των στοιχειών από 

το διαχειριστή επιλέγεται το πεδίο αποθήκευση ή αποθήκευση και κλείσιµο ώστε να 

αποθηκευτεί το προϊόν.  
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Εικόνα 8. ∆ηµιουργία προϊόντων #8. 

Όταν ένα προϊόν ολοκληρωθεί έχει τη µορφή της εικόνας 9 στο frontend του προγράµµατος. 

 

Εικόνα 9. Προϊόντα στο κατάστηµα. 

 

Αφού δηµιουργήθηκε ένα προϊόν ο καταναλωτής µπορεί να το αγοράσει. Έτσι πατώντας 

αγορά εµφανίζεται στον καταναλωτή το παράθυρο της εικόνας 10. 

 

Εικόνα 10. Αγορά προϊόντος . 
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Ενώ τέλος επιλέγοντας το πεδίο καλάθι αγοράς ο καταναλωτής µπορεί να δει τα προϊόντα 

που αγόρασε. 

 

Εικόνα 11. Καλάθι αγορών . 

 

5.4       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ 

Από το πεδίο Μενού � Main menu πρόκειται να εισαχθεί ένα στοιχείο µενού. 

 

Εικόνα 12. ∆ηµιουργία στοιχείου µενού. 

Στη σελίδα που ανοίγει ορίζονται οι κατάλληλες µεταβλητές, όπως όνοµα, είδος µενού, αν 

είναι κύρια ή όχι κατηγορία κτλ. 
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Εικόνα 13. ∆ηµιουργία στοιχείου µενού #2. 

 

Προκειµένου να εισαχθούν κατηγορίες προϊόντων, ακολουθείτε η διαδροµή Εφαρµογές � 

Virtue Mart � Product Category. 

 

Εικόνα 14. Εισαγωγή κατηγοριών προϊόντων. 

Όταν εισαχθεί ο χρήστης στη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων επιλέγεται το πεδίο Νέο 

προκειµένου να δηµιουργηθεί µια νέα κατηγορία. 

 

Εικόνα 15. Εισαγωγή κατηγοριών προϊόντων #2 . 

Κατά τη δηµιουργία µιας κατηγορίας προϊόντων ορίζονται χαρακτηριστικά της όπως το 

όνοµα της, σε ποια κατηγορία ανήκει καθώς και αν είναι µητρική κατηγορία, επίσης εδώ 

µπορεί να οριστεί και κάποια εικόνα που θα δείχνει στο χρήστη τι υπάρχει σε κάθε 

κατηγορία.  
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Εικόνα 16. Εισαγωγή κατηγοριών προϊόντων #3. 

 

Όταν δηµιουργηθούν οι κατηγορίες προϊόντων πλέον το e-shop έχει µορφή σαν της εικόνας 

53. 

 

 

Εικόνα 17. Κατηγορίες Προϊόντων στο front end. 

Μετά το πέρας δηµιουργίας κατηγοριών προϊόντων δηµιουργούνται τα προϊόντα του 

καταστήµατος. Αυτό γίνεται από τη διαδικασία Εφαρµογές � Virtue Mart � Products 

5.5       ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Με σκοπό το ηλεκτρονικό κατάστηµα να έχει µια διαφορετική µορφή είναι δυνατή η λήψη 

κάποιων Templates δηλαδή προτύπων. Για να γίνει αυτό γίνεται αναζήτηση στο google όπου 

υπάρχει µια πληθώρα ιστοσελίδων µε πρότυπα τα οποία είναι δωρεάν είτε επί πληρωµή.  
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Εικόνα 18. Λήψη πρότυπου. 

 

Αφότου γίνει είσοδος στον ιστότοπο των προτύπων είναι δυνατή η λήψη κάποιου από τα 

πρότυπα που υπάρχουν εκεί. 

 

Εικόνα 19. Λήψη πρότυπου #2. 

Αφότου επιλεχθεί το επιθυµητό πρότυπο επιλέγεται το πεδίο get in now ( στον συγκεκριµένο 

ιστότοπο) και στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί λήψη του.  

 

Εικόνα 20. Λήψη πρότυπου #3. 



 53

Προκειµένου να ληφθεί το αρχείο δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πακέτου πληρωµής του 

και παρουσιάζεται η κοστολόγηση του. Εδώ επιλέγεται η δωρεάν λήψη η οποία διαθέτει 

λιγότερες επιλογές από τις επι πληρωµής προσφορές. 

 

Εικόνα 21. Λήψη πρότυπου #4. 

 

Μέσω της διαδροµής Επεκτάσεις� ∆ιαχείριση επεκτάσεων � Εγκατάσταση 

πραγµατοποιείται µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε και για το VirtueMart ανέβασµα του 

αρχείο που αποσυµπιέστηκα από το αρχείο που λήφθηκε προηγουµένως. 

 

Εικόνα 22. Εγκατάσταση του πρότυπου στο Joomla . 
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Επιλέγοντας Επεκτάσεις � ∆ιαχείριση προτύπων επιλέγεται το πρότυπο που εγκαταστάθηκε 

και ορίζεται ως default µε το αστεράκι που υπάρχει στην αντίστοιχη στήλη. 

 

 

Εικόνα 23. Επιλογή του προτύπου στο Joomla . 

 

Επιλέγοντας το πεδίο του πρότυπου, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί τα 

στοιχεία του. 

 

Εικόνα 24. Παραµετροποίηση του προτύπου. 
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Προκειµένου να υπάρξει αλλαγή του λογότυπου της ιστοσελίδας γίνεται αντικατάσταση της 

εικόνας λογότυπου του ισότοπου γίνεται αντικατάστασης της εικόνας από το πρότυπο που 

εγκαταστάθηκε. 

5.6       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

Εν συνεχεία πραγµατοποιείται η διαδικασία Menu � Main Menu � προσθήκη νέου στοιχείο 

µενού. Εδώ στο είδος στοιχείο µενού θα είναι VirtueMart και συγκεκριµένα µενού 

CategoryLayout όπου µπαίνουν οι κατηγορίες των προϊόντων. 

 

Εικόνα 25. ∆ηµιουργία στοιχείου µενού #3. 

 

Στη συνέχεια εισάγεται και ένα µενού καλάθι αγοράς ορίζοντας ως είδος στοιχείου µενού 

Virtue Mart � Shopping Cart. 

 

Εικόνα 26. ∆ηµιουργία στοιχείου µενού #4. 
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Εισάγοντας ένα σύστηµα εικόνων (smart slider) είναι δυνατή η τροποποίηση του τρόπου 

παρουσίασης του ιστότοπου. Από εκεί στην αρχική σελίδα του ιστότοπου παρουσιάζεται µια 

σειρά εικόνων. 

 

Εικόνα 27. Εισαγωγή slideshow 

 

Μετά την εισαγωγή του slideshow ο ιστότοπος έχει τη µορφή των ακόλουθων εικόνων. 
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Εικόνα 28. Παράδειγµα slideshow 

 

 

Μετά από την εισαγωγή πολλών κατηγοριών προϊόντων ο ιστότοπος έχει τη µορφή της 

εικόνας που ακολουθεί, µε µια γκάµα κατηγοριών. 

 

 

 
Εικόνα 29. Κατηγορίες προϊόντων 

 

 

Επιλέγοντας µια κατηγορία προϊόντων (desktops) ο χρήστης εισάγεται στο περιβάλλον όλων 

των προϊόντων που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. 
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Εικόνα 30. Παράδειγµα προϊόντων 

 

 

 

Επιλέγοντας ένα προϊόν ο χρήστης µπορεί να µπει σε αυτό και να δει τα χαρακτηριστικά του.  

 

Εικόνα 31. Παράδειγµα προϊόντων 

 

Επιλέγοντας την ποσότητα προϊόντων ο χρήσης επιλέγει το πεδίο Add to cart όπου και του 

εµφανίζεται ένα µήνυµα µε την ποσότητα που αγόρασε.  
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Εικόνα 32. Αγορά προϊόντων 

 

Αφότου επιλεγούν τα προϊόντα από το καλάθι αγορών µπορεί να εισαχθεί κάποιο κουπόνι 

έκπτωσης(gift) ενώ από εδώ γίνεται το check out.  

 

 

Εικόνα 33. Αγορά προϊόντων 

 

 

Μέσω των άρθρων εισάγονται στοιχεία επικοινωνίας ή περιγραφής του eshop. Παράδειγµα 

της διαδικασίας είναι οι εικόνες που ακολουθούν.  
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Εικόνα 34. Εισαγωγή στοιχείων για το eshop 

 

Μέσω του backend του joomla είναι δυνατή η πραγµατοποίησης της διαδικασίας του Akeeba 

backup του ιστότοπου. 
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Εικόνα 35. Πραγµατοποίηση διαδικασίας Akeeba backup 

 

 

 

 

Εικόνα 35. Τέλος διαδικασίας Akeeba backup του eshop 
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Συµπεράσµατα 

 

 

Αναφορικά µε τη χρήση του Joomla πρέπει να αναφερθεί πως είναι ένα εξαιρετικά 

εύχρηστο open source πρόγραµµα το οποίο βάση της µεγάλης κοινότητας χρηστών γύρω από 

αυτό δίνει µια µεγάλη γκάµα δυνατοτήτων προς παραµετροποίηση. Για τις ανάγκες του 

παρόντος πονήµατος έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο σε αρκετές περιπτώσεις ώστε να 

βρεθούν λύσεις σε ορισµένα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν. Οι λύσεις που βρίσκονταν 

έφεραν εις πέρας τα προβλήµατα δηµιουργώντας ένα αίσθηµα ικανοποίησης από την 

υποστήριξη που υπήρχε από την κοινότητα χρηστών. Επιπλέον το γεγονός ότι το Joomla 

έδινε τη δυνατότητα για 100% παραµετροποίησης µέσω των προτύπων που διέθετε έκανε τη 

δηµιουργία κάτι του καινούργιου και διαφορετικού απόλυτα εφικτή.   
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