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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

     Η Επανάσταση της Πληροφορικής άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο ζωής των πολιτών. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρίες, έµποροι και ιδιώτες δηµιουργούν 

ηλεκτρονικά καταστήµατα. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα αναπτύσσονται διεθνώς και 

προσφέρουν ηµερησίως χιλιάδες προϊόντα σε προσιτές τιµές. Επιτρέπουν στον χρήστη να 

αναζητήσει οποιοδήποτε προϊόν, να το δει σε εικόνες ή σε βίντεο µε τα πλήρη 

χαρακτηριστικά του, να πραγµατοποιήσει σύγκριση στις τιµές σε σχέση µε άλλα προϊόντα 

και να µπορεί να το αγοράσει, ενηµερώνοντας στο σύστηµα τον χρόνο, τον τόπο και τον 

τρόπο αποστολής, πληρωµής και παραλαβής του προϊόντος. Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα 

που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα σε αντίθεση µε ένα φυσικό κατάστηµα ωθούν τις 

σηµερινές επιχειρήσεις στο να δηµιουργούν και να αναπτύσσουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 

     Στην πτυχιακή µας εργασία, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και οι 

ρυθµίσεις του Drupal σαν σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου καθώς και η µεταφορά του σε 

ιστοσελίδα και server. Το Drupal δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήµατος να 

οργανώνει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας , να αυτοµατοποιεί κάποιες λειτουργίες του και 

να υπάρχει σωστή επικοινωνία και συνδιαλλαγή µε τους πελάτες του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα θα παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα 

ανάλογα µε το είδος, για ευκολότερο εντοπισµό, ώστε ο πελάτης να µπορεί να δηµιουργεί το 

καλάθι του µε ευκολία. 

     Επιπλέον, εξαιτίας ότι το Drupal συνδέεται άµεσα µε άλλες τεχνολογίες όπως HTML, 

PHP, MySQL και τον εξυπηρετητή Apache αποκοµίσθηκαν γνώσεις για το πως θα 

χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε το Drupal. Τέλος, στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιήθηκε το Ubercart (plug-in), γραµµένο σε PHP, το οποίο προσφέρει ένα 

ολοκληρωµένο περιβάλλον παρουσίασης και πώλησης προϊόντων του e-shop. Παράλληλα µε 

τη χρήση διάφορων modules υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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ABSTRACT 

   The IT revolution has significantly changed the way people live. In recent years more and 

more companies, merchants and individuals have created online stores. Online stores are 

growing internationally, offering thousands of products at affordable prices. The user can 

search one or more products, view it in pictures or videos with its full features, compare 

prices with other products, and buy it, informing the system of time, place, method shipping, 

payment and delivery of the product. All the above are the advantages of an online store as 

opposed to a physical store push today's businesses to set up and develop their own online 

store. 

     Our thesis describes the features, functions and settings of Drupal as a content 

management system as well as its transfer to a web and a server. Drupal enables the system 

administrator to organize the content of the website, automate some of its functions, 

communicate and interact with customers online. The products in our online store will be 

grouped according to the type, for easier identification so the customer can create his own 

basket easily. 

     In addition, because Drupal is directly linked to other technologies such as HTML, PHP, 

MySQL and the Apache server, knowledge has been gained about how to use them in 

conjunction with Drupal. Finally, the present work utilizes the Ubercart (plug-in) written in 

PHP, which offers an integrated environment for presenting and selling e-shop products. 

Along with the use of various modules the online store will be developed the most. 
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 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι σηµαντικές συντοµογραφίες που έχουν χρησιµοποιηθεί 

στο κείµενο: 

 

ΦΠΑ  Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

TCP                             Transmission Control Protocol 

ARPA                          Advanced Research Project Agency 

IP                                Internet Protocol 

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol 

WWW                         World Wide Web 

B2C                             Business to Customer 

B2B                             Business to Business 

B2G                            Business to Government 

C2G                            Customer to Government 

G2G                            Government to Government 

C2C                             Customer to Customer 

CMS                            Content Management Systems 

ASP                             Application Service Provider 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΟΡΩΝ 

Χρήση ορολογίας από ξενόγλωσση βιβλιογραφία:  

 

  

International Network        ∆ιεθνές ∆ίκτυο Υπολογιστών 

World Wide Web               Παγκόσµιος Ιστός  

 Phishing                           Υφαρπαγή Προσωπικών ∆εδοµένων 

Malware                            Βλαβερό Λογισµικό 

Netiquette                          Network + Etiquette = ∆ίκτυο + Εθιµοτυπία  

B2E                                   Επιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο  

Configuration                    Παραµετροποίηση 

Store                                  Κατάστηµα 

Settings                              Ρυθµίσεις  

Grid                                   Ηλεκτρικό ∆ίκτυο 

Tax rate                             Φόρος 

Manage field                     ∆ιαχείριση Αρχειοθέτησης  

Content                             Περιεχόµενο                                       

Search                               Αναζήτηση 

Contact form                     Φόρµα επικοινωνίας 

Add category                    Προσθέτω κατηγορία 

Main menu                        Κύριο µενού 

Add link                            Προσθέτω σύνδεσµο 

Label                                 Ετικέτα 

Path                                   Μονοπάτι 

Override                            Παραµερίζω 

Search form                       Φόρµα αναζήτησης 

Password                           Κωδικός πρόσβασης 

Structure                            ∆οµή 

Sidebar                              Ολισθαίνουσα γραµµή 

e-mail list                          Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Account                             Λογαριασµός 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

    Η παρούσα εργασία περιέχει επτά κεφάλαια καθώς και την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος µε το σύστηµα   διαχείρισης περιεχοµένου Drupal  σε πραγµατικό περιβάλλον. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικές  έννοιες  όπως στο τι είναι το διαδίκτυο, 

το  πρωτόκολλο, ο παγκόσµιος ιστός  και τι σηµαίνει η ασφάλεια διαδικτύου. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο εξηγείται η έννοια του ηλεκτρονικού καταστήµατος και παρουσιάζονται οι µορφές,  

τα χαρακτηριστικά καθώς και τα οφέλη του. Στο  τρίτο κεφάλαιο, συναντάτε για πρώτη φορά 

τον όρο   διαχείριση  περιεχοµένου(content management system). Εδώ, παρουσιάζονται τα 

είδη των συστηµάτων διαχείρισης, τα χαρακτηριστικά τους, η ιστορία  αλλά και τα κριτήρια  

της δικής  µας  επιλογής  συστήµατος του προγράµµατος  Drupal. Παρακάτω προβάλλεται η 

περιγραφή του προγράµµατος διαχείρισης αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτή-

µατα του. Προχωρώντας στο κεφαλαίο 4,περιγράφεται η εγκατάσταση του προγράµµατος 

Drupal στον server  που αγοράσαµε ,η δηµιουργία του logo και του domain το οποίο εµπερι-

έχει τα ονόµατα  µας, gkouma-tsakoniati.eu . 

   Στο κεφάλαιο πέντε, αναλύεται ο τρόπος δηµιουργίας των «αντικειµένων» της ιστοσελίδας 

δηλαδή το menu, οι κατηγορίες, τα προϊόντα και το καλάθι αγορών. Επόµενο κεφάλαιο είναι 

το έξι, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά σε εικόνες η διαδικασία παραγγελίας των προϊό-

ντων. Πιο συγκεκριµένα, πως ο πελάτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, βλέπει 

το menu και τον κατάλογο των προϊόντων µας, ξεκινώντας την αναζήτηση µε βάση τις επι-

θυµίες του, επιλέγει την κατηγορία που τον ενδιαφέρει και προχωράει στην αγορά των προ-

ϊόντων του. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η εικόνα που βλέπει ο διαχειριστής του ηλεκτρο-

νικού συστήµατος αµέσως µετά την πραγµατοποίηση πώλησης ενός προϊόντος από τον εκά-

στοτε πελάτη, µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν, τον τρόπο πληρω-

µής και αποστολής έτσι ώστε να χωρίσει τα προϊόντα σε πακέτα και να τα ταχυδροµήσει.                     

   Τέλος, στο κεφάλαιο επτά, ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος έχει την δυνατό-

τητα πλέον να παρακολουθεί τους πελάτες µε την βοήθεια του Customer Report. Μέσα από 

το οποίο φαίνεται η κατάσταση όλων των πελατών που επισκέφτηκαν το ηλεκτρονικό µας 

κατάστηµα, τις παραγγελίες που πραγµατοποίησαν, ποια προϊόντα επέλεξαν και πόσο κόστι-

σαν. Ακολουθεί αναφορά για το ΦΠΑ των προϊόντων και στο κεφάλαιο οχτώ, η εγγραφή των 

χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και η δηµιουργία του αυτοµατοποιηµένου email επι-

βεβαίωσης που θα στέλνετε στον χρήστη.  
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1 Βασικές Έννοιες  

1.1 Ορισµός & Τεχνολογία ∆ιαδικτύου  

Με τον όρο ∆ιαδίκτυο (internet), νοείται ένα σύνολο από υπολογιστές και δίκτυα που 

συνδέονται το µεταξύ τους σε ένα παγκόσµιο δίκτυο µε σκοπό την αλληλεπίδραση και την 

ανταλλαγή δεδοµένων. Η προέλευση της λέξης προέρχεται από το «∆ιεθνές ∆ίκτυο 

Υπολογιστών» και αντίστοιχα στα αγγλικά από το «International Network».  

 Πολλοί υποστηρίζουν πως  το διαδίκτυο µοιάζει µε µία «υπερλεωφόρο πληροφοριών». Αυτό 

συµβαίνει διότι παρατηρούµε πως σε καθηµερινή βάση υπάρχει µία µεγάλη διακίνηση 

πλήθους δεδοµένων σε πολλές διαφορετικές µορφές όπως η µουσική, τα βίντεο, οι εικόνες 

και ο ήχος µε αποτέλεσµα η οθόνη του υπολογιστή µας να εµφανίζει έναν πολύ µεγάλο σε 

όγκο αριθµό ψηφιακών πηγών πληροφόρησης  

Αυτό το παγκόσµιο σύστηµα συνδεδεµένων δικτύων γνωστό πλέον σε όλους µας ως 

διαδίκτυο όπως και προαναφέραµε χρησιµοποιεί µία οµάδα πρωτοκόλλων η οποία µάλιστα 

πολλές φορές είναι αρκετά καθιερωµένη. Αυτή η οµάδα πρωτοκόλλων ονοµάζεται  TCP/ IP 

και εξυπηρετεί αµέτρητους χρήστες σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι υπολογιστές οι οποίοι είναι 

διασυνδεδεµένοι στο ίδιο δίκτυο επικοινωνίας ανταλλάσσουν µηνύµατα ή αλλιώς πακέτα µε 

την βοήθεια διάφορων πρωτοκόλλων. Ενδιαφέρον είναι ωστόσο πως ο όρος διαδίκτυο 

γράφεται µε ∆ κεφαλαίο.  

 

1.2 Ιστορία ∆ιαδικτύου 

Πηγαίνοντας δεκαετίες πίσω και πιο συγκεκριµένα πριν την δεκαετία του ΄60, η επικοινωνία 

µεταξύ των υπολογιστών ήταν πολύ δύσκολη καθώς περιοριζόταν  µόνο στην ανταλλαγή απλού 

κειµένου. Η πρώτη κίνηση για την δηµιουργία του διαδικτύου έγινε κατά την διάρκεια του 

ψυχρού πολέµου και µάλιστα  από το υπουργείο εθνικής άµυνας των ΗΠΑ, η ανάγκη αυτή 

δηµιουργήθηκε από φόβο της Αµερικής για την ασφάλεια της χώρας τους καθώς ένας δορυφόρος 

µε το όνοµα σπούτνικ είχε σταλεί στο διάστηµα από την Ρωσία. Ως αποτέλεσµα οι Αµερικάνοι 

µέσω της προσπάθειας τους για να προστατευτούν  από ίσως µία πυρηνική ρωσική επίθεση 

έφτιαξαν την ARPA, η οποία ήταν µία υπηρεσία αµυντικών ερευνών (Advanced Research 

Project Agency). 

 Κύρια αποστολή της υπηρεσίας αυτής ήταν να δηµιουργηθεί ένα  δυνατό δίκτυο επικοινωνίας το 

οποίο θα επιβίωνε σε κάθε πυρηνική επίθεση κάνοντας έτσι τις στρατιωτικές δυνάµεις της 

Αµερικής να µπορούν να αναπτυχθούν τεχνολογικά. Η υπηρεσία αυτή ονοµάζεται σήµερα 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Πηγαίνοντας ακόµη λίγο πιο πίσω 

σηµαντική αναφορά  είναι επίσης και το πρώτο αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο δόθηκε 

από τον  Τζ. Λικλάιντερ (J.C.R. Licklider), ο οποίος το ανέφερε σε ένα από τα συγγράµµατα του 

ως γαλαξιακό δίκτυο. Η θεωρία αυτή µιλούσε για ένα δίκτυο υπολογιστών που θα µπορούσαν να 

ανταλλάσουν µε µεγάλη ταχύτητα δεδοµένα όντας συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Ένα δεύτερο 

ζήτηµα που θα έπρεπε να διευθετηθεί ήταν πως αν κάποιος δεχόταν επίθεση θα έπρεπε να υπήρχε 

µία δίοδος επικοινωνίας για τους υπόλοιπους υπολογιστές.  
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Έτσι, ο Πολ Μπάραν (Paul Baran) κατάφερε να σχεδιάσει ένα κατανεµηµένο δίκτυο 

επικοινωνίας το οποίο µπορούσε να χρησιµοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία. Μερικές 

ακόµη θεωρίες όπως και η θεωρία του Λέοναρντ Κλάινροκ (Leonard Kleinrock),  η οποία 

µιλούσε για την ανταλλαγή πακέτων δεδοµένων συντέλεσαν στο να δηµιουργηθεί το πρώτο 

είδος διαδικτύου.  

Το 1969 λοιπόν έχουµε την πρώτη εγκατάσταση µε 4 κόµβους όπου συνδέονται 4 µικροί 

υπολογιστές σε  τέσσερα διαφορετικά πανεπιστήµια της  Καλιφόρνιας µε ταχύτητα τα 50 

kbps µε αποτέλεσµα να έχουµε την πρώτη dial-up σύνδεση µέσω γραµµών τηλεφώνου.  

Το 1972 το σύνολο των συνδεδεµένων υπολογιστών έφτασε στους 23 και κάπως έτσι άρχισε  

και το σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου γνωστό σε όλους µας e-mail. Παράλληλα 

έχουµε και την δηµιουργία πολλών δικτύων τα οποία κάνουν χρήση  πρωτοκόλλων 

συνδεδεµένα µε το ARPANET.  

Το 1974 από µία µελέτη των Vint Cerf και Bob Kahn προκύπτει το πρωτόκολλο  TCP που 

αργότερα γίνεται TCP/IP πιο συγκεκριµένα οι ονοµασίες τους : Transmission Control 

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

∆ιαδικτύου).  

Το 1984 έχουµε ένα καινούριο σύστηµα µέσω του οποίου καταγράφονται 1000 κεντρικοί 

κόµβοι και οι υπολογιστές αρχίζουν να είναι αναγνωρίσιµοι από διευθύνσεις 

κωδικοποιηµένων αριθµών. Τέλος, το 1986 σηµαντικό  ρόλο έπαιξε και το εθνικό ίδρυµα 

επιστηµών το οποίο κατάφερε να δηµιουργήσει το  δίκτυο NSFNet . 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, πολλές χώρες συνδέονται στο NSFNET (Καναδάς, Γαλλία, 

Σουηδία, Γερµανία, Ιταλία, κ.α.). Αµέτρητα πανεπιστήµια και οργανισµοί δηµιουργούν τα 

δικά τους δίκτυα και τα συνδέουν πάνω στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να 

γίνεται γνωστό σαν INTERNET και να εξαπλώνεται µε τροµερούς ρυθµούς σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Με το πέρασµα του χρόνου όλο και περισσότερες χώρες βλέπουµε να συνδέονται 

NSFNET.  

Το 1990, βλέπουµε και την Ελλάδα να συνδέεται στο δίκτυο αυτό. Λίγο αργότερα το 

ARPANET πλέον καταργείται. Το 1993 παρουσιάζεται ο Tim Berners-Lee, ο οποίος στο 

εργαστήριο CERN στην Ελβετία αναπτύσσει τον παγκόσµιο ιστό WWW. Ταυτόχρονα 

διάφορες εταιρίες δηµιουργούν εµπορικά δίκτυα προσφέροντας Internet σε όλο τον κόσµο.  

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/13____.html  

1.3 Παράδειγµα Ταχύτητας Σύνδεσης 

Παρακάτω παρατηρούµε µία εικόνα, η οποία αντιπροσωπεύει την τριµηνιαία έκθεση της 

Akamai «State of The Internet Report» για το 3ο τρίµηνο του 2016. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της έκθεσης την πρώτη θέση στη λίστα καταλαµβάνει η Νότια Κορέα, ενώ ακολουθούν το 

Χονγκ Κονγκ και η Νορβηγία. Στην τέταρτη και πέµπτη θέση βρίσκονται η Σουηδία και η 

Ελβετία, αντίστοιχα. Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Φινλανδία και η Ολλανδία. 

Τη δεκάδα συµπληρώνει η Λετονία. Η χώρα µας ωστόσο βρίσκεται στην 69η θέση ανάµεσα 

σε 142 χώρες , σε παγκόσµιο επίπεδο, αφού οι επιδόσεις φτάνουν τα 6,9Mbps.  
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Εικόνα 1: Τριµηνιαία έκθεση της Αkamai για την ταχύτητα σύνδεσης 

 

1.4 Παγκόσµιος Ιστός 

Ο παγκόσµιος Ιστός για τον οποίο αναφορά έγινε παραπάνω  (WWW) αποτελεί µία από τις  

πιο γνωστές υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου η  οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες 

και ψηφιακά έγγραφα, αναµφισβήτητα  δεν µπορεί να συγκριθεί η ιστορία του διαδικτύου µε 

του παγκόσµιου ιστού καθώς η ιστορία του ξεκινά από το 1969 µε τον Tim Berners µέλος 

του Σερν - Κέντρο Φυσικής Υψηλής Ενέργειας προσπαθώντας µε επιτυχία να αρχειοθετήσει 

επιστηµονικά αρχεία του κέντρου.  

Για την ακρίβεια ο παγκόσµιος ιστός  είναι µια υπηρεσία του Internet που µας προσφέρει 

πληροφορίες σε µορφή υπερκειµένων, µια διασύνδεση δηλαδή πολλών µη ιεραρχηµένων 

στοιχείων που παλαιότερα ήταν αποµονωµένα. Οι µορφές των στοιχείων αυτών µπορούν να 

είναι εκτός από γραπτό κείµενου µορφή εικόνα ή και ήχου. 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: http://3gym-n-ionias.att.sch.gr/tjob/pliroforiki/web.htm 

 

1.5 Πρωτόκολλο TCP/IP 

Το TCP/IP, είναι ένα από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας για υπολογιστές 

συνδεδεµένους µε το διαδίκτυο και αποτελούν την βασική γλώσσα των υπολογιστών . Είναι 

δύο από τα κυριότερα πρωτόκολλα τα οποία χρησιµοποιούνται από το διαδίκτυο όµως δεν 

είναι τα µοναδικά. Τα αρχικά τους βγαίνουν από τις λέξεις Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, δηλαδή Πρωτόκολλο Ελέγχου Εκποµπής/Πρωτόκολλο του 

Internet. 
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Το TCP (Transmission Control Protocol) είναι για την  επικοινωνία ανάµεσα σε εφαρµογές  

Το IP (Internet Protocol) είναι την για επικοινωνία ανάµεσα σε υπολογιστές. 

 

1.6 Πρωτόκολλο http 

Http, είναι ένα ακόµη σηµαντικό  πρωτόκολλο επικοινωνίας του διαδικτύου, το οποίο, µας 

εµφανίζει τις ιστοσελίδες. Το πρωτόκολλο χρησιµοποιεί µία πολύ συγκεκριµένη διαδικασία. 

Αρχικά συνδέεται µε τον εξυπηρετητή, έπειτα κάνει ερώτηση στο εξυπηρετητή ανάλογα µε 

την εκάστοτε ανάγκη και λαµβάνει την απάντηση από τον εξυπηρετητή. Όπως φαίνεται, το  

Πρωτόκολλο http είναι µία σπουδαία τεχνολογία η οποία εξυπηρετεί την επικοινωνία µεταξύ 

των server του web και των χρηστών και είναι τόσο σπουδαία  διότι χωρίς αυτό δεν θα 

µπορούσε να υπάρξει πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 

1.7 Βασικές Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου 

Οι βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο γνωστό και ως e-

mail, οι διάφορες οµάδες συζητήσεων (όπως διάφορα φόρουµ), η µεταφορά φυσικά 

διαφόρων αρχείων (FTP), οι καθηµερινές απλές συνοµιλίες, ο παγκόσµιος ιστός όπως και 

προαναφέραµε (WWW), η τηλεδιάσκεψη αλλά και οι σύγχρονες ηλεκτρονικές πληρωµές 

αλλά και αγορές. Κάθε υπηρεσία είναι διαφορετική αλλά εξίσου σηµαντική καθώς 

εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες . 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο:http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/diadiktio/13.html 

1.8 Ορισµός Ιστοσελίδας 

Ιστοσελίδα µπορούµε να ονοµάσουµε ένα έγγραφο το οποίο µας παραθέτει εύκολα 

πληροφορίες σε διάφορες µορφές όπως εικόνα ,ήχος, βίντεο και  φυσικά σε µορφή κειµένου. 

Το είδος του εγγράφου είναι  www. πιο συγκεκριµένα µια ιστοσελίδα είναι πολλές σελίδες 

µαζί ενωµένες µεταξύ τους που παραθέτουν πληροφορίες είτε για προϊόντα είτε για 

υπηρεσίες. Πολλές  ιστοσελίδες µαζί ωστόσο οι οποίες έχουν το ίδιο όνοµα domain 

φτιάχνουν µαζί έναν ιστότοπο. 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο:https://www.supremohosting.com/ti-einai-istoselida/  

1.9 Ασφάλεια ∆εδοµένων στο ∆ιαδίκτυο  

Ξεκινώντας πολύ γενικά αλλά εξίσου σηµαντικά ένα δικαίωµα που θα έπρεπε όλοι να 

γνωρίζουµε είναι πως η προστασία για τα προσωπικά δεδοµένα κάθε ατόµου κατοχυρώνεται 

στην συνθήκη της Λισαβόνας. Σύµφωνα µε αυτή την συνθήκη κάθε άτοµο  έχει το δικαίωµα 

πρόσβασης αλλά και αλλαγής ή διόρθωσης σε στοιχεία που το αφορούν (Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. άρθρο 16. Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο8).  
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Παρόλο τα δικαιώµατα παρατηρούµε καθηµερινά παραδείγµατα παραβίασης προσωπικών 

δεδοµένων και κυρίως την κλοπή ηλεκτρονικών αρχείων. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

ατόµων που έχουν χάσει την ζωή τους εξαιτίας  της παραβίασης των πνευµατικών 

δικαιωµάτων τους ή λόγο της πορνογραφίας ακόµη και της ψευδοπροσωπίας και του 

εθισµού.  

Ένα Τρανταχτό  παράδειγµα  είναι ο Shawn Woolley o οποίος λόγω εθισµού που είχε σε ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι ρόλων αυτοκτόνησε µε πιστόλι. Όπως καταλαβαίνουµε, ο χώρος του 

διαδικτύου είναι ένας χώρος τελείως απροστάτευτος καθώς καµία αρχή δεν ελέγχει απόλυτα 

το περιεχόµενο των αρχείων πριν ακόµη δηµοσιευθούν. Αρκετοί υποστηρίζουν πως αυτός ο 

έλεγχος θα αποτελούσε ίσως λογοκρισία όµως δεν θα έπρεπε να ξεχνάµε πώς µία λογοκρισία 

η οποία θα µπορούσε µάλιστα να σώσει ακόµη και ζωές ίσως να ήταν απαραίτητη.  

Λίγα, ακόµη, παραδείγµατα τα οποία υπονοµεύουν την ασφάλεια του διαδικτύου είναι: 

 

� Η µεταφορά ιών και κακόβουλων προγραµµάτων 

� Ανακριβείς πληροφορίες από ιστοσελίδες  

� Συζήτηση µε άγνωστα άτοµα 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: ttp://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/group  

1.10 Βλαβερό Λογισµικό (Malware)  

Το βλαβερό λογισµικό ή αλλιώς malware είναι ένα λογισµικό το οποίο έχει την δυνατότητα 

κάτω από την άγνοια του κάθε χρήστη να εισβάλει στον υπολογιστή του και να προκαλέσει 

πολλών ειδών ζηµιές. Πρόκειται  συνεπώς για µία απειλή  τόσο για τον υπολογιστή όσο και 

για τον ίδιο τον χρήστη.  

Με τον όρο βλαβερό λογισµικό ωστόσο θα µπορούσαµε να αναφερθούµε και στο λεγόµενο 

scum ware το οποίο κάνει τον χρήστη να βλέπει διαφορετικά τους ιστότοπους που κάνει 

χρήση καθώς έχει την δυνατότητα να αλλάζει µε διαφηµίσεις το κανονικό και πραγµατικό 

περιεχόµενο του ιστότοπου. Το βλαβερό αυτό λογισµικό συνεπώς µπορεί να φέρει εις πέραν 

τον στόχο του µέσω πολλών βλαβερών προγραµµάτων.  

Πιο συγκεκριµένα: 

 

� Ένα από τα κυριότερα και πιο γνωστά κακόβουλα λογισµικά τα οποία µπορούν να 

εισβάλουν στο υπολογιστή µας είναι οι ιοί ή αλλιώς viruses. Κάθε ιός έχει 

διαφορετική σηµασία και δύναµη. Μπορούµε να βρούµε ιούς οι οποίοι εισβάλουν 

στον υπολογιστή µας κάνοντας τον να κολλάει ή κάποιες φορές να µην ανοίγει. 

Υπάρχουν όµως και ιοί οι οποίοι έχουν την δύναµη να κάνουν µεγαλύτερες ζηµίες 

όπως να µας αντιγράψουν αρχεία ή ακόµη και να τα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα. 

� Σηµαντικό και ως κακόβουλο λογισµικό είναι οι δούρειοι ίπποι. Το όνοµα του όπως 

είναι φανερό έχει εµπνευστεί από την Ιλιάδα. Όλοι θυµόµαστε τους πολεµιστές που 

κρύβονταν  µάσα στο ξύλινο άλογο . Έτσι και το βλαβερό αυτό λογισµικό µπορεί να 

κρυφτεί µέσα σε νόµιµα προγράµµατα τα οποία ο χρήστης χρησιµοποιεί καθηµερινά 

χωρίς κανέναν πρόβληµα συλλέγοντας έτσι χωρίς καµία υποψία ότι στοιχεία θέλει 
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από τον χρήστη όπως κωδικούς λογαριασµούς και οτιδήποτε προσωπικά δεδοµένα 

επιθυµεί. 

� Ακόµη ένα κακόβουλο λογισµικό είναι τα σκουλήκια. Ίσως το όνοµα του να 

ακούγεται αστείο αντίθετα όµως έχει την δυνατότητα να προκαλεί µεγάλη ζηµία 

ακόµη και σε ένα ολόκληρο δίκτυο. Τα σκουλήκια ή αλλιώς τα worms είναι και αυτά 

ιοί οι οποίοι µπορούν να αντιγράψουν τον εαυτό τους διαµέσου των δικτύων να 

εισχωρήσουν σε αυτό µε αποτέλεσµα να µειώσουν την ταχύτητα του ή ακόµα και να 

κλείσουν κάποιο υπολογιστή.  

� Τελευταία αλλά εξίσου σηµαντικά είναι το λογισµικό ονοµαζόµενο spyware. Από το 

όνοµα του και µόνο καταλαβαίνουµε πως το λογισµικό αυτό λειτουργεί σαν 

κατάσκοπος. Πιο συγκεκριµένα παρακολουθεί την διαδικτυακή δραστηριότητα κάθε 

χρήστη παίρνοντας πληροφορίες και στέλνοντας σου σε εταιρείες οι οποίες αρχίζουν 

να σου στέλνουν διαφηµιστικά µηνύµατα κοντά στα ενδιαφέροντα σου αφού πρώτα 

έχει ενηµερωθεί για αυτά χωρίς την άδεια σου. Το λογισµικό αυτό είναι παραπάνω 

επικίνδυνο από όσο πιστεύουµε καθώς µπορεί να αποσπάσει ακόµη και τον αριθµό 

της πιστωτικής µας κάρτας µε όλους τους κινδύνους που αυτό ελλοχεύει.  

1.11 Phishing (υφαρπαγή προσωπικών δεδοµένων)  

Το phishing, αν και σαν όρος ίσως σε πολλούς να ακούγεται άγνωστος είναι µία παγίδα την 

οποία κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει έρθει αντιµέτωπος τουλάχιστον µία φορά και ίσως 

χωρίς να το γνωρίζει. Κατά το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα, το phising, θεωρείται απάτη 

καθώς παραβιάζει ξένα δεδοµένα πείθοντας τον εκάστοτε χρήστη σε πράξη χρησιµοποιώντας 

παραπλανητικά-ψεύτικα γεγονότα ή κρύβοντας ή παραλείποντας ακόµα και κάποια αληθή 

δεδοµένα.  

Με πιο απλά λόγια ένα παράδειγµα είναι τα πλαστογραφηµένα e-mail τα οποία πολλές φορές 

ζητάνε καταχώρηση στοιχείων σε πλαστές ιστοσελίδες οι οποίες φαίνονται αληθινές µε 

στόχο την εξαπάτηση ανυποψίαστου κοινού.  

Πιο συγκεκριµένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι κάποια e-mail  τα οποία έρχονται 

από τράπεζες  και για την επίλυση κάποιου προβλήµατος ή πολλές φορές µε την επινόηση 

κάποιας επιβεβαίωσης λογαριασµού ή και προσφοράς ζητάνε στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµα, 

κωδικούς, λογαριασµούς και αριθµό ταυτότητας µε αποτέλεσµα να εισβάλουν στον προσω-

πικό σου λογαριασµό και να µεταφέρουν χρηµατικά ποσά από λογαριασµό σε λογαριασµό. 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA% 

CF%84%CF%85%CE%BF#Phishing  

 Μερικά παραδείγµατα εκτός των παραπλανητικών e-mail, όπου µπορεί να υπάρξει το 

phishing είναι : 

 

� Η χρήση µολυσµένου φυλλοµετρητή από προγράµµατα που αντιγράφουν  από τους 

χρήστες στοιχεία που χρησιµοποιούν ίσως για την είσοδο του σε αυτές. 

� Μέσα σε ιστοσελίδες γεµάτες µε αναληθή προϊόντα και πληροφορίες   

� Και τέλος κατά το φυλλοµέτρηµα οποιασδήποτε ιστοσελίδας µολυσµένη από ιό  
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1.12 Τρόποι Αποφυγής Μόλυνσης από Ιούς 

Είναι ευρέως γνωστό πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία για όλους τους ιούς. 

Συνεπώς µερικοί τρόποι αποφυγής την µόλυνσης από ιό πιθανότατα να είναι οι 

παρακάτω: 

 

� Κάνουµε πάντα λεπτοµερή έλεγχο του εκάστοτε αποστολέα µηνύµατος. 

� Επιβεβαιώνουµε πάντα την αξιοπιστία οποιουδήποτε οργανισµού που µας έχει στείλει 

έκκληση βοήθειας ή προσφοράς . 

� Κάνουµε πάντα έλεγχο για το κατά πόσο είναι νόµιµα κάποια φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα. 

� Αποφεύγουµε την ενεργοποίηση συνδέσµων από µηνύµατα αµφιβόλου προελεύσεως. 

� Σε περίπτωση εισαγωγής ψευδώνυµου επιλέγουµε όνοµα άσχετο µε τα προσωπικά 

µας στοιχεία  

� Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουµε πως οι τράπεζες και οι σοβαροί οργανισµοί κάνουν 

χρήση του πρωτοκόλλου ασφαλείας https και όχι http. 

Παρόλο την πρόληψη ωστόσο ένας χρήστης µπορεί πολύ εύκολα να ξεγελαστεί και να 

κολλήσει έναν από τους ιούς. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν τα αντιικά γνωστά σε όλους ως 

antivirus. Τα antivirus είναι ένα ειδικό είδος λογισµικού και έχει δηµιουργηθεί για να 

προστατεύει τον υπολογιστή από την µόλυνση χωρίς την άδεια του χρήστη καθώς εισβάλουν 

µόνα τους µέσα στην µνήµη παραµένουν εκεί και ανιχνεύουν µολύνσεις σε πραγµατικό 

χρόνο. 

                          

1.13 Ασφαλείς Συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο  

Όλο και περισσότερο ο σύγχρονος κόσµος οδηγείται στις  ηλεκτρονικές συναλλαγές του 

διαδίκτυο. Μερικές από αυτές τις συναλλαγές είναι η αγορά προϊόντων η δωρεά χρηµατικού 

ποσού σε οργανισµούς, η πληρωµή λογαριασµών καθώς και η κατάθεση χρηµατικού ποσού 

σε άλλο χρήστη. Παρατηρούµε λοιπόν πως όλες αυτές οι συναλλαγές έχουν ένα κοινό 

στοιχείο την χρεωστική-πιστωτική κάρτα. Με την χρήση αυτής της κάρτας είµαστε 

υποχρεωµένοι να εισάγουµε κάποια στοιχεί όπως  τον αριθµό λογαριασµού και την επωνυµία 

µας. Στοιχεία τα οποία έχοντας πρόσβαση κάποιος άλλος θα µπορούσε πιθανότατα να 

πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή. 

 Για αυτό τον λόγο παραθέτουµε παρακάτω κάποιες συµβουλές που θα µπορούσαν να 

αποτρέψουν µία πιθανή απάτη και να οδηγήσουν σε ασφαλές συναλλαγές . 

 

� Αποφυγή ηλεκτρονικών αγορών από δηµόσιους υπολογιστές όπου γίνεται χρήση από 

πολλούς χρήστες. 

� Παρατήρηση ενεργοποιηµένου λουκέτου στο κάτω δεξί µέρος του φυλλοµετρητή. 



25 

 

� Απόκτηση µέτρων ασφαλείας όπως firewall και antivirus.  

� Επικοινωνία µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα πριν από κάθε αγορά.  

� Εκτύπωση αποδείξεων από όλες τις ηλεκτρονικές σας αγορές.  

� Πραγµατοποίηση συναλλαγών από site  τα οποία όπως  έχουµε είδη αναφέρει έχουν 

κατάληξη https καθώς το s είναι το πρωτόκολλο ασφάλειας. 

� Σύγκριση των site για τυχόν αναληθή . 

� Χρήση προπληρωµένης κάρτας καθώς ο χρήστης καταθέτει αυτός όσο χρήµατα 

επιθυµεί έτσι ώστε να κάνει την αγορά του. 

� Συνεχής επικοινωνία µε την τράπεζα και αποστολή µηνύµατος στο κινητό για κάθε 

συναλλαγή. 

� Συχνή εξέταση του υπολογιστή µας για τυχόν ιούς και ειδικά πριν από κάθε 

συναλλαγή. 

 

1.14 Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Κάθε χρήστης επιθυµεί ένα ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρόλο που µία απειλή 

είναι πάντα πιθανή υπάρχουν αρκετοί τρόποι µέσω των οποίων θα µπορούσαµε να 

µειώσουµε τον κίνδυνο και να προστατευτούµε από έναν ιό ή από µία προσπάθεια hacking.  

Παρακάτω ,λοιπόν, θα δούµε πώς µπορούµε να επιτύχουµε ένα ασφαλές ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο: 

 

� Αρχικά το πρώτο που θα µπορούσε να πράξει ένας χρήστης είναι η δηµιουργία 

διαφορετικών e-mail για κάθε χρήση. Θα µπορούσε δηλαδή να διαχωρίσει τα e-mail  

του σύµφωνα µε µία σειρά σηµαντικότητας. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα 

πράγµατα αν κάθε χρήστης είχε ένα λογαριασµό  για την δουλεία του  και έναν για 

τους φίλους του και για διάφορες άλλες ιστοσελίδες ψυχαγωγίας. Με αυτόν τον 

τρόπο αν κάποιος µέσω ενός κακόβουλου συνδέσµου ή διαφήµισης προσπαθούσε να 

εισβάλει στον λογαριασµό σας και να αντιγράψει προσωπικά στοιχεία θα επηρέαζε 

τον έναν σας λογαριασµό που θα είχατε κατά επιλογή σας πιο εκτεθειµένο (π.χ. 

λογαριασµός φίλων-ψυχαγωγίας) αφήνοντας έτσι τον δεύτερο αλλά πιο σηµαντικό 

σας λογαριασµό (π.χ. λογαριασµός εργασίας )απόλυτα ασφαλή. 

� Επίσης σηµαντικό είναι και η διαφορετικότητα στους κωδικούς. Κάθε χρήστης θα 

πρέπει να επιλέξει διαφορετικούς κωδικούς για κάθε λογαριασµό αλλά και 

ταυτόχρονα µοναδικούς  

� Προσοχή πρέπει να δοθεί βέβαια και στο phishing του οποίου τον όρο αναλύσαµε σε 

παραπάνω πληροφορίες. 
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� Η προσοχή επιπλέον στο άνοιγµα συνηµµένων αρχείων αλλά και η σάρωση για 

εύρεση πιθανού ιού µετά το άνοιγµα κάθε αρχείου θα µπορούσαν να βοηθήσουν 

αρκετά στην προστασία του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου.   

� Ακόµη µία σηµαντική αδυναµία που παρατηρούµε καθηµερινά από αµέτρητους 

χρήστες είναι η χρήση δηµόσιων Wi-Fi και οι συναλλαγές µέσω αυτών. Η αποφυγή 

όµως των δηµόσιων αυτών δικτύων θα έπρεπε να περιοριστεί καθώς η έκθεση των 

προσωπικών σας στοιχείων είναι ακόµη  µεγαλύτερη.    

� Τέλος, µία πολύ χρήσιµη συµβουλή η οποία όµως ευθύνεται σε λίγο πιο 

προχωρηµένους χρήστες και για αρχεία µε µεγάλη σπουδαιότητα θα µπορούσε να 

είναι η κρυπτογράφηση των επιθυµητών αρχείων µε αποτέλεσµα να  µην µπορούν να 

διαβαστούν-παραβιαστούν  από ανεπιθύµητους αναγνώστες . 

 

1.15 Cookies  

Τα cookies, είναι αρχεία κειµένου τα οποία δίνουν την άδεια στους ιστότοπους να µπορούν 

να κάνουν αποθήκευση διάφορων ανώνυµων πληροφοριών µε αποτέλεσµα όταν ο χρήστης 

ξανά περιηγηθεί στον ίδιο ιστότοπο αυτός να θυµάται τον χρήστη και κάποια από τα στοιχεία 

του όπως κωδικούς ,ονοµασίες και προτιµήσεις.  

Για να δώσουµε ένα παράδειγµα : 

Έστω ότι περιηγείστε σε µία σελίδα κοιτώντας εστιατόρια για τη Νάξο και σας βγάζει να ε-

πιλέξετε αν θέλετε να κάνετε αποδοχή χρήση των cookies και πατάτε ναι. Λίγο αργότερα κά-

νετε είσοδο σε µία ακτοπλοϊκή εταιρία και εκτός από την αναζήτηση για να επιλέξετε προο-

ρισµό σας παρουσιάζονται και κάποιες προσφορές για πτήσεις στη Νάξο. Αυτό σηµαίνει πως 

έχοντας κάνει αποδοχή στην ερώτηση για τα cookies, η εκάστοτε εταιρεία έχει αποθηκεύσει 

τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, τις πληροφορίες της σελίδας και των προσωπικών στοιχεί-

ων που έχετε εισάγει όπως η ηµεροµηνία για την κράτηση στο εστιατόριο και τα στοιχεία 

σας πιθανών κατά την κράτηση σας. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο εκδοχές, πρώτων 

η εταιρεία µπορεί να µοιραστεί τις πληροφορίες που πήρε από εσάς µε συνεργαζόµενες εται-

ρίες όπως η σελίδα εστιατορίου µε την ακτοπλοϊκή και δεύτερον η ίδια εταιρία µε την είσοδο 

σας πάλι στην ίδιας της σελίδα να σας ξανά προτείνει αντίστοιχα εστιατόρια στη Νάξο. Είναι 

φανερό συνεπώς πόσες χρήσιµες δυνατότητες παρέχουν στο web. ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό 

τόπο: http://www.news.gr/tech/internet/article/147298/ti-einai-ta-cookies-sto-diadiktyo-kai-pos.html 

1.16  Κρυπτογράφηση 

Η κρυπτογράφηση, αποτελεί έναν από τους τρόπους  όπου µπορούµε να προστατεύσουµε 

αρχεία που στέλνουµε  µε την προσωπική  µας αλληλογραφία καθώς µπορούµε να 

µετατρέψουµε ένα κείµενο, ένα αρχείο ή και έναν αριθµό σε όποια µορφή θέλουµε έτσι ώστε 

να µην είναι δυνατή η ανάγνωση τους από τρίτους αν δεν έχουν το κλειδί της 

κρυπτογράφησης. Υπάρχουν πολλά είδη κρυπτογραφήσεων ας δούµε όµως ένα πολύ απλό 

παράδειγµα για να καταλάβουµε τι εννοούµε .   
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Ένας τρόπος κρυπτογράφησης είναι να αντικαταστήσουµε κάθε γράµµα  της φράσης µας µε 

το αµέσως επόµενο που βρίσκετε δεξιά στο πληκτρολόγιο. Ακολουθεί παράδειγµα της λέξης 

διοίκησης . 

αναφορά ------>σµσγπτσ 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση αρκεί ο αναγνώστης να γνωρίζει πως κάθε γράµµα έχει 

αντικατασταθεί µε το γράµµα που βρίσκετε δεξιά στο πληκτρολόγιο και αυτό είναι και το 

κλειδί.  

 

1.17  RSS (Really Simple Syndication)  

Το RSS που τα αρχικά του βγαίνουν από τις λέξεις Really Simple Syndication αφορά κυρίως 

πλήθος πληροφοριών µε σκοπό την ενηµέρωση του χρήστη. Πιο συγκεκριµένα είναι ένα 

πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει την συλλογή πληροφοριών που επιθυµεί ο χρήστης όπως 

διάφορα άρθρα, ειδήσεις, εικόνες και βίντεο. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται στον 

υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δικτυακών σελίδων όπου υπάρχουν.  

Όλες αυτές οι πληροφορίες ενηµερώνονται καθηµερινά έχοντας τις καθηµερινές ειδήσεις 

αυτόµατα. Αυτό µπορεί να συµβεί µέσω πολλών προγραµµάτων που κυκλοφορούν στο 

εµπόριο άλλα δωρεάν και άλλα µε κάποια συνδροµή.  

 

Μερικά από αυτά είναι : 

 

� Active Web Reader, υποστηριζόµενα από Windows 

� The Big Feed, υποστηριζόµενα από Windows 

� FeedExplorer, υποστηριζόµενα από Windows 

� FeedReader, υποστηριζόµενα από Windows 

� BottomFeeder, υποστηριζόµενα από Windows | Mac | Unix | Linux 

� NewsReader, υποστηριζόµενα από Mac 
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2 Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

2.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο  

Στις µέρες µας, κάθε νέα και παλιά επιχείρηση για να µπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στην 

κοινωνία χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό εµπόριο το οποίο περιλαµβάνει  την αγορά και τη 

πώληση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Το γνωστό πλέον σε όλους 

µας e-commerce, το οποίο είναι ένα υποσύνολο της στρατηγικής του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν η αλλιώς e-Business µιας επιχείρησης. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο πολλοί θα µπορούσαν να το παρουσιάσουν ως µία απλή επιχείρηση 

σε ένα διαδικτυακό τόπο. Η έννοια του όµως είναι κάτι πολύ παραπάνω όπως και οι µορφές 

του. Η ηλεκτρονική τράπεζα, η εύρεση επαγγέλµατος, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, 

µία δηµοπρασία, η αγορά µιας µετοχής και γενικότερα η ηλεκτρονική διακίνηση 

πληροφοριών είναι µερικά από τα πιο σπουδαία παραδείγµατα που θα µπορούσαν να 

εξηγήσουν καλύτερα την σηµασιολογία του ηλεκτρονικού εµπορίου.   

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε επίσης δύο παραδείγµατα κερδοφόρων επιχειρήσεων όπως 

είναι η DELL και η AMAZON οι οποίες δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στο χώρο του ηλε-

κτρονικού εµπορίου. Στο χώρο θα συναντήσουµε βέβαια και µικρότερες εταιρίες αλλά και 

ελεύθερους επαγγελµατίες όπως για παράδειγµα και η δική µας µικρή ατοµική επιχείρηση 

που θα αναλύσουµε και σχεδιάσουµε τον διαδικτυακό της τόπο. Τέλος ας µην ξεχνάµε και 

τις επιχειρήσεις που δεν αποσκοπούν  στο κέρδος όπως κάποιες δηµόσιες υπηρεσίες. (Dave 

Chaffey, «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», 

Εκδόσεις Κλειδάριθµος ) 

 

2.2 Μορφές Ηλεκτρονικού Εµπορίου  

Οι ηλεκτρονικές εµπορικές διαδικασίες διακρίνονται σε έµµεσες και άµεσες. 

 

  

� Στο έµµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο µόνο η διαδικασία παραγγελίας πραγµατοποιείται 

µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διανοµή των προϊόντων διεκπεραιώνεται µε 

συµβατικό, παραδοσιακό τρόπο.  

� Στο άµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο όλα τα στάδια της εµπορικής διαδικασίας, δηλαδή οι 

παραγγελίες, η πληρωµή και η παράδοση, πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών 

µέσων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το άµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά άυλα αγαθά 

και υπηρεσίες.  
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 Συνοπτικός πίνακας που αφορά όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που θα αναλυθούν στην 

συνέχεια: 

 

 Επιχείρηση  

(Business) 

Καταναλωτής 

(Customer)  

Κράτος  

(Government) 

Επιχείρηση  B2B (business to 

business) 

B2C (business to 

customer) 

B2G (business to 

government) 

Καταναλωτής  C2B (customer to 

business) 

C2C (customer to 

customer) 

C2G (customer to 

government) 

Κράτος  G2B (government 

to business) 

G2C (government to 

customer) 

G2G (government to 

government) 

Πίνακας 1: Εµπλεκόµενοι φορείς ηλεκτρονικού εµπορίου 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο κατηγοριοποιείται βάση των άµεσα ενδιαφερόµενων προσώπων τα 

οποία  είναι ο πωλητής, ο αγοραστής και οι δηµόσιες αρχές. 

  

2.2.1 Business to Customer (B2C) 

Η κατηγορία η οποία αφορά όλες τις  εφαρµογές  του ηλεκτρονικού εµπορίου και πρόκειται 

για λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο  είναι η επιχείρηση µε καταναλωτή η .αλλιώς business to 

customer (B2C). Πιο συγκεκριµένα ο εκάστοτε καταναλωτής  µπορεί να βρει πληροφορίες 

από ιστοσελίδες για πολλά προϊόντα, να προβεί σε παραγγελία και αγορά µέσω πιστωτικής η 

χρεωστικής κάρτας και να παραλάβει αρκετά γρήγορα τα προϊόντα του η ακόµα και αµέσως 

αν αυτά είναι σε ψηφιακή µορφή. Πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών 

περιοδικών, εφαρµογών και αεροπορικά εισιτήρια αποτελούν µερικά από τα παραδείγµατα 

που ένας πωλητής µπορεί να προσφέρει  σε έναν αγοραστή έτσι ώστε να υπάρξει 

ηλεκτρονικό εµπόριο επιχείρησης µε καταναλωτή 

. 

2.2.2 Business to Business (B2B) 

Επιχείρηση µε  επιχείρηση η αλλιώς business to business είναι η επόµενη µορφή 

ηλεκτρονικού εµπορίου η οποία αφορά συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων. Πρόκειται 

συνήθως για αγορά προµηθειών και για χονδρικό εµπόριο. Ένα δίκτυο µε παραγγελίες από 

τους προµηθευτές , η παραλαβή τιµολογίων, οι πληρωµές και γενικά διευκολύνσεις σε 

τέτοιες διεργασίες είναι διαδικασίες που γίνονται µε επιτυχία σε αυτό το είδος ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Σηµαντικό είναι  να αναφέρουµε πως το εµπόριο  επιχείρηση µε επιχείρηση είναι 

το µεγαλύτερο σε ποσοστό διεξαγωγής ηλεκτρονικού εµπορίου. 
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2.2.3 Business to Government (B2G) 

Η επόµενη κατηγορία είναι ακόµη σε πρόωρα βήµατα αλλά επεκτείνεται ραγδαία και αφορά 

συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις και σε δηµόσιους φορείς. Η επιχείρηση µε κράτος  η 

αλλιώς business to government όπως είναι και η επίσηµη ονοµασία αυτής της µορφής 

ηλεκτρονικού εµπορίου εξυπηρετεί την συναλλαγή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων 

µε φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Ένα πολύ ευρέως γνωστό παράδειγµα είναι το TAXIS το 

οποίο είναι σε λειτουργία από το 2007 στην Ελλάδα και µέσω αυτού γίνεται υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων, υποβολή του Ε9,δηλώσεις ΦΠΑ κλπ. 

 

2.2.4 Business to Employee (B2E) 

Ενδοεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εµπόριο ή αλλιώς B2E είναι και αυτό µία µορφή 

ηλεκτρονικού εµπορίου που στόχο έχει την αποτελεσµατική λειτουργία των δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης. Πρακτικά υπάρχουν κάποιες λειτουργίες που αφορούν τα εσωτερικά 

δίκτυα µιας επιχείρησης όπως η επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασίας, ηλεκτρονικές 

δηµοσιεύσεις και δηµοσίευση παραγωγικοτήτων. Οι δραστηριότητες ποικίλουν από πώληση  

εταιρικών αγαθών σε υπαλλήλους µέχρι online εκπαίδευση και δραστηριότητες σχεδίασης 

που αφορούν συνεργασία πολλών ατόµων. 

 

2.2.5 Customer to  Government (C2G) 

H µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου µε κράτος ή αλλιώς customer to government C2G αφορά 

και αυτό συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών. Αυτή η µορφή 

ηλεκτρονικού εµπορίου αναµένεται να έχει µεγάλη ανάπτυξη καθώς  ολοένα και 

περισσότερες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενηµέρωσης παρέχονται από κρατικούς φορείς 

internet. 

 

2.2.6 Government to Government (G2G) 

Κράτος µε κράτος ή αλλιώς government to government G2G αφορά συναλλαγές και 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών. 

 

2.2.7 Customer to Customer (C2C) 

Η συναλλαγή µεταξύ καταναλωτών ή customer to customer είναι η περίπτωση όπου ο 

εκάστοτε καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές αντικείµενα και υπηρεσίες. 

Οι συναλλαγές αυτές γίνονται συνήθως µέσω κάποιας διαδικτυακής εταιρίας όπως η Amazon 

και το EBay. Γνωστά παραδείγµατα είναι οι δηµοπρασίες σε πραγµατικό χρόνο υποβολής 

προσφορών και  αγγελίες σε ιστοσελίδες σε διαδραστικό περιβάλλον για τον αγοραστή και 

τον πωλητή.  
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2.2.8 Mobile Commerce  

Τέλος, αυτή η µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου αναφέρεται στην χρήση συσκευών ασύρµατης 

επικοινωνίας όπως το κινητό τηλέφωνο και οι φορητοί υπολογιστές για πραγµατοποίηση 

συναλλαγών στον παγκόσµιο ιστό. Στόχος της µορφής αυτής είναι η ανάπτυξη πωλήσεων, η 

συχνότητα αγοράς , αύξηση πελατών, η έρευνα αγοράς κτλ. 

 

2.3 Ορισµός Hλεκτρονικου Καταστήµατος  

Με απλά λόγια, το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένας διαδικτυακός τόπος όπου 

πραγµατοποιούνται πωλήσεις και αγορές, αφορά πωλητές και αγοραστές και πολλές φορές 

δεν διαφέρει από ένα φυσικό κατάστηµα. Είναι µία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να 

"επιβιώσουν" στον ανταγωνισµό και στον παρόντα χρόνο να κάνουν τις στρατηγικές 

επιλογές για την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές τους.  

O διαδικτυακός τόπος που λαµβάνει χώρα ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι γνωστός πλέον 

στους περισσότερους από εµάς ως e-shop. Ένα e-shop ,λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε πως 

αφορά πωλήσεις σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό 

τόπο:https://www.cosmo-one.gr/educommerce/?page_id=280 

 

 

Εικόνα 2: Ηλεκτρονικό κατάστηµα 

 

Είναι σπουδαίο να αναφέρουµε πως τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, προσφέρουν πλέον 

ηµερησίως χιλιάδες προϊόντα και υπόσχονται χαµηλότερες τιµές. Ανάλογα µε τα 

προσφερόµενα είδη, ο µελλοντικός πελάτης µπορεί να αναζητήσει ανάµεσα σε πολλά 

οµοειδή, το συγκεκριµένο είδος που επιθυµεί, να µάθει την τιµή και τον χρόνο αποστολής 
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(εάν το παραγγείλει), να το δει σε εικόνες (ορισµένες φορές και σε βίντεο) και να κάνει και 

σχετικές συγκρίσεις τιµών.  

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

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

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

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

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

κάρτας ή µε την χρήση της αντικαταβολής ή Paypal. Αναλογιστείτε λοιπόν τα 

πλεονεκτήµατα τόσο για τον πωλητή όσο και για τον καταναλωτή αλλά και τα 

µειονεκτήµατα που µπορεί η τεχνολογία αυτή να προκαλέσει. 

 

2.4 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι αρκετά τα πιο σηµαντικά είναι η 

γρήγορη πλοήγηση, απλότητα και ευκολία στους τρόπους αγοράς και πληρωµής µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να φέρουν πολλούς επισκέπτες και κατά συνέπεια πελάτες σε ένα e-

shop. Αναλυτικά :  

 

2.4.1 Πλοήγηση  

Ας σκεφτούµε τον ίδιο µας τον εαυτό να είµαστε έξω από ένα όµορφο κατάστηµα σε ένα 

κεντρικό µέρος µε ενδιαφέροντα πράγµατα. Μπαίνοντας µέσα σε ένα εύχρηστο χώρο 

αρχίζουµε την περιήγηση έτσι ώστε να βρούµε το προϊόν που επιθυµούµε να αγοράσουµε, να 

κάνουµε έρευνα αγοράς ή ακόµη και να χαζέψουµε για κάποια ενδεχόµενη µελλοντική 

αγορά. Αντίστοιχα λοιπόν εντοπίζοντας εύκολα ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα πλοηγούµαστε 

στην ηλεκτρονικό χώρο όπως και σε ένα φυσικό κατάστηµα σκεπτόµενοι κάποια αγορά. Η 

ολοκλήρωση µιας παραγγελίας είναι µια απαραίτητη και ζωτικής σηµασίας διαδικασία για 

την επιτυχία µιας σελίδας e-commerce. Είναι σηµαντικό η διαδικασία λήψης αυτή να είναι 

εύκολη και δοµηµένη σε απλά βήµατα ώστε να µην κουράζει ή µπερδεύει τον αγοραστή.  

 

2.4.2 Αποτελεσµατική Αναζήτηση 

Η φόρµα αναζήτησης είναι πολύ σηµαντική για ένα e-shop. Θα πρέπει να είναι καλά 

σχεδιασµένη έτσι ώστε να δίνει στον αγοραστή όλες τις πιθανές επιλογές αγοράς ή πώλησης. 

Οι επιλογές αυτές µπορούν να είναι πολλές ή περιορισµένες και η βελτιστοποίηση τους 

οδηγεί σε αύξηση της δηµοτικότητας της ιστοσελίδας. 

 

2.4.3 Κατηγορίες Προϊόντων 

Η κατηγοριοποίηση προϊόντων και η δηµιουργία λίστας αποτελούν ένα από τα 

χαρακτηριστικά ενός e-shop και πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να προσφέρουν στον 

πελάτη εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα. 
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2.4.4 Τρόποι Πληρωµής 

Η επιλογή του τρόπου πληρωµής είναι καίριας σηµασίας για ένα e-shop. Οι πελάτες 

προτιµούν ένα site µε εύκολη πρόσβαση και νοιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουν τις 

αγορές τους χρησιµοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα ή τον PayPal λογαριασµό τους. 

 

2.4.5 Τρόπος Παράδοσης Προϊόντων 

Ένα e-shop, πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους τρόπους 

παράδοσης των προϊόντων. Πολύπλοκοι τρόποι παράδοσης µειώνουν την 

αποτελεσµατικότητα του site και κατ’ επέκταση τους πελάτες του. 

 

2.4.6 Κοινωνική ∆ικτύωση 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ σηµαντικά για τη διάδοση µιας σελίδας ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Για το λόγο αυτά θα πρέπει να συνδέονται και να παραπέµπουν µε τη σελίδα. 

 

2.4.7 Γραµµατοσειρές και Επιφάνειες 

Μεγαλύτερες γραµµατοσειρές κάνουν ένα site πιο εύκολο στη χρήση ενώ οι πλούσιες 

επιφάνειες το κάνουν να φαίνεται πιο όµορφο µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 

επισκεψιµότητα του και τα σχόλια των πελατών. 

 

2.5 Οφέλη Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

� Οι  επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε πελάτες που βρίσκονται 

παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος. 

� Ο προµηθευτής µπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη 

«ενδιάµεσων». 

� Όσο αυξάνεται ο αριθµός των πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, τόσο 

µειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησής τους. 

� Το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που επιτρέπει 

την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 24ωρο. 

� Οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες του διαδικτύου για 

προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης 

και πωλήσεων. 

� Καθώς η επιχείρηση ανοίγει ένα νέο κανάλι πωλήσεων µε πελάτες από όλο τον 

κόσµο και όχι µόνο εκείνους που γνωρίζουν το φυσικό κατάστηµα. 

� Άµεση ικανοποίηση των πελατών και άµεση ενηµέρωση των πελατών 

καθώς µπορούν να ενηµερωθούν άµεσα για καινούρια προϊόντα, υπηρεσίες, νέα 
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της εταιρίας αλλά και χρήσιµο περιεχόµενο που θα µετατρέψει τους επισκέπτες 

της σελίδας σας σε πελάτες. 

� Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών ώστε να 

απελευθερώνεται χρόνος και να αξιοποιείται καλύτερα σε άλλες ενέργειες. 

 

2.6 Πλεονεκτήµατα των Online Πωλήσεων  

Στο σηµερινό κόσµο του εµπορίου σχεδόν τα πάντα µπορούν να πωληθούν µέσω του 

διαδικτύου ενώ σε ορισµένες εµπορικές δραστηριότητες εξακολουθεί να απαιτείται η ύπαρξη 

ενός φυσικού καταστήµατος προκειµένου να πραγµατοποιούνται οι πωλήσεις ορισµένων 

προϊόντω000 

.00ν , ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτεται η  επιλογή της online  πώλησης, είτε 

παράλληλα σε ένα ήδη υπάρχον φυσικό κατάστηµα είτε ως κύριο µέσο πωλήσεων.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των online πωλήσεων σε σχέση µε τις πωλήσεις από φυσικά 

καταστήµατα είναι τα εξής: 

� Χαμηλότερο κόστος έναρξης από ένα φυσικό κατάστημα στο οποίο υπάρχουν έξοδα 

ενοικίου, μισθοδοσίας, έξοδα ασφάλισης προσωπικού πολύ υψηλότερα σε σχέση με ένα  

κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

� Αλλαγές με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένα άλλο πρόσθετο πλεονέκτημα των επιχειρήσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να γίνουν αλλαγές. Πάρτε 

για παράδειγμα την αλλαγή της τιμής ενός προϊόντος. Σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικού 

εμπορίου η τιμή μπορεί να αλλάξει απλώς τροποποιώντας την ένδειξη στο σχετικό  πεδίο 

τιμής του προϊόντος. Σε ένα φυσικό κατάστημα μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει  η ταμπέλα 

σε κάθε προϊόν, η τιμή στο ράφι, ακόμη και στο σύστημα απογραφής. 

� Δυνατότητα πρόσβασης στον πελάτη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ο 

μεγάλος αριθμός των δυνητικών πελατών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Η 

ύπαρξη αποκλειστικά ενός φυσικού καταστήματος μειώνει τον αριθμό των πιθανών 

πελατών κατά πολύ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

χρησιμοποιούν σήμερα το διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά  1 

δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν  πρόσβαση στο κατάστημά σας. Συγκρίνετε τώρα αυτόν 

τον αριθμό με τον πληθυσμό μιας πόλης όπως η Αθήνα και δείτε πόσο αυξάνεται το 

δυνητικό σας πελατολόγιο. 
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2.7 Ηλεκτρονικό Εµπόριο & Ηλεκτρονικό Κατάστηµα 

Ο περισσότερος κόσµος που ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν γνωρίζει καλά τον 

χώρο του διαδικτύου και κυρίως, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπου κάνουν τα πρώτα τους 

βήµατα online και δεν απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό για το ηλεκτρονικό τους 

κατάστηµα, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να µην µπορεί να αποφύγει κάποια λάθη.  

Tα σηµαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: 

� Άγνοια του internet marketing 

Ελάχιστος κόσµος είναι εξοικειωµένος µε internet marketing στρατηγικές. Λίγοι γνωρίζουν 

πώς να προωθήσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστηµα αποτελεσµατικά µέσω των µηχανών 

αναζήτησης Το θέµα είναι πως το internet marketing είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία 

ενός online καταστήµατος. ∆εν είναι µόνο το θέµα της προβολής που φυσικά είναι πολύ 

σηµαντικό, αλλά και το θέµα του ποσοστού µετατροπής και όλων εκείνων των µικρών αλλά 

αποτελεσµατικών τεχνικών, που µπορούν να εκτοξεύσουν τα κέρδη µιας ιστοσελίδας. 

� Φτωχή εξυπηρέτηση πελατών 

Η δυνατότητα επικοινωνίας, µε τηλέφωνο χωρίς χρέωση, η απάντηση στα emails µέσα σε 

λίγες ώρες, η εγγύηση επιστροφής χρηµάτων και η τηλεφωνική επικοινωνία µε στους 

πελάτες µετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας για επιβεβαίωση είναι πολλά από αυτά που 

µπορούµε να βάλουµε στην λίστα µιας καλής εξυπηρέτησης. Η ποιοτική εξυπηρέτηση 

πελατών είναι από τους κινητήριους µοχλούς του viral marketing. 

� Υποχρεωτική Εγγραφή 

Αρκετά ηλεκτρονικά καταστήµατα απαιτούν την εγγραφή των πελατών τους πριν να 

µπορέσουν να αγοράσουν κάποιο προϊόν. Η λογική πίσω από αυτήν την συµπεριφορά 

κρύβεται στον εµπλουτισµό του newsletter και στο email list building. Όµως ο πελάτης 

πολλές φορές µπορεί να το δει ως εµπόδιο αφού θα πρέπει να εγγραφεί, να διαλέξει 

username, να διαλέξει password, πιθανότατα να περιµένει email επιβεβαίωσης, να κάνει click 

στο email επιβεβαίωσης, να εισάγει username, να εισάγει password και να µην έχει χρόνο ή 

να βαρεθεί να προχωρήσει αυτήν τη διαδικασία µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιεί την 

αγορά και το ηλεκτρονικό κατάστηµα να χάνει την πώληση. 

� Κρυµµένα Κόστη 

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα εµφανίζουν την τελική τιµή του προϊόντος, ένα βήµα πριν 

ο πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία, κοινώς κατά την διάρκεια του checkout. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να δηµιουργεί εκνευρισµό στον καταναλωτή .Στην αρχή εµφανίζεται η τιµή 

καταλόγου και µόλις πάει να πληρώσει προστίθεται ο φόρος και τα έξοδα αποστολής. Έτσι, ο 

πελάτης βλέπει µια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε στο µυαλό του, κάποιοι µπορεί να 

προχωρήσουν την αγορά ενώ κάποιοι άλλοι µπορεί να αποχωρήσουν νιώθοντας ότι τι 

σύστηµα τους κορόιδεψε.  
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� Φτωχές Περιγραφές & Έλλειψη Ανανεώσεων Προϊόντων  

Η περιγραφή µαζί µε την φωτογραφία σχηµατίζουν την εικόνα του πελάτη για το προϊόν. 

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όµως πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα κάνουν λάθος και 

δεν αναλύουν την περιγραφή όσο θα έπρεπε. Επίσης, η παρουσία νέων προϊόντων είναι πολύ 

σηµαντική για το ηλεκτρονικό εµπόριο. ∆ίνει κίνητρο στους πελάτες να επισκέπτονται συχνά 

το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα και δίνει την αίσθηση του δραστήριου website.Ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα που προσφέρει τα ίδια προϊόντα για µήνες θεωρείται «νεκρό» και 

παρουσιάζει µία σταδιακή πτώση στις επισκέψεις και στις πωλήσεις. 

 

2.8 Προβλήµατα Πελατών και Καταστηµάτων 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κέντρων Καταναλωτή, οι περισσότερες επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες που δραστηριοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν 

παρουσιάζουν τα επιθυµητά ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Μερικά από τα 

προβλήµατα αναφέρονται παρακάτω : 

• Ένας παράγοντας είναι ο φόβος των πελατών µήπως το προϊόν που τελικά θα 

παραλάβουν δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τους. ∆ιότι δεν υπάρχει 

άµεση επαφή µε το προϊόν αλλά και τι εγγυήσεις που παρέχει πραγµατικά ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα για το προϊόν σε σχέση µε ένα κατάστηµα της γειτονιάς τους 

στο οποίο υπάρχει άµεση επικοινωνία. 

• Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου που επισκέπτονται ηλεκτρονικά καταστήµατα τα 

χρησιµοποιούν µόνο για ενηµέρωση (νέα προϊόντα, τιµές, σύγκριση κτλ) και αν 

υπάρχουν κάποια προϊόντα που θέλουν τελικά να αγοράσουν  πραγµατοποιούν την 

αγορά από ένα φυσικό κατάστηµα. 

• Επίσης, πολλοί χρήστες δεν εµπιστεύονται εύκολα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

ώστε να δώσουν online τα προσωπικά τους στοιχεία και να πραγµατοποιήσουν µια 

αγορά µε την χρήση της πιστωτικής τους κάρτας.  

• Η κακή σχεδίαση, η µη συχνή ενηµέρωση αλλά και η δύσκολη πλοήγηση του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος έχει ως αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται οι πιθανοί 

υποψήφιοι πελάτες. 

 

Από έρευνα του ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, για το έτος 2005 µια στις τρεις παραγγελίες που έγιναν αφορούσαν σε προϊόντα που 

δεν παραδόθηκαν ποτέ στους καταναλωτές. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα το 49% των 

καταγγελιών που δέχθηκε το Κέντρο αφορούσαν στη µη παράδοση των παραγγελθέντων 

προϊόντων ενώ ένα 22% αφορούσε στην παράδοση ελαττωµατικών ή προϊόντων που δεν 

ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν συµφωνήσει ο πελάτης µε τον έµπορο. 

 

Συνήθως οι πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

στους καταναλωτές του ώστε να θεωρείται αξιόπιστο θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 
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• Ταυτότητα του εµπόρου 

• Τρόποι επικοινωνίας µε το e-κατάστηµα τόσο µε ηλεκτρονικό όσο και µε συµβατικό 

τρόπο 

• Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και εξόδων 

αποστολής 

• Εγγύηση του προϊόντος και υποστήριξη µετά την πώληση (After Sales Service) 

• Χρόνος παράδοσης του προϊόντος 

• Τρόπος πληρωµής και παράδοσης 

• Τρόπους ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώµης 

• Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών ευαίσθητων δεδοµένων. 
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3 ∆ιαχείριση Περιεχοµένου (Content Management System - 

CMS)  

3.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου CMS  

Το σύστηµα CMS προέρχεται από τις λέξεις content management systems. Είναι ένα 

σύστηµα διαχείρισης µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί το διαδικτυακό του 

περιεχόµενο  χωρίς να χρειάζεται ειδικές γνώσεις, από οποιονδήποτε υπολογιστή καθώς η 

επεξεργασία γίνεται χωρίς εγκατεστηµένα ειδικά προγράµµατα. Ο χρήστης µπορεί νε 

επεξεργαστεί εύκολα κείµενα, εικόνες, γραφικά, αρχεία και ότι άλλο επιθυµεί εφόσον το 

περιεχόµενο του έχει εγκατασταθεί σε έναν διακοµιστή. Αυτό που αρκεί είναι να είναι 

συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µειώνοντας έτσι τον χρόνο και φυσικά το κόστος ενός 

δικτυακού τόπου. 

 

3.2 Βασικά Χαρακτηριστικά Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου έχουν πολλά χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά 

αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά  ενώ κάποια άλλα είναι λίγο πιο εξειδικευµένα όµως 

όλα διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στην σύνθεση κάθε λογισµικού.  

Μερικά ωστόσο από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής :  

 

� Αρχικά υπάρχει µία βάση δεδοµένων, η οποία έχει στόχο την συγκράτηση όλου του 

περιεχοµένου το οποίο αργότερα θα δηµοσιευθεί στην εκάστοτε ιστοσελίδα. Εκτός 

από αυτή την βάση, σηµαντικό ρόλο έχει και η βάση δεδοµένων ατόµων στην οποία 

για παράδειγµα εµπεριέχονται όλα τα εγγεγραµµένα άτοµα µιας ιστοσελίδας, την 

οποία όµως δεν περιέχουν όλα τα πακέτα CMS. Επιπλέον µία βάση η οποία υφίσταται 

είναι η βάση διαχείρισης χρηστών η οποία και αυτή µε την σειρά της  διαχειρίζεται τα 

στοιχεία των χρηστών που επεξεργάζονται την βάση όπως κωδικούς και τα καθήκοντα 

του κάθε χρήστη. 

 

� Επιπλέον, η δηµιουργία περιεχοµένου και τα εργαλεία. Υπάρχουν αρκετές φόρµες που 

αποτελούν εργαλεία καθώς η γλώσσα προγραµµατισµού HTML µέσω των οποίων οι 

χρήστες µπορούν να προσθέσουν να αφαιρέσουν και να επεξεργαστούν το 

περιεχόµενο τους . 

 

� Οι χάρτες επίσης οι οποίοι ανήκουν στην αρχιτεκτονική πληροφορική βοηθούν αρκετά 

τους χρήστες στην πλοήγηση τους προσφέροντας τους αναµφισβήτητα αναγκαίες 

πληροφορίες. 
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� Ακόµη µερικά εργαλεία είναι τα εργαλεία αναζήτησης και ενσωµάτωσης. Τα εργαλεία 

αναζήτησης βοηθούν τους επισκέπτες να κάνουν την πρόσβαση τους πιο εύχρηστη 

ενώ τα εργαλεία ενσωµάτωσης είναι εφαρµογές που συνδέουν τα διάφορα συστήµατα 

διαχείρισης οικονοµικών δεδοµένων µε τα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων.  

Παρόλο που τα παραπάνω αποτελούν ένα σηµαντικό αριθµό των βασικών χαρακτηριστικών 

υπάρχουν ακόµη περισσότερα όπως η διαχείριση εγγράφων ήχος, τα βίντεο, η διαχείριση 

πολλαπλών ιστοσελίδων και πολλά άλλα  τα οποία χωρίς αυτά τα συστήµατα διαχείριση 

περιεχοµένων θα ήταν σίγουρα ελλιπή κα καθόλου εύχρηστη και συνεπώς τα προγράµµατα 

CMS λιγότερο ανταγωνιστικά. 

 

3.3 Είδη CMS  

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων διακρίνονται σε 5 κατηγορίες. Οι δύο πρώτες 

διακρίνονται µε βάση το χώρο αποθήκευσης και τον χώρο διαχείρισης ενώ οι τρείς  επόµενες 

διακρίνονται µε βάση το είδος  παρόχου.  

Πιο συγκεκριµένα : 

 

I. Το πρώτο είδος ονοµάζεται application service provider (ASP). Αυτό το είδος 

συστήµατος βοηθά στην µείωση των εξόδων για αγορές λογισµικών καθώς ο 

κατασκευαστής τους έχει όλα τα περιεχόµενα και το λογισµικό στους server της 

εταιρίας του. Θετικό σε αυτό το είδος είναι η συνεχή εξέλιξη και προώθηση 

λειτουργιών. 

II. Το δεύτερο είδος ονοµάζεται σύστηµα διαχείρισης µε παροχή άδειας ή αλλιώς  

licensed. Ονοµάζεται έτσι διότι ο χρήστης στην ουσία είναι σαν να παίρνει την άδεια 

από τον πάροχο για την χρήση που θα κάνει. Πιο συγκεκριµένα αγοράζει από τον 

πάροχο το σύστηµα και πλέον είναι ο ίδιος υπεύθυνος τόσο για την κάθε επεξεργασία 

όσο και για την συντήρηση του. 

III. Το επόµενο είδος το συναντάµε µε τον χαρακτηρισµό commercial. Ο πάροχος εδώ 

πουλάει πάλι το πρόγραµµα αλλά συνεχίζει να το υποστηρίζει τεχνικά. Είναι θα 

λέγαµε από τις πιο συχνές και διαδεδοµένες περιπτώσεις. 

IV. Επίσης διαδεδοµένο είναι και ο ανοιχτός κώδικας, open source. Στην περίπτωση αυτή 

το λογισµικό δηµιουργείται από έναν χρήστη όπως για παράδειγµα από ένα 

προγραµµατιστή και µοιράζεται την χρήση του µε άλλα µέλη ας πούµε της ίδιας  

εταιρίας. Έχει αρκετά έξοδα για την δηµιουργία και την συντήρηση του διότι 

εµπλέκεται το τεχνικό προσωπικό. 

V. Τέλος, ακόµη µία κατηγορία η οποία διακρίνεται µε βάση το είδος του παρόχου είναι  

το manage open source. Ενδιαφέρον είναι πως στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

συνδυασµός του παραπάνω open source. Για την ακρίβεια εδώ ο πάροχος 

κατασκευάζει µία πλατφόρµα  open source και την προσφέρει σε άλλους σε 

συνδυασµό µε την τεχνική του υποστήριξη. Διαθέσιμο στον δικτυακό 

τόπο:http://wpsitehosting.com/wordpress-hosting-plus-drupaljoomla-moodle/ 
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3.4 CMS Ανοιχτού Κώδικα  

 

� Πλεονεκτήµατα ανοιχτού κώδικα. 

Όπως προαναφέραµε, ο ανοιχτός κώδικας χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες. Ο 

κύριος αλλά όχι βέβαια o µοναδικός λόγος είναι το πολύ χαµηλό κόστος. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, ο χρήστης επιλέγει να πληρώσει το λογισµικό και όχι την 

υπηρεσία. Επίσης, σηµαντικό είναι η ευκολία µε την οποία µπορεί ο πλέον χρήστης να 

κάνει αλλαγές. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δοκιµάσει το λογισµικό πριν 

το αγοράσει.  

 

� Μειονεκτήµατα ανοιχτού κώδικα. 

Εκτός από τα πλεονεκτήµατα ωστόσο υπάρχουν και µερικά µειονεκτήµατα που αφορούν 

τα CMS ανοιχτού κώδικα. Αρχικά το λογισµικό θεωρείται ελεύθερο αυτό σηµαίνει πως η 

ασφάλεια του είναι σίγουρα µικρότερη από τα λογισµικά κλειστού κώδικα. Η έλλειψη  

στην εµπορική υποστήριξη, η φτωχή χρηστικότητα, η ασυµβατότητα µε κάποια αρχεία 

και πολλές φορές η έλλειψη κάποιου καλού εγχειριδίου χρήσης αποτελούν µερικά από τα 

τρωτά του σηµεία  και σίγουρα µερικούς από τους λόγους όπου µεγάλες εταιρίες 

αποφεύγουν την χρήση τέτοιου είδους λογισµικού. 

 

3.5 CMS Κλειστού Κώδικα 

� Πλεονεκτήµατα κλειστού κώδικα. 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων κλειστού κώδικα µπορεί εκ πρώτης όψεως να 

φαίνεται πως έχουν λιγότερα πλεονεκτήµατα όµως δεν πρέπει να προσπεράσουµε το 

γεγονός πως έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα σηµαντικότητας. Ως επί το πλείστον τα CMS 

κλειστού κώδικα είναι ετοιµοπαράδοτα. Η εµπορική τους υποστήριξη είναι 

αναµφισβήτητα µεγαλύτερη όπως και η καλύτερη τεκµηρίωση, εκπαίδευση και η µεγάλη 

ασφάλεια που προσφέρει.   

 

� Μειονεκτήµατα κλειστού κώδικα. 

Το κυριότερο και ίσως µοναδικό µειονέκτηµα του κλειστού κώδικα  είναι το κόστος. Το 

µεγάλο κόστος τόσο για την αγορά του, για την παραµετροποίηση αλλά και για την 

ολοκλήρωση του µε τα εκάστοτε υπάρχοντα εταιρικά συστήµατα είναι σίγουρα ένας 

σηµαντικός λόγος που οι µικρές επιχειρήσεις αποφεύγουν την χρήση λογισµικών 

κλειστού κώδικα.   
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3.6 Χρησιµότητα των CMS  

Καθηµερινά παρουσιάζονται µπροστά µας πλήθος ειδήσεων, διαφηµίσεων, παρουσιάσεις  

προϊόντων, αγγελίες και πολλών άλλων περιεχοµένων. Πίσω από την δηµιουργία τους 

κρύβονται διάφορα συστήµατα περιεχοµένων άλλες φορές ανοιχτού  και άλλες κλειστού 

κώδικα.  

Ακόµη µερικές ανάγκες οι οποίες δεν θα µπορούσαν να λυθούν µε τόσο εύκολο τρόπο µέσω 

των CMS είναι η εταιρική αρχειοθέτηση, τα διάφορα περιοδικά, τα πρακτορεία ειδήσεων, οι  

παρουσιάσεις  εταιριών, η εκπαίδευση καθώς και πολλές φορές οι χάρτες και οι κατευθύνσεις 

οδηγιών. Τα παραπάνω µαζί µε το εµπόδιο  για άµεση αναβάθµιση και ενηµέρωση των 

ιστοσελίδων και η ευκαιρία των σχεδιαστών να προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά στην 

σελίδα τους εύκολα και γρήγορα αποτελούν αναµφισβήτητα απάντηση στο ερώτηµα γιατί 

χρειαζόµαστε τα CMS. 

 

3.7 Ιστορία των CMS 

Η πρώτη ανάγκη που προέκυψε ήταν η δηµοσιοποίηση µεγάλων όγκων υλικών. Τέτοιοι 

µεγάλοι όγκοι πληροφορίας υπήρχαν στα περιοδικά, τις ειδήσεις και τις εταιρίες .Για αυτό 

τον λόγο, τα πρώτα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου δηµιουργήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν εσωτερικά των επιχειρήσεων από το τεχνικό τους τµήµα.  

Σηµαντική ηµεροµηνία είναι το 1995 όπου µία από τις εταιρίες µε όνοµα CNET αποφασίζει 

να εξωτερικεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες  επεκτείνοντας  το εσωτερικό σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου για την δηµοσίευση ηλεκτρονικού υλικού. Έτσι δηµιούργησε την 

εταιρία vignette µε στόχο την εµπορική εκµετάλλευση των CMS. 

Με τα χρόνια τόσο τα πακέτα όσο και η ίδια η αγορά εξελίχθηκε µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν διάφορα είδη συστηµάτων διαχείρισης. Υπολογίζεται µάλιστα πως υπάρχουν 

περίπου 500 εφαρµογές για κάθε είδος. 

 

3.8 Επικρατέστερα CMS 

Τα πιο δηµοφιλή CMS ανοιχτού κώδικα είναι τα εξής: 

 

•   

Το WordPress, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). Αυτό όµως δεν ίσχυε 

πριν από δέκα (10) περίπου χρόνια, όταν το WordPress ήταν απλά µία πλατφόρµα 

δηµοσίευσης ιστολογιών. Σήµερα, πέρα από τη δηµοσίευση ιστολογιών, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε το WordPress για να δηµιουργήσετε και να διαχειριστείτε ιστοσελίδες κάθε 

µορφής και είδους. Το WordPress είναι ένα σενάριο ενεργειών που έχει δηµιουργηθεί σε 

PHP και MySQL.  
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•  

Το Drupal είναι ένα αρθρωτό  CMS ανοικτού/ελεύθερου λογισµικού, γραµµένο στη γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP. Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή 

συστήµατος να οργανώνει το περιεχόµενο, να προσαρµόζει την παρουσίαση, να 

αυτοµατοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου 

και αυτούς που συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει µια πολύπλοκη προγραµµατιστική 

διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες µπορούν να γίνουν µε λίγο ή και καθόλου 

προγραµµατισµό.  

 

•  

Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση περιεχοµένου στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web) 

και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραµµένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του 

στη βάση MySQL.  

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εµφανίζει είναι δυναµικές, δηλαδή 

δηµιουργούνται την στιγµή που ζητούνται. Ένα σύστηµα διακοµιστή(server) όπως είναι 

ο Apache λαµβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί. 

Με ερωτήµατα προς τη βάση λαµβάνει δεδοµένα τα οποία µορφοποιεί και αποστέλλει στον 

εκάστοτε φυλλοµετρητή (web browser) του χρήστη. Το Joomla! έχει και άλλες δυνατότητες 

εµφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιµες εκδόσεις των 

σελίδων, ειδήσεις, blogs, δηµοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη των 

εκδόσεών του. 

 

•  

Το Mambo, ήταν ένα ελεύθερο λογισµικό / ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου (CMS) για τη δηµιουργία και τη διαχείριση ιστοσελίδων µέσω ενός απλού web 

interface.  

Η τελευταία του έκδοση κυκλοφόρησε το 2008, περιελάµβανε δυνατότητες όπως 

η προσωρινή αποθήκευση σελίδων για τη βελτίωση των επιδόσεων σε πολυάσχολους 

ιστότοπους, τις προηγµένες τεχνικές τεκµηρίωσης και ένα αρκετά ισχυρό API . Θα µπορούσε 

να παρέχει τροφοδοσίες RSS και να αυτοµατοποιεί πολλές εργασίες, συµπεριλαµβανοµένης 

της ευρετηρίασης ιστοσελίδων στατικών σελίδων. 
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•  

Το Zikula (πρώην PostNuke) είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου µε ύφος ειδήσεων, γραµµένο σε PHP µε στοιχεία mySQL. Εστιάζει στο ύφος, 

την εµφάνιση και τη λειτουργικότητα.  

Είναι λογισµικό που δηµιουργεί έναν εντυπωσιακό, δυναµικό ιστοχώρο και παρέχει στο 

διαχειριστή µία σελίδα, την οποία µπορεί να διαχειριστεί µε ελάχιστη γνώση HTML µέσω 

ενός φυλλοµετρητή ιστού. 

 

•  

Το PHPlist είναι ένας διαχειριστής καταλόγων ηλεκτρονικών µηνυµάτων, ανοικτού κώδικα. 

Είναι γραµµένο σε PHP και χρησιµοποιεί την βάση δεδοµένων MySQL, για να αποθηκεύει 

πληροφορίες. 

 Το λογισµικό τρέχει σε έναν κεντρικό διακοµιστή δικτύου και επιτρέπει στους διαχειριστές 

των ιστοσελίδων να θέσουν εύκολα ένα σύστηµα συνδροµής, βασισµένο στην ενότητα 

newsletter, όπου οι χρήστες θα µπορούν να γίνουν συνδροµητές στην επιθυµητή λίστα/ 

κατάλογο ηλεκτρονικών µηνυµάτων.  

Επιτρέπει να στέλνονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ένα µεγάλο αριθµό από 

συνδροµητές και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξατοµικεύονται, µε ιδιότητες που είναι 

µοναδικές σε κάθε συνδροµητή. 

•  

Το TinyMCE, επίσης γνωστό ως Tiny Moxiecode Content Editor, είναι 

ένας JavaScript/HTML WYSIWYG συντάκτης βασισµένος στον ιστό.  

Έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει στοιχεία HTML σε στιγµιότυπα συντάκτη (editor 

instances) και σχεδιάστηκε, για να είναι πολύ εύκολο να ενσωµατωθεί στα συστήµατα 

διαχείρισης περιεχοµένου. Είναι ενσωµατωµένο σε πολλά διαφορετικά συστήµατα ανοικτού 

κώδικα, όπως τα Mambo, Joomla!, Drupal και Wordpress. 

 

•  

Το Xaraya, είναι µία εφαρµογή web ανοικτού κώδικα, γραµµένη σε PHP. Παρέχει την 

απαραίτητη υποδοµή και τα εργαλεία για τη δηµιουργία συνηθισµένων εφαρµογών web, που 

περιλαµβάνουν πλήρως δυναµικές λύσεις διαχείρισης περιεχοµένου.  
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Τα πιο δηµοφιλή CMS κλειστού κώδικα είναι τα εξής: 

•  

Η Vignette Corporation ήταν µια εταιρεία που πρόσφερε µια σουίτα διαχείρισης 

περιεχοµένου, δικτυακήςπύλης , συνεργασίας , διαχείρισηςεγγράφων και λογισµικού διαχείρι

σης αρχείων . Στοχεύοντας στην αγορά των επιχειρήσεων, η Vignette προσφέρει προϊόντα µε 

το όνοµα StoryServer που επέτρεψαν στους µη τεχνικούς χρήστες να δηµιουργούν, να 

επεξεργάζονται και να παρακολουθούν περιεχόµενο µέσω ροών εργασίας και να το 

δηµοσιεύουν στον ιστό. Παρείχε την ολοκλήρωση για τον προγραµµατισµό των πόρων των 

επιχειρήσεων, τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες και τα παλαιότερα συστήµατα, 

υποστηρίζοντας τα Java EE και Microsoft.NET .  

Το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης του Vignette και η διεπαφή προγραµµατισµού 

εφαρµογών προσέφεραν µια εναλλακτική λύση από την συµβατική ανάπτυξη. Το 

StoryServer χρησιµοποιήθηκε σε πολλές µεγάλες ιστοσελίδες, όπως αυτές της Walt Disney 

Company, της Fox News, της National Geographic Channel, της MetLife, των θερινών 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και της NASA .   

             

•  

Η IBM Workplace,  προοριζόταν να είναι η επόµενη γενιά λογισµικού συνεργασίας που θα 

µπορούσε να λειτουργήσει µε το λογισµικό διακοµιστή WebSphere Portal της IBM 

που βασίζεται στο Java EE . Εισήχθη το 2003 αλλά διαλύθηκε σε µεγάλο βαθµό µέχρι το 

2007, µε τις βασικές τεχνολογίες της και πολλά από τα προϊόντα της να αναδιαµορφώνονται 

ως Lotus ή WebSphere . 

 

•  

Το Jalios είναι µια ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης πληροφοριών για επιχειρήσεις. Εκτός 

από τα συνηθισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα CMS και πύλης, παρέχει πολλαπλές 

λειτουργίες back-office (για συνεργατική χρήση ή διαχείριση πολλαπλών σηµείων) και 

εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 

 

•  

Το Powerfront είναι ένα προϊόν που  παρέχει τις δυνατότητες που χρειάζεται µια εταιρεία για 

την διαχείριση των online σχέσεων µε τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Σχετίζεται 

κυρίως µε την B2B αγορά και περιλαµβάνει  ολοκληρωµένες λύσεις παρέχοντας την  

διαχείριση του περιεχοµένου, τον σχεδιασµό των ιστοσελίδων, ασφάλεια, ηλεκτρονικό 

εµπόριο, προµήθεια αναφορά και φιλοξενία.  
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3.9 Κριτήρια Επιλογής CMS  

Πριν από την επιλογή της αγοράς ακόµη και στο πιο µικρό και ασήµαντο προϊόν λαµβάνουµε 

υπόψη κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις  που θέλουµε να διαθέτει το προϊόν µας. Έτσι λοιπόν 

και στα πακέτα CMS  πρέπει να λάβουµε και εδώ υπόψη κάποιους παράγοντες οι οποίοι βέβαια 

θα αποτελούν λύση τόσο των αναγκών όσο και των επιθυµιών  µας. Πρώτος και κύριος 

παράγοντας είναι το κόστος. Εδώ όµως πρέπει να υπολογίσουµε το συνολικό κόστος και όχι 

µόνο το κόστος αγοράς καθώς πολλές φορές αµελούµε ανάλογα µε την επιλογή µας (ανοικτός ή 

κλειστός κώδικας) το κόστος της τεχνικής υποστήριξης. Επίσης σηµαντικό είναι και η 

διαθεσιµότητα σύνδεσης µε άλλα συστήµατα. Ακόµη και εδώ πρέπει να προσέξουµε αν ο 

πάροχος µας δίνει αυτή την δυνατότητα εφόσον θέλουµε να την χρησιµοποιήσουµε. Ακόµη ένας 

παράγοντας είναι αν αργότερα στο µέλλον θα θελήσουµε να επανασχεδιάσουµε τον διαδικτυακό 

µας χώρο ή ακόµη και να µετακινήσουµε αρχεία και κώδικες από τον παλιό σε ένα νέο. Τέλος θα 

πρέπει να σκεφτούµε αρκετά καλά το κοινό το οποίο απευθυνόµαστε καθώς δεν πρέπει να 

παραµελήσουµε την πολυπλοκότητα εµφάνισης του χώρου µας . 

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο:https://www.storyofcooks.com/choosing-a-cms/ 

3.10 Γιατί το DRUPAL ?  

Το Drupal είναι ένα από τα πιο γνωστά 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων το οποίο 

είναι γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού 

PHP. Είναι ένα λογισµικό ανοιχτού κώδικα το 

οποίο έχει λάβει αρκετά βραβεία τόσο από 

προγραµµατιστές όσο και από τους διαχειριστές 

του. Το κύριο πλεονέκτηµα του είναι η αρθρωτή 

δοµή καθώς δίνει τα βασικά του χαρακτηριστικά 

στην προεπιλεγµένη εγκατάσταση. Έτσι ο 

χρήστης µπορεί να αυτοµατοποιήσει όποιες 

διαδικασίες επιθυµεί, να οργανώσει τα 

περιεχόµενα του και να κάνει γενικά ότι εργασίες 

επιθυµεί εύκολα χωρίς να χρειάζεται να ξέρει να 

προγραµµατίσει ή να κάνει χρήση κάποιας 

επέκτασης. Για πιο προχωρηµένους χρήστες 

ωστόσο παρέχονται φυσικά επεκτάσεις οι οποίες πολλές φορές τροποποιούν την 

λειτουργικότητα του πυρήνα του Drupal. Παρέχει επίσης και δυνατότητες πέραν από την 

απλή διαχείριση περιεχοµένων που αφορούν συναλλαγές ή ακόµη και υπηρεσίες.  

Ακόµη ένα πλεονέκτηµα που µας οδήγησε σε αυτή την επιλογή είναι οι επιδόσεις του 

λογισµικού καθώς παρατηρείται πως πολλές ιστοσελίδες που κάνουν χρήση του Drupal δεν 

χρειάζονται πολλούς πόρους στο διακοµιστή µε αποτέλεσµα να τρέχουν πιο γρήγορα. 

Έµφαση, επίσης, δίνεται και στην ασφάλεια καθώς µε το πέρασµα του χρόνου έχει δοθεί 

σηµαντική εποπτεία προς την διασφάλιση των requests και των responses  της εφαρµογής.  

Τέλος, ας µην ξεχνάµε πως το  Drupal µπορεί να εκτελεστεί σε πολλές διαφορετικές 

πλατφόρµες και λειτουργικά όπως Windows, Μac, Linux, κ.α. ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό 

τόπο:https://websitesetup.org/cms-comparison-wordpress-vsjoomla-drupal/ 

Εικόνα 3: Drupal CMS 
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3.11 Ιστορικά Στοιχεία του Drupal  

Τα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του συστήµατος ονοµάστηκε πίνακας ανακοινώσεων και 

όχι σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. Πρωτοπόρος   στην δηµιουργία αυτή ήταν ο Dries 

Buytaert ο οποίος έδωσε στο σύστηµα τα αρχικά BBS(bulletin board system).  

Το όνοµα  Drupal, είναι η αγγλική ονοµασία του συστήµατος. Η πραγµατική ονοµασία 

ωστόσο προερχόταν από την λέξη druppel η οποία είναι Ολλανδική και σηµαίνει στα 

Ελληνικά σταγόνα. Το όνοµα  Drupal  βγήκε από τον ιστότοπο drop.org. Ακολουθεί ο 

Buytaer ο οποίος επιθυµούσε να ονοµάσει τον ιστότοπο  drop, όµως από ορθογραφικό λάθος 

το όνοµα του χώρου µετατράπηκε σε Drupal  και καθώς ακουγόταν πιο όµορφο το όνοµα 

καθιερώθηκε. 

 Το 2001 το σύστηµα µετατρέπεται σε σύστηµα ανοιχτού κώδικα. Σηµαντικές ηµεροµηνίες 

ωστόσο είναι ο Μάιος 2006–Απρίλιος  2007 όπου το Drupal πλέον έγινε τόσο διαδεδοµένο 

που χρήστες κατέβασαν επίσηµα πλέον  από τον ιστότοπο  Drupal πάνω από 600.000 φορές. 

Μετά από το 2006 το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου άρχισε να έχει ραγδαία εξέλιξη µε 

αποτέλεσµα να είναι ένα από τα σηµερινά ευρέως  γνωστά λογισµικά ανοιχτού κώδικα το 

οποίο όπως και προαναφέραµε έχει λάβει αρκετά βραβεία τόσο από προγραµµατιστές όσο 

και από τους διαχειριστές του.  
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4 Εγκατάσταση  & Έναρξη λειτουργίας Drupal 

4.1 ∆ηµιουργία Domain  

 

To πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία του Domain το οποίο το αγοράσαµε από τον πάροχο 

https://www.aspx.gr/domains, ο οποίος πάροχος είναι ο ίδιος που αγοράσαµε και τον Server 

για να φιλοξενήσει το site µας καθώς και την εγκατάσταση του Drupal. Το Domain µας είναι 

http://www.gkouma-tsakoniati.eu/ και η διάρκεια χρήσης του είναι αγορασµένο για 1 χρόνο 

και του server είναι για 6 µήνες. Ο λόγος που το χρονικό διάστηµα είναι µικρό είναι γιατί 

είναι για εκπαιδευτικούς λόγους, στην εικόνα που ακολουθεί θα δείτε την κατοχύρωση των 

στοιχείων και την αγορά του domain .  

∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο:https://www.aspx.gr/domains 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Domain Name 
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4.2 Bήµατα Εγκατάστασης του Drupal 

Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε την πορεία της εγκατάστασης του Drupal 7.69 στο server που θα 

φιλοξενήσει : 

 

 

Εικόνα 5: Eγκατάσταση Drupal (πρώτο βήµα) 

 

Εικόνα 6: Εγκατάσταση Drupal (δεύτερο βήµα) 
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 Εικόνα 7: Eγκατάσταση Drupal (τρίτο βήµα) 

Εικόνα 8: Eγκατάσταση Drupal (τέταρτο βήµα) 
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To Drupal έχει εγκατασταθεί επιτυχώς στον server µας και παρακάτω θα δείτε την αρχική 

εικόνα επεξεργασίας του site µας . 

Η έκδοση του προγράµµατος είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο: 

https://www.drupal.org/project/background_image_formatter 

4.3 ∆ηµιουργία Λογοτύπου (logo) µε χρήση του προγράµµατος Turbologo 

  

 

Εικόνα 10: Πρόγραµµα Turbologo για την δηµιουργία logo 

Ένα από τα πρώτα βήµατα ήταν η δηµιουργία του logo τoυ καταστήµατος µας.  

Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εµπορικού σήµατος µιας επιχείρησης, 

ενός οργανισµού ή ενός ιδρύµατος, το οποίο εκφράζει την εταιρική  του ταυτότητα. Καθώς 

το λογότυπο είναι συνυφασµένο µε  την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης που εκπροσωπεί 

και την κάνει αναγνωρίσιµη, αυτό θα πρέπει να παραµένει  αµετάβλητο σε κάθε µορφή 

οπτικής επικοινωνίας. 

Εικόνα 9: Πρώτη εικόνα του site µας 
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 Ένα καλά σχεδιασµένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά 

στοιχεία µε τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το 

όραµα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας/οργανισµού που εκπροσωπεί και αφετέρου να 

προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται στην αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιµη.  

4.4 Κατηγορίες Λογότυπων  

� Εικονικό (Με σύµβολο) 

Τα λογότυπα σε αυτή τη κατηγορία έχουν σύµβολα λιτά αλλά έντονα. Καθαρές γραµµές, ένα 

βασικό σύµβολο και το όνοµα. Συνήθως µπορούν να λειτουργήσουν αφαιρετικά ακόµα και 

χωρίς το όνοµα της επιχείρησής ή µε Responsive διάταξη. 

 

� Λεκτικό 

Το όνοµα αποτελεί και το σύµβολο του λογοτύπου. Εδώ οι γραµµατοσειρές προσαρµόζονται 

και δηµιουργούν το τελικό σήµα. 

 

� Μονόγραµµα ή δίγραµµα 

Αποτελεί µια ενδιάµεση λύση στο εικονικό και το λεκτικό. Συνήθως επιλέγεται από 

επιχειρήσεις µε µεγάλο ή δύσκολο κεντρικό τίτλο. Έτσι για λόγους συντοµίας ένα ή δυο 

γράµµατα, µετατρέπονται στο σύµβολο της επιχείρησης. 

 

� Έµβληµα 

Το όνοµα της επιχείρησης γίνεται σφραγίδα. Λειτουργεί ως µονάδα και αυτούσιο τοποθετείτε σε 

κάθε εταιρική εφαρµογή. 
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� Χειρόγραφο 

Μια περισσότερο καλλιτεχνική προσέγγιση. Συνήθως χρησιµοποιείται για projects µε 

προσωπική υπογραφή/στυλ. 

 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε το logo του δικού µας καταστήµατος µας. 

 

 

 

Εικόνα 11: Το logo του site µας 

 

 

4.5 Εγκατάσταση Module για το Drupal 

Για να λειτουργήσει το site µας µε την ιδιότητα του ehop θα πρέπει να κάνω εγκατάσταση το 

module ubercart. Πριν κάνω στην εγκατάσταση του ubercart πηγαίνοντας στην σελίδα 

https://www.drupal.org/project/ubercart µου ζητά να κάνω πρώτα εγκατάσταση κάποια 

βασικά module τα οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει το ubercart. 

 Τα Module που µου αναφέρει ότι πρέπει να εγκαταστήσω είναι τα παρακάτω Rules, Views, 

Ctools, Entity API, Entity Tokens. Επίσης µας προτείνει προαιρετικά και τα Module 

Colorbox, Google Analytics, Token. Πάµε να κάνουµε εγκατάσταση ένα τα Module. 

Για να κάνουµε εγκατάσταση κάποιου module πηγαίνουµε στην κατηγορία του  Module και 

στην συνέχεια Install new Module. 
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Στην συνέχεια στο πεδίο Install for URL κάνουµε επικόλληση την link address από το αρχείο 

Download tar.gz που έχει το κάθε module. 

Εικόνα 12: Eγκατάσταση Module (πρώτο βήµα) 

Εικόνα 13: Eγκατάσταση Module (δεύτερο βήµα) 
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Εικόνα 14: Eγκατάσταση Module (τρίτο βήµα) 

Για να ενεργοποιήσω τα module που κατέβασα πηγαίνω στην σελίδα modules επιλέγω τα 

modules που θέλω να ενεργοποιήσω και στην συνέχεια πατάω save configuration. 

 

Εικόνα 15 : Eγκατάσταση Module (τέταρτο βήµα) 

Πλέον έχουµε εγκαταστήσει το ubercart και τα όλα τα Module που ζητούσε και η σελίδα µας 

εµφανίζει και την επιλογή µε την ονοµασία Store. 

 

Εικόνα 16: Εµφάνιση επιλογής Store 
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4.6 Ρυθµίσεις του Drupal και του Ubercart  

Μετά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Drupal, πάω να ρυθµίσω το Drupal. Για να 

γίνει η παραµετροποίηση του θα επιλέξω από το µενού την επιλογή “Configuration”. 

Εκεί επίσης θα δούµε στο status report τα σφάλµατα και τις διορθώσεις που µας έχουν 

εµφανιστεί.  

 

 

 

 

 

 

Στη νέα σελίδα βλέπω τις ρυθµίσεις του Drupal οµαδοποιηµένες σε διάφορες κατηγορίες . 

Υπάρχουν πάρα πολλές ρυθµίσεις. Τώρα θα δείξω τις βασικές ρυθµίσεις που θα 

πραγµατοποιήσω για να αναπτύξω το ηλεκτρονικό µου κατάστηµα. Επιλέγω ως πρώτη 

ρύθµιση την Date and time. Βάζω την τρέχοντα ώρα και ηµεροµηνία και πατάω “Save 

configuration”. 

 

 

Εικόνα 17: Status Report (έλεγχος σφαλµάτων και διορθώσεων) 

Εικόνα 18: Επιλογή Ηµεροµηνίας & Ώρας 
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Επιλέγω µετά ως ρύθµιση την Regional settings .Εδώ ορίζω ως χώρα την Ελλάδα και ότι η 

εβδοµάδα ξεκινάει από την ∆ευτέρα .Πάλι επιλέγω πόλη ,ώρα και ηµεροµηνία. 

 

 

Εικόνα 19: Επιλογή Χώρας 
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Έπειτα επιλέγω από το Configuration τη ρύθµιση site information, που εδώ θα  καθορίσουµε 

το όνοµα του καταστήµατος, το email που θα έχει ,τον αριθµό των προϊόντων που θα 

φαίνονται σε κάθε σελίδα και τη διεύθυνση (το url) της πρώτης σελίδας του καταστήµατος .  

Πάω τώρα να επιλέξω τη ρύθµιση account settings .Εκεί τσεκάρω ότι οι επισκέπτες µπορούν 

να δηµιουργούνε λογαριασµό για την σελίδα µε την επιβεβαίωση του απαντητικού email που 

θα λαµβάνουν στο προσωπικό τους email. Παρακάτω έχουµε την επιλογή ο επισκέπτης να 

µπορεί να βάλει φωτογραφία και υπογραφή κατά την εγγραφή του στην σελίδα, κάτι που 

εµείς όµως δεν θα το επιλέξουµε. 

Εικόνα 20: Εισαγωγή στοιχείων για το site µας 
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4.7 Παραµετροποίηση (Configuration ) του Ubercart 

Για να ρυθµίσω το Ubercart επιλέγω από το κεντρικό menu την επιλογή Store. 

 

Εικόνα 22: Ρύθµιση Ubercart  

Η επιλογή Store εµφανίστηκε στο µενού όταν εγκατέστησα το Ubercart. Η σελίδα του Store 

µας δείχνει όλες τις ρυθµίσεις που µπορώ να κάνω στο Ubercart για να δηµιουργήσω το 

ηλεκτρονικό µου κατάστηµα. 

 

Εικόνα 23: Ρυθµίσεις στο Ubercart για την δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος 

Εικόνα 21: Εισαγωγή στοιχείων για τους εγγεγραµµένους και µη χρήστες 
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Επιλέγω δεξιά από το Configuration την επιλογή Store .Εδώ κάνουµε ρυθµίσεις όσον αφορά 

το ηλεκτρονικό κατάστηµα. ∆ίνουµε το όνοµα του καταστήµατος , του ιδιοκτήτη, το 

τηλέφωνο του ιδιοκτήτη και το email. 

 

Εικόνα 24: Βασικές πληροφορίες ηλ.καταστήµατος 

Στην συνέχεια στο store address δίνουµε στοιχεία το πού βρίσκεται το κατάστηµα µας 

διεύθυνση, περιοχή, χώρα και ταχυδροµικό κώδικα. 

 

Εικόνα 25: ∆ιεύθυνση ηλ.καταστήµατος 
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Μια άλλη ρύθµιση είναι το νόµισµα που θα χρησιµοποιεί το κατάστηµα µας και αυτό 

διαµορφώνεται από την επιλογή currency format καθώς και το display settings και το report 

settings. Για να ολοκληρώσουµε την διαδικασία πατάµε save configuration. 

 

Εικόνα 26: Εισαγωγή νοµίσµατος ηλ.καταστήµατος 

 

Εικόνα 27: Προεπιλογή για την διεύθυνση αποστολής πακέτου του πελάτη 
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Εικόνα 28: Εµφάνιση µηνύµατος για την ολοκλήρωση παραγγελίας 

 

Έπειτα επιλέγω από το µενού Store στο Configuration την επιλογή Catalog.  

Tώρα στο catalog Display επιλέγω Grid .∆ηλαδή να εµφανίζονται οι κατάλογοι σε µορφή 

Grid. Παρακάτω τσεκάρω το Display the catalog το breadcrumb. Αυτό το τσεκάρω για να 

εµφανίζεται η θέση που βρίσκοµαι αλλά και το όνοµα του καταλόγου που θα συνδεθούν οι 

άλλοι κατάλογοι. Τέλος πατάω Save configuration. 

 

Εικόνα 29: Ρυθµίσεις κατάλογου προϊόντων 
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Μετά πάω πάλι στο configuration του Store και επιλέγω το Checkout .Εδώ έχω τη 

δυνατότητα να ρυθµίσω την ολοκλήρωση πληρωµών. Επίσης δίνω την δυνατότητα να 

γίνονται ανώνυµες αγορές. ∆ηλαδή κάποιος χρήστης µπορεί να κάνει παραγγελία από το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα χωρίς να χρειάζεται να δηµιουργήσει λογαριασµό χρήστη στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. Αφού ολοκληρώσω τις ρυθµίσεις στο Checkout πατάω Save 

configuration για να σώσω τις αλλαγές . 

 

 

Εικόνα 30: Ρυθµίσεις για την ολοκλήρωση αγοράς 

 

 

Εικόνα 31: Ρυθµίσεις για την ολοκλήρωση αγοράς από µη εγγεγραµµένο χρήστη 
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Στην συνεχειας ξαναπηγαίνω στο https://www.drupal.org για να κατεβάσω ένα βασικό 

module που θα χρειαστώ. Αυτό είναι το lightbox2.Το κατέβασµα και η εισαγωγή του 

lightbox2 στο Ubercart είναι η ίδια όπως έκανα και στα άλλα modules .Αφού ολοκληρώσω 

την εγκατάσταση του lightbox2 ξανά πάω στο configuration του Store και επιλέγω το 

products. 

 

 

Εικόνα 32: Εγκατάσταση Lightbox2 

 

Επόµενο βήµα είναι να πάω στο configuration του Store και να επιλέξω το Taxes. Εδώ θα 

καθορίσω το φόρο των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Με άλλα λόγια να 

µπορώ να συµπεριλαµβάνω στις τιµές των προϊόντων το Φ.Π.Α. Επιλέγω Add a tax rate και 

εισάγω έναν όνοµα για το φόρο και καθορίζω το ποσοστό του Φ.Π.Α. 

 

 

Εικόνα 33: Ρύθµιση Φ.Π.Α. 
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5 Ανάλυση και Σχεδίαση του Ηλεκτρονικού καταστήµατος 

5.1 Καταγραφή Απαιτήσεων 

Το κατάστηµα µας θα ασχολείται µε την πώληση αθλητικών ειδών. Αρχικά θα πρέπει να 

καταγράψουµε τις ιδιότητες που θα έχει κάθε αθλητικό είδος αλλά και τις διάφορες τιµές των 

ιδιοτήτων. 

Η πώληση γίνεται µέσα από τη σελίδα δικτύου της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας ψηφιακές 

φόρµες παραγγελίας. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει ως χρήστες εγγεγραµµένους ή ως απλούς επισκέπτες. Κάθε 

χρήστης µπορεί να κάνει εγγραφή και να γίνει πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

ακολουθώντας µια τυπική διαδικασία εγγραφής στην οποία δίνει τα προσωπικά του στοιχεία. 

Τα προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά µε το όνοµα χρήστη 

(username) και προσωπικό κωδικό (password) τον οποίο έχει δηµιουργήσει ο ίδιος, επίσης 

και την διεύθυνση αποστολής, στην οποία µπορεί να προέλθει σε αλλαγή από τον χρήστη εάν 

επιθυµεί να αλλάξει την τοποθεσία αποστολής. Το e-shop µπορεί να καθορίσει να αναρτήσει 

τιµή πώλησης των προϊόντων καθώς και τυχόν εκπτώσεις των που µπορεί να επιφέρουν 

κάποια προϊόντα. Ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και να προσθέσει στο 

καλάθι αγορών το προϊόν το οποίο επιθυµεί να αγοράσει ή να το προσθέσει στην κατηγορία 

αγαπηµένα για κάποια µελλοντική του αγορά. Εάν ο χρήστης επιθυµεί την αγορά του 

προϊόντος που έχει προσθέσει στο καλάθι το µόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει την 

επιλογή check out. 

Εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί µε την ιστοσελίδα µε κάνοντας εγγραφή τότε το σύστηµα κατά 

την διαδικασία check out πραγµατοποιεί επανάκτηση των προσωπικών του στοιχείων και 

συµπληρώνει αυτόµατα, σε διαφορετική περίπτωση της µη εγγραφής στην ιστοσελίδα τότε ο 

χρήστης θα κληθεί να συµπληρώσει όλα τα πεδία των προσωπικών του στοιχείων και της 

διεύθυνσης αποστολής των αγορών του. 

Ο χρήστης µπορεί να αγοράσει και να πληρώσει το προϊόν µε έναν από τους τρόπους που 

διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

• Με αντικαταβολή  

• Με χρεωστική κάρτα (Visa,MasterCard κλτ) 
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• Με PayPal 

Με το πέρας της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωµής των προϊόντων, αποστέλλετε 

email επιβεβαίωσης µε την ποσότητα και τον αριθµό παραγγελίας στο email που έχει 

δηλώσει ο χρήστης. 

Η παραγγελία σε αυτό το σηµείο θεωρείται επιτυχής. 

5.2 ∆ηµιουργία Κατηγορίας Προϊόντων 

Μετά την ολοκλήρωση της Παραµετροποίηση (Configuration ) του Drupal και του Ubercart, 

το επόµενο βήµα για να υλοποιήσω το ηλεκτρονικό µου κατάστηµα είναι να δηµιουργήσω 

κατηγορίες προϊόντων. Για να δηµιουργήσω κατηγορίες πρέπει να πάω στο βασικό µενού του 

Drupal και να επιλέξω το Structure. Έπειτα επιλέγω από τη λίστα το taxonomy . 

 

Στο Catalog επιλέγω την επιλογή list terms για να δηµιουργήσω και να δω τις κατηγορίες. 

 

Εικόνα 34: Εµφάνιση πεδίου για τις κατηγορίες προϊόντων 

 

Πατώντας τώρα στο Add term µπορώ να εισάγω τις νέες κατηγορίες προϊόντων . 

 

Εικόνα 35: ∆ηµιουργία κατηγορίας προϊόντων 
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Εισάγω το όνοµα της κατηγορίας και πατάω save.Την ίδια διαδικασία επαναλαµβάνω για να 

δηµιουργήσω τις επόµενες κατηγορίες και τις υποκατηγορίες. Πατώντας το list µπορώ να δω 

όλες τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που έχω δηµιουργήσει. 

 

 

Εικόνα 36: Εµφάνιση κατηγορίες & υποκατηγίες προϊόντων  

 

Επόµενο βήµα πριν εισάγω τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι να καθορίσω 

τα χαρακτηριστικά που θα φαίνονται για κάθε προϊόν, όπως και µερικά tags για το κάθε 

προϊόν. Για να το κάνω αυτό πάλι επιλέγω από το µενού το Structure και έπειτα το Content 

types. 

 

Εικόνα 37: Καθορισµός για τα χαρακτηριστικά προϊόντων 
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Επιλέγω από τη γραµµή που είναι το Product την επιλογή manage fields. Στο Add new field 

προσθέτω το tags και πατάω save .Το αποτέλεσµα είναι το παρακάτω. 

 

 

5.3 ∆ηµιουργία & Εισαγωγή Προϊόντων 

Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας κατηγοριών το επόµενο µου βήµα είναι να εισάγω 

τα προϊόντα σε κάθε κατηγορία που δηµιούργησα . Για να εισάγω ένα προϊόν πρέπει να 

επιλέξω από το menu την επιλογή Content. 

 

Εικόνα 38: Εισαγωγή προϊόντων (πρώτο βήµα) 

Στην συνέχεια επιλέγω από την λίστα την επιλογή Product . 

 

Εικόνα 39: : Εισαγωγή προϊόντων (δεύτερο βήµα) 



68 

 

Έπειτα εισάγω το όνοµα του νέου προϊόντος, τις πληροφορίες γι αυτό καθώς και εικόνες του. 

 

Εικόνα 40: Εισαγωγή προϊόντων (τρίτο βήµα) 

 

Στη συνέχεια ορίζω σε ποια κατηγορία ανήκει το προϊόν. Επιπλέον θέτω έναν κωδικό και την 

τιµή του προϊόντος. 

 

Εικόνα 41: Εισαγωγή προϊόντων σε κατηγορίες 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του προϊόντος πατάω το κουµπί preview για να δω 

πως θα φαίνεται το προϊόν .Τέλος πατάω save and continue για να συνεχίσω να εισάγω νέα 

προϊόντα. 
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Εικόνα 42: Αποθήκευση και προβολή των προϊόντων 

5.4 Τα Θέµατα ή Θεµατικές Παραλλαγές του Drupal (themes) 

Το Drupal όπως και άλλα cms, ξεχωρίζει τα δεδοµένα από την εµφάνισή τους. Τα θέµατα ή 

θεµατικές παραλλαγές του Drupal αφορούν τον τρόπο εµφάνισης και διάταξης της 

ιστοσελίδας. Όταν έκανα εγκατάσταση του Drupal αυτόµατα εγκαταστάθηκαν και κάποια 

θέµατα. Μπορώ να επιλέξω κάποια από αυτά ή να προσθέσω ένα νέο θέµα. Νέο θέµα µπορώ 

να κατεβάσω από την ιστοσελίδα του Drupal http://www.drupal.org  

Για να δω τα υπάρχοντα θέµατα θα επιλέξω από το menu την επιλογή Appearance. 

 

Μπορούµε από τα διαθέσιµα θέµατα να ενεργοποιήσω ένα θέµα ή να τροποποιήσω διάφορες 

ρυθµίσεις από ένα θέµα που θα επιλέξω. ∆εν είµαστε υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουµε 

ένα από τα υπάρχοντα. Όπως προ-αναφέραµε µπορώ να εισάγω ένα νέο θέµα που να 

ταιριάζει καλύτερα µε τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού µου καταστήµατος. 
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 Στο δικό µας site το θέµα που θα χρησιµοποιήσουµε είναι το Webmate Responsive. Mε τον 

ίδιο τρόπο όπως έκανα και µε τα modules, θα κάνω copy το link address σ και θα το κάνω 

επικόλληση στο url ,πηγαίνοντας Appearance από το menu και install new theme και στην 

συνέχεια install from a url. Τέλος πατάω install ώστε να γίνει η εγκατάσταση του θέµατος. 

 

Εικόνα 43: Εγκατάσταση νέου θέµατος για το eshop µας 
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Για να το ενεργοποιήσω το θέµα θα πρέπει να επιλέξω το Enable and set default. Τώρα όµως 

µπορώ να το τροποποιήσω βάζοντας στοιχεία από το setting σχετικά µε το να βάλω την 

διεύθυνση του site που έχει και στο Facebook ή σε άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς 

και logo ή shortcut icon. 

5.5 ∆ηµιουργία αντικειµένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος 

5.5.1 ∆ηµιουργία του Μπλοκ Περιεχοµένων 

Μετά την ολοκλήρωση του καθορισµού του template της ιστοσελίδας πάω τώρα να 

καθορίσω την εµφάνιση του περιεχοµένου σε συγκεκριµένες περιοχές της ιστοσελίδας.  

Για να το πετύχω αυτό θα πρέπει να επιλέξω από το βασικό µενού την επιλογή Structure και στην 

συνέχεια να επιλέξουµε την επιλογή Blocks . Εδώ βλέπω τις περιοχές της ιστοσελίδας και τι 

είναι ενεργοποιηµένο ήδη να φαίνεται και σε ποια περιοχή. Π.χ user menu, search, contact 

number κλπ. Στο κάτω µέρος της σελίδας µπορώ να δω τα τµήµατα που είναι 

απενεργοποιηµένα. Για να τα ενεργοποιήσω τα πηγαίνω στο πάνω µέρος που είναι για την 

ιστοσελίδα. Αφού ολοκληρώσω πατάω το κουµπί Save blocks. Τώρα κάνω ανανέωση την 

ιστοσελίδα για να δω τι εµφανίζει η σελίδα µου. 

 

Εικόνα 44: ∆ηµιουργία των Μπλοκ Περιεχοµένων 
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Επίσης από το demonstrate block region µπορώ να δω τα πεδία από το θέµα που έχω επιλέξει 

 

Εικόνα 45: Εµφάνιση των µπλοκ περιεχοµένων στο e-shop µας 

 

5.5.2 ∆ηµιουργία του Κυρίως Μενού 

Μέχρι τώρα είδαµε την πρώτη εµφάνιση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος .Το επόµενο βήµα 

είναι να δηµιουργήσω το βασικό µενού και να το εισάγω στην σελίδα µου. Για να το πετύχω αυτό 

επιλέγω το βασικό µενού Structure και στην συνέχεια επιλέγω το Menus. 

 

Εδώ βλέπω τα υπάρχοντα µενού που δηµιουργήθηκαν από το Drupal. Αν θέλω µπορώ να 

δηµιουργήσω και δικά µου µενού από το µηδέν. Εγώ επιλέγω το Main menu για να δηµιουργήσω 

το βασικό µενού. Στο Main menu έχω 3 επιλογές όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 46: ∆ηµιουργία Main Menu(πρώτο βήµα) 
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Στην επιλογή List links µπορώ να δω τους υπερσυνδέσεις που έχω δηµιουργήσει ήδη. Η επι-

λογή Edit menu είναι για να δώσω όνοµα στο µενού και να περιγράψω το µενού µου. Η επι-

λογή Add link είναι για να εισάγω νέο υπερσύνδεσµο στο µενού. Επιλέγω το Add link και µε 

βγάζει στην παρακάτω σελίδα . Στο menu link title δίνω το τίτλο του συνδέσµου που θα φαί-

νεται στο µενού. Στο path γράφω τη διεύθυνση που θα µας πηγαίνει ο σύνδεσµος εφόσον το 

επιλέξω πατάω save .Το πρώτο σύνδεσµο που δηµιουργώ είναι να µε πηγαίνει στην κεντρική 

σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Στην συνέχεια θα δηµιουργήσω στο µενού σύνδε-

σµο για να υπάρχει φόρµα επικοινωνίας. Πριν όµως δηµιουργήσω το σύνδεσµο πρέπει να 

δηµιουργήσω τη σελίδα επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 47: ∆ηµιουργία Main Menu(δεύτερο βήµα) 
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5.5.3 ∆ηµιουργία Σελίδας Επικοινωνίας (Contact us) 

Για να δηµιουργήσω τη σελίδα πάω στο βασικό µενού και επιλέγω Structure 

 

Από εκεί επιλέγω την επιλογή Contact form πατάω το  add category και µου εµφανίζεται η 

παρακάτω εικόνα όπου συµπληρώνω τα στοιχεία της εταιρείας και του site, όπως εµφανίζονται 

και στην παρακάτω εικόνα και πατάω save. 

 

Εικόνα 48: ∆ηµιουργία φόρµα επικοινωνίας 

Το επόµενο βήµα είναι να εισάγω αυτήν την επιλογή στο βασικό µενού της ιστοσελίδας. Για 

να το δηµιουργήσω επιλέγω από το µενού το Structure και στην συνέχεια Menus, όπως 

έκανα και προηγουµένως .Έτσι πάω στο µενού που έχω ήδη δηµιουργήσει που έχει µόνο το 

σύνδεσµο home. Τώρα από την επιλογή Main menu και επιλέγω την επιλογή Add link όπου 

µπορώ να εισάγω το νέο υπερσύνδεσµο στο µενού. Παρακάτω φαίνονται τα στοιχεία που 

συµπλήρωσα. 

 

Εικόνα 49: ∆ηµιουργία link για τη φόρµα επικοινωνίας 
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Πατάω save και δηµιουργείται ο νέος µας σύνδεσµος. Αν ο χρήστης πατήσει στο σύνδεσµο 

contact us θα φαίνεται η παρακάτω σελίδα. Ο χρήστης θα µπορεί να γράψει ότι απορίες και 

ερωτήσεις έχει και να τις στείλει στον διαχειριστή. 

 

5.5.4 ∆ηµιουργία τοποθεσίας καταστήµατος 

Σε αυτό το σηµείο θα προσθέσουµε την τοποθεσία του φυσικού µας καταστήµατος. Για να το 

πετύχουµε αυτό θα πρέπει να κατεβάσουµε τα εξής module ( Address Field, Geofield, 

geoPHP, Geocoder ). Πηγαίνουµε Structure και επιλέγουµε Contact type και στην συνέχεια 

add contact type. ∆ίνουµε την ονοµασία Τοποθεσία και στην συνέχεια πατάµε save contact 

type. 

 

Εικόνα 50: ∆ηµιουργία τοποθεσίας φυσικού καταστήµατος (πρώτο βήµα) 
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Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο content type που δηµιουργήσαµε και πατάµε Manage fields, 

και στο Add new field γράφουµε Address, στο machine name γράφουµε tsakΩniatis_address 

και επιλέγουµε postal address από την λίστα του field type, postal address και Dynamic 

address form από το widget στην συνέχεια αποθηκεύουµε τις αλλαγές. 

 

Εικόνα 51:: ∆ηµιουργία τοποθεσίας φυσικού καταστήµατος (δεύτερο βήµα) 

 

Στην συνέχεια Add new field γράφουµε Location, στο machine name γράφουµε 

tsakΩniatis_location και επιλέγουµε postal address από την λίστα του field type Geofield και 

Geocode from another field από το widget στην συνέχεια αποθηκεύουµε τις αλλαγές. 

 

Εικόνα 52: ∆ηµιουργία τοποθεσίας φυσικού καταστήµατος (τρίτο βήµα) 

 

Στην συνέχεια στο field settings στο Geocode from field επιλέγουµε το address ,στο Geocoder 

επιλέγουµε Google Geocoder και στο Multi-value input handling επιλέγουµε το Match 

Multiples (default) και τέλος πατάµε save. 
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Εικόνα 53: ∆ηµιουργία τοποθεσίας φυσικού καταστήµατος (τέταρτο βήµα) 

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε πως ενώ η διαδικασία για την τοποθεσία καταστήµατος  στον 

χάρτη έγινε κανονικά ανοίγοντας το eshop µας και αναζητώντας την τοποθεσία στον χάρτη 

θα δούµε το µήνυµα της παρακάτω εικόνας και αυτό συµβαίνει διότι το google map ζητά 

κάποιο κόστος χρέωσης ώστε να µας παρέχει αυτή την διαδικασία. 

 

Εικόνα 54: Εισαγωγή τοποθεσίας του e-shop µας στους χάρτες της Google 
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5.5.5 ∆ηµιουργία Σελίδας About us 

Πριν δηµιουργήσω το σύνδεσµο τον About us πρέπει να δηµιουργήσω τη βασική σελίδα του 

.Για να το υλοποιήσω αυτό πάω στο µενού και επιλέγω το content. Έπειτα επιλέγω το κουµπί 

Add content από τη λίστα επιλέγω το Basic page.  

 

Εικόνα 55: ∆ηµιουργία σελίδας About us (πρώτο βήµα) 

Προσθέτω το κείµενο που θέλω να εισάγω και σώζω την σελίδα. Έπειτα ακολουθώ την ίδια 

διαδικασία για να εισάγω την σελίδα µου στο βασικό µενού. Αν ο χρήστης πατήσει στο 

σύνδεσµο About us θα φαίνεται πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστηµα. και ποιος είναι 

ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν εµπιστοσύνη στο κατάστηµα και να κάνουν 

αγορές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. 

 

Εικόνα 56: ∆ηµιουργία σελίδας About us (δεύτερο βήµα) 

 

Με τον ίδιο τρόπο δηµιουργώ και τη σελίδα Γυναικεία ,τη σελίδα Ανδρικά τη σελίδα 

Accessories και τη σελίδα Νέα Προϊόντα. Αφού τα όλα τα εισάγω στο µενού , µπορώ να δω 

ποια link έχει τώρα το µενού µου πατώντας το list link . 
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5.6 Εισαγωγή Aντικειµένων στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος  

 

5.6.1 Εισαγωγή του Βασικού Μενού  

Μετά την δηµιουργία του µενού ήρθε η ώρα να το βάλω στην κεντρική µου σελίδα. Θα 

πρέπει τώρα να επιλέξω από το βασικό µενού την επιλογή Structure και στην συνέχεια να 

επιλέξω την επιλογή Blocks. Εδώ τώρα µεταφέρω το µενού µου στην ενεργοποιηµένη 

περιοχή της σελίδας και κάνω αποθήκευση. Το µενού µου στην σελίδα θα έχει την παρακάτω 

µορφή. 

5.6.2 Εισαγωγή Front Pages 

Στην πρώτη σελίδα , θα  παρουσιάσουµε τα προϊόντα του καταστήµατος µας και επιλέγουµε 

το promote front page. 

Εικόνα 57: Εµφάνιση της λίστας των links του menu 
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Εικόνα 58: Εµφάνιση προϊόντων στην πρώτη σελίδα του eshop µας 

  

5.6.3 Εισαγωγή του Catalog  

Προηγουµένως δηµιούργησα κατάλογους προϊόντων. Τους δηµιούργησα για να οµαδοποιήσω τα 

προϊόντα µου. Πρέπει τώρα να εισάγω τον Catalog στη σελίδα του ηλεκτρονικού µου 

καταστήµατος. Ξαναπάω στο βασικό µενού και επιλέγω το Structure και στην συνέχεια επιλέγω 

το Blocks. Βλέπω το Catalog απενεργοποιηµένο. Μεταφέρω το Catalog στο ενεργό κοµµάτι του 

Block και το καθορίζω να φαίνεται στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας .Πηγαίνω στη αρχική 

σελίδα του ηλεκτρονικού μου καταστήµατος για να δω πως θα φαίνεται το Catalog. 
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5.6.4 Εισαγωγή του Search Form  

Το Drupal και το Ubercart δηµιουργούν κάποια αντικείµενα αυτόµατα από µόνα τους καθώς 

τα εγκαταστήσαµε. Μερικά από αυτά φαίνονται απενεργοποιηµένα στο block. Ένα από αυτά 

είναι και το Search form. Ξαναπάω τώρα στο βασικό µενού και επιλέγω το Structure και 

στην συνέχεια επιλέγω το Blocks. Το Search form το µεταφέρω από τα απενεργοποιηµένα 

στα ενεργοποιηµένα και συγκεκριµένα το µεταφέρω ψηλά στη ιστοσελίδα στο user menu. 

 

Εικόνα 59: Εισαγωγή της αναζήτησης στο eshop µας 

Με το Search form µπορώ να δίνω ένα προϊόν και να αναζητά αν υπάρχει αυτό το προϊόν στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα .Το πως φαίνεται το Search form πηγαίνω στην αρχική σελίδα του 

ηλεκτρονικού µου καταστήµατος . 

 

5.6.5 Εισαγωγή του User Menu  

Ένα ακόµη αντικείµενο όπως το Search form είναι το user menu. Το user menu επιτρέπει σ’ 

έναν επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήµατος να δηµιουργήσει λογαριασµό ώστε να 

µπορεί να αγοράσει προϊόντα ή αν έχει ήδη λογαριασµό να συνδεθεί ως user. Επίσης µπορεί 

αν θέλει να φύγει από το ηλεκτρονικό κατάστηµα να αποσυνδεθεί από user. Ξαναπάω τώρα 

στο βασικό µενού και επιλέγω το Structure και στην συνέχεια επιλέγω το Blocks. Το user 

menu το µεταφέρω από τα απενεργοποιηµένα στα ενεργοποιηµένα και το τοποθετώ στο 

πεδίο user menu το οποίο θα βρίσκετε στην κορυφή της σελίδας µου. Πηγαίνω στην αρχική 

σελίδα του ηλεκτρονικού µου καταστήµατος για να δω πως φαίνεται. 

 

Εικόνα 60: Εισαγωγή του user menu 
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Επίσης User login το τοποθετώ στην τοποθεσία Second Sidebar η οποία βρίσκεται στην δεξιά µεριά της 

σελίδας µου. Το οποίο είναι για να βάλει ο χρήστης το username και το password που είναι τα στοιχεία 

που έχει δηµιουργήσει, εάν δεν έχει λογαριασµό τότε από την επιλογή create new account ή να ζητήσει 

επανέκδοση νέου password.  

 

Εικόνα 61: Εισαγωγή στοιχείων  εγγεγραµµένου χρήστη ή δηµιουργία νέου χρήστη  

Για δηµιουργία λογαριασµού ο χρήστης θα δώσει το username που επιθυµεί και το email του 

έτσι ώστε να εγγραφεί πατώντας το κουµπί create new account.  

 

Εικόνα 62: ∆ηµιουργία λογαριασµού για νέο χρήστη 
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Στο email του ο χρήστης θα λάβει το password και µετά µπορεί να συνδεθεί (log in)στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. Επίσης αν θέλει να φύγει από το ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να 

αποσυνδεθεί(log out) από user. Σε περίπτωση που ξεχάσει το password µπορεί να κάνει 

request new password για να του σταλεί νέο password. 

 

Εικόνα 63: Επιβεβαίωση εγγραφής 

 

Εικόνα 64: e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής 

Πατώντας τον σύνδεσµο που µας έχει στο email µας µπορούµε να δώσουµε έναν password 

ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αφού δώσουµε το password πατάµε save και πλέον ο 

χρήστης είναι εγγεγραµµένος στην σελίδα µας. 
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Εικόνα 65: ∆υνατότητες χρήστη στο σύστηµα µετά την εγγραφή του 

Οι δυνατότητες που έχει ένας χρήστης από την στιγµή που κάνει εγγραφή είναι ότι µπορεί να 

δει το ιστορικό των παραγγελιών του και παραγγελίες που έχει αποθηκεύσει χωρίς να τις έχει 

ολοκληρώσει. 
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Εικόνα 66: Ιστορικό παραγγελιών εγγεγραµµένου χρήστη 

5.6.6 Εισαγωγή του Shopping Cart (Καλάθι αγοράς) 

Επίσης ένα έτοιµο αντικείµενο που µας προσφέρει το Ubercart είναι το καλάθι αγορών. Το 

ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι η τεχνολογία επεξεργασίας παραγγελιών που επιτρέπει 

στους πελάτες να συγκεντρώνουν τα προϊόντα που επιθυµούν να αγοράσουν, ενόσω συνεχί-

ζουν τα ψώνια τους.  

Ξαναπάω τώρα στο βασικό µενού και επιλέγω το Structure και στην συνέχεια επιλέγω το 

Blocks. Βλέπω ότι το shopping cart είναι απενεργοποιηµένο. Το µεταφέρω στην 

ενεργοποιηµένη περιοχή του της ιστοσελίδας και συγκεκριµένα στο Second Slidbar. Τέλος 

πατώ το κουµπί Save. Πηγαίνω τώρα στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού µου 

καταστήµατος για να δω πως φαίνεται. 

 

 

Το Shopping cart το έχουµε µετονοµάσει σε καλάθι αγορών. 
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5.7 Εµφάνιση της Ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού µου Καταστήµατος 

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των βασικών και απαραίτητων αντικειµένων στην 

σελίδα, είµαι έτοιµη να εµφανίσω το ηλεκτρονικό µου κατάστηµα. Πηγαίνω στην σελίδα 

http://gkouma-tsakoniati.eu/ που έχουµε ορίσει ως αρχική για να το δω. Η παρακάτω εικόνα 

απεικονίζει την αρχική µου σελίδα. 

 

 

Εικόνα 67: Αρχική σελίδα του eshop µας 
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6 ∆ιαδικασία Παραγγελίας από Έναν Πελάτη &  ∆ιαδικασία 

Αποστολής από τον Ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος 

6.1 ∆ιαδικασία Παραγγελίας από Έναν Πελάτη 

Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού µου καταστήµατος είναι η ώρα να δείξω όλα τα 

βήµατα για το πως γίνεται µια παραγγελία .Όταν ο πελάτης επισκεφτεί το ηλεκτρονικό κατά-

στηµα µπορεί να δει τον κατάλογο των προϊόντων. Επιλέγει την κατηγορία από τα προϊόντα 

που θέλει να αγοράσει και ξεκινά την αναζήτηση µε βάση τις επιθυµίες του και τις τιµές των 

προϊόντων. Αν κάποιο προϊόν δεν το βρίσκει µπορεί πραγµατοποιήσει αναζήτηση . 

Ο πελάτης εφόσον αποφασίσει να βρει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, τα προσθέτει στο 

καλάθι αγορών του (Add to cart). Για να δει τι έχει ήδη εισάγει µέσα στο καλάθι αγορών επι-

λέγει το View Cart που βρίσκεται στο καλάθι αγορών. 

 Στη συνέχεια επιλέγει Checkout για να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωµής. Εκεί εισάγει 

τα προσωπικά του στοιχεία και τον τρόπο που θα πληρώσει.  

Τέλος πατεί το κουµπί Review Order για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Αυτά είναι περι-

ληπτικά τα βήµατα για τη διαδικασία µιας παραγγελίας από έναν πελάτη. Τώρα θα δείξω α-

ναλυτικά πως γίνεται η παραγγελία.  

 

Εικόνα 68: Καλάθι αγορών 
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Εικόνα 69: Στοιχεία παραγγελίας και υποβολή στο σύστηµα  

 

Πρώτο βήµα είναι εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασµό στο ηλεκτρονικό κατάστηµα να 

πάει να το δηµιουργήσει . ‘Όπως προανέφερα ο χρήστης πηγαίνει στο user menu και επιλέγει 

το create to new account. Ο χρήστης θα δώσει το username που επιθυµεί και το email του 

έτσι ώστε να εγγραφεί .Μετά την εγγραφή του προχωρεί στο επόµενο βήµα που είναι η επι-

λογή των προϊόντων.  

Έστω ότι θέλω να αγοράσω µια µπάλα, αντρικά αθλητικά παπούτσια και γυναικεία αθλη-

τικά παπούτσια. Πηγαίνω στο catalog και επιλέγω Catalog - Αθλητικά Αξεσουάρ -

 Football και επιλέγουµε την µπάλα Performance FIN IST CLB για την τοποθετήσουµε στο 

καλάθι. Στην κατηγορία Football βλέπω όλες τις µπάλες ποδοσφαίρου υπάρχουν. Πατώντας 

πάνω σε κάθε προϊόν µπορώ να δω χαρακτηριστικά και λεπτοµέρειες για το καθένα .Επιλέγω 

την µπάλα που επιθυµώ και πατάω Add to cart, για πάει στο ηλεκτρονικό µου καλάθι .  
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Εικόνα 70: Επιλογή προϊόντος στο eshop 

 

Έπειτα πάω ξανά στο catalog και επιλέγω τα άλλα προϊόντα που προανέφερα. Εφόσον ολο-

κλήρωσα τις αγορές µου και επέλεξα τα προϊόντα που θέλω να αγοράσω πηγαίνω να δω το 

ηλεκτρονικό µου καλάθι πατώντας το view cart. 

 

Εικόνα 71: Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγοράς 

 

 



90 

 

Το ηλεκτρονικό µου καλάθι (shopping cart) όπως έχει διαµορφωθεί φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. 
 

 

Εικόνα 72: Εµφάνιση καλάθι αγορών 

Αν το µετάνιωσα και θέλω να συνεχίσω τα ψώνια πατώ το Continue Shopping ,διαφορετικά 

επιλέγω το κουµπί Checkout για να ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωµής και για να γίνει η 

ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στο Checkout το πρώτο που κάνω είναι να δώσω τα προσω-

πικά στοιχεία (όνοµα, επίθετο, διεύθυνση, πόλη και χώρα). 
 

 

Εικόνα 73: Υποβολή προσωπικών στοιχείων χρήστη για την διεύθυνση λογαριασµού 

Ύστερα επιλέγω τον τρόπο πληρωµής. Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται όλοι οι δυνατοί 

τρόποι πληρωµής που υπάρχουν. 
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Εικόνα 74: Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων του χρήστη για την πληρωµή 

Στη συνέχεια πατάω το κουµπί Review Order για να ξαναδώ για µια ακόµα φορά την 

παραγγελία µου. Βλέπω αναλυτικά τα προσωπικά µου στοιχεία καθώς και τα προϊόντα της 

παραγγελίας. Τέλος πατάω το κουµπί Sumbit Order για να ολοκληρώσω την παραγγελία. 

 

Εικόνα 75: Προβολή και υποβολή παραγγελίας 
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Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας µπορώ να επιστρέψω στην αρχική σελίδα του 

καταστήµατος ή να ξαναδώ την παραγγελία που µόλις έκανα. Εκεί υπάρχει µια επιλογή όπου 

µπορώ να εκτυπώσω την απόδειξη της παραγγελίας µου. 

 

Εικόνα 76: Απόδειξη παραγγελίας 
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6.2 ∆ιαδικασία Αποστολής της παραγγελίας από τον Ιδιοκτήτη  

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να µπορεί να δει την παραγγελία που έχει πραγµατοποιήσει ο 

εκάστοτε πελάτης. Έπειτα να χωρίσει τα προϊόντα σε πακέτα και να τα ταχυδροµήσει στον 

πελάτη.  

Για να δει ο ιδιοκτήτης την παραγγελία πάει στο βασικό µενού και επιλέγει το Store .Από 

εκεί τώρα θα επιλέξει View orders ώστε να µπορεί να δει την λίστα µε τις παραγγελίες. 

 

Εικόνα 77: Εµφάνιση παραγγελίας στον διαχειριστή 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο ιδιοκτήτης µπορεί να δει την παραγγελία που 

πραγµατοποίησε ο πελάτης. Η παραγγελία είναι σε κατάσταση εκκρεµή δηλαδή Pending 

δηλαδή σε εκκρεµότητα. Το επόµενο βήµα είναι να πατήσω το κουµπί που έχει τη 

φωτογραφία ενός κουτιού για να δηµιουργήσει πακέτο αποστολής, και ανοίγει ένα νέο 

παράθυρο που µπορεί να καθορίσει σε πόσα πακέτα θα χωρίσει τα προϊόντα. 

 

Εικόνα 78: Επεξεργασία παραγγελίας από τον διαχειριστή 

Μπορώ να δηµιουργήσω πολλά κουτιά µε το Make packages ή ένα µε το Create one package 

ώστε να τα αποστείλουµε σε ένα πακέτο.  

Εφόσον τα προϊόντα είναι πακεταρισµένα και έχουν δοθεί στο ταχυδροµείο πρέπει να 

ενηµερωθεί ο πελάτης ότι το δέµα του είναι σε διαδικασία αποστολής. Για να γίνει αυτό ο 

διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήµατος επιλέγει από το µενού της παραγγελίας την 

επιλογή View και στο τέλος αυτής της σελίδας αλλάζει την κατάσταση της παραγγελίας από 

Pending σε Completed. Επίσης να τσεκάρει την επιλογή να σταλεί email στον πελάτη για 
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ενηµέρωση. 

 

Εικόνα 79: Εµφάνιση παραγγελίας 

 

Τώρα η παραγγελία µας φαίνεται ότι έχει σταλεί. 

 

Εικόνα 80: Εµφάνιση απεσταλµένης παραγγελίας 

 

Για να αναζητήσει ο ιδιοκτήτης µια παραγγελία πάει στο βασικό µενού και επιλέγει το Store 

.Από εκεί τώρα θα επιλέξει search orders. Εκεί µπορεί να επιλέξει και ηµεροµηνία (µήνα, 

ηµέρα, έτος) , στοιχεία αποστολέα καθώς και status για δει τις παραγγελίες. 

 

 

Εικόνα 81: Αναζήτηση παραγγελίας από τον διαχειριστή 
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Εάν τα προϊόντα δεν βρουν τον παραλήπτη τότε έχουµε προσθέσει τα προϊόντα να 

επιστρέφονται στο φυσικό µας κατάστηµα και να επικοινωνούµε εκ νέου µε τον παραλήπτη 

από τα στοιχεία που έχει συµπληρώσει και να τα στέλνουµε πάλι πίσω µε ασφάλεια. Για να 

γίνει αυτό επιλέγουµε από το µενού, Store στην συνέχεια Shipping quotes πηγαίνουµε στην 

κατηγορία settings και στο πεδίο default pick up address γράφουµε τα στοιχεία της εταιρείας. 

 

 

Εικόνα 82: Πληροφορίες σχετικά µε την αποστολή πακέτων 
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7 Αναφορές Παρακολούθησης & ∆ηµιουργία Χρηστών 

7.1 Αναφορές για την Παρακολούθηση των Πελατών του Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος 

Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να παρακολουθεί τους πελάτες  

του καταστήµατος. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει στο βασικό µενού να επιλέξει το store 

και από εκεί το Customer reports. Εκεί βλέπει όλους τους πελάτες τι παραγγελίες κάνανε 

,ποια προϊόντα επέλεξαν και πόσο κόστισαν. Επίσης µπορεί να κάνει εξαγωγή τα στοιχεία σε 

αρχείο csv. 

 

Εικόνα 83: Παρακολούθηση πελατών για τις κινήσεις τους στο εshop 

 

7.2 Αναφορές για την Παρακολούθηση Προϊόντων του Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος 

Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να παρακολουθεί τα προϊόντα του 

καταστήµατος. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει στο βασικό µενού να επιλέξει το store και 

από εκεί το Product reports. Σ’ αυτή τη αναφορά ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος βλέπει ποια προϊόντα διαθέτει αυτή τη στιγµή το ηλεκτρονικό κατάστηµα και 

ποια έχουν πουληθεί. 
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Εικόνα 84: Εµφάνιση διαθεσιµότητας προϊόντων στο eshop 

 

Επίσης µπορεί να κάνει την λίστα εξαγωγή σε αρχείο csv. 

 

Εικόνα 85: Εµφάνιση διαθεσιµότητας προϊόντων στο eshop σε µορφή excel 

 

7.3 Αναφορές για την Παρακολούθηση των Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος 

Είναι ίσως η πιο σηµαντική αναφορά. Σ’ αυτή την αναφορά ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος βλέπει τις πωλήσεις που έγιναν. Πόσοι πελάτες τις κάνανε ,αν τη σηµερινή 

µέρα έγινε καµία πώληση. Επίσης αν η πώληση ολοκληρώθηκε η εκκρεµεί.  

Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει στο βασικό µενού να επιλέξει το store και από εκεί το Sales 

report. 
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Εικόνα 86: Αναφορά πωλήσεων του eshop µας στο σύστηµα 

 

Παρατηρήστε ότι στην παραπάνω εικόνα έχει χωρίσει σε 3 µεγάλες κατηγορίες στις πωλήσεις. 

Πρώτη στις πωλήσεις ,δεύτερη στα στατιστικά και τρίτη στην ολοκλήρωση των παραγγελιών . 

 

7.4 Αναφορές για το Φ.Π.Α  Προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

Εδώ ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος βλέπει το Φ.Π.Α που αποδίδεται σε κάθε 

παραγγελία. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάει στο βασικό µενού να επιλέξει το store και από 

εκεί το Sales tax report. Στη παρακάτω εικόνα ο διαχειριστής βλέπει ορίζει την πρώτη µέρα 

που έγινε η παραγγελία µέχρι και την τελευταία µέρα που η παραγγελία θα φτάσει στον 

πελάτη. Έπειτα ορίζει αυτή τη στιγµή σε τη κατάσταση είναι η παραγγελία. Επίσης µπορεί 

να κάνει εξαγωγή των δεδοµένων σε αρχείο csv. Στην τελευταία σειρά βλέπουµε τον 

συντελεστή Φ.Π.Α. το καθαρό ποσό, καθώς και το ποσό του φόρου που πρέπει να 

παρακρατήθει . Τα παρακάτω δεδοµένα, είναι στοιχεία τα οποία βοηθούν των λογιστή όταν 

θα πρέπει να βγάλει αποτελέσµατα του ΦΠΑ. 
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Εικόνα 87: Αναφορές Φ.Π.Α. 

 

7.5 ∆ηµιουργία Χρηστών ∆ιαχείρισης το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

Έδειξα προηγούµενος πως εγγράφω τους πελάτες του καταστήµατος για να υλοποιούν τις 

αγορές τους. Τώρα θα δείξω πως µπορώ να δηµιουργήσω λογαριασµούς για χρήστες που θα 

διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστηµα. Οι χρήστες αυτοί έχουν διαφορετικά δικαιώµατα 

και δυνατότητες . Αυτό είναι επιτακτικό να το κάνουµε όταν το ηλεκτρονικό κατάστηµα το 

διαχειρίζονται πολλοί.  

Για παράδειγµα άλλος διαχειρίζεται τα προϊόντα του καταστήµατος του ,τις τιµές τους και τα 

χαρακτηριστικά τους. Άλλος να διαχειρίζεται τους πελάτες . Άλλος να διαχειρίζεται την 

αποστολή των παραγγελιών στους πελάτες . Άλλος να διαχειρίζεται τις πληρωµές των 

παραγγελιών. Άλλος να διαχειρίζεται την απόδοση του ΦΠΑ.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να έχει διαχειριστές µε 

διαφορετικούς ρόλους. Ο πρώτος λογαριασµός χρήστη που δηµιουργούµε κατά την 

εγκατάσταση του Drupal, είναι ο υπερ-χρήστης του site και έχει όλα τα δικαιώµατα 

διαχείρισης. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν περιορισµένες αρµοδιότητες.  

Για να θέσω τους περιορισµούς που έχουν οι χρήστες πάω στο βασικό µενού και κάνω κλικ 

στην επιλογή Configuration. 
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Έπειτα επιλέγω από το People το Account settings και το πρώτο που καθορίζω είναι ποιος 

µπορεί να δηµιουργήσει λογαριασµό. Επιλέγω την επιλογή επισκέπτες χωρίς να χρειάζεται 

επιβεβαίωση από τον διαχειριστή να αποδεχτεί την αυτή την εγγραφή και κάνω κλικ στην 

επιλογή email επιβεβαίωσης. Έπειτα τσεκάρω την επιλογή ότι πρέπει κάθε χρήστης να 

διαθέτει email. 

 

Εικόνα 88: ∆ηµιουργία λογαριασµού για χρήστη - διαχειριστή eshop 

Αν ο χρήστης θελήσει να σβήσει το λογαριασµό του επιλέγω να σβήνεται ο λογαριασµός και 

το περιεχόµενο. 

 

Εικόνα 89: ∆ιαγραφή λογαριασµού για χρήστη - διαχειριστή 

Τέλος καθορίζω το κείµενο που θα περιέχει το αυτόµατο e-mail που θα στέλνεται σ’ αυτούς 

που θέλουν να γίνουν χρήστες. Υπάρχει e-mail που θα στέλνεται γι’ αυτούς τους χρήστες που 

εγκρίνεται η εγγραφή τους. Επίσης υπάρχει e-mail που θα στέλνεται γι’ αυτούς τους χρήστες 

που βρίσκονται σε αναµονή. Επιπλέον υπάρχει e-mail που θα στέλνεται γι’ αυτούς τους 

χρήστες που δεν εγκρίνεται η εγγραφή τους. Ακόµα υπάρχει e-mail που στέλνει το username 

και το password στους χρήστες που έχουν ήδη λάβει e-mail για την αποδοχή της εγγραφής. 

Τέλος, υπάρχει email που στέλνεται σε ήδη υπάρχον χρήστη που ζητάει νέο password. Η 

παρακάτω εικόνα µας δείχνει όλα τα πιθανά e-mail. Από τα πιθανά e-mail, θα δείξω στην 

παρακάτω εικόνα το e-mail που θα στέλνεται στους χρήστες που εγκρίνεται η εγγραφή τους. 
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Εικόνα 90: Επεξεργασία κειµένου email επιβεβαίωσης εγγραφής χρήστη - διαχειριστή  

Υπάρχει ήδη έτοιµο κείµενο από το Drupal αλλά µπορεί ο διαχειριστής αν θέλει να το 

τροποποιήσει και να γράψει δικό του κείµενο. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να γίνει και µε τα 

κείµενα των άλλων e-mail .  

Αφού ολοκληρώσω το Configuration για τους χρήστες, πάω να δηµιουργήσω διαχειριστές µε 

διαφορετικούς ρόλους. Πηγαίνω στο βασικό µενού και επιλέγω την επιλογή People. 

 

Επιλέγοντας την επιλογή Add user δηµιουργώ τον νέο µου χρήστη. Αφού τον δηµιουργήσω 

του δίνω δικαιώµατα επιλέγοντας την καρτέλα Permissions. 

 

Εικόνα 91: ∆ικαιώµατα χρήστη - διαχειριστή στο e-shop 

Η καρτέλα Permissions παρουσιάζει όλα τα δικαιώµατα .Εγώ επιλέγω τα προνόµια που θέλω 

να δώσω σ αυτόν το χρήστη που µόλις δηµιούργησα. Αν θέλω τώρα κάποιον χρήστη να τον 

µπλοκάρω από κάποια δικαιώµατα η να τον σβήσω επιλέγω την λίστα από το Update option. 
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Επίλογος  
 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάσαµε την εγκατάσταση και τη χρήση του Drupal. Στο 

Drupal χρησιµοποιήσαµε πολλά Μοdules που µπορούν να βοηθήσουν στο να είναι η ιστοσε-

λίδα πιο λειτουργική και εύχρηστη .Έπειτα κάναµε εισαγωγή το Ubercart για να προβούµε 

µέσω του Drupal στην δηµιουργία του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος TsakΩniatis.  

 

Παρουσιάσαµε όλες τις τεχνολογίες αναλυτικά και δείξαµε βήµα προς βήµα την δια-

δικασία δηµιουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Με την βοήθεια εικόνων, ο αναγνώ-

στης της εργασίας µας θα µπορεί να κατανοήσει την όλη διαδικασία ώστε να δηµιουργήσει 

το δικό του ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

 

Η επιλογή κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι σηµαντική αφού µει-

ώνει σε µεγάλο βαθµό το κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός καταστήµατος σε σχέση 

µ’ ένα πραγµατικό κατάστηµα. Εδώ θα θέλαµε να τονίσουµε πως  το κατάστηµα TsakΩniatis 

είναι ένα φυσικό κατάστηµα το οποίο ανήκει στην οικογένεια Τσακωνιάτη µε έδρα την Νά-

ξο. 

 

          Η εργασία αποτελεί ένα βασικό εγχειρίδιο για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να εµ-

βαθύνει στο Drupal ,στο Ubercart και να κάνει την αρχή. 
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