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Πεπίλητη 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ δεξκάηηλσλ εηδψλ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία αλνηθηνχ 

θψδηθα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έγηλε κειέηε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Η παξνχζα 

εξγαζία πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Joomla, ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ αλνηθηνχ θψδηθα, θαη ηνπ VirtueMart, κηαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Joomla γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ησλ δχν παξαπάλσ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ θψδηθα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά θαζψο θαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη φηη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

αλνηθηνχ θψδηθα πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη έλα 

νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ρσξίο κάιηζηα λα απαηηνχλ απφ απηφλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο είλαη κηα άθξσο νηθνλνκηθή θαη 

ζπκθέξνπζα ιχζε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα νθέιε πνπ πξνζδίλεη έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. 
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Abstract 

 

The aim of this graduation project is to build an online store for the promotion of 

commercial business activity in the sector of leather products using open source tools. 

For this reason, a study was made of the technologies and development tools 

needed to build an e-shop. This project was carried out using Joomla, an open source 

Content Management System (CMS), and VirtueMart, a Joomla’s component to 

manage e-shops. The features and functions of these two open source applications are 

described in detail and also, the creation process of the online store. 

In conclusion, it appears that the open source Content Management Systems 

provide the user the ability to build an e-shop without even require for this specialized 

programming knowledge. It is also an extremely economical and effective solution 

considering the benefits that provides an online shop. 
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1. Διζαγυγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη κεηψζεη ηνλ ηδίξν αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

ρψξα καο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο λα αλαδεηνχλ  

ηξφπνπο λα θαηλνηνκήζνπλ γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο. ηηο κέξεο καο κία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πξνζθέξεη ηέηνηα νθέιε, ηφζν ζηνλ επηρεηξεκαηία 

φζν θαη ζηνλ πειάηε, ψζηε λα ζεσξείηαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο. Δπηγξακκαηηθά θάπνηα πιενλεθηήκαηα είλαη ε ζπλερήο 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε, ε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο αιιά θαη αγνξαζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γίλεηαη είηε κε ηε ρξήζε απφ ηελ 

αξρή γισζζψλ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. PERL, PHP), είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζηήκαηνο (π.ρ. Joomla, Wordpress). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο (e-shop) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ δεξκάηηλσλ εηδψλ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία αλνηθηνχ 

θψδηθα. 

Αξρηθά ζα γίλεη κειέηε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) φπνπ 

ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. 

Έπεηηα ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα κειεηεζνχλ ηα δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία αλνηθηνχ 

θψδηθα φπνπ ζα πξνθχςεη ε επηινγή καο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο. ηελ 

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ Joomla θαζψο θαη αλαιπηηθά ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

ην Κεθάιαην 1 πξνζδηνξίδεηαη ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θιάδν ηνπ δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ. 
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ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε 

αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ. Δπίζεο, αλαιχεηαη ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα.  

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο θαη ηα εξγαιεία 

αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο. 

ην Κεθάιαην 4 αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα 

Joomla θαη VirtueMart ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

ην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

1.1  Κλάδορ Βιομησανίαρ Γέπμαηορ και Γεπμάηινυν Διδών 

 

Βάζεη ηεο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

(.ΣΑ.Κ.Ο.Γ.) ηεο ΔΤΔ, ν θιάδνο 15, Βηνκεραλία Γέξκαηνο θαη Γεξκάηηλσλ 

Δηδψλ, αλήθεη ζηελ Γ’ ππνθαηεγνξία, Μεηαπνίεζε. Δπηπιένλ, ππνδηαηξείηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο ππνθιάδνπο: 

 15.1: Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ 

(απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο, θαηεξγαζία 

θαη βαθή γνπλαξηθψλ. 

 15.2: Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 

H βπξζνδεςία, απνηειεί θαη' εμνρήλ παξαδνζηαθή κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

ξίδεο πνπ θζάλνπλ ζηελ Αξραία Βνησηία (Οκήξνπ Ιιηάδα), ελψ εκθαλίδεηαη ζαλ 

ππνθιάδνο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Οη πξψηεο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (άκν, 

χξν, Υίν, Λέζβν), φπνπ ππήξρε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο 

πξφζβαζεο ζηα Μηθξαζηαηηθά Κέληξα δηαθίλεζεο εκπνξηθψλ αγαζψλ. 

Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηνλ B’ Παγθφζκην Πφιεκν, 

ηδξχζεθαλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο κνλάδεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη 
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Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ πνιιψλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

Σελ πεξίνδν 1978-1984 παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ 

(2.578 επηρεηξήζεηο), αληίζεηα φκσο κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ 

(16.039 εξγαδφκελνπο). Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είραλ 

κεησζεί ζε 1.477 θαη νη εξγαδφκελνη ζε 11.590. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν 

παξαδνζηαθφο θιάδνο ηνπ δέξκαηνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ζσξεία πξνβιεκάησλ, 

πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, ηελ ζηαδηαθή ζπξξίθλσζή ηνπ, ηφζν ζε αξηζκφ κνλάδσλ, 

φζν θαη ζε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ην 2004 

ιεηηνπξγνχζαλ 1.332 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απαζρνινχζαλ 7.330 άηνκα, ην 2013 νη 

επηρεηξήζεηο κεηψζεθαλ ζε 1.049 θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 

2.500. Παξαηεξνχκε δειαδή κηα δξακαηηθή κείσζε ηνπ θιάδνπ ηφζν ζηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο, φζν θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.   

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ
1
, κε έηνο βάζεο ην 2010 (2010 = 100,0) 

ν Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ κεηψλεηαη ζπλερψο. Αξρηθά έπεζε ζην 82,4 

ην 2011 θαη αθνινχζσο ζην 49,0 ην 2012. Σηο επφκελεο δπν ρξνληέο είρακε επηπιένλ 

κείσζε κε 46,5 ην 2013 θαη 38,8 ην 2014. Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα 

ην 2015 δείρλνπλ νξηαθή κείσζε 2 κνλάδσλ ηνπ Γείθηε Κχθινπ Δξγαζηψλ ηνπ 

θιάδνπ. 

Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξαγσγή δεξκάησλ ην 2013 ήηαλ απφ ηηο 

ρεηξφηεξεο ρξνληέο παξαγσγηθά γηα έλαλ θιάδν κε ηέηνηα παξάδνζε ζηελ Διιάδα, κε 

θπξηνιεθηηθά νξηαθά επίπεδα παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά, 

κεηψζεθε ε παξαγσγή απνηξηρσκέλσλ δεξκάησλ βννεηδψλ ή ηππνεηδψλ θαηά 80%. 

Δπίζεο, δελ ππήξμε θαζφινπ παξαγσγή απνηξηρσκέλσλ δεξκάησλ πξνβαηνεηδψλ θαη 

απνηξηρσκέλσλ δεξκάησλ αηγνεηδψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. αλ 

επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ, νη βηνκεραλίεο δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη ππνδεκάησλ 

θαινχληαη λα εηζάγνπλ δέξκαηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πξψηεο χιεο. 

πλεπψο, νη εηζαγσγέο δεξκάησλ απμάλνληαη θαη ε άθζνλε Διιεληθή 

πξψηε χιε  εμάγεηαη αλεπεμέξγαζηε (θπξίσο ζηελ Ιηαιία θαη ζηελ Σνπξθία), ρσξίο 

λα πξνζθέξεη ην παξακηθξφ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Μάιηζηα, κεγάιν κέξνο 

απηψλ ησλ δεξκάησλ επαλεηζάγνληαη σο θαηεξγαζκέλα δέξκαηα θαη ηειηθά πξντφληα. 

                                                             
1
 Ελληνική Στατιςτική Αρχή, «Δείκτησ Κφκλου Εργαςιών ςτην Βιομηχανία», 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT24/-, [πρόςβαςη 13/1/2015]. 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT24/-
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Βέβαηα, γηα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ εθηφο απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα, επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ άιιεο ρψξεο. Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη επλνήζεη 

ηηο εηζαγσγέο δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη ππνδεκάησλ, θπξίσο απφ ηξίηεο ρψξεο, εμαηηίαο 

ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ηνπο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο 

παξαγσγήο, θαζψο νη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πςειφηεξεο απφ φηη ζηηο ηξίηεο 

ρψξεο. Δπίζεο ε ειιηπήο νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 
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2. Ηλεκηπονικό Δμπόπιο  

 

 

2.1  Διζαγυγή και Οπιζμόρ Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

 

Η ξαγδαία εμέιημε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εηδηθφηεξα ε εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαζψο θαη νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, γέλλεζαλ ηελ ηδέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ή επξέσο γλσζηφ 

σο e-commerce). Δλφο εκπνξίνπ παγθφζκηνπ, ρσξίο ηελ αλζξψπηλε θπζηθή παξνπζία 

πνπ ζα δηεπθφιπλε ηφζν ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Κάηη ηέηνην 

ζα άλνηγε λένπο νξίδνληεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ζα ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα 

λα εηζέιζνπλ ζε λέεο αγνξέο παγθνζκίσο κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο. Αιιά θαη νη 

θαηαλαισηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα πνιχ 

κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Πιένλ απηέο νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην αλαπηχζζεηαη κε εληππσζηαθφ ξπζκφ θαζψο ην ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο παγθνζκίσο. Βάζεη ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ 

Gerth, Barth θαη Machill (1999), ζε ιίγα ρξφληα (κεηά απφ κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο) 

ην λα ππάξρεη κηα επηρείξεζε ρσξίο e- ζα είλαη ηφζν ζπάλην θαηλφκελν φζν ην λα βξεη 

ζήκεξα θάπνηνο κηα επηρείξεζε ρσξίο ηειέθσλν! 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο 

παξαδνζηαθήο αγνξαπσιεζίαο κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη πξαγκαηνπνηείηαη εμ 

απνζηάζεσο κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Γειαδή μεθηλάεη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έπεηηα ν θαηαλαισηήο πνπ ελδηαθέξεηαη 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζα ην πιεξψζεη γηα λα ην αγνξάζεη θαη ηέινο αθνινπζεί 

ε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Πάλησο, ζχκθσλα κε ηελ ECA (Electronic Commerce Association), ν 

νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ν εμήο: «Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαιχπηεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο ή αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία εθηειείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ». Με ηε ζηελφηεξε έλλνηα κπνξνχκε λα πνχκε 
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φηη ειεθηξνληθφ εκπφξην θαιείηαη ε πψιεζε θαη αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα. 

χκθσλα κε ην ΔΠΔ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

Διιάδαο) «Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη κηα λέα επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή. 

χγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη κέζνδνη ζπλδπάδνληαη πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα 

απμήζνπλ ηελ αμία ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ». 

 

2.2  Δίδη Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

 

Αξρηθά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ην έκκεζν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη ην άκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Έκκεζν ραξαθηεξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην φηαλ ε παξαγγειία γίλεηαη 

ειεθηξνληθά, ε πιεξσκή γίλεηαη είηε ειεθηξνληθά είηε κε παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ε 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε παξαδνζηαθά κέζα (π.ρ. κε ην ηαρπδξνκείν). 

Τπάξρεη δειαδή εμάξηεζε απφ κεζάδνληεο. 

 Άκεζν ραξαθηεξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην φηαλ ε παξαγγειία, ε πιεξσκή θαη ε 

παξάδνζε γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη αθνξά άπια πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλάινγα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαθξίλεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο: 

 Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Business to Business - B2B) 

Όπσο ιέεη θαη ν ηίηινο είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηείηε κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία 

θαζψο νη δηαδηθαζίεο αγνξαπσιεζίαο γίλνληαη απινχζηεξεο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ φια 

είλαη θαηαρσξεκέλα ειεθηξνληθά βειηηψλνληαη πνιινί ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. 

Αξρηθά, ε απνζηνιή ησλ πξνκεζεηψλ γίλεηαη ηαρχηεξα θαη ν έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ απνηειεζκαηηθφηεξνο. Δπίζεο γίλεηαη επθνιφηεξε ε αξρεηνζέηεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ. Η εμππεξέηεζε πειαηψλ γίλεηαη πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε. 

Αθφκα ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη γηα ειεθηξνληθή πιεξσκή ειαρηζηνπνηεί ην 

αλζξψπηλν ιάζνο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 
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 Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηψλ (Business to 

Consumer – B2C) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο. Γίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα πεξηεγεζεί αλάκεζα ζε ρηιηάδεο ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα φπνπ κπνξεί λα δεη ηα δηαζέζηκα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Η πνηθηιία ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα είλαη ηεξάζηηα θαη κπνξεί θαλείο λα 

βξεη απφ είδε ζπηηηνχ, είδε έλδπζεο, ηαμηδησηηθά εηζηηήξηα θ.α. Δπίζεο ν 

θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη θαη λα απνθηήζεη πξντφληα πνπ δελ 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ ρψξα δηακνλήο ηνπ. Αθφκα κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηελ ηηκή ελφο 

πξντφληνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκν θαη 

ηέινο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά πνπ επηζπκεί. Σν θαιχηεξν απφ φια είλαη φηη 

φια απηά κπνξεί λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη απφ ηελ άλεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θεξδίδνληαο 

πνιχηηκν ρξφλν θαη θφπν. 

 

 Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ θαηαλαισηψλ (Consumer to Consumer – C2C) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πνπιήζεη πξντφληα απεπζείαο ζε άιινπο θαηαλαισηέο. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

άηνκα πνπ θάλνπλ πσιήζεηο κέζσ θαηαρσξεκέλσλ αγγειηψλ θαη δηθηπαθνχο ηφπνπο 

δεκνπξαζηψλ φπσο ην eBay.com, φπνπ ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πνπιήζεη 

νηηδήπνηε. 

 

Παξάιιεια κε ηηο ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο, νη 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη θαη αλάκεζα 

o ζην Γεκφζην θαη επηρεηξήζεηο 

o ζην Γεκφζην θαη ηνπο θαηαλαισηέο/πνιίηεο 

o ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Government). 

 

2.3  Ιζηοπικό Ανάπηςξηρ Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

 

 Αξρηθά, ε δηεπθφιπλζε ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ επεηεχρζε κε 

ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (EDI) θαη ε 

ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ (EFT) νλνκάζηεθε σο ειεθηξνληθφ εκπφξην. 
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ηα ηέιε ηνπ 1970 ε εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο 

ρξεκάησλ κεηαμχ ηξαπεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αζθαιή ηδησηηθά δίθηπα, άιιαμαλ 

ηε κνξθή ησλ αγνξψλ. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ζεκαληηθή δηάδνζε απνθηνχλ νη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ 

(ζπζηήκαηα EDI θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

παξαδνζηαθά γηλφληνπζαλ κε βαζηθφ κέζν ην ραξηί, πιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηαρχηεξα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο, κε ειεθηξνληθά κέζα. Οη ζπλαιιαγέο, πνπ 

παιαηφηεξα απαηηνχζαλ έληππα, φπσο παξαγγειίεο αγνξάο, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη 

επηηαγέο πιεξσκήο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηά έλα κέξνο ή ζην ζχλνιφ ηνπο 

ειεθηξνληθά - κε δνκεκέλν ηξφπν ράξε ζηα ζπζηήκαηα EDI ή κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηα ειεθηξνληθά δίθηπα έρνπλ θαηαθέξεη 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο, κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, κε 

δπλαηφηεηεο φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ειεθηξνληθή δηάζθεςε 

(conferencing) θαη ειεθηξνληθή ζπλνκηιία (IRC), νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroups, 

forums), κεηαθνξά αξρείσλ (FTP) θηι. Δπηπιένλ, ε δηεζλήο απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε πξφζβαζε ζην δίθηπν λα γίλεη 

θζελφηεξε. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (WWW) ζην 

Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ε επηθξάηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

(PC) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ Windows, πξνζθέξνπλ 

κεγάιε επθνιία ρξήζεο, ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην γίλεηαη έλαο πνιχ θζελφηεξνο 

ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ, ελψ ζπγρξφλσο 

δηεπθνιχλεη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηηξέπνληαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ 

κεγαιχηεξεο, κε πνιχ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε θαζηέξσζε κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αζθαιψλ δηεζλψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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ηηο κέξεο καο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ηα πάληα, απφ ηελ 

παξαγγειία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα άκεζε δηαδηθηπαθή θαηαλάισζε έσο θαη ηελ 

παξαγγειία ζπκβαηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, κεγάιεο 

εηαηξίεο θαη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα αληαιιάμνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ππνβνεζνχλ εγρψξηεο θαη δηεζλείο εηαηξίεο. Η 

αθεξαηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

2.4  Πλεονεκηήμαηα Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

 

Η ηδέα γηα Ηιεθηξνληθφ εκπφξην γελλήζεθε ιφγσ ηεο ξαγδαίαο πξνφδνπ ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηελ απαίηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Με 

ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ νη επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα βειηησζνχλ νη 

ζρέζεηο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο-θαηαλαισηέο, νη επηρεηξεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ελδνεπηρεηξεζηαθά, αιιά θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Η βαζηθή επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο είλαη ε εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη 

ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη εηδηθφηεξα ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην παξέρεη επέιηθηεο θαη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηζπκεηέο αγνξέο (target 

markets), γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αμία ηνπο. 

Πξηλ αλαιχζνπκε φκσο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ζηνλ επηρεηξεκαηία, αο ζπκεζνχκε ηη απνηειεί ην παξαδνζηαθφ εκπφξην. Σν 

παξαδνζηαθφ εκπφξην απνηειείηαη θπξίσο απφ ηε πψιεζε ελφο πξντφληνο θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ. Η δηαδηθαζία ηεο αγνξαπσιεζίαο ρσξίο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην έρεη πεξίπνπ σο εμήο: Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα αλαθαιχςεη ηηο αλάγθεο ηηο 

αγνξάο, λα ζρεδηάζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ, λα βξεη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ πξψησλ πιψλ, λα πξνζειθχζεη πειάηεο, λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε, λα 

πιεξψζεη θνξνινγία, πξνζσπηθφ. Οη θαηαλαισηέο αληίζεηα πξέπεη λα βξνπλ θάπνηα 

αλάγθε γηα νηηδήπνηε, έζησ αλ είλαη πιηθφ πξντφλ ή ππεξεζία ή πιεξνθνξία. 

Αθνινχζσο απηνί πξέπεη λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, λα 
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κάζνπλ πνχ ην πνπιάλε θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ βξεη (ηηκή, 

ππεξεζία, ππνζηήξημε θαη θήκε), πξηλ αγνξάζνπλ ην πξντφλ. Κάλνληαο ηελ πψιεζε 

είλαη πηζαλφλ λα αθνινπζήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ηηκή, ηε πνζφηεηα, ηνλ 

ηξφπν παξάδνζεο. Καη ν θχθινο δελ ηειεηψλεη εθεί. Η ηερληθή ππνζηήξημε πξνζζέηεη 

πεξηζζφηεξα βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. 

Αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο φιεο απηέο ηηο πξάμεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο ζα θαηαιάβεη 

φηη κηα απιή αγνξαπσιεζία είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά 

βήκαηα, πξνυπνζέζεηο θαη επί κέξνπο δηαδηθαζίεο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα 

ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη φρη κφλν απηέο ηηο πξάμεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αγνξά 

θαη πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θέξδνο αιιά έρεη λα θάλεη 

θαη κε εθείλεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην θέξδνο φπσο θάλνληαο 

πξνζθνξέο ζηηο πσιήζεηο , δεκηνπξγψληαο δήηεζε γηα θάπνηα αγαζά, ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 

Μέζα απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ δεκηνπξγείηαη έλα πιήζνο 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ ΗΔ ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

Δπηπιένλ δεκηνπξγνχληαη νθέιε θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. 

 

Τα κύπια οθέλη για ηιρ επισειπήζειρ είναι ηα ακόλοςθα:  

 Μεγαιχηεξν πειαηνιφγην. Οη επηρεηξήζεηο πιένλ απεπζχλνληαη ζε πειάηεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

 

 Διαρηζηνπνίεζε Κφζηνπο. Σν θφζηνο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ κεηψλεηαη. 

 

 Βειηησκέλε αιπζίδα πξνκεζεηψλ κε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο. 

 

 πλερήο θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ρσξίο επηπιένλ θφζηε γηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

 Δμεηδίθεπζε θαη πξνζαξκνγή γξήγνξα θαη εχθνια ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ 

 

 Γπλαηφηεηα λεσηεξηζκψλ 
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 Γξήγνξε εηζαγσγή ζηελ αγνξά, ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

 

 Μηθξφ θφζηνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο 

 

 Δθνδηαζκφο θαη δηαρείξηζε απνζεκάησλ άκεζα κε απηφκαην ειεθηξνληθφ 

ηξφπν, πην απνηειεζκαηηθά. 

 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

 πλερήο ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα πξντφληα ή γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. 

 

 Καιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο 

κεγαιχηεξεο. 

 

 Σεξάζηηα κείσζε θφζηνπο δηαλνκήο ζηα ςεθηαθά πξντφληα  

 

Τα οθέλη για ηοςρ καηαναλυηέρ: 

 Αγνξά νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ νπνηνδήπνηε ηφπν. 

 

 Σεξάζηηα γθάκα επηινγψλ ζε πξντφληα νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη θαηαζηήκαηα 

απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

 

 εκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο θαη εχθνιε ζχγθξηζε ηηκψλ. 

 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε εχξεζε πιεξνθνξηψλ. 

 

 Παξαγγειία απφ ην ζπίηη ρσξίο απψιεηεο ζε ρξφλν θαη ρξήκα ή ηαιαηπσξία 

γηα ηε κεηάβαζε ζηελ έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

Τέλορ ηα οθέλη για ηην κοινυνία είναι ηα εξήρ: 

 Ληγφηεξεο κεηαθηλήζεηο ησλ πνιηηψλ κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ θπξίσο γηα ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 
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 Πεξηζζφηεξεο παξνρέο θαη ππεξεζίεο ζε εηδηθέο νκάδεο πνιηηψλ, φπσο νη 

θάηνηθνη ηεο επαξρίαο, ΑΜΔΑ, άλζξσπνη κεγάιεο ειηθίαο πνπ δπζθνιεχνληαη 

ζηηο κεηαθηλήζεηο. 

 

 Αζθάιεηα απφ ηελ παξακνλή ζην ζπίηη. 

 

 Αχμεζε επηπέδνπ δηαβίσζεο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο δσήο απφ ηα πην 

θζελά πξντφληα. 

 

 Μείσζε ςεθηαθνχ ράζκαηνο αθνχ άλζξσπνη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πξντφληα ησλ πην αλεπηπγκέλσλ. 

 

2.5  Μειονεκηήμαηα Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

 

Παξ’ φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ζε επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηέο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα δελ ιείπνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Απμεκέλε αβεβαηφηεηα ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο. Σα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηξέπνπλ πηζαλνχο 

πειάηεο. Δίλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. ην δηαδίθηπν δχζθνια κπνξεί θαλείο λα εγγπεζεί απφιπηε 

αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θη απηφ ιεηηνπξγεί σο έλαο ςπρνινγηθφο θξαγκφο 

γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ δηζηάδεη λα δψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ (πηζησηηθή θάξηα). 

Βέβαηα νη κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο θαη δηαζθάιηζεο απνξξήηνπ 

βειηηψλνληαη ζπλερψο, νη θίλδπλνη έρνπλ κεησζεί ζην ειάρηζην θαη νη 

πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο απάηεο απνηεινχλ αζήκαλην πνζνζηφ. 

 

 Έιιεηςε θπζηθήο επαθήο κε ην πξντφλ. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεγάιν 

κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ν πειάηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά ην πξντφλ πξηλ ην επηιέμεη . Οη πειάηεο λνηψζνπλ 

κεγαιχηεξε ζηγνπξηά φηαλ έρνπλ άκεζε επαθή κε ην πξντφλ, γηα ην ιφγν απηφ 
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ππάξρεη κεγάιε επηθχιαμε ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα 

ζηε ρψξα καο. 

 

 Έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο πσιεηή – αγνξαζηή. Η γεληθφηεξε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη εηδηθφηεξα ζε 

άγλσζηνπο πξνκεζεπηέο απνηξέπνπλ ηνπο πηζαλνχο πειάηεο. Οη πειάηεο δελ 

εκπηζηεχνληαη έλαλ άγλσζην απξφζσπν πσιεηή, ηηο ζπλαιιαγέο ρσξίο ραξηηά 

θαη ηα ειεθηξνληθά ρξήκαηα. 

 

 Απμαλφκελν θφζηνο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ. Μνινλφηη νη εηαηξείεο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην ζχγρξνλν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη επελδχζεηο ππνδνκήο είλαη έλαο παξάγνληαο 

πνπ πξέπεη λα εθηηκεζεί θαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππ ' φςε. 

 

 Δίλαη ειάρηζηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ κεγάια ζε φγθν θαη 

βαξηά πξντφληα, πνπ ε κεηαθνξά ηνπο θνζηίδεη πνιχ. 

 

2.6  Ηλεκηπονικό Καηάζηημα 

 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο (site) κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο δηαθφξσλ εηδψλ. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

αλαπηχζζνληαη παγθνζκίσο θαη πξνζθέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή ρηιηάδεο πξντφληα, 

ζπλήζσο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα. Ο θαηαλαισηήο 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα απνθηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηεί γηα ηα πξντφληα πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ φπσο λα κάζεη ηελ ηηκή θαη ηνλ ρξφλν απνζηνιήο, λα δεη εηθφλεο ηνπ 

πξντφληνο θαη λα θάλεη ζπγθξίζεηο ηηκψλ.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ 

θάπνηνη παξάγνληεο, φπσο ε απφιπηε δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε, ε επθνιία ζηελ 

πινήγεζε, ε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε θαη ε ειθπζηηθή ηνπ παξνπζία (εηθαζηηθή 

αξηηφηεηα ρσξίο ππεξβνιέο). Η ιηηφηεηα επηβάιιεηαη φρη κφλν γηα αηζζεηηθνχο 

ιφγνπο αιιά θπξίσο γηα ιεηηνπξγηθνχο, θαζψο κηα ζειίδα θνξησκέλε κε πνιιά 

γξαθηθά (animation, εηθφλεο θ.ιπ.), ζα ρξεηαζηεί αξθεηή ψξα γηα λα “θνξηψζεη”, 

δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ζηε ρψξα καο είλαη ρακειήο ηαρχηεηαο.  
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Όζνλ αθνξά ζην ηερληθφ θνκκάηη ηεο θαηαζθεπήο, έλα απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ηξία δηαθξηηά 

ππνζπζηήκαηα: 

 Ένα ηλεκηπονικό καλάθι.  

Τπάξρνπλ πνιιά παθέηα ινγηζκηθνχ ζην εκπφξην πνπ πινπνηνχλ απηφ ην 

ππνζχζηεκα. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε αγνξαπσιεζία πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε παξαθνινχζεζε πειαηψλ θαη ησλ παξαγγειηψλ ηνπο θαζψο θαη 

ε νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ θαιείηαη λα 

δηεθπεξαηψζεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

 Ένα ζύζηημα σπημαηικών ζςναλλαγών.  

Η ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία κε θάπνηα ηξάπεδα γηα online               

ρξέσζε ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αλνηρζεί    

ινγαξηαζκφο γηα ζπλαιιαγέο κέζσ Paypal ή θάπνηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ  

ζπλαιιαγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε PaySafeCard. 

 

 Ένα ζύζηημα μεηαθοπάρ και παπάδοζηρ ηυν πποφόνηυν.  

Σα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπζηθά πξντφληα, 

ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θάπνηα εηαηξεία courier. 

Απηή είλαη θαη ε θαιχηεξε ιχζε, αλ ζθεθζεί θαλείο φηη ε πξψηε θνξά πνπ ν 

πειάηεο βιέπεη ην πξντφλ ηνπ, είλαη φηαλ πιένλ ην ιακβάλεη. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο έγηλε κε ηνλ 

γξεγνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη άξα νη πηζαλφηεηεο θζνξάο 

ή ιάζνπο έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί. Οξηζκέλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

πξνζθέξνπλ, σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ απφ ην 

θαηάζηεκα, ηαθηηθή ηδηαίηεξα ζπρλή ζηελ Διιάδα. 

 

Σα ζεκεξηλά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαιχπηνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Μπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο δηαδηθηπαθά ζνππεξκάξθεη, 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, βηβιηνπσιεία, θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθψλ εηδψλ, 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ξνπρηζκνχ θηι. πλαληψληαη επίζεο, θαηαζηήκαηα 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, φπσο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ  
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(e-banking), θξάηεζεο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θηι. αιιά θαη θαηαζηήκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ . 
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3. Τεσνολογίερ και Δπγαλεία Ανάπηςξηρ 

 

3.1  Γιαδίκηςο 

 

Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ παγθνζκίσο ζήκεξα δχζθνια κπνξνχλ λα 

θαληαζηνχλ ηε δσή ηνπο ρσξίο ην δηαδίθηπν. Κη απηφ γηαηί δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε εηδήζεηο, επηθνηλσλία, αγνξέο θ.α. ζε φιεο ηηο γσληέο ηεο γεο αλά πάζα 

ζηηγκή. ε κηα επνρή πνπ πξσηεχνληα ξφιν παίδεη ε πιεξνθφξεζε, ην θαιχηεξν 

εξγαιείν είλαη ην δηαδίθηπν ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθά γηα ηα πάληα. 

Έηζη δηθαίσο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ αξθεηνχο σο ε κεγαιχηεξε επαλάζηαζε ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. 

Σν Γηαδίθηπν ή Internet φπσο είλαη ε δηεζλήο νλνκαζία ηνπ πνπ έρεη επηθξαηήζεη,  

είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνηλφ πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο, ην TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), ην νπνίν 

επηηξέπεη ζε ζπζθεπέο δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ, ή κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε θηλεηφ 

ηειέθσλν) λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ 

εχθνια θαη γξήγνξα λα πεξηεγεζνχλ ζε κηα ηεξάζηηα βάζε πιεξνθνξηψλ, λα 

απνζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ αξρεία, λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, θαη γεληθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πιήζνο πνιπάξηζκσλ ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

Η απαξάιιαθηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή είλαη απηή 

(αξρείν, κήλπκα θηι.), επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ 

κεηαθνξάο (transfer protocol). Σν πξσηφθνιιν κεηαθνξάο ¨ιέεη¨ ζηνπο δχν 

ππνινγηζηέο πψο λα ζηείινπλ θαη πψο λα ιάβνπλ ηελ πιεξνθνξία. Αλάκεζα ζε απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ηα εμήο: 

 

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ Παγθφζκην 

Ιζηφ. 

 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Γηα ηελ ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 
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 File Transfer Protocol (FTP): Γηα ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο αξρείσλ. 

 Network News Transfer Protocol (NNTP): Γηα ηε ρξήζε ηνπ Usenet θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εηδήζεσλ – ζπδεηήζεσλ (Newsgroups). 

 

3.2  Ιζηοζελίδα 

 

Η ηζηνζειίδα (web page) δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα είδνο εγγξάθνπ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (WWW – World Wide Web) πνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο κε 

ηελ κνξθή θεηκέλνπ, ππεξθεηκέλνπ, εηθφλαο, βίληεν θαη ήρνπ. 

Πνιιέο ηζηνζειίδεο καδί ζπλζέηνπλ έλαλ ηζηφηνπν (ελαιιαθηηθέο νλνκαζίεο: 

ηζηνρψξνο ή δηθηπαθφο ηφπνο, αγγι. web site ή Internet site). Οη ζειίδεο ελφο 

ηζηνηφπνπ εκθαλίδνληαη θάησ απφ ην ίδην φλνκα ρψξνπ (domain) π.ρ. Google.com. Οη 

ηζηνζειίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κπνξεί ν ρξήζηεο λα κεηαβεί απφ ηε κία 

ζηελ άιιε θάλνληαο «θιηθ», επηιέγνληαο δειαδή ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζην 

θείκελν ή ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο ηζηνζειίδαο. Οη ζχλδεζκνη πξνο άιιεο ζειίδεο 

εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ππνγξακκηζκέλνη θαη κε κπιε ρξψκα γηα λα είλαη εχθνια 

μεθάζαξν ζηνλ επηζθέπηε φηη πξφθεηηαη γηα ζχλδεζκν πξνο άιιε ηζηνζειίδα, ρσξίο 

φκσο πάληα λα είλαη απηφ απαξαίηεην. 

Η θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη πνιχ εχθνια κε 

πξνγξάκκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξα, αιιά ππάξρνπλ θαη απηνκαηνπνηεκέλνη 

κεραληζκνί θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε απινχο ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα πξνζσπηθέο ή θαη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη πνιιέο εηαηξίεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε δεκηνπξγία 

ειθπζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα νδεγήζνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο ζηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

ηζηνηφπνπ ή απιά ζην αλέβαζκα ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι κηαο επηρείξεζεο. 

 

 ηαηηθέο Ιζηνζειίδεο 

Η ζηαηηθή ηζηνζειίδα είλαη κηα απιή κνξθή ηζηνζειίδαο πνπ παξνπζηάδεη 

πεξηερφκελν ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο ρσξίο λα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφηεηα ζην 

ρξήζηε. Γειαδή κπνξεί λα είλαη ε ηζηνζειίδα κηαο εηαηξείαο κε θάπνην θείκελν, 

πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλα, βίληεν, ήρνο) αιιά είλαη έλα πεξηερφκελν πνπ δελ 

κεηαβάιιεηαη εχθνια θαη δελ έρεη αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε εθηφο αλ 
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εμαηξέζνπκε ηελ απνζηνιή θάπνηνπ κελχκαηνο κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο κηαο θφξκαο. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ έρνπκε κηα ζειίδα πνπ παξνπζηάδεη ηα πξντφληα κηαο 

επηρείξεζεο κε εηθφλεο, ηηκέο θηι αιιά φπνπ ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα αγνξάζεη ην 

πξντφλ απφ ηελ ηζηνζειίδα. 

 Δίλαη ηδαληθέο γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηαηί είλαη μεθάζαξεο 

θαη κε κηθξφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο δπλακηθέο, είλαη γξήγνξεο γηαηί είλαη ειαθξηέο, 

αιιά δελ παξέρνπλ δπλακηθή δηαρείξηζε ηνπ ηδηνθηήηε. Γελ καο παξέρεη θάπνηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ θαη νηηδήπνηε αιιαγέο (πξνζζήθεο, δηαγξαθέο) ζέινπκε λα θάλνπκε, 

ζα πξέπεη λα ηηο θάλνπκε ζηνλ θψδηθα ηεο ζειίδαο. Απαηηνχληαη δειαδή γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνζειίδσλ. Γειαδή εμππεξεηεί ζην λα πξνβάινπκε πεξηερφκελν 

ην νπνίν δελ πξφθεηηαη λα ελεκεξψλνπκε ζπρλά. 

 

 Γπλακηθέο Ιζηνζειίδεο 

Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά ζηελ 

εκθάληζε απφ ηηο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο. Όκσο νη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ πνιιέο πιεπξέο. Οπζηαζηηθά κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα είλαη κία 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή (πξφγξακκα), θαη φρη έλα απιφ ειεθηξνληθφ έγγξαθν. 

Καηαξρήλ παξέρνπλ δπλακηθή δηαρείξηζε ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνρψξνπ πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο κπνξεί λα αιιάδεη ηαθηηθά θαη εχθνια κέζσ 

ελφο πίλαθα ειέγρνπ ρσξίο λα απαηηνχληαη γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ ν 

επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα έρεη θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηζηνζειίδα 

φπσο λα θάλεη αγνξέο, λα γξάθεη ζρφιηα, λα θάλεη downloads απφ ηε ζειίδα θηι. 

ηα αξλεηηθά είλαη ην πςειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ν κεγαιχηεξνο ρξφλνο 

αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο θάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ αλ 

αλαινγηζηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ. 

Η ρξήζε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε δηαδηθηπαθψλ 

ηφπσλ κε ζρεηηθά κεγάιν πεξηερφκελν φπνπ ππάξρεη θαη ε αλάγθε γηα ζπρλή 

ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

3.3  Πεπιηγηηήρ Ιζηού 

 

Ο Πεξηεγεηήο Ιζηνχ (Web browser ή θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδσλ) είλαη έλα 

ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα πεξηεγείηαη ζε ηζηνζειίδεο. Γειαδή ηνπ 
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δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη, θαη λα αιιειεπηδξά κε αξρεία (έγγξαθα) 

θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ φπσο θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή, παηρλίδηα 

θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα ελφο 

ηζηφηνπνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν. Σν θείκελν θαη νη εηθφλεο ζε 

κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ππεξζπλδέζκνπο πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο ηνπ 

ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηζηφηνπνπ. Ο Web browser είλαη ην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε ηελ γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη θπιινκεηξεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

κνξθνπνίεζεο HTML γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνζειίδσλ, γηα απηφ ε εκθάληζε κηαο 

ηζηνζειίδαο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη 

ηζηνζειίδεο  

Οη πεξηεγεηέο ηζηνχ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ινγηζκηθφ πειάηε ηνπ δηθηπαθνχ 

πξσηνθφιινπ επηπέδνπ εθαξκνγψλ HTTP. Γηα θάζε browser δηαηίζεληαη, επίζεο, θαη 

αξθεηά πξφζζεηα ζηνηρεία («add-ons» ή «plug-ins»), κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ρξήζηε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

Οη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη browsers παγθνζκίσο απφ ην Αχγνπζην ηνπ 

2014 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015
2
 είλαη νη: 

 Google Chrome – 48,55% 

 Internet Explorer – 19,05% 

 Mozilla Firefox – 16,66% 

 Apple Safari – 10,43% 

 Opera – 1,56% 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηεγεηψλ είλαη φηη δηαλέκνληαη 

δσξεάλ νπφηε ν θάζε ρξήζηεο έπεηηα απφ δνθηκή κπνξεί λα βξεη πνηνο απ’ φινπο έρεη 

φια ηα ζηνηρεία ψζηε ε πινήγεζε ηνπ ζην Γηαδίθηπν λα γίλεηαη πην εχρξεζηε θαη 

επράξηζηε. Κάπνηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ πξνηείλεηαη λα 

ηνπο έρεη φινπο ψζηε λα ειέγρεη ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ απφ δηαθνξεηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

                                                             
2 «Stat Counter», http://gs.statcounter.com/ 

http://gs.statcounter.com/
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3.4  DNS Server 

 

Ο θχξηνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην δίθηπν είλαη ε 

δηεχζπλζε IP ηνπ ε νπνία γξάθεηαη κε ηέζζεξεηο δεθαδηθνχο αξηζκνχο ρσξηζκέλνπο 

κεηαμχ ηνπο κε ηειείεο (π.ρ. 80.55.68.10). Δπεηδή φκσο θάηη ηέηνην δπζθνιεχεη ηνπο 

ρξήζηεο λα ζπκνχληαη απηνχο ηνπο αξηζκνχο γηα λα ζπλδεζνχλ ζε θάπνηνλ 

ππνινγηζηή, θξίζεθε αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβνιηθά νλφκαηα ζηνπο 

ππνινγηζηέο. Υξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα γηα λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηνλ 

ππνινγηζηή, απηφ κε θάπνην ηξφπν κεηαηξέπεηαη ζηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή. 

Απηή ηε δνπιεηά θάλεη ην ζχζηεκα DNS (Domain Name System, χζηεκα Ολνκάησλ 

Σνκέα ή Υψξνπ ή Πεξηνρήο). 

Σν DNS είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα αληηζηνηρίαο νλνκάησλ κε δηεπζχλζεηο IP. 

Δίλαη δνκεκέλν ηεξαξρηθά ζε επίπεδα θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο βξίζθνληαη ζε κηα 

θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, δειαδή ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη θαη εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα DNS ρξεζηκνπνηνχληαη νη Δμππεξεηεηέο 

Ολνκάησλ (DNS servers), νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ν 

θαζέλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο νλνκάησλ. Οπζηαζηηθά είλαη 

νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο έρεη θαηαρσξεζεί ζην χζηεκα Ολνκάησλ Σνκέα. Απηνχ 

ηνπ είδνπο νη ππνινγηζηέο ηξέρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν δηθηπαθφ ινγηζκηθφ, 

θαηέρνπλ κία δεκφζηα IP δηεχζπλζε θαη πεξηέρνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ κε νλφκαηα 

δηθηχσλ θαη δηεπζχλζεηο γηα άιινπο θνξείο ηνπ Internet. 

Οη DNS Servers επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηδησηηθψλ πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσλίαο θαη είλαη ηεξαξρηθά νξγαλσκέλνη θαηά δψλεο. Κάζε εμππεξεηεηήο DNS 

επηθνηλσλεί κε ηνπο εμππεξεηεηέο ηεο ακέζσο πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο 

ηεξαξρηθά δψλεο. 

 

3.5  Domain Name 

 

Σν Domain Name (Όλνκα Σνκέα) ρξεζηκνπνηεί ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή θαη είλαη 

κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα γηα θάζε ηζηφηνπν. Ο ρψξνο δηαηξείηε ζε έλα ζχλνιν 

πεξηνρψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ πάιη ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. Σν πξψην 

επίπεδν πεξηνρψλ ιέγνληαη βαζηθέο πεξηνρέο θαη βξίζθνληαη δεμηά απφ ην φλνκα. 
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Έρνπλ θαζηεξσζεί παγθνζκίσο επηά ηέηνηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα 

δίθηπα αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη νη 

παξαθάησ: 

 .arpa: Δηδηθνί νξγαληζκνί δηαδηθηχνπ 

 .com: Δηαηξίεο 

 .edu: Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

 .gov: Κπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

 .mil: ηξαηησηηθνί νξγαληζκνί 

 .net: Κέληξα δηνίθεζεο δηθηχνπ 

 .org: Οηηδήπνηε δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

Δπίζεο εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ππάξρεη κηα βαζηθή πεξηνρή αλά 

ρψξα. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη βάζεη ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ νλφκαηνο ηεο θάζε 

ρψξαο (π.ρ. Διιάδα .gr, Ιηαιία .it, Μεγάιε Βξεηαλία .uk). 

Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηνρψλ βξίζθεηαη θάησ απφ θάζε βαζηθή πεξηνρή θαη 

ιέγεηαη domain. Κάζε ηέηνην φλνκα είλαη κνλαδηθφ θαη νπζηαζηηθά ραξαθηεξίδεη ηελ 

επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Βξίζθεηαη αξηζηεξά απφ ηελ 

βαζηθή πεξηνρή θαη δηαρσξίδνληαη κε κηα ηειεία. 

Η θιήζε κίαο ηζηνζειίδαο γίλεηαη κέζσ ελφο πεξηεγεηή ηζηνχ, γξάθνληαο ζηελ 

γξακκή δηεπζχλζεσλ ην φλνκα ηνκέα ηεο π.ρ.: www.joomla.org. Ο πεξηεγεηήο ηζηνχ 

ςάρλεη λα βξεη ζε πνην δηθηπαθφ εμππεξεηεηή είλαη απνζεθεπκέλε ε ηζηνζειίδα θαη 

αλ είλαη ζσζηφ ην φλνκα ηνκέα, ηελ εκθαλίδεη. 

 

3.6  Web Server 

 

Έλαο Server ή αιιηψο δηαθνκηζηήο ή εμππεξεηεηήο είλαη έλαο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο ν νπνίνο ηξέρνληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ εμππεξεηεί ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ζπλδένληαη καδί ηνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα θάπνην ζθνπφ. Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ 

απηφ, νη εμππεξεηεηέο ηξέρνπλ αλάινγν ινγηζκηθφ θαη έρνπλ αλάινγε νλνκαζία. 

Γειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ εμππεξεηνχλ ηζηνζειίδεο νλνκάδνληαη web servers θαη 

ηξέρνπλ ινγηζκηθφ θαηάιιειν ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηα αξρεία πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο νη ηζηνζειίδεο. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή είλαη ε εμήο. Κάζε Web Server έρεη έλαλ βαζηθφ 

δηαρεηξηζηή ν νπνίνο ειέγρεη ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ. Έηζη φηαλ ν ρξήζηεο δεηάεη 
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άδεηα απφ ηνλ Web Server λα "αλνίμεη" κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, δειαδή 

πιεθηξνινγεί ηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ θάπνηνπ πεξηεγεηή ηζηνχ, ην 

αίηεκά ηνπ ειέγρεηαη πξψηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηαθνκηζηή θαη ζηελ ζπλέρεηα 

αθνχ παξαρσξεζεί ε άδεηα ε ηζηνζειίδα θνξηψλεηαη ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε. Η 

δηαδηθαζία απηή θαληάδεη λα είλαη πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα, φκσο, oη Web Servers 

είλαη ηθαλνί λα ρεηξηζηνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αηηήκαηα ην δεπηεξφιεπην θαη 

κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε πιεξνθνξίεο γξήγνξα, παξέρνληαο ζηνλ επηζθέπηε ηεο 

ζειίδαο ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηεί ζε κεδεληθφ ρξφλν. 

Ο φξνο web server ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ην κεράλεκα εμππεξεηεηή (hardware) 

φζν θαη γηα ην πξφγξακκα (software). χκθσλα κε ην w3techs
3
 νη πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελνη web servers είλαη νη παξαθάησ: 

 Apache – 56,5% 

 Nginx – 25,4% 

 Microsoft IIS – 12,9% 

 LiteSpeed – 2,3% 

 Google Servers – 1,3% 

 

  Παξαθάησ ζα δνχκε πην αλαιπηηθά ηη είλαη ν Apache Web Server. 

 

 Apache HTTP Server 

Ο Apache HTTP γλσζηφο θαη απιά ζαλ Apache, είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. Δγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη είλαη 

ζπκβαηφο κε ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο ηα Microsoft Windows, ην 

Linux, ην Unix, ην Mac OS X θαη άιια ιηγφηεξν γλσζηά. Ο ξφινο ηνπ Apache είλαη 

λα αλακέλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζηέιλνληαη κέζσ ησλ web browsers θαη 

αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην πξσηφθνιιν HTTP, εμππεξεηεί 

απηέο ηηο αηηήζεηο αλνίγνληαο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ δεηεζεί. 

Η αλάπηπμε ηνπ Apache γίλεηαη απφ ηελ «Κνηλφηεηα Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ» θαη ε 

επνπηεία, ε ππνζηήξημε θαη ε δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ ην Ίδξπκα 

Λνγηζκηθνχ Apache (Apache Software Foundation). Δίλαη έλα πξφγξακκα αλνηθηνχ 

                                                             
3
 «W3Techs, Web Technology Surveys», 

http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all 

http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all
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θψδηθα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα ηνπ θαη 

δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

O Apache, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, είλαη ν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνο 

εμππεξεηεηήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ηζηνρψξνπο 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε δηάθνξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο, είλαη έλαο γξήγνξνο, ζηαζεξφο θαη αζθαιήο 

δηαθνκηζηήο δηθηχνπ. Δθαηνκκχξηα sites είλαη εγθαηεζηεκέλα πάλσ ηνπ ρσξίο θαλέλα 

απνιχησο πξφβιεκα. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Apache είλαη φηη κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ζηνλ ππξήλα ηνπ πνιιέο πξνζζήθεο πξνγξακκάησλ (modules), θάηη ην 

νπνίν ηνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο. Κάπνηα απφ ηα πην γλσζηά modules ηνπ 

Apache είλαη ην module πηζηνπνίεζεο, ην module αλαθαηεχζπλζεο δηεπζχλζεσλ, ην 

module θαηαγξαθήο ζπλδέζεσλ θαη πνιιά άιια ηα νπνία δηαηίζεληαη είηε απφ ην 

Apache Software Foundation, είηε απφ ηξίηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. 

 

3.7  Σύζηημα Γιασείπιζηρ Πεπιεσομένος (Content Management 

System – CMS) 

 

Με ηνλ φξν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System - 

CMS) ελλννχκε έλα παθέην ινγηζκηθνχ, ζρεδηαζκέλν γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

δηαρείξηζε ελφο ηζηνρψξνπ. Έλα CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή – 

ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο 

θ.ιπ., κε πνιχ εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θεηκελνγξάθν. Γειαδή 

ππνζηεξίδεη ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ. 

Υξεηάδνληαη απιά βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη ζηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν θαζψο ε πξνζζήθε ή ε ηξνπνπνίεζε πεξηερνκέλνπ 

γίλεηαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG (What You See Is What You Get) html 

editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, παξφκνησλ κε ην MS Word. Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη θάηη ηέηνην είλαη πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κέρξη πξφηηλνο 

ε κφλε ιχζε γηα λα δηαηεξεί κηα επηρείξεζε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ελεκεξσκέλε ήηαλ λα 

γίλεη αλάζεζε ζε θάπνηα εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο.  
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Σα πεξηζζφηεξα  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν. Η εγθαηάζηαζε ηνπο γίλεηαη ζε έλαλ 

εμππεξεηεηή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP. Τπάξρνπλ φκσο θαη CMS θιεηζηνχ θψδηθα φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πεξηερφκελν 

δηάθνξσλ κνξθψλ φπσο εηθφλα, βίληεν, θείκελα, java animation θ.α.. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θνηλφηεηεο ππνζηήξημεο πνπ δίλνπλ βνήζεηα ζε αξράξηνπο ή ζε ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο. Σέινο, κέιε ησλ θνηλνηήησλ 

ππνζηήξημεο αιιά θαη ηξίηεο εηαηξίεο δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ Modules θαη 

Plugins, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη απμάλνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ CMS. 

 

Οη εθηά θχξηεο θαηεγνξίεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη: 

 Web Content Management System 

 Enterprise Content Management System 

 Document Management System 

 Mobile Content Management System  

 Component Content Management System  

 Media Content Management System  

 Learning Content Management System  

 

3.7.1 Πλεονεκηήμαηα ηυν CMS 

 

Μεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) βξίζθνληαη παξαθάησ: 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν  ηνπ 

ηζηφηνπνπ ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ. Αθφκα, ην 

ζχζηεκα δηαζθαιίδεη ζπλνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαρσξίδνληαο ηε ζρεδίαζε 

ησλ ζειίδσλ απφ ην πεξηερφκελν πνπ εκθαλίδνπλ. 

 

 Όιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα, 

επηηξέπνληαο ζε νπνηνδήπνηε ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ελεκεξψζεη 

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζε ηεο γιψζζαο HTML. 
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 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο. Μπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ δηαθνξεηηθά πξφζσπα πνπ ζα ελεκεξψλνπλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

ηνπ ηζηνηφπνπ, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα. Έηζη ε εξγαζία θαη ν θφξηνο 

θαηαλέκνληαη θαιχηεξα. Σν χζηεκα παξαθνινπζεί πνηνο θάλεη ηη, 

απνθεχγνληαο πηζαλή ζχγρπζε. 

 

 Σα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν λα αλαπηχζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

επηρείξεζε πνπ ην δεκνζηεχεη. 

 

 Τπάξρεη κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο θαζψο νη αιιαγέο ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν κπνξνχλ λα γίλνπλ κε πνιχ εχθνιν ηξφπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζε φιεο ηηο ζειίδεο. Έηζη παξνπζηάδνληαη θαη ηαρχηεξνη 

ρξφλνη αιιαγψλ ζε ππάξρνπζεο ζειίδεο. 

 

 Με ηε ρξήζε ελφο CMS είλαη πνιχ δχζθνιν ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ 

λα είλαη ηπραίν ή ιαλζαζκέλν. Κάζε αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα 

πεξλά δηακέζνπ δεκηνπξγίαο, ζχληαμεο θαη θάπνησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηαδίσλ, πξηλ ην ζχζηεκα δεκνζηεχζεη ην πεξηερφκελν. 

 

 Σν χζηεκα εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη ζειίδεο έρνπλ ηελ ίδηα εκθάληζε, ελψ 

ζα θξνληίζεη θαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ζπλδέζκσλ, παξαπνκπψλ 

θιπ. Αθφκα αλ θάπνην θνκκάηη πεξηερνκέλνπ κεηαθηλεζεί ή δηαγξαθεί, ην 

CMS εμαζθαιίδεη φηη ην πεξηερφκελν πνπ απνκέλεη είλαη αθφκα δνκεκέλν 

ρσξίο λα ππάξρνπλ ζχλδεζκνη πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαγεγξακκέλν 

πεξηερφκελν. Με άιια ιφγηα νη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ρξήζε 

CMS δελ εκθαλίδνπλ “ζπαζκέλνπο ζπλδέζκνπο ” θαη αλαλεψλνληαη 

απηφκαηα φηαλ θάπνην θνκκάηη πεξηερνκέλνπ κεηαθηλείηαη ή δηαγξάθεηαη. 

 

 Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκα ησλ CMS είλαη ε κεγάιε νκνηνκνξθία, 

ε ζπλνρή πνπ παξέρνπλ θαζψο θαη ε απμεκέλε επειημία θαη ε επηηάρπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ θαη δεκηνπξγίαο θάπνηαο λέαο 

ηζηνζειίδαο. 
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3.7.2 CMS κλειζηού κώδικα 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ CMS θιεηζηνχ θψδηθα είλαη φηη δελ επηηξέπνπλ ζηνλ 

ρξήζηε ηελ πξφζβαζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. Πιενλεθηήκαηα απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη παξέρνπλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, θαιχηεξε ηεθκεξίσζε 

θαη εθπαίδεπζε, εκπνξηθή ππνζηήξημε κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο ππεξεζίεο θαη 

ζπλήζσο είλαη εηνηκνπαξάδνηα. Όκσο βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη ην πςειφ 

θφζηνο. 

Δλδεηθηηθά ηα δεκνθηιέζηεξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ θιεηζηνχ 

θψδηθα είλαη ηα εμήο : 

 Vignette Content Management  

 IBM Workplace Web Content Management  

 Jalios Content Management  

 Powerfront Content Management System  

 

3.7.3 CMS ανοικηού κώδικα 

 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηθηνχ θψδηθα νλνκάδνπκε εθείλα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ αιιαγή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη ηα 

απνθηνχκε θαηεβάδνληαο ηα απφ ην Γηαδίθηπν ρσξίο θφζηνο. Σππηθά απαηηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα λα ζηεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ωζηφζν 

ππνζηεξίδνληαη απφ θνηλφηεηεο ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίεο εθηφο απφ 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ δίλνπλ, δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα plug-ins 

πνπ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. 

Βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ην ρακειφ 

θφζηνο, θαζψο δηαηίζεληαη δσξεάλ. Δπίζεο, ππάξρεη επειημία θαη εχθνιε πξνζαξκνγή 

θαζψο ν ρξήζηεο έρεη πιήξε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη κπνξεί λα θάλεη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζέιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Αθφκα, ε 

επθνιία ελζσκάησζεο ζε έλα ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο δίλεη 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θψδηθα. Οη θνηλφηεηεο 

ππνζηήξημεο είλαη ν θχξηνο ιφγνο επηηπρίαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο 

απνηεινχληαη απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη πνιινχο άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη βνεζνχλ 

ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ δεκηνπξγία 

plug-ins.  
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Βέβαηα, ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα έρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θψδηθα φπσο ε έιιεηςε εκπνξηθήο ππνζηήξημεο, ε κηθξφηεξε 

σξηκφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα θαζψο θαη ε έιιεηςε ηεθκεξίσζεο. 

 

3.7.4 Γημοθιλή CMS ανοικηού κώδικα 

 

Σν Joomla, ην WordPress θαη ην Drupal είλαη ηα ηξία πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Καη ηα ηξία είλαη αλνηθηνχ 

θψδηθα θαη ρηηζκέλα ζε PHP θαη MySQL. Καη ηα ηξία δηαθέξνπλ ζεκαληηθά φζνλ 

αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο, ηελ ηθαλφηεηα, ηελ επειημία θαη ηελ επθνιία ρξήζεο. 

Παξαθάησ, ζα ξίμνπκε κηα καηηά ζε κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κία απφ απηέο ηηο ιχζεηο CMS: 

 

Joomla 

Σν Joomla είλαη έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ (World Wide Web) θαη ζε ηνπηθά δίθηπα - intranets. Δίλαη γξακκέλν ζε PHP θαη 

απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη νη ζειίδεο πνπ εκθαλίδεη είλαη δπλακηθέο, δειαδή 

δεκηνπξγνχληαη ηελ ζηηγκή πνπ δεηνχληαη. Έλα ζχζηεκα δηαθνκηζηή (server) φπσο 

είλαη ν Apache ιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο εμππεξεηεί. 

Με εξσηήκαηα πξνο ηε βάζε ιακβάλεη δεδνκέλα ηα νπνία κνξθνπνηεί θαη 

απνζηέιιεη ζηνλ εθάζηνηε θπιινκεηξεηή (web browser) ηνπ ρξήζηε. Σν Joomla έρεη 

αξθεηέο δπλαηφηεηεο φπσο ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζειίδαο, RSS feeds, 

εθηππψζηκεο εθδφζεηο ησλ ζειίδσλ, εηδήζεηο, blogs, δεκνζθνπήζεηο, έξεπλεο, θαζψο 

θαη πνιχγισζζε ππνζηήξημε ησλ εθδφζεψλ ηνπ. Δπίζεο, δηαζέηεη κηα ηζρπξή 

θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίνη βειηηψλνπλ ην ζχζηεκα, αλαπηχζζνπλ θαη 

πξνζθέξνπλ δηάθνξα ρξήζηκα πξφζζεηα θαη παξέρνπλ πνιχηηκε βνήζεηα ζηνπο 

ρξήζηεο. Σέινο ην Joomla, είλαη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο ιχζεηο CMS ζηνλ θφζκν 

θαη κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηα πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα downloads κέρξη 

ζήκεξα. 
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Πλεονεκηήμαηα ηος Joomla 

 

 Φηιηθφ πξνο ην ρξήζηε: Σν Joomla δελ είλαη ηφζν εχρξεζην φζν ην 

WordPress , αιιά είλαη αθφκα ζρεηηθά εχθνιν ζηε ρξήζε. 

 Ιζρπξή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ: Όπσο ην WordPress , έηζη θαη ην 

Joomla έρεη κηα ηζρπξή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ην 

ζχζηεκα θαη παξέρνπλ βνήζεηα.. 

 Δπέθηαζε θαη Μεηαβιεηφηεηα: Οη επεθηάζεηο ηνπ Joomla ρσξίδνληαη ζε 

πέληε θαηεγνξίεο – components (εθαξκνγέο), plugins (πξφζζεηα), 

templates (πξφηππα), modules (ελφηεηεο) θαη languages (γιψζζεο). Κάζε 

έλα απφ απηά δηαθέξεη ζηε ιεηηνπξγία, ηε δχλακε θαη ηελ ηθαλφηεηα. Σα 

Components, γηα παξάδεηγκα, ιεηηνπξγνχλ σο «κίλη - εθαξκνγέο», πνπ 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla ζπλνιηθά. Σα 

Modules, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζζέηνπλ δεπηεξεχνπζεο δπλαηφηεηεο 

φπσο δπλακηθφ πεξηερφκελν, RSS feeds, θαη ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ζαο. 

 Ιζρπξέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ: ε αληίζεζε κε ην 

WordPress, ην Joomla αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί σο έλα επηρεηξεζηαθφ CMS 

φπσο ην Drupal. Απηφ ην θαζηζηά πνιχ πην ηθαλφ ζην ρεηξηζκφ κεγάινπ 

φγθνπ ησλ αληηθεηκέλσλ απφ WordPress. 

 

Μειονεκηήμαηα ηος Joomla 

 

 ηεξείηαη SEO Γπλαηφηεηεο: Σν λα θάλεη θάπνηνο ην WordPress θηιηθφ σο 

πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηφζν εχθνιν φζν θαη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο δσξεάλ plugin. Με ην Joomla, δελ είλαη αθαηφξζσην αιιά ζα 

ρξεηαζηείηε αξθεηή δνπιεηά γηα λα θηάζεηε ζην ίδην επίπεδν θηιηθφηεηαο 

ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 Πεξηνξηζκέλε Τπνζηήξημε ACL: Ο ACL (θαηάινγνο Access Control) 

αλαθέξεηαη ζε κηα ιίζηα δηθαησκάησλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. Ο ACL είλαη έλα 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ηεο θάζε επηρείξεζεο. Σν Joomla άξρηζε λα 

ππνζηεξίδεη ACL κφλν κεηά απφ ηελ έθδνζε 1.6. Η Τπνζηήξημε ACL είλαη 
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αθφκε πεξηνξηζκέλε ζηε ζηαζεξή έθδνζε v2.5.1, θαζηζηψληαο ην 

αθαηάιιειν γηα εηαηξηθνχο πειάηεο. Βέβαηα ζηελ ζηαζεξή έθδνζε 3.2. 

πιένλ ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ θαιά. 

 Αξράξηνη Υξήζηεο: Γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο αξράξηνο ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην Joomla, ζα πξέπεη πξψηα λα κειεηήζεη ηα δηάθνξα 

tutorials πνπ θπθινθνξνχλ ζην Γηαδίθηπν, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε 

θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα εμνηθεησζεί πιήξσο κε απηφ. Κάηη ηέηνην 

απνζαξξχλεη αξθεηνχο ρξήζηεο θαη ηνπο ζηξέθεη πξνο άιια CMS. 

 

Σςμπέπαζμα 

 

Σν Joomla δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θαηαζθεπάζεη κηα ηζηνζειίδα κε 

πεξηζζφηεξε δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ απφ ην WordPress θαη έρεη έλα 

αξθεηά δηαηζζεηηθφ interface. Πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο θαη είλαη θαηάιιειν 

γηα δηάθνξα είδε δηθηπαθψλ ηφπσλ φπσο έλα blog site, έλα θφξνπκ θαη γεληθά είλαη 

ηδαληθφ γηα δπλακηθέο ηζηνζειίδεο. Δπίζεο, ην Joomla είλαη κηα θαιή επηινγή γηα 

κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο πξνζθέξεη 

ηζρπξέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Βέβαηα, αλ ζέιεηε θάηη πην ηζρπξφ γηα 

ηε ρξήζε ηεο επηρείξεζήο ζαο, ηδαληθφηεξν είλαη ην Drupal αιιά ίζσο ζαο θαλεί πην 

δχζθνιν ζηε ρξήζε θαη ζα ρξεηαζηείηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ θάπνηνλ εηδηθφ. 

 

WordPress 

Σν WordPress είλαη, έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα, ζχζηεκα δηαδηθηπαθψλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, γξακκέλν ζε PHP θαη MySQL. Αξρηθά 

αλαπηχρζεθε κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δεκνζίεπζε blogging sites αιιά κε ηα 

ρξφληα εμειίρζεθε ζε έλα πιήξεο πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ φισλ ησλ 

εηδψλ. Δίλαη αξθεηά επέιηθην θαη έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο απμάλνληαη κε 

ηελ ρξήζε πνιιψλ ρηιηάδσλ πξφζζεησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηαηίζεληαη ζην 

Γηαδίθηπν. 

Σέινο, είλαη ην δεκνθηιέζηεξν CMS θαζψο πεξηζζφηεξα απφ 68 εθαηνκκχξηα 

ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ WordPress, θαζηζηψληαο ην, ην αγαπεκέλν ινγηζκηθφ 

blogging ζηνλ θφζκν.  
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Πλεονεκηήμαηα ηος WordPress 

 

 Πνιιαπινί Υξήζηεο / πγγξαθείο: Σν WordPress, απφ ηηο πξψηεο ηνπ 

εθδφζεηο σο εξγαιείν blogging, έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιε ρξήζε 

ζπγρξφλσο απφ πνιινχο ρξήζηεο κε δηαθξηηνχο ξφινπο. 

  Σεξάζηηα Plugin Library: Η θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ WordPress 

έρεη αλαπηχμεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο plugins, ηα νπνία δίλνπλ ζηνλ ρξήζηε 

επηπιένλ δπλαηφηεηεο.  

 Φηιηθφ πξνο ην ρξήζηε: Σν WordPress είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη δηαζέηεη 

πνιχ θαιή αηζζεηηθή. Γελ απαηηεί γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αξράξηνη 

ρξήζηεο κπνξνχλ ζε ιίγα ιεπηά λα ζηήζνπλ κηα ηζηνζειίδα πνιχ εχθνια. 

  Ιζρπξέο δπλαηφηεηεο SEO: Σν WordPress, κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξφζζεησλ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα είλαη εηδηθφο, λα 

θηηάμεη κηα ηζηνζειίδα θηιηθή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.  

 Δχθνιε Παξακεηξνπνίεζε: Σν ζχζηεκα WordPress έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

εχθνιε πξνζαξκνγή. Καζέλαο κε κηα κηθξή θαηαλφεζε ηεο HTML θαη 

CSS κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ζέκαηα γηα λα ηαηξηάμεη ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

 Δπειημία: Σν WordPress κπνξεί λα θάλεη ζρεδφλ ηα πάληα, λα ηξέμεη έλα 

θαηάζηεκα e-commerce, λα θηινμελήζεη κηα ηζηνζειίδα βίληεν, λα 

ρξεζηκεχζεη σο έλα ραξηνθπιάθην, έλα blog ηεο εηαηξείαο ζαο, ράξε ζηα 

plugins θαη ηα πξνζαξκνζκέλα ζέκαηα. 

 

Μειονεκηήμαηα ηος WordPress 

 

 Αζθάιεηα: Σν WordPress είλαη ζπρλά ν ζηφρνο ησλ ράθεξ. Σν ίδην ην 

ινγηζκηθφ δελ είλαη πνιχ αζθαιέο θαη απαηηείηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ, γηα 

λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο WordPress. 

 Αζπκβαηφηεηα κε Plugins: Η νκάδα ηνπ WordPress απνδεζκεχεη ζπλερψο 

λέεο ελεκεξψζεηο γηα λα δηνξζψζεη ηα θελά αζθαιείαο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη. Απηέο νη ελεκεξψζεηο είλαη ζπρλά αζχκβαηεο κε 

δηάθνξα plugins. Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο αλαγθάδεηαη είηε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα πξφζζεηα κε άιια ζπκβαηά, είηε λα αγλνήζεη ηελ 
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ελεκεξσκέλε έθδνζε  θάηη ην νπνίν ζα θάλεη ην site αθφκα πην επηξξεπή ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο. 

 Πεξηνξηζκέλεο Δπηινγέο Design: Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πιεζψξα 

πξνηχπσλ ζην Γηαδίθηπν, πνιιά απφ απηά κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 

παξαπέκπνπλ ζε blogging site. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξφζθαηεο 

ελεκεξψζεηο θαη βειηηψζεηο ζε plugins - ζέκαηα έρνπλ δηνξζψζεη απηφ ην 

πξφβιεκα θάπσο, ην WordPress εμαθνινπζεί λα παξεκπνδίδεηαη απφ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ζρεδηαζκνχ. 

 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ: Σν WordPress 

ζρεδηάζηεθε αξρηθά σο κηα πιαηθφξκα blogging. Απηφ έρεη επεξεάζεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ρεηξηζηεί κεγάιεο πνζφηεηεο πεξηερνκέλνπ. Αλ 

ζθνπεχεηε λα δεκνζηεχζεηε εθαηνληάδεο ζέζεηο blog αλά εβδνκάδα (δελ 

είλαη αζπλήζηζην γηα ηνπο κεγάινπο εθδνηηθνχο νίθνπο), ζα απνγνεηεπηείηε 

θαη θαιφ ζα ήηαλ λα ζηξαθείηε πξνο ην Joomla. 

 

Σςμπέπαζμα 

 

Σν WordPress ζπρλά απνθαιείηαη «κίλη CMS». Γελ είλαη ηφζν ηζρπξφ ή ηθαλφ φζν 

ην Drupal ή ην Joomla, αιιά είλαη αξθεηά εχρξεζην αθφκα θαη γηα ηνλ αξράξην 

ρξήζηε. πλίζηαηαη γηα ηζηνζειίδεο ρσξίο πνιχ κεγάιν πεξηερφκελν θαη θπξίσο είλαη 

ηδαληθφ σο κηα blogging ιχζε. 

 

Drupal 

Σν Drupal είλαη έλα πξνεγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) 

αλνηθηνχ θψδηθα, γξακκέλν ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP. Σν Drupal, φπσο 

πνιιά ζχγρξνλα CMS, δίλεη ζηνλ ρξήζηε αξθεηέο δπλαηφηεηεο ψζηε λα ρηίζεη ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αξεζθείαο ηνπ. Δίλαη ζηαζεξφηεξν θαη ηζρπξφηεξν ζχζηεκα απφ ην 

Joomla, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο. Βέβαηα είλαη 

δπζθνιφηεξν ζηελ ρξήζε. Δίλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζε πξνγξακκαηηζηέο, θαζψο νη 

γλψζεηο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, κπνξνχλ λα ρηίζνπλ 

πξαγκαηηθά ηζρπξνχο ηζηφηνπνπο. Ο απιφο ρξήζηεο απφ ηελ άιιε ζα ρξεηαζηεί 

αξθεηή εθκάζεζε γηα λα κπνξέζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο γηα πην ζχλζεηα 

πξάγκαηα απαηηνχληαη γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Σν Drupal κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή 

νπνηαζδήπνηε πιαηθφξκαο πνπ ππνζηεξίδεη είηε ην δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache 

HTTP Server (έθδνζε 1.3+), είηε ην Internet Information Services (έθδνζε IIS5+), 

θαζψο επίζεο θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP (έθδνζε 4.3.3+). Σν Drupal 

απαηηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ φπσο ε MySQL θαη ε PostgreSQL γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ. 

 

Πλεονεκηήμαηα ηος Drupal 

 

 Δμαηξεηηθά Δπέιηθην: Σν Drupal είλαη θαηάιιειν γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

ηζηνζειίδεο, απφ κηθξά blogging sites κέρξη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κε ρηιηάδεο επηζθέπηεο. Σν ινγηζκηθφ ηνπ είλαη ηζρπξφ θαη 

επέιηθην. 

 Πξνγξακκαηηζηηθά Φηιηθφ: Η βαζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal είλαη 

αξθεηά γπκλή. Οη πξνγξακκαηηζηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ιχζεηο . Φπζηθά γηα ηνλ απιφ ρξήζηε δελ είλαη αξθεηά θηιηθφ αιιά 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν. 

 Ιζρπξέο δπλαηφηεηεο SEO: Σν Drupal έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην έδαθνο πξνο 

ηα πάλσ γηα λα παξάγεη ζειίδεο θηιηθέο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 Φηιηθφ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο: Η ηζρπξή δηαρεηξηζηηθή έθδνζε κε ACL 

δπλαηφηεηεο θάλνπλ ην Drupal CMS δεκνθηιή ζηνπο πειάηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο κε ρηιηάδεο ζειίδεο πεξηερφκελν. 

 ηαζεξφηεηα: ην Drupal νη θιίκαθεο είλαη ζηαζεξέο, αθφκα θαη φηαλ 

εμππεξεηνχλ ρηιηάδεο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα. 

 

Μειονεκηήμαηα ηος Drupal 

 

 Απιφο Υξήζηεο: Γπζηπρψο, ην Drupal δελ είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ απιφ 

ρξήζηε. Δίλαη δπζθνιφηεξν ζηε ρξήζε ζε ζρέζε κε ηα άιια δπν CMS, 

απαηηείηαη αξθεηή εθκάζεζε θαη θάπνηεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε 

λα κπνξέζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 



38 
 

 Έιιεηςε Γσξεάλ Plugins: Σα Plugins ζην Drupal νλνκάδνληαη «modules». 

Λφγσ ηνπ φηη ζεσξείηε επηρεηξεζηαθφ πξντφλ, ηα πεξηζζφηεξα θαιά 

modules δελ είλαη δσξεάλ. 

 Έιιεηςε Templates: Σα δηαζέζηκα ζέκαηα εκθάληζεο κεηνλεθηνχλ 

δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

Σςμπέπαζμα 

 

Σν Drupal είλαη έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ CMS. πληζηάηαη γηα κεγάια 

έξγα φπνπ ε ζηαζεξφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε δχλακε πνπ έρνπλ είλαη πξνηεξαηφηεηα 

έλαληη ζηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηελ αηζζεηηθή. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε 

πξνγξακκαηηζηέο, θαζψο απαηηνχληαη θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Δπηπιένλ, έλαο απιφο ρξήζηεο ζα ζπαηαιήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θαη ρξήκα γηα λα αλαπηχμεη ηελ ίδηα ζειίδα ζε ζρέζε κε ηα άιια δπν ζπζηήκαηα πνπ 

κειεηήζακε. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ην 

Joomla, θαζψο νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο κνπ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ, ην θαζηζηνχλ ηελ ηδαληθή επηινγή γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.  
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4. Δπγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν 

 

4.1  Διζαγυγή – Πποεηοιμαζία Δγκαηάζηαζηρ Joomla 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla απαηηνχληαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, ε 

βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη ν Apache Server. Όια απηά καδί κπνξνχκε λα ηα 

βξνχκε ζε έλα παθέην ινγηζκηθνχ, ην XAMPP, φπνπ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

https://www.apachefriends.org/download.html ζα ην θαηεβάζνπκε θ ζα ην 

εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή καο. 

 

 Καηέβαζκα θαη Δγθαηάζηαζε XAMPP 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν ζα θαηεβάζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ην XAMPP 

έθδνζε 1.8.2.  Κάλνπκε δηπιφ θιηθ ζηνλ installer γηα λα μεθηλήζεη ν νδεγφο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ XAMPP θαη παηάκε Next. 

 

Εικόνα 1 - Εγκατάςταςη XAMPP 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/download.html
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ηελ επφκελε ζειίδα επηιέγνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε θαη 

παηάκε Next. 

 

Εικόνα 2 - Εγκατάςταςη XAMPP 

 

Δπηιέγνπκε ην θάθειν πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη παηάκε Next. 

 

Εικόνα 3 - Εγκατάςταςη XAMPP 
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Η εγθαηάζηαζε μεθηλάεη κφιηο παηήζνπκε Next. 

 

Εικόνα 4 - Εγκατάςταςη XAMPP 

 

 

Εικόνα 5 - Εγκατάςταςη XAMPP 
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Πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη παηάκε Finish 

 

Εικόνα 6 - Εγκατάςταςη XAMPP 

 

ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηελ ηζηνζειίδα http://localhost/xampp/index.php 

 

Εικόνα 7 - XAMPP 
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ηνλ πίλαθα αξηζηεξά παηάκε ζην Status γηα λα δνχκε πνηα ζηνηρεία είλαη 

ελεξγνπνηεκέλα θαη πνηα φρη. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP. 

 

 

Εικόνα 8 - XAMPP 

 

Έπεηηα παηάκε ζην Security γηα λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε αζθαιείαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε αζθάιεηα θαζψο απηέο νη 

ζειίδεο ηνπ XAMPP είλαη πξνζβάζηκεο ζην δίθηπν απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε, ν 

δηαρεηξηζηήο ρξήζηεο ηεο MySQL δελ έρεη θσδηθφ αζθαιείαο θαη ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο ηεο MySQL, ην PhpMyAdmin είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν απφ ην δίθηπν. 

Σα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηα δηνξζψζνπκε θάλνληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα ιίγν παξαθάησ.  
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Εικόνα 9 - XAMPP 

 

Αξρηθά ζην πξψην πιαίζην εηζάγνπκε ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ηεο αξεζθείαο καο 

γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο MySQL, ζην δεχηεξν πιαίζην ηνλ επαιεζεχνπκε θαη ηέινο 

θάλνπκε θιηθ ζην Password changing. Οκνίσο ζηα δπν επφκελα πιαίζηα βάδνπκε 

φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ αζθαιείαο αληίζηνηρα γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ θάθειν 

XAMPP θαη θάλνπκε θιηθ ζην Make safe the XAMPP directory. 
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Εικόνα 10 – XAMPP 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζα πξέπεη λα 

επαλεθθηλήζνπκε  ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ ηνπ XAMPP. 

Αθνχ αλνίμνπκε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ XAMPP παηάκε ην Stop δίπια απφ ην 

MySQL θαη ζηε ζπλέρεηα Start. 
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Εικόνα 11 - XAMPP Control Panel 

 

Όηαλ μαλακπνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ XAMPP θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

θαηεγνξία Security, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε έρνπλ 

απνζεθεπηεί επηηπρψο θαη ην ζχζηεκά καο έρεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα. 

 

 

Εικόνα 12 - XAMPP 
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ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ XAMPP θάλνπκε θιηθ ζην 

PhpMyAdmin θαη κεηαβαίλνπκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο MySQL. Δπφκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ηελ νπνία ζα ρξεηαζηνχκε γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla. Κάλνπκε 

θιηθ ζην «Βάζεηο δεδνκέλσλ».  

 

 

Εικόνα 13 – phpMyAdmin 

 

Δηζάγνπκε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη 

παηάκε Γεκηνπξγία. 
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Εικόνα 14 - phpMyAdmin Δημιουργία βάςησ δεδομζνων 

 

ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηνλ θάθειν ηνπ XAMPP ζηνλ ζθιεξφ δίζθν φπνπ ην 

εγθαηαζηήζακε θαη κπαίλνπκε ζηνλ θάθειν htdocs. 

 

Εικόνα 15 - Φάκελοσ htdocs 
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Μέζα ζηνλ θάθειν htdocs ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα θάθειν (πρ mysite) φπνπ κέζα 

ζε απηφλ ζα εγθαηαζηήζνπκε ην Joomla. 

 

Εικόνα 16 - Φάκελοσ htdocs 

 

4.2  Δγκαηάζηαζη Joomla 

 

Απφ ηνλ ζχλδεζκν http://www.joomla.org/download.html θαηεβάδνπκε ην Joomla 

έθδνζε 2.5 θάλνληαο θιηθ ζην πιαίζην θαη απνζεθεχνπκε ην αξρείν ζηνλ θάθειν πνπ 

δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο. Σν αξρείν είλαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή θαη ζα 

ρξεηαζηεί λα ηνπ θάλνπκε απνζπκπίεζε.  

 

http://www.joomla.org/download.html
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Εικόνα 17 - Εγκατάςταςη Joomla 

 

 

Εικόνα 18 - Εγκατάςταςη Joomla 
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Εικόνα 19 - Εγκατάςταςη Joomla 

 

Πιένλ είκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla. Αλνίγνπκε 

ηνλ browser θαη πιεθηξνινγνχκε http://localhost/mysite/, φπνπ mysite είλαη ην φλνκα 

ηνπ θαθέινπ πνπ απνζπκπηέζακε ηα αξρεία εγθαηάζηαζεο ηνπ Joomla. Παηψληαο 

enter κεηαβαίλνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα εγθαηάζηαζεο ηνπ Joomla. 

 

 Βήκα 1: Δπηινγή γιψζζαο 

Δπηιέγνπκε ηε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Joomla θαη παηάκε Δπφκελν. 

 

Εικόνα 20 - Εγκατάςταςη Joomla Επιλογή γλώςςασ 

 

http://localhost/mysite/
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 Βήκα 2: Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο 

Δδψ ην ζχζηεκα θάλεη έλαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν εάλ ππνζηεξίδνληαη φια ηα 

ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζεκεηψλεηαη κε θφθθηλν φρη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα παηάκε Δπφκελν. 

 

Εικόνα 21 - Εγκατάςταςη Joomla Προληπτικόσ ζλεγχοσ 

 

 Βήκα 3: Άδεηα Υξήζεο 

Δδψ ππάξρεη ε άδεηα ρξήζεο. Σελ δηαβάδνπκε εάλ επηζπκνχκε θαη παηάκε 

Δπφκελν. 

 

Εικόνα 22 - Εγκατάςταςη Joomla Άδεια χρήςησ 
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 Βήκα 4: Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

πκπιεξψλνπκε ην Δίδνο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ην Όλνκα Γηαθνκηζηή, ην Όλνκα 

Υξήζηε, ην Όλνκα Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη παηάκε Δπφκελν.  

 

Εικόνα 23 - Εγκατάςταςη Joomla Ρυθμίςεισ βάςησ δεδομζνων 

 

 Βήκα 5: Ρπζκίζεηο FTP 

Σν βήκα απηφ είλαη πξναηξεηηθφ, παηάκε Δπφκελν. 

 

Εικόνα 24 - Εγκατάςταςη Joomla Ρυθμίςεισ FTP 

 

 Βήκα 6: Βαζηθέο Ρπζκίζεηο 

πκπιεξψλνπκε ην Όλνκα Ιζηνηφπνπ, ην Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν, ην Όλνκα 

Υξήζηε Γηαρεηξηζηή θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ, θαη παηάκε Δπφκελν. 
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Εικόνα 25 - Εγκατάςταςη Joomla Βαςικζσ ρυθμίςεισ 

 

 Βήκα 7: Σέινο 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο. Γηα λα πξνρσξήζνπκε 

παξαθάησ καο δεηείηαη λα δηαγξάςνπκε ην θάθειν installation, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζην θάθειν Mysite πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο. Πιένλ κπνξνχκε λα 

εηζέιζνπκε είηε ζηνλ ηζηφηνπν καο (Front-end) είηε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ 

Joomla (Back-end) θάλνληαο θιηθ ζηα αληίζηνηρα θνπκπηά Ιζηφηνπνο/Γηαρείξηζε.  

 

Εικόνα 26 - Εγκατάςταςη Joomla Σζλοσ 
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Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Γηαρείξηζε κεηαθεξφκαζηε ζηελ παξαθάησ νζφλε (Δηθ. 

27) φπνπ εηζάγνπκε φλνκα ρξήζηε, θσδηθφ, επηιέγνπκε γιψζζα θαη παηάκε Log in. 

 

Εικόνα 27 - Joomla φνδεςη διαχειριςτή 

 

4.3  Πίνακαρ Δλέγσος Joomla 

 

Μεηά ηελ είζνδφ καο ζην ζχζηεκα καο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε (Δηθ. 28) ε 

νπνία είλαη ε θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Joomla (Back-end). 

 

Εικόνα 28 - Joomla Πίνακασ ελζγχου 
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ην πάλσ κέξνο ππάξρεη ε γξακκή κελνχ φπσο ηελ βιέπνπκε θαιχηεξα παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 29 - Joomla Μενοφ 

 

Αλαγξάθνληαη νη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο θαζψο επίζεο ππάξρνπλ θνπκπηά γηα ηα 

κελχκαηα καο, λα δνχκε ηελ ηζηνζειίδα θαη λα απνζπλδεζνχκε. 

 

 

Εικόνα 30 - Joomla Μενοφ 

 

ην θέληξν ηεο ζειίδαο ππάξρνπλ ζπληνκεχζεηο κε ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Joomla. 

 

Εικόνα 31 - Joomla υντομεφςεισ πίνακα ελζγχου 

 

Add New Article: Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα λέν άξζξν. 

Article Manager: Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα άξζξα πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη. 
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Category Manager: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα θαηεγνξία θαζψο 

επίζεο θαη λα δηαρεηξηζηνχκε εθείλεο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

Media Manager: Μπνξνχκε λα αλεβάζνπκε θσηνγξαθίεο γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. 

Menu Manager: Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα κελνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδαο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε λέν. 

User Manager: Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο ρξήζηεο, λα δεκηνπξγήζνπκε 

νκάδεο ρξεζηψλ θαη λα νξίζνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηα επίπεδα πξφζβαζεο πνπ ζα 

έρνπλ. 

Module Manager: Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα ελζέκαηα φπσο κελνχ, 

banners δειαδή λα δηαιέμνπκε ηε ζέζε ηνπο ζηε ζειίδα φπσο θαη ζε πνηεο ζειίδεο ζα 

εκθαλίδνληαη.  

Extension Manager: Μπνξνχκε λα αλεβάζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε δηάθνξεο 

πξνεθηάζεηο ηνπ Joomla πνπ καο δίλνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. 

Language Manager: Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηε γιψζζα πνπ ζέινπκε λα έρνπκε 

ζηελ ηζηνζειίδα καο αιιά θαη ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηνπ Joomla. 

Global Configuration: Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο ξπζκίζεηο φπσο λα 

αιιάμνπκε ην φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο καο, λα ελεκεξψζνπκε εάλ ε ηζηνζειίδα είλαη 

ππφ θαηαζθεπή ή έρεη θάπνην πξφβιεκα, θαζψο λα θάλνπκε ηηο ξπζκίζεηο SEO. 

Template Manager: Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε πξφηππν, δειαδή ηελ εκθάληζε 

θαη ην ζηπι πνπ ζα έρεη ηφζν ε ηζηνζειίδα καο, φζν θαη ε πεξηνρή δηαρείξηζεο. 

Edit Profile: Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ηνπ 

δηαρεηξηζηή φπσο φλνκα θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

Joomla is up-to-date: Μπνξνχκε λα ειέγμνπκε εάλ ππάξρνπλ ελεκεξψζεηο ηνπ 

Joomla πξνο εγθαηάζηαζε. 

All extensions are up-to-date: Μπνξνχκε λα ειέγμνπκε εάλ ππάξρνπλ 

ελεκεξψζεηο ησλ πξνεθηάζεσλ πξνο εγθαηάζηαζε. 

 

4.4  Δγκαηάζηαζη ελληνικήρ γλώζζαρ 

 

Η πξνεπηιεγκέλε γιψζζα ηνπ Joomla είλαη ηα αγγιηθά, φκσο έρεη κεηαθξαζηεί ζε 

δεθάδεο άιιεο γιψζζεο, αλάκεζα ηνπο ηα ειιεληθά. Αιιαγή γιψζζαο κπνξεί λα γίλεη 

ηφζν ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο (back-end), φζν θαη ζην πεξηβάιινλ εκθάληζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο καο (front-end). 
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Απφ ηε ζειίδα http://community.joomla.org/translations/joomla-16-

translations.html θαηεβάδνπκε ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε θαη ηελ απνζεθεχνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή καο. ηε ζπλέρεηα απνζπκπηέδνπκε ην αξρείν θαη παξαηεξνχκε φηη 

έρνπκε δπν αξρεία κε νλφκαηα admin_el-GR.zip θαη site_el-GR.zip, πνπ είλαη ε 

κεηάθξαζε ηεο ζειίδαο δηαρείξηζεο θαη ηεο ηζηνζειίδαο αληίζηνηρα. 

 

Εικόνα 32 - Joomla Αρχεία ελληνικήσ γλώςςασ 

 

Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Joomla παηάκε ην Extension Manager 

 

Εικόνα 33 - Joomla Πίνακασ ελζγχου 

 

ην πεδίν Upload Package File παηάκε ζηελ Αλαδήηεζε, βξίζθνπκε ην αξρείν 

admin_el-GR.zip θαη παηάκε Upload & Install 

http://community.joomla.org/translations/joomla-16-translations.html
http://community.joomla.org/translations/joomla-16-translations.html
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Εικόνα 34 - Joomla Extension manager 

 

Όηαλ ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσζεί επηηπρψο ιακβάλνπκε ην εμήο κήλπκα 

 

Εικόνα 35 - Joomla Διαχείριςη επεκτάςεων 

 

Κάλνπκε ην ίδην θαη γηα ην αξρείν site_el-GR.zip ψζηε λα εγθαηαζηαζεί ε 

ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

Πιένλ ε ειιεληθή γιψζζα είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ην κφλν πνπ κέλεη είλαη λα ηελ 

ελεξγνπνηήζνπκε. Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Joomla παηάκε ην 

Language Manager. Απφ ηελ θαξηέια Installed – Site βιέπνπκε ηηο γιψζζεο πνπ 

έρνπκε εγθαηαζηήζεη γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. Γηα λα επηιέμνπκε ηελ ειιεληθή 

γιψζζα παηάκε ην αζηεξάθη Default δίπια απφ ηα ειιεληθά. Έπεηηα παηάκε ζηελ 

θαξηέια Installed – Administrator θαη θάλνπκε ην ίδην πξάγκα γηα λα έρνπκε 

ειιεληθά ζηελ ζειίδα δηαρείξηζεο.  
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Εικόνα 36 - Joomla Διαχείριςη γλώςςασ 

 

4.5  VirtueMart 

 

Σν VirtueMart είλαη έλα πνιχ θαιφ shopping cart ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν γηα ην 

Joomla. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη έλα component (plugin) πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ζην Joomla θαη λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο / ηδηνθηήηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο λα παξνπζηάδνπλ θαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο. Όπσο θαη ην Joomla, 

έηζη θαη ην VirtueMart είλαη γξακκέλν / θηηαγκέλν ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

PHP. Σν VirtueMart δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κφλν ηνπ σο μερσξηζηή εθαξκνγή, 

θαζψο έρεη θηηαρηεί εηδηθά γηα ην Joomla. Γεληθά απνηειεί κία νινθιεξσκέλε ιχζε 

e-shop, θαζψο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ modules. Σέινο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

έλα θαιάζη αγνξψλ (shopping cart) ή ζαλ έλαο online θαηάινγνο πξντφλησλ. 

 

Φαπακηηπιζηικά VirtueMart 

 

 Γνκή θαηαζηήκαηνο κε έλζεηεο θαηεγνξίεο 

Σν VirtueMart πξνζθέξεη ηφζεο θαηεγνξίεο γηα ηα πξντφληα καο φζεο ην ζχζηεκά 

καο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Σα πξντφληα κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιαπιέο θαηεγνξίεο, 

έηζη ψζηε νη πειάηεο  λα κπνξνχλ λα ηα βξνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. 

 Φηιηθφ πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Τπάξρνπλ είδε ηζρπξέο ηερληθέο SEM (Search Engine Marketing) φπσο meta tags 

θ.α. γηα ηηο θαηεγνξίεο, ηα πξντφληα θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο. πλδπάδνληαο ηηο 
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ξπζκίζεηο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηε ζέζε καο 

ζηελ θαηάηαμε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 Γηαρείξηζε πειαηψλ 

Όινη νη πειάηεο είλαη ζε νκάδεο. ρεδφλ ηα πάληα εμαξηψληαη απφ ηηο νκάδεο 

πειαηψλ νη νπνίεο καο δίλνπλ κεγάιν έιεγρν, φπσο γηα παξάδεηγκα λα θάλνπκε 

έθπησζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πειαηψλ. 

 Έιεγρνο απνζέκαηνο 

Τπάξρεη έλαο θαηάινγνο πξνεηδνπνίεζεο απνζέκαηνο.  

 Πξντφληα 

Η επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ινγηθή θαηαζηήκαηνο, φπσο 

πνιιαπιέο ηηκέο, δηαζηάζεηο πξντφλησλ θ.α. 

 Ιζρπξή αξηζκνκεραλή 

Η ελνπνηεκέλε αξηζκνκεραλή ππνινγίδεη ηηο εθπηψζεηο, ηνπο θφξνπο θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην λφκηζκα. 

 Απνζηνιή θαη πιεξσκή 

Η απνζηνιή θαη ε πιεξσκή γίλνληαη κε πξφζζεηα (plugins) πνιιά απφ ηα νπνία 

βξίζθνληαη είδε ζην VirtueMart. Δχθνια πάλησο κπνξνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε 

θάπνην άιιν ηεο αξεζθείαο καο. Αθφκα ππάξρεη αθζνλία ζπλζεθψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνζαξκνγή απνζηνιήο / πιεξσκήο. 

 Πνιχγισζζν θαηάζηεκα 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πνιπγισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

επεθηείλνπκε ηελ επηρείξεζή καο ζε παγθφζκην επίπεδν. Έλα ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

γιψζζαο καο απαιιάζζεη απφ ην λα κεηαθξάζνπκε ην θάζε πξντφλ. 

 Πξνζζήθε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Δίλαη πνιχ εχθνιν λα πξνζζέζνπκε λέεο δπλαηφηεηεο ζην θαηάζηεκά καο, θαζψο 

εθαηνληάδεο επεθηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο λα ην επεθηείλνπλ θαη λα ην πξνζαξκφζνπλ. 

 Τπνζηήξημε 

Τπάξρεη ε θνηλφηεηα ηνπ VirtueMart ε νπνία ζπλεηζθέξεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

φπσο δεκηνπξγία πξνηχπσλ, ιχζεηο πξνβιεκάησλ, εθηεηακέλεο κεζφδνπο πιεξσκψλ 

θ.α. 
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4.6  Δγκαηάζηαζη VirtueMart 

 

Απφ ηελ ζειίδα http://www.virtuemart.net/download θαηεβάδνπκε ην VirtueMart, 

ην απνζεθεχνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ηέινο ην απνζπκπηέδνπκε. 

Απφ ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ Joomla παηάκε ην θνπκπί Extension Manager 

 

Εικόνα 37 - Joomla Πίνακασ ελζγχου 

 

Απφ ην πεδίν Upload Package File θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε θαη 

επηιέγνπκε ην αξρείν com_virtuemart.2.6.6.zip. (Βξίζθεηαη ζην θάθειν πνπ 

απνζπκπηέζακε ην VirtueMart). ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Upload & 

Install. 

 

Εικόνα 38 - Joomla Διαχείριςη επεκτάςεων 

 

http://www.virtuemart.net/download
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Μφιηο ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσζεί καο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε φπνπ καο 

ελεκεξψλεη φηη ε εγθαηάζηαζε ήηαλ επηηπρήο. Δπίζεο ππάξρνπλ δχν θνπκπηά 

Install Sample Data: Δγθαζηζηά θάπνηα δνθηκαζηηθά πξντφληα γηα λα δνχκε πσο 

ζα εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

Go to the Shop: Μαο πεγαίλεη ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ VirtueMart. 

 

Εικόνα 39 - Joomla Εγκατάςταςη VirtueMart 

 

Παηάκε ην θνπκπί Go to the Shop γηα λα κεηαθεξζνχκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα 

δηαρείξηζεο ηνπ VirtueMart ηελ νπνία βιέπνπκε παξαθάησ (Δηθ. 40). 
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Εικόνα 40 - VirtueMart Πίνακασ ελζγχου 

 

4.7  Πίνακαρ Δλέγσος VirtueMart 

 

ην θέληξν ηεο ζειίδαο ππάξρνπλ ζπληνκεχζεηο ησλ βαζηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

VirtueMart.  

Products: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε πξντφληα θαη λα δηαρεηξηζηνχκε / 

επεμεξγαζηνχκε ηα ήδε ππάξρνληα. 

Product Categories: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχκε / επεμεξγαζηνχκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

Orders: Μπνξνχκε λα δνχκε ηηο παξαγγειίεο καο θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε. 

Payment Methods: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κεζφδνπο πιεξσκήο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχκε / επεμεξγαζηνχκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

Shoppers: Μπνξνχκε λα δνχκε ηνπο πειάηεο καο θαη λα ηνπο δηαρεηξηζηνχκε. 

Configuration: Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην θαηάζηεκά καο σο πξνο ηελ 

εκθάληζή ηνπ. 

Shop: Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην θαηάζηεκά καο π.ρ. φλνκα θαηαζηήκαηνο, 

λφκηζκα θ.α. 

Translations: Μπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε κεηαθξάζεηο ηνπ VirtueMart πνπ 

επηζπκνχκε. 
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Documentation: Μπνξνχκε λα βξνχκε νδεγνχο ρξήζεο, tutorials, ζπρλέο 

εξσηήζεηο θ.α. γηα λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζσζηά ην VirtueMart. 

 

4.8  Δγκαηάζηαζη ελληνικήρ γλώζζαρ ζηο VirtueMart 

 

Παηψληαο ην θνπκπί Translations κεηαθεξφκαζηε ζηε ζειίδα 

http://virtuemart.net/community/translations/virtuemart απφ φπνπ θαηεβάδνπκε ην 

αξρείν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ην απνζεθεχνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο. 

Αθνινπζψληαο ηα ίδηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην 

VirtueMart, εγθαζηζηνχκε θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Extension Manager => Αλαδήηεζε => el-GR.com_virtuemart.zip => Upload & 

Install 

 

Πιένλ έρεη εγθαηαζηαζεί ε ειιεληθή γιψζζα ζην VirtueMart. 

 

4.9  Δγκαηάζηαζη JCE 

 

Έλα ηειεπηαίν βήκα πξηλ αξρίζνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ καο 

θαηαζηήκαηνο είλαη λα θαηεβάζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ JCE Editor. 

Σν ζπγθεθξηκέλν plugin είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε 

ηζηνζειίδαο κέζσ Joomla. Σν JCE είλαη έλαο WYSIWYG editor πνπ καο δίλεη 

πεξηζζφηεξεο  δπλαηφηεηεο απφ φηη ην πξνεπηιεγκέλν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ηνπ 

Joomla, θαζψο είλαη θαη επθνιφηεξνο ζηε ρξήζε. 

Απφ ηε ζειίδα http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors/88 

θαηεβάδνπκε ην JCE θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αθνινπζήζακε πξνεγνπκέλσο ην 

εγθαζηζηνχκε. 

 

Extension Manager => Αλαδήηεζε => com_jce_242.zip => Upload & Install 

 

http://virtuemart.net/community/translations/virtuemart
http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors/88
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Πιένλ ην ηειεπηαίν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα ηνλ ελεξγνπνηήζνπκε. Απφ 

ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ηνπ Joomla παηάκε ην Global Configuration. ην Site Settings 

θαη ζηελ ελφηεηα Default Editor επηιέγνπκε Editor – JCE. Σέινο παηάκε Save & 

Close. 

 

 

Εικόνα 41 - Joomla Γενικζσ ρυθμίςεισ 
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5. Καηαζκεςή Ηλεκηπονικού Καηαζηήμαηορ 

 

5.1  Δπιλογή και Δγκαηάζηαζη Πποηύπος (Template) 

 

Σν template είλαη ε εκθάληζε θαη ην ζηπι πνπ ζα έρεη ηφζν ε ηζηνζειίδα καο, φζν 

θαη ε πεξηνρή δηαρείξηζεο. Σν Joomla καο παξέρεη θάπνηα πξνεπηιεγκέλα πξφηππα 

πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εάλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο καο. Σα 

πξνεπηιεγκέλα πξφηππα ηνπ Joomla γηα ηε ζειίδα δηαρείξηζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θη έηζη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Bluestork. 

 Γηα ην πξφηππν ηεο ηζηνζειίδαο καο φκσο ζα αλαδεηήζνπκε θάηη άιιν, ην νπνίν 

καο ην επηηξέπνπλ βέβαηα ηα εθαηνληάδεο πξφηππα πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν, 

πνιιά εθ ησλ νπνίσλ δσξεάλ. Μεηά απφ αξθεηή αλαδήηεζε θαηέιεμα ζην Horme 2 

θαζψο ππνζηεξίδεη ην VirtueMart, πξνζθέξεη αξθεηέο ζέζεηο γηα ηα ελζέκαηα θαη 

γεληθά θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Σν πξφηππν Horme 2 ην θαηέβαζα απφ ηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα  

http://www.virtuemarttemplates.eu/virtuemart-templates/horme-free-virtuemart-

template.html 

Γηα λα ην εγθαηαζηήζνπκε αθνινπζνχκε ηε γλσζηή πιένλ δηαδηθαζία 

 

     Extension Manager => Αλαδήηεζε => horme2.zip => Upload & Install 

 

Σέινο, γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε παηάκε ην Template Manager θαη ζηε ζπλέρεηα  

ην αζηεξάθη (θαηεγνξία Default) δίπια απφ ην πξφηππν πνπ επηζπκνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε.  

http://www.virtuemarttemplates.eu/virtuemart-templates/horme-free-virtuemart-template.html
http://www.virtuemarttemplates.eu/virtuemart-templates/horme-free-virtuemart-template.html
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Εικόνα 42 - Joomla Διαχείριςη προτφπου 

 

Απφ ηελ ζειίδα πνπ θαηεβάζακε ην πξφηππν βξίζθνπκε θαη ηελ εηθφλα πνπ καο 

δείρλεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ησλ ελζεκάησλ (modules) φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 43 - Θζςεισ ενθεμάτων 
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5.2  Γημιοςπγία Ηλεκηπονικού Καηαζηήμαηορ μέζυ VirtueMart 

 

Πιένλ είκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ καο 

θαηαζηήκαηνο. Απφ ην κελνχ ηνπ Joomla παηάκε ην VirtueMart θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

Shop. Απφ εδψ κπνξνχκε λα δψζνπκε φλνκα ζην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα, λα 

επηιέμνπκε λφκηζκα, λα γξάςνπκε ηνπο φξνπο ρξήζεο θ.α. 

 

Εικόνα 44 - VirtueMart Κατάςτημα 

 

Όηαλ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε παηάκε Save & Close. 

 

5.2.1 Καηηγοπίερ Πποφόνηυν (Product Categories) 

 

ηε ζπλέρεηα παηάκε ην Product Categories γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο 

γηα ηα πξντφληα καο. Παηάκε ην New θαη καο δεηάεη λα δψζνπκε ην φλνκα ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, εάλ ζα είλαη δεκνζηεπκέλε ή φρη, ηε 

ζεηξά ηεο, θαζψο θαη εάλ ζα είλαη θχξηα θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία φπσο βιέπνπκε 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Εικόνα 45 - VirtueMart Δημιουργία κατηγορίασ προϊόντων 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δεκηνχξγεζα ηηο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ φπσο θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 46 - VirtueMart Κατηγορίεσ προϊόντων 
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5.2.2 Πποφόνηα (Products) 

 

Πιένλ κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα δεκηνπξγνχκε ηα πξντφληα ηα νπνία ζα 

πσινχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. Παηάκε ην Products θαη ζηε ζπλέρεηα 

ην New. 

ηελ πξψηε θαξηέια Product Information καο δεηείηαη λα ζπκπιεξψζνπκε ην 

φλνκα ηνπ πξντφληνο, ην θσδηθφ ηνπ, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, θαζψο θαη 

ηελ ηηκή ηνπ. 

 

Εικόνα 47 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ πληροφορίεσ 

 

ηε δεχηεξε θαξηέια Product Description καο δεηείηαη λα γξάςνπκε κηα 

πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο. 

 

Εικόνα 48 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ περιγραφή 
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ηελ ηξίηε θαξηέια Product Status καο δεηείηαη λα εηζάγνπκε ηνλ αξηζκφ 

απνζέκαηνο ηνπ πξντφληνο, ειάρηζηε / κέγηζηε παξαγγειία, δηαζεζηκφηεηα θ.α. 

Δπίζεο φηαλ ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζειίδα ζα κπνξνχκε λα δνχκε  ιίζηα κνπ ηνπο πειάηεο πνπ αγφξαζαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 

Εικόνα 49 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ κατάςταςη 

 

ηελ ηέηαξηε θαξηέια Product Dimensions and Weight εηζάγνπκε ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ πξντφληνο φπσο κήθνο, πιάηνο, χςνο θαη βάξνο 

 

 

Εικόνα 50 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ διαςτάςεισ & βάροσ 
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ηελ πέκπηε θαξηέια Products Images κπνξνχκε λα αλεβάζνπκε εηθφλεο γηα ην 

πξντφλ. 

 

Εικόνα 51 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ εικόνεσ 

 

Σέινο ζηελ έθηε θαξηέια Custom Fields κπνξνχκε λα εηζάγνπκε πξνζαξκνζκέλα 

πεδία γηα ην πξντφλ, φπσο π.ρ. επηινγή κεγέζνπο ή ρξψκαηνο, θάηη πνπ ζα ην δνχκε 

αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Εικόνα 52 - VirtueMart Δημιουργία προϊόντοσ προςαρμοςμζνα πεδία 

 

Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο παηάκε Save & Close. 
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Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε νξηζκέλα πξντφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Εικόνα 53 - VirtueMart Προϊόντα 

 

5.2.3 Πποζαπμοζμένα Πεδία (Custom Fields) 

 

Δίδακε πξνεγνπκέλσο φηαλ δεκηνπξγήζακε ηα πξντφληα καο, φηη ε ηειεπηαία 

θαξηέια είρε ηελ νλνκαζία Custom Fields, απφ φπνπ κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε 

επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ην πξντφλ. Σψξα ζα δνχκε πσο κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηα δηθά καο Custom Fields θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηα 

πξντφληα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

Αξρηθά απφ ην κελνχ ηνπ VirtueMart αξηζηεξά, παηάκε ζην Custom Fields θαη ζηε 

ζπλέρεηα New. Μαο δεηάεη λα νξίζνπκε ηνλ ηχπν ηνπ custom field αλάκεζα ζε κηα 

πιεηάδα επηινγψλ φπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ηε δηθή καο πεξίπησζε 

ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα custom field γηα ην κέγεζνο ησλ ζαλδαιηψλ πνπ 

πσινχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, νπφηε ζα επηιέμνπκε ην Cart Variant. 

Δπίζεο πξέπεη λα εηζάγνπκε φλνκα, λα νξίζνπκε εάλ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ή φρη θαη 

ηέινο, εάλ ζα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαιαζηνχ. Αθνχ νινθιεξψζνπκε παηάκε 

Save & Close. 
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Εικόνα 54 - VirtueMart Δημιουργία προςαρμοςμζνων πεδίων 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηα Custom Fields πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

 

 

Εικόνα 55 - VirtueMart Προςαρμοςμζνα πεδία 
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Πιένλ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα ηα εηζάγνπκε ζηα πξντφληα πνπ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Παηάκε ζην Products θαη απφ ηε ιίζηα πνπ καο εκθαλίδεη 

επηιέγνπκε έλα πξντφλ. Έπεηηα παηάκε ζηελ ηειεπηαία θαξηέια Custom Fields. Απφ 

εθεί κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα πξνζαξκνζκέλα πεδία πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 56 - VirtueMart Ειςαγωγή προςαρμοςμζνων πεδίων 
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5.2.4 Φόποι και Κανόνερ Υπολογιζμού (Taxes & Calculation 

Rules) 

 

Σν VirtueMart καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο θφξνπο πνπ 

ηζρχνπλ ζηηο εθάζηνηε αγνξέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ΦΠΑ 23%. 

Αξρηθά παηάκε ζην Taxes & Calculation Rules θαη ζηε ζπλέρεηα ζην New. Δθεί 

καο δεηάεη λα δψζνπκε φλνκα, ηχπν αξηζκεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηηκή, λφκηζκα, ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηζρχεη θ.α. φπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Εικόνα 57 - VirtueMart Δημιουργία φόρων & κανόνων υπολογιςμοφ 

  

Όηαλ νινθιεξψζνπκε παηάκε Save & Close. 

 

5.2.5 Ομάδερ Αγοπαζηών (Shopper Groups) 

 

Σν VirtueMart καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο νκάδεο αγνξαζηψλ 

πνπ επηζπκνχκε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε εχθνια λα δηαρσξίζνπκε ηνπο 

πειάηεο καο, θαζψο επίζεο θαη λα θάλνπκε έθπησζε ζε θάπνηα νκάδα αγνξαζηψλ. 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο «Αγνξαζηέο Ληαληθήο» θαη 

ηνπο «Αγνξαζηέο Υνλδξηθήο». 

Αξρηθά απφ ην αξηζηεξφ κελνχ ηνπ VirtueMart παηάκε ην Orders & Shoppers. 

Έπεηηα παηάκε ην Shopper Groups θαη ηέινο ην New. Γίλνπκε ην φλνκα ηεο νκάδαο 

αγνξαζηψλ πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, ην δεκνζηεχνπκε θαη παηάκε Save & 

Close. 

 

Εικόνα 58 - VirtueMart Δημιουργία ομάδασ αγοραςτών 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηε ιίζηα κε ηηο νκάδεο αγνξαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. 
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Εικόνα 59 - VirtueMart Ομάδεσ αγοραςτών 

 

5.2.6 Μέθοδοι Αποζηολήρ (Shipment Methods) 

 

Δπφκελν βήκα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, είλαη λα 

ξπζκηζηνχλ νη κέζνδνη απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ. Σν VirtueMart καο παξέρεη έλα 

plugin ην νπνίν καο βνεζάεη λα ξπζκίζνπκε ηηο κεζφδνπο απνζηνιήο αλάινγα ην 

βάξνο, ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ή ηελ ρψξα. Θεσξεηηθά είλαη απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε 

αιιά ζηελ πξάμε ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά, θαζψο είλαη πεξίπινθν ζηε ρξήζε 

θαη ρξεηάδεηαη αξθεηφ «γξάςηκν» θψδηθα γηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Απφ ηε ζειίδα http://extensions.joomla.org/extensions/extension-

specific/virtuemart-extensions/virtuemart-shipping/23261 θαηεβάδνπκε ην plugin ην 

νπνίν ζα καο βνεζήζεη λα ξπζκίζνπκε ηηο κεζφδνπο απνζηνιήο κε εχθνιν θαη απιφ 

ηξφπν. Σν εγθαζηζηνχκε κε ηνλ θιαζηθφ πιένλ ηξφπν. 

 

Extension Manager => Αλαδήηεζε => 

plg_opentools_vm2_rules_shipping_v4.1.zip => Upload & Install 

 

ηε ζπλέρεηα παηάκε ην Shipment Methods θαη απφ εθεί ην New γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ κέζνδν απνζηνιήο πνπ ρξεηαδφκαζηε. ηελ πξψηε θαξηέια 

http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-shipping/23261
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-shipping/23261
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Shipment Method Information ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ηεο κεζφδνπ απνζηνιήο, 

εάλ ζα είλαη δεκνζηεπκέλε θαη κηα πεξηγξαθή. ην Shipment Method επηιέγνπκε ην 

Shipping by Rules for VirtueMart, ην νπνίν είλαη ην plugin πνπ εγθαηαζηήζακε 

πξνεγνπκέλσο. Δπηιέγνπκε γηα πνηεο νκάδεο αγνξαζηψλ ζα είλαη δηαζέζηκε ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαη παηάκε Save. 

 

Εικόνα 60 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου αποςτολήσ πληροφορίεσ 

 

Πιένλ κπνξνχκε λα κεηαβνχκε ζηελ δεχηεξε θαξηέια Configuration (ρξεηάδεηαη 

λα θάλνπκε απνζήθεπζε ζηελ πξψηε θαξηέια γηα λα κεηαβνχκε ζηε δεχηεξε). Όπσο 

βιέπνπκε παξαθάησ ζηελ εηθφλα, αξρηθά ππάξρεη επηινγή γηα εηζαγσγή ζήκαηνο θαη 

επηινγή γηα κνλάδα κέηξεζεο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ χςνπο. Παξαθάησ ππάξρνπλ 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ plugin θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε ηνλ θαλφλα πνπ επηζπκνχκε. 

Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε κέρξη 8 δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ρξεηαζηνχκε έλα θαλφλα πνπ ζα αθνξά 

παξαγγειίεο εληφο Διιάδαο. ηηο παξαγγειίεο απφ 100 επξψ θαη πάλσ ε απνζηνιή ζα 

είλαη δσξεάλ, ζηηο παξαγγειίεο κέρξη 4 θηιά ζα ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε 5,5 επξψ 

θαη ζηηο παξαγγειίεο πάλσ απφ 4 θηιά ζα ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε 7 επξψ. 

Οη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα γξάςνπκε γηα λα ην επηηχρνπκε είλαη νη παξαθάησ: 

 

Name=Γσξεάλ Απνζηνιή; 100<=Amount; Shipping=0 

Name=Μέρξη 4Kg - Βάξνο Παξαγγειίαο: {weight} Kg; 0<Weight<=4; 

Shipping=5.5 

Name=+4Kg - Βάξνο Παξαγγειίαο: {weight} Kg; 4<Weight; Shipping=7 
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Εικόνα 61 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου αποςτολήσ ρυθμίςεισ 

 

5.2.7 Μέθοδοι Πληπυμήρ (Payment Methods) 

 

Σν VirtueMart καο παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα απφ plugins πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

λα ξπζκίζνπκε ηηο κεζφδνπο πιεξσκήο πνπ επηζπκνχκε. Σα πεξηζζφηεξα βέβαηα 

αθνξνχλ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζα δεκηνπξγήζνπκε 2 ηξφπνπο πιεξσκήο, έλαλ κε αληηθαηαβνιή θαη έλαλ κε 

πιεξσκή κέζσ PayPal. 

 Αληηθαηαβνιή 

Παηάκε ζην Payment Methods θαη ζηε ζπλέρεηα ην New. ηελ πξψηε θαξηέια 

Payment Method Information ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα ηεο κεζφδνπ, εάλ ζα είλαη 

δεκνζηεπκέλε θαη κηα πεξηγξαθή. ην Payment Method επηιέγνπκε ην VM Payment 

– Standard. Δπηιέγνπκε γηα πνηεο νκάδεο αγνξαζηψλ ζα είλαη δηαζέζηκε θαη παηάκε 

Save. 
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Εικόνα 62 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου πληρωμήσ πληροφορίεσ 

 

ηελ δεχηεξε θαξηέια Configuration επηιέγνπκε ηε ρψξα-εο πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκε ε κέζνδνο πιεξσκήο, ην απνδερνχκελν λφκηζκα, ην κέγηζην / ειάρηζην 

πνζφ παξαγγειίαο θαζψο θαη επηπιένλ ρξέσζε αλά παξαγγειία εάλ επηζπκνχκε. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δε ζα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην πνζφ ηεο παξαγγειίαο 

νχηε επηπιένλ ρξέσζε. Αθνχ νινθιεξψζνπκε παηάκε Save & Close. 

 

Εικόνα 63 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου πληρωμήσ ρυθμίςεισ 

 

 PayPal 

Αληίζηνηρα είλαη ηα βήκαηα θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ 

πιεξσκήο κέζσ PayPal. ηελ πξψηε θαξηέια ζην Payment Method επηιέγνπκε ην 

VM Payment – PayPal θαη παηάκε Save γηα λα κεηαβνχκε ζηελ δεχηεξε θαξηέια. 
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Αξρηθά καο ελεκεξψλεη πσο απαηηείηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην PayPal θαη καο 

δεηάεη λα εηζάγνπκε ην e-mail γηα ηηο πιεξσκέο. Παξαθάησ ππάξρνπλ αξθεηέο 

επηινγέο φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο. 

 

Εικόνα 64 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου πληρωμήσ PayPal 

 

Εικόνα 65 - VirtueMart Δημιουργία μεθόδου πληρωμήσ PayPal 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ηε ιίζηα κε ηηο κεζφδνπο πιεξσκήο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

 

 

Εικόνα 66 - VirtueMart Μζθοδοι πληρωμήσ 

 

5.3  Γημιοςπγία και Γιασείπιζη Άπθπυν 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπκε νινθιεξψζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο κέζσ ηνπ VirtueMart, είκαζηε ζε ζέζε λα μεθηλήζνπκε λα 

δεκηνπξγνχκε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

Αξρηθά ζα δεκηνπξγήζνπκε ηα άξζξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα. 

Απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Joomla παηάκε ζην Add New Article. Δηζάγνπκε ηνλ 

ηίηιν ηνπ άξζξνπ, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη, εάλ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Τπάξρνπλ αξθεηέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ 

εκθάληζε ηνπ άξζξνπ ζηελ ηζηνζειίδα, φπσο γηα παξάδεηγκα λα εηζάγνπκε εηθφλεο ή 

ζπλδέζκνπο, ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ, εκεξνκελία έλαξμεο / ιήμεο δεκνζίεπζεο 

θ.α. 
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Εικόνα 67 - Joomla Δημιουργία άρθρου 

 

Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ άξζξνπ παηάκε Save & New κέρξη λα 

δεκηνπξγήζνπκε φια ηα άξζξα πνπ επηζπκνχκε, δηαθνξεηηθά παηάκε Save & Close. 

 Παξαθάησ βιέπνπκε ηα άξζξα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Εικόνα 68 - Joomla Άρθρα 

 

 



86 
 

5.4  Γημιοςπγία και Γιασείπιζη Μενού 

 

Δπφκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο. Απφ ηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ ηνπ Joomla παηάκε ην Menu Manager θαη ζηε ζπλέρεηα ην New. 

Δηζάγνπκε ην φλνκα ηνπ κελνχ, ην είδνο ηνπ θαη παηάκε Save & Close. 

 

 

Εικόνα 69 - Joomla Δημιουργία μενοφ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην θεληξηθφ κελνχ (Main Menu) ηεο 

ηζηνζειίδαο. Πιένλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρεη ην κελνχ. Απφ 

ην θεληξηθφ κελνχ ηνπ Joomla επηιέγνπκε Menus => Main Menu => Add New Menu 

Item. 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ κελνχ πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. 

Όπσο βιέπνπκε παξαθάησ ζηηο εηθφλεο ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο αλάκεζα ζε 

θαηεγνξίεο φπσο Δπαθέο, Άξζξα, Αλαδήηεζε, VirtueMart θ.α. 

 

Εικόνα 70 – Joomla Επιλογή είδουσ ςτοιχείου μενοφ 
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Εικόνα 71 - Joomla Επιλογή είδουσ ςτοιχείου μενοφ 

 

ηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ κελνχ, εάλ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν 

θαη ζε πνην κελνχ αλήθεη. Όηαλ νινθιεξψζνπκε ηε δεκηνπξγία παηάκε Save & 

Close. 

 

 

Εικόνα 72 - Joomla Δημιουργία ςτοιχείου μενοφ 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηα ζηνηρεία κελνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην θεληξηθφ 

κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Εικόνα 73 - Joomla τοιχεία μενοφ 

 

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία δεκηνπξγνχκε θαη ηα ππφινηπα κελνχ ηεο 

ηζηνζειίδαο φπσο ηα βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 74 - Joomla Μενοφ 
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5.5  Γημιοςπγία και Γιασείπιζη Δνθεμάηυν (Modules) 

 

Πιένλ, αθνχ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα κελνχ πνπ ρξεηαδφκαζηε, επφκελν βήκα γηα 

λα «εκθαληζηνχλ» ζηελ ηζηνζειίδα, είλαη ε δεκηνπξγία ελζεκάησλ (modules) ηα 

νπνία ζα ζπλδεζνχλ ζηα αληίζηνηρα κελνχ. 

Γεληθά, ηα ελζέκαηα είλαη επεθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα. Με άιια ιφγηα, εκθαλίδνληαη ζαλ «θνπηηά» πνπ 

πιαηζηψλνπλ ην πξφηππν (template). Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο ηνπ πξνηχπνπ.  

Με ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Joomla ππάξρνπλ αξθεηά ελζέκαηα δηαζέζηκα 

πξνο ρξήζε, φκσο  ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζην δηαδίθηπν αθφκα θαη δσξεάλ. 

Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα βξνχκε ελζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνλ θαηξφ, ηε ζειίδα καο ζην Facebook, ηα λέα πξντφληα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη πνιιά άιια. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εθηφο απφ ηα δηαζέζηκα ελζέκαηα ηνπ 

Joomla θαη ηνπ VirtueMart, εγθαηέζηεζα θαη ρξεζηκνπνίεζα ηα παξαθάησ: 

BT Google Maps: εκθαλίδεη έλα ράξηε ζηελ ηζηνζειίδα 

Code7 Responsive Slider: εκθαλίδεη έλα slideshow ζηελ ηζηνζειίδα 

Date2: εκθαλίδεη ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία ζηελ ηζηνζειίδα 

SCLogin: εκθαλίδεη ηελ θφξκα ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδα 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα έλζεκα, απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ 

Joomla παηάκε ζην Module Manager θαη ζηε ζπλέρεηα ζην New. Θα εκθαληζηεί ε 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθ. 75) φπνπ ππάξρνπλ φια ηα δηαζέζηκα είδε ελζεκάησλ. 

Δπηιέγνπκε απηφ πνπ επηζπκνχκε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα επηιέμνπκε ην Menu ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε 

έλα έλζεκα γηα ην θεληξηθφ κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Εικόνα 75 - Joomla Επιλογή είδουσ ενθζματοσ 

 

 

Εικόνα 76 - Joomla Ζνθεμα μενοφ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ θαξηέια Details, εηζάγνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ ελζέκαηνο θαη 

επηιέγνπκε ηε ζέζε εκθάληζεο ζηελ ηζηνζειίδα. Παηψληαο ζην Select Position 

εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο. 



91 
 

ηελ θαξηέια Basic Options, επηιέγνπκε ην κελνχ πνπ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε 

ζην έλζεκα θαη ζηελ θαξηέια Menu Assignment επηιέγνπκε ζε πνηεο ζειίδεο ζέινπκε 

λα εκθαλίδεηαη ην έλζεκα. Τπάξρνπλ επηινγέο φπσο ζε φιεο ηηο ζειίδεο, ζε θακία 

ζειίδα θαη ζε επηιεγκέλεο ζειίδεο, φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ρεηξνθίλεηα. Αθνχ 

νινθιεξψζνπκε παηάκε Save & Close. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία δεκηνπξγνχκε ηα ππφινηπα ελζέκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα, ηα νπνία βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

 

Εικόνα 77 - Joomla Ενθζματα 

 

5.6  Παποςζίαζη Ηλεκηπονικού Καηαζηήμαηορ 

 

Πιένλ αθνχ νινθιεξψζακε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζή ηνπ. 

 Αξρηθή ειίδα 

ηελ αξρηθή ζειίδα, πάλσ αξηζηεξά ππάξρεη ε εκεξνκελία, ε ψξα θαη αθξηβψο 

απφ θάησ ηα θνπκπηά χλδεζε / Δγγξαθή φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. 
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Αθνινπζεί ην ινγφηππν ηεο επηρείξεζεο. Αληίζηνηρα, ζηε δεμηά πιεπξά ππάξρεη ην 

θαιάζη αγνξψλ θαη ε επηινγή λνκίζκαηνο. 

 

 

 

Εικόνα 78 - Αρχική ελίδα 

 

ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ην θεληξηθφ κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο ην νπνίν πεξηέρεη ηελ 

αξρηθή ζειίδα, ηα πξντφληα θαη ηελ επηθνηλσλία (Δηθ. 79). ηελ άθξε ηνπ θεληξηθνχ 
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κελνχ βξίζθεηαη ε αλαδήηεζε πξντφλησλ. Αθνινπζεί έλα slideshow κε θσηνγξαθίεο 

απφ πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. ην θχξην ζψκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ππάξρνπλ ηπραία 

πξντφληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ππάξρεη 

αθφκα έλα κελνχ κε ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

Εικόνα 79 - Κεντρικό μενοφ 

 

ην θάησ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ππάξρεη έλα κελνχ κε πιεξνθνξίεο φπσο: 

ρεηηθά κε εκάο, Σξφπνη Παξάδνζεο & Πιεξσκήο, Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη Όξνη 

Υξήζεο. Δπίζεο, ππάξρεη ην ινγφηππν ηεο PayPal ζπλνδεπφκελν απφ έλαλ εμσηεξηθφ 

ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο PayPal θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Δπηθνηλσλία 

ηε ζειίδα Δπηθνηλσλία ππάξρεη ράξηεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

εξγαζηήξην ηεο βηνηερλίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φπσο δηεχζπλζε 

θαη ηειέθσλν. Σέινο ππάξρεη θφξκα επηθνηλσλίαο φπνπ ν ρξήζηεο εηζάγνληαο ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα ζηελ επηρείξεζε. 
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Εικόνα 80 - Επικοινωνία 

 

 

Εικόνα 81 - Φόρμα επικοινωνίασ 
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 Πξντφληα 

ηε ζειίδα Πξντφληα αξρηθά ππάξρνπλ νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ (ΑΝΓΑΛΙΑ, 

ΣΑΝΣΔ) θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θνξπθαία πξντφληα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δκθαλίδεηαη ε ηηκή πψιεζεο θαη ππάξρεη θνπκπί κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξντφληνο. 

 

 

Εικόνα 82 - Προϊόντα 

 

Παηάκε ζην ΑΝΓΑΛΙΑ θαη εκθαλίδνληαη νη ππνθαηεγνξίεο ΑΝΓΡΙΚΑ, 

ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΚΑ. 

 

 

Εικόνα 83 - ανδάλια υποκατηγορίεσ 
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Δπηιέγνπκε ηελ ππνθαηεγνξία πνπ επηζπκνχκε (π.ρ. ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ) θαη 

εκθαλίδνληαη ηα πξντφληα ηεο. 

 

 

Εικόνα 84 - Γυναικεία ςανδάλια 

 

Αλ παηήζνπκε πάλσ ζηηο εηθφλεο ή ζηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ, κεηαθεξφκαζηε 

ζηε ζειίδα ηνπ αληίζηνηρνπ πξντφληνο. Δθεί ππάξρεη ε θσηνγξαθία ηνπ πξντφληνο ζε 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Γίπια ππάξρεη ε ηηκή πψιεζεο, επηινγή κεγέζνπο, 

ρξψκαηνο θαη πνζφηεηαο θαζψο θαη θνπκπί πξνζζήθεο ζην θαιάζη. ην θάησ κέξνο 

ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη γλψκεο πειαηψλ. 
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Εικόνα 85 - Λεπτομζρειεσ προϊόντοσ 

 

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ 

Οη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο ζα 

πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ ηζηνζειίδα. Απηφ ην επηηπγράλνπλ 

θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Δγγξαθή πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο. ηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. Αξρηθά γηα ηελ είζνδν 

ζηελ ηζηνζειίδα (Πιεξνθνξίεο πειάηε) φπνπ πξέπεη λα εηζάγεη ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ, θαη αθνινχζσο γηα ηελ ρξέσζε θαη ηελ 

απνζηνιή (Πιεξνθνξίεο ρξέσζεο) φπνπ πξέπεη λα εηζάγεη νλνκαηεπψλπκν, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη είδνο αγνξαζηή. Αθνχ νινθιεξψζεη παηάεη ζην θνπκπί 

Δγγξαθή ζην θάησ κέξνο. 
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Εικόνα 86 - Δημιουργία λογαριαςμοφ 

 

 Αγνξά πξντφληνο 

Δθφζνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ καο θαη έρνπκε ζπλδεζεί ζε απηφλ 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο. Απφ ηε ζειίδα κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πξντφληνο (Δηθ. 85) παηάκε ην θνπκπί ην θαιάζη. Θα εκθαληζηεί ην 

παξαθάησ κήλπκα. 
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Εικόνα 87 - Προςθήκη ςτο καλάθι 

 

Μαο ελεκεξψλεη φηη ην πξντφλ έρεη πξνζηεζεί ζην θαιάζη καο θαη πιένλ έρνπκε 

δχν επηινγέο. Να ζπλερίζνπκε ηηο αγνξέο ή λα θάλνπκε πξνβνιή ηνπ θαιαζηνχ. 

Δπηιέγνπκε ην δεχηεξν θαη κεηαθεξφκαζηε ζην θαιάζη. 

Αξρηθά ππάξρνπλ νη πιεξνθνξίεο ρξέσζεο φπνπ κπνξνχκε λα ηηο επεμεξγαζηνχκε 

θαη δίπια ππάξρεη ε δηεχζπλζε απνζηνιήο. Σελ δηεχζπλζε απνζηνιήο ηελ 

ζπκπιεξψλνπκε κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη απφ ηελ δηεχζπλζε ρξέσζεο. 

Αθνινπζεί ε παξαγγειία φπνπ εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ην πξντφλ, ε πνζφηεηα θαη ε 

ηηκή. ηε ζπλέρεη βξίζθεηαη ε κέζνδνο απνζηνιήο φπνπ ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε θαη 

αθνινχζσο καο δεηάεη λα επηιέμνπκε ηξφπν πιεξσκήο αλάκεζα ζε PayPal θαη 

Αληηθαηαβνιή. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο επηιέγνπκε ην δεχηεξν θαη παηάκε 

Απνζήθεπζε. 

Απφ θάησ βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγγειίαο θαη αθνινπζεί έλα πεδίν 

φπνπ ν πειάηεο κπνξεί λα ζεκεηψζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ 

απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. επηζπκεηή ψξα παξάδνζεο).   

Αθνχ δηαβάζνπκε θαη απνδερηνχκε ηνπο φξνπο ρξήζεο θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 

Δπηβεβαηψζηε ηελ παξαγγειία, φπνπ ζα κεηαθεξζνχκε ζηελ ζειίδα νινθιήξσζεο ηεο 

παξαγγειίαο. Δθεί ππάξρεη έλα επραξηζηήξην κήλπκα γηα ηελ αγνξά θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο φπσο ε κέζνδνο πιεξσκήο, ν αξηζκφο παξαγγειίαο θαη ην πνζφ 

πιεξσκήο (Δηθ. 89). 
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Εικόνα 88 - Προβολή καλαθιοφ 
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Εικόνα 89 - Ολοκλήρωςη παραγγελίασ 

 

Ο ρξήζηεο / πειάηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο παξαγγειίαο ηνπ θαζψο θαη λα δεη φιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, παηψληαο ζην θνπκπί Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα Οη παξαγγειίεο κνπ. 

 

 

Εικόνα 90 - Λίςτα παραγγελιών 
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6. Σςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κέζσ ηνπ 

Joomla θαη ηνπ πξφζζεηνπ VirtueMart, ζπκπεξαζκαηηθά κπνξψ λα επηζεκάλσ φηη ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ρσξίο λα απαηηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σα βηβιία γηα ην Joomla, θαζψο θαη ηα ακέηξεηα βίληεν 

εθκάζεζεο (tutorials) πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν, καο παξέρνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε νπνηνζδήπνηε λα κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηελ δηθηά ηνπ 

ηζηνζειίδα. 

Δπηπξφζζεηα, νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο 

ηζηνζειίδαο είλαη απεξηφξηζηεο. Αλαθνξηθά, ν κεγάινο φγθνο απφ ελζέκαηα 

(modules) θαη πξφζζεηα (plugins) πνπ κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ζην δηαδίθηπν, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ εηαηξίεο ή απινχο ρξήζηεο, είλαη απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη είλαη 

εχθνια ζηε ρξήζε θαη ε ζεκαηνινγία ηνπο ηεξάζηηα, δίλνληαο πξαγκαηηθά ζηνλ 

ρξήζηε πιεζψξα επηινγψλ. Δπίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθή βνήζεηα πξνζθέξεη θαη ε 

θνηλφηεηα ηνπ Joomla κε ηα πνιιά ελεξγά κέιε πνπ είλαη έηνηκα λα πξνζθέξνπλ ηηο 

γλψζεηο  ηνπο φπνηε παξνπζηαζηεί πξφβιεκα. 

Ωζηφζν,  ην ηδαληθφ είλαη λα ππάξρνπλ γλψζεηο ζε HTML, CSS, PHP θαη MySQL. 

Έηζη ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη ηελ ηζηνζειίδα αθξηβψο φπσο 

ηελ επηζπκεί, θαζψο ζα κπνξεί λα πξνζζέζεη / ηξνπνπνηήζεη / αθαηξέζεη νηηδήπνηε 

απηφο θξίλεη ζθφπηκν ζηνλ θψδηθα. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηαο ηζηνζειίδαο κέζσ εξγαιείσλ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη κεδακηλφ. Αλ αλαηξέμνπκε 

κεξηθά ρξφληα πξηλ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, κηα επηρείξεζε 

έπξεπε λα αλαζέζεη ηελ θαηαζθεπή ζε θάπνηνλ πξνγξακκαηηζηή θάηη ην νπνίν θπζηθά 

αχμαλε ην θφζηνο. 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) θαη εηδηθφηεξα ην Joomla είλαη κηα άθξσο 

αμηφινγε θαη πξνζηηή νηθνλνκηθά ιχζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ. 
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