
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  
    

!  

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αξιολόγηση Πλατφορµών Ανοικτού Κώδικα για ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
καταστήµατος και Μελέτη Περίπτωσης Ανάπτυξης Εικονικού Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος  
- 

Evaluation of Open Source e-Commerce Platforms and Development of Vir-
tual e-Commerce Store 

Έτος 2016-2017 

Χαρακτινός Δηµήτριος 
AM: 7674 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ψαροµήλιγκος Ιωάννης 



Περιεχόµενα 

1. Εισαγωγικά στοιχεία............................................................................................4 

1.1. Περίληψη………………………………………………………………......4 

1.2. Σκοπός της εργασίας……………………………………………………….5 

1.3. Δοµή της εργασίας…………………………………………………………5 

2. Πλατφόρµες Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-Commerce Platforms)........................6 

2.1. Εισαγωγή…………………………………………………………………...6 

2.2. Ορισµός και χρησιµότητα των e-Commerce Platforms……………………6 

2.3. Δυνατότητες των e-Commerce Platforms………………………………….7 

2.4. Σύγκριση πλατφορµών ανοικτού και κλειστού κώδικα για αναπτ. ηλ. κατ..7 

2.5. Παρουσίαση των Open Source e-Commerce Platforms…..…………..….12 

2.5.1.Magento………………………………………………………………13 

2.5.2.WooCommerce………………………………………………..……..14 

2.5.3.PrestaShop………………………………………………………...... 14 

2.5.4.Spree Commerce……………………………………………….........15 

2.6. Κριτήρια επιλογής e-Commerce Platform………………………………  15 

3. OpenCart............................................................................................................ 18 

3.1. Ιστορία και περιγραφή του Opencart……………………………………..18 

3.2. Δυνατότητες και λόγοι επιλογής του Opencart… ………………………..19 

�2



3.2.1.Εµφάνιση.............................................................................................20 

3.2.2.Γλώσσες..............................................................................................22 

3.2.3.Πολλαπλά Καταστήµατα (Multi-Stores)............................................22 

3.2.4.Πολλαπλές Φορολογικές Κλίµακες....................................................23 

3.2.5.Τρόποι Πληρωµής...............................................................................24 

3.2.6.Τρόποι Αποστολής Εµπορευµάτων....................................................25 

3.2.7.Ενότητες (Modules)............................................................................26 

3.2.8.Διαχείριση Πλατφόρµας (Backend Administration)...........................27 

3.2.9.Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης.........................................28 

3.2.10. Αναφορές Πωλήσεων........................................................................29 

           3.2.11. Πωλήσεις B2B..................................................................................30 

           3.2.12. Αγορά Χωρίς Σύνδεση......................................................................31 

4. Βήµατα υλοποίησης του OpenCart....................................................................32 

4.1. Εγκατάσταση του OpenCart………………………………………............32 

4.2. Προσαρµογή εµφάνισης………………………………………………......34 

4.3. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση προσθέτων…………………………35 

4.4.Δηµιουργία κατηγοριών και εισαγωγή προϊόντων………………………...35 

4.5. Εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν…………………………36 

4.5.1.WinRar………………………………………………………………37 

4.5.2.FileZilla……………………………………………………………...37 

4.5.3.Podserver……………………………………………………….……38 

4.5.4.Firefox……………………………………………………………….39 

�3



4.5.5.Notepad++……………………………………………………………40 

5. Συµπεράσµατα…………………………………………………………………42 

6. Βιβλιογραφία…………………………………………………………………..43 

1. Εισαγωγικά στοιχεία 

1.  Περίληψη 

     Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση πλατφορµών ανοιχτού κώδικα, 

και η σχεδίαση και κατασκευή σελίδας για αγορά νέων τεχνολογικών προϊόντων µε χρήση του 

OpenCart, µιας e-Commerce πλατφόρµας ανοιχτού κώδικα. (Open Source Platform). 

      Η ιστοσελίδα αυτή (Schoollab: http://www.schoollab.podserver.info/) αφορά στην προώθηση 

αγοράς εργαλειών προγραµµατισµού, εφαρµογών για βίντεο, γραφικά, µουσική, επεξεργασίς 

κειµένου καθώς και λογισµικά για συστήµατα αλλά και γραφική ύλη. Το Schoollab απευθύνεται 

κυρίως σε φοιτητές αλλά και καθηγητές πανεπστηµίων. Τέλος, παρέχεται η διαθεσιµότητα του 

καταστήµατος, στοιχεία διεύθυνσης, επικοινωνίας και τοποθεσίας µε χάρτη και συνδέσµους για 

κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Για την καλύτερη παρουσιάση της ιστοσελίδας που 

υλοποιήθηκε, χρησιµοποιήθηκαν έτοιµα modules. 
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           Summary 

        The purpose of this thesis is to evaluate open source e-Commerce platforms, and to design 

and build a website for purchasing new tech products using OpenCart, an open source e-Com-

merce Platform. 

      There is a wide range of products for sale on the website (SchoolLab) containing anything 

from programming software, video editing software, music and text editing software to operating 

systems and office supplies. SchoolLab’s main target audience is university students and staff. 

Lastly, information about the store’s operating hours, contact details, location and social media 

links are available to the public through a specially designed page. We have used specific mod-

ules and plugins that were available for all OpenCart stores, in order to achieve the look and feel 

for SchoolLab that we had in mind. 

2.  Σκοπός της εργασίας 

     Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των πλατφορµών ανοικτού 

κώδικα για ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος σε σχέση µε τις πλατφόρµες κλειστού κώδικα 

και η µελέτη περίπτωσης ανάπτυξης εικονικού ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε σκοπό την 

αξιολόγηση της επιλεγµένης πλατφόρµας στην πράξη. Αφού αξιολογήθηκαν 5 διαφορετικές 

πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου ανοικτού κώδικα, επιλέχθηκε µια εξ αυτών και 

αναπτύχθηκε ένα κατάστηµα αγοράς λογισµικού και ειδών γραφείου µε κοινό σπουδαστές και 

καθηγητές πανεπιστηµίου.  

3.  Δοµή της εργασίας 

     Αρχικά, ορίζεται η χρησιµότητα και οι δυνατότητες των e-Commerce platforms. 

Παρουσιάζονται οι καλύτερες πλατφόρµες και γίνεται σύγκριση µεταξύ τους προκειµένου να 

�5



επιλεγεί η πιο λειτουργική. Στη συνέχεια, αναλύεται το ΟpenCart, οι δυνατότητες του και οι 

λόγοι επιλογής του. Τέλος, αναφέρονται τα βήµατα εγκατάστασής του καθώς και επιπλέον 

εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιµοποήθηκαν για τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος Schoollab. 

2. Πλατφόρµες Ηλεκτρονικού Εµπορίου (E-Commerce Platforms) 

2.1. Εισαγωγή 

      Αρχικά, το ηλεκτρονικό εµπόριο αναγνωρίστηκε ως η διευκόλυνση ηλεκτρονικών εµπορικών 

συναλλαγών, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων και η 

ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων. Αυτές εισήχθησαν στα τέλη του 1970 επιτρέποντας στις 

επιχειρήσεις να στέλνουν εµπορικά φυλλάδια όπως, παραγγελίες αγοράς ή ηλεκτρονική έκδοση 

τιµολογίων. Η ανάπτυξη και αποδοχή των πιστωτικών καρτών των αυτόµατων τραπεζικών 

µηχανών και τηλεφωνικών καταθέσεων τη δεκαετία του 1980 είναι επίσης µορφές ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Μία ακόµα µορφή του ήταν το σύστηµα κράτησης αεροπορικών θέσεων που 

τυποποιήθηκε από την εταιρία Sabre στις ΗΠΑ και την Travicom στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από 

το 1990 και έπειτα, το ηλεκτρονικό εµπόριο περιείχε επιπρόσθετα το σύστηµα 

ενδοεπιχειρισιακού σχεδιασµού, την αναζήτηση και την αποθήκευση δεδοµένων (data warehous-

ing). Στις µέρες µας, το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει τα πάντα, από την παραγγελία 

ψηφιακού περιεχοµένου για άµεση διαδικτυακή κατανάλωση έως και την παραγγελία 

συµβατικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν άλλες µορφές 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε ερευνητικό επίπεδο, µεγάλες εταιρίες και οικονοµικά ιδρύµατα 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ανταλλάξουν χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα που υποβοηθούν 

εγχώριες και διεθνής εταιρίες. Η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδοµένων αποτελούν 

κρίσιµα ζητήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου. 
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2.2. Ορισµός και χρησιµότητα των e-Commerce Platforms 

        Ως Ηλεκτρονικό Εµπόριο ή ευρέως γνωστό ως e-commerce ή e-comm, ορίζεται 

το εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως µε 

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

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

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

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

που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του Διαδικτύου. Η 

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

καινοτοµίες στην ηλεκτρονική µεταφορά χρηµατικών πόρων, στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό µάρκετινγκ (Internet marketing), στη 

διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), στην ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange, EDI), στην καταγραφή συστηµάτων 

διοίκησης (inventory management) και στην αυτοµατοποίηση συστηµάτων συγκέντρωσης 

δεδοµένων. 

2.3. Δυνατότητες των e-Commerce Platforms 

• Πρόσβαση σε µεγάλο εύρος χαρακτηριστικών εγκαθιστώντας πρόσθετα και θέµατα. 

• Μεγάλη και ενεργή κοινότητα χρηστών που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του λογισµικού 

και των επεκτάσεων του. 

• Δωρεάν χρήση και εγκατάσταση, τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελµατική χρήση. 

• Πολλαπλοί τρόποι πληρωµής. 

• Απεριόριστη δωρεάν υποστήριξη. 
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• Δωρεάν ενηµερώσεις λογισµικού. 

• Αγορά χωρίς σύνδεση. 

• Βελτιστοποίηση µηχανής αναζήτησης και υποστήριξη µέτα TAGS. 

2.4. Σύγκριση πλατφορµών ανοικτού και κλειστού κώδικα για ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού καταστήµατος 

         H κύρια απόφαση στην κατασκευή της ιστοσελίδας, είναι η επιλογή της κατάλληλης e-

Commerce πλατφόρµας. Οι δύο βασικές κατηγορίες πλατφορµών είναι οι πλατφόρµες ανοιχτού 

κώδικα (Open Source Platforms) και κλειστού κώδικα (Closed Source Platforms). 

         Η κύρια διαφορά µιας πλατφόρµας ανοιχτού από κλειστού κώδικα είναι ότι σε ένα 

λογισµικό e-Commerce κλειστού κώδικα δεν παρέχεται ο πηγαίος κώδικας, οπότε αν κάποιος 

θελήσει να κάνει µία αλλαγή σε αυτό το λογισµικό δεν µπορεί. Σε ένα λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα e-Commerce, παρέχεται όλος ή ένα µέρος του κώδικα, οπότε δίδεται η δυνατότητα 

αφενός να τροποποιηθεί κάτι στο πρόγραµµα και αφετέρου να εξετάσει κανείς τον κώδικά του 

και να καταλάβει ακριβώς πως λειτουργεί.  

        Ταυτόχρονα οι πλατφόρµες e-Commerce ανοιχτού κώδικα είναι ελεύθερες και ως προς το 

κόστος αλλά και ως προς τις ελευθερίες που παρέχονται. Οι περισσότερες πλατφόρµες e-Com-

merce ανοιχτού κώδικα, έχουν επίσης το πλεονέκτηµα της αυξηµένης ασφάλειας και γρήγορης 

ανταπόκρισης σε κενά ασφαλείας που ανακαλύπτονται. Αυτό γίνεται γιατί ο κώδικας είναι 

διαθέσιµος οπότε µπορεί ο καθένας να τον διαβάσει και να πειραµατιστεί µαζί του, µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να βρεθούν περισσότερα bugs και δεδοµένου ότι µπορεί κάποιος να τα 

διορθώσει µόνος του αν έχει τις γνώσεις µπορούν τα προγράµµατα αυτά να ενηµερωθούν άµεσα. 

Γενικά, στο λογισµικό e-Commerce ανοικτού κώδικα επιτρέπεται η πρόσβαση και η αλλαγή του 

πηγαίου κώδικα. Μπορούµε να το κατεβάσουµε χωρίς κόστος, να χρησιµοποιηθεί από χρήστες 

και προγραµµατιστές δηµιουργώντας σ’ αυτό αλλαγές και προσθήκες, βελτιώνοντας το αλλά και 

να τροποποιηθεί ανάλογα µε την άδεια χρήσης που έχει. 
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• Πλεονεκτήµατα πλατφορµών e-Commerce Ανοιχτού Κώδικα: 

1. Επιτρέπεται σε πολλούς ανθρώπους να εργάζονται στο λογισµικό παράλληλα. 

Η ανάπτυξή τους γίνεται από µια κοινότητα ανθρώπων, µε χρήση 

κατάλληλης πλατφόρµας που επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία 

και αλλαγή µέρους του κώδικα. 

2. Η καταγραφή του κώδικα είναι συνήθως εύκολη να βρεθεί. 

Οι πλατφόρµες που χρησιµοποιούνται για ανάπτυξη λύσεων e-Com-

merce ανοικτού κώδικα καταγράφουν κάθε αλλαγή, καθώς και το 

χρήστη που την προκάλεσε, και επιτρέπουν την εύκολη αναδροµή και 

διόρθωση τυχόν σφαλµάτων. 

3. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρέχουν οδηγίες. 

Καθώς η ανάπτυξη του κώδικα δεν περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη 

οµάδα ανθρώπων, ο καθένας µε τις απαραίτητες γνώσεις µπορεί να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη του τελικού προϊόντος. 

4. Τακτικές ενηµερώσεις. 

Η ύπαρξη πολλών, διαφορετικών, ανεξάρτητων µεταξύ τους 

συντελεστών, επιτρέπει σε καθηµερινές αλλαγές και βελτιώσεις στον 

πηγαίο κώδικα, το οποίο έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τακτικές 

ενηµερώσεις στο τελικό προϊόν. 

5. Προβολή και µεταβολή στοιχείων του συστήµατος. 

6. Μηδενικό κόστος. 
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Οι πλατφόρμες e-Commerce ανοικτού κώδικα αναπτύσσεται πάντα µε τη 

συµβολή µιας κοινότητας χρηστών, και ποτέ από κάποια συγκεκριµένη 

επιχείρηση µε σκοπό το κέρδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η άδεια 

χρήσης της πλατφόρµας να παρέχεται δωρεάν στον τελικό χρήστη. 

(παράδειγµα: Ubuntu, Android, Opencart)  

•  Μειονεκτήµα πλατφορµών e-Commerce Ανοιχτού Κώδικα: 

1. Χαµηλή ασφάλεια. 

Οι πλατφόρµες e-Commerce ανοικτού κώδικα αναπτύσσονται κυρίως 

από πολλά διαφορετικά άτοµα, µε διαφορετικές γνώσεις και εµπειρία, 

και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην πληρούνται πάντα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφάλειας. 

2. Απαιτείται πολύς χρόνος. 

Καθώς αναπτύσσεται έξω από τα όρια µιας επιχείρησης, χωρίς σαφώς 

καθορισµένα χρονικά όρια και αρµοδιότητες, είναι εύκολο η 

ανάπτυξη λογισµικού e-Commerce ανοικτού κώδικα να καθυστερήσει 

σε σχέση µε µια λύση κλειστού κώδικα. 

3. Περιπλοκότητα. 

Η ανάµειξη πολλών διαφορετικών ατόµων στην ανάπτυξη του 

λογισµικού, εγκυµονεί αυξηµένη πολυπλοκότητα στον τρόπο µε τον 

οποίο αναπτύσσεται το τελικό προϊόν. 

4. Πληθώρα στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα. 
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Οι λύσεις e-Commerce ανοικτού κώδικα, συνήθως επιτρέπουν την 

παραµετροποίηση στοιχείων και µερών του προϊόντος τα οποία δεν 

είναι απαραίτητα, και δεν προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στο 

µεγαλύτερο µέρος των χρηστών του λογισµικού. 

• Πλεονεκτήµατα πλατφορµών e-Commerce Κλειστού Κώδικα: 

1. Υψηλή ασφάλεια. 

Το λογισµικό αναπτύσσεται µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και 

πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερες 

ευπάθειες.  

2. Δυνατότητα υποστήριξης χρήστη. 

Λόγω του κόστους, άµεσου ή έµµεσου, αλλά και του τρόπου διάθεσης 

και χρήσης του λογισµικού κλειστού κώδικα, υπάρχει τις περισσότερες 

φορές δυνατότητα υποστήριξης του χρήστη κατά τη χρήση του 

λογισµικού. 

3. Χορήγηση εγχειριδίων χρήσεως. 

Η ύπαρξη καθορισµένης οµάδας που εργάζεται για την ανάπτυξη του 

λογισµικού κλειστού κώδικα, επιτρέπει τη δυνατότητα επιπλέον 

παροχών, όπως χορήγηση εγχειριδίων χρήσεως. 

4. Προσφορά επιπρόσθετης υποστήριξης. 

Το κόστος το οποίο βαραίνει το λογισµικό κλειστού κώδικα, επιτρέπει 

την προσφορά επιπρόσθετης υποστήριξης προς το χρήστη του 

λογισµικού. 
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5. Τακτικές ενηµερώσεις. 

Η οµάδα που αναπτύσσει και συντηρεί το λογισµικό, έχει δυνατότητα 

για καθορισµένες ενηµερώσεις του, µε αποτέλεσµα ο τελικός χρήστης 

να έχει πάντα την τελευταία έκδοση του λογισµικού. 

6. Ευκολία στη χρήση. 

Λόγω του ότι αναπτύσσεται από συγκεκριµένη οµάδα, µε 

συγκεκριµένους στόχους και σχέδιο, µπορεί να δοθεί έµφαση στην 

ευκολία χρήσης και αλληλεπίδρασης µε τον τελικό χρήστη. 

7. Λίγες ιδιαιτερότητες – απαιτήσεις. 

Το λογισµικό e-Commerce ανοικτού κώδικα σχεδιάζεται λαµβάνοντας 

υπόψιν τις συσκευές στις οποίες θα χρησιµοποιηθεί, και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να µην είναι απαιτητικό από πλευράς δυνατοτήτων 

υλισµικού, αλλά και να έχει πιο εύκολη εγκατάσταση και χρήση. 

• Μειονεκτήµατα πλατφορµών e-Commerce Κλειστού Κώδικα: 

1. Δεν εκδίδονται πάρα πολύ συχνά ενηµερώσεις. 

Το κόστος κάθε επιπρόσθετης ενηµέρωσης, ιδιαίτερα όσο αυτή 

αποµακρύνεται χρονικά από την αρχική έκδοση του λογισµικού, 

αυξάνεται εκθετικά για την οµάδα ανάπτυξης του λογισµικού, και αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση λιγότερο συχνών ενηµερώσεων. 

2. Είναι πάντα απαραίτητη η συµβολή κάποιου γνώστη του αντικειµένου. 

Τις περισσότερες φορές οι λύσεις κλειστού κώδικα απαιτούν τη 

συµβολή κάποιου γνώστη του αντικειµένου για την αρχική εγκατάσταση 
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και ρύθµιση της πλατφόρµας στα µέτρα και τις ανάγκες του τελικού 

χρήστη. 

3. Υψηλό κόστος. 

Το λογισµικό e-Commerce κλειστού κώδικα αναπτύσσεται συνήθως από 

οργανισµούς και επιχειρήσεις µε σκοπό το κέρδος, και αυτό έχει ως 

άµεσο αντίκτυπο το υψηλό κόστος του λογισµικού που παράγεται µε 

αυτό τον τρόπο. 

         Συµπερασµατικά, οι κύριοι λόγοι που οδηγούν στη χρήση µιας open source πλατφόρµας 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήµατος, είναι το µηδενικό κόστος, η συντηρησιµότητα και 

επεκτασιµότητα καθώς και η δυνατότητα τροποποίησης του ηλ. καταστήµατος µέσω αυτής. 

2.5. Παρουσίαση των Οpen Source e-Commerce Platforms 

2.5.1.                             !  

       Το Magento Community Edition (CE) είναι µια δωρεάν open source πλατφόρµα e-com-

merce. Ο κάθε έµπορος µπορεί να έχει πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά εγκαθιστώντας 

πρόσθετα και θέµατα από το Magento Connect marketplace. Το Magento Community Edition 

υποστηρίζει περισσότερα από 200,000 ηλεκτρονικά καταστήµατα.  
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        Στα αρνητικά του, συγκαταλέγεται ότι το Magento δε διαθέτει πλέον τεχνική υποστήριξη 

για την έκδοση Community Edition. Επίσης, πρόσφατα έκλεισε την online πλατφόρµα Magento 

Go στην οποία µπορούσαν οι ιδιοκτήτες να φιλοξενήσουν τα ηλεκτρονικά τους καταστήµατα. 

Άλλο ένα αρνητικό σηµείο, είναι η ανάγκη για εξειδικευµένες γνώσεις web development. 

2.5.2.                 !  

      Το WooCommerce είναι άλλος ένας από τους µεγάλους παίκτες στην αγορά των e-com-

merce platforms. Διαφέρει από τις υπόλοιπες λύσεις λόγω του ότι στην ουσία δεν είναι αυτόνοµη 

πλατφόρµα, αλλά αποτελεί πρόσθετο για το Wordpress. Το Wordpress είναι από τα πιο γνωστά 

συστήµατα CMS (Content Management System) για τη δηµιουργία websites & blogs. 

Προτείνεται κυρίως για υπάρχοντα websites σε Wordpress που επιθυµούν να προχωρήσουν σε 

πωλήσεις προϊόντων, παρά σε αυτόνοµα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Ακόµη, δεν είναι ιδιαίτερα 

επεκτάσιµο, περιορίζοντας το χρήστη στα παρεχόµενα χαρακτηριστικά, ενώ η έλλειψη σχετικής 

βιβλιογραφίας και τεχνικής υποστήριξης καθιστά τη λύση αυτή µη ιδανική για µεγάλες 

επιχειρήσεις. 

2.5.3.                    !  

       Το PrestaShop είναι µια ακόµη πολύ δηµοφιλής πλατφόρµα e-commerce. Το κύριο 

πλεονέκτηµά του είναι η µεγάλη και ενεργή κοινότητα χρηστών που συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη του λογισµικού και των επεκτάσεων του. Το PrestaShop προσφέρει ίσως τη 
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µεγαλύτερη ποικιλία επεκτάσεων σε σχέση µε τις υπόλοιπες πλατφόρµες e-commerce. Χάρη 

στην κοινότητα του, επίσης, το PrestaShop προσφέρει αξιόλογο επίπεδο υποστήριξης για τεχνικά 

ζητήµατα. Στα αρνητικά του είναι η ανάγκη για web developer µε εξειδικευµένες γνώσεις για 

την εγκατάστασή του, τα ακριβά σε κόστος πρόσθετα και η καθυστέρηση που παρουσιάζει στη 

λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

2.5.4.            !  

      Το Spree Commerce είναι µια open source πλατφόρµα e-commerce που βασίζεται στη 

γλώσσα Ruby on Rails. Η εγκατάσταση και χρήση του είναι δωρεάν, τόσο για προσωπική, όσο 

και για επαγγελµατική χρήση. Η έννοια του δωρεάν, όµως, είναι µόνο θεωρητική καθώς το 

Spree Commerce απαιτεί εξωτερική φιλοξενία (self-hosted platform), το οποίο συνεπάγεται 

επιπλέον έξοδα. Επίσης, η προσθήκη υπηρεσιών όπως πληρωµή µε πιστωτική κάρτα αλλά και 

επιπλέον ασφάλεια για τις αγορές, έρχεται µε έξτρα κόστος. Ένα ακόµη αρνητικό, είναι ότι η 

εγκατάσταση του Spree Commerce δεν είναι όσο απλή και φιλική για το χρήστη όσο είναι στις 

υπόλοιπες πλατφόρµες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες 

κατά την εγκατάσταση. 

2.6. Κριτήρια επιλογής e-Commerce Platform 

      Προκειµένου να γίνει η σωστή επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που θα 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της ιστοσελίδας, θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν ότι η 

πλατφόρµα πληρεί κάποια κριτήρια.  

       Τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν θέτοντας ένα συγκεκριµένο προφίλ χρήστη για τη λύση που 

αναπτύχθηκε. Το προφίλ αυτό αφορά ιδιοκτήτη µικροµεσαίας επιχείρησης, µε χαµηλές 
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τεχνολογικές δεξιότητες, δυνατότητα για πρόσβαση και πώληση σε πολλές διαφορετικές αγορές, 

ικανότητα για εύκολο scale-up και γρήγορη ανάπτυξη του καταστήµατος τόσο από άποψη 

προϊόντων, όσο και από άποψη λειτουργικότητας. 

        Συγκεκριµένα, η πλατφόρµα e-Commerce θα πρέπει να έχει εύκολη εγκατάσταση αλλά και 

έυκολη διαχείριση προκειµένου να είναι ‘φιλική’ για τον χρήστη. Ταυτόχρονα, η πλατφόρµα θα 

πρέπει να υποστήρίζει διάφορα πρόσθετα για την καλύτερη απόδοση της και να έχει δωρεάν 

τεχνική υποστήριξη. Τέλος, θα πρέπει να είναι διαθέσιµη σε πολλές γλώσσες και να έχει 

εργαλεία βελτιστοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η κατάταξη και προβολή στις πρώτες θέσεις 

των αποτελεσµάτων της µηχανής αναζήτησης. 

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν, τα οποία απορρέουν έπειτα από έρευνα, είναι τα εξής: 

- Easy setup: Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα για εύκολη εγκατάσταση και 

ρύθµιση της πλατφόρµας e-Commerce. Κάποιες λύσεις απαιτούν εξειδικευµένη οµάδα 

ανάπτυξης λογισµικού και περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης, ενώ άλλες είναι πολύ 

πιο απλές και φιλικές προς το χρήστη. 

- SEO tools: Χρησιµοποιώντας τεχνικές Search Engine Optimization, τα προϊόντα του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος έχουν τη δυνατότητα να προβάλλονται πιο ψηλά στις 

µηχανές αναζήτησης από ότι αυτά των ανταγωνιστών. Κάποιες πλατφόρµες προσφέρουν 

τέτοιες τεχνικές και εργαλεία µε την εγκατάσταση, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 

προσθήκες. 

- Easy administration: Η διαχείριση των παραγγελιών, της εµφάνισης του καταστήµατος 

και η παραµετροποίηση του καταστήµατος πρέπει να µπορούν να εκτελούνται µε σχετική 

ευκολία, καθώς πρόκειται για χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται καθηµερινά και 

µπορούν να κρίνουν την επιτυχία ή αποτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

- Hosted platform: Κάποιες πλατφόρµες παρέχουν τη δυνατότητα, έναντι αµοιβής, να 

φιλοξενούν το ηλεκτρονικό κατάστηµα και όλα τα προϊόντα και δεδοµένα στη βάση 

δεδοµένων τους. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό χρήσιµο σε κάποιες περιπτώσεις, 
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αλλά που προϋποθέτει συµβιβασµούς στο κοµµάτι του ελέγχου των διαφορετικών 

παραµέτρων του server. 

- Add-Ons: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε πλατφόρµας e-Commerce, είναι η 

δυνατότητά της να επεκτείνεται και να τροποποιούνται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

της, προκειµένου να αποκτάται νέα λειτουργικότητα, σύµφωνη µε τις ανάγκες του 

χρήστη. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα για παραµετροποίηση της πλατφόρµας µε Add-

Ons έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή. 

- Free Tech Support: Είναι δεδοµένο ότι όσο καλά δοµηµένη και να είναι µια πλατφόρµα 

e-Commerce, θα προκύψουν συγκεκριµένα προβλήµατα κατά την εγκατάσταση και 

χρήση της. Η δυνατότητα για παροχή δωρεάν υποστήριξης του χρήστη σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι καίρια, και οφείλεται να λαµβάνεται σοβαρά υπ’όψιν. 

- Ideal for Large Companies: Δεν κατασκευάζονται όλες οι πλατφόρµες e-Commerce για 

την ίδια χρήση, και αυτό γιατί καλούνται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες επιχειρήσεων 

που δεν έχουν το ίδιο µέγεθος και εύρος λειτουργίας. Κάποιες πλατφόρµες λειτουργούν 

καλύτερα για µικρά, τοπικά καταστήµατα, ενώ άλλες έχουν τη δυνατότητα να 

επεκταθούν και να στηρίξουν διεθνή καταστήµατα, περισσότερες από µια χώρες 

λειτουργίας και άλλα χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε µεγάλες επιχειρήσεις. 

- 15+ Languages: Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια παγκόσµια πραγµατικότητα στο 

σύγχρονο κόσµο, οπότε όλες οι πλατφόρµες e-Commerce οφείλουν να προσφέρουν τη 

δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας του καταστήµατος, των ρυθµίσεων αλλά και των 

πωλούµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέθηκε λοιπόν σα βασική προϋπόθεση η 

δυνατότητα για υποστήριξη τουλάχιστον 15 διαφορετικών γλωσσών για το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα που θα επιλεγεί. 

       Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας σύγκρισης των e-Commerce Platforms σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που πληροί η καθεµία.  
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Πίνακας Σύγκρισης των Open Source Platforms 

!  

3.                                   Q  

3.1. Ιστορία και περιγραφή του OpenCart 

         Το OpenCart είναι ένα online σύστηµα διαχείρησης καταστήµατος. Είναι βασισµένο σε 

γλώσσα PHP και HTML, ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιεί µια βάση δεδοµένων MySQL. Το 

λογισµικό του OpenCart αναπτύχθηκε αρχικά το 1998 από τον Christopher G. Mann για το Wal-

nut Creek CDROM και αργότερα για το FreeBSD Mall. Η πρώτη δηµόσια έκδοση έγινε στις 11 

Μαΐου 1999. Έχοντας δηµιουργηθεί σε γλώσσα Perl, το OpenCart δεν είχε µεγάλη απήχηση και 

η πρόοδος του διακόπηκε στις 11 Απριλίου, όπου ο Mann δήλωσε «Άλλες υποχρεώσεις µε 

εµποδίζουν στην ανάπτυξη του OpenCart».  
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      Τον Φεβρουάριο του 2005, ο Daniel Kerr, ένας άγγλος developer, το χρησιµοποίησε ως βάση 

για το δικό του λογισµικό ηλεκτρονικού καταστήµατος γραµµένο σε γλώσσα PHP. Η πρώτη 

σταθερή έκδοση ήταν η 1.1.1, η οποία κυκλοφόρησε στο Google Code στις 10 Φεβρουαρίου 

2009. 

      Τον Σεπτέµβριο του 2014 ο Kerr ισχυρίστηκε ότι το OpenCart ήταν το πρώτο e-commerce 

στην Κίνα σε σειρά κατάταξης. Η έκδοση 2.0 του λογισµικού η οποία κυκλοφόρησε τον 

Οκτώβριο του 2014, διαθέτει µια εκτεταµένη ανανέωση της διεπαφής. 

3.2. Δυνατότητες  και λόγοι επιλογής του OpenCart 

           Το OpenCart παρέχει µία αξιόπιστη και επαγγελµατική βάση πάνω στην οποία µπορόυµε 

να κατασκευάσουµε ένα επιτυχηµένο online κατάστηµα. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσµα 

χρηστών – από έµπειρους web developers οι οποίοι αναζητούν µία φιλική διεπαφή για τον 

χρήστη, µέχρι ιδιοκτήτες καταστηµάτων οι οποίοι λανσάρουν για πρώτη φορά την επιχείρησή 

τους στο διαδίκτυο. Το OpenCart έχει ένα µεγάλο εύρος χαρακτηριστικών το οποίο βοηθάει σε 

µια αποδοτικότερη προσαρµογή του καταστήµατος σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη. Έχει 

πολλαπλούς τρόπους πληρωµής ενώ ταυτόχρονα παρέχει απεριόριστη δωρεάν υποστήριξη και 

δωρεάν ενηµερώσεις λογισµικού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί πάνω σε διάφορα 

templates και να επιλέξει την κατάλληλη γλώσσα που τον ενδιαφέρει καθώς και να 

δηµιουργήσει πολλαπλά καταστήµατα. Τα modules που διαθέτει επεκτείνουν τη λειτουργικότητα 

του καταστήµατος ενώ ταυτόχρονα το ΟpenCart διαθέτει µια πληθώρα τρόπων επιλογής 

αποστολής εµπορευµάτων. Παρακάτω, αναλύονται εκτενέστερα οι λόγοι επιλογής του 

συγκεκριµένου online συστήµατος. 
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3.2.1.Εµφάνιση 

       Το OpenCart είναι φτιαγµένο ώστε να αλλάζει η εµφάνισή του εύκολα. Ο χρήστης µπορεί 

να µεταβεί σε διαφορετικά πρότυπα (templates) και να επιλέξει το κατάλληλο, ή να µετατρέψει 

την τρέχουσα εµφάνιση της ιστοσελίδας του σε αυτή του OpenCart. 

!  

       Χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα αυτή για εύκολη παραµετροποίηση της εµφάνισης, 

προσαρµόσαµε την αρχική σελίδα του καταστήµατος ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε το σκοπό 

και χρήση του καταστήµατος. 
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!  

       Ακόµη, προσαρµόσαµε τη σελίδα επικοινωνίας ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη και να 

παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας µε το κατάστηµά 

µας. 

!  
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3.2.2.Γλώσσες 

Οι διαθέσιµες γλώσσες είναι: 

       Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η Αγγλική ως βασική γλώσσα του 

καταστήµατος, ενώ µεταφράστηκαν όσο το δυνατόν περισσότερα τµήµατα της πλατφόρµας, 

ώστε να επιδειχθεί η δυνατότητα για αλλαγή γλώσσας της πλατφόρµας, αλλά και να είναι 

δυνατή η χρήση της από ελληνόφωνους χρήστες. 

Q  

3.2.3.Πολλαπλά Καταστήµατα (Multi-Stores) 

     Το OpenCart είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να επιτρέπει τη διαχείρηση πολλαπλών 

κατασηµάτων από το περιβάλλον του διαχειριστή. Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήµατα στο να 

µπορείς να δηµιουργήσεις πολλαπλά καταστήµατα: 

• Προσαρµογή του κάθε καταστήµατος κατάλληλα έτσι ώστε να ταιριάζει µε τα προϊόντα 

που πωλούνται. 

• Τοποθέτηση των προϊόντων ώστε να εµφανίζονται στο κατάλληλο κατάστηµα. 

• !  English (Default) 
• !  French 
• !  German 
• !  Italian 
• !  Spanish 
• !  Russian 
• !  Chinese Simplified 
• !  Chinese Traditional 
• !  Japanese

• !  Dutch 
• !  Hungarian 
• !  Indonesian 
• !  Farsi 
• !  Norwegian 
• !  Portuguese 
• !  Romanian 
• !  Turkish 
• !  Polish
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• Εντοπισµός κάθε καταστήµατος, θέτοντας µια διαφορετική γλώσσα, νόµισµα και 

φορολογική κατηγορία. 

• Δυνατότητα ορισµού διαφορετικών τιµών για κάθε κατάστηµα που έχει δηµιουργηθεί. 

     Για το κατάστηµα που αναπτύχθηκε, για λόγους επίδειξης χρησιµοποιήθηκε η δυνατότητα 

χρήσης διαφορετικού νοµίσµατος στα προϊόντα του καταστήµατος. Έτσι, ενώ το προεπιλεγµένο 

νόµισµα είναι το ευρώ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει άµεσα τη χρηµατική µονάδα 

του καταστήµατος σε λίρες Αγγλίας ή δολλάρια Η.Π.Α.. 

!  

3.2.4.Πολλαπλές Φορολογικές Κλίµακες 

      Το OpenCart επιτρέπει την εγκατάσταση πολλαπλών φορολογικών ζώνων, έτσι ώστε να 

καταβάλλονται οι σωστοί φόροι ανάλογα µε το σε ποια χώρα τα εµπορεύµατα πρόκειται να 

σταλούν. 

!  
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3.2.5.Τρόποι Πληρωµής 

       Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τους τρόπους πληρωµής που περιλαµβάνονται στο 

πακέτο του OpenCart. 

• 2Checkout 
• Authorize.Net (AIM) 
• Authorize.Net (SIM) 
• Bank Transfer 
• BluePay Hosted Form 
• BluePay Redirect 
• Cash On Delivery 
• Cheque / Money Order 
• First Data Merchant Solutions UK 

(API Web Services) 
• First Data Merchant Solutions UK 

(Hosted Gateway) 
• First Data Merchant Solutions UK 

(Virtual Terminal) 
• Free Checkout 
• G2A Pay 
• Globalpay Redirect 
• Globalpay Remote 
• Klarna Account 
• Klarna Invoice 
• LIQPAY 
• Login and Pay with Amazon

• NOCHEX 
• Paymate 
• PayPal Express Checkout 
• PayPal Payflow Pro 
• PayPal Payflow Pro iFrame 
• PayPal Payments Standard 
• PayPal Pro 
• PayPal Pro iFrame 
• PayPoint 
• Payza 
• Perpetual Payments 
• Realex Redirect 
• Realex Remote 
• SagePay Direct 
• SagePay Server 
• Sage Payment Solutions (US) 
• Secure Trading Payment Pages 
• Secure Trading Web Service 
• Skrill 
• Web Payment Software 
• WorldPay Online Payments
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https://www.2checkout.com/referral?r=opencart2co&p=signup
http://reseller.authorize.net/application/?id=5561142
http://reseller.authorize.net/application/?id=5561142
http://www.bluepay.com/preferred-partner/opencart
http://www.bluepay.com/preferred-partner/opencart
https://www.firstdatams.co.uk/fdms/en_gb/home/partner-with-us/OpenCart.html?cid=OpenCart
https://www.firstdatams.co.uk/fdms/en_gb/home/partner-with-us/OpenCart.html?cid=OpenCart
https://www.firstdatams.co.uk/fdms/en_gb/home/partner-with-us/OpenCart.html?cid=OpenCart
https://pay.g2a.com/
https://resourcecentre.globaliris.com/getting-started.php?id=opencart
https://resourcecentre.globaliris.com/getting-started.php?id=opencart
https://klarna.com/sell-with-klarna
https://klarna.com/sell-with-klarna
http://go.amazonservices.com/opencart.html
https://secure.nochex.com/apply/merchant_info.aspx?partner_id=172198798
https://www.paypal.com/webapps/mpp/express-checkout
https://www.paypal.com/webapps/mpp/payflow-payment-gateway
https://www.paypal.com/webapps/mpp/payflow-payment-gateway
https://www.paypal.com/webapps/mpp/standard
https://www.paypal.com/webapps/mpp/pro
https://www.paypal.com/webapps/mpp/pro
http://www.paypoint.net/partners/opencart
http://www.realexpayments.co.uk/partner-refer?id=opencart
http://www.realexpayments.co.uk/partner-refer?id=opencart
https://applications.sagepay.com/apply/E511AF91-E4A0-42DE-80B0-09C981A3FB61
https://applications.sagepay.com/apply/E511AF91-E4A0-42DE-80B0-09C981A3FB61
https://applications.sagepay.com/apply/E511AF91-E4A0-42DE-80B0-09C981A3FB61
http://www.securetradingfs.com/partner/open-cart/
http://www.securetradingfs.com/partner/open-cart/
https://www.skrill.com/en/ecommerce-solutions/opencart/
https://online.worldpay.com/signup/ee48b6e6-d3e3-42aa-a80e-cbee3f4f8b09


Στο κατάστηµα που αναπτύχθηκε χρησιµοποιήθηκαν ως τρόποι πληρωµής η κατάθεση σε 

τράπεζα και η αντικαταβολή κατά την παράδοση, ώστε να µπορούν οι παραγγελίες να 

καταχωρηθούν και να εµφανιστούν στο σύστηµα προς επεξεργασία. 

!  

3.2.6.Τρόποι Αποστολής Εµπορευµάτων 

        Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τους τρόπους αποστολής εµπορευµάτων που 

περιλαµβάνει το πακέτο OpenCart. 

• Citylink 
• Flat rate 
• Free shipping 
• Per item 
• Parcelforce 48 
• Pickup From Store 
• Royal Mail 
• UPS 
• United States Postal Service 
• Weight Based Shipping 
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        Χρησιµοποιώντας είτε την επιλογή “Weight based shipping” ή “Flat rate”, µπορούµε να 

ορίσουµε επακριβώς το ποσό το οποίο θα χρεώνεται για την αποστολή της παραγγελίας. Στη 

δική µας περίπτωση χρησιµοποιήσαµε “Flat rate” µε κόστος 5 ευρώ. 

3.2.7.Ενότητες (Modules) 

       Το OpenCart είναι ένα σύστηµα που βασίζεται σε ενότητες (modules), το οποίο επιτρέπει 

στους χρήστες να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα για τις ανάγκες τους. Παρέχει 11 ενότητες οι 

οποίες ρυθµίζονται εύκολα και γρήγορα. 

       Ακόµη, υπάρχει η δυνατότητα για άµεση προσθήκη επιπλέον modules, επεκτείνοντας και 

τροποποιώντας ακόµη περισσότερο τη λειτουργία του καταστήµατος. 

       Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα προεγκατεστηµένα modules, ενώ 

προστέθηκαν µερικά επιπλέον για λόγους επίδειξης, τα οποία και αναλύονται παρακάτω. 

• Twitter Timeline 

• Cookie Law 

• SEOMatic 

• Bestsellers 
• Cart 
• Category 
• Featured 
• Latest 
• Specials

• Best Sellers 
• Manufactures 
• Information 
• Google Analytics 
• Google Talk
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3.2.8.Διαχείριση Πλατφόρµας (Backend Administration) 

        Το περιβάλλον διαχείρισης του ΟpenCart είναι πλήρως λειτουργικό. Περιλαµβάνει τα εξής 

στοιχεία:  

• Overview: 

Υπάρχουν τέσσερα διαγράµµατα που δείχνουν την κατάσταση του καταστήµατος. Είναι οι 

Συνολικές Παραγγελίες, Συνολικές Πωλήσεις, Συνολικοί Πελάτες, και Online Πελάτες, τα οποία 

συµβάλλουν στην καλύτερη γνώση και διαχείρηση του καταστήµατος. 

• Παγκόσµιος Χάρτης: 

Ένας παγκόσµιος χάρτης που υποδεικνύει από ποιο µέρος του κόσµου έρχονται οι παραγγελίες. 

• Ανάλυση Πωλήσεων: 

Ένα διάγραµµα που απεικονίζει τη χρονική πρόοδο του καταστήµατος από πλευράς πωλήσεων 

και αρθµού πελατών µε την πάροδο του χρόνου.  

• Πρόσφατη Δραστηριότητα: 
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Παρέχει την πιο πρόσφατη δραστηριότητα των χρηστών, όπως είσοδος στο κατάστηµα, 

προσθήκη στο καλάθι, αγορά, και λοιπές ενέργειες. 

• Τελευταίες Παραγγελίες: 

Μια λίστα µε τις πιο πρόσφατες παραγγελίες και συγκεκριµένες πληροφορίες για τις 

παραγγελίες αυτές, όπως "Κωδικός Παραγγελίας", "Πελάτης", "Κατάσταση" και "Ηµεροµηνία". 

!  

3.2.9.Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης 

        Το κάθε προϊόν είναι συσχετισµένο µε κατάλληλες λέξεις-κλειδιά προκειµένου να γίνεται 

αποδοτικότερη αναζήτηση. Το OpenCart είναι βελτιστοποιηµένο για αναζήτηση, επιτρέποντας 

τις µεγάλες µηχανές αναζήτησης να βρίσκουν τις σελίδες του. Περιλαµβάνει, επίσης, 

υποστήριξη για META tags (ετικέτες) και παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών προς τις µηχανές 

αναζήτησης. 

        Για το σκοπό της εργασίας χρησιµοποιήσαµε τις δυνατότητες της πλατφόρµας για 

βελτιστοποίηση της ευρεσιµότητας των προϊόντων. 

�28



!  

3.2.10.Αναφορές Πωλήσεων 

Το OpenCart έχει 3 διαφορετικές αναφορές πωλήσεων. 

• Sales Report. Υπολογίζει το συνολικό ποσό των πωλήσεων ανά ηµέρα, εβδοµάδα ή 

µήνα. 

• Products Viewed. Ελέγχει ποια προϊόντα έχουν τις περισσότερες προβολές από τους 

επισκέπτες. 

• Products Purchased. Ελέγχει ποια προϊόντα έχουν τις περισσότερες πωλήσεις 

προκειµένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες καµπάνιες µάρκετινγκ για την προώθηση 

των πωλήσεων.  

Για λόγους επίδειξης της λειτουργικότητας της πλατφόρµας, καταχωρήσαµε µια παραγγελία, τα 

στοιχεία της οποίας φαίνονται σε λεπτοµέρεια παρακάτω. 
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3.2.11.Πωλήσεις B2B 

        Το OpenCart έχει πολλά χαρακτηριστικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 
δηµιουργία µιας πλατφόρµας πωλήσεων B2B. 

• Οµάδες Καταναλωτών (Customer Groups). Δηµιουργία διαφορετικών οµάδων 

καταναλωτών, είτε χονδρικής ή λιανικής πώλησης, και ορισµός διαφορετικών τιµών για 

κάθε οµάδα.      

• Logged In Display Prices. Επιλογή για την προβολή τιµών µόνο σε συνδεδεµένους 

καταναλωτές της πλατφόρµας.      

• Έκπτωση βάση ποσότητας. Ορισµός διαφορετικών τιµών µε βάση την ποσότητα 

προϊόντων που παραγγέλνει ο καταναλωτής. Μπορούµε να ορίσουµε την έκπτωση βάση 

της ποσότητας παραγγελίας για κάθε οµάδα καταναλωτών (Customer Group) ώστε να 

υπάρχει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε οµάδα. 
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3.2.12.Αγορά Χωρίς Σύνδεση 

             Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να µην δηµιουργήσουν κάποιο λογαριασµό, αλλά να 

συµπληρώσουν µόνο µερικά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας 

τους. Αυτό τους επιτρέπει να αισθάνονται πιο ελεύθεροι και ανώνυµοι κατά τη διαδικασία 

αγοράς. 

!  
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4. Βήµατα υλοποίησης του OpenCart 

          

4.1. Εγκατάσταση του OpenCart 

        Για την εγκατάσταση του OpenCart απαιτείται η λήψη του αντίστοιχου αρχείου 

εγκατάστασης από την επίσηµη ιστοσελίδα του OpenCart. Το αρχείο βρίσκεται σε συµπιεσµένη 

µορφή, οπότε χρησιµοποιείται το πρόγραµµα WinRAR για την αποσυµπίεσή του.  

          Τα τελικά αρχεία που παράγονται είναι: ο φάκελος "upload", τα αρχεία "license.txt" και 

"readme.txt". Τα περιεχόµενα του φακέλου “upload” είναι αυτά που πρέπει να µεταφορτωθούν 

στο server ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση της πλατφόρµας του OpenCart. 

          Για τη µεταφόρτωση των αρχείων στον server, χρησιµοποιείται το πρόγραµµα FileZilla, οι 

δυνατότητες και η χρήση του οποίου εξηγείται αναλυτικότερα παρακάτω. 

          Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του OpenCart, είναι η δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων για την πλατφόρµα. Αυτό που επιτυγχάνεται µέσω του διαχειριστικών δυνατοτήτων 

που παρέχει το Podserver, στο οποίο γίνεται η φιλοξενία του OpenCart. 

            Αφού αρχικοποιηθεί η βάση δεδοµένων, µπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Open-

Cart µε χρήση του αυτόµατου εγκαταστάτη. 
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Μετά την ανάγνωση και αποδοχή των όρων χρήσης της πλατφόρµας, εισάγονται από το χρήστη 

οι απαραίτητες µεταβλητές ώστε να “κουµπώσει” η πλατφόρµα του OpenCart µε τη βάση 

δεδοµένων και την υπηρεσία hosting (Podserver).  

Εκτελείται η εγκατάσταση, και πλέον η πλατφόρµα είναι λειτουργική και έτοιµη για χρήση.  

�  
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4.2. Προσαρµογή εµφάνισης 

        Για την ανάπτυξη του SchoolLab e-Commerce store χρησιµοποιήθηκε το 

προεπιλεγµένο OpenCart template που εφαρµόζεται µε την εγκατάσταση του OpenCart. Με 

βάση αυτό το template έγινε µια σειρά καίριων αλλαγών, ώστε να αποκτήσει το κατάστηµα 

την τελική του όψη. 

       Η µπάρα πλοήγησης του καταστήµατος άλλαξε χρώµα και διαστάσεις και προστέθηκαν 

εικονίδια και εξειδικευµένοι σύνδεσµοι. 

       Στο πλάι του ηλεκτρονικού καταστήµατος υλοποιήθηκε µέσω ενός προσθέτου η 

προβολή των Tweets από τον Twitter λογαριασµό του SchoolLab store, ώστε να φαίνονται 

άµεσα οι προσφορές, τα νέα και το περιεχόµενο που δηµοσιεύει το SchoolLab. 

      Ακόµη, στη µπάρα που βρίσκεται στην κορυφή του καταστήµατος προστέθηκαν 

εικονίδια και σύνδεσµος προς µια καινούρια σελίδα επικοινωνίας του SchoolLab, η οποία 

αναπτύχθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. 

!  
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4.3. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση προσθέτων 

      Αναπτύσσοντας το SchoolLab store, πέρα από την υπάρχουσα λειτουργικότητα του Open-

Cart, κρίθηκε αναγκαίο να επεκταθούν και να προστεθούν κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Αυτό 

επιτεύχθηκε µε τη την εγκατάσταση και παραµετροποίηση προσθέτων. 

- SEOMatic: Για τον καλύτερο έλεγχο του Search Engine Optimization και για επέκταση 

των ενσωµατωµένων δυνατοτήτων του OpenCart, χρησιµοποιήσαµε το SEOMatic. Το 

πρόσθετο αυτό µας επιτρέπει να επεξεργαστούµε σε βάθος τα στοιχεία κάθε σελίδας του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, να ορίσουµε keyword για κάθε σελίδα και να 

παρακολουθούµε την κατάταξη στις µηχανές αναζήτησης. 

- Twitter Timeline: Με το πρόσθετο αυτό, µας δόθηκε η δυνατότητα να προσθέσουµε 

στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος ένα πεδίο µε όλα τα tweets του 

SchoolLab. 

- Cookie Law: Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι ιστοσελίδες 

που χρησιµοποιούν cookies για την παροχή υπηρεσιών και βελτιστοποίησης της 

εµπειρίας του χρήστη, οφείλουν να παρέχουν σχετική ειδοποίηση. Με το πρόσθετο αυτό 

µας δίνεται η δυνατότητα να προβάλουµε το σχετικό µήνυµα στο χρήστη κατά την πρώτη 

επίσκεψή του στην ιστοσελίδα µας. 

4.4. Δηµιουργία κατηγοριών και εισαγωγή προϊόντων 

        Για την δηµιουργία κατηγοριών µπαίνουµε στη σελίδα διαχείρισης του OpenCart. 

Πηγαίνουµε στο dashboard, επιλέγουµε την κατηγορία «Catalog» και έπειτα την κατηγορία 

«Categories». Πάνω δεξία επιλέγουµε το «Add New» και εµφανίζονται οι δύο βασικές 

καρτέλες για την δηµιουργία της κατηγορίας. Στην καρτέλα «General» δίνουµε όνοµα και 
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περιγραφή της κατηγορίας. Στην καρτέλα «Data» έχουµε τη δυνατότητα να εισάγουµε την 

κατηγορία µας ως υποκατηγορία µιας άλλης κατηγορίας. 

       Για την εισαγωγή ενός προϊόντος επιλέγουµε ξανά το «Catalog» και έπειτα την 

κατηγορία «Products» Επιλέγουµε το «Add New» για τη δηµιουργία και την εισαγωγή του 

προϊόντος. Στην καρτέλα «General» δίνουµε όνοµα και περιγραφή του προϊόντος. Στην 

καρτέλα «Data» εισάγουµε τις απαραίτητες λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο προϊόν όπως 

ενδεικτική φωτογραφία, τιµή, ποσότητα, διαθεσιµότητα, διαστάσεις κλπ. Τέλος, στην 

καρτέλα «Links» συνδέουµε το προϊόν µε την κατάλληλη κατηγορία αλλά και µε άλλα 

προϊόντα που σχετίζονται µε αυτό. 

!  

4.5. Εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν 

         Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήµατος SchoolLab, πέρα από τη χρήση της 

e-Commerce πλατφόρµας OpenCart, χρησιµοποιήθηκε και µια σειρά από εργαλεία και 

υπηρεσίες που διευκολύνουν τη διαδικασία και προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
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παραµετροποίηση και έλεγχο στο τελικό αποτέλεσµα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

κυριότερα από αυτά. 

4.5.1.WinRar 

        Το λογισµικό WinRar επιτρέπει τη δηµιουργία, διαχείριση και έλεγχο συµπιεσµένων 

αρχείων. Το WinRar µπορεί να δουλέψει σε µια πληθώρα από λειτουργικά συστήµατα στα οποία 

περιλαµβάνονται τα Windows, Linux και ΜΑC OS X. To WinRar χρησιµοποιήθηκε για την 

αποσυµπίεση των αρχείων εγκατάστασης του OpenCart, αλλά και για µια σειρά από αρχεία και 

πρόσθετα που προσφέρονται σε συµπιεσµένη µορφή. 

!  

4.5.2. FileZilla 

         Για την επικοινωνία µε το server και το ανέβασµα των αρχείων εγκατάστασης και άλλων 

λειτουργικών αρχείων του OpenCart, χρησιµοποιήθηκε ο FTP client FileZilla. Πρόκειται για ένα από 

τα πιο εδραιωµένα FTP client προγράµµατα, µε αρκετές δυνατότητες στον τοµέα της ασφάλειας. 

Τα αρχεία του e-Commerce store βρίσκονται στο φάκελο µε όνοµα httpdocs και µε ένα απλό 
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drag and drop (σέρνουµε τα αρχεία που θέλουµε να µεταφέρουµε σε αυτόν τον φάκελο) 

µπορούµε να "ανεβάσουµε" αλλά και να λάβουµε τα αρχεία που επιθυµούµε από και προς το 

server. 

!  

4.5.3. Podserver 

         Για τη φιλοξενία της e-Commerce πλατφόρµας, χρησιµοποιήθηκε η υπηρεσία Posd-

server. Πρόκειται για µια δωρεάν υπηρεσία hosting, µε ισχυρά εργαλεία ελέγχουν, που 

παρέχει φιλοξενία σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήµατα. Στα χαρακτηριστικά της 

περιλαµβάνεται η συµβατότητα µε το OpenCart, και αυτός ήταν και ο λόγος επιλογής της 

συγκεκριµένης πλατφόρµας. Στους server του Podserver φιλοξενούνται όλα τα αρχεία, η 

βάση δεδοµένων και τα έγγραφα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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4.5.4.Firefox 

         Ο Mozilla Firefox (Developer Edition)  είναι από τους πιο διαδεδοµένους 

φυλλοµετρητές (browser) ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Η ανάπτυξή του εξακολουθεί να 

γίνεται κατά µεγάλο ποσοστό από την Mozilla Corporation, ενώ συνεισφέρουν και µεµονωµένοι 

χρήστες σε µικρότερο βαθµό. Οι δυνατότητες που προσφέρει ο Firefox περιλαµβάνουν 

περιήγηση µε καρτέλες, ορθογραφικό έλεγχο, εύρεση, ενεργούς σελιδοδείκτες, ενσωµατωµένο 

διαχειριστή µεταφορτώσεων, ιδιωτική περιήγηση, εντοπισµό της τρέχουσας θέσης του χρήστη 

και ενσωµατωµένο πεδίο αναζήτησης µε προεπιλεγµένη την µηχανή της Google. Η έκδοση De-

veloper Edition που χρησιµοποιήσαµε εµείς, προσφέρει επιπλέον εργαλεία σε Web Developers 

για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστηµάτων.  

�39

https://el.wikipedia.org/wiki/Browser
https://el.wikipedia.org/wiki/%2525CE%252595%2525CE%2525BB%2525CE%2525B5%2525CF%25258D%2525CE%2525B8%2525CE%2525B5%2525CF%252581%2525CE%2525BF_%2525CE%2525BB%2525CE%2525BF%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CE%2525BC%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CF%25258C
https://el.wikipedia.org/wiki/%2525CE%25259B%2525CE%2525BF%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CE%2525BC%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CF%25258C_%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CF%25258D_%2525CE%2525BA%2525CF%25258E%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Corporation


!  

4.5.5.Notepad++ 

          Πρόκειται για τον πιο γνωστό επεξεργαστή κειµένου (text editor). Eίναι ένα από τα πιο 

αποτελεσµατικά εργαλεία συγγραφής κώδικα των προγραµµατιστών, καθώς αποτελεί ένα 

ελαφρύ πρόγραµµα µε πολλές δυνατότητες. Το σηµαντικό του χαρακτηριστικό είναι το λεγόµενο 

syntax highlighting, το οποίο χρωµατίζει τον κώδικα ανάλογα µε την δοµή του και διευκολύνει 

την ανάπτυξη του. Χρησιµοποιήθηκε στην παραµετροποίηση δοµικών αρχείων του OpenCart, 

προκειµένουν να επιτύχουµε συγκεκριµένη λειτουργικότητα και εµφάνιση σε αρκετά σηµεία του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος.  
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5. Συµπεράσµατα 

      Οι πλατφόρµες e-Commerce ανοιχτού κώδικα έχουν εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. 

Η άνθιση του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει δηµιουργήσει πληθώρα παικτών στη συγκεκριµένη 

αγορά, µε αποτέλεσµα τον αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των διαφορετικών λύσεων.Για τη 

συγκεκριµένη εργασία επιλέχθηκε η πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα OpenCart, λόγω της 

πληρότητάς της ως λύση, της µεγάλης κοινότητας χρηστών που την υποστηρίζουν, και την 

ευκολία εγκατάστασης και χρήσης της. Με τη χρήση του OpenCart, η διαδικασία δηµιουργίας 

ενός online ηλεκτρονικού καταστήµατος που είναι και το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας, 

έγινε  πολύ  πιο  εύκολα  και  γρήγορα  απ’  ότι  θα  γινόταν  µε οποιοδήποτε άλλη πλατφόρµα.  

Φυσικά η ευκολία της κατασκευής δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση έκπτωση στην ποιότητα 

των υπηρεσιών. Έτσι, όταν κάποιος επισκέπτεται το SchoolLab, µπορεί να περιηγηθεί στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα απρόσκοπτα, και να πραγµατοποιήσει τις αγορές του όταν επιθυµεί. 

Ταυτόχρονα,  όσον  αφορά  στην  υποστήριξη  του  OpenCart,  είναι  εκτενής  και  τις 

περισσότερες  φορές  άµεση.  Υπάρχουν  πάρα  πολλά  διαθέσιµα  tutorials  και documentation 

σχετικά µε τα plugins και άλλα στοιχεία που αφορούν το OpenCart, τα  οποία  αν  µελετηθούν  

σωστά,  απαντούν  την πλειονότητα  των  προβληµάτων και αποριών. Τέλος, υπάρχουν πολλά 

forums υποστήριξης, στα υποβάλλονται  ερωτήµατα  και  απαντήσεις  σχετικά  µε  θέµατα 

επεξεργασίας του κώδικα, το οποίο συµβαίνει συχνά στα θέµατα ή plugins ανοιχτού κώδικα. Με 

βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το OpenCart είναι η πιο  

κατάλληλη e-Commerce πλατφόρµα για  την  υλοποίηση της ιστοσελίδας “Schoollab”. 
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