
 

ΤΕI ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

Πτυχιακή εργασία 

Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπου 
ηλεκτρονικών αγορών µέσω του συστήµατος 

διαχείρισης περιεχοµένου Joomla. 

Μάλε Αρτουρ & Φλαντίνη Μαρία-Λουΐζα 
 

 

  Επιβλέπων καθηγητής 

∆ιονύσης Καρούσος 

Μεσολόγγι 2015 





Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολογγίου του 

ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του 

συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος.  



 ii

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στη παρούσα εργασία µελετάται η φύση του ηλεκτρονικού εµπορίου ως επιχειρηµατική 

εξέλιξη από τα πρώτα του βήµατα έως τη σηµερινή του µορφή. Αναλύεται η δοµή ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, η λειτουργίες του και τα χαρακτηριστικά του. Σε θεωρητική 

βάση αναπτύσσονται τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου και συζητείται η χρηστικότητα 

τους και η λειτουργικότητα τους µέσα από ήδη υπάρχοντες ηλεκτρονικούς τόπους. Στη 

συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση ενός συγκεκριµένου συστήµατος 

διαχείρισης δεδοµένων, του joomla!. Τέλος, παρουσιάζεται η δηµιουργία ενός καινούργιου e-

shop χρησιµοποιώντας το σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων joomla! αναλύοντας τις ποσοτικές 

αλλά και ποιοτικές παραµέτρους που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του. 

Ακολουθούν συµπεράσµατα και παρατηρήσεις επί των αποτελεσµάτων τις εργασίας αλλά 

και σχόλια για περεταίρω µελέτη.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας δε θα 

µπορούσε να αφήσει αµέτοχο το τοµέα της επιχειρηµατικότητας. Ο επιχειρηµατικός κόσµος 

όχι µόνο ανταποκρίθηκε αποτελεσµατικά σε αυτήν την εξέλιξη αλλά τη χρησιµοποίησε ώστε 

να ανοίξει τους επιχειρηµατικούς τις ορίζοντες. Η ανάγκη του αγοραστικού κοινού και η 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε αυτήν την ανάγκη έφερε καταναλωτές και επιχειρηµατίες 

µπροστά σε µία παγκόσµια αγορά που µόνο το διαδίκτυο θα µπορούσε να εξυπηρετήσει.  

Η δηµιουργία των e-shops, των κοινωνικών δικτύων, των blogs, των ηλεκτρονικών µέσων 

ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας συνέθεσαν ένα παγκόσµιο δίκτυο ιδεών και αγαθών. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα, καθένας να θέλει να είναι µέρος αυτού του πανίσχυρου δικτύου. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον αναγνώστη στο κόσµο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και να παρουσιάσει θεωρητικά αλλά και πρακτικά τη διαδικασία δηµιουργίας ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων,joomla!.   
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1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

1.1 Γενικά 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορούσε να οριστεί ως «ένα σύνολο επιχειρηµατικών 

στρατηγικών που µπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και συγκεκριµένες επιχειρησιακές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα» 

(∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & Παπαζαφειροπούλου, 1998). 

Γενικά, το ηλεκτρονικό µπορεί να προσεγγιστεί από τέσσερις οπτικές γωνίες: 

1. Επιχειρήσεις:  

• Ηλεκτρονικό εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών 

• Παράδοση ψηφιακού περιεχοµένου 

• Ηλεκτρονική αγοραπωλησία µετοχών  

• Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

2. Υπηρεσίες: 

• Ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών 

3. Απόσταση: 

• Ενηµέρωση από πήγες σε απευθείας σύνδεση 

4. Επικοινωνία: 

• Πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και µετά-αγοραστική εξυπηρέτηση 

(Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κύπρου, 2014;  

(∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & Παπαζαφειροπούλου, 1998) 

1.2 Κατηγορίες 

Οι βασικές κατηγορίες του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι τέσσερις. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

από επιχειρήσεις σε καταναλωτές (B2C) το οποίο περιλαµβάνει αγοραπωλησίες αγαθών και 

παροχές υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε ιδιώτες. Το ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις 

σε επιχειρήσεις (B2B), δηλαδή την ηλεκτρονική ανταλλαγή υπηρεσιών, πληροφοριών και 

προϊόντων µεταξύ συνεργαζοµένων εταιριών. Η τρίτη κατηγορία είναι το ηλεκτρονικό 
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εµπόριο από καταναλωτές/πολίτες προς κυβερνητικούς φορείς (C2G), η οποία 

συµπεριλαµβάνει πληρωµές φόρων, εκδόσεις εγγράφων, υποβολές φορολογικών δηλώσεων 

κ.α. από ιδιώτες προς τους κυβερνητικούς φορείς. Η τελευταία κατηγορία είναι το 

ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς κυβερνητικούς φορείς (B2G) όπου επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά µπορούν να αποδώσουν ηλεκτρονικά φόρους, 

να κάνουν τελωνιακό έλεγχο κ.α. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες µπορεί αν µην αφορούν 

αµιγώς το εµπόριο αποτελούν όµως αναπόσπαστες δραστηριότητες του εµπορίου και γι’ 

αυτό συγκαταλέγονται σε αυτές  (Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και 

Επιχειρηµατικότητας, 2007).    

Στο πλαίσιο των δύο τελευταίων, γενικευµένων κατηγοριών θα µπορούσε να προστεθεί και 

µία πέµπτη κατηγορία, οι εσωτερικές προσαρµογές και ενδο-επιχειρησιακές σχέσεις 

(intranet). Σε αυτή τη κατηγορία συγκαταλέγονται όλες οι ηλεκτρονικές λειτουργίες µέσα σε 

µία εταιρία που βοηθούν και αναβαθµίζουν τη ποιότητα και τη εύρυθµη λειτουργία αυτής 

(τηλε-εργασία, e-mail, ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ υπολογιστικών συστηµάτων κ.α.)  

(Γεωργόπουλος, Πανταζή, Νικολαράκος, & Βαγγελάτος, 2001).    

 

1.3 Πλεονεκτήµατα 

1.3.1 Για επιχείρηση 

Μείωση του λειτουργικού κόστους: Ένα συµβατικό κατάστηµα µε φυσική παρουσία στην 

αγορά επιβαρύνεται µε πάγια έξοδα λειτουργίας. Ενοίκιο ή φορολογία επί ιδιοκτησίας, 

υποχρεώσεις έναντι δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο.), έξοδα προσωπικού 

λειτουργίας, δαπάνες σε συστήµατα ασφάλειας είναι µόνο κάποια από τα βασικά πάγια 

έξοδα.  Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει τη δυνατότητα να µειώσει σηµαντικά τα έξοδα 

αυτά και να λειτουργήσει µε πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος  (Εξέλιξη - Κέντρο 

Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 2014; Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015). 

Καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων & διευκόλυνση προγραµµατισµού: Η διατήρηση 

αποθεµάτων απαιτεί δέσµευση ενός κεφαλαίου της επιχείρησης. Η χρήση του e-commerce, 

συµβάλει στην ελαχιστοποίηση αυτού του αποθέµατος και κατά συνέπεια τη µείωση και του 

κεφαλαίου που πρέπει να δεσµευθεί  (Εξέλιξη - Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 

2014; Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015).  
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∆ιεύρυνση αγοραστικού κοινού: Η επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω ηλεκτρονικού 

εµπορίου, δυνητικά µπορεί να σου παρέχει πρόσβαση σε αγοραστικά κοινά σε όλο τον 

πλανήτη  (Εξέλιξη - Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 2014; Zabukovšek, Sternad, 

Šišovska, & Samo, 2015) 

Μειωµένο κόστος marketing: Οι µη ηλεκτρονικοί τρόποι προώθησης ενός προϊόντος είναι 

συνήθως πιο ακριβοί ή εκθέτουν τις επιχειρήσεις σε περιορισµένο/ στοχευόµενο αγοραστικό 

κοινό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα λειτουργεί και αυτοτελώς ως µέσο διαφήµισης κι 

ενισχύεται όταν συνδυαστεί µε άλλα εργαλεία ηλεκτρονικής διαφήµισης (χρήση social 

networks, Google AdWords και άλλα)  (Εξέλιξη - Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 

2014; Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015). 

Αποτελεσµατικότερο marketing: Οι προωθητικές ενέργειες µε την χρήση των δικτυακών 

εργαλείων εκτός από φτηνότερο είναι και αποτελεσµατικότερο γιατί έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει απόλυτα µετρήσιµα αποτελέσµατα. Το διαδίκτυο είναι αµφίδροµο µέσο και έτσι 

µπορούν να αντλούνται χρήσιµες πληροφορίες για το προφίλ των καταναλωτών, κάτι που 

µπορεί να προσφέρει δεδοµένα ώστε οι υπεύθυνοι marketing αλλά και οι επιχειρηµατίες να 

έχουν την δυνατότητα να οργανώσουν µία στρατηγική προσέλκυση υποψήφιων πελατών  

(Εξέλιξη - Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 2014; Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & 

Samo, 2015).  

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα συµβάλλουν στην µείωση του ρίσκου των επιχειρήσεων; όχι 

µόνο των νεοφυών αλλά και των υφισταµένων επιχειρήσεων ως αναφορά τη στρατηγική 

προώθησης και διανοµής των προϊόντων τους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αναβαθµιστεί 

πλέον από µια καινοτόµο διαδικασία σε ένα κανάλι διανοµής, τουλάχιστον ισότιµο µε τα 

συµβατικά. Στη σύγχρονη, ψηφιοποιηµένη παγκόσµια αγορά κανένας επιχειρηµατίας δε θα 

πρέπει να παραβλέψει τη δύναµη και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου  (Εξέλιξη - 

Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας, 2014). 

1.3.2 Για τον καταναλωτή 

Ωράριο λειτουργίας: Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν υπόκειται στα ωράρια του εµπορίου µε 

φυσική παρουσία. Ο καταναλωτής που απευθύνεται στις υπηρεσίες και στα προϊόντα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά 24 ώρες το 24ωρο.   

Χαµηλότερο κόστος αγοράς: Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, έχει τη δυνατότητα να κρατάει χαµηλά τα λειτουργικά του κόστη. Το γεγονός 
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αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο επιχειρηµατίας µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου να µπορεί να 

προσφέρει στους πελάτες του χαµηλότερες τιµές ή προσφορές.   

Πρόσβαση στη παγκόσµια αγορά: Μέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου κάθε καταναλωτής 

µπορεί να έχει κυριολεκτική πρόσβαση στη παγκόσµια αγορά. Ο καταναλωτής κάθε 

προέλευσης µπορεί να αναζητήσει προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από όποια εταιρία 

στο κόσµο δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Τόπος αγοράς: Με τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου κάθε καταναλωτής 

µπορεί να κάνει συναλλαγές από το σπίτι του, τη δουλεία του ή οπουδήποτε αλλού µπορεί να 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να µεταφέρουν τη παγκόσµια 

αγορά και αµέτρητο αριθµό υπηρεσιών στην οθόνη του υπολογιστή τους. Όλα αυτά δε 

διευκολύνουν µόνο τη ζωή του σύγχρονου καταναλωτή αλλά και οµάδες ανθρώπων που για 

διάφορους λόγους δεν µπορούν να έχουν φυσική παρουσία στην αγορά (άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, εργαζόµενοι µε πολύ ευρύ ωράριο, πολύτεκνες µητέρες, ηλικιωµένα άτοµα) 

(Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015). 

 

1.4 Μειονεκτήµατα 

Τα µειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, µπορεί να είναι περιορισµένα δε µπορούν 

όµως να προσπεραστούν. Οι πληροφορίες τις οποίες οι επιχειρήσεις αλλά και οι 

καταναλωτές διαρρέουν στο διαδίκτυο δεν προφυλάσσονται στο ακέραιο και καµιά δικλείδα 

προστασίας δε µπορεί να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών. 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εµπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τη παραδοσιακή µορφή 

πώλησης. Η στροφή των καταναλωτών στην ευκολία του ηλεκτρονικού εµπορίου και των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών εν δυνάµει µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των θέσεων εργασίας 

στα πραγµατικά καταστήµατα και υπηρεσίες. Τέλος, η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην απαίτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων από τους 

εργαζοµένους, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα προσαρµοστικότητας στο 

εργατικό δυναµικό (Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015). 
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1.5 Ηλεκτρονικά καταστήµατα 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα εξειδικεύουν πλέον το ηλεκτρονικό εµπόριο που αναπτύχθηκε 

παραπάνω και το περιορίζουν κυρίως στην αγοραπωλησία προϊόντων και στις υπηρεσίες που 

παρέχονται κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της αγοραπωλησίας αυτής. Ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα µπορεί να είναι η προέκταση ενός φυσικού καταστήµατος και να παρέχει πλέον 

τα προϊόντα του και µέσω διαδικτύου. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα όµως µπορεί να 

υφίσταται και αποκλειστικά µόνο στο διαδίκτυο χωρίς να διαθέτει φυσικό κατάστηµα στην 

αγορά.    

 

1.5.1 Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι τα εξής: 

• Να παρέχει ευελιξία στο σχεδιασµό και στη παρουσίαση του καταστήµατος. 

• Να καθιστά εύκολη κι ευέλικτη την διαχείριση του καταστήµατος µέσω διαφόρων 

εργαλείων.  

• Να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήµατος από τον 

επιχειρηµατία έως τον καταναλωτή. 

 

1.5.2 Εξέλιξη  

Η µορφή των ηλεκτρονικών καταστηµάτων και της αγοράς αυτών όπως την ξέρουµε σήµερα 

εξελίχθηκε µέσα στα χρόνια περνώντας διάφορα στάδια. Η σταδιακή αυτή εξέλιξη 

δηµιούργησε τις λεγόµενες γενιές των ηλεκτρονικών καταστηµάτων που αριθµούνται σε 

τέσσερις. 

 
1. Πρώτη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων: Απλή παρουσία 

H πρώτη γενιά των ηλεκτρονικών καταστηµάτων εµφανίστηκε µαζί µε την εµφάνιση του 

διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν άµεσα τη δύναµη του διαδικτύου και θέλησαν να 

δηλώσουν από νωρίς τη παρουσία τους εκεί. Ο σκοπός αρχικά αυτής της παρουσίας ήταν να 

διευρύνουν τη φήµη τους και τη πελατείας τους. Οι επιχειρηµατίες δεν άργησαν να 

συνειδητοποιήσουν την αναγνωσιµότητα που µπορεί να τους παρέχει το διαδίκτυο και την 

έκθεση που τους παρέχουν τα ηλεκτρονικά τους καταστήµατα στο αγοραστικό κοινό. Σιγά 

σιγά, λοιπόν, ξεκίνησαν να επενδύουν στην εµβρυική τους ηλεκτρονική παρουσία κάνοντάς 
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την πιο προσιτή και φιλική για τον πελάτη (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & 

Παπαζαφειροπούλου, 1998). 

 

2. ∆εύτερη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων: ∆υνατότητα  Παραγγελίας 

Παρότι το διαδίκτυο παρείχε ένα διευρυµένο πλάνο προώθησης των προϊόντων κάθε 

επιχειρηµατία αυτό δεν ήταν αρκετό για να αυξηθούν θεαµατικά και οι πωλήσεις. Η δύναµη 

του διαδικτύου θα έπρεπε να εκµεταλλευτεί περαιτέρω ώστε να έρθουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Οι έρευνες της εποχής έδειξαν τρεις καινούργιους τρόπους χρήσης του 

διαδικτύου από τον επιχειρηµατικό κόσµο που θα οδηγούσαν στην αύξηση των πωλήσεων 

και κατά συνέπεια των κερδών. Πρώτον, το διαδίκτυο θα µπορούσε να γίνει η βάση της 

στρατηγικής προώθησης προϊόντων στην αγορά διότι παρέχει τη δυνατότητα να στοχεύει 

τους καταναλωτές ξεχωριστά πλέον τον καθένα και όχι µαζικά όπως τα υπόλοιπα µέσα. 

∆εύτερον, οι πωλήσεις θα αυξάνονταν κατακόρυφα εάν υπήρχε η δυνατότητα των 

ηλεκτρονικών παραγγελιών. Τρίτον, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα επέκτειναν το εύρος 

του αγοραστικού κοινού, αφού πλέον τα ηλεκτρονικά καταστήµατα θα µπορούσαν να 

εξυπηρετούν και περιοχές στις οποίες δεν έχουν φυσική παρουσία µε κάποιο κατάστηµα. 

Εφαρµόζοντας στη πράξη οι επιχειρήσεις τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, 

εµφανίζονται τα ηλεκτρονικά καταστήµατα δεύτερης γενιάς. Τα καταστήµατα πλέον 

µπορούν να δέχονται ηλεκτρονικές παραγγελίες µέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων. Οι 

καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα της αρεσκείας τους, τα τοποθετούν σε εικονικά καλάθια 

αγορών και αποστέλλουν τη λίστα αγορών στο κατάστηµα. Μόλις το κατάστηµα λάβει τη 

παραγγελία ξεκινάει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της, από την επιβεβαίωση της λήψης της 

παραγγελίας έως την αποστολή της στον καταναλωτή. 

Η νέα, διευρυµένη γενιά των ηλεκτρονικών καταστηµάτων δηµιούργησε τρεις νέες 

κατηγορίες ή επιλογές για τις επιχειρήσεις που καλούνται πλέον να εδραιώσουν τη παρουσία 

τους στο διαδίκτυο ακολουθώντας τη νέα τάση της αγοράς. Οι επιχειρήσεις λοιπόν, µπορούν 

απλά να προσθέσουν άλλη µία υπηρεσία, τις ηλεκτρονικές αγορές, στο ήδη υπάρχον 

κατάστηµά τους. Μπορούν, επίσης, να δηµιουργήσουν ένα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό 

κατάστηµα χωρίς φυσική παρουσία στην αγορά.  

Ο ρόλος τις ηλεκτρονικής παρουσίας παίζει πλέον πολύ σηµαντικό ρόλο και στην 

ανταγωνιστικότητα. Μικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 

πιο ανταγωνιστικές απέναντι στις µεγαλύτερες έχοντας πια πρόσβαση σε πολύ µεγαλύτερο 

αγοραστικό κοινό αλλά και συνεργαζόµενες µεταξύ τους, δηµιουργώντας εικονικά 
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ηλεκτρονικά πολυκαταστήµατα (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & Παπαζαφειροπούλου, 

1998). 

 

3. Τρίτη γενιά Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων: Ολοκλήρωση µε τα υπάρχοντα 

Πληροφοριακά Συστήµατα 

Το 1995 και µετά από την αθρόα προσέλευση «ηλεκτρονικών αγοραστών», οι επιχειρήσεις 

καλούνται να ολοκληρώσουν το πληροφοριακό σύστηµα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

µε το ήδη υπάρχον. Γίνεται µία προσπάθεια τα ηλεκτρονικά καταστήµατα να είναι 

προέκταση των καταστηµάτων µε φυσική παρουσία και όχι µία ξεχωριστή υπηρεσία. Έτσι 

δηµιουργείται η ανάγκη για απευθείας καταχώρηση και κοστολόγηση των παραγγελιών, 

άµεση ενηµέρωση της διαθεσιµότητας από την αποθήκη και καταµέτρηση αυτής, καθώς και 

αυτόµατη  ενηµέρωση των προσφορών προς το αγοραστικό κοινό. Έτσι, καταλήγουµε σε ένα 

ολοκληρωµένο πλάνο marketing µέσω διαδικτύου που περιλαµβάνει ηλεκτρονική προώθηση 

και διαφήµιση, ηλεκτρονική παραγγελία, τιµολόγηση και εξόφληση και τέλος η παράδοση 

των προϊόντων (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & Παπαζαφειροπούλου, 1998).   

 

4. Τέταρτη γενιά Ηλεκτρονικών καταστηµάτων: Πλήρεις και Ασφαλείς Υπηρεσίες 

Μέχρι το 1996, όλες οι υπηρεσίες της τρίτης γενιάς έχουν ολοκληρωθεί και έχουν γίνει 

αναπόσπαστο κοµµάτι των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Η εξέλιξη όµως δε σταµατάει εκεί, 

αφού µε την ραγδαία αποδοχή και χρήση του διαδικτύου οι επιχειρήσεις δεν έχουν παρά να 

ακολουθήσουν. Έτσι, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µπαίνουν στη τρίτη γενιά και πλέον 

µπορούν να έχουν και ηλεκτρονικό έλεγχο αποθεµάτων, να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια 

συναλλαγών και να εξατοµικεύουν τη συµπεριφορά του καταναλωτή. Επιπλέον, εκτός από 

την ευέλικτη κοστολόγηση που µπορούν να παρέχουν τα ολοκληρωµένα συστήµατα µπορεί 

να γίνει και αυτόµατος υπολογισµός φορολογίας (∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & 

Παπαζαφειροπούλου, 1998).  

 

1.5.3 Λειτουργίες  

 

1. Για τον επιχειρηµατία  

Στη σηµερινή τους µορφή, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, έχουν διευρύνει πολύ τις 

λειτουργίες τους κι έχουν διεισδύσει ολοκληρωτικά στη δοµή ενός πραγµατικού 

καταστήµατος. Μία επιχείρηση µπορεί µε ευκολία να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί τον 
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ηλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων της. Ο επιχειρηµατίας έχει πλήρη έλεγχο των εξόδων 

αποστολής και παράδοσης των προϊόντων του στον καταναλωτή. Το τµήµα marketing έχει 

µία σαφή εικόνα του προφίλ και της αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών και κατά 

συνέπεια µπορεί να οργανώσει αποτελεσµατικότερη διαφηµιστική γραµµή. Με όλα αυτά τα 

δεδοµένα καθίσταται πλέον ευκολότερο να δηµιουργηθεί ορθότερη τιµολογιακή πολιτική και 

τη πολιτική τιµών προσφορών (κουπόνια έκπτωσης κ.α.). Οι λειτουργίες των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων µπορούν να επεκταθούν στον υπολογισµό των φόρων, τις διαδικασίες και 

τους τρόπους πληρωµής (Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, 

2007).  

 

2. Για τον πελάτη 

Οι λειτουργίες των ηλεκτρονικών καταστηµάτων όµως δεν περιορίζονται µόνο στην 

επιχείρηση αλλά διευκολύνει και τη ζωή του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πλέον µπορεί να 

γίνει εγγεγραµµένο µέλος του καταστήµατος που επιθυµεί να πλοηγηθεί στον ηλεκτρονικό 

κατάλογο ή να κάνει συγκεκριµένη αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά.  Ο πελάτης µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα καλάθι αγορών ή επιθυµιών οργανώνοντας τις αγορές του. Μπορεί να 

χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικά κουπόνια εκπτώσεων ή προσφορών. Τέλος, να επιλέξει τον 

τρόπο πληρωµής και παράδοσης. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 

έχει εξατοµικεύσει τις αγορές στις ανάγκες του καταναλωτή (Ελληνική Συνοµοσπονδία 

Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, 2007). 

 

2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

2.1 Εισαγωγή 

Από την δηµιουργία του,  το βασικό πρωτόκολλο του Παγκόσµιου Ιστού, το HTTP 

(Hypertext Trasnfer Protocol),   είχε ως σκοπό την διασύνδεση και αποθήκευση εγγράφων 

και πληροφοριών, ώστε να διευκολύνετε η διαχείριση τους από τον αναγνώστη.  Κάτι τέτοιο 

επετεύχθη αρχικά µε την χρήση της HTML (Hypertext Markup Language), όµως έγινε πολύ 

πιο αποτελεσµατικό µερικά χρόνια αργότερα, µε την εισαγωγή στους  Εξυπηρετητές Ιστού, 

δυνατοτήτων που θα µπορούσαν να παράγουν και όχι απλά να αποθηκεύουν Ιστοσελίδες.   
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HTML Files

PC

PC

Laptop

HTTP Server

Internet

 

Εικόνα 1 Λειτουργία HTTP 

 

Η αλληλεπίδραση των τεχνολογιών αυτών, και των γλωσσών που αναπτύχθηκαν για το 

συγκεκριµένο σκοπό,    µε συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων έκαναν τη διαχείριση 

των εγγράφων και της πληροφορίας ακόµη περισσότερο αποδοτική. 

Files

PC

PC

Laptop

Web Server

PHP / ASP enabled

Internet

Database

 

Εικόνα 2 Λειτουργία HTTP µε χρήση Server Side Programming εφαρµογών 

 

Γλώσσες προγραµµατισµού στην πλευρά του εξυπηρετητή που επιτρέπουν την 

αποδοτικότερη διαχείριση και παρουσίαση πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό είναι  η PHP, 
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η ASP και η JSP. Οι γλώσσες αυτές έχουν αντίστοιχές διεπαφές για τα περισσότερα 

σχεσιακά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, όπως η MySQL , η MS-SQL κτλ. 

 

2.2 Τι είναι σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου; 

Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι µια ηλεκτρονική λειτουργία που επιτρέπει στον 

χρήστη να δηµοσιεύει, να επεξεργάζεται και να διαµορφώνει το περιεχόµενο της 

ηλεκτρονικής του τοποθεσίας. Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να οργανώνει ή και να διαγράφει 

περιεχόµενα, στο πλαίσιο της συντήρησης της διεπαφής του χρήστη. Τέτοιου είδους 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου µπορούν να παρέχουν διαδικασίες διαχείρισης της 

ροής εργασιών σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτές οι διαδικασίες µπορούν να 

δροµολογούνται κατόπιν εντολής του εκάστοτε χρήστη ή µε αυτοµατοποιηµένη εντολή. 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου µπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός 

ιστολογίου, ειδησεογραφικών ηλεκτρονικών σελίδων ή ηλεκτρονικών καταστηµάτων. ∆εν 

είναι λίγες οι εταιρίες  που χρησιµοποιούν συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων γιατί η 

βασική τους λειτουργία είναι να συνδυάζει την ευκολία να µη χρειάζεται διαρκή γραφή του 

κώδικα από τον χρήστη αλλά και την επέµβαση του χρήστη στα δεδοµένα όπου αυτός κρίνει 

αναγκαίο (Γεωργόπουλος, Πανταζή, Νικολαράκος, & Βαγγελάτος, 2001). 

2.3  Κατηγορίες 

Η κατηγοριοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου, µπορεί να γίνει µε 

διαφορετικά κριτήρια.  

2.3.1 Ανά σκοπιµότητα 

Επιχειρησιακά συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου 

Ένα επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (ECMS - Enterprise Content 

Management System), είναι προσανατολισµένο στο περιεχόµενο, στα έγγραφα, στα στοιχεία 

και στα παραστατικά που σχετίζονται µε τις οργανωτικές διαδικασίες που έχουν οριστεί από 

µια επιχείρηση. Ο σκοπός και το αποτέλεσµα είναι να διαχειρίζεται το περιεχόµενο και τις 

αδόµητες πληροφορίες του οργανισµού, ανεξάρτητα από τη µορφή ή την  τοποθεσία τους 

(Γεωργόπουλος, Πανταζή, Νικολαράκος, & Βαγγελάτος, 2001).  
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Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου εξαρτηµάτων λογισµικού (Component) 

Χρησιµοποιώντας ένα στοιχείο του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου, το περιεχόµενο 

αποθηκεύεται και αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης σε επίπεδο Υποεγγράφου (ή 

εξαρτήµατος), για µεγαλύτερη επαναχρησιµοποίηση του περιεχοµένου. 

 

Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου ιστού 

Η διαχείριση περιεχοµένου ιστοσελίδων (Web Content Management) είναι ένα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου σχεδιασµένο για να απλοποιήσει τη δηµοσίευση του δικτυακού 

περιεχοµένου των ιστοσελίδων. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει στους δηµιουργούς περιεχοµένου 

να υποβάλουν περιεχόµενο χωρίς να απαιτεί γνώση HTML, µε χρήση κατάλληλων 

επεξεργαστών WYSIWYG (What You See Is What You Get editors) ή µεταφόρτωση 

αρχείων. 

Ανάλογα µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, έχουν δηµιουργηθεί συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου ιστοσελίδων που διακρίνονται σε :  

• Wiki CMS (Για τη παρουσίαση µε τη µορφή εγκυκλοπαιδικών ληµµάτων) , πχ. Tiki 

Wiki 

• Blogs CMS (Για τη παρουσίαση προσωπικών ή µη ιστολογιών) πχ. Wordpress 

• News CMS (Για τη παρουσίαση περιεχοµένου ειδήσεων) πχ. Joomla! 

• Ads CMS (Για τη παρουσίαση περιεχοµένου Αγγελιών) πχ. OSClass 

• E-shop CMS (Για τη παρουσίαση περιεχοµένου ηλεκτρονικών καταστηµάτων) πχ. 

OpenCart 

• E-learning CMS (Για τη παρουσίαση περιεχοµένου ηλεκτρονικών µαθηµάτων) πχ. 

Moodle 

(Zabukovšek, Sternad, Šišovska, & Samo, 2015) 

2.3.2 Ανά τεχνολογία 

Πολλά web-based συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου υφίστανται τόσο Ανοιχτού Κώδικα 

όσο και µε εµπορικά κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα. Ωστόσο, αυτός είναι ένας 

τοµέας στον οποίο το OSS (Open Source Software) έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση έναντι 

των ιδιοκτησιακής µορφής οµολόγων του. 
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Μπορούµε δε να τα διακρίνουµε και ανάλογα µε τη γλώσσα προγραµµατισµού που 

χρησιµοποιείται. Παρακάτω αναφέρονται ονοµαστικά τα σηµαντικότερα παραδείγµατα: 

CMS σε  Java: 

• InfoGlue 

• Magnolia 

• Ion 

CMS σε ASP.NET: 

• Orchard 

• Telerik Sitefinity 

• Composite C1 

• Kentico CMS for ASP.NET 

• DotNetNuke: CMS Content Management 

• MojoPortal CMS  

• Kooboo CMS 

 

CMS σε PHP: 

• Wordpress 

• Drupal 

• Joomla! 

 

2.4 Πλεονεκτήµατα 

Αν και η διαφορά  µεταξύ ενός στατικού ιστοτόπου και ενός δυναµικού που χρησιµοποιεί 

CMS δεν είναι εύκολα αντιληπτή στο χρήση, αυτή είναι πολύ µεγάλη για τον διαχειριστή του 

ιστοτόπου. Συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση CMS είναι τα 

εξής: 

• Χρήστες που δε διαθέτουν τεχνικές γνώσεις σε γλώσσες σήµανσης όπως η HTML 

µπορούν να επεξεργαστούν τις σελίδες και να επεκτείνουν το περιεχόµενο του 

ιστοτόπου. 
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• Γίνονται διακριτά στοιχεία, το περιεχόµενο, η δοµή και οπτική σχεδίαση του. Κάθε 

αλλαγή που πραγµατοποιείται σε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, δεν επηρεάζει κανένα 

από τα υπόλοιπα. Έτσι όταν για παράδειγµα προστίθεται ένα νέο περιεχόµενο, αυτό δεν 

αλλάζει την εµφάνιση του ιστοτόπου και αντιστρόφως όταν πραγµατοποιείται µια 

σχεδιαστική αλλαγή, τότε το περιεχόµενο διατηρείται αµετάβλητο. 

• Κατά την προσθήκη σελίδων τα µενού ανανεώνονται αυτόµατα ή µε πολύ απλό τρόπο. 

• Αλλαγές στο site µπορούν να υλοποιηθούν από οποιοδήποτε χρήστη διαθέτει τα 

κατάλληλα δικαιώµατα, οποιαδήποτε στιγµή. 

• Οι απαιτήσεις για το µέγεθός των εικόνων µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την 

συµµετοχή του χρήστη που δηµιουργεί το περιεχόµενο. 

• Εφαρµόζονται βέλτιστες πρακτικές αναφορικά µε τις µηχανές αναζήτησης. Για 

παράδειγµα τίτλοι σελίδων και URLs µε νόηµα. 

• Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται, µεταφέρονται αυτόµατα και στις µηχανές 

αναζήτησης.  

(∆ουκίδης, Θεµιστοκλέους, ∆ράκος, & Παπαζαφειροπούλου, 1998) 

2.5 Παραδείγµατα 

2.5.1 WordPress 

Το WordPress είναι ένα ανοιχτού κώδικά σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, ανεπτυγµένο 

σε γλώσσα προγραµµατισµού PHP. Γενικά, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι το 

WordPress αποτελεί ένα από τα πιο εύχρηστα αλλά και δυναµικά συστήµατα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών σελίδων (websites) και ιστολογιών (blogs) που υπάρχουν σήµερα.  

Το WordPress χρησιµοποιείται από τα πιο διάσηµα παγκοσµίως προσωπικά και µη 

ιστολόγια, από µεγάλες δηµοσιογραφικές και µουσικές διαδικτυακές τοποθεσίες όπως τα The 

New York Times’ blogs και CNN’s on-air personality  (WordPress, 2014). 

 

2.5.2 Drupal 

Το Drupal είναι ένα δωρεάν λογισµικό που επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν, να 

διαχειρίζονται και να δηµοσιεύουν το περιεχόµενο της δραστηριότητας τους εύκολα και µε 

ποικίλες επιλογές διαµόρφωσης. Παγκοσµίου φήµης ειδησεογραφικά πρακτορεία (The 
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Economist), πολιτιστικές διαδικτυακές τοποθεσίες (MTV UK, Musée du Louvre), 

πανεπιστήµια (Harvard, Oxford) κ.α. χρησιµοποιούν το Drupal  (Drupal, 2014). 

 

2.5.3 Joomla! 

To Joomla! είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου βραβευµένο από αναγνωρισµένους 

φορείς, το οποίο χρησιµοποιείται για δηµιουργία ηλεκτρονικών τοποθεσιών και δυναµικές 

διαδικτυακές εφαρµογές. Πολλοί παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων της ευχρηστίας και της 

παροχής πολλαπλών δυνατοτήτων, καθιστούν το Joomla! το πιο διάσηµο, ανοικτού κώδικα 

λογισµικό δηµιουργίας διαδικτυακών τοποθεσιών  (Joomla!, 2015).  Λεπτοµέρειες για το 

Joomla! παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο. 
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3 JOOMLA KAI ΕΝΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ E-SHOP  

3.1 Joomla! 

3.1.1 Ιστορική αναδροµή 

Μέχρι τον Αύγουστο του 2005 η κοινότητα ανοιχτού κώδικα ονοµαζόταν Mambo και 

αποτελούσε µέρος ενός µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος, του Miro International Pvt Ltd. Μια 

οµάδα της κοινότητας αυτής ήρθε σε ρήξη µε το ίδρυµα υποστηρίζοντας ότι αρκετές 

διατάξεις του παραβίαζαν τους κανόνες του ανοιχτού κώδικα. Μετά από αρκετές νοµικές 

διαµάχες, η οµάδα δηµιουργεί µια ιστοσελίδα µου ονοµάζεται OpenSourceMatters.org, η 

οποία λαµβάνει ευρεία αποδοχή και πυροδοτεί τη διαµάχη µεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

Τελικά, το Joomla!, νοµιµοποιείται νοµικά τον Σεπτέµβριο του 2005 και από τον επόµενο 

µήνα λειτουργεί στη σηµερινή του µορφή.   

Το Joomla! κερδίζει το βραβείο Packt Publishing Open Source Content Management System 

για τις χρονιές 2006,  2007 και 2011. 

Το 2008, η Packt Publishing ανακοινώνει τον Johan Janssens ως τον «πολυτιµότερο» 

άνθρωπο" για το έργο του ως ένας εκ των επικεφαλής προγραµµατιστής του Joomla 1.5. Το 

2009 ο Louis Landry έλαβε το ίδιο βραβείο για το ρόλο του ως εµπνευστή και συντονιστή 

ανάπτυξης του  Joomla! 

Η έκδοση Joomla 1.0 κυκλοφορεί τον Σεπτεµβρίου 2005, η οποία ήταν µια νέα έκδοση του  

Mambo  4.5.2.3 που περιείχε κώδικα ασφαλείας µέτριου επιπέδου και άλλα σφάλµατα. 

H έκδοση Joomla 1.5 κυκλοφόρησε τον Ιανουαρίου του 2008 και είναι η πρώτη που διαθέτει 

µακροχρόνια υποστήριξη. Οι εκδόσεις µε µακροχρόνια υποστήριξη κυκλοφορούν κάθε τρεις 

κύριες ή δευτερεύουσες εκδόσεις και υποστηρίζονται µέχρι και τρεις µήνες, µέχρι την 

κυκλοφορία της επόµενης έκδοσης. Τον Ιανουάριο του 2011 κυκλοφορεί η έκδοση Joomla 

1.6.0 και προσθέτει µία λίστα πλήρους ελέγχου πρόσβασης, καθορισµένη ιεραρχία 

καταλόγων από το χρήστη, και βελτιώσεις στη διεπαφή του διαχειριστή. Η έκδοση Joomla 

1.7.0 κυκλοφορεί έξι µήνες µετά από την 1.6.0 και προσθέτει βελτιωµένη ασφάλεια και 

βελτιωµένα εργαλεία µεταφοράς. Έξι µήνες µετά κυκλοφορεί η µακροπρόθεσµης 

υποστήριξης έκδοση Joomla 2.5.0. Έως και σήµερα το Joomla! αναβαθµίζει ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα τις εκδόσεις του προσθέτοντας όλο και περισσότερες βελτιώσεις. Κάθε 
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προηγούµενη έκδοση αναιρείται µετά από ένα διάστηµα κυκλοφορίας της επόµενης και ο 

εκάστοτε χρήστης αναβαθµίζει δωρεάν την έκδοση που χρησιµοποιεί (Joomla!, 2015). 

 

3.2 Πλεονεκτήµατα χρήσης Joomla 

Οι χρήστες προτιµούν να χρησιµοποιούν το Joomla! γιατί είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον 

χρήστη. Το Joomla! καθιστά εύκολη τη διαχείριση δεδοµένων, τη δηµιουργία και 

δηµοσίευση άρθρων ώστε η ηλεκτρονική τοποθεσία κάθε χρήστη να διατηρείται συνεχώς 

ενηµερωµένη µε χρήση ενός οπουδήποτε web browser. Η προσθαφαίρεση λειτουργιών είναι 

εξαιρετικά εύκολη και διατίθεται πληθώρα επιλογών κι επεκτάσεων, από συστήµατα 

καταλόγων έως συστήµατα σχολιασµών κ.α. Επιπλέον, η διαδικασία µορφοποίησης της 

διεπαφής του χρήση είναι λειτουργική και σύντοµη δηµιουργώντας στο κοινό του χρήστη 

την αίσθηση της διαρκούς ανανέωσης. 

Ένα ακόµα πλεονέκτηµα του Joomla! είναι η ευρεία, παγκόσµια υποστήριξη της κοινότητας 

από άλλους χρήστες και προγραµµατιστές. Κατά συνέπεια, ανανεώνεται διαρκώς µε 

χαρακτηριστικά λειτουργίας, αναβάθµιση ασφάλειας και άλλες βελτιώσεις  (Tiggeler, 2012).   

 

3.3 Σε ποιους απευθύνεται 

Το Joomla! χρησιµοποιείται από χρήστες σε όλο τον κόσµο µε διαφορετικές ανάγκες και το 

συγκεκριµένο σύστηµα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες ανεξάρτητα από το µέγεθος και 

την απαιτητικότητα που του ζητείται. Για παράδειγµα, χρήση του Joomla! µπορούν να 

κάνουν (Joomla!, 2015): 

• Εταιρικές διαδικτυακές τοποθεσίες ή πύλες. 

• Εσωτερικό κι εξωτερικό εταιρικό δίκτυο. 

• ∆ιαδικτυακά περιοδικά, εφηµερίδες κι εκδόσεις. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο και ηλεκτρονικές κρατήσεις. 

• Κυβερνητικές υπηρεσίες. 

• Μικρών και µικροµεσαίων εταιριών. 

• ∆ιαδικτυακές τοποθεσίες µη κερδοσκοπικών οργανισµών. 

• ∆ιαδικτυακές πύλες κοινοτήτων. 

• ∆ιαδικτυακές τοποθεσίες πανεπιστηµίων. 

• Προσωπικές ιστοσελίδες. 
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(Joomla!, 2015) 

3.4 Στατιστικά χρήσης 

Ένας τρόπος αξιολόγησης ενός CMS είναι η καταµέτρηση των ιστοτόπων στους οποίους 

αυτό χρησιµοποιείται. Ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί µε ακρίβεια.  

Για το λόγο αυτό, ένα συγκριτικό νούµερο που µπορεί µε ακρίβεια να καταµετρηθεί είναι ο 

αριθµός µεταφορτώσεων του Joomla! Σύµφωνα µε την επίσηµη σελίδα του Joomla! από το 

Μάρτιο του 2007 έως σήµερα οι µεταφορτώσεις έχουν ξεπεράσει τα 30.000.0000. 

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή το Joomla! χρησιµοποιείται στο 2.7% µεταξύ του πρώτου ενός 

εκατοµµυρίου κορυφαίων ιστοτόπων παγκοσµίως. 

 

3.5 Επεκτάσεις στο Joomla! 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα του Joomla! είναι η δυνατότητα επεκτασιµότητας του. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την πολυπληθή κοινότητα που το υποστηρίζει έχει ως 

αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί ένα σύνολο από ισχυρά και πλήρως λειτουργικά εργαλεία 

που καλύπτουν σχεδόν οποιαδήποτε απαίτηση µπορεί να υπάρξει από µια ιστοσελίδα ή ένα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Οι επεκτάσεις (extensions) του Joomla υλοποιούνται µε χρήση plugins, modules και 

components. 

Ένα plugin (ένθεµα) χρησιµοποιείται για το χειρισµό περιεχοµένου που ήδη έχει παραχθεί 

από το σύστηµα. ∆εν λειτουργεί δηλαδή µεµονωµένα αλλά διαχειρίζεται δεδοµένα από άλλες 

πηγές (πχ. Το περιεχόµενο) πριν την εµφάνιση τους στο χρήστη. 

Τα modules (ενότητες) προσθέτουν λειτουργία σε κάποιο υπάρχον στοιχείο του συστήµατος. 

Συνήθως δεν έχουν µεγάλο πλήθος επιλογών για το χρήστη και δε διαχειρίζονται δεδοµένα 

από τη βάση δεδοµένων. 

Ένα component (συστατικό) είναι από τις πιο εκτενείς επεκτάσεις. Συνήθως προσθέτει µία 

εντελώς νέα λειτουργία στο site και επεκτείνει τις δυνατότητες του. ∆ιαχειρίζεται δεδοµένα 

εισόδου και αποθηκεύει δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. Συνήθως έχει κυρίαρχη παρουσίαση 

στην εµφάνιση του ιστοτόπου. 
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3.5.1 Επεκτάσεις για e-shop 

Redshop (redComponent) 

To redSHOP έχει αναπτυχθεί από την redComponent και αποτελεί µία από τις κορυφαίες 

λύσεις για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος στο Joomla! ∆ιαθέτει µία πανίσχυρή 

σειρά από εργαλεία και λειτουργίες, καθώς και πρότυπα εµφάνισης (templates).  

∆εν παρέχεται µε δωρεάν άδεια χρήσης. 

Οι σηµαντικότερες λειτουργίες που παρέχει είναι οι εξής: 

• Κατάλογος προϊόντων. 

• ∆ιαχείριση τιµών 

• ∆ιαχείριση αποστολών 

• ∆ιαχείριση καρτών δώρου. 

• Αναζήτηση. 

• Λειτουργίες marketing, όπως διαχείριση newsletters (ενηµερωτικής αλληλογραφίας) 

• ∆ιαχείριση αποθέµατος. 

• Λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών, όπως επικοινωνία. 

• ∆ιαχείριση παραγγελιών. 

• Search Engine Optimization (SEO) Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης. 

• Καλάθι Αγορών 

 

3.5.2 Virtue Mart  

Το Virtue Mart είναι µια λύση ανοιχτού κώδικα για το Joomla! στο οποίο προσθέτει 

λειτουργίες καλαθιού αγορών και καταλόγου προϊόντων. ∆ιατίθεται µε άδεια τύπου GNU 

General Public License δωρεάν. 

Οι βασικότερες λειτουργίες του είναι οι εξής: 

• ∆ιαθέτει τα δικά του extensions, που σηµαίνει πως µπορεί να επεκταθεί και 

περισσότερο. 

• Ιεράρχηση προϊόντων σε κατηγορίες προϊόντων  

• Σελίδες για τα προϊόντα 
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• Κατάταξή  αγοραστών σε οµάδες ανάλογα µε κριτήρια 

• ∆ιαχείριση Αγοραστών (πελατών) 

• ∆ιαχείριση αποθεµατικού 

• Τιµολόγηση προϊόντων 

• Υποστήριξη πολλαπλών νοµισµάτων 

• SEO (Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης) 

• ∆υναµικός υπολογισµός τιµών (πχ. ΦΠΑ ανά χώρα προέλευσης πελάτη) 

• ∆ιαχείριση πληρωµών 

• ∆ιαχείριση αποστολών 

• ∆ιαχείριση παραγγελιών 

• Πολύγλωσση υποστήριξη 

• Λειτουργίες Marketing όπως δηµιουργία και διαχείριση κουπονιών προσφοράς. 

 

 

3.5.3 Hikashop` 

Το Hikashop είναι µια επέκταση του Joomla! για την υλοποίηση εφαρµογών ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Είναι δοµηµένο µε απλότητα και ευελιξία και διαθέτει µία µεγάλη ποικιλία από 

λειτουργίες. 

∆ιατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Starter, Essential και Business. 

 Οι κυριότερες λειτουργίες είναι οι εξής: 

• Λειτουργίες προϊόντων 

� ∆ηµιουργία προϊόντων 

� ∆ιαχείριση προϊόντων 

� Κατηγοριοποίηση προϊόντων 

� ∆ιαχείριση αποθέµατος προϊόντων 

� Επισύναψη εικόνων 

� Επισύναψη αρχείων 
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� Εµφάνιση σχετικών προϊόντων 

• Τιµές 

� Πολλαπλά νοµίσµατα 

� Συντελεστές φορολογίας 

� Αυτόµατος υπολογισµός τιµών µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

� Αυτόµατη ενηµέρωση συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

 

• Πωλήσεις 

� ∆ιαχείριση παραγγελιών 

� Ιστορικό διαχείρισης παραγγελιών 

• Επεκτάσεις 

Επιτρέπει τη δηµιουργία των δικών του επεκτάσεων. Πχ για πληρωµές ανά τράπεζα ή εταιρία 

διαχείρισης (πχ. PayPal) 

 

• Marketing 

∆ιαχείριση εκπτώσεων και κουπονιών 

• Στατιστικά 

Εµφανίζει στατιστικά πωλήσεων και λοιπές πληροφορίες, κυρίως στις προηγµένες εκδόσεις 
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4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

4.1 Σκοπιµότητα 

Στο πλαίσιο της σκοπιµότητας της παρούσας εργασίας θα αναπτυχτεί ένα σύγχρονο e-shop 

µε τις τυπικές  λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος τόσο από την πλευρά του 

πελάτη – επισκέπτη του καταστήµατος, όσο και για αυτήν του διαχειριστή του.  Σκοπός του 

είναι η προβολή των προϊόντων της επιχείρησης και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς και 

διεκπεραίωσης παραγγελιών, όπως θα µπορούσαν να έχουν παρουσιαστεί από τον πελάτη 

µέσα από µια διαδικασία καταγραφής απαιτήσεων, µέσω συνεντεύξεων και 

ερωτηµατολογίων, και στη συνέχεια παρουσιαστεί στον πελάτη (Γιακουµάκης & 

∆ιαµαντίδης, 2009). 

Οι βασικές απαιτήσεις παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.2 Λειτουργικές απαιτήσεις 

4.2.1 Κατάλογος προϊόντων 

Ο επισκέπτης θα µπορεί να πλοηγηθεί στον κατάλογο των προσόντων και να δει τις 

διαθέσιµες πληροφορίες ανά προϊόν. 

Τα προϊόντα οργανώνονται ανά κατηγορίες (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.2 Παρουσίαση προϊόντος 

Για κάθε προϊόν θα υπάρχει σελίδα µε σχετικές πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες που προβάλλονται είναι η τιµή, η διαθεσιµότητα, µία ή περισσότερες 

φωτογραφίες του προϊόντος. 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα προβολής φωτογραφιών σε µεγέθυνση 

(Βεσκούκης, 2000). 
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4.2.3 Προβεβληµένα προϊόντα και προσφορές 

Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος θα µπορούν να 

προβάλλονται επιλεγµένα από τον έµπορο προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά θα µπορούν να είναι 

προϊόντα σε προσφορά ή νέες παραλαβές ανάλογα µε τις αποφάσεις του τµήµατος Marketing 

της επιχείρησης (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.4 Αναζήτηση προϊόντων 

Ο χρήστης εκτός από τον κατάλογο των προϊόντων θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης ενός 

προϊόντος µε κριτήριο το όνοµα, την κατασκευάστρια εταιρία ή κάποια άλλη λέξη κλειδί 

(Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.5 Καλάθι Αγορών 

Ο επισκέπτης µπορεί να προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του να αποθηκεύσει τις 

επιλογές του ή να προχωρήσει σε ηλεκτρονική παραγγελία αφού προηγηθεί εγγραφή ή 

σύνδεση στο σύστηµα (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.6 Παραγγελία 

Ο επισκέπτης απαιτείται να µπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική παραγγελία των 

προϊόντων που επιθυµεί και έχει τοποθετήσει στο καλάθι αγορών. 

Ο χρήστης θα µπορεί να αποστείλει την παραγγελία του µέσω του καλαθιού αγορών που 

περιέχει τα επιλεγµένα προϊόντα προς το κατάστηµα επιλέγοντας µεταξύ ενός αριθµού 

επιλογών ή συµπληρώνοντας σχετικές φόρµες σχετικά µε τον τρόπο και τόπο παραλαβής, 

τον τρόπο πληρωµής και τυχόν προσωπικές παρατηρήσεις. Η εφαρµογή υπολογίζει τη 

συνολική αξία των προϊόντων και ο πελάτης ενηµερώνεται σχετικά (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.7 Πληρωµή  

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει και να 

εκτελέσει άµεση πληρωµή της παραγγελία του, µέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής του 

κάρτας (Βεσκούκης, 2000). 
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4.2.8 Ενηµέρωση πορείας παραγγελίας 

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήµατος θα µπορούν να ενηµερώνονται για το στάδιο της 

παραγγελίας τους. Να βλέπουν δηλαδή αν έχει διεκπεραιωθεί, αν έχει αποσταλεί, αν 

εκκρεµούν προϊόντα κτλ (Βεσκούκης, 2000). 

4.2.9 Λειτουργίες διαχείρισης λογαριασµών χρηστών 

Εγγραφή νέου χρήστη 

Ο επισκέπτης απαιτείται να µπορεί να εγγραφεί ως νεος χρήστης συµπληρώνοντας τα 

στοιχεία του σε µία φόρµα εγγραφής και να δηµιουργήσει το λογαριασµό του στην 

εφαρµογή.  

Σύνδεση εγγεγραµµένου χρήστη 

Οι επισκέπτες που έχουν ενεργό λογαριασµό στην εφαρµογή από παλαιότερη επίσκεψη τους, 

απαιτείται να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στο λογαριασµό τους. Μετά την σύνδεση τους 

θα αποκτούν επιπρόσθετα τις λειτουργίες των συνδεδεµένων χρηστών όπως η ολοκλήρωση 

παραγγελίας, η προβολή ιστορικού παραγγελιών και η διαχείριση του λογαριασµού του. 

∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να διαχειρίζονται τα στοιχεία τους. Να προσθέτουν 

διευθύνσεις για τις παραγγελίες τους, να αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους κτλ 

(Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.10 Λήψη παραγγελιών και διεκπεραίωση 

Ο χρήστης µε συγκεκριµένα δικαιώµατα, αυτά του υπαλλήλου, θα έχει τη δυνατότητα 

προβολής λίστας µε όλες τις παραγγελίες και τη διαχείριση τους. Θα ελέγχει νέες 

παραγγελίες και µετά από κατάλληλες ενέργειές θα µπορεί να τις επεξεργάζεται και να 

προσθέτει πληροφορίες και σχόλια για  την κατάσταση (status), όπως αυτή εµφανίζεται στο 

µενού διαχείρισης παραγγελιών του αγοραστή.  

Μέσω της διαχείρισης παραγγελιών ο χρήστης της εφαρµογής θα έχει πρόσβαση και στα 

στοιχεία πληρωµών για τις παραγγελίες ώστε να τις χαρακτηρίζει ανάλογα ως πληρωµένες ή 

µη (Βεσκούκης, 2000). 
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4.2.11 ∆ιαχείριση καταλόγου προϊόντων 

Μέσω της συγκεκριµένης λειτουργίας, ο χρήστης θα µπορεί να διαχειρίζεται τον κατάλογο 

µε τα προϊόντα ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Να προσθέτει νέα, να διαγράφει, να 

τροποποιεί τα υπάρχοντα.  

Στη διαχείριση του καταλόγου υπάρχουν λειτουργίες που αφορούν τον ορισµό της τιµής, του 

συντελεστή φόρου και της διαθεσιµότητας τους. Καθώς επίσης θα µπορεί να επιλέξει αν το 

προϊόν θα προβάλλεται σε ειδικό σηµείο της εφαρµογής µε προβεβληµένα προϊόντα 

(Βεσκούκης, 2000). 

4.2.12 ∆ιαχείριση ενηµέρωσης πελατών 

Ο αρµόδιος υπάλληλος της επιχείρησης θα µπορεί να αποστέλλει µαζικά ηλεκτρονικά 

µηνύµατα στου πελάτες του καταστήµατος µε πληροφορίες που κρίνει η επιχείρηση. Για 

παράδειγµα νέες παραλαβές ή προσφορές (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.13 Επικοινωνία και πληροφοριών λειτουργίας του καταστήµατος. 

Ο επισκέπτης της εφαρµογής, µέσω σχετικής φόρµας, θα µπορεί να υποβάλει σχόλια, 

ερωτήσεις και παρατηρήσεις προς τον υπεύθυνους υπαλλήλους  της επιχείρησης. 

Πρόσβαση σε σελίδα µε σχετικές µε την λειτουργία της εφαρµογής και των όρων 

συναλλαγών του καταστήµατος πληροφορίες (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.14 Σελίδα συζητήσεων 

Στο διαδικτυακό τόπο κρίνεται απαραίτητο να λειτουργεί σελίδα µε συζητήσεις των 

επισκεπτών για θέµατα σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Με τον 

τρόπο αυτό οι χρήστες θα µπορούν να επικοινωνούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε 

υπαλλήλους της επιχείρησης για την απάντηση ερωτήσεων. Μέσω τις λειτουργίας αυτής οι 

χρήστες θα επισκέπτονται την εφαρµογή όχι µόνο για την αγορά προϊόντων, αλλά και για να 

δουν και να συµµετέχουν σε σχετικά θέµατα συζήτησης (Βεσκούκης, 2000). 

 

4.2.15 ∆ιασύνδεση µε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Λόγω της ιδιαίτερης αποδοχής που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κρίνεται επιτακτική ανάγκη η παρουσία των επιχειρήσεων σε αυτό. Το Face book 

αποτελεί το µέσο µε την µεγαλύτερη απήχηση και το πολυπληθέστερο κοινωνικό δίκτυο την 
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παρούσα στιγµή. ∆ιαθέτει δε µία συλλογή από εργαλεία για προβολή περιεχοµένου σε τρίτες 

ως προς αυτό διαδικτυακές εφαρµογές, ώστε οι χρήστες να αλληλεπιδρούν και να 

επικοινωνούν µε τρόπο ιδιαίτερα γνώριµο για αυτούς. Στη εφαρµογή που θα αναπτυχτεί 

λοιπόν κρίνεται απαραίτητο να µπορούν οι χρήστες να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες του 

Face book, όπως Like, Share και Comment (Βεσκούκης, 2000).  

 

4.3 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 

Οι µη λειτουργικές απαιτήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

4.3.1 Απόδοση 

Απόκριση συστήµατος 

Το σύστηµα πρέπει να παρέχει απόκριση πραγµατικού χρόνου, τόσο στο χρήστη πελάτη του 

καταστήµατος όσο και στο χρήστη υπάλληλο της εταιρείας. Ως πραγµατικό χρόνο ορίζουµε 

αποδεκτή καθυστέρηση έως 10 δευτερόλεπτα για την αποστολή και αποθήκευση δεδοµένων 

καθώς και την ανάκτηση και και λήψη τους. 

Χρόνος  λειτουργίας 

Το σύστηµα πρέπει να λειτουργεί 365 ηµέρες το χρόνο σε 24/7 βάση.  Στο σηµείο αυτό 

θεωρούνται αποδεκτά διαστήµατα µη λειτουργίας λόγω συντήρησης ή λόγω βλαβών που δεν 

ξεπερνούν τις 6 ώρες µηνιαίως. 

Ευελιξία 

Το σύστηµα κρίνεται απαραίτητο να µπορεί να εξελιχτεί αν αλλάξουν οι προκύψουν νεες 

απαιτήσεις (Γιακουµάκης & ∆ιαµαντίδης, 2009). 

 

4.3.2 Χρηστικότητα 

∆ιαλειτουργικότητα 

Κρίνεται απαραίτητο οι πελάτες να µπορούν να συνδεθούν και να χρησιµοποιήσουν το 

σύστηµα ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούν και του 

φυλλοµετρητή του. 
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Γλωσσική υποστήριξη 

Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να υποστηρίξει πολλές φυσικές γλώσσες εφόσον αυτό 

απαιτηθεί από τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Φιλικότητα προς στο χρήστη 

Τόσο οι πελάτες όσο και οι υπάλληλοι του καταστήµατος θα πρέπει να µπορούν να 

εκτελέσουν τις προβλεπόµενες για αυτούς λειτουργίες µε τρόπο απλό και γνώριµο. Σε κάθε 

οθόνη θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες για κάθε λειτουργία που εκτελείται. 

 

Εκµάθηση 

Οι υπάλληλοι χρήστες της εφαρµογής, θα πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν το σύστηµα 

µετά από εκπαίδευση που δε θα ξεπερνά τις 16 ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι 

ότι πρόκειται για υπαλλήλους εξοικειωµένους µε την χρήση εφαρµογών γραφείου και του 

διαδικτύου. 

Φυσική Πρόσβαση και Υποστήριξη 

Το σύστηµα θα είναι εγκατεστηµένο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης διαχωρίσιµο από 

τους υπεύθυνους πληροφορικής της εταιρείας (Γιακουµάκης & ∆ιαµαντίδης, 2009).  

 

4.3.3 Ασφάλεια 

Χρήστες 

Οι µη λειτουργικές απαιτήσεις για τους χρήστες είναι οι εξής: 

Κάθε χρήστης πρέπει να έχει όνοµα εισόδου και κωδικό πρόσβασης µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ελάχιστο µήκος, επιτρεπτούς χαρακτήρες κτλ. 

Οι ενέργειες των χρηστών θα πρέπει να καταγράφονται σε σχετικά αρχεία καταγραφής 

(logs), και η πληροφορία αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιµη. 

Την αλλαγή των δικαιωµάτων των χρηστών – µε λογαριασµό υπαλλήλου-  θα πρέπει να την 

κάνει χρήστης µε κατάλληλη διαχειριστική εξουσιοδότηση (administrator). 

Αντίγραφα Ασφαλείας και ∆ιαδικασίες Ανάκτησης 

Για την περίπτωση ανάκαµψής από κατάσταση σφάλµατος θα πρέπει να λαµβάνονται 

αντίγραφα ασφαλείας, τόσο του κώδικα της εφαρµογής όσο και της βάσης δεδοµένων. Στα 
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αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται τυχόν Ρυθµίσεις του 

συστήµατος, αλλά και του λειτουργικού (Full System Backup). 

Η περιοδικότητα των αντιγράφων θα πρέπει να είναι διαχειρίσιµα από τον υπεύθυνο της 

εφαρµογής (Γιακουµάκης & ∆ιαµαντίδης, 2009). 

 

4.3.4 Νοµιµότητα 

Η λειτουργία του συστήµατος δε θα πρέπει να παραβαίνει τη νοµοθεσία. Θα πρέπει να 

υπάρχουν άδειες χρήσης για κάθε λογισµικό που θα εγκατασταθεί (Γιακουµάκης & 

∆ιαµαντίδης, 2009). 

 

4.3.5 Ιδιωτικότητα 

Τα  προσωπικά στοιχεία πελατών πρέπει να προστατεύονται 

Συγκεκριµένοι Υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένες πληροφορίες και 

λειτουργίες του συστήµατος (Γιακουµάκης & ∆ιαµαντίδης, 2009). 
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5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήµατος σε λειτουργικό και 

τεχνικό επίπεδο. 

 

5.1 Σκοπιµότητα 

Ο σκοπός του συστήµατος είναι η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής εφαρµογής ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Μέσω της εφαρµογής θα δίνεται η δυνατότητα σε υπάρχοντες και νέους 

πελάτες της επιχείρησης να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο προϊόντων , να λαµβάνουν 

αναλυτική παρουσίαση για καθένα από αυτά και να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές 

παραγγελίες. Με την εφαρµογή επίσης το κατάστηµα θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 

τον κατάλογο των διαθέσιµών προϊόντων και τις ληφθείσες παραγγελίες. Οι παραπάνω 

λειτουργίες θα πραγµατοποιούνται µε ασφαλή και προσιτό τρόπο και για τις δυο πλευρές. 

Επιπρόσθετα θα παρέχονται λειτουργίες όπως η διασύνδεση µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

η επικοινωνία µεταξύ πελατών και   καταστήµατος και διαχείριση και προβολή επιλογών 

προϊόντων (Joseph, 2001). 

 

5.2 Συµµετέχοντες στο σύστηµα 

Οι διακριτοί ρόλοι όπως αυτοί καθορίζονται από τις απαιτήσεις του συστήµατος είναι οι 

εξής: 

 

5.2.1 Επισκέπτης ηλεκτρονικού συστήµατος 

Πρόκειται για τον οποιοδήποτε χρήστη του ∆ιαδικτύου ο οποίος µέσω µια εφαρµογής  

φυλλοµετρητή επισκέπτεται την τοποθεσία του συστήµατος.  

5.2.2 Συνδεδεµένος χρήστης 

Είναι ο χρήστης που αφού έχει δηµιουργήσει λογαριασµό έχει πιστοποιηθεί και 

αναγνωριστεί από το σύστηµα ως συνδεδεµένος και έχει αποκτήσει τις επιπλέον δυνατότητες 

που παρέχονται για το επίπεδο του. 
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5.2.3 Υπάλληλοι καταστήµατος 

Οι υπάλληλοι του καταστήµατος είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραγγελιών στο 

σύστηµα και τη διεκπεραίωση τους σε φυσικό επίπεδο. Συνδέονται σε κατάλληλη διεπαφή 

του συστήµατος και εκτελούν τις εργασίες του επιπέδου πρόσβασης τους. 

Οι υπάλληλοι του καταστήµατος είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διαχείριση του καταλόγου 

προϊόντων. Την προσθήκη και την αφαίρεση τους από τον κατάλογο καθώς και την 

επεξεργασία των σχετικών µε τη διαθεσιµότητα και την τιµή τους πληροφοριών. 

Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν και να αποστέλλουν ενηµερωτική 

ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τους εγγεγραµµένους στη σχετική λίστα πελάτες (Joseph, 

2001). 

 

5.2.4 ∆ιαχειριστής Εφαρµογής 

Ο διαχειριστής της εφαρµογής µπορεί να διαχειρίζεται τους λογαριασµούς των υπαλλήλων, 

να αλλάζει ή να προσθέτει λειτουργικότητα στην εφαρµογή και να διαχειρίζεται το πρότυπο 

παρουσίασης της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 

5.3 Περιορισµοί 

5.3.1 Επιχειρηµατικοί 

Οι λειτουργίες του συστήµατος δε θα πρέπει να προσθέτουν κόστος στις υπάρχουσες 

εταιρικές διαδικασίες.   

Κρίνεται επίσης απαραίτητο ο χρόνος διεκπεραίωσης να είναι σύντοµος και να υπάρχει 

καταγραφή των ενεργειών των υπαλλήλων. 

 

5.3.2 Επιχειρησιακοί 

Το σύστηµα θα εγκατασταθεί σε υλικό (hardware) εγκατεστηµένο στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας γεγονός που απαιτεί κατάλληλη δικτυακή υποδοµή στο χώρο της επιχείρησης.  

Ο υπεύθυνος πληροφορικής της εταιρείας θα έχει ρόλο  διαχειριστή της εφαρµογής και θα 

είναι υπεύθυνος επίσης για τη λειτουργία και συντήρηση της απαιτούµενης υποδοµής 

δικτύου και υλικού (Joseph, 2001). 
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5.3.3 Νοµικοί 

Για όλο το σύστηµα θα πρέπει να υπάρχουν έγκυρες άδειες χρήσης ή να εγκατασταθεί σε 

λογισµικό µε άδεια ανοιχτού κώδικα.  

Κρίνεται επίσης απαραίτητο ευθύνη για την ασφάλεια των στοιχείων πληρωµών να µην 

αποδίδεται στην επιχείρηση και να µην αποθηκεύονται στοιχεία καρτών των πελατών στο 

σύστηµα (Joseph, 2001). 

 

5.4 Λειτουργικές προδιαγραφές  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος ως περιπτώσεις χρήσης 

και µε διαγράµµατα δραστηριοτήτων. 

 

5.4.1 Μελέτη περιπτώσεων χρήσης 

Στο διάγραµµα 1  περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης του συστήµατος. 

 

5.4.2 ∆ιαγράµµατα δραστηριοτήτων 

Στο διάγραµµα 2  απεικονίζεται το διάγραµµά δραστηριοτήτων για την προβολή προϊόντων, 

την προσθήκη στο καλάθι και την παραγγελία. 
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Επισκέπτης

Συνδεδεμένος Χρήστης

Υπάλληλος Ηλ. Καταστήματος

Υπάλληλος Ηλ. Καταστήματος (Marketing)

Administrator

Προβολή Προιόντων

Σύνδεση

Εγγραφή

Προσθήκη στο καλάθι

Διαχείριση Καταλόγου Προιόντων

Παραγγελία

Διαχείριση Παραγγελίας

Προβεβλήμένα Προιόντα

Διαχείριση Χρηστών

Διαχείριση Εφαρμογής

Αποστολή

Newsletter
Εγγραφή/Διαγραφή Newsletter

Ιστορικό

Παραγγελιές

Διαχείριση

στοιχείων λογαριασμού

Πληρωμή

Τραπεζικό σύστημα πληρωμών ή Paypal

∆ιάγραµµα 1: UML Περιπτώσεων Χρήσης 

 Καταλόγος Προβολή καταλόγου

Αναζήτηση

Αναζήτηση 

Προιόντων

Επιτυχής Εύρεση

Προβολή Προιόντος

Επιτυχης Έυρεση

Μη επιτυχής εύρεση

Μη επιτυχής εύρεση

Απόφαση
Προσθήκη στο 

καλάθι

Περισσότερα προιόντα

Προβολή καλαθιού

Καλάθι αγορών

Συνέχεια Αγορών

Υποβολή παραγγελίας

Παραγγελία

Μέσω κάρταςΠληρωμή

Ολοκλήρωση 

παραγγελίας
Άλλος Τροπος Πληρωμης

Επιτυχής

Ανεοιτυχής

 

∆ιάγραµµα 2: Προβολή Καταλόγου και υποβολή παραγγελίας 
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Στο διάγραµµα 3 φαίνεται η διαχείριση των παραγγελιών από το χρήστη – υπάλληλο του 

καταστήµατος. 

 

Υπάρχουν νεες παραγγελίες
Ανοιγμά 

παραγγελίας

Δεν υπάρχουν νέες παραγγελίες

Διαχείρηση 

Παραγγελίας

Συλλόγη, Αποστολή 

προιόντων και 

ολοκλήρωση 

Παραγγελίας
 

∆ιάγραµµα 3: ∆ιαχείριση Παραγγελίας 

 

Στο διάγραµµα 4  παρουσιάζεται η διαχείριση του καταλόγου των προϊόντων. 

Προσθήκη Νέου

Προβολή Καταλόγου

Προσθήκη

Επιλογή Προιόντος

Αποθήκευση

Διαγραφή

Επεξεργασία

 

∆ιάγραµµα 4: ∆ιαχείριση καταλόγου 
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5.5 Τεχνικές προδιαγραφές 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται οι µελέτη των τεχνικών  προδιαγραφών του συστήµατος, 

ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και αποδοτική λειτουργία της εφαρµογής σε παραγωγικό 

περιβάλλον (Joseph, 2001). 1 

 

5.5.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος και δικτύου 

Αναφορικά µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος, προτείνεται το παρακάτω σχήµα.  

 

Database Server

Switch

Web Server

Switch Corporate LΑΝ

Internet

Πελάτες Ηλεκτρονικού Καταστήματος

 

∆ιάγραµµα 5 Αρχιτεκτονική 

Προτείνεται εγκατάσταση 2 εξυπηρετητών (servers), ενός για τη βάση δεδοµένων και ενός 

για την εφαρµογή. Οι δύο servers προτείνεται να εγκατασταθούν σε διαφορετικό δίκτυο, 

εντός του LAN της εταιρείας και να προστατεύονται από το υπάρχον σύστηµα firewall.  

Η πρόσβαση από τους εταιρικούς χρήστες µπορεί να διαχωριστεί και να υλοποιηθεί µέσω 

ιδιωτικών IP διευθύνσεων ώστε να µην είναι προσβάσιµες µέσω Internet οι σελίδες 

διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήµατος (Joseph, 2001).  

                                                 

111 Για την  παρουσίαση της εφαρµογής για τις ανάγκες εκπόνησης της συγκεκριµένης εργασίας θα γίνει 

εγκατάσταση σε σύστηµα που δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 

αλλά διασφαλίζουν την ορθή και πλήρη λειτουργικότητα της εφαρµογής. 
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5.5.2 Εξυπηρετητές 

 

Υλικό 

Το ελάχιστο υλικό των εξυπηρετητών που προτείνεται να εγκατασταθούν, ώστε το σύστηµα 

να παραµείνει λειτουργικό και να µην απαιτηθεί αναβάθµιση του υλικού για ένα ελάχιστο 

διάστηµα δύο ετών είναι το εξής: 

  Επεξεργαστής  Intel Xeon Quad Core E3-1225v3 (3.20 GHz, 8 MB Cache) 

  Σκληροί δίσκοι  2 x 1 TB 3.5'' SATA (7200 rpm) 

  Κάρτες δικτύου  2 x  Ethernet 10/100/1000 Mbps 

  Μνήµη              8 GB (2 x 4096 MB) DDR3 1600 MHz 

(Joseph, 2001) 

Λειτουργικό Σύστηµα 

Προτείνεται χρήση του  Debian 8.1(Jessie) µε ηµεροµηνία έκδοσης 2015-06-06, τόσο για τον 

Web Server όσο και για τον Database Server. 

 

Λογισµικό 

Για τις ανάγκες της εφαρµογής θα πρέπει να εγκατασταθούν τα παρακάτω καθώς και τα 

πακέτα που θα απαιτηθούν ως εξαρτώµενα, πχ. php5-mysql. 

Web Server:  

Apache HTTP Server 2.4.16 (httpd)  

PHP 5.6.11 

Joomla! 3.3.6  

Database Server:   

MySQL 5.6 

(Joseph, 2001) 
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6 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Το Joomla! όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, όπου 

ως περιεχόµενα νοούνται τα απλά κείµενα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα έγγραφα κτλ. Λόγω 

όµως της επιτυχίας και της αποδοχής που γνώρισε τα τελευταία χρόνια, καθώς και της 

ανοιχτού κώδικα άδειας του, µπορεί να µεταβληθεί σε ένα σύστηµα που επιτελεί πολύ 

περισσότερες λειτουργίες από την διαχείριση των απλών αυτών δεδοµένων. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προσαρµογή του Joomla στις απαιτήσεις του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος µε χρήση κατάλληλων προεκτάσεων (Burge, 2014). 2 

 

6.1 Joomla! και επεκτάσεις 

Η έκδοση του Joomla που θα εγκατασταθεί είναι η 3.3.6. Η συγκεκριµένη έκδοση είναι η 

νεότερη έκδοση του Joomla! 3.3 που αποτελεί την τελευταία έκδοση του Joomla!  

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα διαχείρισης του Joomla! 3.3.6 

 

                                                 

22 Η εγκατάσταση του Joomla για τις ανάγκες του κεφαλαίου έχει γίνει τοπικά µε χρήση του 

XAMPP για Windows 
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Κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 2014 και επιλέγεται για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, καθώς διορθώνει σφάλµατα των προηγούµενων εκδόσεων, κυρίως σε θέµατα 

ασφαλείας.  

Στην εικόνα φαίνεται η αρχική σελίδα διαχείρισης και οι επιλογές που δύνονται µέσω αυτής. 

 

6.1.1 Περιβάλλον ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Για τη µορφοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος επιλέχτηκε και τροποποιήθηκε 

κατάλληλα το πρότυπο εµφάνισης (template) Electrox, το οποίο διατίθεται δωρεάν για χρήση 

στο Joomla! και είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 

 

 

Εικόνα 4 Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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6.1.2 Hikashop 

Η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού τόσο σε περιβάλλον χρήστη – επισκέπτη του 

καταστήµατος (frontend), όσο και σε περιβάλλον διαχειριστή (backend) προστίθεται µε την 

εγκατάσταση της επέκτασης (extension) Hikashop. Η έκδοση που έχει εγκατασταθεί είναι η 

2.4.0. Στην διαµόρφωση και τη λειτουργικότητα της συγκεκριµένης επέκτασης θα 

αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 5 ∆ιαχείριση Hikashop 

 

6.1.3 SP Tab 

Για τις ανάγκες αισθητικής παρουσίασης των κατηγοριών των προϊόντων, έγινε εγκατάσταση 

του SP Tab. Το SP Tab δίνει τη δυνατότητα εύµορφης παρουσίασης διαφορετικών στοιχείων 

του Joomla ως καρτέλες (tabs). Σε κάθε tab θα ανατεθεί διαφορετική κατηγορία προϊόντων 

ώστε να είναι άµεσα προσβάσιµες οι κατηγορίες αυτές στον επισκέπτη του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 
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Εικόνα 6 Σελίδα διαχείρισης SP Tab 

6.1.4 AcyMailing 

Το AcyMailing αποτελεί µια προέκταση του Joomla! για την διαχείριση λιστών 

πελατολογίου και την δηµιουργία ενηµερωτικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων (newsletters) που 

διατίθεται από την εταιρεία Acyba, σε διαφορετικές εκδόσεις και µε διαφορετικές άδειες 

χρήσης.  

Η λειτουργικότητα του θα περιγραφεί παρακάτω. 

 

Εικόνα 7 Σελίδα διαχείρισης AcyMailing 
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6.1.5 Kunena 

Το Kunena αποτελεί προέκταση του Joomla! για τη λειτουργία χώρων συζητήσεων (forum). 

Είναι σχεδιασµένο για τις ανάγκες του Joomla! και δεν αποτελεί προσαρµογή κάποιου ήδη 

υπάρχοντος ανάλογου µηχανισµού, που αν και έχει σχεδιαστεί για αυτόνοµη λειτουργία 

προσαρµοσµένου στο Joomla! Παρέχεται µε άδεια χρήση ανοιχτού κώδικά GNU και είναι 

ανεπτυγµένο ως έργο βασισµένο σε κοινωνία χρηστών (community based project).  

Στις εικόνες παρακάτω παρουσιάζονται τόσο η σελίδα του forum όπως εµφανίζονται στο 

χρήστη όσο και η σελίδα διαχείρισης του. 

 

Εικόνα 8 Σελίδα Συζητήσεων Kunena 

 

Εικόνα 9 Σελίδα διαχείρισης Kunena 
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6.1.6 Face book Like Box 

Για τη διασύνδεση µε το Face book χρησιµοποιήθηκε το Face book Like Box. Το 

συγκεκριµένο plug-in παρουσιάζει διασύνδεση της σελίδας της επιχείρησης στο Face book 

µε τη αρχική σελίδα του καταστήµατος. Η εφαρµογή αυτή είναι ιδιαίτερα απλή στην ρύθµιση 

και λειτουργιά και προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργής σελίδας (fan page) της επιχείρησης στο 

Face book. 

 

 

Εικόνα 10 Σελίδα διαχείρισης Facebook Like Box 

 

6.2 Παρουσίαση λειτουργικότητας 

6.2.1 Ηλεκτρονικό Κατάστηµα (λειτουργίες επισκεπτών-πελατών) 

Αρχική Σελίδα 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λειτουργίες που µπορούν να εκτελέσουν οι επισκέπτες και οι 

πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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Εικόνα 11 Αρχική Σελίδα 

 

Μέσω του µενου επιλογών στο πάνω µέρος της οθόνης ο επισκέπτης µπορεί να πλοηγηθεί 

µεταξύ της αρχική σελίδας, της σελίδας µε τα νέα του καταστήµατος και τις πληροφορίες της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και στη φόρµα επικοινωνίας ή τη φόρµα σύνδεσης. 

 

 

Εικόνα 12 Μενού επιλογών 
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Μέσω της φόρµας σύνδεση ο επισκέπτης, που διαθέτει λογαριασµό, έχει τη δυνατότητα να 

συνδεθεί και να αποκτήσει πρόσβαση στις επιπρόσθετες λειτουργίες. 

 

 

Εικόνα 13 Μενού συνδεδεµένου χρήστη. 

Αν ο χρήστης συνδεθεί το µενού εµπλουτίζεται µε επιπλέον επιλογές όπως φαίνεται στην 

εικόνα παραπάνω. 

 

 

Εικόνα 14 Φόρµα  Σύνδεσης 

 

Στην αρχική σελίδα υπάρχει επίσης, στην δεξιά πλευρά, επιλογή για εναλλαγή γλώσσας, 

µεταξύ ελληνικής και αγγλικής και φόρµα αναζήτησης. 

 

Εικόνα 15 Επιλογή γλώσσας και Αναζήτηση 
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Μέσω της λειτουργίας της αναζήτησης ο πελάτης µπορεί να αναζητήσει προϊόντα µε λέξεις 

κλειδιά, και να λάβει αποτελέσµατα σχετικά µε τις λέξεις που χρησιµοποίησε. 

 

 

Εικόνα 16 Παρουσίαση αποτελεσµάτων αναζήτησης 

 

Κάτω από το µενού που υπάρχει στο πάνω µέρος της οθόνης, υπάρχει παρουσίαση 

επιλεγµένων κατηγοριών. Η επιλογή των συγκεκριµένων κατηγοριών, οδηγεί σε σύνδεσµο  

σε ανάλογο µενού, σχετικό µε την κατηγορία. 
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Εικόνα 17 Επιλεγµένες κατηγορίες 

 

Εικόνα 18 Ανάλογο µενού µε την προβεβληµένη κατηγορία. 

 

Στο αριστερό και κυρίως µέρος της αρχικής σελίδας, υπάρχει οπτική παρουσίαση των 

προµηθευτών των προϊόντων και η δυνατότητα επιλογής και παρουσίασης ανά 

κατασκευαστή. Παρουσιάζεται επίσης η επιλογή για εγγραφή στη λίστα των newsletters. 

Στο κύριο µέρος του ηλεκτρονικού καταστήµατος διακρίνονται τα προϊόντα 

κατηγοριοποιηµένα σε καρτέλες όπως περιγράφηκε παραπάνω µε χρήση του SP Tab. 
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Εικόνα 19 Παρουσίαση  προϊόντων στην Αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την εγγραφή του στην λίστα αλληλογραφίας, 

εµφανιζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Εικόνα 20 Εγγραφή στο Newsletter 

 

Εικόνα 21 Παρουσίαση προϊόντων ανά κατασκευαστή 
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Τέλος, στην αρχική σελίδα υπάρχει, επίσης, η εφαρµογή του καλαθιού αγορών, όπου ο 

χρήστης λαµβάνει µια επισκόπηση των προϊόντων που έχει επιλέξει, και η διασύνδεση µε τη 

σελίδα της επιχείρησης στο Facebook, µέσω τις οποία δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη 

να κάνει απευθείας Like στη σελίδα. 

 

 

Εικόνα 22 Καλάθι Αγορών και Facebook Fan Page 
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Παρουσίαση προϊόντος 

Κάθε προϊόν παρουσιάζεται αναλυτικά σε µία σελίδα. Παρακάτω φαίνεται πως γίνεται η 

παρουσίαση των προϊόντων και τι περιλαµβάνει η σελίδα αυτή. 

 

 

Εικόνα 23 Σελίδα παρουσίασης προϊόντος. 

 

Στη σελίδα παρουσιάζονται η αξιολόγηση του προϊόντος, η τιµή του, το διαθέσιµο απόθεµα 

καθώς και επιλογές σχετικά µε την κοινοποίηση του, µέσω κοινωνικών δικτύων.  
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Εικόνα 24 Λεπτοµέρειες σελίδας προϊόντος 

 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει διαφορετικές φωτογραφίες σχετικές µε το προϊόν, 

καθώς και σχόλια άλλων αγοραστών,  και να επιλέξει τη µεγέθυνση τους.  

 

 

Εικόνα 25 Μεγέθυνση εικόνας προϊόντος 
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Να δει πρόσθετες πληροφορίες και σχετικά προϊόντα και τελικά αν επιλέξει να αγοράσει το 

προϊόν, να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του. 

 

 

Εικόνα 26 Πρόσθετες πληροφορίες και σχετικά προϊόντα 

 

 

 

Εικόνα 27 Κουµπί Προσθήκης στο καλάθι 
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Εικόνα 28 Επιβεβαίωση προσθήκης στο καλάθι 

 

Ολοκλήρωση παραγγελίας 

Ο χρήστης για την αποστολή της παραγγελίας µπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία είτε µετά 

την προσθήκη στο καλάθι του τελευταίου προϊόντος, είτε από την αρχική σελίδα και 

συγκεκριµένα από το πεδίο που εµφανίζεται το καλάθι αγορών. 

 

Εικόνα 29 Εµφάνιση καλαθιού αγορών στην αρχική σελίδα 

 



 52

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης διαφοροποιείται στην περίπτωση που 

είναι νέος πελάτης και δε διαθέτει λογαριασµό και σε αυτήν που έχει γραφτεί στο παρελθόν. 

 

Εικόνα 30 Υποβολή Παραγγελίας 
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Ήδη εγγεγραµµένος πελάτης.  

Οι ήδη εγγεγραµµένοι πελάτες θα πρέπει να συνδεθούν µε χρήση του ονόµατος χρήστη και 

του κωδικού που έχουν επιλέξει. 

 

 

Εικόνα 31 Φόρµα σύνδεσης κατά την υποβολή παραγγελίας 

 

Μετά την επιτυχή σύνδεση του, θα πρέπει να επιλέξουν µεταξύ των ήδη υπαρχόντων 

διευθύνσεων τιµολόγησης και αποστολής ή να προσθέσουν νέες. 

 

Εικόνα 32 Επιλογή διεύθυνσης τιµολόγησης και αποστολής 
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Στη συνέχεια να επιλέξει τον τρόπο πληρωµής. 

 

Εικόνα 33 Επιλογή τρόπου πληρωµής 

 

Και τέλος, αφού δει την επισκόπηση των προϊόντων να ολοκληρώσει την παραγγελία. 

 

Εικόνα 34 Επισκόπηση παραγγελίας και κουµπί ολοκλήρωσης παραγγελίας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα του πιστωτικού 

ιδρύµατος για την πληρωµή. 
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Νέος πελάτης 

Οι νέοι πελάτες θα πρέπει αρχικά να πραγµατοποιήσουν εγγραφή µε την συµπλήρωση των 

στοιχείων τους. 

 

Εικόνα 35 Φόρµα Εγγραφής 
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Και αφού ενεργοποιήσει το λογαριασµό χρήστη µε επιβεβαίωση του email να ολοκληρώσει 

την παραγγελία όπως παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 36 Παραγγελία νέου χρήστη 

 

6.2.2 ∆ιαχείριση εφαρµογής (λειτουργίες υπαλλήλων καταστήµατος) 

 

∆ιαχείριση Hikashop 

Από την αρχική σελίδα του Hikashop, η οποία βρίσκεται στο διαχειριστικό περιβάλλον του 

Joomla! (Στο µενού στο πάνω µέρος της οθόνης, διαδοχική επιλογή Components -> 

Hikashop.) προβάλλονται πληροφορίες και στατιστικά για τις τελευταίες επτά παραγγελίες, 

στατιστικά πωλήσεων κτλ. ∆ίνεται επίσης επιλογή στους υπαλλήλους του καταστήµατος να 
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διαχειριστούν τα προϊόντα, τις κατηγορίες τους, τις παραγγελίες, τους πελάτες και να 

εκτελέσουν λοιπές λειτουργίες παραµετροποίησης στο κατάστηµα. 

 

 

Εικόνα 37 Αρχική σελίδα Hikashop 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες των υπαλλήλων που περιγράφηκαν και 

προδιαγράφηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια του παρόντος. Η διαχείριση προϊόντων και η 

διαχείριση παραγγελιών.  

 

 

Εικόνα 38 Λεπτοµέρεια αρχικής σελίδας Hikashop 

 

∆ιαχείριση παραγγελιών 

Από την αρχική σελίδα του Hikashop, ο υπάλληλος που είναι επιφορτισµένος µε τη 

διαχείριση των παραγγελιών επιλέγει Orders και στην οθόνη του εµφανίζονται οι 

παραγγελίες που έχουν αποθηκευτεί στο σύστηµα. 
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Εικόνα 39 ∆ιαχείριση Παραγγελιών 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων και ταξινόµησης στις παραγγελίες, ώστε 

να είναι ευκολότερος ο εντοπισµός παραγγελιών µε συγκεκριµένα κριτήρια (πχ. Όλες οι 

νέες) ή αναζήτηση συγκεκριµένης παραγγελίας (πχ Αν έχει αλληλογραφία µε ένα πελάτη και 

αναφορά σε συγκεκριµένη παραγγελία). 

Αφού ο υπάλληλος εντοπίσει την παραγγελία που θέλει να επεξεργαστεί, την επιλέγει και 

εµφανίζεται η σελίδα διαχείρισης της παραγγελίας που εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 40 Σελίδα διαχείρισης Παραγγελίας 

 

Στη διαχείριση της παραγγελίας ο υπάλληλος µπορεί να αλλάξει την κατάσταση της από το 

πεδίο Main Information. Να δει τα στοιχεία τιµολόγησης και αποστολής και να τα 

επεξεργαστεί, από τα πεδία Billing Address και Shipping Address.  

Μπορεί επίσης να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του πελάτη (πεδίο Customer) καθώς 

και να δει το ιστορικό της παραγγελίας (History). 



 60

Η πιο κοινή επιλογή, είναι η επεξεργασία της κατάστασης της παραγγελία που 

πραγµατοποιείται µε την επιλογή του εικονιδίου επεξεργασίας όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 41 Επεξεργασία Κατάστασης Παραγγελίας 

 

Ο υπάλληλος αφού συλλέξει τα προϊόντα και τα συσκευάσει, αλλάζει την κατάσταση της 

παραγγελίας και στη συνέχεια µέσω του µενού στο πάνω µέρος της οθόνης, έχει τις επιλογές 

για εκτύπωση λογαριασµού, για αποστολή email στον πελάτη, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο 

ή αν έχει ζητηθεί, καθώς και για το λογαριασµό της αποστολής. 

 

 

Εικόνα 42 Μενού επιλογών κατά τη διαχείριση της παραγγελίας 
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Εικόνα 43 Οθόνη εκτύπωσης φορολογικού παραστατικού 

 

Μετά την επιθυµητή επεξεργασία, ο υπάλληλος επιστρέφει στην αρχική σελίδα των 

παραγγελιών. 

∆ιαχείριση προϊόντων 

Από την αρχική σελίδα του Hikashop, ο υπάλληλος επιλέγει Products και εµφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη.  

 

 

Εικόνα 44 Σελίδα διαχείρισης προϊόντων 
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Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει µενού επιλογών για τη δηµιουργία, επεξεργασία και 

διαγραφή προϊόντων. 

 

 

Εικόνα 45 Μενού επιλογών Οθόνης επεξεργασίας προϊόντων 

 

Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων, όπως αυτές 

διαµορφώνονται από το µενού Categories. 

 

 

Εικόνα 46 Κατηγορίες προϊόντων 

 

Για την προσθήκη προϊόντων ο υπάλληλος επιλέγει Νew και στη συνέχεια συµπληρώνει τα 

στοιχεία της παρακάτω φόρµας. 
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Εικόνα 47 Φόρµα Προσθήκης νέων προϊόντων 
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Συγκεκριµένα, στο πεδίο Main Information, συµπληρώνουµε το όνοµα του προϊόντος όπως 

επιθυµούµε να εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

 

 

Εικόνα 48 Πεδίο Main Information 

 

Και στο πεδίο Description την περιγραφή του προϊόντος. Για την περιγραφή παρέχεται 

επεξεργαστής κειµένου για τη µορφοποίηση σε html της περιγραφής (WYSIWYG – What 

You See Is What You Get). 
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Στο πεδίο Categories επιλέγουµε την κατηγορία του προϊόντος, κάτω από την οποία 

εµφανίζεται το προϊόν στον κατάλογο.  

 

Εικόνα 49 Πεδίο Categories 

 

Για την προσθήκη µίας κατηγορίας από τις ήδη διαµορφωµένες, επιλέγουµε Add και την 

επιλέγουµε από το αναδυόµενο παράθυρο.  

 

Εικόνα 50 Επιλογή κατηγορίας προϊόντος 
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Στη συνέχεια επιλέγεται µία λίστα µε σχετικά προϊόντα, αν κριθεί απαραίτητο, τα οποία 

παρουσιάζονται στη σελίδα του προϊόντος και επιπλέον χαρακτηριστικά, καθώς και η τιµή 

του. 

 

 

Εικόνα 51 Επιλογές κατά την δηµιουργία προϊόντος 

 

Στα πεδία Images και Files, επιλέγονται αρχεία εικόνας και λοιπά αρχεία τα οποία θα 

εµφανίζονται στη σελίδα του προϊόντος, όπως το εγχειρίδιο οδηγιών ή κάποιο συνοδευτικό 

αρχείο µε προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο πεδίο Images µπορούµε να προσθέσουµε 

µία από τις ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες στο site, µέσω της επιλογής Select ή να 

ανεβάσουµε ένα νέο αρχείο εικόνας. 
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Εικόνα 52 Προσθήκη αρχείων 

Κάτω από το πεδίο Description, συµπληρώνονται λοιπές πληροφορίες που επιθυµούµε να 

συσχετιστούν µε το προϊόν µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργιά της αναζήτησης και τη 

βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης, όπως Meta ετικέτες, λέξεις κλειδιά, τίτλοι κτλ. 

 

 

Εικόνα 53 Επιλογές προσθήκης προϊόντος 
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Τέλος, συµπληρώνονται οι παρακάτω επιλογές που αφορούν τον κωδικό του προϊόντος, την 

µάρκα, την τιµή λιανικής, την διαθέσιµή ποσότητα, της ηµεροµηνίες κυκλοφορίας, τις 

διαστάσεις, καθώς και το αν θα εµφανίζεται ή όχι στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

 

Εικόνα 54 Λεπτοµέρειες προϊόντος 
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Με την ολοκλήρωση της φόρµας για τη δηµιουργία προϊόντος ο χρήστης επιλέγει Save από 

το µενού στο πάνω µέρος της οθόνης. 

 

 

Εικόνα 55 Επιλογή αποθήκευσης προϊόντος 

 

∆ηµιουργία αλληλογραφίας επικοινωνίας µε τα εγγεγραµµένα µέλη (Newsletter) 

Για τη δηµιουργία αλληλογραφίας προς τους πελάτες, έχει εγκατασταθεί το πρόσθετό 

AcyMailing. Ο χρήστης υπάλληλος του καταστήµατος έχει πρόσβαση στις λειτουργίες αυτές, 

από το βασικό µενού διαχείρισης του Joomla! επιλέγοντας Components -> Acymailing. 

 

 

Εικόνα 56 Επιλογή εργασίας µε AcyMailing 

 

Για τη δηµιουργία ενός Newsletter, από την αρχική σελίδα διαχείρισης του AcyMailing 

επιλέγουµε Create/Modify/Delete a Newsletter και στη συνέχεια New και συµπληρώνουµε τη 

φόρµα στην επόµενη σελίδα. 
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Εικόνα 57 Επιλογή για δηµιουργία νέου Newsletter 
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Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει το µήνυµα για µελλοντική χρήση ή 

επεξεργασία ή να το αποστείλει άµεσα επιλέγοντας Preview /Send. 

 

 

Εικόνα 58 Προεπισκόπηση Newsletter 
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Και επιβεβαιώνοντας την αποστολή από τη σελίδα προεπισκόπησης. 

 

 

Εικόνα 59 Επιβεβαίωση αποστολής Newsletter 

 

Στην αρχική σελίδα του AcyMailing, παρέχονται επιπρόσθετες λειτουργίες για τις ανάγκες 

marketing της επιχείρησης οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στις απαιτησης και δε θα 

παρουσιαστούν περαιτέρω, όπως η δηµιουργία καµπανιών, η δηµιουργία στοχευµένων 

λιστών κτλ. 

 

 

Εικόνα 60 Αρχική σελίδα AcyMailing 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύνοψη – Συµπεράσµατα  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω είναι εύλογο να αναφέρουµε, πως η υλοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος µε χρήση του Joomla! και του Hikashop είναι απολύτως εφικτή 

και αποτελεσµατική. Οι απαιτήσεις ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήµατος 

καλύπτονται πλήρως και οι επιπλέον δυνατότητες που δίνονται από το συγκεκριµένο CMS 

είναι απεριόριστες µε χρήση των κατάλληλων επεκτάσεων. 

Επιπρόσθετα, το κόστος µιας τέτοιας  επένδυσης είναι λογικό, καθώς περιορίζεται στο υλικό. 

Το λογισµικό δεν απαιτεί άδειες χρήσης. 

Η διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι ιδιαίτερα εύκολη για χρήστες µε βασικές 

γνώσεις υπολογιστών και µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρησιακές διαδικασίες ενός καταστήµατος διευρύνοντας τον κύκλο δραστηριοτήτων του 

και την αγορά στην οποία απευθύνεται.  

Τέλος, οι συνεχείς αναβαθµίσεις του Joomla! και ο βαθµός διείσδυσης του, διασφαλίζουν την 

ύπαρξη ελαχίστων κενών ασφαλείας, τα οποία και διορθώνονται άµεσα από την κοινότητα 

υποστήριξης, µόλις γίνουν γνωστά. 

 

Μελλοντική εργασία  

Προτείνεται επιπλέον µελέτη των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου είτε µε δηµιουργία 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων µε χρήση διαφορετικού CMS, όπως το Wordpress ή µε χρήση 

διαφορετικών προεκτάσεων στο Joomla! 

Εναλλακτικά, µπορούν να µελετηθούν οι επιπλέον δυνατότητες του Joomla! µε χρήση 

επεκτάσεων που επιτρέπουν διαφοροποίηση της λειτουργικότητας του. Για παράδειγµα σε 

εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης, υγείας ή ακόµη και στη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου 

µε µικρές αγγελίες. 
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