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Περίληψη

Αντικείμενο  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  κατασκευή  ενός
ισοτόπου  προώθησης  επιλεγμένων  αγνών  προϊόντων  σε  λαούς  της  Βόρειας  Ευρώπης.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο ιστότοπος να αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό τόπο
συνεύρεσης τόσο Ελλήνων παραγωγών όσο και Σκανδιναβών Εισαγωγέων - Καταναλωτών.
Αυτές οι δύο βασικές συντεχνίες αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες πάνω στους οποίους
θα κρεμαστούν μια σειρά επικουρικών επαγγελμάτων τους οποίους ο ιστότοπος δεν τους
αγνοεί. Αντίθετα αγκαλιάζει κάθε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα ειδικά αυτές που
έχουν  εξωστρεφείς  τάσεις.  Ο  ιστότοπος  ως  ένα  ολοκληρωμένο  εργαλείο  προώθησης
προϊόντων προσφέρει e-shop με έμφαση όχι τόσο στη Λιανική αλλά στη χονδρική Πώληση.
Παρέχει τεχνολογίες ελέγχου πωλήσεων ενώ επιπρόσθετα οι κριτικές που αποκομούν τα
προϊόντα καθορίζουν την περαιτέρω παραμονή τους στον ιστότοπο.   

Λέξεις Κλειδιά:<<αγνά ελληνικά προϊόντα, ευρώπη, βόρειες χώρες, λάδι, ελιά κρόκος >>
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Υπόδειγμα περίληψης (abstract) στα αγγλικά του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες

Abstract
The subject of this postgraduate diploma thesis is the construction of a promotional site for 
selected pure Greek products to northern European countries. The aim of the thesis is to 
develop a site for both Greek producers and Scandinavian Importers - Consumers. These 
two core trade unions are the central pillars on which a number of auxiliary professions also 
be accommodated. The site as an integrated product promotion tool offers an e-shop with an
emphasis not only on Retail market but on the Wholesale one.
It provides sales control technologies, and in addition the criticisms made to the products 
determine their further stay on the site.

Keywords:<<Pure Greek Products, olive, olive oil, Safroon, Greece, export>>
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1   Εισαγωγή

1.1 Προώθηση επιλεγμένων αγνών προϊόντων σε λαούς της 

Βόρειας Ευρώπης.

Η προώθηση των προϊόντων μιας χώρας έξω από τα σύνορά της είναι  για κάθε λαό ένα

ζητούμενο διότι γνωρίζει πως μετά την εξωστρέφεια ακολουθεί η οικονομική, κοινωνική και

πολιτισμική  ευμάρεια.  Και  ενώ  έχει  δοθεί  μεγάλη  έμφαση  στην  εξαγωγή  πρωτογενών

παραγόμενων προϊόντων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τη Ρωσία, η αποτυπωμένη

εμπειρία έδειξε πως στις Σκανδιναβικές χώρες η διείσδυση Ελληνικών προϊόντων είναι μικρή

έως  αμελητέα  λόγω  είτε  της  απορρόφησης    της  στόχευσης  των  παραγωγών  στις

προαναφερόμενες παραδοσιακές αγορές.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής

Αυτή  η  διπλωματική  εργασία  σκοπό  έχει  την  προώθηση  αγνών  αυθεντικών  ελληνικών

προϊόντων  σε  χώρες  της  Βόρειας  Ευρώπης.  Η  στρατηγική  που  ακολουθείται  είναι

πολυδιάστατη.  Απομακρύνεται  η ιδέα του ιστοτόπου γύρω από τον οποίο στηρίζεται  όλη

επιχειρηματική δραστηριότητα. Η συνεχής βελτίωση εν γένη του ιστοτόπου είναι ζητούμενο

αλλά  δεν  αποτελεί  αυτοσκοπό  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  Η  ηλεκτρονική

προσέγγιση των άμεσα εμπλεκομένων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των

κοινωνικών  δικτύων  αποτελεί  στόχευση  αλλά  όχι  και  την  κύρια  μέθοδο  προσέγγισης.  Η



προσέγγιση των εμπλεκομένων στηρίζεται στη φυσική παρουσία. Στηρίζεται στην ανθρώπινη

επικοινωνία  σε  βασικές  παραδοσιακές  αξίες  και  αρχές  που  κινούν  τις  κοινωνίες  και  το

σύγχρονο  εμπόριο  πολλές  δεκαετίες  τώρα.  Κάθε  μορφή  εφαρμόσιμης  τεχνολογίας  είναι

θεμιτή και αρεστή αλλά δρα επικουρικά στον επιχειρησιακό στόχο. 

Τα κοινωνικά δίκτυα θα βοηθήσουν στην κατασκευή του  branding της επιχείρησης. Για το

branding γίνεται αναφορά αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2.

Στρατηγική επιλογή είναι η μικρή γκάμα αγνών ελληνικών προϊόντων. Η έλλειψη ποικιλίας

προϊόντων μπορεί να ξενίζει  τον επισκέπτη, οδηγεί όμως εύκολα στο συμπέρασμα πως οι

άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τον ιστότοπο είναι επαγγελματίες έχουν εξειδίκευση και

βαθιά  γνώση  του  αντικειμένου  που  πραγματεύονται.  Το  internet έχει  κατακλιστεί  από

ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα που πουλούν πραγματικά τα πάντα. Είναι όμως βέβαιο πως η

προϊοντική  γνώση  επαφίεται  στον  επισκέπτη  και  σε  όποια  μικρή  συνήθως  περιγραφή

συνοδεύει  το προϊόν. Αναφορικά δε με τη μαζική ποσότητα αγοράς, τις λεπτομέρειες στη

διακίνηση, την αποθήκευση ακόμη και την προώθηση στον τελικό καταναλωτή η έλλειψη

του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική αστοχία.  

Εδώ  έχουν επιλεγεί ως αγνά ελληνικά προϊόντα η ελιά, το ελαιόλαδο και κρόκος Κοζάνης.

Τουλάχιστον για αρχή.

1.3 Οργάνωση κειμένου

Στο δεύτερο κεφάλαιο  περιγράφονται  κάποια αντιπροσωπευτικά  αγνά ελληνικά προϊόντα.

Την  ελιά,  το  ελαιόλαδο,  τον  κρόκο  Κοζάνης.  Επιπρόσθετα  παρατίθενται  οι  ευεργετικές

ιδιότητες αυτών των προϊόντων. Στο τρίτο κεφάλαιο  εξηγούνται οι έννοιες του Brand και του

Branding. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν. Στο πέμπτο

κεφάλαιο περιγράφεται η σχεδίαση και υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων.



2   Αγνά Ελληνικά 

Προϊόντα - Εξαγωγές

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η προσπάθεια επικράτησης, πόσο περισσότερο καταξίωσης

και διαρκούς ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι τουλάχιστον σχήμα οξύμωρο. Το να επιχειρεί

κανείς, επενδύοντας σε χρόνο και χρήμα, σε μια αγορά αδύναμη να καταναλώσει αλλά και

πρόθυμη να προσφέρει πολλά σε χαμηλές τιμές, με προσφορές, με δέλεαρ τη χαμηλή τιμή σε

βάρος της ποιότητας συνήθως, είναι μια δοκιμασία που δεν αξίζει κανείς να την υποστεί. Η

εξωστρέφεια προς νέες αγορές, ήταν είναι και θα είναι η λύση σε κάθε οικονομική κρίση. 

Σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από την ποιότητα στα προϊόντα ή την υπηρεσία,

το επιχειρηματικό πλάνο, πέρα από οτιδήποτε άλλο απαιτείται πίστη. Πίστη στο προϊόν που

προωθούμε, πίστη στον τρόπο που λειτουργούμε. Αν εμείς που είμαστε και λειτουργούμε

μέσα σε ένα φορέα δεν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε τότε ποιος θα πιστέψει εμάς σε αυτά

που του λέμε.

 

2.1 Ελιά – Ελαιόλαδο

Ένα από τα προϊόντα που παράγει η περιοχή της Μεσογείου σε αφθονία είναι η Ελιά και το

Ελαιόλαδο.  Σήμερα  είναι  παγκοσμίως  γνωστό  και  αποδεδειγμένο  πως  η  διαρκείς

κατανάλωση    ελαιολάδου  συμβάλει  αλλά  πιθανά  και  να  εξασφαλίζει  τη  μακροζωία  σε

συνδυασμό με την ποιότητα υγείας.

Ο  Ancel  Keys  (κορυφαίος  Αμερικάνος  φυσιολόγος  του  20  αιώνα)  στα  τέλη  του  1950

μελέτησε τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων σε επτά χώρες. Οι χώρες αυτές ήταν:



1. Ιταλία

2. Γιουγκοσλαβία (πάλαι ποτέ)

3. Ολλανδία

4. ΗΠΑ

5. Ελλάδα

6. Φιλανδία 

7. Ιαπωνία

Στη μελέτη εξετάστηκαν 13.000 άτομα ηλικίας από 40 έως 59 ετών για περισσότερα από 15

χρόνια. Τα ευρήματα της μελέτης εντυπωσίασαν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αφού ο

Keys  απέδειξε  ότι  οι  Κρητικοί,  οι  οποίοι  κατανάλωναν  υπερβολικές  ποσότητες  λαδιού,

βρέθηκε να έχουν παγκοσμίως το καλύτερο επίπεδο υγείας. 

Αλλά και πλέον πρόσφατες μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal

of  Medicine  το  Φεβρουάριο  του  2013  έδειξαν  ότι  μία  δίαιτα  που  περιλαμβάνει  την

κατανάλωση  μεγάλης  ποσότητας  έξτρα  παρθένου  ελαιολάδου  και  περίπου  30  γρ.ξηρών

καρπών  ημερησίως,  μειώνει  τον  κίνδυνο  καρδιακού  επεισοδίου  και  καρδιαγγειακών

προβλημάτων  κατά  30%  σε  ομάδες  ατόμων  υψηλού  κινδύνου. Ερευνητές  επίσης

παρακολούθησαν 7,447 ανθρώπους στην Ισπανία πάνω από 5 χρόνια.  Τα τεράστια οφέλη της

Μεσογειακής  δίαιτας  εξέπληξαν  ακόμα  και  τους  ερευνητές.  Η  έρευνα  έδειξε  ότι  μία

Μεσογειακή  δίαιτα,  με  σημαντική  κατανάλωση  ελαιολάδου  (4  κουταλιές  της  σούπας

ημερησίως) και ξηροί καρποί (30 γραμ. ή 1 ουγγιά ημερησίως), έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με

τις στατίνες, τα φάρμακα δηλαδή που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερίνης, και

που μειώνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 25% με 30%.  



Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε εύκολα ότι  οι  βόρειες χώρες καταναλώνουν

ελάχιστα ελαιόλαδο. Αντ’ αυτού έχουν αντικαταστήσει το ελαιόλαδο με το βούτυρο και τις

μαργαρίνες.



2.2 Οφέλη από την κατανάλωση ελαιολάδου

 Η κατανάλωση του ελαιολάδου συμβάλλει  στη μείωση της ολικής χοληστερόλης,  των

τριγλυκεριδίων  και  της  LDL  (κακής)  χοληστερόλης  και  έτσι  αναστέλοντας  έτσι  την

αρτηριοσκλήρυνση.  Ταυτόχρονα  διατηρεί  ή  αυξάνει  την  επίπεδα  της  HDL  (καλής)

χοληστερόλης  που έχει  καρδιοπροστατευτική  δράσηκαι  συμβάλλει  στη μείωση  της

αρτηριακής  πίεσης.  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  '90,  οι  Dr  Renaud και  Dr  Longeril

παρουσιάσαν τη μελέτη Lyon Heart στην οποία συμμετείχαν ασθενείς που είχαν υποστεί

οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι το 70% των ασθενών που

ακολούθησαν την Κρητικού τύπου δίαιτα επιβίωσαν, σε αντίθεση με τους ασθενείς που

ακολούθησαν την δίαιτα που συνιστούσε η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία

 Η  υψηλή  περιεκτικότητα  του  σε  αντιοξειδωτικές  ουσίες  όπως  η  βιταμίνη-Ε  και  οι

πολυφαινόλες (τυροσόλη, καμφερόλη, κερκετίνη κ.α) , βοηθά στην εξουδετέρωση των

ελεύθερων ριζών και επιτυγχάνεται η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου

του μαστού, του παχέος εντέρου του ενδομητρίου, του προστάτη . Επίσης, η υψηλή

περιεκτικότητα του σε πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε, χλωροφύλλη και καροτενοειδή μπορούν

να  ενδυναμώσουν  το  ανοσοποιητικό  μας  σύστημα.

 Πέρα  από  την  προστασία  ολόκληρου  του  πεπτικού  συστήματος  από  τον  καρκίνο,  το

ελαιόλαδο  έχει  ήπια  υπακτική  δράση  που βοηθά στην  αντιμετώπιση της

δυσκοιλιότητας. Επίσης βοηθά και σε άλλες ασθένειες όπως οι πέτρες στη χολή και

το  συκώτι  και  το  έλκος  του  στομάχου  και  του  δωδεκαδακτύλου.

  

 Σύμφωνα με την μελέτη της Dr Τριχοπούλου οι άνθρωποι που ακολουθούν την Κρητική

διατροφή  και  στα  πλαίσια  αυτά  καταναλώνουν  ελαιόλαδο  είναι  μακροβιότεροι.  Οι

αντιοξειδωτικές  ουσίες,  συμβάλλουν  στην  προστασία  των  κυττάρων  του  κεντρικού

νευρικού  συστήματος  και  του  εγκεφάλου,  παρέχοντας προστασία  από εκφυλιστικές

νόσους  όπως  το  Alzheimer  ή  ακόμα  και  το  Parkinson.

 Η  χρήση  ελαιολάδου  από  άτομα  που  πάσχουν  από  διαβήτη,  ειδικά  μη

ινσουλινοεξαρτώμενο  (διαβήτη  τύπου  ΙΙ)  βοηθά  στην  σταθεροποίηση  των  επιπέδων

γλυκόζης  αίματος  σε  χαμηλά  επίπεδα  και  την  αποτροπή  ενεργοποίησης  της

νεογλυκογενέσης στο ήπαρ. Επιπλέον, βοηθά στην μείωση της πιθανότητας εμφάνισης

διαβήτη σε σχέση με άτομα που δεν έχουν εντάξει στο διαιτολόγιο τους το ελαιόλαδο



αλλά  προτιμούν  άλλα  λιπαρά.

 Σύμφωνα  με  μελέτες,  το  μέγεθος,  το  πάχος  και  η  υφή  των  οστών  παρουσιάζουν

διαφοροποίηση σε ανθρώπους που καταναλώνουν ελαιόλαδο, λόγω της ενίσχυσης τους με

μεταλλικά  στοιχεία.  Επίσης  καλύπτει την  αναλογία κορεσμένων,  μονοακόρεστων  και

πολυακορέστων λιπαρών  που  χρειάζονται  ο  άνθρωπος  στα  πρώτα  στάδια  της

παιδικής ηλικίας και με αυτό τον τρόπο βοηθά την ομαλή ανάπτυξη του. Τέλος, είναι πιο

εύπεπτο και αφομοιώσιμο σε σχέση με άλλα λιπαρά.



2.3 Κρόκος Κοζάνης (Safroon -  Crocus sativus)

Το φυτό του κρόκου αποτελεί φυσική μετάλλαξη που συνέβη πριν από πολλά χρόνια σε 
περιοχές της Περσίας και της λεκάνης της Μεσογείου. Είναι ένα φυτό στείρο, δεν παράγει 
σπόρους και επομένως, δεν μπορεί να αναπαραχθεί εγγενώς. Η αναπαραγωγή του μπορεί να 
γίνει μόνο από τη διάσπαση και τη σπορά των βολβών του. 

Ο 

κρόκος καλλιεργείται στην Ισπανία, στη Σικελία, στο Ιράν και στο Κασμίρ, ενώ στην Ελλάδα
κυρίως στην περιοχή Κρόκος της Κοζάνης και είναι εκλεκτής ποιότητας. Αυτοφυής 
συναντάται σε χέρσους και ακαλλιέργητους αγρούς στις Κυκλάδες και κυρίως τη Σύρο, την 
Τήνο, την Μύκονο, την Αστυπάλαια και τη Δήλο.

Η καλλιέργεια του κρόκου απαιτεί ακραίες κλιματικές συνθήκες. Χρειάζεται ξηρό και θερμό 
καιρό το καλοκαίρι και κρύο τον χειμώνα. Από τα 75.000 άνθη προκύπτουν μόλις 450 
γραμμάρια, έντονα αρωματικού κρόκου. 



2.3.1 Θεραπευτικές δράσεις και χρήσεις του Σαφράν

-τονωτικό και ηρεμιστικό του στομάχου
-ανακουφιστικό και αποτοξινωτικό για το συκώτι
-σε μικρές ποσότητες καθυστερεί την εξέλιξη του γήρατος και τονώνει τον εγκέφαλο
-ανακουφίζει από ψυχιατρικές παθήσεις και ιδιαίτερα από την κατάθλιψη και την αγχώδη 
διαταραχή
-για τη στυτική δυσλειτουργία
-αναστέλλει την ανάπτυξη των ανθρώπινων παγκρεατικών καρκινικών κυττάρων, σύμφωνα 
με έρευνες
-βοηθά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της εκφύλισης της ωχρής κηλίδας
-κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ
-μειώνει τα συμπτώματα του μεταβολικού συνδρόμου
-βοηθάει στην απώλεια βάρους
-ανακουφίζει από τους πόνους της περιόδου
-δρα σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως του νευροβλαστώματος, του καρκίνου του μαστού 
και του αδενοκαρκινώματος του παχύ εντέρου
-ανακουφίζει από τους πόνους του στομάχου
-ανακουφίζει από τους πόνους των νεφρών
-διεγείρει την όρεξη και διευκολύνει την πέψη
-Μειώνει την χοληστερίνη και εμφανίζει αντιθρομβωτική δράση.
-Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
-Βοηθά σε κρίσεις άσθματος , στη ναυτία, τις πεπτικές διαταραχές και τις ενοχλήσεις κατά 
την οδοντοφυΐα .

2.3.2 Άλλες επιβεβαιωμένες μέσω πειραμάτων φαρμακευτικές 

ιδιότητες του Κρόκου είναι:

• Σε διαταραχές άγχους
• Στην ασθενοζωοσπερμία (πολύ χαμηλή κινητικότητα των σπερματοζωαρίων)
• Στην καρδιακή υπερτροφία
• Στην ηπατοτοξικότητα λόγω χημειοθεραπείας
• Στον καρκίνο του παχέος εντέρου
• Στη διαβητική νευροπάθεια
• Στη δυσμηνόρροια
• Στη στυτική δυσλειτουργία
• Στην υπέρταση
• Στις φλεγμονές
• Στον καρκίνο του ήπατος
• Στην απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας
• Στη σκλήρυνση κατά πλάκας
• Στην εξάρτηση από οπιοειδή
• Στον καρκίνο του παγκρέατος
• Στην ψωρίαση
• Σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
• Στην επούλωση τραυμάτων



2.3.3 Ο Κρόκος έχει αποδειχτεί ότι ρυθμίζει τουλάχιστον 22 

βιολογικές οδούς μέσω των ακόλουθων φαρμακολογικών

δράσεων

• Αγχολυτική
• Αντιφλεγμονώδης
• Αντικαρκινική
• Αντικαταθλιπτικη
• Αντιμεταλλαξιογόνος
• Αντιοξειδωτική
• Αντιπολλαπλασιαστική
• Αφροδισιακή
• Αποπτωτική
• Βρογχοδιασταλτική
• Αναστολέας των διαύλων ασβεστίου
• Καρδιοπροστατευτική
• Χημειοαποτρεπτική
• Χημειοθεραπευτική
• Αναστολέας της κυκλοοξυγενάσης
• Αγωνιστής υποδοχέων διεγερτικών αμινοξέων
• Υπνωτική και κατασταλτική δράση
• Υποτασική δράση
• Νευροπροστατευτική δράση
• Ανταγωνιστής υποδοχέων προσταγλανδίνης
• Αναστολέας του παράγοντα νέκρωσης όγκων Α

Σουηδικό γλυκό με βάση τον κρόκο Κοζάνης που καταναλώνεται πριν τα Χριστούγεννα. 



3 Brand και Branding 

Τόσο ο όρος  Brand όσο και ο όρος  Branding είναι από τις λέξεις που δύσκολα κανείς να

μεταφράσει  χωρίς  να προκαλέσει  εννοιολογική καταστροφή και σε κάθε περίπτωση στην

ελληνική  γλώσσα  δεν  έχουν  εισαχθεί  τα  λήμματα  ή  οι  φράσεις   που  να  μπορεύν  να

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τη στοιχειώδη εννοιολογική επάρκεια των όρων. Οπότε

στη συνέχεια οι όροι αυτοί θα χρησιμοποιούνται στην αρχική τους μορφή.

3.1 Brand

Το brand είναι η ταυτότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος, υπηρεσίας μιας επιχείρησης

και  είναι  ένας  συνδυασμός  χαρακτηριστικών,  όπως  ονομασία,  σήμα,  σύμβολο,  ένας

χρωματικός συνδυασμός ή συνθήματος (slogan). Όλα τα παραπάνω εν δυνάμει μπορούν

να συνθέσουν μια εμπορική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τους Czinkota και Ronkainen (2010), τα brand είναι συμαντικά γιατί αυτά

διαμορφώνουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και τελικά δημιουργούν την οικονομική

αξία.  Η  επωνυμία-μάρκα  είναι  ένας  βασικός  παράγοντας  για  τον  καταναλωτή  στην

απόφασή του να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. 



3.2 Branding

Το  Branding είναι  η  διαδικασία  μέσα  από  την  οποία  ένα  Brand εδραιώνεται.  Είναι  η

δημιουργία αλλά και η ανάπτυξη της ταυτότητας για ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μία εταιρεία,

ένα πρόσωπο. Τρία βασικά χαρακτηριστικά συνθέτουν αυτή τη διαδικασία.

3.2.1 Η διαφήμιση.

Είναι θαυμάσια η δημιουργία ενός μοναδικού, φιλικού προς το χρήστη brand το οποίο 
το κοινό σίγουρα κα αγκαλιάσει. Ωστόσο, αν το κοινό δεν ενημερωθεί για το brand – και
ένα μεγάλο μέρος του κοινού θα ενημερωθεί μέσω της διαφήμισης – όλη η 
προσπάθεια ανάδειξης του ονόματος θα είναι μάταιη. Καθώς οι κοινωνίες εξελίσσονται
η τοποθέτηση αλλά και η στόχευση μιας διαφήμισης αλλάζει. Ο έντυπος Τύπος και η 
Τηλεόραση παραχωρούν τις θέσεις τους στο Internet, τα Κοινωνικά Δίκτυα, στις οθόνες 
των προσκεφάλων των taxi. Στην περίπτωση δε που ο πελάτης παρουσιάσει έμεσα και 
κάποιο προφίλ κατά τη μίσθωση της μεταφοράς (περίπτωση Uber). Η διαφήμιση είναι 
και στοχευμένη.

3.2.2 Το Marketing.

Στη  διαμόρφωση  της  προσωπικότητας  του  brand και  στον  καθορισμό  του  τρόπου

παρουσίασής του στο κοινό το Marketing που συνήθως γίνεται μέσα από την εταιρεία και με

τη βοήθεια συμβούλων βοηθάει στη δημιουργία της οντότητάς του στην οποία το brand θα

εξελιχθεί.  Το  Marketing δεν  μπορεί  να  στοχεύει  μόνο  στην  πώληση.  Αρκετές  φορές

συναντάμε  στρατηγικές  Marketing που  μπορεί  να  επιτυγχάνουν  μια  κάποια  κερδοφορία,

δημιουργούν όμως πλήγμα στο brand name του προϊόντος ή της επιχείρησης.

3.2.3 Οι Δημόσιες Σχέσεις. (PR).

Οι δημόσιες σχέσεις  δημιουργούν δημοσιότητα για το  brand.  Βοηθούν την εδραίωση του

brand στην  κοινή  γνώμη.  Ο  κόσμος  ‘μιλάει’  για  το  προϊόν.  Επιλογή  πρόσληψης  ενός

Διευθύνοντα Συμβούλου σε μια μεγάλη Α.Ε. είναι το πόσο γνωστός είναι ο ίδιος στην χώρο

που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι δημόσιες σχέσεις του θα δώσουν προστιθέμενη αξία και

αναζωογονητικό  αέρα  στην  επιχείρηση.  Βέβαια  στην  Ελλάδα  πολύ  λίγες  εταιρείες

προσλαμβάνουν  Διευθύνων Συμβούλους.

3.2.4    Στοιχεία μιας brand στρατηγικής.

Εξ ορισμού μια στρατηγική brand είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο για την επιτυχή ανάπτυξη του

brand προκειμένου αυτό να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους. Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε την

μεγαλύτερη παρανόηση με μια brand στρατηγική. Το brand δεν είναι το προϊόν, το λογότυπο,



ο ιστότοπος ή το όνομα. Στην πραγματικότητα είναι περισσότερο από όλα αυτά. Είναι όλα

εκείνα  που  αισθάνεται  κανείς  άυλα.  Πολλοί  επαγγελματίες  αντιλαμβάνονται  ζωτικά

χαρακτηριστικά  του  branding περισσότερο  σαν  τέχνη  παρά  σαν  επιστήμη.  Επτά  βασικά

συστατικά αυτής της τέχνης είναι τα ακόλουθα.

3.2.4.1 Σκοπός

‘Κάθε  brand δίνει  μια  υπόσχεση.  Αλλά  σε  μια  αγορά όπου η  καταναλωτική  πίστη  είναι

χαμηλή και η δημοσιονομική επαγρύπνηση είναι υψηλή μια υπόσχεση δεν είναι αρκετή για

να ξεχωρίσει το ένα  brand από το άλλο αλλά ένας ξεκάθαρος σκοπός’, αναφέρει  ο  Allen

Adamson πρόεδρος  της  συμβουλευτικής  Landor Assocciates.  Όταν  σκοπός  είναι  πιο

συγκεκριμένος, χρησιμεύει ως αδιαφοροποίητης μεταξύ στον ανταγωνισμό. Ο σκοπός μπορεί

να προσεγγιστεί με δύο τρόπους.

 Συναρτησιακά: Αυτή η αντίληψη εστιάζει στην αξιολόγηση της επιτυχίας με όρους

εμπορικούς. π.χ. Σκοπός της επιχείρησης είναι να παράγει χρήματα.

 Ηθελημένα :  Αυτή η αντίληψη εστιάζει στην επιτυχία όπως αυτής σχετίζεται στην

ικανότητα  της  επιχείρησης  να  παράγει  χρήματα  και  να  οφελήσει  την  παγκόσμια

κοινότητα.  π.χ.  Θαυμάζουμε  μια  επιχείρηση  που  παράγει  χρήματα  με  χαμηλό

ενεργειακό αποτύπωμα.

 

3.2.4.2 Συνέπεια

Το κλειδί για τη συνέπεια είναι η αποφυγή αναφοράς σε πράγματα που δε σχετίζονται με την

ενδυνάμωση του brand της επιχείρησης. Η προσθήκη μια νέας φωτογραφίας στο Facebook τι

σημαίνει  για την επιχείρηση; Ευθυγραμμίζεται  στο μήνυμα της επιχείρησης ή απλά είναι

αστεία και πιθανά να μπερδεύει το κοινό;

Ένας  στιλιστικός  οδηγός  μπορεί  να  περικλείει  τα  πάντα.  Από  τον  τόνο  της  φωνής  των

ανθρώπων της επιχείρησης έως το χρώμα των σχημάτων που θα προβάλουν τα προϊόντα ή τις

υπηρεσίες.

3.2.4.3 Συναίσθημα

Οι πελάτες δεν δρουν πάντοτε με τη λογική.

Πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς τους καταναλωτές που αγοράζουν μία μηχανή Harley όταν

με λιγότερα χρήματα μπορούν να προμηθευτούν ένα πολύ καλύτερο μηχανικά δίκυκλο. Απλά

υπάρχει  μέσα  τους  κάποια  φωνή  που  τους  ψιθυρίζει  ‘Αγόρασε  μια  Harley’,  περήφανο

δημιούργημα του  Branding της εταιρείας. Σε μια άκρως καταναλωτική κοινωνία ο κόσμος

δεν επιθυμεί απλά να προμηθευτεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, αλλά να νιώσει πιο όμορφα



προμηθευόμενος τα παραπάνω. Να νιώσει ότι με την αγορά αυτή εντάσσεται σε μια όμορφη

οικογένεια. Κάνει μια κίνηση που τον ενεργοποιεί συναισθηματικά χτίζοντας μια καλύτερη

πορεία στη ζωή του. Γι’ αυτό αγοράζει αυτό που αγοράζει.   

3.2.4.4 Ευελιξία

Σ’  έναν  κόσμο  που  γρήγορα  αλλάζει,  οι  πωλητές  πρέπει  να  παραμένουν  ευέλικτοι  και

ενημερωμένοι. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη συνέπεια. Καθώς η συνέπεια στοχεύει

στο να θέσει τις σταθερές αξίες του brand η Ευελιξία κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις που

χτίζουν το ενδιαφέρον και διαφοροποιούν το προϊόν από τον ανταγωνισμό.

3.2.4.5 Εμπλοκή των υπαλλήλων

Ας υποθέσουμε πως το brand μιας επιχείρησης έχει ένα χαρούμενο ύφος, ανάλαφρο, και αυτό

που  εκπέμπει  είναι  κάτι  τα  νεανικό  και  το  αέρινο.  Έστω  τώρα  ότι  κάποιος  πελάτης

προσεγγίζει την εταιρεία μέσω της προβολής της σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Πόσο μεγάλη

θα ήταν άραγε η έκπληξη του επισκέπτη αν η απόκριση που λάμβανε για το όποιο ερώτημά ή

σχόλιό  του  ήταν  θαμπή,  ανιαρή,  παρωχημένης  επικοινωνιακής  προσέγγισης.  Πόσο

ανασταλτικά  δρα  επικοινωνιακά  μια  τέτοια  συμπεριφορά  αναφορικά  με  το  branding της

επιχείρησης! Οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης οφείλουν να αποτελούν μέρος του branding και

όλοι μαζί ως μια καλοσυντονισμένοι ορχήστρα να συντάσονται στο ρυθμό της επιχείρησης. 

3.2.4.6 Ανταμοιβή Πίστης.

Αν ήδη υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει μια επιχείρηση, ελκύονται από το brand name

της,  τότε  αυτοί  πρέπει  να  ανταμειφθούν  για  αυτήν  την  καταναλωτική  πίστη  από  την

επιχείρηση. Αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν και να γράψουν

στην  επιχείρηση,  θα  μιλήσουν  για  την  επιχείρηση  σε  φίλους  και  γνωστούς.  Αυτοί  οι

άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρεσβευτές της επιχείρησης που θα προσελκύσουν

νέους πελάτες και κατ’ επέκταση θα αυξήσουν την κερδοφορία της επιχείρησης.

3.2.4.7 Ανταγωνιστική Ευαισθητοποίηση

Ο ανταγωνισμός πρέπει να εκλαμβάνεται σαν μια πρόκληση βελτίωσης της στρατηγικής του

branding.  Οι  κινήσεις  του  ανταγωνισμού  πρέπει  να  προβληματίζουν  και  να  αναλύονται.

Μαθήματα  πρέπει  να  λαμβάνονται  από  μεγάλα  brand names.  Πρέπει  να  υπάρχει

επαγρύπνηση στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να επιβάλει τη

στρατηγική του γιατί τότε θα χαθεί η διαφοροποίηση του brand name.   





4   Τεχνολογία Υλοποίησης 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατείθετε η τεχνολογία υλοποίησης της εφαρμοφής. Τα διλήματα στον

κόσμο της τεχνολογίας. Η αποφυγή της κακοτοπιάς του προγραμματιστή που μπορεί να τον

εγκλοβίσει σε θωλά τοπία. Εδώ η ανάπτυξη έγινε πάνω σε στέρεες βάσεις που υπόσχονται

εγγυημένα αποτελέματα.

4.1 Είδη ιστοσελίδων

Για την καλύτερη κατανόηση της δύναμης ενός CMS, θα πρέπει να καταλάβουμε 
μερικά πράγματα για τις παραδοσιακές ιστοσελίδες. Θεωρητικά, υπάρχουν δύο 
πλευρές σε μια ιστοσελίδα: το περιεχόμενό της και η παρουσίαση του εν λόγω 
περιεχομένου. Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε μια εξέλιξη στον τρόπο με τον 

αυτά τα δύο κομμάτια αλληλεπιδρούν 9: 

• Στατικές ιστοσελίδες-Το περιεχόμενο και η παρουσίαση του είναι στο ίδιο αρχείο. 

• Ιστοσελίδες με Cascading Style Sheets (CSS)-Το περιεχόμενο και η παρουσίαση 
διαχωρίζονται. 

• Οι δυναμικές ιστοσελίδες- Και το περιεχόμενο και η παρουσίαση χωρίζεται από 
την ίδια την ιστοσελίδα. 



4.1.1 Στατικές ιστοσελίδες 

Μια ιστοσελίδα αποτελείται από ένα σύνολο οδηγιών γραμμένο σε μορφή Hypertext 
Markup Language (HTML) που λέει στον browser πώς να παρουσιάσει το 
περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Μια στατική ιστοσελίδα είναι μια ιστοσελίδα που 
εμφανίζεται στον χρήστη ακριβώς όπως είναι αποθηκευμένη. 

Ο χαρακτηρισμός ‘στατική’ σημαίνει ότι το περιεχόμενο της κάθε σελίδας είναι 
σταθερό και συγκεκριμένο, και όχι ότι δεν μπορεί να περιέχει κινούμενα στοιχεία . Η 
κατασκευή ιστοσελίδων με αυτόν τον τρόπο είναι ξεπερασμένη, αλλά υπάρχει ακόμα 
ένα μεγάλος αριθμός σχεδιαστών που χρησιμοποιεί αυτή την μέθοδο.

Σελίδες που δημιουργούνται με αυτή την μέθοδο, έχουν δύο βασικά μειονεκτήματα:

• Δύσκολο να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο. Π.χ. στην εικόνα 2,2, το περιεχόμενο 
‘This is a web page’ και η παρουσίαση του (big-bold) είναι συνδεδεμένα μεταξύ 
τους. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος των επικεφαλίδων γενικά, τότε θα 
πρέπει να αλλάξουμε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου. 

• Μεγάλο μέγεθος αρχείων. Επειδή το στυλ εμφάνισης στην παρουσίαση είναι 
ενσωματωμένο σε κάθε σελίδα, οι σελίδες είναι πολύ μεγάλες και απαιτούν πολύ 
χρόνο για να φορτωθούν. 

4.1.2 Ιστοσελίδες με CSS 

Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα των στατικών ιστοσελίδων, 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, έχουν αναπτυχθεί πιο ολοκληρωμένα web 
πρότυπα. Ένα από αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνει τη χρήση Cascading Style Sheets 



(CSS) για να ελέγχει την οπτική παρουσίαση της ιστοσελίδας. Τα CSS είναι ένας 
απλός μηχανισμός για την προσθήκη στυλ (για παράδειγμα, γραμματοσειρές, 
χρώματα, αποστάσεις γραμμών) σε έγγραφα του ιστού. Όλη αυτή η παρουσίαση της 
πληροφορίες περιέχεται συνήθως σε αρχεία που είναι ξεχωριστά από το περιεχόμενο 
και είναι επαναχρησιμοποιήσιμα σε πολλές σελίδες ενός site. 

Τα CSS περιλαμβάνουν πληροφορίες για γραμματοσειρές, περιθώρια, χρώματα, 
εικόνες φόντου κ.α.

Σελίδες που κατασκευάζονται με την χρήση CSS έχουν κάποια μεγάλα 
πλεονεκτήματα:

• Η διατήρηση και η αναθεώρηση της σελίδας είναι πολύ πιο εύκολη. Αν θέλουμε να
αλλάξουμε το μέγεθος των επικεφαλίδων, αυτό γίνεται από μόνο μια γραμμή του 
css. 

• Τα δύο αρχεία είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος, έτσι τα δεδομένα φορτώνονται πιο
γρήγορα 

• Το αρχείο css θα είναι προσωρινά αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή του 
χρήστη, και έτσι δεν θα χρειάζεται να το ‘κατεβάζει’ κάθε φορά που επισκέπτεται 
μια διαφορετική σελίδα που χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες στυλ. 

4.1.3 Δυναμικές ιστοσελίδες

Συνήθως, οι δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν κάποια βάση δεδομένων 
(database), όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ' όπου αντλούν το περιεχόμενό 
τους, ανάλογα με το τι ζητάει ο χρήστης. Η χρήση των βάσεων δεδομένων, είναι αυτή
που επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές ιστοσελίδες, 
καθώς δεν απαιτείται να επεξεργάζεται κανείς κάθε φορά την ίδια την ιστοσελίδα, 
αλλά απλά να διαχειρίζεται έμμεσα το περιεχόμενο στην βάση δεδομένων και οι 
υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα από τον "μηχανισμό"της 
ιστοσελίδας.

Ένα CMS απλοποιεί περαιτέρω τις ιστοσελίδες με την δημιουργία δυναμικών 
ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου το CMS κάνει για το περιεχόμενο, ότι κάνει το css για την
παρουσίαση.

Με αυτό τον τρόπο ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας μπορεί να ασχολείται με την 
παρουσίαση και την τοποθέτηση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα, καθώς και την 
διάταξη που έχει αυτό μέσα στον χώρο της ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μη 
εξειδικευμένα άτομα θα μπορούν να χειρίζονται πλέον μόνο το περιεχόμενο, δηλαδή 
λέξεις και εικόνες, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν καμία γλώσσα, όπως HTML και
CSS.



4.2 Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software)

4.2.1 Τι είναι Λογισμικό Ανοικτού κώδικα

Λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Source Software) ονομάζεται το λογισμικό το 
οποίο έχει δημιουργηθεί από μεγάλες κοινότητες προγραμματιστών και 
απελευθερώνουν τον πηγαίο κώδικα του ανοιχτά στον κόσμο. (Ως εκ τούτου, ο όρος 
ανοιχτού κώδικα). Ο όρος «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» εστιάζει στην ελεύθερη 
διάθεση του κώδικα, ως πρακτική επίτευξης καλύτερης ποιότητας λογισμικού.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτελούν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να 

τροποποιούν και να βελτιώνουν το λογισμικό αφού έχουν πλήρη πρόσβαση στον 

κώδικα του. Σε γενικές γραμμές το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν σημαίνει ότι 

απαραίτητα δωρεάν λογισμικό, ούτε ελεύθερο λογισμικό. Υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές άδειες χρήσης που μπορεί να συνοδεύει το λογισμικό

4.2.2 Πλεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού είναι τα εξής:

• Μείωση κόστους πληροφοριακών συστημάτων 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για όποιο σκοπό θέλουμε και σε 

• όσους υπολογιστές θέλουμε. 

• Μπορεί να αντιγραφεί και να διανεμηθεί το λογισμικό. 

• Μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε το λογισμικό αν έχουμε 

• γνώσεις προγραμματισμού. 

• Ύπαρξη πληθώρας επιλογών και δοκιμασμένων λύσεων. 

• Αξιοπιστία (το λογισμικό είναι δοκιμασμένο από πολλούς) 

• Ασφάλεια (ο κώδικας μελετάται από μεγάλο πλήθος ανθρώπων που 

• συνήθως έχουν πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, και τα σφάλματα 
διορθώνονται γρήγορα) . 



4.3 Τεχνολογίες Και Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοτόπου

4.3.1 Apache HTTP Web Server

Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του 
παγκόσμιου ιστού (web). Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, 
Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, 
TPF. Ο ρόλος του Apache είναι να αναμένει αιτήσεις από διάφορα προγράμματα – 
χρήστες (clients) όπως είναι ένας ο φυλλομετρητής (browser) ενός χρήστη και στη 
συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις “σερβίροντας” τις σελίδες που ζητούν είτε 
απευθείας μέσω μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε μέσω ενός συνδέσμου 
(link). Ο τρόπος με τον οποίο ο Apache εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις, είναι 
σύμφωνος με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol).

Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνεργαζόμενος με 
συστήματα διαχείρισης Βάσης ∆εδομένων π.χ. Oracle, MySQL. Η πρώτη του έκδοση,
γνωστή ως NCSA HTTPd, δημιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε
το 1993.Tρέχει σε έναν υπολογιστή και τον μετατρέπει σε server στο διαδίκτυο. Αυτό
σημαίνει ότι αν εσύ έχεις εγκαταστήσει τον Apache στον υπολογιστή σου και 
επιχειρήσει κάποιος να συνδεθεί σε σένα μέσω http τότε ο apache θα του απαντήσει 
αυτόματα. Μάλιστα πολλά από τα πιο διάσημα sites του κόσμου χρησιμοποιούν τον 
Apache στους υπολογιστές τους.

4.3.2 Χαρακτηριστικά Του Apache HTTP Server

Ο Apache διαθέτει ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να υποστηρίξει μια μεγάλη 
γκάμα εφαρμογών με τις οποίες και συνεργάζεται. Οι δυνατότητες του προγράμματος
αυτού καθαυτού και τα χαρακτηριστικά του δεν είναι και τόσο πολλά. Ένα από 
ταβασικότερα χαρακτηριστικά του όμως, το οποίο και του δίνει μεγάλες δυνατότητες,
είναι ότι μπορεί να προσαρμόσει επάνω του πολλές προσθήκες προγραμμάτων 
(modules), τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά 
από τα πιο γνωστά modules του Apache HTTP είναι τα modules πιστοποίησης, όπως 
για παράδειγμα τα mod_access, mod_auth, mod_digest κ.λπ. Παρέχει επίσης SSL σε 
TLS μέσω των (mod_ssl), και proxy module (mod_proxy), πραγματοποιεί 
ανακατευθύνσεις διευθύνσεων (URL rewrites) μέσω του mod_rewrite, καταγραφές 
συνδέσεων μέσω του mod_log_config, συμπίεση αρχείων μέσω του mod_gzip και 
πολλά άλλα modules τα οποία διατίθενται είτε απ’ο το Apache Software Foundation, 
είτε από τρίτες εταιρίες λογισμικού.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό – δυνατότητα του Apache HTTP, όπως έχω αναφέρω πιο 
πάνω, είναι ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Ο 



Apache HTTP υποστηρίζει επίσης αρκετές διάσημες εφαρμογές και γλώσσες 
προγραμματισμού όπως MySQL, PHP, Perl, Python κ.λπ.

Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του που κάνουν τον 
Apache τον πιο δημοφιλή Web Server από το 1996 έως τις μέρες μας. Περισσότερο 
από το 50% των ιστοχώρων του παγκόσμιου ιστού, χρησιμοποιεί τον Apache ως 
εξυπηρετητή. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν αντίστοιχα προγράμματα, όπως το 
Microsoft Internet Information Services (IIS), ο Sun Java System Web Server, ο Zeus 
Web Server κα. [1]

4.3.3 Php

Η PHP, όπου τα αρχικά σημαίνουν Hypertext PreProcessor, είναι μια γλώσσα 
συγγραφής σεναρίων (scripting language) που ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της 
HTML και εκτελείται στην πλευρά του server (server-side scripting).

Ανταγωνιστικές της τεχνολογίαςPHPείναι οι εξής γλώσσες προγραμματισμού : ASP 
της εταιρείας Microsoft, CFML της εταιρείας Allaire και JSP της εταιρείας Sun.

Το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής της, η PHP το έχει δανειστεί από την C, την Java 
και την Perl και διαθέτει και μερικά δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπός 
της γλώσσας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους web developers να δημιουργούν 
δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες.

Ακολουθεί ένα εισαγωγικό παράδειγμα :

<html><head>

<title>Παράδειγμα </title></head>

<body>

<?php echo "Γεια σας, είμαι ένα script της PHP!"; ?>

</body></html>

Προσέξτε πόσο διαφέρει από ένα CGI script που γράφεται σ’ άλλες γλώσσες, όπως η 
Perl ή η C, όπου αντί να γράψουμε ένα πρόγραμμα με πολλές εντολές για να 
δημιουργήσουμε κώδικα HTML, γράφουμε ένα HTML script με κάποιον 
ενσωματωμένο κώδικα για να κάνει κάτι, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση να 
εμφανίσει κάποιο κείμενο (μήνυμα). Ο κώδικας της PHP περικλείεται με ειδικά tags 
αρχής και τέλους για να μπορούμε να εισερχόμαστε και να εξερχόμαστε από το PHP 
mode.

Αυτό που ξεχωρίζει την PHP από μια γλώσσα όπως η JavaScript, η οποία εκτελείται 
στην πλευρά του χρήστη (client-side), είναι ότι ο κώδικάς της εκτελείται στον server. 
Αν είχαμε σ’ έναν server ένα script παρόμοιο με το παραπάνω, ο χρήστης(client) θα 
λάμβανε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του script, χωρίς να είναι σε θέση να 
γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι ο αρχικός κώδικας.



Μπορούμε ακόμη να ρυθμίσουμε (configure) τον web server ώστε να επεξεργάζεται 
όλα τα HTML αρχεία με την PHP και τότε δεν θα υπάρχει πράγματι κανένας τρόπος 
να μάθουν οι χρήστες τον κώδικά μας.[2]

4.3.4 MySQL 

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάση ανοικτού κώδικα όπως 
λέγεται (relational database management system - RDBMS) που χρησιμοποιεί την 
Structured Query Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την 
πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σε μία Βάση Δεδομένων. 

Επειδή είναι ανοικτού κώδικα οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την MySQL και να
την διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες του σύμφωνα πάντα με την γενική άδεια 
που υπάρχει. Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, την αξιοπιστία, και 
την ευελιξία που παρέχει. 

Οι περισσότεροι συμφωνούν ωστόσο ότι δουλεύει καλύτερα όταν διαχειρίζεται 
περιεχόμενο και όχι όταν εκτελεί συναλλαγές. 

Η MySQL αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και 
Windows.[3] 

4.3.5 Πλεονεκτήματα της MySQL

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , Microsoft
SQL και Oracle. H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, εύκολη
διαμόρφωση και μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος.

• Απόδοση

• Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές από αυτές τις δοκιμές δείχνουν 
ότι η MySQL είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον ανταγωνισμό.

• Χαμηλό κόστος

• Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν , με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή με 
χαμηλό κόστος , αν πάρετε εμπορική άδεια, αν απαιτείται από την εφαρμογή σας.

• Ευκολία Χρήσης

   Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL. Αν έχετε 
χρησιμοποιήσει ένα άλλο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν θα έχετε 
πρόβλημα να προσαρμοστείτε σε αυτό.

• Μεταφερσιμότητα



    Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix όπως
επίσης και στα Microsoft Windows .

Όπως και με την ΡΗΡ , μπορείτε να πάρετε και να τροποποιήσετε τον κώδικα 
προέλευσης της MySQL.[4]

4.3.6 HTML5

Η HTML5 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της κλασικής γλώσσας προγραμματισμού 
ιστοσελίδων. Το σημαντικό με αυτήν την έκδοση όμως είναι ότι επιτρέπει στους 
προγραμματιστές να δημιουργήσουν mobile web sites τα οποία να έχουν ταυτόχρονα 
πολλές από τις ιδιότητες των εφαρμογών που συναντάμε στις διάφορες πλατφόρμες 
κινητών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες έτσι στην παρουσία του διαδικτύου στην όλη 
εμπειρία με τα κινητά τηλέφωνα.

Οι εφαρμογές στα κινητά, παρέχουν επί του παρόντος μια πολύ πλουσιότερη εμπειρία
από ένα τυπικό mobile web site. Ο λόγος για τον οποίο μια εφαρμογή το επιτελεί 
αυτό είναι γιατί εγκαθίσταται πάνω στο λειτουργικό του κινητού και αξιοποιεί στο 
έπακρο τις τεχνικές δυνατότητές του. Μέχρι το HTML5, ένα mobile web site δεν 
ήταν σε θέση να το κάνει αυτό.

Σίγουρα το HTML5 δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που μία εφαρμογή μπορεί, 
δεν παύει όμως να είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του HTML5 είναι ότι μπορεί να προσφέρει GPS, κάτι 
που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο ως εργαλείο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 
διαφημίσεις στο διαδίκτυο, έτσι θα μπορείς να βρίσκεις απευθείας πόσο κοντά είναι 
ένα κατάστημα ή ένα εστιατόριο καθώς διαβάζεις μία κριτική σε ένα site. Ένα άλλο 
μεγάλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του HTML5 είναι η δυνατότητά του να επιτρέψει 
την αναπαραγωγή βίντεο σε mobile web sites χωρίς τη χρήση του Flash. Σκεφτείτε 
την Apple η οποία δεν επιτρέπει Flash, αφήνοντας έτσι τα εκατομμύρια των iPhone, 
iPod Touch και iPad να μένουν εκτός. Το HTML5 θα αποτελέσει την γέφυρα που θα 
φέρει το βίντεο σε αυτούς τους καταναλωτές.

Τώρα τι θα επιλέξουν οι εταιρείες ανάμεσα σε ένα site και μία εφαρμογή, ακόμα και 
μέσω των δυνατοτήτων που δίνει το HTML5, η εφαρμογή σίγουρα μπορεί να 
προσφέρει περισσότερα. Από την άλλη οι m-commerce sites θα είναι πάντα η πιο 
δημοφιλής οδός για τους mobile αγοραστές, πόσο μάλλον όταν θα έχει και όλα τα 
καλά του HTML5.[5]

4.3.6.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της HTML5

Όλο και περισσότερα sites μέρα με την μέρα προγραμματίζονται κατά ένα μέρος τους
σε HTML5. Ας δούμε όμως κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
HTML5.

Πλεονεκτήματα:



• Offline storage: H html5 σου δίνει την δυνατότητα να χειρίζεσαι δεδομένα ακόμη 
και αν το πρόγραμμα δεν είναι πλέον συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. 

• Geolocation: Η ικανότητα του προγράμματος να ελέγχει την τοποθεσία σου και να 
εργάζεται με βάση αυτήν. 

• Javascript: Πλήρως προγραμματιζόμενη από javascript πράγμα που σου δίνει 
τεράστια ελευθερία στην χρήση audio και video. 

• Vector γραφικά: Πλέον θα σου δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσεις απευθείας στον 
browser κατά την συγγραφή του κώδικα, ενώ μέχρι τώρα μπορούσες απλά να 
κάνεις embed αρχεία jpg, png, gif. 

• Αυτή η σχεδίαση θα μπορεί να γίνει με δύο καινούργια tag. Το πρώτο ονομάζεται 
SVG (Scalable Vector Graphics) το οποίο χρησιμοποιείτε περισσότερο για την
σχεδίαση λογοτύπων, γραφικών του interface και γενικά στατικών γραφικών. 
Το δεύτερο πρόκειται για το canvas που αντίθετα με το πρώτο χρησιμοποιείτε 
για γραφήματα από live δεδομένα, πολύπλοκα animation και παιχνίδια σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. 

Μειονεκτήματα:

• Ασυμβατότητα: Λόγω του αρχικού σταδίου της κατασκευής της γλώσσας, υπάρχει 
ακόμη φανερή ασυμβατότητα με τους φυλλομετρητές. Μόνο ο Internet 
Explorer 9 είναι πλήρως συμβατός. 

• Εξέλιξη της γλώσσας: Αρκετά "κομμάτια"της γλώσσας είναι stable αλλά λόγω του 
ότι είναι ακόμη στο στάδιο συγγραφής, πρακτικά, σημαίνει ότι μπορεί να 
αλλάξει ο κώδικας ανά πάσα στιγμή 

• Αδειοδότηση: Μεγάλο πρόβλημα προκαλεί η αδειοδότηση ορισμένων media 
δεδομένων που ως αποτέλεσμα προκαλεί την απαραίτητη μετατροπή των 
αρχείων σε μορφή αναγνωρίσιμη από τους φυλλομετρητές.[6] 

4.3.7 CSS 

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην 
κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 
εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. 
Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε 
στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας 
ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή 
προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει 
περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώμματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες 
δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα 
η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη [7]. 



4.3.8 JavaScript

Η JavaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, 
ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να μπορούν να 
επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να 
αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται.

Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα (prototype- 
based), είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα 
πρώτης τάξης. Η σύνταξή της είναι επηρεασμένη από τη C. Η JavaScript αντιγράφει 
πολλά ονόματα και συμβάσεις ονοματοδοσίας από τη Java, αλλά γενικά οι δύο αυτές 
γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ διαφορετική σημασιολογία. Οι βασικές αρχές
σχεδιασμού της JavaScript προέρχονται από τις γλώσσες προγραμματισμού Self και 
Scheme. Είναι γλώσσα βασισμένη σε διαφορετικά προγραμματιστικά παραδείγματα 
(multi-paradigm), υποστηρίζοντας αντικειμενοστρεφές, προστακτικό και 
συναρτησιακό στυλ προγραμματισμού.

Η JavaScript χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων. Tέτοια 
παραδείγματα είναι τα έγγραφα PDF, οι εξειδικευμένοι φυλλομετρητές (site-specific 
browsers) και οι μικρές εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας (desktop widgets). Οι 
νεότερες εικονικές μηχανές και πλαίσια ανάπτυξης για JavaScript (όπως το Node.js) 
έχουν επίσης κάνει τη JavaScript πιο δημοφιλή για την ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού 
στην πλευρά του διακομιστή (server-side).

4.4 Περιγραφή CMS

Ο όρος Content Management Systems (CMS, Συστήματα ∆ιαχείρισης Περιεχομένου) 
αναφέρεται στις εφαρμογές που επιτρέπουν στον πελάτη να διαχειρίζεται το δικτυακό
του περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο, συνήθως 
παρόμοιο με αυτόν της χρήσης ενός κειμενογράφου. Οι εφαρμογές διαχείρισης 
περιεχομένου επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχόμενου χωρίς να είναι απαραίτητες 
ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία ιστοσελίδων ή γραφικών, καθώς συνήθως 
τα κείμενα γράφονται μέσω κάποιων online WYSIWYG ("What You See Is What 
You Get") html editors, ειδικών δηλαδή κειμενογράφων, που επιτρέπουν τη 
μορφοποίηση των κειμένων όποτε υπάρχει ανάγκη. Οι αλλαγές του site μπορούν να 
γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεμένος στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να 
χρειάζεται να έχει εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα επεξεργασίας ιστοσελίδων, 
γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός απλού φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), ο χρήστης 
μπορεί να συντάξει ένα κείμενο και να ενημερώσει άμεσα το δικτυακό του τόπο. 

Αυτό που αποκαλούμε πολλές φορές "δυναμικό περιεχόμενο"σε ένα website δεν είναι
άλλο παρά οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο site και μπορούν να αλλάξουν 
από τους ίδιους τους διαχειριστές του μέσω κάποιας εφαρμογής, η οποία ουσιαστικά 
μπορεί να εισάγει (προσθέτει), διορθώνει και να διαγράφει εγγραφές σε πίνακες 
βάσεων δεδομένων, όπου τις περισσότερες φορές καταχωρούνται όλες αυτές οι 
πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν πολλές ξεχωριστές
ιστοσελίδες για την παρουσίαση των πληροφοριών στο site, αλλά αρκεί ένας ενιαίος 



σχεδιασμός στα σημεία όπου θέλουμε να εμφανίζεται το περιεχόμενό μας, καθώς και 
να υπάρχει ο ειδικός σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού (ASP, PHP, 
Coldfusion, Perl, CGI κ.λπ.), ο οποίος αναλαμβάνει να εμφανίσει τις σωστές 
πληροφορίες στις σωστές θέσεις

Στην προκείμενη εργασία θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου  
Joomla!.Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου, Content Management System (CMS), για τη δημοσίευση περιεχομένου
στον ιστό. Είναι στηριγμένο στο πρότυπο Model-View-Controller (MVC) που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το CMS.

Το Joomla! Είναι γραμμένο σε PHP, χρησιμοποιεί τεχνικές αντικειμενοστραφή 
προγραμματισμού (OOP) (από την έκδοση 1.5 [8]) και μοτίβα σχεδιασμού 
λογισμικού, αποθηκεύει δεδομένα σε βάση δεδομένων MySQL, MS SQL (από την 
έκδοση 2.5) ή PostgreSQL (από την έκδοση 3.0) [9] [10] και περιλαμβάνει 
λειτουργίες όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδων, οι τροφοδοσίες RSS, οι 
εκτυπώσιμες εκδόσεις σελίδων, σύντομες ειδήσεις, ιστολόγια (blogs), αναζήτηση και 
υποστήριξη πολλών γλωσσών.

Το Joomla! Χρησιμοποιεί ένα αρχείο ρυθμίσεων (configuration.php, που βρίσκεται 
συνήθως στo ριζικό φάκελο της εγκατάστασης του Joomla!) για τον έλεγχο διαφόρων
ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) των ρυθμίσεων σύνδεσης σε 
βάσης δεδομένων. Λόγω της ύπαρξης ενός αρχείου διαμόρφωσης, η μετάβαση από 
ένα διακομιστή σε άλλο είναι σχετικά απλή [11]. 

Επεκτάσεις

Οι επεκτάσεις (extensions) του Joomla επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των 
δικτυακών τόπων του Joomla. Μπορούν να διακριθούν οκτώ τύποι επεκτάσεων: 
στοιχεία, ενότητες, πρόσθετα, πρότυπα, γλώσσες, βιβλιοθήκες, αρχεία και πακέτα. 
Κάθε μία από αυτές τις επεκτάσεις χειρίζεται μια συγκεκριμένη λειτουργία. Πολλές 
από τις επεκτάσεις που δημιουργούνται από την κοινότητα Joomla! δεν είναι δωρεάν, 
αλλά απαιτούν πληρωμή για λήψη.

Eξαρτήματα

Τα εξαρτήματα (compontents) αποτελούν τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες 
επεκτάσεις. Τα περισσότερα εξαρτήματα έχουν δύο μέρη: ένα τμήμα ιστότοπου και 
ένα τμήμα διαχειριστή. Κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα Joomla, ένα εξάρτημα
καλείται να αποδώσει το κύριο σώμα της σελίδας. Τα εξαρτήματα παράγουν το 
μεγαλύτερο μέρος μιας σελίδας.

Πρόσθετα

Τα πρόσθετα (plugins) είναι εξελιγμένες επεκτάσεις, είναι ουσιαστικά χειριστές 
συμβάντων (Event Handlers). Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους του Joomla, 
μιας ενότητας ή ενός εξαρτήματος, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα συμβάν. 



Όταν ένα συμβάν ενεργοποιείται, τα plugins που είναι καταχωρημένα για την 
εκτέλεση αυτού του συμβάντος εκτελούνται. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ένα plugin για να αποκλείσει τα άρθρα που υποβλήθηκαν από το 
χρήστη και να φιλτράρει το κείμενο.

 Η γραμμή μεταξύ plugins και εξαρτημάτων μπορεί μερικές φορές να είναι λίγο 
ασαφής. Μερικές φορές τα μεγάλα ή τα προηγμένα plugins καλούνται components, 
ακόμα και αν δεν δημιουργούν μεγάλα τμήματα μιας σελίδας. Μια επέκταση 
διεύθυνσης SEF μπορεί να δημιουργηθεί ως component, παρόλο που η 
λειτουργικότητά της θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ένα μόνο plugin.

Πρότυπα

Τα πρότυπα (Templates) περιγράφουν τον κύριο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας του 
Joomla. Ενώ το CMS διαχειρίζεται το περιεχόμενο του ιστότοπου, τα templates 
καθορίζουν το στυλ, την εμφάνιση και τη διάταξη ενός ιστότοπου. [12]

Μονάδες

Οι μονάδες (Modules) είναι δυναμική ή στατική πληροφορία σε μια θέση ενός 
template Τα templates ορίζουν δυναμικές θέσεις στις οποίες μπορούν να εκχωρηθούν 
modules. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια φόρμα σύνδεσης μέσα σε 
πλαίσιο στην πλαϊνή στήλη.Μπορούν να εκχωρηθούν πολλαπλά modules σε κάθε 
θέση και η ανάθεση κάθε module μπορεί να ελέγχεται από ένα στοιχείο μενού.

Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες είναι συνήθως επιπλέον βιβλιοθήκες php που παρέχουν 
λειτουργικότητα για ένα λειτουργικό στοιχείο, λειτουργική μονάδα ή πρόσθετο για να
λειτουργούν σωστά (όπως API Google).

Πακέτα

Τα πακέτα επιτρέπουν στο χρήστη να εγκαταστήσει συνδυασμούς οποιουδήποτε 
άλλου τύπου επέκτασης που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό επιτρέπει την 
εγκατάσταση και την κατάργηση των σχετικών πακέτων με μια μόνο ενέργεια και όχι
την κατάργηση κάθε οντότητας ξεχωριστά.

4.5 Περιγραφή e-commerce

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η πράξη αγοράς ή πώλησης στο διαδίκτυο. Το 
σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιεί συνήθως το World Wide Web για 
τουλάχιστον ένα μέρος του κύκλου ζωής της συναλλαγής, αν και μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιήσει άλλες τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).



Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί με τους εξής όρους:

• Επιχειρήσεις: ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του 
αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών.

• Υπηρεσίες: ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία 
προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα 
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.

• Απόσταση: ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του 
Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.

• Επικοινωνία: ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και 
πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα
με τους συμμετέχοντες σε μια συναλλαγή η μια επιχειρηματική διαδικασία:

•  Εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business ή B2B) 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business-to-
consumer ή B2C)

Εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο 

Tο εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
για τις εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η εσωτερική χρήση εφαρμογών του 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα 
και υπηρεσίες στους πελάτες της. 

Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός ενδο-δικτύου (Intranet) 
και μπορούν να είναι: 

• επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας: Οι εφαρμογές αυτές (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, κλειστές ομάδες συζήτησης και βιντεοσυνδιάσκεψη) επιτρέπουν το 
διοικητικό συντονισμό και τη συνεχή πληροφόρηση των ομάδων, αυξάνοντας τη ροή 
των πληροφοριών και βελτιώνοντας την απόδοση των ομάδων εργασίας. 

• ηλεκτρονική δημοσίευση: Επιτρέπει την άμεση διανομή πληροφοριών σε 
ηλεκτρονική μορφή, κυρίως μέσα από ιστοσελίδες . Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα 



σε σύγκριση με την παραδοσιακή έντυπη διανομή πληροφοριών, όπως: σχεδόν 
μηδενικό κόστος, ταχύτερη μετάδοση, συνεχής ενημέρωση και αυτόματη 
αντικατάσταση πληροφοριών που έχουν πάψει να ισχύουν. 

• παραγωγικότητα των πωλήσεων: Οι εφαρμογές αυτής της κατηγορίας βελτιώνουν 
τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στην επιχείρηση και τη δύναμη πωλητών της, 
καθώς επίσης ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες της. Οι πληροφορίες αυτές 
επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή της στρατηγική και των προϊόντων της 
επιχείρησης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. [12] 

Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 

Πρόκειται για τον ταχυτέρα αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό
συμβαίνει διότι οι εφαρμογές Β2Β περιλαμβάνουν εκατομμύρια συναλλαγών, 
τεράστιες επενδύσεις, ενώ η ταχύτητα και η ακρίβεια μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες συναλλαγές 
της επιχείρησης με τους προμηθευτές αλλά με πραγματοποίηση των προμηθειών με 
ηλεκτρονικό τρόπο και πραγματοποιούνται συνήθως μέσω extranets. Ένα extranet 
αποτελείται από δύο ή περισσότερα intranets που διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω 
του Internet και δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συνδέονται σε αυτό να 
ανταλλάσουν πληροφορίες και να πραγματοποιούν συναλλαγές με ταχύτητα και με 
ασφάλεια. [12]

Οι εφαρμογές Β2Β έχουν ως στόχο να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τις διάφορες
επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα σε μια εταιρία, καθώς και να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα των συναλλαγών μεταξύ των εταιριών που συνεργάζονται. Οι εταιρίες
που χρησιμοποιούν το σύστημα Β2Β επιτυγχάνουν μείωση του κόστους, αύξηση της 
παραγωγικότητας και αύξηση των ευκαιριών συνεργασίας.

Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών (B2C)

Είναι ίσως η πιο κλασική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατ’ αναλογία θα το 
αποκαλούσαμε λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο. [12] Οι εφαρμογές B2C απευθύνονται 
στο μέσο καταναλωτή. Αυτό το είδος ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την ευρεία χρήση του διαδικτύου και τη βελτίωση των
παρερχομένων υπηρεσιών του. Το internet είναι το πιο κατάλληλο για συναλλαγές 
B2C καθώς είναι ευρέως διαθέσιμο και μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά 
προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους τύπους πιθανών πελατών. Περιλαμβάνει όλες 
τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Όπως είναι οι λιανικές 
πωλήσεις προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό 
εμπόριο B2C περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες είναι:

• Ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση

• Ηλεκτρονική υποστήριξη πωλήσεων

• Ηλεκτρονική πώληση πληροφοριών- Ηλεκτρονική διανομή προϊόντων • 
Ηλεκτρονική πώληση προϊόντων- Ηλεκτρονικά καταστήματα



• Ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών

• Ηλεκτρονική ενημέρωση και ψυχαγωγία- Ηλεκτρονική δημοσιογραφία • 
Ηλεκτρονική τραπεζική.

Νέες κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου

C2C ή Consumer-to-Consumer

Η κατηγορία αυτή αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
μεταξύ καταναλωτών (δηλ. η απ’ ευθείας πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών από 
καταναλωτή σε καταναλωτή). Αντιπροσωπευτικό και πιο διαδεδομένο παράδειγμα 
εφαρμογής αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ηλεκτρονική 
δημοπρασία σε δικτυακούς τόπους (auction sites) όπως το eBay.com. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο των auction sites είναι ότι οι τιμές των προϊόντων δεν είναι 
προκαθορισμένες αλλά διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση.

C2B ή Consumer-to-Business

Οι εφαρμογές αυτής της κατηγορίας συχνά αναφέρονται και ως reserve auction. Ο 
ενδιαφερόμενος αγοραστής καθορίζει την δική του τιμή για ένα συγκεκριμένο προϊόν 
ή υπηρεσία και ζητάει προσφορές από ένα σύνολο πωλητών. Παράδειγμα C2B 
εφαρμογής είναι το ταξιδιωτικό site Priceline.com.

B2G ή Business-to-Government

Αφορά τις συναλλαγές επιχειρήσεων με κρατικούς φορείς, όπως η καταβολή φόρων 
και η υποβολή αιτήσεων. Αυτό το είδος ηλεκτρονικού εμπορίου εξαπλώνεται 
σταδιακά και στην Ελλάδα μέσω των δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-
government)

G2C ή government-to-consumers

Αφορά τις δοσοληψίες πολιτών με κρατικούς φορείς. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το 
ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS όπου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση και να ενημερώνονται για 
την πορεία υλοποίησής της.

Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι πολλά γι’ αυτό μπορούμε να τα χωρίσουμε 
με βάση σε ποιόν επιφέρουν όφελος. Έτσι διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: οφέλη για 
τους καταναλωτές, οφέλη για τους οργανισμούς και οφέλη για την κοινωνία 
γενικότερα.

Οφέλη για τους καταναλωτές:



Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών: Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει 
στους καταναλωτές να εκτελούν κάθε είδους συναλλαγή 24 ώρες το 24ωρο, όλο το 
έτος και σχεδόν από οποιοδήποτε μέρος. Μπορούν να λάβουν λεπτομερείς 
πληροφορίες μέσα σε λίγα λεπτά καθώς δεν υπάρχει χάσιμο χρόνου και ταλαιπωρία, 
ενώ μειώνονται και οι μετακινήσεις. Η παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών 
γίνεται γρηγορότερα ενώ για μερικά προϊόντα (π.χ. ψηφιακά) η παράδοση μπορεί να 
είναι άμεση.

Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων: Προσφέρονται στους πελάτες περισσότερες επιλογές. 
Καθώς μπορούν να επιλέξουν μέσα από μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών από
περισσότερες πηγές και ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής τους, αφού έχουν τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης παγκόσμιων αγορών με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης σύγκρισης των προϊόντων αυτών. [14]

Χαμηλότερες τιμές προϊόντων: Η μείωση των τιμών των προϊόντων αποτελεί έμμεσο 
αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των συναλλαγών (κόστος παραγωγής και 
διακίνησης). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το λειτουργικό κόστος ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος είναι πολύ μικρότερο από το κόστος των αντίστοιχων φυσικών 
καταστημάτων, οδηγούμαστε στο λογικό συμπέρασμα ότι και τα προϊόντα που 
διακινούνται ή πωλούνται μέσω του διαδικτύου είναι επίσης φθηνότερα από τα 
αντίστοιχα των φυσικών καταστημάτων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης συμβάλει 
στη τόνωση του ανταγωνισμού, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
προσφορών, εκπτώσεων και την προσφορά αγαθών σε καλύτερες τιμές.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

Πρόσβαση σε νέες αγορές: Το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνει τη θέση αγοράς σε 
εθνικές και διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό όφελος καθώς δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να έχουν παγκόσμια παρουσία. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία, (και ειδικά
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), να μπορέσουν να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών 
τους σε νέες αγορές και σε καινούριο αγοραστικό κοινό.

Περιορισμός άμεσου κόστους: Η χρήση ενός ψηφιακού δικτύου για τη δημοσίευση 
και τη μετάδοση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να μειώσει το κόστος 
σε σύγκριση με την επικοινωνία και τη δημοσίευση σε έντυπη μορφή (μειώνει το 
κόστος της δημιουργίας, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και ανάκτησης 
πληροφοριών που βρίσκονται σε χαρτί). Έτσι έχουμε μείωση του κόστους μιας σειράς
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση, όπως λειτουργικό κόστος, 
κόστος προώθησης/διαφήμισης, λειτουργικό κόστος ενδοπληροφόρησης, κόστος 
επικοινωνίας με τους προμηθευτές και αυτοματοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών,
JIT (Just-In-Time) διαχείριση της αποθήκης, καθώς και το κόστος υποστήριξης των 
πελατών σε 24-ωρη βάση χωρίς την ανάγκη λειτουργίας ενός τηλεφωνικού κέντρου. 
Επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και 
διανομής των αγαθών ειδικά σε προϊόντα που μεταφέρονται ηλεκτρονικά.

Ταχύτερη παράδοση προϊόντων: Χάρη στην αμεσότητα της πρόσβασης στις νέες 
πληροφορίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει τη συντόμευση του χρόνου που 
απαιτείται για την παραγωγή και την παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών. Αυτό 



είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κλάδους που εξαρτώνται από την έγκαιρη παράδοση 
κρίσιμων πληροφοριών, όπως τα μέσα ενημέρωσης και η χρηματιστηριακή αγορά.

Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, μέσω ταχύτερης διεκπεραίωσης, τόσο των 
συναλλαγών της με τους καταναλωτές, όσο και τις επικοινωνίας με τις άλλες 
επιχειρήσεις, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους 
πλησιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες του πελάτη.

Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιταχύνουν την 
ολοκλήρωση των συναλλαγών, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία στις προμήθειες των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή με την εφαρμογή του 
συστήματος JIT (Just-In-Time), που μειώνει τα περιθώρια ανανέωσης των 
αποθεμάτων, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το κόστος παραγωγής-διάθεσης των 
προϊόντων τους. Γενικότερα ισχύει ότι όσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για την 
ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, τόσο μικρότερο απόθεμα είναι υποχρεωμένη να 
κρατά μια επιχείρηση, ώστε να μην υπάρξει διακοπή στις δραστηριότητές της. Έτσι η 
αποθήκευση των προϊόντων ανταποκρίνεται στη πραγματική ζήτηση. [12]

Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών: Το ΗΕ επιτρέπει την λεπτομερή 
παρακολούθηση και καταγραφή του αγοραστικού προφίλ των πελατών μιας 
επιχείρησης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, παροχής εξατομικευμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών σ’ αυτούς.

Οφέλη για τη κοινωνία:

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να εργάζονται στο σπίτι και
να κάνουν λιγότερες μετακινήσεις για αγορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη 
κίνηση στους δρόμους και μικρότερη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Βελτιώνει το πρόσωπο των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους προσφέροντας 
καλύτερη ποιότητα συναλλαγών με τον πολίτη και διευκολύνοντας την παροχή 
δημοσίων υπηρεσιών σ’ αυτούς όπως υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, φορολογικές 
(εφορία) κ.α. παρέχοντας εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση

Επιτρέπει τη πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές δίνοντας 
τη δυνατότητα σε άτομα από λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες να αγοράσουν 
βελτιώνοντας έτσι το βοιωτικό τους επίπεδο.

Τέλος επιτρέπει σε ανθρώπους από αναπτυσσόμενες χώρες και από αγροτικές 
περιοχές, να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που αλλιώς δε θα ήταν διαθέσιμα
για αυτούς. [15]

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Εκτός από τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, παρουσιάζει και μια σειρά από φραγμούς και κινδύνους που 
σχετίζονται με τις εμπορικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Οι σημαντικότεροι από 
αυτούς είναι:

Δυσκολία αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών: Η προετοιμασία μιας 
επιχείρησης για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι χρονοβόρα και 
δύσκολη. Η μετατροπή των υπαρχόντων διαδικασιών και εντύπων σε ηλεκτρονική 



μορφή, ο αιτούμενος υπολογιστικός εξοπλισμός (κυρίως για μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις) και το λογισμικό αποτελούν μια ένδειξη σχετικά με τους πόρους που 
πρέπει να επενδυθούν. Πέραν όμως από τα τεχνολογικά προβλήματα που μπορούν να 
ξεπεραστούν αν διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι, υπάρχουν προβλήματα που 
οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποι συχνά αντιδρούν στις αλλαγές 
και αυτό δεν αφορά μόνο το προσωπικό της επιχείρησης αλλά και τους πελάτες και 
προμηθευτές της.

Έλλειψη ασφάλειας στο Internet: Μια πολύ σημαντική συνιστώσα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι η δυνατότητα μετάδοσης ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τα στοιχεία 
πιστωτικών καρτών, με ασφάλεια. Επίσης είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
πιστοποίησης της ταυτότητας του αποστολέα, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα 
παραποίησης ή πλαστογραφίας στοιχείων από τρίτους.

Δυσκολία εκτίμησης των πλεονεκτημάτων έναντι του κόστους των νέων εφαρμογών: 
Πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτικές απέναντι στις δυνατότητες επέκτασης των 
δραστηριοτήτων τους στο χώρο του διαδικτύου λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο το άμεσο
κόστος σε σύγκριση με τα άμεσα πλεονεκτήματα, αποτυγχάνοντας να υπολογίσουν τα
μακροπρόθεσμα οφέλη. Τα πλεονεκτήματα επομένως μιας τέτοιας επένδυσης, σε 
αντίθεση με το κόστος που μπορεί να υπολογιστεί γενικά εύκολα, είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν και συνεπώς είναι δυσκολότερο να δικαιολογηθεί η αρχική επένδυση.

Στατιστικά

Το 2010, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τις υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες 
ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο [16]. Από το 2013, η Τσεχική Δημοκρατία ήταν 
η ευρωπαϊκή χώρα όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη μεγαλύτερη συμβολή 
στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) του συνολικού 
κύκλου εργασιών της χώρας παράγεται μέσω του διαδικτυακού καναλιού [17].

Μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών, η παρουσία ηλεκτρονικού εμπορίου της 
Κίνας συνεχίζει να επεκτείνεται κάθε χρόνο. Με 668 εκατομμύρια χρήστες 
Διαδικτύου, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας έφθασαν τα 253 
δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2015, αντιπροσωπεύοντας το 10% 
των συνολικών κινεζικών πωλήσεων λιανικής κατανάλωσης κατά την περίοδο αυτή 
[18]. 

Οι Κινέζοι έμποροι λιανικής πώλησης κατάφεραν να βοηθήσουν τους καταναλωτές 
να αισθάνονται πιο άνετα με ηλεκτρονικές αγορές [19]. Οι συναλλαγές ηλεκτρονικού 
εμπορίου μεταξύ Κίνας και άλλων χωρών αυξήθηκαν κατά 32% σε 2,3 
τρισεκατομμύρια γιουάν (375,8 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2012 και 
αντιπροσώπευαν το 9,6% του συνολικού διεθνούς εμπορίου της Κίνας [20]. Το 2013, 
η Alibaba είχε μερίδιο αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου 80% στην Κίνα [21]. Το 2014, 
υπήρχαν 600 εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου στην Κίνα (διπλάσιοι από αυτούς 
των ΗΠΑ), καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά στον κόσμο. [22] Η 
Κίνα είναι επίσης η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο ανά αξία 
των πωλήσεων, με εκτιμώμενο ύψος 899 δισ. Δολαρίων το 2016. [23]

Η Ινδία διαθέτει μια βάση χρηστών στο διαδίκτυο περίπου 243,2 εκατομμυρίων από 
τον Ιανουάριο του 2014. Παρά την τρίτη μεγαλύτερη βάση χρηστών παγκοσμίως, η 



διείσδυση του Διαδικτύου είναι χαμηλή σε σύγκριση με αγορές όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, αλλά αυξάνεται.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές και τις 
μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως, όχι μόνο να πωλούν στους πελάτες αλλά και να 
τους δραστηριοποιούν. [25] [26]

Το 2012, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο 
δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία. [27]

Οι κινητές συσκευές διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο μείγμα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο επίσης καλείται συνήθως το κινητό εμπόριο ή το m-
commerce. Το 2014, σύμφωνα με μια εκτίμηση, οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν 
σε κινητές συσκευές αντιπροσωπεύουν το 25% της αγοράς έως το 2017. [28]

Πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει τεράστιο όγκο επενδύσεων σε εφαρμογές για 
κινητά τηλέφωνα. Τα μοντέλα DeLone και McLean ανέφεραν ότι τρεις προοπτικές 
συμβάλλουν στην επιτυχία του ηλεκτρονικού επιχειρείν: ποιότητα του συστήματος 
πληροφοριών, ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση των χρηστών. [29]

 Δεν υπάρχει όριο χρόνου και χώρου, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες προσέγγισης 
σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και ευκαιρία να μειωθούν οι περιττοί ενδιάμεσοι 
σύνδεσμοι, μειώνοντας έτσι την τιμή κόστους [30].

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου VirtueMart

Το VirtueMart είναι μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου για το Joomla!. Επιτρέπει 
στους διαχειριστές μιας ιστοσελίδας Joomla!, τη δημιουργία ηλεκτρονικών 
καταλόγων προϊόντων, τη διαμόρφωση μεθόδων πληρωμής και αποστολής των 
προϊόντων αυτών και την ηλεκτρονική πώλησή τους.

Όπως κάθε άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος, το VirtueMart παρέχει τη 
δυνατότητα στο διαχειριστή να διαμορφώσει το κατάστημά του, να διαμορφώσει τη 
διαδικασία των πωλήσεων, να ορίσει επιλογές πληρωμής και αποστολής, να 
ταξινομήσει τα προϊόντα σε κατηγορίες και να διαχειριστεί τους πελάτες και τις 
παραγγελίες του καταστήματός του. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα στο VirtueMart και 
σε άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι ότι το VirtueMart δεν μπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνομα, παρά μόνο ως επέκταση (component) του Joomla! 

Όπως και το Joomla!, το VirtueMart δημιουργήθηκε επίσης με χρήση της PHP και 
χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων MySQL.

Σύντομη Ιστορία

Το Virtuemart αρχικά ξεκίνησε ως μια stand-alone web εφαρμογή ηλεκτρονικού 
εμπορίου με την ονομασία phpShop. Στην συνέχεια ονομάστηκε mambo-phpShop και
έγινε η πρώτη ουσιαστική e-commerce εφαρμογή για το CMS Mambo. Όταν η 
κοινότητα του Mambo αποφάσισε να μετονομάσει το Mambo σε Joomla! το 2005, ο 
δημιουργός του phpShop



Τον Σεπτέμβριο του 2009 μια νέα ομάδα άρχισε να αναπτύσσει το VirtueMart 2. Η 
νέα έκδοση κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2011. Τον Οκτώβριο του 2012, η ομάδα 
ανακοίνωσε την λήξη της υποστήριξης για το Virtuemart 1 και το Virtuemart 2 έπαψε
πλέον να διατηρεί τη συμβατότητα με το Joomla! 1.5. 

Χαρακτηριστικά

Το VirtueMart υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό προϊόντων και κατηγοριών, με τα 
προϊόντα να μπορούν να ανατίθενται σε πολλαπλές κατηγορίες. Επίσης, επιτρέπει την
πώληση ψηφιακών (downloadable) προϊόντων, και επιτρέπει τη λειτουργία 
καταλόγου, όπου οι λειτουργίες του καλαθιού αγορών είναι απενεργοποιημένες. Το 
VirtueMart υποστηρίζει πολλαπλές τιμές ανά προϊόν, που βασίζονται γύρω από 
ομάδες αγοραστών ή από ένα εύρος ποσοτήτων, και επιτρέπει τη χρήση μιας 
ποικιλίας διαφορετικών τρόπων πληρωμής.

Επειδή το VirtueMart είναι μια e-commerce λύση ανοικτού κώδικα, όλος ο κώδικας 
της εφαρμογής είναι ορατός. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές την ενημέρωση 
ή προσαρμογή της λειτουργίας του καλαθιού αγορών. Επιπλέον, το ίδιο το 
VirtueMart προσφέρει απλοποιημένα πρότυπα (που ονομάζονται ‘fly pages’) που 
δίνουν την δυνατότητα σε διάφορες σελίδες όπως το καλάθι αγορών ή οι σελίδες των 
προϊόντων να επεξεργαστούν ως πρότυπα HTML και CSS.

4.6 Υλοποίηση

4.6.1 Παραμετροποίηση του VirtueMart Πληροφορίες Καταστήματος

Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε βήμα - βήμα την προετοιμασία του site μας.

Αρχικά θα διαμορφώσουμε τις πληροφορίες του καταστήματος. Από τον πίνακα 
ελέγχου επιλέγουμε το μενού «Κατάστημα» και εμφανίζεται η καρτέλα 
«Προμηθευτής»:



Στην καρτέλα αυτή εισάγουμε τις βασικές πληροφορίες του καταστήματος, όπως την 
επωνυμία του καταστήματος και της εταιρείας, το λογότυπο του καταστήματος καθώς
και μια σύντομη περιγραφή του ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε. Επίσης, 
επιλέγουμε το κύριο νόμισμα του καταστήματός μας, αλλά και μία λίστα από τα 
νομίσματα που είναι αποδεκτά για τις ηλεκτρονικές αγορές.

4.6.2 Γενικές ρυθμίσεις VirtueMart.

Επιλέγοντας το Μενού «Ρύθμιση» από το Πίνακα Ελέγχου του VM πηγαίνουμε στις 
γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής. Εδώ διακρίνουμε εφτά κατηγορίες ρυθμίσεων 
χωρισμένες σε εφτά καρτέλες:

1. Καρτέλα «κατάστημα» (Shop).
Εδώ μπορούμε να θέσουμε το κατάστημα μας προσωρινά εκτός λειτουργίας, 
να επιλέξουμε τη χρήση του ως κατάλογο προβολής προϊόντων 
(απενεργοποίηση του καλαθιού και της ηλεκτρονικής αγοράς) καθώς και να 
ενεργοποιήσουμε αν θέλουμε την χρήση του SSL πρωτοκόλλου για 
ευαίσθητες «περιοχές» του ιστότοπού μας, όπως η σελίδα του καλαθιού και 
της διαχείριση χρηστών. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τη χρήση 
πολυγλωσσικού περιεχομένου εάν επιθυμούμε το κατάστημα να είναι 
διαθέσιμο σε περισσότερες από μία γλώσσες. 

2. Καρτέλα «Ορατό κατάστημα» (Shopfront).
Εδώ υπάρχουν επιλογές που αφορούν την δομή και το περιεχόμενο του 
καταστήματος και χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες. Τις ρυθμίσεις πυρήνα 
(ενεργοποίηση επιλογής «σύσταση σε φίλο», δυνατότητα εμφάνισης σε μορφή
εκτύπωσης, ορισμός χρονικού ορίου για την εμφάνιση των πρόσφατων 
προϊόντων, ορισμός μονάδων μέτρησης βάρους και διαστάσεων, χρήση 
κουπονιών εκπτώσεων), τις ρυθμίσεις επιλογών ενέργειας όταν το προϊόν δεν 
είναι διαθέσιμο (αν θα στέλνεται ενημέρωση χαμηλού stock, αν το προϊόν θα 
είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατόπιν παραγγελίας ή αν παύει να εμφανίζεται



στον κατάλογο) και τις ρυθμίσεις του συστήματος κριτικών και 
βαθμολογήσεων (ποια κατηγορία χρηστών θα μπορεί να σχολιάζει και να 
βαθμολογεί και σε ποιους χρήστες θα είναι ορατά τα αποτελέσματα). 

3. Καρτέλα «Πρότυπα» (Templates).
Εδώ υπάρχουν επιλογές που αφορούν τη χρήση και τη διαμόρφωση του 
προτύπου και του ύφους (layout) του VirtueMart. Μπορούμε να επιλέξουμε το
πρότυπο εμφάνισης του καταστήματος και των κατηγοριών (υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης διαφορετικού προτύπου στο κατάστημα και στο υπόλοιπο 
περιεχόμενο του site), να αλλάξουμε το ύφος της σελίδας των προϊόντων, να 
ορίσουμε τον αριθμό κατηγοριών ανά γραμμή και να επιλέξουμε αν θα 
εμφανίζονται οι υποκατηγορίες και οι κατασκευαστές.

4. Καρτέλα «Τιμολόγηση».
Στην καρτέλα αυτή διαμορφώνουμε τον τρόπο με τον όποιο θα εμφανίζονται 
οι τιμές των προϊόντων, οι φόροι και οι εκπτώσεις. 

5. Καρτέλα «Ταμείο» (Checkout).
Εδώ βρίσκονται οι ρυθμίσεις που αφορούν την περιοχή του ιστοτόπου όπου 
διενεργείται η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας από το χρήστη – 
πελάτη. Μπορούμε να επιλέξουμε αν επιθυμούμε να διενεργούν παραγγελίες 
μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες (για μεγαλύτερη ασφάλεια) ή αν υπάρχει η 
δυνατότητα παραγγελίας από οποιονδήποτε. Επίσης μπορούμε να 
διαμορφώσουμε την εμφάνιση της σελίδας του ηλεκτρονικού καλαθιού με 
ρυθμίσεις όπως η προβολή μικρογραφιών των προϊόντων, η εμφάνιση 
αναδυόμενου παραθύρου με την εντολή «προσθήκη στο καλάθι», η εμφάνιση 
συναφή προϊόντων κα. 

6. Καρτέλα «Ρυθμίσεις ταξινόμησης προϊόντων».
Στην καρτέλα αυτή επιλέγουμε τα διαθέσιμα πεδία για την ταξινόμηση της 
λίστας προϊόντων και κατηγοριών καθώς και τα διαθέσιμα πεδία για την 
αναζήτηση. 

7. Καρτέλα “SEO” (Search Engine Optimization).
Τέλος, στην καρτέλα SEO μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ορισμένες 
ρυθμίσεις SEO για το VirtueMart. 

4.6.3 Μέθοδοι αποστολής

Πριν ξεκινήσουμε την λειτουργία του καταστήματός μας, θα πρέπει να αποφασίσουμε
με ποιες μεθόδους θα αποστέλλουμε τα προϊόντα στους πελάτες μας και να 
δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες μεθόδους αποστολής στο VirtueMart.

Οι τρόποι αποστολής των προϊόντων θα είναι οι εξής:

1   Παραλαβή από το κατάστημα (ο πελάτης θα ενημερώνεται όταν το προϊόν 
είναι διαθέσιμο στο 
κατάστημα και θα το παραλαμβάνει ο ίδιος) 



2  Δωρεάν αποστολή κατ’ οίκον από την εταιρεία μας στις δύο μεγαλύτερες πόλεις
του νομού 
Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Μεσσήνη). 

3 Αποστολή με μεταφορική εταιρεία με ανάλογη επιβάρυνση. 
Για να δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες μεθόδους στο VirtueMart πηγαίνουμε 
στην περιοχή διαχείρισης του VirtueMart και επιλέγουμε το Μενού 

Κατάστημα | Μέθοδοι αποστολής (στο Μενού αριστερά από τον Πίνακα 
Ελέγχου). 

Πατώντας το κουμπί νέο εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας μιας νέας μεθόδου. Στην 
καρτέλα «Πληροφορίες μεθόδου αποστολής» συμπληρώνουμε την ονομασία της 
μεθόδου και σε ποιες ομάδες χρηστών θα είναι διαθέσιμοι (στην συγκεκριμένη 
περίπτωση σε όλους).

Στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» συμπληρώνουμε τους κανόνες που αφορούν την 
συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής:



Για παράδειγμα, στην «Δωρεάν Μεταφορά», θα επιλέξουμε το εύρος Τ.Κ. μεταξύ 
24100 (Τ.Κ. Καλαμάτας) και 24200 (Τ.Κ. Μεσσήνης) ώστε η δωρεάν μεταφορά να 
είναι διαθέσιμη μόνο για αυτές τις περιοχές.

4.6.4 Μέθοδοι πληρωμών

Στην συνέχεια θα επιλέξουμε τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμών για το κατάστημά 
μας. Οι τρεις βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές 
ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι η αντικαταβολή όπου η πληρωμή όλου του ποσού 
γίνεται κατά την παράδοση της παραγγελίας (οι εταιρείες Courier συνήθως χρεώνουν 
επιπλέον αυτήν την υπηρεσία), η πληρωμή με πιστωτική – χρεωστική κάρτα μέσω 
κάποιας συνεργαζόμενης τράπεζας, όπου γίνεται η χρήση web-service για την 
επικοινωνία του ηλεκτρονικού καταστήματος με την τράπεζα και η πληρωμή μέσω 
PayPal όπου η εταιρεία και ο πελάτης θα πρέπει να κατέχουν PayPal λογαριασμό.

Για να δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες μεθόδους στο VirtueMart πηγαίνουμε στο 
Μενού Κατάστημα | Μέθοδοι πληρωμών.

4.6.5 Κατηγορίες προϊόντων

Για την εύκολη αναζήτηση των προϊόντων και την διευκόλυνση των πελατών είναι 
απαραίτητη η κατηγοριοποίηση των προϊόντων. Η δημιουργία ενός κατάλληλα 

σχεδιασμένου δένδρου κατηγοριών, και η προσθήκη των προϊόντων στις κατάλληλες 
κατηγορίες είναι ένας παράγοντας που θα κρίνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα 



του καταλόγου μας και θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του 
καταστήματός μας.

Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατηγοριών 
πολλαπλών επιπέδων. Ωστόσο μία δομή με δύο ( ή το πολύ τρία) επίπεδα είναι η 
πλέον κατάλληλη, αφού αφενός επιτρέπει την σωστή ταξινόμηση των προϊόντων, 
αφετέρου καθιστά πιο γρήγορη τη πρόσβαση των πελατών στο προϊόν χωρίς να 
κουράζει με συνεχείς υποκατηγορίες και υπομενού.

Δημιουργία κατηγορίας.

Για να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία προϊόντων πηγαίνουμε στο Μενού 
Προϊόντα | Κατηγορίες προϊόντων και πατάμε Νέο.



Στην καρτέλα «Κατηγορία» συμπληρώνουμε τον όνομα της κατηγορίας, μια σύντομη
περιγραφή και τις λεπτομέρειες που αφορούν την εμφάνιση της κατηγορίας και των 

προϊόντων της και το επίπεδο της κατηγορίας (κατηγορία κορυφαίου επιπέδου ή 
υποκατηγορία).

Τέλος στην καρτέλα «εικόνες» επιλέγουμε τις εικόνες με τις οποίες θα συνδεθεί η 
κατηγορία.



4.6.6 Εισαγωγή προϊόντων

Αφού δημιουργήσαμε τις απαραίτητες κατηγορίες προϊόντων, μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην προσθήκη προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η 
εισαγωγή προϊόντων γίνεται από το Μενού Προϊόντα | Νέο όπου εμφανίζει την οθόνη
προσθήκης νέου προϊόντος:

Η οθόνη προσθήκης νέου προϊόντος περιέχει έξι καρτέλες: Πληροφορίες προϊόντος, 
περιγραφή προϊόντος, κατάσταση προϊόντος, Διαστάσεις και βάρος προϊόντος, 
Εικόνες προϊόντος και Προσωπικά πεδία.

Στην καρτέλα Πληροφορίες προϊόντος, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι:

 Δημοσιευμένο: Αυτό το πεδίο είναι προεπιλεγμένο. Αν δεν θέλουμε το προϊόν να 
δημοσιευτεί μπορούμε να το αποεπιλέξουμε. 

Κωδικός SKU: Ο κωδικός SKU (Stock Keeping Unit) είναι ένας μοναδικός κωδικός 
κλειδί πουαποδίδεται σε όλα τα προϊόντα και συμβάλει στην ευκολότερη ταξινόμηση 
της αποθήκης. Συνήθως, σε μεγάλα καταστήματα, ως κωδικός SKU χρησιμοποιείται 
το barcode του προϊόντος. Για το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα θα 
χρησιμοποιήσουμε ως SKU έναν εξαψήφιο κωδικό που κατέχει κάθε προϊόν της 
αποθήκης του φυσικού καταστήματος. 

Όνομα προϊόντος: Εδώ εισάγεται ο τίτλος του προϊόντος ο οποίος πρέπει να είναι 
περιεκτικός αλλά λιτός. 



Κατηγορίες προϊόντων: Σε αυτή τη λίστα επιλέγουμε τις κατηγορίες προϊόντων στις 
οποίες θα εντάξουμε το προϊόν. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλαπλές κατηγορίες 
πατώντας το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντας τις κατηγορίες που επιθυμούμε. 

Τιμή κόστους: Εδώ συμπληρώνουμε την αρχική τιμή του προϊόντος χωρίς την 
εφαρμογή φόρων ή εκπτώσεων και επιλέγουμε από τη λίστα δεξιά το νόμισμα. 

 Τελική τιμή: Η τελική τιμή είναι η τιμή μετά την προσθήκη των κανόνων 
φορολόγησης (πχ. Φ.Π.Α). Την τιμή αυτή δεν χρειάζεται να την επιλέξουμε αφού θα 
υπολογιστεί αυτόματα με βάση τον κανόνα φορολόγησης που έχουμε ορίσει. 

Στην καρτέλα Περιγραφή Προϊόντος υπάρχουν δύο πεδία εισαγωγής: 

Σύντομη περιγραφή η οποία θα εμφανίζεται στην λίστα των προϊόντων. 

Περιγραφή προϊόντος η οποία θα είναι εκτενέστερη και θα εμφανίζεται μόνο στην 
σελίδα 
«πληροφορίες προϊόντος». 

 

Στην καρτέλα Κατάσταση Προϊόντος υπάρχουν οι επιλογές: 

Σε διαθεσιμότητα όπου συμπληρώνουμε το αριθμό των τεμαχίων που υπάρχουν στην 
αποθήκη μας. 

Ελάχιστη ποσότητα αγοράς: Η ελάχιστη ποσότητα που μπορούν οι πελάτες να 
αγοράσουν από αυτό το προϊόν σε κάθε παραγγελία. 

 Μέγιστη ποσότητα αγοράς: Η μέγιστη ποσότητα που μπορούν οι πελάτες να 
αγοράσουν από αυτό το προϊόν σε κάθε παραγγελία. 



Στην καρτέλα Διαστάσεις και βάρος προϊόντος επιλέγουμε τις διαστάσεις (μήκος, 
πλάτος, ύψος) του προϊόντος και την μονάδα μέτρησης (πχ. μέτρα), καθώς και το 
βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες εάν ο υπολογισμός του κόστους 
μεταφοράς γίνεται ανάλογα με τις διαστάσεις και το βάρος των προϊόντων.

Στην καρτέλα Εικόνες προϊόντος μπορούμε να εισάγουμε την εικόνα του προϊόντος 
και την μικρογραφία του. Η μικρογραφία δημιουργείται αυτόματα από το VirtueMart 
μόλις εισαχθεί η κανονική εικόνα.



Τέλος στην καρτέλα Προσωπικά πεδία μπορούμε να ορίσουμε ειδικά πεδία που 
αφορούν το προϊόν, για παράδειγμα το μέγεθος ή το χρώμα ενός προϊόντος (πχ. ένα 
ρούχο) και τις τιμές που μπορούν αυτά τα πεδία να λάβουν.

4.7 User Interface / User Experience

4.7.1 User Interface (UI)

Ο σχεδιασμός διεπαφής χρήστη (UI), αφορά συγκεκριμένα το σχεδιασμό 
διαδραστικών στοιχείων και ως εκ τούτου ζει σχεδόν αποκλειστικά σε ψηφιακά μέσα,
όπως σε υπολογιστή, tablet ή smartphone. Τα διαδραστικά στοιχεία, όπως τα 
πτυσσόμενα μενού, τα πεδία φόρμας, τα στοιχεία με δυνατότητα κλικ, τα κινούμενα 
στοιχεία, το styling κουμπιών κ.α. είναι όλα κρίσιμα εργαλεία για τους σχεδιαστές UI.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια του σχεδιασμού UI ως 
οικοδόμηση και επέκταση του γραφικού σχεδιασμού, στο επίπεδο που σχετίζεται με 
τον τρόπο που τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε και αλληλεπιδρούμε μοιάζουν.

Γενικά, ο στόχος του σχεδιασμού περιβάλλοντος χρήστη είναι να παραχθεί μια 
διεπαφή, η οποία να διευκολύνει, αποδοτικά και φιλικά, τον χρήστη να χειρίζεται μια 
μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό γενικά 
σημαίνει ότι ο χειριστής πρέπει να παρέχει την ελάχιστη εισροή για να επιτύχει την 
επιθυμητή έξοδο και επίσης ότι το μηχάνημα ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες εξόδους 
στον άνθρωπο.



Με την αυξημένη χρήση των προσωπικών υπολογιστών και τη μείωση της παρουσίας
βαρέων μηχανών στην καθημερινότητα, ο όρος διεπαφή χρήστη θεωρείται γενικά ότι 
είναι ο γραφικός σχεδιασμός μιας διεπαφής χρήστη, ενώ για παράδειγμα η σχεδίαση 
ενός βιομηχανικού πίνακα ελέγχου αναφέρεται ως διεπαφή ανθρώπου-μηχανής.

Οι πρωτογενείς μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό διεπαφών 
περιλαμβάνουν πρωτότυπα και προσομοίωση.

Τυπικός σχεδιασμός διεπαφής ανθρώπου-μηχανής αποτελείται από τα ακόλουθα 
στάδια: προδιαγραφές αλληλεπίδρασης, προδιαγραφές λογισμικού διασύνδεσης και 
πρωτότυπα:

• Οι συνήθεις πρακτικές για τις προδιαγραφές αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν το 
σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη, τον σχεδιασμό με γνώμονα τη δραστηριότητα,
τον σχεδιασμό βασισμένο σε σενάρια, τον σχεδιασμό ανθεκτικότητας.

• Οι συνήθεις πρακτικές για τις προδιαγραφές του λογισμικού διασύνδεσης 
περιλαμβάνουν περιπτώσεις χρήσης και περιορίζουν την εφαρμογή μέσω 
πρωτοκόλλων αλληλεπίδρασης (με σκοπό την αποφυγή σφαλμάτων χρήσης).

• Οι συνήθεις πρακτικές για τη δημιουργία πρωτοτύπων βασίζονται σε διαδραστικό 
σχεδιασμό που βασίζεται σε βιβλιοθήκες στοιχείων διεπαφής (έλεγχοι, διακόσμηση
κ.λπ.).

4.7.1.1 Ποιότητα

Όλες οι διεπαφές πρέπει να έχουν οκτώ ιδιότητες ή χαρακτηριστικά:

• Σαφήνεια Η διεπαφή αποφεύγει την ασάφεια καθιστώντας τα πάντα σαφή μέσω της
γλώσσας, της ροής, της ιεραρχίας και των μεταφορών μέσω των οπτικών 
στοιχείων.

• Concision [31] Είναι εύκολο να κατασταθεί μία διασύνδεση σαφής με υπερβολική 
διευκρίνιση και επισήμανση των πάντων, αλλά αυτό οδηγεί σε υπερφόρτωση της  
διεπαφής, όπου υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην οθόνη την ίδια στιγμή. Εάν 
υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην οθόνη, η εύρεση αυτού που ψάχνετε είναι 
δύσκολη και έτσι η διεπαφή γίνεται κουραστική για χρήση. Η πραγματική 
πρόκληση για τη δημιουργία μιας εύχρηστης διασύνδεσης είναι να καταστεί 
συνοπτική και σαφής ταυτόχρονα.

• Εξοικείωση [32] Ακόμη και αν κάποιος χρησιμοποιεί μια διεπαφή για πρώτη φορά,
ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι οικεία. 

• Ανταπόκριση [33] Μια καλή διεπαφή δεν πρέπει να έχει υποτονική αίσθηση. Αυτό 
σημαίνει ότι η διασύνδεση θα πρέπει να παρέχει καλή πληροφόρηση στο χρήστη 
σχετικά με το τι συμβαίνει και κατά πόσον η εισαγωγή του χρήστη γίνεται με 
επιτυχία.

• Συνοχή [34] Η διατήρηση της διεπαφής σας σε όλη την εφαρμογή είναι σημαντική 
επειδή επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίζουν τα πρότυπα χρήσης.



• Αισθητική Ενώ δεν χρειάζεται να κάνετε μια διεπαφή ελκυστική για να κάνει τη 
δουλειά της, κάνοντας την όμως ο χρόνος που ξοδεύουν οι χρήστες σας 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σας περνάει πιο ευχάριστα. 

• Αποτελεσματικότητα Ο χρόνος είναι χρήμα και μια διεπαφή πρέπει να κάνει τον 
χρήστη πιο παραγωγικό μέσω συντομεύσεων και καλής σχεδίασης.

• Συγχώρεση Μια καλή διεπαφή δεν πρέπει να τιμωρεί τους χρήστες για τα λάθη 
τους, αλλά πρέπει να παρέχει τα μέσα για να τα διορθώσει.

Αρχή της ελάχιστης έκπληξης

Η αρχή της ελάχιστης έκπληξης (POLA) είναι μια γενική αρχή στο σχεδιασμό όλων 
των διεπαφών. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να δίνουν την 
προσοχή μόνο σε ένα πράγμα τη φορά [35], οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι το 
στοιχείο της εκπληξης θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.

4.7.2 User Experience

Η Εμπειρία Χρήστη, UserExperience (UX), αναφέρεται στα συναισθήματα και την 
στάση ενός ατόμου σχετικά με τη χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, συστήματος 
ή υπηρεσίας. 

Επιπλέον, αναφέρεται στις αντιλήψεις ενός ατόμου για πτυχές του συστήματος όπως 
η χρησιμότητα, η ευκολία χρήσης και η αποτελεσματικότητα. Η εμπειρία του χρήστη 
μπορεί να θεωρηθεί υποκειμενική ως προς το βαθμό που αφορά την ατομική 
αντίληψη και τη σκέψη σε σχέση με το σύστημα.

The field of user experience design is a conceptual design discipline and has its roots 
in human factors and ergonomics, a field that, since the late 1940s, has focused on the 
interaction between human users, machines, and the contextual environments to 
design systems that address the user's experience.[36] With the proliferation of 
workplace computers in the early 1990s, user experience started to become a concern 
for designers. It was Donald Norman, a user experience architect, who coined the 
term "user experience", and brought it to a wider audience.[37]

Η εμπειρία χρήστη είναι δυναμική καθώς τροποποιείται συνεχώς με την πάροδο του 
χρόνου λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών χρήσης και των μεμονωμένων 
αλλαγών στο σύστημα.Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία ενός
χρήστη με ένα σύστημα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών 
έχουν ταξινομηθεί σε τρεις κύριες κατηγορίες: την κατάσταση του χρήστη και την 
προηγούμενη εμπειρία του, τις ιδιότητες του συστήματος και το πλαίσιο χρήσης 
(κατάσταση). [38]

4.7.3 Ευχρηστία 

https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman
https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience
https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Ergonomics
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_factors
https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_design


Η ευχρηστία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εύκολα μπορεί κάποιος χρήστης να
έχει πρόσβαση στα στοιχεία ενός συγκεκριμένου προγράμματος με τη μέγιστη δυνατή
ευκολία. Η ευχρηστία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για τους χρήστες  καθώς 
εξασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να μαθαίνει το σύστημα
με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και μέγιστη ευκολία. Η ευχρηστία βασίζεται σε 
διάφορους παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση ενός 
προϊόντος με καλύτερη και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη.

4.7.4 Ικανότητα μάθησης

Η ικανότητα μάθησης αναφέρεται στη διαδικασία που καθορίζει πόσο εύκολα μπορεί 
να προσαρμοστεί ένας χρήστης και να μάθει πώς να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη 
διεπαφή ενός προϊόντος. Η ροή εργασίας του προϊόντος πρέπει να είναι ομαλή ώστε 
να αποφεύγεται το χάος λόγο πολλαπλών ενεργειών

4.7.5 Ταχύτητα / Απόδοση 

Ένα σύστημα πρέπει να είναι γρήγορο και εξαιρετικά βελτιστοποιημένο ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να αλληλεπιδράσει με την διεπαφή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 
χωρίς παράγοντες όπως η καθυστέρηση λόγο φόρτωσης / ανάκτησης περιεχομένου.

Κάθε φορά που ένας χρήστης χρησιμοποιεί ένα σύστημα, έχει διακριτές απόψεις 
σχετικά με την εμπειρία που είχε κατά τη χρήση του συστήματος ανάλογα με τις 
γνώσεις και τη συμπεριφορά του. Είναι απολύτως απαραίτητο να εξετάσουμε το 
σύνολο των απόψεών και των σχολίων χρηστών, για να γεμίσουμε τα κενά και να 
δημιουργήσουμε μια πιο ελκυστική και καλύτερη διασύνδεση χρήστη . [39]

4.7.6 Προσβασιμότητα

Η προσβασιμότητα ενός συστήματος περιγράφει την ευκολία χρήσης και κατανόησης. Όσον
αφορά  τον  σχεδιασμό  UX,  μπορεί  επίσης  να  σχετίζεται  με  τη  συνολική  κατανόηση  των
πληροφοριών και των χαρακτηριστικών. Βοηθά στη σμίκρυνση της καμπύλης μάθησης που
σχετίζεται με το σύστημα. Η προσβασιμότητα σε πολλά περιβάλλοντα μπορεί να σχετίζεται
με την ευκολία χρήσης για τα άτομα με αναπηρίες.[40].

4.7.7 Εύρεση και διαχείριση

Η ευκολία εύρεσης είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για την αρχιτεκτονική 
των πληροφοριών. Εάν οι χρήστες δεν μπορούν να βρουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες χωρίς περιήγηση, αναζήτηση ή ερώτηση, τότε η εύρεση της 
αρχιτεκτονικής των πληροφοριών αποτυγχάνει. Η πλοήγηση πρέπει να είναι σαφής 
για να διευκολύνει την εύρεση του περιεχομένου.



4.7.8 Δόμή, οργάνωση και επισήμανση

Η δομή μειώνει τις πληροφορίες στις βασικές μονάδες δόμησης και στη συνέχεια τις 
συνδέει μεταξύ τους. Η οργάνωση περιλαμβάνει την ομαδοποίηση αυτών των 
μονάδων με διακριτικό και ουσιαστικό τρόπο. Η σήμανση σημαίνει τη χρήση της 
κατάλληλης διατύπωσης για την υποστήριξη της εύκολης πλοήγησης και της 
εύρεσης.

Ο σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη ενσωματώνει τις περισσότερες ή όλες τις παραπάνω 
μεθόδους για να επηρεάσει θετικά τη συνολική εμπειρία ενός ατόμου με ένα 
συγκεκριμένο διαδραστικό σύστημα και τον παροχέα του. Ο σχεδιασμός UX 
καθορίζει μια αλληλουχία αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός χρήστη (μεμονωμένου 
ατόμου) και ενός συστήματος, εικονικού ή φυσικού, σχεδιασμένου να ανταποκρίνεται
ή να υποστηρίζει τις ανάγκες και τους στόχους των χρηστών, κυρίως ικανοποιώντας 
τις απαιτήσεις συστημάτων και τους οργανωτικούς στόχους.

4.7.9 Γενική διαδικασία σχεδιασμού

Κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για έναν πελάτη, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι σχεδιαστές να βρίσκονται στην ίδια σελίδα με τον πελάτη. 
Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται, τα σχέδια που εκτελούνται πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν το τελικό προϊόν. Πρέπει να γίνει αυστηρή ανάλυση πριν 
προχωρήσετε στο στάδιο του σχεδιασμού και, στη συνέχεια, πολλές δοκιμές για τη 
βελτιστοποίηση της τοποθέτησης σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα ώστε να 
διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι κορυφαίες εταιρίες ψηφιακού 
μάρκετινγκ συνδυάζουν τρία στοιχεία για να παρέχουν στον πελάτη το καλύτερο 
προϊόν απόκρισης.

Αυτά είναι:

• Έρευνα για το κοινό-στόχο

• Κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας

• Out of the box thinking

Καταιγισμός ιδεών και οι δοκιμές τους οδηγούν τελικά στην ολοκλήρωση του 
σχεδιασμού για τους πελάτες τους. Ας δούμε λεπτομερώς τη διαδικασία βήμα προς 
βήμα:

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα

Ο σχεδιαστής UX πρέπει να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για τους ανθρώπους, τις 
διαδικασίες και τα προϊόντα πριν από τη φάση του σχεδιασμού. Οι σχεδιαστές 



μπορούν να το κάνουν αυτό σε συνάντηση με τους πελάτες ή τους ενδιαφερόμενους 
συχνά για να γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσεις τους ή διεξάγοντας συνεντεύξεις με 
τους χρήστες στο σπίτι ή τους χώρους εργασίας τους. Αυτό το είδος ποιοτικής 
έρευνας βοηθά τους σχεδιαστές να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που 
εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών.

• Ετοιμαστείτε να σχεδιάσετε

Μετά την έρευνα, ο σχεδιαστής πρέπει να έχει κατανοήσει τα δεδομένα που έχουν 
συλλεχθεί. Συνήθως αυτό γίνεται μέσω της μοντελοποίησης των χρηστών και του 
περιβάλλοντος τους. 

Η μοντελοποίηση χρήστη ή χρηστών είναι σύνθετα αρχέτυπα που βασίζονται σε 
πρότυπα συμπεριφοράς που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Τα αρχέτυπα αυτά παρέχουν στους σχεδιαστές έναν ακριβή τρόπο σκέψης και 
επικοινωνίας σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται οι ομάδες χρηστών, πώς 
σκέφτονται, τι θέλουν να ολοκληρώσουν και γιατί. [41] Μόλις δημιουργηθούν, 
βοηθούν τον σχεδιαστή να κατανοήσει τους στόχους των χρηστών σε συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια των ιδεών και για 
της επικύρωσης των σχεδιαστικών εννοιών. Άλλοι τύποι μοντέλων περιλαμβάνουν 
μοντέλα ροής εργασίας, τεχνητά μοντέλα και φυσικά μοντέλα.

• Σχέδιο
Όταν ο σχεδιαστής έχει μια σταθερή αντίληψη για τις ανάγκες και τους στόχους του 
χρήστη, αρχίζει να σχεδιάζει τα πλαίσια αλληλεπίδρασης (επίσης γνωστά ως 
wireframes). 

Αυτό το στάδιο καθορίζει τη δομή των διατάξεων οθόνης, καθώς και τη ροή, τη 
συμπεριφορά και την οργάνωση του προϊόντος. Καθώς το πλαίσιο αλληλεπίδρασης 
καθιερώνει μια συνολική δομή για τη συμπεριφορά, μια παράλληλη διαδικασία 
επικεντρώνεται στα οπτικά και βιομηχανικά σχέδια. Το πλαίσιο οπτικού σχεδιασμού 
ορίζει τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας, την οπτική γλώσσα και το οπτικό στυλ. [42]

Μόλις δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο, τα wireframes μεταφράζονται από 
σχεδιαζόμενους πίνακες ιστογραμμάτων σε προβολές πλήρους ανάλυσης που 
απεικονίζουν τη διεπαφή χρήστη σε επίπεδο εικονοστοιχείων. Σε αυτό το σημείο, 
είναι κρίσιμο για την ομάδα προγραμματισμού να συνεργαστεί στενά με τον 
σχεδιαστή. Η εμπλοκή τους είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός τελικού 
σχεδιασμού που θα κατασκευαστεί.

• Δοκιμάστε και επαναλάβετε
Ο έλεγχος ευχρηστίας πραγματοποιείται μέσω πρωτοτύπων (χαρτιού ή ψηφιακής). Οι
χρήστες-στόχοι λαμβάνουν διάφορα καθήκοντα για να επιτελέσουν στα πρωτότυπα. 
Οποιαδήποτε ζητήματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες συλλέγονται 
ως σημειώσεις και οι σημειώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να γίνουν αλλαγές στο 
σχεδιασμό και να επαναληφθεί η φάση της δοκιμής [43]. Ο έλεγχος ευχρηστίας είναι, 
στον πυρήνα του, ένα μέσο για την "αξιολόγηση, όχι τη δημιουργία". [44]



Ο κύριος στόχος των σχεδιαστών UX είναι να επιλύσουν τα προβλήματα των τελικών
χρηστών και έτσι η ικανότητα επικοινωνίας του σχεδιαστή με τους ενδιαφερόμενους 
και τους προγραμματιστές είναι κρίσιμη για την απόλυτη επιτυχία του σχεδιασμού. 
Όσον αφορά τα έγγραφα προδιαγραφών UX, οι απαιτήσεις αυτές εξαρτώνται από τον
πελάτη ή τον οργανισμό που εμπλέκεται στο σχεδιασμό ενός προϊόντος. 

Ανάλογα με τον τύπο του έργου, τα έγγραφα των προδιαγραφών μπορούν να 
περιλαμβάνουν μοντέλα ροής, πολιτιστικά μοντέλα, ιστορίες χρηστών και 
οποιαδήποτε προηγούμενη έρευνα σε χρήστες. Η τεκμηρίωση δίνει στον 
προγραμματιστή τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν για την 
επιτυχή κωδικοποίηση του έργου.

4.7.10 Δοκιμή του σχεδιασμού

Δοκιμές ευχρηστίας είναι η πιο κοινή μέθοδος που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές για 
να δοκιμάσουν τα σχέδιά τους. Η βασική ιδέα πίσω από τη διεξαγωγή μιας δοκιμής 
ευχρηστίας είναι να ελέγξει εάν ο σχεδιασμός λειτουργεί καλά με τους χρήστες-
στόχους. Κατά τη διεξαγωγή δοκιμών ευχρηστίας, δοκιμάζεται εάν ο σχεδιασμός του 
προϊόντος είναι επιτυχής και αν δεν είναι επιτυχής, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Οι 
σχεδιαστές δοκιμάζουν το σχέδιο και όχι τον χρήστη. Επίσης, κάθε σχεδιασμός 
εξελίσσεται. Οι σχεδιαστές πραγματοποιούν δοκιμές ευχρηστίας σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας σχεδιασμού. [45]

4.7.11 Οφέλη

Ο σχεδιασμός UX ενσωματώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού και σε άλλες μορφές 
ανάπτυξης εφαρμογών για την ενημέρωση των απαιτήσεων και των σχεδίων 
αλληλεπίδρασης που βασίζονται στους στόχους των χρηστών. Κάθε νέο λογισμικό 
πρέπει να συμβαδίζει με τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις. Τα οφέλη που συνδέονται
με την ενσωμάτωση αυτών των αρχών σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

•Αποφυγή περιττών λειτουργιών και χαρακτηριστικών

•Απλοποίηση της τεκμηρίωσης του σχεδιασμού και των τεχνικών εκδόσεων που 
ενδιαφέρουν τον πελάτη

•Βελτίωση της χρηστικότητας του συστήματος και επομένως της αποδοχής του από
τους πελάτες

•Επιτάχυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μέσω λεπτομερών και σωστά 
σχεδιασμένων οδηγιών



•Ενσωμάτωση των στόχων των επιχειρήσεων, προστατεύοντας ταυτόχρονα την 
ελευθερία επιλογής του χρήστη



5 Εγχειρίδιο Χρήσης

5.1 Εγγραφή Χρήστη

5.1.1 Σύνδεσμος εγγραφής χρήστη

Πατώντας  των  σύνδεσμο  που  δείνει  το  κόκκινο  βέλος  στην  εικόνα  1 ο  χρήστης
μεταφερεται στην προβολή της φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων για να γίνει μέλος του
ιστοτόπου.



εικόνα 1



5.1.2 Φόρμα εγγραφής χρήστη

εικόνα 2 

Στη συγκεκριμένη φόρμα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά στοιχεία,
αυτα με κόκκινη υπογραμμιση στην εικόνα 2,  για να μπορέσει  να του επιτραπεί η
συνέχεια στο επόμενο και τελευταίο βήμα της διαδικασίας κράτησης. Το επόμενο και
τελευταίο βήμα είναι να πατήσει ο χρήστης το κουμπί Register, το οποίο υποδικνύει
στην  εικόνα 2 το κόκκινο βελάκι, και να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργείας ενος
καινούργιου χρήστη στην βάση δεδομένων.



5.1.3 Σύνδεσμος εισαγωγής χρήστη

εικόνα 3

Πατώντας  των  σύνδεσμο  που  δείνει  το  κόκκινο  βέλος  στην  εικόνα  3 ο  χρήστης
μεταφερεται στην προβολή της φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων για να εισαχθεί σαν
μέλος του ιστοτόπου.



5.1.4 Φόρμα εισαγωγής χρήστη

εικόνα 4

Στη φόρμα αυτή χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά στοιχεία, αυτα με
κόκκινη υπογραμμιση στην εικόνα 4, για να μπορέσει να του επιτραπεί η εισαγωγή στο
σύστημα πατώντας το κουμπί Log In όπως υποδυκνύει το κόκκινο βέλος.



5.1.5 Πλοήγηση στις κατηγορίες

εικόνα 5

Στην εικόνα 5 φαίνεται το πάνω μέρος της αρχικής σελίδας όπως φαίνεται υπάρχουν
δύο μενού, το ένα στο header το οποίο αποτελείται από τους συνδέσους Home, Store,
Αbout us και Contact us.



Το δεύτερο μενού βρίσκεται αριστερά από το κεντρικό banner και αποτελείτε απο  τους
συνδέσμους προς τις διαθέσιμες κατηγορίες του ιστοτόπου όπως: Οlive Οil, Οrganic
Dairy, Meat κ.α

Μενου header  

Σύνδεσμος Home : Eπαναφορά στην προβολή της αρχικής σελίδας.

Σύνδεσμος Store : Μεταφορά στην προβολή “Καταστήματος” όπου ο χρήστης μπορεί
να επιλέξει μια απο τις διαθέσιμες κατηγορίες ουτώς ώστε να πλοηγηθεί στα προίόντα
της.

Σύνδεσμος About Us : Μεταφορά στην προβολή με κείμενο σχετικά με τον στόχο του
ιστοτόπου και τον σκοπό του.

Σύνδεσμος Contact Us : Μεταφορά στην προβολή με την φόρμα επικοινωνίας. Στην
προβολή αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει με ελέυθερο κέιμενο
και να το στείλει στο τμήμα υποστήριξης του ιστοτόπου.

Μενου Banner  

Κάθε  σύνδεσμος  στο  menu  αυτό  οδηγεί  στην  ομόνυμη  κατηγορία  ουτως  ώστε  να
πλοηγηθεί ο χρήστης στα προιόντα της.

Οι σύνδεσμοι και των δύο menu που αναφέρθηκαν είναι διαθέσιμοι και για επισκέπτες
του ιστοτόπου και όχι μόνο για τα μέλοι.



5.1.6 About Us

εικόνα 6

Όπως φαίνεται στην εικόνα 6 στην προβολή αυτή ο χρήστης μπορεί να διαβάσει 
σχετικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία  και τον ιστότοπο.



5.1.7 Contact Us

εικόνα 7

Στην εικόνα 7 βλεπουμε την προαναφερθείσα φόρμα επικοινωνίας με το τμήμα 
υποστήριξης του ιστοτόπου. Τα κόκκινα βέλοι δέιχνουν τα υποχρεωτικά πεδία Name 
όπου ο χρήστης συμπληρώνει το όνομά του και το πεδίο e-mail όπου ο χρήστης 
συμπληρώνει το email του. Και τέλος υπάρχει το πεδίο text στο οποίο ο χρήστης είναι
ελεύθερος να πληλτρολογήσει το μύνημα που θέλει να στείλει. Η αποστολή του 
μυνήματος γίνεται με ο πάτημα του κουμπιού Submit.



5.1.8 Store

εικόνα 8

Στην εικόνα 8 βλεπουμε την προβολή “καταστήματος” όπου παρουσιάζονται οι 
διαθέσιμες κατηγορίες προιόντων.Ο χρήστης κλικάροντας πάνω σε μία πο τις εικόνες 



κατηγοριών μεταφέρεται στην προβολή όπου αποκαλύπτονται τα προιόντα της 
συγκεκριμένης κατηγορίας.

5.1.9 Category

εικόνα 9

Στην εικόνα 9 βλεπουμε την εσωτερική προβολή μίας απο της κατηγορίες προιόντων 
του καταστήματος.Στο πάνω μέρος της σελίδας βλέπουμε την περιγραφή της μέσα 
στο κόκκινο πλαίσιο.Και παρακάτω στην προβολή αυτή παρουσιάζονται τα 
διαθέσιμα προιόντα ονοματικά μαζι με την τιμή τους. Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω 
απο ένα προιόν ο χρήστης έχει τρεις επιλογές :

Προσθήκη στο καλάθι αγορών (Πρώτο βέλος απο αριστερά)
Προσθήκη στα αγαπημένα (Δεύτερο βέλος)
Προβολή Προιόντος (Τρίτο βέλος)

Επιλέγοντας την πρώτη επιλογή το προιόν προστήθεται κατευθείαν στο καλάθi του 
χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 10, με ποσότητα 1 και του δίνεται η δυνατότητα 
να αλλάξει την ποσότητα μέσα απο τις λειτουργίες του καλαθιού.



 

εικόνα 10

Επιλέγοντας την δεύτερη επιλογή ο χρήστης προσθέτει το προιον στην λίστα με 
όνομα “Αγαπημένα” στην οποία έχει ο ίδιος μέσα από τις λειτουργίες του Profile του 
σαν μέλος του ιστοτόπου. Οι χρήστες που δεν είναι μέλοι του ιστοτόπου δεν μπορόυν
να προσθέσουν ένα προιόν στην λιστα “Αγαπημένα”. Προσθέτοντας ένα προιόν στην 
λίστα αυτή, ο χρήστης μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο προιόν αυτό μέσω του 
Profile του, και δεν χρειάζεται να το αναζητήσει μέσα στον ιστότοπο.



Και τέλος επιλέγοντας την τρίτη επιλογή μεταφέρεται στην προβολή του 
συγκεκριμένου προίοντος, όπως φαίνεται στην εικόνα 11 παρακάτω. Το μωβ βέλος 
δείχνει την βαθμολογία του προιόντος με άριστα το 5. Την βαθμολογία αυτή την 
ορίζουν οι χρήστες ψηφίζοντας με αστεράκια βασιζόμενοι στο πόσο ευχαριστημένοι 
έμειναν από το προιόν.

Επίσης ο χρήστης αφήνοντας το πονίτκι πάνω από την εικόνα μπορεί να την 
μεγενθυμένη με μεγαλύερη ευκρίνεια.Μία ακόμη δυνατότητα είναι η αυξομείωση της
ποσότητας πριν προστεθεί το προιόν στο καλάθι.



εικόνα 11

Στο πράσινο πλαίσιο βλέπουμε κέιμενο με την περιγραφή του προιόντος και την 
ανάλυση των διάφορων χαρακτηριστικών του.

Στο μπλε πλαίσιο βλέπουμε ότι υπάρχει φόαρμα καάθεσης σχολίων μέσω του 
λογαριασμού Facebook του χρήστη ο οποίος είναι συνδεδεμένος. Το σχόλιο μπορεί 
να δημοσιευθεί και στην σελίδα του χρήστη και όχι μόνο στο κατάστημα, επιλέγοντας
την επιλογή όπως φαίνεται στην εικόνα 11α.

εικόνα 11α

Επίσης οι εγγεγραμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να γράψουν αξιολόγηση για 
κάποιο από τα προιόντα. Η φόρμα αποστολής της αξιολόγησης φαίνεται στην εικόνα 
11β η οπόια βρίσκεται κάτω ακριβώς απότην φόρμα κατάθεσης σχολίου



εικόνα 11 β

5.1.10 Καλάθι αγορών



εικόνα 12

Παραπάνω βλέπουμε το πτυσόμενο καλάθι αγορών του χρήστη. Κάνοντας κλικ στο 
εικονίδιο σακούλα που δείχνει το πράσινο βέλος, τότε ξεδιπλώνεται το καλάθι όπως 
φαίνεται στην εικόνα 12. Μέσα βλέπουμε τα προστιθεμένα στο καλάθι προίοντα 
(κόκκινα βέλοι), και το συνολικό κόστος (καφέ βέλος).

Επίσης ο χρήστης από το μενού αυτό μπορεί κλικάροντας την επιλογή View Cart, 
όπου δείχνει το μαύρο βέλος να μεταφερθεί στην πλήρη  προβολή, εικόνα 12 α, του 
καλαθιού του, όπου έχει την δυνατότητα να δει την παραγγελία του ξανά καθώς και 
το συνολικό κόστος και επίσης του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τις ποσότητες 
για κάθε προιόν.

Τέλος υπάρχει και η επιλογή, όπως δείχνει το μπλε βελος, check out όπου ο χρήστης 
μεταφερεται κατευθείαν στην προβολή όπου ξεκινάει η διαδικασία συμπλήρωσης των
απαραίτητων στοιχείων πληρωμής για να γίνει η χρέωση καθώς και τα στοιχεία 
παράδοσης του προιόντος, εικόνα 12 β. Η δυνατότητα αυτή δινεταισ τον χρήστη και 
μέσα από την πλήρη προβολή του καλαθιού του που αναφέρθηκε πριν (σύνδεσμος 
View cart).



εικόνα 12 α



εικόνα 12 β 

5.1.11 Προφιλ Χρήστη

εικόνα 13



Παραπάνω βλέπουμε το περιεχόμενο του προfιλ ενός εγγεγραμένου χρήστη.
Φαίνονται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη, ημερομηνία 
εγγραφής.
Το στοιχεία αυτά είναι επεξεράσιμα. Ο χρήστης πατώντας το κουμπί edit profile πάνω
δεξιά όπως στην εικόνα 13, μεταφέρεται στην φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων 
του.

5.1.12 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη

εικόνα 14

Η εικόνα 14 παραπάνω δείχνει την φόρμα επεξεργασίας των προαναφερθέντων 
στοιχείων.
Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει καινούργιο κείμενο σε όποιο απο τα διαθέσιμα 
πεδία του παρουσιάζονται επιθυμεί. Στην συνέχεια μόλις τελειώσουν οι αλλαγές ο 
χρήστης πρέπει να πατήσει το μπλε κουμπί αποθήκευσης με τίτλο Submit ουτως ώστε
να καταχορυθολυν οι λλαγές αυτές στο προφιλ του χρήστη. 

Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει αλλαγές μόνο στο δικό του προφιλ.



5.1.13 Διασύνδεση Εμπόρου Χρήστη

Επιλέγοντας ο χρήστης να δει ένα προιόν του δύνεται η επιλογή μέσω ενός 
συνδέσμου στην προβολή του προιόντος, να μεταφερθεί στην σελίδα του 
προμηθευτή, εικόνα 15.



εικόνα15

Στην σελίδα αυτή βλέπουμε 
πληροφορίες σχετικές με τον 
προμηθευτή καθώς επίσης δίνεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να 
επικοινωνήσει με τον ίδιο τον παραγωγό μέσω εμαιλ ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα 
του ίδιου του παραγωγού εαν αυτή  υπάρχει, από τους σθνδέσους που φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα. 

εικόνα16

Ο χρήστης έχει την επιλογή να αφήσει κάποιο σχόλιο στον παραγωγό μέσω του 
προφίλ του στο facebook αλλα και να επιλέξει εάν θέλει μεσω του αντίστοιχου 
πεδίου, αν το σχόλιο αυτό θα κοινοποιηθεί και στην ιστοσελίδα του στο facebook.

εικόνα 17



6 Η Βάση Δεδομένων



6.1 Περιγραφή Οντοτήτων Βάσης

Πίνακας  1 (cveka_virtuemart_producers)

Virtueamart_producer_id -> Κύριο κλειδί.

Virtueamart_produceproducercategories_id -> Ξένο κλειδί που δείχνει σε ποιά 
κατηγορία παραγωγών ανήκει ο συγκεκριμένος.(εισαγωγές, εξαγωγές κ.α.)

Hits -> Αριθμός που δείνχει πόσες προβολές έχει η σελίδα του παραγωγού.

Published -> Το πεδίο αυτό είαναι ακέραιος 0 ή 1 και δηλώνει το αν ο παραγωγός 
είναι ενεργοποιημένος.

Created_on -> Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε ο παραγωγός αυτός.

Created_by ->  Το id  του χρήστη ποιυ τον δημιούργησε

Modified_on -> Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης του παραγωγός.

Modified_by -> Το id  του χρήστη που τον τροποποίησε.



Πίνακας  2 (producer_fi_fi)

Τα παρακάτω πεδία είναι στην Φιλλανδική γλώσσα.

Virtueamart_producer_id -> Κλειδί του πίνακα 1, που δείχνει σε ποιόν παραγωγό 
αναφέρονται τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα 2.

mf_name -> Το όνομα του παραγωγού.

mf_email -> Το email του παραγωγού.

mf_desc -> Περιγραφή του παραγωγού.

mf_url -> Το url ιστοσελίδας που τυχόν έχει ο παραγωγός.

slug -> Παρατσούκλι το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου μας.

Πίνακας  3 (producers_en_gb)



Τα παρακάτω πεδία είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Virtueamart_producer_id -> Κλειδί του πίνακα 1, που δείχνει σε ποιόν παραγωγό 
αναφέρονται τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα 3.

mf_name -> Το όνομα του παραγωγού.

mf_email -> Το email του παραγωγού.

mf_desc -> Περιγραφή του παραγωγού.

mf_url -> Το url ιστοσελίδας που τυχόν έχει ο παραγωγός.

slug -> Παρατσούκλι το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου μας.

Πίνακας  4 (producers_el_gr)

Τα παρακάτω πεδία είναι στην Ελληνική γλώσσα.



Virtueamart_producer_id -> Κλειδί του πίνακα 1, που δείχνει σε ποιόν παραγωγό 
αναφέρονται τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα 4.

mf_name -> Το όνομα του παραγωγού.

mf_email -> Το email του παραγωγού.

mf_desc -> Περιγραφή του παραγωγού.

mf_url -> Το url ιστοσελίδας που τυχόν έχει ο παραγωγός.

slug -> Παρατσούκλι το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου μας.

Πίνακας  5 (producercategories)

Virtueamart_producercategories_id -> Κύριο κλειδί.

Published -> Το πεδίο αυτό είαναι ακέραιος 0 ή 1 και δηλώνει το αν η κατηγορία 
είναι ενεργοποιημένη.

Created_on -> Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε η κατηγορία

Created_by ->  Το id  του χρήστη ποιυ την δημιούργησε.

Modified_on -> Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης της κατηγορίας.

Modified_by -> Το id  του χρήστη ποιυ την τροποποίησε.



Πίνακας 7 (producercategories_en_gb)

Τα παρακάτω πεδία είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Virtueamart_producercategories_id -> Κλειδί που δείχνει στον πίνακα 5.

mf_category_name -> Το όνομα της κατηγορίας.

mf_category_desc ->Περιγραφή της κατηγορίας.

slug -> Παρατσούκλι της κατηγορίας το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου.

Πίνακας 8 (producerscategories_fi_fi)

Τα παρακάτω πεδία είναι στην Φιλλανδική γλώσσα.

Virtueamart_producercategories_id -> Κλειδί που δείχνει στον πίνακα 5.

mf_category_name -> Το όνομα της κατηγορίας.

mf_category_desc ->Περιγραφή της κατηγορίας.

slug -> Παρατσούκλι της κατηγορίας το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου.



Πίνακας 9 (producerscategories_el_gr)

Τα παρακάτω πεδία είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Virtueamart_producercategories_id -> Κλειδί που δείχνει στον πίνακα 5.

mf_category_name -> Το όνομα της κατηγορίας.

mf_category_desc ->Περιγραφή της κατηγορίας.

slug -> Παρατσούκλι της κατηγορίας το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου.

Πίνακας 10 (category_categories)

id -> Πρωτέυον κλειδί του πίνακα κατηγοριών προιόντος

category_parent_id -> Γονική κατηγορία.

category_child_id -> Κατηγορία παιδί.

ordering -> Σειρά



Πίνακας 11 (products)

product_id -> Πρωτεύον κλειδί  προιόντος.

vendor_id -> Δείχνει στον πίνακα παραγωγών. Σε 
ποιον παραγωγό ανήκει δηλαδη το προιόν.

sku -> Μοναδικό αλφαριθμιτικό. Χρησιμοποιείται 
σαν κωδικός προιόντος.

wieght -> Βάρος

length -> Μήκος

width -> Πλάτος

height -> Ύψος

in_stock -> Δείχνει αν το υπάρχει σε απόθεμα.

low_stock_notification -> Πεδίο το οποίο δείχνει 
αν η στάθμη των αποθεμάτων κατέβει από ενα 
όριο.

availiability -> Διαθεσιμότητα προιόντος

sales  -> Αριθμός Πωλήσεων



unit -> Υπολοιπόμενες μονάδς προιόντος.

packaging -> Τύπος συσκευασίας

params ->

hits -> Αριθμός προβολών του προιόντος στους χρήστες της ιστοσελίδας.

ordering -> Σειρά. Σε σχέση με τα υπόολοιπα προιόντα του ίδιου παραγωγού.

published -> Αν το προιόν είναι δημοσιοποιημένο στην ιστοσελίδα.

Πίνακας 12 (product_categories)

id -> Πρωτεύον κλειδί.

virtuemart_product_id -> Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

virtuemart_category_id -> Δείχνει σε μία από τις κατηγορίες του 10 

ordering -> Σειρά.

Πίνακας 13 (product_medias)



 

id -> Πρωτεύον κλειδί.

virtuemart_product_id -> Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

virtuemart_media_int -> Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

ordering-> Σειρά

Πίνακας 14 (product_fi_fi)

Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού είναι στην Φιλλανδική γλώσσα.

product_id ->Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

product_s_desc -> Σύντομη περιγραφή προιόντος.

product_desc -> Περιγραφή προιόντος

product_name -> όνομα προιόντος



meta desc -> Περιγραφή για SEO

meta key -> Λέξεις κλειδιά για SEO

custom title -> Τίτλος προιόντος

slug -> Παρατσούκλι προιόντος το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου.

Πίνακας 15 (products_en_gb)

Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού είναι στην Αγγλική γλώσσα.

product_id ->Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

product_s_desc -> Σύντομη περιγραφή προιόντος.

product_desc -> Περιγραφή προιόντος

product_name -> όνομα προιόντος

meta desc -> Περιγραφή για SEO

meta key -> Λέξεις κλειδιά για SEO

custom title -> Τίτλος προιόντος

slug -> Παρατσούκλι προιόντος το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπου.

Πίνακας 16 (products_el_gr)



Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού είναι στην Ελληνική γλώσσα.

product_id ->Δείχνει σε εγγραφή του πίνακα 11.

product_s_desc -> Σύντομη περιγραφή προιόντος.

product_desc -> Περιγραφή προιόντος

product_name -> όνομα προιόντος

meta desc -> Περιγραφή για SEO

meta key -> Λέξεις κλειδιά για SEO

custom title -> Τίτλος προιόντος

slug -> Παρατσούκλι προιόντος το οποίο φαίνεται στο url του ιστοτόπο

Πίνακας 17 (products_prices)



product_price_id-> Πρωτέυον κλειδί

product_id -> Δείχνει σε ποιο προιόν , πίνακας 11, αναφέρεται η τιμή αυτή.

product_price -> Τιμή προιόντος

tax_id -> Φόροι.

discount_id -> Έκπτωση

currency -> Νόμισμα

price_publish_up -> Από πότε και μετά ισχύει η τιμή αυτή

price_publish_down-> Έως πότε και μετά ισχύει η τιμή αυτή

price_quantity_start -> Το κάτω όριο της ποσότητας στην οποία αναφέρεται η τιμή 
αυτή.

price_quantity_end -> Το πάνω όριο της ποσότητας στην οποία αναφέρεται η τιμή 
αυτή.

Created_on -> Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε η κατηγορία



Created_by ->  Το id  του χρήστη ποιυ την δημιούργησε.

Modified_on -> Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης της κατηγορίας.

Modified_by -> Το id  του χρήστη ποιυ την τροποποίησε.

Πίνακας 18 (rating_reviews)

rating_review_id -> Πρωτεύον κλειδί.

virtuemart_product_id -> Δείχνει σε ποιο προιόν , πίνακας 11, αναφέρεται η 
αξιολόγηση αυτή.

comment -> Κείμενο αξιολόγησης

review_ok -> Δείχνει αν έχει αεγκριθεί η αξιολόγηση.

review_rates -> Βαθμολογία

review_editable -> Δηλώνει αν η αξιολόγηση μπορεί να επεξεργαστει.

published-> Αν η αξιολόγηση είναι προς δημοσήευση στην ιστοσελίδα.

Created_on -> Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε η κατηγορία

Created_by ->  Το id  του χρήστη ποιυ την δημιούργησε.



Modified_on -> Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης της κατηγορίας.

Modified_by -> Το id  του χρήστη ποιυ την τροποποίησε.

Πίνακας 19 (rating)

rating_id -> Πρωτεύον κελιδί

product_id ->Δείχνει σε ποιο προιόν , πίνακας 11, αναφέρεται η αξιολόγηση αυτή.

rating count -> Πλήθος της βαθμολογίας αυτής.

rating -> Βαθμολογία.

published-> Αν η βαθμολογία είναι προς δημοσήευσει στην ιστοσελίδα.

Created_on -> Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε η κατηγορία

Created_by ->  Το id  του χρήστη ποιυ την δημιούργησε.

Modified_on -> Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης της κατηγορίας.

Modified_by -> Το id  του χρήστη ποιυ την τροποποίησε.
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	4.6.4 Μέθοδοι πληρωμών
	4.6.5 Κατηγορίες προϊόντων
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