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Περίληψη  

 

Βασικός στόχος της  παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού  καταστήµατος µε κινητά τηλέφωνα, 

µε χρήση του Drupal, ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). 

Η εφαρµογή περιέχει πληροφορίες για κινητές συσκευές, φόρµας επικοινωνίας, 

καλάθι αγορών ,plugin για social media. 

   Επιτρέπει στο χρήστη να αναζητήσει κάποιο προϊόν να δει τα χαρακτηριστικά 

του, να το αγοράσει. Η κατασκευή του site έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο που να είναι 

δυνατή η δυναµική ενηµέρωση του περιεχοµένου του. 

Περιγράφεται η  διαχείριση του server ( Wamp, Xampp) και που µπορεί 

κάποιος να βρει την βάση δεδοµένων, File manager σε περίπτωση που θα θέλει να 

κάνει παραµετροποιήσεις . 

Στη συνέχεια περιγράφουµε τις ενέργειες που  κάναµε καθώς µεταφέραµε την 

ιστοσελίδα από τον το server σε έναν άλλο server.  

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του Drupal καθώς και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, αφού θα ασχοληθούµε µε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

πώλησης κινητών τηλεφώνων. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα είναι απλό και λιτό . Τα προϊόντα θα παρουσιάζονται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί ο πελάτης να επιλέξει και να δηµιουργήσει το δικό 

του καλάθι . Τα προϊόντα οµαδοποιούνται σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος για τον 

ευκολότερο εντοπισµό τους. Έτσι οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης 

αναζήτησης των προϊόντων. 

Εξηγούνται όλες οι λειτουργίες και οι ρυθµίσεις που γίνονται για τη 

λειτουργία της εφαρµογής και το Drupal δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή 

συστήµατος να οργανώνει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας , να αυτοµατοποιεί 

κάποιες λειτουργίες του συστήµατος και να υπάρχει σωστή επικοινωνία και 

συνδιαλλαγή µε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Επιπλέον, εξαιτίας 

ότι το Drupal συνδέεται άµεσα µε άλλες τεχνολογίες όπως HTML, PHP ,MySQL και 

τον εξυπηρετητή Apache αποκοµίσθηκαν γνώσεις το πως θα χρησιµοποιηθούν σε 

συνδυασµό µε το Drupal. Τέλος χρησιµοποιώ το ,το βασικό module που θα το εισάγω 

στο Drupal για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

Για όλες αυτές τις τεχνολογίες θα αναφερθούµε λεπτοµερώς παρακάτω στην παρούσα 

εργασία. 
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Εισαγωγή  

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών και του διαδικτύου, όπως είναι ευρέως 

διαδεδοµένο, έχουν επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς και 

δραστηριότητες (Καρασαββίδης, 2001, Μαρκαδάς, 2002α).  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται µέσα σε 7 κεφάλαια, ενώ υλοποιείται και µία 

εφαρµογή µε το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Drupal σε πραγµατικό 

περιβάλλον.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες γενικότερα. 

Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο και τα χαρακτηριστικά του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο  προσεγγίζουµε τα  Συστήµατα διαχείρισης Περιεχοµένου 

(Content Management Systems- CMS) και πιο συγκεκριµένα το σύστηµα Drupal 

καθώς και να αποσαφηνιστούν οι ορισµοί των CMS και CMS Web. Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των CMS Web και παρουσιάζεται µια σύντοµη 

ιστορική αναδροµή του συστήµατος Drupal.. Όσον αφορά, το συγκεκριµένο Σύστηµα 

διαχείρισης Περιεχοµένου θα πραγµατοποιηθεί µια παρουσίαση των κύριων 

χαρακτηριστικών του, των νέων δυνατοτήτων του καθώς και της δοµής του 

συστήµατος. Τελειώνοντας, θα επιχειρηθεί µια συγκριτική παρουσίαση του 

συστήµατος µε το Joomla µε άλλα CMS και το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την 

κριτική παρουσίαση του συστήµατος παραθέτοντας τα πλεονεκτήµατα και τα 

µµειονεκτήµατα του.  

Στο τέταρτο  παρουσιάζεται η εγκατάσταση του Drupal µαζί µε όλες τις ρυθµίσεις για 

την εισαγωγή του ηλεκτρονικού καταστήµατος και το θεωρητικό µέρος για το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Στο πέµπτο  κεφάλαιο γίνεται  η εισαγωγή των προϊόντων καθώς και η δοκιµή τους . 

Στο έκτο  γίνεται η προσθήκη φίλτρων  και η ενηµέρωση των προϊόντων, επιχειρείται 

η  εισαγωγή βίντεο προϊόντων, η αξιολόγησή τους , η εγκατάστασης της ελληνικής 

γλώσσας καθώς και ο τρόπος πληρωµής των παραγγελιών µε διάφορους τρόπους. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση και η σχεδίαση του συστήµατος µε 

την  καταγραφή των απαιτήσεων και το διάγραµµα χρήσης. 

Τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα από το θεωρητικό  µέρος αλλά και από την 

υλοποίηση της εφαρµογής. 
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Contextual Review ή αναφορά συνάφειας  

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας, καθώς καθηµερινά 

όλοι µας αναζητάµε οποιαδήποτε πληροφορία µέσα από ιστότοπους για συλλογή 

πληροφοριών, εύρεση διαφόρων αντικειµένων, αγορά προϊόντων. 

Για τους παραπάνω λόγους φαίνεται πολύ χρήσιµο να υπάρχουν εργαλεία τα οποία 

µας δίνουν την δυνατότητα να φτιάχνουµε ιστοσελίδες γρήγορα, εύκολα και για όλο 

το εύρος των αναγκών της σύγχρονης ζωής µας. Υπάρχουν πολλά τέτοια εργαλεία 

και ένα από αυτά είναι το Drupal.Παρέχει πολλές δυνατότητες σχεδίασης δυναµικών 

ιστοσελίδων και γι’ αυτό τον λόγο προτιµάται έναντι των υπολοίπων open sourse 

προγραµµάτων. Το θέµα της συγκεκριµένης εργασίας πιστεύω πως έχει αντίκρισµα 

στις καθηµερινές µας διαδικτυακές αναζητήσεις καθώς ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 

του πληθυσµού λόγω της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης επιλέγει πρώτα να 

κάνει µια έρευνα αγοράς µέσω διαδικτύου και ύστερα να επισκεφτεί από κοντά τα 

καταστήµατα. 

 

Σκοπός και στόχος της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία, ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε χρήση του 

Drupal, ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). Η εφαρµογή 

έχει σχεδιαστεί και δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε  ταξινοµηµένη πληροφορία. Στόχος της εργασίας αυτής 

είναι να µάθουµε για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό µιας ιστοσελίδας 

χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα το Drupal και η κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του. Επίσης, είναι και η κατανόηση κάποιων βασικών γλωσσών 

προγραµµατισµού που απαιτούνται για την δηµιουργία ιστοσελίδων. Σε αυτό το 

σηµείο βοήθησαν διάφορα module για το Drupal.. 
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Κεφάλαιο 1
ο
 ∆ιαδίκτυο και Παγκόσµιος Ιστός 

 

1.1 Τι είναι διαδίκτυο – Ιστορία του ∆ιαδικτύου 
  Το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελείται από εκατοµµύρια υπολογιστές, που 

βρίσκονται διασκορπισµένοι σε όλον τον πλανήτη και επικοινωνούν µεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας δεδοµένα. 

Το όνοµα ∆ιαδίκτυο είναι µία σύνθετη λέξη που παράγεται από τις 

λέξεις ∆ιασύνδεση ∆ικτύων. Στα αγγλικά ο όρος Internet γεννήθηκε από τη 

συνένωση των λέξεων International Network (∆ιεθνές ∆ίκτυο Υπολογιστών). 

 

Η ιδέα του ∆ιαδικτύου, δεν είναι καινούργια. Ξεκίνησε το 1969 ως ερευνητικό 

στρατιωτικό πρόγραµµα, µε την ονοµασία ARPANET, από το Υπουργείο Άµυνας 

των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Όλα πρωτοξεκίνησαν µε τη σύνδεση 

τεσσάρων υπολογιστών, που βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις της Αµερικής. Οι 

υπολογιστές συνδέονταν µε τέτοιο τρόπο, ώστε, αν διακοπτόταν µια σύνδεση, οι 

υπόλοιποι να συνέχιζαν απρόσκοπτα την επικοινωνία τους. Αυτή η βασική αρχή 

σύνδεσης ισχύει ακόµη και σήµερα. 

 

1.1.1 Παγκόσµιος Ιστός  
  Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web — WWW), ή απλώς Ιστός, έχει τη 

δυνατότητα να βασίζεται στην ιδέα των κατανεµηµένων πληροφοριών.  Αντί όλες οι 

πληροφορίες να φιλοξενούνται σε ένα σηµείο, κάθε οντότητα (µεµονωµένο άτοµο ή 

οργανισµός) που διαθέτει πληροφορίες τις οποίες θέλει να µοιραστεί µε άλλους, τις 

αποθηκεύει στο δικό της υπολογιστή και επιτρέπει στους χρήστες του Internet να τις 

προσπελάζουν. Ο Παγκόσµιος Ιστός  ουσιαστικά είναι µία  συλλογή από έγγραφα 

πολυµέσων. 

Είναι µια υπηρεσία του Internet όπου οι  Yπολογιστές σε παγκόσµιο επίπεδο δίνουν ν 

πληροφορίες για διάφορα θέµατα . Κάθε  υπολογιστής  έχει  µια µοναδική διεύθυνση 

π.χ. www.teimes.gr. ΄Ετσι ο χρήστης  γνωρίζει που θα βρει αυτό  που τον ενδιαφέρει. 
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Εικόνα 1 Παγκόσµιος Ιστός 

 

∆ιακοµιστής (Server) www  

� Έχει σταθερή σύνδεση στο δίκτυο  

� Φιλοξενεί  ιστοσελίδες  

� Παρέχει το περιεχόµενο σε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα  

� Οι Πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικά  σηµεία του διαδικτύου   

� Έχει µοναδική διεύθυνση στο διαδίκτυο (DNS όνοµα)  

 

Φυλλοµετρητής 

Το πρόγραµµα περιήγησης ή αλλιώς ο web browser είναι ένα πρόγραµµα (πχ. 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla κτλ.), το οποίο χρησιµοποιεί ο 

χρήστης για να ζητήσει µια ιστοσελίδα από 

τον διακοµιστή Ιστού που την περιέχει.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Φυλλοµετρητές 

 

Ο διακοµιστής Ιστού λαµβάνει το αίτηµα και εµφανίζει την ιστοσελίδα στο παράθυρο 

του προγράµµατος περιήγησης του χρήστη. Για να προσπελάσει κάποιος µια σελίδα 

στον Παγκόσµιο Ιστό χρειάζεται ένα πρόγραµµα φυλλοµέτρησης, ή αλλιώς ένα 

φυλλοµετρητή (browser), ο οποίος συνήθως αποτελείται από τρία µέρη: – έναν 

ελεγκτή, – µια µέθοδο, – έναν ερµηνευτή. 
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Με τον όρο Πελάτες χαρακτηρίζεται κάθε  υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο. Με το 

πρόγραµµα του φυλλοµετρητή περιηγείται  στον παγκόσµιο ιστό . H προσπέλαση σε µια τοποθεσία 

(server) γίνεται µέσω της διεύθυνσης της τοποθεσίας 

 

1.2 Η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου 
    Το ∆ιαδίκτυο είναι επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του 

είναι κυρίως βασισµένη στην διασύνδεση επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο και σε 

πολυάριθµα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Στην πιο εξειδικευµένη και περισσότερο 

χρησιµοποιούµενη µορφή του, µε τον όρο ∆ιαδίκτυο περιγράφεται το παγκόσµιο 

πλέγµα διασυνδεδεµένων υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που 

παρέχει στους χρήστες του. Το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιεί [µεταγωγή πακέτων] και τη 

[στοίβα πρωτοκόλλων] Σήµερα, ο όρος διαδίκτυο κατέληξε στο να αναφέρεται στο 

παγκόσµιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το παγκόσµιο αυτό δίκτυο γράφεται µε 

κεφαλαίο το αρχικό "∆". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων µέσω µεταγωγής 

πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων ονοµάζεται [∆ιαδικτύωση].
1
 [Τελευταία 

ανάκτηση 28 /07/2016]  

 

 

 

 

                                                 
1
https://el.wikipedia.org  
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1.3 Πρωτόκολλο µεταφοράς Υπερκειµένου (HTTP) 

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (Hypertext Transfer Protocol, ή 

HTTP) είναι ένα πρόγραµµα πελάτη-διακοµιστή το οποίο χρησιµοποιείται για την 

προσπέλαση και τη µεταφορά εγγράφων του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web). 

 

1.3.1 Πρωτόκολλο µεταφοράς Υπερκειµένου (HTTP) 

H οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol) εµφανίστηκε αρχικά το  1970 µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για να 

διασυνδέσει  κεντρικούς υπολογιστές  στο ARPANET, στο PRNET (packet radio) και 

στο SATNET (packet satellite). Ουσιαστικά ο σχεδιασµός της έγινε λόγω του 

γεγονότος ότι τα τρία παραπάνω δίκτυα ήταν ετερογενή µεταξύ τους. Σήµερα, 

παρόλο που τα παραπάνω δίκτυα έχουν αποσυρθεί, τα TCP/IP πρωτόκολλα είναι τα 

πιο διαδεδοµένα παγκοσµίως. 

 

1.3 Τι είναι ιστοσελίδα 

Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσµιου 

ιστού (WWW) που περιλαµβάνει πληροφορίες µε την µορφή 

κειµένου, υπερκειµένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές ιστοσελίδες µαζί 

συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές 0νοµασίες: ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, 

αγγλ. web site ή Internet site). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου εµφανίζονται κάτω από το 

ίδιο όνοµα χώρου (domain) π.χ. microsoft.com. Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και 

µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από τη µία στην άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας 

δηλαδή συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. 

Οι σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε 

µπλε χρώµα για να είναι γρήγορα ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για 

σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα, χωρίς όµως πάντα να είναι αυτό απαραίτητο. 

Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι που µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε 

προγράµµατα που κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά υπάρχουν και αυτοµατοποιηµένοι 

µηχανισµοί κατασκευής ιστοσελίδων που επιτρέπουν σε απλούς χρήστες να 

δηµιουργήσουν εύκολα και γρήγορα προσωπικές ή και εµπορικές ιστοσελίδες. Από 

την άλλη µεριά υπάρχουν και πολλές εταιρίες, που εξειδικεύονται στη δηµιουργία 

ελκυστικών και λειτουργικών ιστοσελίδων που έχουν σαν στόχο να οδηγήσουν τους 

επισκέπτες στην αγορά κάποιου προϊόντος, στην επικοινωνία µε τον ιδιοκτήτη του 

ιστοτόπου ή απλά στο ανέβασµα του εταιρικού προφίλ µιας επιχείρησης.2 [Τελευταία 

ανάκτηση 28 /07/2016]  

 

 

                                                 
2
 https://el.wikipedia.org 
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1.4 Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 

Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο σήµερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και αρκετές 

δυνατότητες πρόκλησης ζηµιών, τόσο στο επίπεδο του χρησιµοποιούµενου 

λογισµικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στο υπολογιστικό σύστηµα ενός 

ανυποψίαστου χρήστη είναι η µόλυνση του συστήµατος µε κάποιον ιό. Η µόλυνση 

γίνεται όταν ο χρήστης καλείται να λάβει κάποιο -φαινοµενικά αθώο- αρχείο όπως 

ένα κείµενο ή µια φωτογραφία και όταν δοκιµάσει να το χρησιµοποιήσει, ο ιός 

αναλαµβάνει δράση επιµολύνοντας το σύστηµα. Μπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και 

ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήµατος. Άλλες φορές είναι δυνατή η αποστολή 

ιού απευθείας από τον ιστοτόπο που επισκέπτεται ο χρήστης, χωρίς να εµφανισθεί 

κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Η περίπτωση αυτή εκµεταλλεύεται κενά ασφαλείας 

στο λογισµικό του χρήστη.  Παρόµοιας δράσης είναι και ένα πρόγραµµα που 

αποκαλείται worm (=σκουλήκι). Είναι παρόµοιο σε αποτέλεσµα µε τον ιό, αλλά, 

αντίθετα από αυτόν, δεν απαιτεί την "προσκόλλησή" του σε ένα αρχείο, έχοντας έτσι 

περισσότερη αυτονοµία. H βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο ευρεία στο 

σύστηµα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σηµαντικό εύρος 

ζώνης (bandwidth). Άλλος κίνδυνος είναι ο ∆ούρειος Ίππος, ένα πρόγραµµα που 

ξεγελά το χρήστη του, ο οποίος χρησιµοποιώντας το νοµίζει ότι εκτελεί κάποια 

εργασία, ενώ στην πραγµατικότητα εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως εγκατάσταση 

άλλων κακόβουλων προγραµµάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι δούρειοι ίπποι δεν 

επιµολύνουν αρχεία. 

Αυτοί όµως προκαλούν ζηµιές σε  προσωπικά δεδοµένα κάποιου χρήστη, 

όπως ο αριθµός ταυτότητάς του ή το ΑΦΜ του, όσο και, πιο σηµαντικό, αριθµοί 

πιστωτικών καρτών, λογαριασµών τραπέζης κτλ. Ανάλογη µέθοδος ακολουθείται και 

από ορισµένους ιστοτόπους, στους οποίους ο ανύποπτος χρήστης καταχωρεί 

παρόµοια στοιχεία παραγγέλοντας ένα προϊόν, το οποίο όχι µόνο δε θα λάβει ποτέ, 

αλλά τα δεδοµένα του µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους δηµιουργούς του 

ιστοτόπου για να πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, χρεώνοντας τον "πελάτη" τους. 

Αρκετά προγράµµατα περιήγησης αναγνωρίζουν τους ιστοτόπους στους οποίους 

παραπέµπουν τα παραπλανητικά µηνύµατα, ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει σε ποσοστό 

100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς χρηµατοπιστωτικός φορέας δεν 

χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές πληροφορίες, ενώ ένας 

προστατευµένος ιστοτόπος αρχίζει πάντα µε το πρόθεµα https (secure, ασφαλής).   
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 Αρκετές φορές οι χρήστες του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του 

για να βρουν κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται. Μερικοί ιστότοποι εµφανίζουν 

πληροφορίες, οι οποίες φαινοµενικά είναι ακριβείς ή αναφέρουν απόλυτα 

αξιόπιστους δηµιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για τέτοιες πράξεις µπορεί να είναι είτε 

η αποκοµιδή ιδίου οφέλους είτε, απλά, η χαρά της παραπλάνησης των (αγνώστων) 

χρηστών. Ο όρος που περιγράφει αυτού του τύπου την παραπλάνηση είναι "Hoax".  

Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 

συνδυασµό: 

� Χρήση τείχους προστασίας (firewall) 

� Χρήση λογισµικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράµµατα 

κατασκοπείας (spyware). 

� Συνεχής ενηµέρωση των χρηστών.
3
 [Τελευταία ανάκτηση 28 /07/2016]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 https://el.wikipedia.org 
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Κεφάλαιο 2
ο
   Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

2.1  Ορισµός του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Πρόκειται για µία νέα µορφή παροχής υπηρεσιών και αγαθών που 

πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς να είναι αναγκαία η 

φυσική παρουσία των ατόµων που  εµπλέκονται στην αγορά και στην πώληση των 

προϊόντων. Αποτελεί ένα µέρος «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business)» µιας 

επιχείρησης  ενώ αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι 

να διαθέτει µια επιχείρηση ένα δικτυακό τόπο. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, (E-Shop) πολύ απλά, είναι ιστοσελίδες από 

όπου κανείς µπορεί µα αγοράσει προϊόντα, υλικά αγαθά ή υπηρεσίες, χωρίς να 

επισκεφτεί κάποιο φυσικό χώρο. Τελευταία παρατηρούµε ότι αυξάνονται µε ρυθµό 

γεωµετρικής προόδου. Αυτό οφείλεται κυρίως, στις καλύτερες τιµές που µπορεί να 

βρει κανείς, στον εύκολο και άνετο τρόπο αναζήτησης και στην ολοένα και 

µεγαλύτερη διείσδυση  του internet στην καθηµερινή ζωή. 

1. Καταχώρηση απεριόριστων προϊόντων από τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος.  

2. ∆υνατότητα αποστολής emails στους πελάτες του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος µε τις προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

3. ∆υνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των προϊόντων στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα µε χρήση φωτογραφιών ,βίντεο και σχολίων .  

4. ∆υνατότητα παρακολούθησης της επισκεψιµότητας του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος  

5. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να προβάλλεται σε περισσότερες γλώσσες 

έτσι ώστε να µην απευθύνεται µόνο σε πελάτες µιας χώρας  

6. Η ύπαρξη µηχανή αναζήτησης των προϊόντων έτσι ώστε ο καταναλωτής να 

µπορεί εύκολα να βρει το προϊόν που αναζητεί .  

7. Η ύπαρξη φόρµα εγγραφής έτσι ώστε ο καταναλωτής να εγγραφτεί ως 

πελάτης.  

8. Η ύπαρξη ηλεκτρονικού καλαθιού έτσι ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει τα 

προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.  

9. Η ύπαρξη φόρµας για τυχόν απορίες για ένα προϊόν ή σχόλια για το αν είναι 

ικανοποιηµένος ο πελάτης από µια παραγγελία 
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2.2 Βασικά Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου  

Τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι τα εξής : 

 

2.1.1 Επιχείρηση – επιχείρηση 

Είναι µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ένα δίκτυο για τις παραγγελίες της από 

προµηθευτές, που λαβαίνει τιµολόγια και κάνει πληρωµές. Αυτή η κατηγορία έχει 

κατοχυρωθεί αρκετά χρόνια, ειδικά µε την χρησιµοποίηση του EDI σε κλειστά ή 

διεθνή δίκτυα.  

 

 

Εικόνα 3 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

 

2.1.2 Επιχείρηση – καταναλωτής  

Εξοµοιώνεται µε την ηλεκτρονική λιανική πώληση. Αυτή η κατηγορία έχει 

αναπτυχθεί µε την εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές µαθαίνουν για 

τα προϊόντα µέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα µε "ψηφιακό" 

χρήµα και άλλα ασφαλή συστήµατα πληρωµής. Υπάρχουν τώρα "καταστήµατα" σε 

όλο το Internet, που προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από κέικ και κρασιά, µέχρι 

Η/Υ και αυτοκίνητα. 
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Εικόνα  4 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

 

 2.1.3 Επιχείρηση - δηµόσια διοίκηση 

Καλύπτει όλες τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων 

οργανισµών. Προς το παρόν, αυτή η κατηγορία είναι σε νηπιακό στάδιο, αλλά µπορεί 

να αναπτυχθεί ραγδαία όσο οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τις δικές τους λειτουργίες 

για να προωθήσουν την αντίληψη τους για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Επιπροσθέτως, 

οι διοικήσεις πρέπει να παρέχουν την ευκαιρία ηλεκτρονικών συναλλαγών για 

καταστάσεις όπως επιστροφές ΦΠΑ και δασµών.  

 

2.1.4 Καταναλωτής - δηµόσια διοίκηση  

∆εν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί. Στον βωµό της ανάπτυξης των 2 

προηγούµενων κατηγοριών, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές σε περιοχές όπως πληρωµές κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικών φόρων
4
 

[Τελευταία ανάκτηση 28/07/2016] 

 

2.2 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου  

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας του 2012 

για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Επιχείρηση – Καταναλωτή (Β-C) και την συµπεριφορά 

on-line καταναλωτών, του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εµπορίου του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ξεκάθαρα ότι ακόµη και σε περίοδο κρίσης 

υπάρχει θεαµατική αύξηση τζίρου, ιδιαίτερα αν υπολογίσουµε την αύξηση στην 

                                                 
4
 Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή Αγγελόπουλο Ιωάννη µε θέµα ∆ηµιουργία ιστοσελίδας πώλησης και 

πλειστηριασµού ποδηλάτων’ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Αυτοµατισµού, Πειραιάς 2013 
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τελευταία πενταετία, αυτή φτάνει το 480 %.(Τι είναι ηλεκτρονικό κατάστηµα) (2013) 

«http://www.alphamarketing.gr/gr/press/item/142-e-shop-what-how-why» Τελευταία 

πρόσβαση: 20/3/2016 

  

 

Εικόνα 5 E-Commerce στην Ελλάδα Πηγή: Eltun 

-  

. 
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Κεφάλαιο 3
ο
  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου  

3.1 Τι είναι ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου  
Τα αρχικά CSS προέρχονται από το Cascading Style Sheets (∆ιαδοχικά Φύλλα 

Στυλ). Τα CSS ουσιαστικά διαχωρίζουν το περιεχόµενο της ιστοσελίδας από το 

σχεδιαστικό κοµµάτι. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό αφού τα στοιχεία σχεδίασης της 

ιστοσελίδας µας θα είναι σε ένα ξεχωριστό αρχείο το οποίο θα τροφοδοτεί τις 

υπόλοιπες σελίδες. ‘Έτσι, εάν χρειαστεί να κάνουµε κάποια αλλαγή, όπως να 

αλλάξουµε το φόντο των σελίδων µας, το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να 

επέµβουµε στο αρχείο CSS και αυτοµάτως οι αλλαγές θα επηρεάσουν και όλα τα 

αρχεία τα οποία συνδέονται µε αυτό. Η HTML χρησιµοποιείται για να δοµήσει το 

περιεχόµενο ενώ τα CSS για να το µορφοποιήσουν. Ας πούµε για παράδειγµα την 

ετικέτα που δηλώνει τις επικεφαλίδες επιπέδου ένα. Στην HTML θα γράψουµε 

Επικεφαλίδα ενώ η µορφοποίησή της θα έρθει από το CSS:h1{color:red} που 

σηµαίνει ότι το χρώµα της επικεφαλίδας θα είναι κόκκινο. Σε αυτό το σηµείο να 

πούµε ότι τα CSS δε χρησιµοποιούνται µόνο στις ιστοσελίδες. Styles βρίσκουµε και 

στο Word, µε τη διαφορά ότι αυτά τα styles µπορούν και µορφοποιούν µόνο κείµενο. 

 

� ∆ιαχωρισµός του περιεχοµένου από την σχεδίαση. 

� Ελαχιστοποίηση του χρόνου για τις αλλαγές στην σχεδίαση αφού όλα τα 

στοιχεία περιέχονται σε ένα αρχείο.  

� Πιο καθαρός κώδικας HTML  

� Προσβασιµότητα από όλους τους Web Browsers  

� Αύξηση ταχύτητας της εµφάνισης της ιστοσελίδας  

� Μικρότερο µέγεθος αρχείων 

� Καλύτερη θέση στις µηχανές αναζήτησης λόγω καθαρότερου κώδικα  

� Οµοιόµορφη εµφάνιση όλων των ιστοσελίδων που συνδέονται µε το CSS 

αρχείο αφού τα στοιχεία δεν αλλάζουν. 

� Πιστοποίηση από την W3C το µεγαλύτερο οργανισµό Web Standards 
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3.2 Κριτήρια επιλογής ανάπτυξης ιστοσελίδων  

Πριν προχωρήσει κάποιος στην κατασκευή ενός ιστότοπου µιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισµού ουσιαστικά θα προσέξει την τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσει.. 

Είναι καλύτερη µία στατική ιστοσελίδα HTML ή µια δυναµική ιστοσελίδα βασισµένη 

σε κάποιο (CMS) σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

3.2.1 Πλεονεκτήµατα µιας Στατικής Ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα µιας µικροµεσαίας επιχείρησης απαιτεί µία καλή εµφάνιση µε  

κατανοητή δοµή παρουσίασης των προϊόντων/υπηρεσιών, η οποία θα ενθαρρύνει την 

παραµονή του επισκέπτη στον ιστότοπο αλλά και θα διαθέτει ευελιξία και ευκολία 

στον τρόπο διαχείρισής της. Το κόστος δηµιουργίας ενός τέτοιου ιστότοπου είναι 

χαµηλότερο καθώς  οι στατικές ιστοσελίδες αναπτύσσονται σε λιγότερο χρόνο από 

την ανάπτυξη ενός δυναµικού site που βασίζεται σε κάποιο CMS. 

Οι ανάγκες σε web hosting (ιστοφιλοξενία) είναι πιο απλές, αφού τα στατικά 

sites δεν χρειάζεται γενικά βάση δεδοµένων η οποία αποθηκεύει το περιεχόµενό τους, 

άρα και ελάχιστα χαµηλότερο ετήσιο κόστος. Με µικρή γνώση της HTML, µπορείτε 

να φτιάξετε τον δικό σας ιστοχώρο µε τα εργαλεία WYSIWYG. Υπάρχουν πολλά 

πακέτα λογισµικού χαµηλού κόστους που έχουν σχεδιαστεί µε αυτό τον σκοπό. Σε 

περιοχές µε χαµηλή ταχύτητα ίντερνετ, µια στατική ιστοσελίδα εµφανίζεται ελαφρώς 

πιο γρήγορα (σε ms) από ότι µια δυναµική ιστοσελίδα. 

Σήµερα εξαιτίας του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων η διαδικτυακή 

παρουσία µιας επιχείρησης ήταν προαιρετική: η επικοινωνία µε τους καταναλωτές 

γινόταν µέσω των σηµείων πώλησης και της προβολής στα παραδοσιακά µέσα 

διαφήµισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ιστοσελίδα είχε συνήθως το περιεχόµενο και την 

παρουσίαση ενός εταιρικού φυλλαδίου µε πολύ βασικές πληροφορίες για την 

επιχείρηση. 

Η Στατική Ιστοσελίδα εξυπηρετεί συνήθως websites µε λίγες σχετικά σελίδες που δεν 

αλλάζουν συχνά (ή καθόλου). 

 

3.2.2 Μειονεκτήµατα Στατικής Ιστοσελίδας 

Οι ενηµερώσεις των επιµέρους σελίδων απαιτούν σίγουρα εξειδίκευση αλλά 

και συνεχή ενηµέρωση  από προγραµµατιστή, αφού συνήθως ο υπεύθυνος του 

περιεχοµένου (π.χ. µάρκετινγκ) και ο υπεύθυνος της συντήρησης (ΙΤ) είναι 

διαφορετικός, ενώ το κόστος διαχείρισης (ώρες εργασίας, οικονοµικό) είναι 

αυξηµένο. 

Ακόµη και ένα µικρό λάθος στην πληκτρολόγηση µέσα στον κώδικα, θα µπορούσε να 

διαταράξει τη διάταξη ή τη λειτουργία της ιστοσελίδας, άρα θέλει προσοχή η κάθε 

αλλαγή που κάνουµε. 
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3.3.1  Πλεονεκτήµατα µιας ∆υναµικής  Ιστοσελίδας 
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα µιας δυναµικής ιστοσελίδας είναι 

η Φιλικότητα προς το Search Engine Optimization. Τέτοιου τύπου ιστότοποι 

θεωρούνται πιο αξιόπιστοι και κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση στα αποτελέσµατα 

των µηχανών αναζήτησης (SERPs) σε σχέση µε στατικές σελίδες, εποµένως θα έχουν 

και  περισσότερες επισκέψεις και  πελάτες για την επιχείρηση. 

Η σχεδίαση και εµφάνιση της ιστοσελίδας χρησιµοποεί ένα πρότυπο 

(template), το οποίο µπορεί να αλλάξει σχετικά εύκολα (άρα και εµφάνιση της 

ιστοσελίδας µας) χωρίς να επηρεάζεται το περιεχόµενο της (κείµενα, φωτογραφίες, 

µενού πλοήγησης, κατηγορίες, κτλ.). Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να διατηρούµε 

την εµφάνιση της ιστοσελίδας πιο ελκυστική για τον επισκέπτη. 

Μεγάλη σηµασία ‘έχει και η ευκολότερη  προώθηση της ιστοσελίδας στις 

µηχανές αναζήτησης και στα social media. Η υλοποίηση µιας online marketing 

στρατηγικής είναι ευκολότερη µε µια δυναµική ιστοσελίδα vs στατική Ιστοσελίδα: ο 

δηµιουργός του περιεχοµένου (κείµενο & φωτογραφίες) µπορεί να δηµιουργήσει και 

να αναρτήσει άµεσα µια νέα σελίδα, και να την προωθήσει κατάλληλα βάση της 

στρατηγικής που έχει ορισθεί. 

 

3.3.2 Μειονεκτήµατα  µιας Στατικής Ιστοσελίδας 
Όµως το κόστος της ανάπτυξης και σχεδίασης ενός τέτοιου ιστότοπου είναι 

πολύ µεγαλύτερο από το κόστος µίας στατικής ιστοσελίδας. Η δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων απαιτεί χρόνο, γνώσεις και περισσότερο κόσµο που θα ασχοληθεί µε 

τέτοια εφαρµογή. Όµως θεωρείται βέβαιο ότι η εφαρµογή αυτή θα επιφέρει 

µακροπρόθεσµα µεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης. Για να επιτευχθεί µία τέτοια 

εφαρµογή θεωρείται απαραίτητη η γνώση του επιλεγµένου συστήµατος CMS. Για να 

γίνει κατανοητό ένα  CMS, θα πρέπει να µάθουµε την δοµή του site, το πρότυπο που 

χρησιµοποιείται, το πως διαχειριζόµαστε και δηµοσιεύουµε τις σελίδες, πως 

δηµιουργούµε τις κατηγορίες, κτλ.  Συνήθως οι δυναµικές ιστοσελίδες σε αντίθεση µε 

τις στατικές ιστοσελίδες, λόγω του ότι συνδέονται µέσω του συστήµατος διαχείρισης 

περιεχοµένου (CMS) µε µια βάση δεδοµένων αποθηκευµένη σε κάποιο server, 

εµφανίζονται στον browser ελαφρώς πιο αργά (σε ms) από ότι µια στατική 

ιστοσελίδα, ιδίως όταν πρόκειται για συνδέσεις µε χαµηλό internet bandwidth. 

3.4 Επικρατέστερα CMS Στρατηγικές σχεδίασης cms  και  

Επιλογή τελικού cms 

Η επιλογή για µία δυναµική ιστοσελίδα έγινε για αυτούς ακριβώς τους λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.  Σήµερα, καθένας µέσα από το σπίτι του και µέσα από 

το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να αγοράσει όποια προϊόντα θέλει   

καθιστώντας αναγκαία την περιοδική (τουλάχιστον) επικαιροποίηση των 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προβάλλονται στο site.Το περιεχόµενο της κάθε 

σελίδας του site γίνεται όλο και πιο σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της 

σελίδας αυτής στα αποτελέσµατα µηχανών αναζήτησης (Google). Μία επιχείρηση 
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γνωρίζοντας το κοινό στόχο που απευθύνεται, έχει τη δυνατότητα µέσω µιας 

δυναµικής ιστοσελίδας να προσαρµόζει και να ανανεώνει τακτικά το περιεχόµενό 

της, για τη βέλτιστη ορατότητα στις µηχανή αναζήτησης. 

Ο όρος Content Management Systems (CMS) 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 html editors, ειδικών δηλαδή κειµενογράφων, 

παρόµοιων µε το MS Word, 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. Τα Web CMS 

µπορούν ακόµη να διανείµουν υλικό σε πελάτες και εταιρικούς συνεργάτες πέρα από 

τα όρια ενός οργανισµού, π.χ. µε την αυτόµατη αποστολή newsletters στους πελάτες 

και την αυτόµατη σύνταξη δελτίων τύπου και στατικών στοιχείων και την 

ηλεκτρονική αποστολή τους σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ. Ο πυρήνας 

όµως ενός CMS είναι η διαχείριση του περιεχοµένου σε όλο τον κύκλο ζωής της 

πληροφορίας δηλαδή από την παράγωγη της µέχρι την δηµοσίευσή της, αλλά και την 

µετέπειτα αποθήκευση της (Dr. Andreas Mauthe; Dr. Peter Thomas, 2004). Τα CMS 

εποµένως είναι όλα βασισµένα στην ίδια ιδέα (εικόνα 3.3.2). Η διαχείριση του 

περιεχοµένου επιτρέπει στους σχεδιαστές να επικεντρωθούν στη σχεδίαση µε τη 

σχεδίαση προτύπων (templates). Τα cms που είναι διαθέσιµα αυτή τη στιγµή έχουν 

διαφορετικές δυνατότητες και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς το καθένα. 

Πρέπει όµως να έχουν όλα κάποια συγκεκριµένα συστήµατα που να εξυπηρετούν 

κάποιες απαραίτητες λειτουργίες τις οποίες χρειάζεται ο κάθε χρήστης. Οι 

βασικότερες από αυτές τις λειτουργίες είναι: Σύστηµα σύνταξης(authoring), Σύστηµα 

διαχείρησης (management) Σύστηµα αυτοµατοποίησης κύκλου εργασιών(workflow 

automation) ,Σύστηµα έκδοσης. 

 Από την άλλη οι συντάκτες χτίζουν το περιεχόµενο σε ξεχωριστό 

περιβάλλον, ο κεντρικός διακοµιστής παίρνει το περιεχόµενο το εισάγει στο σωστό 

template και το στέλνει όλο µαζί στους τελικούς χρήστες
5
 Πτυχιακή εργασία  του 

φοιτητή Γουλή Χρήστο µε θέµα Ανάπτυξη Επαγγελµατικού οδηγού του νοµού 

Αργολίδος [Τελευταία ανάκτηση 28 /2/2016].  

To SEO είναι µια από τις πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές για να πάρει µία 

ιστοσελίδα το µέγιστο δυνατό όφελος από την online παρουσία της. Οι µηχανές 

αναζήτησης χρησιµοποιούν ειδικούς αλγορίθµους για να καθορίσουν ποια ιστοσελίδα 

                                                 
5
 Πτυχιακή εργασία  του φοιτητή Γουλή Χρήστο µε θέµα Ανάπτυξη Επαγγελµατικού οδηγού του 

νοµού Αργολίδος , ΤΕΙ Κρήτης 2013 
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θα πρέπει να κατατάσσεται σε καλύτερη θέση για κάποιο συγκεκριµένο ερώτηµα στα 

αποτελέσµατα αναζήτησης. Αυτοί οι αλγόριθµοι έχουν αυστηρά εµπιστευτικό 

χαρακτήρα, αλλά γενικές έννοιες και αρχές τους µπορούν να βρεθούν. Ένα απο τα 

σηµαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να 

βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις µηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια 

(relevancy) µεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του 

περιεχοµένου της κάθε σελίδας. Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα 

πρέπει να περιλαµβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν 

καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραµένει µικρότερος από δώδεκα λέξεις. Η 

χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σηµασίας για την επισήµανση ενός 

ιστοτόπου από τις µηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαµβάνονται 

περισσότερες από µια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εµφανίζονται σε όλες. 

Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συµπεριλαµβάνονται όσο το 

δυνατό περισσότερες φορές στον κορµό του κυρίως κειµένου της σελίδας (body text). 

Αυτό συµβαίνει επειδή οι περισσότερες µηχανές αναζήτησης τις «ψάχνουν» και στο 

κυρίως κείµενο. Αν δε συναντήσουν µια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείµενο, απλά την 

αγνοούν. Ορισµένοι από αυτούς που «στήνουν» ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα 

γίνεται ελκυστική µε τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες τις σελίδας, όχι 

όµως και για τις µηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν 

εικόνες. Κι όµως, υπάρχουν µηχανές αναζήτησης 

εικόνων στο ∆ιαδίκτυο. Η χρησιµότητα του SEO 

βασίζεται στους παρακάτω λόγους:  

� 95% των χρηστών χρησιµοποιούν 

µηχανές αναζήτησης για να βρούν αυτό 

που τους ενδιαφέρει. 

� Οι χρήστες εµπιστεύονται και θεωρούν ποιοτικά τα websites στις 

πρώτες θέσεις των αποτελεσµάτων 

� Το 80% των χρηστών δεν φτάνει πέρα από την δεύτερη σελίδα των 

αποτελεσµάτων αναζήτησης (SERPs)  

� Αυτοί που θα εισέλθουν σε µία ιστοσελίδα είναι στοχευµένοι 

επισκέπτες που έχουν εκδηλώσει ενεργά το ενδιαφέρον τους για αυτά 

που προσφέρει µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα να γίνουν 

τελικά πελάτες. 

� Χαµηλότερο κόστος ανά visitor  

� Πολύ αποτελεσµατικότερη µέθοδος συγκριτικά µε άλλες µεθόδους 

Internet Marketing 

� Χαµηλό επίπεδο ανταγωνισµού «ακόµα» (στην Ελλάδα) αλλά ολοένα 

και αυξάνεται
6
 Πτυχιακή εργασία  του φοιτητή Γουλή Χρήστο µε θέµα 

                                                 
6
 Πτυχιακή εργασία  του φοιτητή Γουλή Χρήστο µε θέµα Ανάπτυξη Επαγγελµατικού οδηγού του 

νοµού Αργολίδος , ΤΕΙ Κρήτης 2013 
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Ανάπτυξη Επαγγελµατικού οδηγού του νοµού Αργολίδος [Τελευταία 

ανάκτηση 28 /2/2016].  

Τα 3 πιο δηµοφιλή, αποδεκτά και καταξιωµένα το 2014 είναι το WordPress, το 

Joomla και το Drupal. Μεταξύ τους υπάρχουν οµοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την τελική επιλογή. Βασικές οµοιότητες των 

3 CMS είναι ότι διατίθενται δωρεάν και βασίζονται στην PHP και ΜySQL.  

To WordPress δηµιουργήθηκε το 2003, είναι το πλέον διαδεδοµένο CMS και 

το χρησιµοποιούν 60 εκ. ιστοσελίδες. Παλαιότερα το WordPress θεωρούνταν ως 

µέσο µόνο για blogging, αλλά πλέον είναι ένα ολοκληρωµένο CMS και 

χρησιµοποιείται για όλων των ειδών τα sites.  

 

3.4.1.1 Πλεονεκτήµατα του WordPress 

Πλήθος plugins: Το WordPress έχει χιλιάδες δωρεάν στην πλειοψηφία plugins 

καθώς βασίζεται στην open source κοινότητα. Η βιβλιοθήκη που διαθέτει δίνει τη 

δυνατότητα στους Webmasters να κάνουν σχεδόν τα πάντα δωρεάν. 

Πολλαπλοί χρήστες/αρθρογράφοι: Από τις πρώτες του εκδόσεις to WordPress ως 

εργαλείο blogging έχει τη δυνατότητα για εύκολη χρήση ταυτόχρονα από πολλούς 

χρήστες µε διακριτούς ρόλους. 

Φιλικότητα: To WordPress θεωρείται όχι άδικα ως το πιο φιλικό στους χρήστες 

CMS. ∆εν απαιτεί προγραµµατιστικές γνώσεις και αρχάριοι χρήστες µπορούν σε λίγα 

λεπτά να στήσουν εύκολα ένα site. 

Παραµετροποιήσιµο και ευέλικτο: To WordPress µέσα από τη χρήση των χιλιάδων 

templates και plugins µπορεί να στηρίξει από ένα απλό προσωπικό blog µέχρι µεγάλα 

εµπορικά e-shops. Επίσης ένας πιο έµπειρος από τον απλό χρήση µε βασικές γνώσεις 

HTML και CSS µπορεί εύκολα να κάνει επιθυµητές για αυτόν αλλαγές. 

Φιλικότητα στις µηχανές αναζήτησης: Το WordPress είναι η ιδανική λύση για 

φιλικά ως προς το SEO sites χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις καθώς έχει 

πλήθος δωρεάν plugins για το σκοπό αυτό. 

 

3.4.1.2 Μειονεκτήµατα του WordPress 

Σχεδιαστικές δυνατότητες: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες templates είναι 

γενικώς παραδεκτό ότι πολλά έχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ τους και η 

πλειοψηφία τους είναι σχεδιασµένη µε βάση την αρχική φιλοσοφία του WordPress 

δηλ. τα blogs. 

Συµβατότητα των plugins: Το WordPress ανακοινώνει συχνά νέες βελτιωµένες 

εκδόσεις αλλά πολλά plugins παρουσιάζουν µετά προβλήµατα συµβατότητας και είτε 

δεν δουλεύουν καθόλου είτε έχουν κενά ασφαλείας. 
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3.4.2  Joomla 

To Joomla δηµιουργήθηκε το 2005 και είναι το 2ο πιο δηµοφιλές CMS. 

Συνολικά έχει κατέβει 35 εκ. φορές και διαθέτει πάνω από 6000 extensions (δωρεάν 

και επί πληρωµή) και πολύ µεγάλο πλήθος δυνατοτήτων. Μερικά από τα πιο γνωστά 

sites που χρησιµοποιούν Joomla είναι Harvard, Linux, iTWire, Mc Donalds, Nikon 

,Vodafone και Yamaha. Το Joomla έχει πολύ πιο πλούσια χαρακτηριστικά και από τη 

κατασκευή του. Προτείνεται για πιο σύνθετα site και µπορεί να καλύψεις ακόµα και 

τις πιο δύσκολες απαιτήσεις. Προσφέρεται για την δηµιουργία portal και απευθύνεται 

συνήθως σε πιο έµπειρους χρήστες που απαιτούν µία πιο ιδιαίτερη σχεδίαση στην 

ιστοσελίδα τους και αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό ιστολόγιο. 

Κυκλοφορούν χιλιάδες modules, plugins αλλά και templates τα οποία µπορούν να 

εγκατασταθούν αρκετά εύκολα και γρήγορα, να το µετατρέψουν σε ένα πολύ δυνατό 

σύστηµα διαχείρισης και παρουσίασης του περιεχοµένου και να το µεταµορφώσουν 

από blog µέχρι eshop και από forum και newsportal µέχρι videoblog ή photogallery. 

Προσφέρει δυναµική διαχείριση του πρωτοσέλιδου, του περιεχοµένου καθώς και της 

διαµόρφωσης των πλευρικών στηλών µε τα µενού και τα modules, υστερεί όµως 

έναντι του Wordpress στο ότι δεν έχει κάποιο ενσωµατωµένο σύστηµα για σχολιασµό 

των άρθρων (comenting system) και απαιτείται για αυτό κάποιο πρόσθετο plugin . 

Κρίνεται απαραίτητα µια στοιχειώδης εκπαίδευση στους αρθογράφους για τον σωστό 

τρόπο δηµοσίευσης των άρθρων τους καθώς και για τα χρησιµοποίηση τυχόν 

πρόσθετων ενθεµάτων. Το Joomla έχει και αυτό την δυνατότητα να είναι φιλικό µε 

τις µηχανές αναζήτησης , Search Engine Friendly, µε ενεργοποίηση του από τον 

πίνακα διαχείρισης ή µε την προσθήκη κάποιου plugin όπως το OpenSE 

 

3.4.2.1 Πλεονεκτήµατα του Joomla 

Κοινότητα Developers: To Joomla έχει µεγάλη κοινότητα developers που βοηθούν 

στην δηµιουργία και το support των χιλιάδων open source extensions. 

Ευκολία και φιλικότητα: Παρά το γεγονός ότι το Joomla δεν είναι τόσο εύχρηστο 

όσο το WordPress, εντούτοις είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του µετά από την 

αρχική εξοικείωση των χρηστών του. 

∆υνατότητες διαχείρισης: Επειδή η αρχική φιλοσοφία του Joomla είναι για µεγάλα 

sites (σε αντίθεση µε το WordPress) έχει πολύ καλές δυνατότητες στην διαχείριση και 

κατηγοριοποίηση µεγάλου αριθµού άρθρων και σελίδων. 
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3.4.2.2  Μειονεκτήµατα του Joomla 

Θέµατα SEO: Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα ως προς την φιλικότητα των Joomla 

sites στις µηχανές αναζήτησης. Τα προβλήµατα αυτά είναι σοβαρά και επίσης 

εξαιρετικά δύσκολο να λυθούν χωρίς την βοήθεια ενός επαγγελµατία συµβούλου 

SEO. 

Αρχάριοι χρήστες: Για να ξεκινήσει ένας Webmaster ένα Joomla site χρειάζεται σε 

αντίθεση µε το WordPress κάποιες ειδικές γνώσεις. Τα tutorials που διατίθενται στην 

επίσηµη ιστοσελίδα βοηθούν ακόµα και τον αρχάριο χρήστη να µάθει να στήνει και 

να διαχειρίζεται ένα Joomla site αλλά χρειάζεται κάποιο διάστηµα για να εξοικειωθεί 

πλήρως. WordPress, Joomla ή Drupal; Ποιο είναι το καλύτερο CMS  

 http://www.seosolution.gr [ Τελευταία πρόσβαση στις 9/4/2016]. 
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Κεφάλαιο 4
ο
  Ανάλυση και Σχεδίαση  

4.1 Καταγραφή απαιτήσεων  

Το κατάστηµά µας θα ασχολείται µε την πώληση κινητών τηλεφώνων. Αρχικά 

θα πρέπει να καταγράψουµε τις ιδιότητες που θα έχει κάθε τηλέφωνο αλλά και τις 

διάφορες τιµές των ιδιοτήτων. 

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

ψηφιακές φόρµες παραγγελίας.  

Το ηλεκτρονικό έχει ως βασικούς χρήστες τους πελάτες του. Κάποιοι µπορεί 

αν είναι απλοί επισκέπτες. Οποιοσδήποτε µπορεί να γίνει πελάτης του e-shop 

ακολουθώντας µία τυπική διαδικασία εγγραφής στην οποία δίνει τα προσωπικά του 

στοιχεία, διεύθυνση αποστολής, όνοµα χρήστη και κωδικό που επιθυµεί να έχει στο 

συγκεκριµένο σύστηµα. Το e-shop καθορίζει και σε  τιµή θα πωληθεί το κάθε προϊόν. 

Ένας πελάτης του e-shop µπορεί να περιηγηθεί σε αυτό µέσω της ιστοσελίδας του. Ο 

πελάτης µπορεί να επιλέξει ποια κατηγορία τον ενδιαφέρει και να πλοηγηθεί.  Εάν ο 

πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα προϊόν προς πώληση τότε πρέπει να το 

προσθέσει στο καλάθι αγορών του. Για να ολοκληρωθεί η αγορά ο πελάτης πρέπει να 

κάνει checkout. 

Τη στιγµή που επιλέγει το checkout, σε περίπτωση που δεν έχει συνδεθεί µε 

τα στοιχεία του, το σύστηµα του ζητάει να συνδεθεί. Το σύστηµα διατηρεί 

αποθηκευόµενη τη διεύθυνση αποστολής που είχε δώσει ο χρήστης κατά την 

εγγραφή. Έτσι εάν ο πελάτης δε θέλει να αλλάξει κάποιο από αυτά τα δύο προχωράει 

άµεσα στην αγορά του προϊόντος. 

Ο πελάτης µπορεί να αγοράσει και να πληρώσει το προϊόν µε έναν από τους 

τρόπους που διαθέτει το κατάστηµα , είτε  µε κατάθεση στην τράπεζα , είτε µε 

µετρητά είτε µε PayPal.   Επίσης µπορεί να επιλέξει και τον τρόπο αποστολής των 

προϊόντων. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να αλλάξει τη διεύθυνση αποστολής 

ή/και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τα αλλάζει και στη συνέχεια ολοκληρώνει 

την αγορά του. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, το e-shop στέλνει στον πελάτη 

ένα email στο οποίο τον ενηµερώνει για τον αριθµό της παραγγελίας του, για το ποια 

προϊόντα περιλαµβάνει, καθώς επίσης και για την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

παράδοσης. Η παραγγελία σε αυτό το σηµείο θεωρείται επιτυχής. Για την επιστροφή 

ενός προϊόντος ο πελάτης εισέρχεται στο σύστηµα µε τα στοιχεία του και διαλέγει 

την επιλογή «επιστροφές». Το σύστηµα του εµφανίζει µία λίστα µε όλα τα προϊόντα 

που έχουν αποσταλεί σε αυτόν και µπορούν να επιστραφούν.  
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4.2 ∆ιάγραµµα χρήσεως 
 

 

 

Εικόνα  6  Βασικές εργασίες του  χρήστη στο σύστηµα 

 

 

Εικόνα 7  Αναζήτηση προϊόντων  του  χρήστη στο σύστηµα 
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Εικόνα   checkout  tτου χρήστη 

 

 

 

Εικόνα 8 διάγραµµα Ροής ∆εδοµένων του χρήστη 
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Κεφάλαιο 5
ο
 Εργαλεία ανάπτυξης 

5. 1 Τι είναι το Drupal  

 

Το Drupal στην αρχή γράφτηκε από τον  Dries Buytaert ως 

σύστηµα πίνακα ανακοινώσεων αλλά το 2001 αποτέλεσε 

λογισµικό ανοικτού κώδικα.  "Drupal" είναι η διατύπωση στην 

αγγλική γλώσσα της ολλανδικής λέξης "druppel", που σηµαίνει «σταγόνα». Ο 

Buytaert ήθελε να ονοµάσει τον ιστοτόπο "dorp" (στα Ολλανδικά σηµαίνει «χωριό», 

αναφερόµενος στη διάσταση της κοινότητας), αλλά έκανε ένα ορθογραφικό λάθος 

κατά τη διαδικασία ελέγχου του ονόµατος χώρου (domain name) και τελικά το ἀφησε 

ως Drupal, σκεφτόµενος ότι έτσι ακούγεται καλύτερα. Το Drupal έχει λάβει επαίνους 

από τους διαχειριστές ιστοσελίδων, σχεδιαστές και προγραµµατιστές για τον 

αρθρωτό σχεδιασµό του. 

Το καλοκαίρι του 2005, η Google διεξάγει τον πρώτο Summer of Code 

διαγωνισµό, όπου το Drupal  βρίσκεται στις πρώτες έντεκα θέσεις επιτυχίας. Ακόµη 

πραγµατοποιούνται και  δοκιµές µονάδων. Από τότε, η πιο σηµαντική αλλαγή στο 

Drupal ήταν η ενσωµάτωση της βιβλιοθήκης  jQuery JavaScript στο Drupal 5.0. 

Πιστή στο πνεύµα του Drupal, αυτή η βιβλιοθήκη είναι µικρή, σπονδυλωτή, γρήγορη 

και κάνει τα πράγµατα σωστά… Αυτό βοήθησε πολύ την χρηστικότητα του Drupal. 

Το Νοέµβριος του 2007,η  Packt Publishing δίνει στο Drupal το βραβείο καλύτερου 

CMS. Το  Drupal  αποτελεί ένα πολύ δυνατό  CMS. Χρησιµοποιείται για τον 

σχεδιασµό δυναµικών ιστοσελίδων και αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τους 

προγραµµατιστές. 

Το Drupal µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα  

Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή οποιασδήποτε πλατφόρµα  που υποστηρίζει 

είτε το διακοµιστή ιστοσελίδων Apache (έκδοση 1.3+), είτε το Internet Information 

Services (έκδοση IIS5+), καθώς επίσης και τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP 

(έκδοση 4.3.3+). Μια νέα υλοποίηση για την βάση δεδοµένων επιτρέπει άµεση 

υποστήριξη για SQLite, MySQL/MariaDB και PostgreSQL. Μέσο contributed 

modules υποστηρίζονται και οι MS SQL Server, Oracle και άλλα. 

Το Drupal είναι  µια τεχνολογία ανοιχτού κώδικα. Αυτό αποτελεί ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα καθώς έχει  χαµηλό κόστος χρήσης και υψηλή αξιοπιστία 

καθώς ο κώδικας είναι δηµόσια διαθέσιµος και η ποιότητά του ελέγχεται από χιλιάδες 

µηχανικούς λογισµικού που το χρησιµοποιούν καθηµερινά.  Σύµφωνα µε τα επίσηµα 

στοιχεία της κοινότητας του  Drupal από το 2006 ως τον Απρίλιο του 2007, χρήστες 

κατέβασαν το Drupal από τον επίσηµο ιστοτόπο περισσότερες από 600.000 φορές. 

Μια µεγάλη κοινότητα χρηστών λαµβάνει πλέον µέρος στη συνεχή εξέλιξη του 

Drupal.( Η Ελληνική κοινότητα του Drupal)( 2016) «http://mydrupal.gr/» [ Τελευταία 

πρόσβαση 1/3/2016]. 
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 Το Drupal αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλή προγράµµατα σχεδίασης και  

διαχείρισης ιστοσελίδων για τον αρθρωτό σχεδιασµό του, να παρέχει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Drupal στην προεπιλεγµένη εγκατάστασή του. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε φορητές συσκευές , οθόνες µέσα στο κατάστηµα , στα συστήµατα 

ψυχαγωγίας , και πολλά περισσότερα.  

Το Drupal CMS µπορεί να συνεργαστεί µε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήµατα (όπως Linux, Windows, MacOS), µε διαφορετικές τεχνολογίες HTTP 

Server (όπως Apache, Nginx ή Microsoft IIS HTTP Server) µε διαφορετικές 

υλοποιήσεις της PHP (Zend ή HHVM PHP µε ή χωρίς χρήση APC και FPM) και µε 

διαφορετικές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (MySQL, PostgreSQL, MariaDB κ.α.). 

Αυτή συµβατότητα  µε διαφορετικές τεχνολογίες υποδοµής  δίνει τη δυνατότητα να 

επιτρέπει την ιστοσελίδα να εξελιχθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για παράδειγµα, 

µπορεί κάποιος  να ξεκινήσει µε ένα blog, αλλά ίσως να θέλει τη δυνατότητα 

προσθήκης άλλων  χαρακτηριστικών, όπως ένα wiki, το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

φόρουµ, πολλαπλούς τύπους περιεχοµένου, κ.λ. Με το Drupal, υπάρχει η δυνατότητα 

να δηµιουργήσει κάποιος τη δικιά του ιστοσελίδα µε τε το δικό του τύπου 

περιεχοµένου. Για παράδειγµα, µπορεί  να δηµιουργήσει µια προσαρµοσµένη µορφή 

για τις λίστες καταλόγου ή να προσθέσει ένα προσαρµοσµένο πεδίο σε µια σελίδα . 

Αυτό είναι ένα από τα πλέον χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά του Drupal. 

Το Drupal έχει ένα πολύ καλό ιστορικό όσον αφορά την ασφάλεια, και 

διαθέτει µια οργανωµένη διαδικασία για τη διερεύνηση, τον έλεγχο και τη 

δηµοσίευση πιθανά προβλήµατα ασφαλείας. Αυτό αποτελεί και ένα σηµαντικό 

στοιχείο που εξηγεί και υποστηρίζει  τη χρήση του από  χιλιάδες sites υψηλού κύρους 

και δέχεται συνεχείς αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας τόσο από την ίδια την κοινότητά 

του όσο από ειδικούς ασφάλειας ιστοσελίδων σε ολόκληρο τον κόσµο. Ο κώδικας 

του αποδεδειγµένα αποτρέπει όλες τις κοινές απειλές του κυβερνοχώρου ,όπως αυτές 

ορίζονται από τον οργανισµό Open Web Application Security Project (OWASP). (Τι 

είναι το Drupal) (2016) «http://codelibre.com» [ Τελευταία πρόσβαση 23/3/2016].   Η 

οµάδα ασφαλείας εργάζεται συνεχώς µε την κοινότητα για την αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων ασφάλειας που προκύπτουν. Τα µέλη της οµάδας ασφαλείας ενίοτε 

εκτελούν αναλύσεις του πυρήνα ειδικά εάν υπάρχει µια αδυναµία που µπορεί να 

βρεθεί από την εύκολη σάρωση.( Η Ελληνική κοινότητα του Drupal)( 2016) 

«http://mydrupal.gr/» [ Τελευταία πρόσβαση 1/3/2016]. 

 

5.2 ∆υνατότητες του Drupal 
Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή 

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

αυτοµατοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του 

ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει µια πολύπλοκη 

προγραµµατιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες µπορούν να γίνουν µε λίγο ή 

και καθόλου προγραµµατισµό. Το Drupal ορισµένες φορές περιγράφεται ως 
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«υποδοµή για εφαρµογές ιστού», καθώς οι δυνατότητές του προχωρούν παραπέρα 

από τη διαχείριση περιεχοµένου, επιτρέποντας ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών και 

συναλλαγών. 

H πολυγλωσσικότητα του Drupal βελτιώθηκε δίνοντας καλύτερη υποστήριξή 

από την εγκατάσταση, υποστήριξη γλωσσών που γράφονται από δεξιά προς τα 

αριστερά όπως τα αραβικά, αυτόµατη εισαγωγή µεταγλώττισης του UΙ και τέλος 

αλλά εξίσου σηµαντικό η υποστήριξη για µεταφράσεις περιεχοµένου σε πολλές 

γλώσσες.  

Η ενσωµάτωση του update module στο core, µας επιτρέπει να 

παρακολουθούµε αν βγήκε καινούρια έκδοση ή ενηµερώσεις ασφαλείας από τα 

εγκαταστηµένα module 

Οι εκτεταµένες δυνατότητες του drupal και η ικανότητα του να διαχειριστεί 

σχεδόν κάθε τύπο περιεχοµένου το κάνει την καλύτερη λύση για τις σύγχρονες 

ιστοσελίδες. Το drupal µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σας και σας δίνει την 

δυνατότητα να διαχειριστείτε κείµενα, εικόνες, podcasts, blogs, βίντεο, εκδηλώσεις 

και ηµερολόγια, δηµοσκοπήσεις, forums και πολλά άλλα. Ένα από τα πιο σηµαντικά 

χαρακτηριστικά του drupal είναι η δυνατότητα παραµετροποίησης του γι' αυτό 

µπορούµε να του δώσουµε την µορφή και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να 

καλυφθούν οι ανάγκες της κάθε ιστοσελίδας και επιχείρησης. Οι δυνατότητες των 

συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου περιλαµβάνουν και τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά. 

� Προσθήκη περισσότερων σελίδων στην ιστοσελίδα σας µε µερικά κλικ. 

� Επεξεργασία του περιεχοµένου όλης της ιστοσελίδας µε απλό τρόπο. 

� ∆ιαχείριση µελών και διαχειριστών. 

� Επεξεργασία ηλεκτρονικών φορµών. 

 

5.3  Μονάδες του Drupal 

 Με τον όρο µονάδες ή αλλιώς modulus  εννοούµε τις έτοιµες εφαρµογές που 

εκτελούν κάποιες συγκεκριµένες λειτουργίες χωρίς να γράψουµε καθόλου κώδικα. 

Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το  (login) η είσοδος δηλαδή του χρήστη στην 

εφαρµογή. Η κατασκευή αυτών των µονάδων για τη χρησιµοποίησή τους σε πολλές  

διαφορετικές εφαρµογές έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή ποιότητά τους, την ασφάλεια 

τους και την ευελιξία τους. Το Drupal API προωθεί την υψηλή ποιότητα κώδικα των 

modules αλλά και την δυνατότητα συντήρησής του µε την χρήση των Hooks. Η 

χρήση των hooks επιτρέπει στους προγραµµατιστές να αλλάξουν την συµπεριφορά 

της εφαρµογής δίχως όµως να απαιτείται να τροποποιούν τον βασικό κώδικα του 

Drupal ή των Contributed Modules. 

Πιο συγκεκριµένα οι  µονάδες που περιέχονται στον πυρήνα του Drupal 

παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα  :  

� Να ταξινοµούν και να αναθεωρούν την ύλη  

� να κάνουν  αναζητήσεις  
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� να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σχόλια   

� να δηµιουργούν Forum συζητήσεων  

� οι χρήστες να  έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους αλλά 

και µε τον διαχειριστή της ιστοσελίδας  

� να κάνουν χρήση των θεµάτων που τους αρέσει  για το ιστότοπό τους.  

�  παρέχουν ροές RSS  

� να υπάρχει ροή του περιεχοµένου από άλλους  

� να κάνουν εγγραφή  ως χρήστες και να διαχειρίζονται τους 

λογαριασµούς τους  

� να  καθορίζουν ρόλους χρηστών, µε τον ορισµό αδειών (permissions) 

στους χρήστες για τη χρησιµοποίηση επιλεγµένων χαρακτηριστικών 

του ιστοτόπου  

� να έχουν άµεση πρόσβαση σε αναφορές και στατιστικά που αφορούν 

τον ιστότοπό τους.  

� να δηµιουργούν φιλικές στο χρήστη, εύκολες προς αποµνηµόνευση, 

διευθύνσεις URL 

� ∆υνατότητες συστηµάτων e-commerce . 

� Χαρακτηριστικά ροής εργασιών 

� Γκαλερί φωτογραφιών . 

� Σελίδων οµάδων ατόµων (οργανικά γκρούπ) . 

� Χάρτες ιστοτόπου για το Google . 

� ∆ιαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Ένα σύστηµα διαχείρισης των συστατικών στοιχείων σχέσεων (CRM),  

� Ενσωµάτωση µε ένα CVS που είναι ένα    Σύστηµα εκδόσεων 

 (CVS),το οποίο ελέγχει και  παρακολουθεί όλες τις εργασίες και όλες 

τις αλλαγές σε ένα σύνολο αρχείων και επιτρέπει σε πολλούς 

προγραµµατιστές (ενδεχοµένως σε µεγάλη απόσταση στο χώρο και το 

χρόνο) για να συνεργάζονται .  (Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας 

Σκαρµούτσου ∆ήµητρας)( 2012) «https://www.techylib.com/el/» 

[Τελευταία πρόσβαση 1/3/2016] 

Τέλος το drupal σε συνδυασµό µε κάποιο εγκατεστηµένο module είναι δυνατό να 

ορίζει επιπλέον ειδικούς τύπους οντοτήτων όπως :Οµάδες Χρηστών (Groups), 

Φόρµες Συλλογής ∆εδοµένων (Webforms), Προϊόντα ή ψηφιακές συνδροµές 

(ecommerce product), Ευρετήρια Αναζήτησης (Search API index) 
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Εικόνα 9 Στατιστικά λήψης του Drupal (Πηγή : http://buytaert.net/tag/statistics ) 

 

5.4 Μεταφράσεις  

Τον Αύγουστο του 2007, οι µεταφράσεις για τη διεπαφή του Drupal είναι 

διαθέσιµες σε 37 γλώσσες εκτός της Αγγλικής (της εξ' ορισµού). Οι υποστηριζόµενες 

γλώσσες περιλαµβάνουν ορισµένες που διαβάζονται από δεξιά προς τα αριστερά, 

όπως τα Αραβικά και τα Εβραϊκά.
7
 

5.5 ∆ιανοµές  

Υπάρχουν πολλές ς διανοµές του Drupal  µε πολλές τροποποιήσεις στον 

πυρήνα, συµπεριλαµβανοµένου του vbDrupal, που είναι το Drupal συγχωνευµένο µε 

το VBulletin. Πολλές καινοτοµίες του CivicSpace έχουν συµπεριληφθεί στο Drupal. 

Χαρακτηριστικά ιδιαίτερα χρήσιµα σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και πολιτικές 

καµπάνιες παρέχονται στη µονάδα CiviCRM για το Drupal 5.0 και άνω. «Έχει 

προταθεί η διανοµή "προ-κατασκευασµένων" εγκαταστάσεων Drupal που έχουν προ-

διαµορφωθεί µε µονάδες τρίτων και ρυθµιστεί για συγκεκριµένα ήδη ιστοτόπων: ένα 

on-line κατάστηµα, ένας ιστοτόπος µε κριτικές για µουσική, ένας ιστοτόπος για 

ιστολόγια, κτλ. Το Drupal 5.x τείνει προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας ένα σετ 

από "προφίλ εγκατάστασης" προσαρµοσµένα για συγκεκριµένους στόχους.»
8
 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.easypedia.gr/el/articles/d/r/u/Drupal.html 

8
 http://www.easypedia.gr/el/articles/d/r/u/Drupal.html 
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5.6   Τα κύρια Χαρακτηριστικά του Drupal 

Αρθρωτή Αρχιτεκτονική και άρτια Προγραµµατιστική ∆ιεπαφή (API) 

Το Drupal CMS είναι δοµηµένο µε αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική. 

Ανεπτυγµένο Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης της ∆οµής του Περιεχοµένου 

Το Drupal διαθέτει το πλέον ανεπτυγµένο υποσύστηµα διαχείρισης της δοµής του 

περιεχοµένου στην κατηγορία των CMS συστηµάτων. Ειδικότερα υιοθετεί την έννοια 

«οντότητα» για κάθε αντικείµενο περιεχοµένου. Ως περιεχόµενο ορίζεται γενικά ό,τι 

µπορεί να καταχωρήσει κάποιος χρήστης στην εφαρµογή. 

Οι τυπικές οντότητες που ορίζονται είναι: 

Κόµβοι περιεχοµένου (content nodes) – Αποτελεί τον βασικό τύπο οντότητας 

περιεχοµένου. Τυπικά το drupal περιέχει δύο υποτύπους (bundles ή αλλιώς content 

types) αυτού του τύπου τα Basic Pages και τα Articles. Οι διαχειριστές µπορούν να 

προσθέσουν όµως απεριόριστους υποτύπους. 

 Όροι Ταξινόµησης (taxonomy terms) – Οι όροι ταξινόµησης χρησιµοποιούνται για 

τον χαρακτηρισµό του περιεχοµένου. Κάθε υπο-τύπος (bundle ή αλλιώς vocabulary) 

υποστηρίζει την ιεραρχική καταχώρηση διαφορετικών όρων. Οι διαχειριστές µπορούν 

να δηµιουργήσουν διαφορετικά vocabularies που τυπικά µοντελοποιούν ανεξάρτητες 

διαστάσεις χαρακτηρισµού όλων ή κάποιων content types. 

Στοιχεία Μενού (menu items) – Ο τύπος αυτός είναι παρόµοιος µε τον όρο 

ταξινοµίας, δηλαδή οι οντότητες καταχωρούνται σε ένα ιεραρχικά δοµηµένο δένδρο, 

αλλά είναι περισσότερο προσανατολισµένος στην παραγωγή των µενού πλοήγησης 

της εφαρµογής. Για τον λόγο αυτό το περιεχόµενο αυτού του τύπου οντότητας γίνεται 

cached σε επίπεδο εφαρµογής για λόγους απόδοσης.( Η Ελληνική κοινότητα του 

Drupal)( 2016) «http://mydrupal.gr/» [ Τελευταία πρόσβαση 1/3/2016]. 

Χρήστες (Users) – Οι χρήστες στο Drupal αποτελούν ακόµα ένα τύπο οντότητας 

περιεχοµένου. Με τον τρόπο αυτό και µε την χρήση των πεδίων όπως περιγράφεται 

παρακάτω επιτυγχάνεται µεγάλη ευελιξία στο ποια στοιχεία µπορούν να αποτελούν 

καταχαρούµενα χαρακτηριστικά για κάθε χρήστη. 

Tο Drupal υποστηρίζει µια µεγάλη πληθώρα πεδίων που καλύπτουν σχεδόν 

κάθε ανάγκη µοντελοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικοί από τους τύπους 

πεδίων που υποστηρίζονται είτε από το drupal core είτε µε την προσθήκη κάποιου 

contributed module. Κάθε τύπος πεδίου εµπεριέχει κανόνες για την επαλήθευση 

(validation) της καταχωρούµενης από τους χρήστες τιµής (πχ το email field κάνει 

έλεγχο ότι η τιµή που καταχώρησε κάποιος χρήστης έχει σωστή µορφή αλλιώς του 

εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος). Εκτός από τα πεδία κάθε οντότητα 

ανάλογα µε τον τύπο της διαθέτει και κάποιες βασικές ιδιότητες (πχ οντότητες τύπου 

content node διαθέτουν τις ιδιότητες τίτλος, συγγραφέας, ηµεροµηνία/ώρα 

δηµιουργίας, ηµεροµηνία/ώρα τελευταίας επεξεργασίας, publishing status, γλώσσα 

κ.α. βασικές ιδιότητες) 
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Άρτια Γραφική ∆ιεπαφή Χρήστη (UI) 

Το Drupal διαχωρίζει το περιεχόµενο από την παρουσίασή του. Ειδικότερα το Drupal 

core ενσωµατώνει templating µηχανισµό βασισµένο στην PHP που επιτρέπει την 

ανάπτυξη γραφιστικών θεµάτων (theme modules). Το ενεργοποιηµένο γραφιστικό 

θέµα ορίζει τον τρόπο παρουσίασης του περιεχοµένου.). 

Προσωποποιηµένο περιβάλλον: Βασικό στοιχείο του συστήµατος είναι ένα 

ιδιαίτερα χρήσιµο προσωποποιηµένο περιβάλλον. Τόσο το περιεχόµενο όσο και η 

παρουσίασή του µπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα µε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις 

κάθε χρήστη 

Πιστοποίηση χρήστη: Οι χρήστες µπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν είτε 

τοπικά είτε χρησιµοποιώντας κάποια εξωτερική πηγή πιστοποίησης, όπως το Jabber, 

το Blogger ή το LiveJournal. Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί εντός ενός 

ενδοδικτύου, το Drupal µπορεί να συνεργαστεί µε εξυπηρετητή LDAP. 

∆ηµοσκοπήσεις: Το σύστηµα διαθέτει µονάδα δηµοσκοπήσεων η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες και τους διαχειριστές να διενεργούν δηµοσκοπήσεις και 

να τις παρουσιάζουν σε διάφορες σελίδες 

∆ηµιουργία προτύπων: Το σύστηµα διαχωρίζει το περιεχόµενο από την παρουσίασή 

του, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει την εξωτερική εµφάνιση του διαδικτυακού 

χώρου. Τα πρότυπα δηµιουργούνται µε τη βοήθεια κώδικα HTML και PHP, κάτι που 

σηµαίνει ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να µάθει κάποια ιδιόκτητη γλώσσα δηµιουργίας 

προτύπων 

Έλεγχος εκδόσεων: Το σύστηµα εκδόσεων του Drupal καταγράφει τις λεπτοµέρειες 

των ενηµερώσεων του περιεχοµένου, λεπτοµέρειες όπως το χρήστη που τροποποίησε 

το περιεχόµενο, την ηµεροµηνία και την ώρα που οι τροποποιήσεις αυτές 

πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και ποια τµήµατα του περιεχοµένου έχουν τροποποιηθεί. 

Το σύστηµα ελέγχου εκδόσεων παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει 

σχόλια, καθώς και να µπορεί να επαναφέρει το περιεχόµενο σε προηγούµενη έκδοσή 

του. 

Υποστήριξη API για Bloggers: Το ΑΡΙ για Bloggers επιτρέπει στο διαδικτυακό 

χώρο να ενηµερώνεται µέσω πολλών διαφορετικών εργαλείων. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται εργαλεία που δεν είναι web-based, τα οποία παρέχουν πλουσιότερο 

περιβάλλον επεξεργασίας. 

∆υνατότητα πολλαπλών γλωσσών: Το Drupal έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών του διεθνώς και για το λόγο αυτό 

παρέχει πλήρες περιβάλλον εργασίας για τη δηµιουργία πολυγλωσσικών 

διαδικτυακών χώρων, blogs και εφαρµογών διαχείρισης περιεχοµένου. Όλο το 

κείµενο µπορεί να µεταφραστεί µε τη βοήθεια γραφικού περιβάλλοντος, εισάγοντας 

υφιστάµενες µεταφράσεις ή ενσωµατώνοντας κάποιο άλλο εργαλείο, όπως το GNU 

gettext. 
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5.7   Πλεονεκτήµατα του Drupal 

Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων και επιχειρήσεων χρησιµοποιούν το Drupal σε µια 

µεγάλη ποικιλία δικτυακών τόπων, όπως σε:  

� Web πύλες  

� ∆ικτυακούς τόπους συζήτησης 

� Εταιρικούς δικτυακούς Τόπους  

� Εφαρµογές  

� Προσωπικούς δικτυακούς τόπους ή ιστολόγια (blog)  

� Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου 

� Καταλόγους πόρων  

� ∆ικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. 

Εύκολο στην χρήση και την ενηµέρωση: Μπορείτε να ενηµερώσετε την ιστοσελίδα 

σας όποτε εσείς το επιθυµήσετε, όπου το επιθυµήσετε, χωρίς ανησυχία. ∆εν 

χρειάζεται να ζητήσετε από τον σχεδιαστή της ιστοσελίδας να το κάνει για εσάς. 

Μηδενικό κόστος: Το Drupal είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα, έτσι δεν χρειάζεται 

να καταβάλετε έξοδα ούτε για χορήγηση αδειών αλλά ούτε και για την ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας σας. 

Αξιόπιστο και ασφαλές: Το Drupal έχει µια εκτεταµένη και ενεργή κοινότητα που 

το υποστηρίζει. Βελτιώνεται συνεχώς και υπόκειται σε εκτεταµένο έλεγχο, έτσι 

µπορείτε να βασιστείτε πάνω του , είναι στέρεο σαν βράχος! 

 Φιλικό µε µηχανές αναζητήσεις: Μπορεί να διαµορφωθεί για φιλικές διευθύνσεις 

(URLs). Το παραγόµενο περιεχόµενο σχεδιάζεται έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε 

τους κανονισµούς κάτι που δεν βοηθάει στην ώθηση των ταξινοµήσεων της µηχανής 

αναζήτησης αλλά είναι προσιτό. 

 

5.8 Μειονεκτήµατα του Drupal 

Πολυπλοκότητα: Η τεχνική του Drupal είναι εξαιρετικά δύσκολη αντίθετα  µε το 

WordPress και το Joomla. Το Drupal απαιτεί  εξειδικευµένες γνώσεις  

προγραµµατισµού  

Έλλειψη ∆ωρεάν Plugins: Τα Plugins στο Drupal ονοµάζονται « modules » . Επειδή 

κατά κύριο λόγο χρησιµοποιείται για την κατασκευή των σελίδων των επιχειρήσεων 

τα περισσότερα καλά module δεν είναι δωρεάν. 

Έλλειψη Templates: Το Drupal  έχει  έλλειψη πολλών έτοιµων templates  και επίσης 

τα περισσότερα που διατίθενται είναι επί πληρωµή. Άρα για να δηµιουργήσει κάποιος 

αρκετές δυνατότητες στο site του θα πρέπει ή να σπαταλήσει αρκετό χρόνο για να τα 

κάνει ο ίδιος ή να πληρώσει έναν προγραµµατιστή  να τα υλοποιήσει εκείνος.  
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Συµπέρασµα 

Το Drupal είναι ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό CMS. Συνιστάται για µεγάλα έργα 

όπου η σταθερότητα , επεκτασιµότητα και η δύναµη που έχουν είναι προτεραιότητα 

έναντι στην ευκολία χρήσης και την αισθητική. 

 

5.9 Εγκατάσταση Web Server 

Αρχικά µεταβαίνουµε στον ιστότοπο https://www.apachefriends.org/ και 

κάνουµε τη  µεταφόρτωση του XAMPP .Ο XAMPP είναι ένα ελεύθερο λογισµικό το 

οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων το οποίο µπορεί να εξυπηρετεί και 

δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι ανεξάρτητο πλατφόρµας και 

τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και χρησιµοποιείται ως 

πλατφόρµα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε την τεχνολογίες όπως 

PHP, JSP και Servlets. (XAMPP ) (2015) «https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP» 

τελευταία επίσκεψη: 20/03/2016. 

Για την εγκατάσταση του Drupal στον υπολογιστή χρειάζεται έναν web server 

για να λειτουργήσει. Ένας τέτοιος web server είναι ο Apache Και τα τρία Apache, 

PHP, MySQL τα περιλαµβάνει ένα πακέτο που λέγεται XAMPP. Επίσης διαθέτει και 

άλλα χρήσιµα εργαλεία, όπως το PhpMyAdmin. Χρησιµοποιήσαµε  την 

MyPhpAdmin και  κάναµε µια βάση Drupal, ίδιο όνοµα µε αυτό του φακέλου του 

Drupal µέσα στον υποφάκελο Xampp\htdocs\drupal.  

 

5.10 Μεταφόρτωση και εγκατάσταση του Xampp Stack 

 

 

Εικόνα 10 Xampp 
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Εφόσον κατέβηκε το αρχείο εγκατάστασης του xampp, κάνω διπλό κλικ στο αρχείο 

για να ξεκινήσω την εγκατάσταση του .Το xampp µας καλωσορίζει για εγκατάσταση 

και πατάω Next για να πάω στο επόµενο βήµα 

 

 

Εικόνα 11 Εγκατάσταση του Xampp 

Σ’ αυτό το βήµα επιλέγουµε ποια στοιχεία θέλουµε  να εγκατασταθούν µαζί µε το 

xampp όπως τον Apache ,τη MySQL και FileZila .Όποια δεν θέλω τα ξετσεκάρω για 

να µην εγκατασταθούν. Τα αφήνουµε  όλα τσεκαρισµένα και πηγαίνουµε  στο 

επόµενο βήµα. 

Τώρα ζητείται να ορίσω τη θέση στην οποία θα εγκατασταθεί η εφαρµογή του 

xampp. Το πρόγραµµα προτείνει να το εγκαταστήσουµε σε µια συγκεκριµένη θέση. 

Εµείς διατηρούµε τη θέση που προτείνεται. Σ’ αυτό το φάκελο θα εγκατασταθούν 

όλες οι εφαρµογές του xampp 
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Εικόνα  12 Εγκατάσταση του Xampp 

 

 

Εικόνα 13 Εγκατάσταση του Xammp 

Στο επόµενο βήµα γίνεται ενηµέρωση ότι το xampp υποστηρίζει γνωστά Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα όπως το Joomla, Drupal WodPress.  
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Εικόνα 14 Εγκατάσταση του Xampp 

 

 

Πατώντας τώρα το κουµπί Install ξεκινάει η εγκατάσταση της εφαρµογής, η οποία θα 

διαρκέσει λίγα λεπτά. Εφόσον η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, πατάµε  το κουµπί 

Finish για να κλείσει  το παράθυρο της εγκατάστασης του xampp.  

Είναι η στιγµή που πρέπει να λειτουργήσουµε το xampp. Πάµε  τώρα στην Επιφάνεια 

Εργασίας και από το µενού Έναρξη (Start) των windows επιλέγουµε όλα τα 

προγράµµατα και βρίσκουµε σε  έναν φάκελο µε όνοµα xampp, ανοίγουµε τον 

φάκελο και επιλέγουµε xampp control panel. 

 

5.11 Εκκίνηση του Apache και MySQL Server 

Από το Control Panel πατάµε  το κουµπί Start για να ξεκινήσει ο Apache και το 

κουµπί Start για να ξεκινήσει η MySql . Περιµένουµε  να γίνει πράσινο η λέξη 

Apache και η λέξη MySql. Αυτό σηµαίνει ότι και ο Apache και η MySql λειτουργούν 

σωστά.  
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Εικόνα 15 Εκκίνηση Apache web server και MySql database server 

 

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στη δηµιουργία χρήστη και βάσης δεδοµένων στο 

PhpMyAdmin (localhost\phpmyadmin) µε κωδικό myshop και όλα τα δικαιώµατα 

στη βάση myshop. 
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5.12 ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων µε το PHPMyAdmin 

 

 

Εικόνα 16 ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων και χρήστη στο MySql 

 

 

Εικόνα 17  Επιλογή µενού “Λογαριασµοί χρήστη” 
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Εικόνα 18 ∆ηµιουργία χρήστη “myshop” µε βάση δεδοµένων “myshop” 

 

 

5.13 Μεταφόρτωση και εγκατάσταση του Drupal Commerce  

 Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην ∆ιαδικασία εγκατάστασης Drupal 

Commerce. Η µεταφόρτωση Drupal Commerce Kickstart 2 έγινε  από το 

http://drupal.org/project/commerce_kickstart  που περιλαµβάνει  τις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις του Drupal Commerce , καθώς και τις άλλες µονάδες εξαρτάται . 

Επίσης, δίνει µια σειρά από επιλογές για να δηµιουργήσουµε  ένα πλήρως 

εξοπλισµένο demo κατάστηµα. Από το 2011 έχουν γίνει πολλές αλλαγές  στον κόσµο 

Drupal Commerce. Το Drupal Commerce µεγάλωσε αρκετά για να περάσει  το 

Ubercart ως η πιο δηµοφιλής λύση για ψώνια για το Drupal. Ένας καλός αριθµός 

των µεγάλων  τόπων  µετακόµισε στο Drupal Commerce. Η διανοµή πλέον του  

Kickstart,  επιτρέπει στους ανθρώπους να οργανώσουν ένα κατάστηµα γρήγορα, και 

έτσι  να γίνει η πιο δηµοφιλής διανοµή Drupal. Η έκδοση 2 Εµπορίου Kickstart 2 

κυκλοφόρησε πρόσφατα,  

Υπάρχουν δύο τρόποι για την εγκατάσταση του Drupal Commerce. Μπορείτε 

να το κάνετε από την αρχή µε την εγκατάσταση του Drupal 7. Αυτή η διαδικασία 

απαιτεί επιπλέον διαµόρφωση των προϊόντων και εµφανίζει το προϊόν πριν να 
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µπορείτε να ξεκινήσετε την πώληση µέσα από το site σας. Ωστόσο, αυτό δεν σας 

δώσει ένα µεγαλύτερο βαθµό ελέγχου επί πώς ακριβώς τα στοιχεία είναι ρυθµισµένα 

από την αρχή. 

Ένας ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε το Drupal Commerce θα ήταν να 

χρησιµοποιήσετε µια διανοµή που επιτρέπει και να ρυθµίζει τις ενότητες και τα 

συστατικά Εµπορίου για σας. Η κύρια διανοµή Drupal Commerce είναι το  Kickstart.  

 

 

Εικόνα 19 Μεταφόρτωση Drupal Commerce Kickstart 2 

 

Εικόνα 20 Αποσυµπίεση στον φάκελο εγκατάστασης (υποφάκελος myshop του xampp\htdocs) 
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Εικόνα 21  Εκκίνηση της εγκατάστασης Drupal από τον φυλλοµετρητή (localhost\myshop) 

 

 

Εικόνα 22  Ρυθµίσεις σύνδεσης στη βάση δεδοµένων 

 



 47

 

 

Εικόνα 23 Εγκατάσταση του βασικού µέρους του Drupal Commerce 

 

 

Εικόνα 24, Ρυθµίσεις ιστότοπου 
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Εικόνα 25 Ρυθµίσεις καταστήµατος 

 

 

Εικόνα  26 Εγκατάσταση πρόσθετων καταστήµατος 

 

Εικόνα  27 Ρύθµιση ενηµερώσεων 
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Εικόνα 28 Αρχική εικόνα καταστήµατος 

 

5.14 Ρύθµιση της διαδικασίας Checkout 

 

 

 

Ενεργοποίηση του Commerce Checkout module 

Μενού Site settings | Modules 

Μενού Store Settings | Checkout settings 
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Εδώ µπορούµε να αλλάξουµε τη σειρά των σταδίων του Checkout µε drag and drop. 

Επίσης µπορούµε να ρυθµίσουµε κάθε στάδιο του Checkout ξεχωριστά κάνοντας 

κλικ στο σύνδεσµο configure δίπλα από κάθε στάδιο. Για παράδειγµα ας δούµε τις 

ρυθµίσεις του Shopping cart contents. 

 

 

 

Εικόνα 29  Ρύθµιση του Shopping cart contents. 

 

5.15 Ρύθµιση βασικού νοµίσµατος συναλλαγών 

1. Μενού Store settings | Currency settings 

2. Ελέγχουµε αν το βασικό νόµισµα συναλλαγών (Default store currency 

setting) είναι το Ευρώ και το αλλάζουµε αν είναι απαραίτητο. 

3. Αποθηκεύουµε τις ρυθµίσεις κάνοντας κλικ στο Save configuration 
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Το κατάστηµα θα ονοµάζεται myeshop και θα πρέπει να έχει το ανάλογο logo 

1. Μενού Appearance | Settings 

2. Καρτέλα Global settings tab 

3. Ενεργοποίηση εµφάνισης του Logo στο Toggle display | Logo. 

 

 

 

Εικόνα 30  Αλλαγή του logo του καταστήµατος 
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4. Καρτέλα Logo image settings 

5. Απενεργοποίηση του Use the default logo 

 

6. Κλικ στο Upload logo image για ανέβασµα της εικόνας του Logo 

 

7. Αποθήκευση ρυθµίσεων µε κλικ στο Save configuration 

 

5.16   Προσθήκη εικονιδίων social media στις σελίδες των 

προϊόντων 

Πηγαίνουµε  στο  

1. Μενού Modules | Commerce Kickstart 

2. Ενεργοποίηση του Commerce Kickstart Social : Enable (αν δεν είναι 

ήδη ενεργοποιηµένο) 
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3. Αποθήκευση ρυθµίσεων µε κλικ στο Save configuration 

 

Εικόνα 31  Προσθήκη εικονιδίων social media στις σελίδες των προϊόντων 

 

4. Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού πάνω από τα εικονίδια social media 

5. Κλικ στην επιλογή List links option 

 

6. Ρύθµιση µε κλικ στην επιλογή edit . 
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7. Αποθήκευση 

 

5.17  ∆ηµιουργία Προϊόντων 

Τώρα ήρθε η ώρα της εισαγωγής προϊόντων στο κατάστηµά µας. Το 

κατάστηµά µας θα ασχολείται µε την πώληση κινητών τηλεφώνων. Αρχικά θα πρέπει 

να καταγράψουµε τις ιδιότητες που θα έχει κάθε τηλέφωνο αλλά και τις διάφορες 

τιµές των ιδιοτήτων. 

• Κατασκευαστής ( APPLE, LG, SAMSUNG, SONY κτλ ) και Μοντέλο 

• Λειτουργικό σύστηµα: Android, iOS 

• Άλλα χαρακτηριστικά όπως Οθόνη (για παράδειγµα IPS 5.1 ιντσών), Πυρήνες 

(2, 4, 8 κτλ), 

Κάµερα (5, 8, 13, 16 Megapixels κτλ), Χρώµα (Μαύρο, Γκρι, Άσπρο κτλ), Μνήµη 

RAM, Μνήµη ROM κτλ 

Έπειτα δηµιουργούµε κατηγορίες για τα παραπάνω: 

1. Μενού Store Settings | Categories 

 

Εικόνα  32 Κατηγορίες 

2. Κλικ στο κουµπί Add Categories 
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3. Εισαγωγή στοιχείων κατηγορίας: Name ( Όνοµα κατηγορίας) και Description 

( Περιγραφή κατηγορίας) 

4. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Save για αποθήκευση της κατηγορίας 

5. Κάνουµε κλικ στο add terms της κατηγορίας που δηµιουργήσαµε 

6. Προσθέτουµε Name (Όνοµα) και Description (Περιγραφή) 

 

 

 

Εικόνα 33 ∆ηµιουργία κατηγοριών 

7. Κάνουµε κλικ στο Save για αποθήκευση και συνεχίζουµε να προσθέτουµε και 

άλλα  terms στη κατηγορία µας. 

8. Κάνουµε κλικ στο List για να δούµε όλους τους όρους της λίστας της 

κατηγορίας µας. 
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Εικόνα  34  Η επιλογή  List για να δούµε όλους τους όρους της λίστας της κατηγορίας µας. 
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9. Κάνουµε κλικ στο Save για αποθήκευση της κατηγορίας. 

10. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για να δηµιουργήσουµε τις 

υπόλοιπες κατηγορίες. 

 

 

5.18 Εισαγωγή προϊόντος- ∆οκιµή εισαγωγής προϊόντος 

Για το πρώτο είδος προϊόντων (smartphones) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το 

ήδη υπάρχον Product. Αρχικά πρέπει να προσθέσουµε πεδία ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα προϊόν. 

1. Μενού Content\Content Types 
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Εικόνα 35  Πρόσθεση πεδίων 

 

2. Κάνουµε κλικ στο manage fields στη γραµµή του Product display 

3. Εισάγουµε ένα καινούργιο πεδίο για ένα από τα χαρακτηριστικά κάθε κινητού 

(πχ το λειτουργικό σύστηµα). 

Στη γραµµή Add new field πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου, το µοναδικό 

όνοµα του πεδίου (λατινικοί χαρακτήρες), το είδος του πεδίου (για το συγκεκριµένο 

πεδίο θα είναι µία αναφορά σε στοιχεία µίας κατηγορίας που δηµιουργήσαµε 

παραπάνω) . 

 

 

 

4. Κλικ στο κουµπί Save 

5. Στην επόµενη εικόνα επιλέγουµε την κατηγορία από την οποία αντλεί 

στοιχεία η λίστα µας 
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Εικόνα 26 Κατηγορία άντλησης στοιχείων  της λίστας 

 

6. Κλικ στο κουµπί Save field settings 

7. Στην επόµενη οθόνη κάνουµε επιλογές για το πεδίο όπως αν θα έχει κάποια 

προκαθορισµένη τιµή ή αν θα χρησιµοποιείται για κατηγοριοποίηση του προϊόντος. 

Επιλέγουµε να µην χρησιµοποιείται για κατηγοριοποίηση του προϊόντος. 

 

 

 

8. Κλικ στο κουµπί Save settings 

9. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για όλα τα άλλα 

χαρακτηριστικά που θέλουµε να προσθέσουµε εκτός από το χρώµα που θα 

χρησιµοποιηθεί για διαφοροποίηση του ίδιου προϊόντος. ∆ηλαδή ο χρήστης 

θα µπορεί να επιλέξει στο ίδιο κινητό το χρώµα του κινητού. 

10. Κλικ στο κουµπί Save. Το προϊόν είναι έτοιµο. 
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Τώρα πάµε να δηµιουργήσουµε τη δυνατότητα διαφοροποίησης ενός κινητού µε 

βάση το χρώµα: 

1. Μενού Products\Variation Types 

2. Κάνουµε κλικ στο manage fields στη γραµµή του Product 

3. Προσθέτουµε το πεδίο διαφοροποίησης (χρώµα) 

 

4. Προσθέτουµε το πεδίο διαφοροποίησης (χρώµα) και κάνουµε λικ στο κουµπί 

Save 

5. Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε ως κατηγορία (vocabulary) το Phone colors 

και κάνουµε κλικ στο κουµπί Save field settings 

6. Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε να χρησιµοποιείται το πεδίο του χρώµατος 

ως πεδίο ιδιότητας (attribute field) και κάνουµε κλικ στο κουµπί Save settings 

 

7. Κλικ στο κουµπί Save. Η διαφοροποίηση του προϊόντων είναι έτοιµη. 

 

1. Μενού Product | Add a product 

2. Κλικ στο Smartphones 

3. Εισάγουµε τα στοιχεία του τηλεφώνου 

 

Εικόνα 37 ∆οκιµή εισαγωγή προϊόντος 
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Εικόνα 38  ∆οκιµή εισαγωγής προϊόντος 

4. Εισάγουµε τα στοιχεία της διαφοροποίησης βάση χρώµατος και κάνουµε κλικ 

στο Create Product. 
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Εικόνα 39   Το νέο προϊόν που εισάγαµε 

5. Για κάθε επόµενη διαφοροποίηση βάση χρώµατος, κάνουµε κλικ στο Add 

new product, εισάγουµε τα στοιχεία της διαφοροποίησης και κάνουµε κλικ 

στο Create Product . 

6. Στο τέλος κάνουµε κλικ στο Save . Το προϊόν είναι έτοιµο και ο χρήστης 

µπορεί να επιλέξει ένα από τα χρώµατα που τον ενδιαφέρουν (οι εικόνες 

αλλάζουν αυτόµατα ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη). 

 

 

Εικόνα 40  Προϊόν του myshop 
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5.19 Προσθήκη φίλτρων 

Στο Drupal commerce εκτός από τα βασικά φίλτρα αναζήτησης προϊόντων 

όπως η τιµή και η κατηγορία µπορούµε να ορίσουµε και επιπλέον. Ας ορίσουµε ως 

κριτήρια αναζήτησης τον Κατασκευαστή, τους Πυρήνες, τη µνήµη RAM και τη 

µνήµη ROM. 

∆ηµιουργία φίλτρων 

1. Μενού Site setting | Configuration 

2. Κλικ στην επιλογή Search API 

 

Εικόνα 41 Προσθήκη φίλτρων 

3. Κλικ στο Edit του Product Display 

 

4. Στην καρτέλα Fields ενεργοποιούµε τα πεδία που θέλουµε και κάνουµε κλικ 

στο κουµπί   Save changes 
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5. Στην καρτέλα Facets φροντίζουµε να είναι ενεργοποιηµένα τα πεδία που 

θέλουµε και κάνουµε κλικ στο κουµπί Save configuration : 

Εικόνα 42 Τοποθέτηση των φίλτρων αναζήτησης στη σελίδα 

Κάθε τύπος αναζήτησης (κατηγορία προϊόντος, τιµή, πυρήνες κτλ) εµφανίζονται 

µέσω ενός block στην κατάλληλη θέση του προτύπου. 

1. Μενού Site settings | Blocks 

2. Ενεργοποιούµε τα κατάλληλα blocks στην θέση Sidebar First και κάνουµε 

κλικ στο κουµπί Save blocks . 
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Εικόνα 43  Τοποθέτηση των φίλτρων αναζήτησης στη σελίδα 

 

5.20 Ενηµέρωση ευρετηρίου- Έλεγχος αποτελέσµατος- 

Αλλαγή θέµατος εµφάνισης 

Τώρα πρέπει να ενηµερώσουµε το ευρετήριο του Drupal 

1. Μενού Site setting | Configuration 

2. Κλικ στην επιλογή Search API 

3. Κλικ στο Edit του Product Display 

4. Στην καρτέλα View κλικ στο κουµπί Queue all items for reindexing 

 

5. Κλικ στο κουµπί επιβεβαίωσης Confirm 

6. Κλικ στο κουµπί ευρετηριοποίησης Index Now 

 

Όλα είναι έτοιµα. Μπορούµε να δούµε το αποτέλεσµα σε µία σελίδα προϊόντων 
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Εικόνα 44  Ενηµέρωση ευρετηρίου 

 

1. Μενού Site settings | Appearance 

2. Κλικ στην επιλογή Enable and set default του θέµατος που θέλουµε. 

 



 67

 

Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 

Εικόνα 45  Αλλαγή θέµατος εµφάνισης 
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5.21 Προσθήκη εικονιδίων social media στις σελίδες των 

προϊόντων 

1. Μενού Modules | Commerce Kickstart 

2. Ενεργοποίηση του Commerce Kickstart Social : Enable (αν δεν είναι ήδη 

ενεργοποιηµένο) 

 

3. Αποθήκευση ρυθµίσεων µε κλικ στο Save configuration 

 

Εικόνα  46  Προσθήκη εικονιδίων social media στις σελίδες των προϊόντων 

4. Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού πάνω από τα εικονίδια social media 

5. Κλικ στην επιλογή List links option 
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6. Ρύθµιση µε κλικ στην επιλογή edit . 

 

 

7. Αποθήκευση 

 

5.22 Αφαίρεση δυνατότητας σχολιασµού προϊόντων 

Για το συγκεκριµένο κατάστηµα δεν επιθυµούµε το σχολιασµό των προϊόντων µας. 

1. Μενού Content | Content types 

2. Κλικ στο Edit του τύπου προϊόντος 

3. Στην καρτέλα Comment Settings και στην επιλογή Default comment setting 

for new content επιλέγουµε Closed . 

 

Εικόνα 47  Αφαίρεση δυνατότητας σχολιασµού προϊόντων 
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5.23  Αλλαγή ρυθµίσεων υπάρχοντων προϊόντων 

Αυτό αφορά µόνο νέα προϊόντα. Για τα υπάρχοντα πρέπει να αλλάξουµε τη ρύθµιση 

σε κάθε προϊόν χωριστά. 

1. Μενού Products | Manage products 

2. Κλικ στο Edit του προϊόντος 

3. Αλλαγή της ρύθµισης Comment settings σε Closed 

 

 

1. Μενού Store settings | Taxes 

2. Κλικ στο κουµπί Add a tax rate 

3. Προσθήκη στοιχείων φόρου: 

a. Τίτλος : ΦΠΑ 

b. Εµφανιζόµενος τίτλος : ΦΠΑ 

c. Ποσοστό : 0.23 (23%) 

d. Τύπος : VAT (Ενσωµατώνεται 

στη τιµή του 

4. προϊόντος) 

5. Κλικ στο κουµπί Save tax rate 

 

                                                                                  

 

 Εικόνα 48 Ρύθµιση φόρου προϊόντων 
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6. Τώρα αν προσθέσουµε προϊόντα θα µπορούµε να προσθέσουµε και τον ΦΠΑ 

στην τελική τους τιµή: 

 

 

5.24 Ρύθµιση έκπτωσης προϊόντων 

1. Μενού Store settings | Discounts 

2. Κλικ στο κουµπί Add discount 

3. Προσθήκη στοιχείων έκπτωσης: 

a. Τίτλος και Όνοµα : 

Έκπτωση 10% σε όλα τα 

smartphones 

b. Τύπος έκπτωσης ( στην 

παραγγελία ή στα 

προϊόντα): Product 

discount 

c. Επιλογή προϊόντων : All 

d. Τύπος προσφοράς : % 

off 

e. Ποσοστό : 0.1 (10%) 

f. Ηµεροµηνίες έναρξης 

λήξης έκπτωσης 

4. Κλικ στο κουµπί Save discount 

5. Είµαστε έτοιµοι. Σε κάθε 

smartphones που βάζουµε στο καλάθι θα υπάρχει έκπτωση 10%. 

 

 



 72

 

 

 

 

Εικόνα 49  Ρύθµιση έκπτωσης προϊόντων 
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5.25 Πρόσθετο Checkout Progress 

Εγκατάσταση του module 

1. Πλοήγηση στο http://drupal.org/project/commerce_checkout_progress 

2. Μεταφόρτωση του zip αρχείου του module 

 

3. Μενού Site settings | Modules στο κατάστηµά µας 

4. Κλικ στο κουµπί Install new module και µετά στο κουµπί Επιλογή αρχείου 

5. Επιλέγουµε το αρχείο zip που µεταφορτώσαµε πριν 

 

6. Κλικ στο κουµπί Install 

7. Μενού Site settings | Blocks 

8. Εµφάνιση του block στην περιοχή Content. 

 

Έλεγχος λειτουργίας 

1. Προσθέστε 1 προϊόν στο καλάθι 

2. Κλικ στο Go to checkout 
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3. Κλικ στο Checkout 

 

Εικόνα 50  Πρόσθετο Checkout Progress 

 

5.26  Πρόσθετο τρόπου πληρωµής µέσω Paypal 

Εγκατάσταση του module για το Paypal 

1. Πλοήγηση στο https://www.drupal.org/project/commerce_paypal 

2. Μεταφόρτωση του zip αρχείου του module 

 

3. Μενού Store settings | Configuration Advanced store settings | Payment 

methods στο κατάστηµά µας 

4. Κλικ στο edit του κανόνα για το Paypal WPS 
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5. Κλικ στο edit του Action Enable payment method: Paypal WPS 

 

6. Εδώ κάνουµε µερικές επιλογές για το Paypal και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Save : 

a. Paypal email 

b. address : Η ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήµατος 

c. Default currency : το νόµισµα των συναλλαγών 

d. Allow transactions to use any currency in the options list above : Αν θα 

e. επιτρέπουµε συνναλλαγές σε όλα τα νοµίσµατα της λίστας 

f. PayPal Server : Αν οι πληρωµές θα γίνονται για δοκιµή της λειτουργίας 

του καταστήµατος (Sandbox) ή κανονικά (Live) 

 

 

7. Μενού Store settings | Configuration Advanced store settings | Payment 

methods στο κατάστηµά µας 

8. Κλικ στο σύνδεσµο enable του PayPal WPS για να ενεργοποιηθεί ο τρόπος 

πληρωµής µέσω PayPal 
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9. Κλικ στο κουµπί Confirm για να επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση του τρόπου 

πληρωµής µέσω PayPal. 

 

Έλεγχος λειτουργίας PayPal 

1. Προσθέστε 1 προϊόν στο καλάθι και προχωρήστε στο Checkout 

2. Στο βήµα Review Order εµφανίζεται ο τρόπος πληρωµής µέσω PayPal 

 

3. Αν προχωρήσετε στο επόµενο βήµα θα συνδεθείτε στην υπηρεσία του PayPal 

για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. 
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Εικόνα  51  Πρόσθετο τρόπου πληρωµής µέσω Paypal 

Πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξει η µορφή των σελίδων. Ο εύκολος τρόπος είναι η 

χρήση του πρόσθετου Display suite . 

Εγκατάσταση Display suite 

1. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση https://www.drupal.org/project/ds 

2. Μεταφορτώνουµε την έκδοση για το Drupal 7 σε µορφή zip 

 

3. Εγκαθιστούµε και ενεργοποιούµε το πρόσθετο µέσω του µενού Site settings | 

Modules και κάνοντας κλικ στο κουµπί Install new module όπως σε 

προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

Αλλαγή ρυθµίσεων σελιδοποίησης 

Ας αλλάξουµε τώρα την σελίδα προβολής προϊόντος 

1. Μενού Content | Content types 

2. Κλικ στο Manage display του Smartphones 

3. Στο κάτω µέρος της οθόνης επιλέγουµε από την καρτέλα Layout for 

smartphones in default το Fluid two column stacked. 
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4. Τώρα µπορούµε να ορίσουµε ποια πεδία του προϊόντος θα εµφανίζονται στο 

αριστερό και ποια στο δεξιό µέρος της οθόνης προβολής προϊόντος. 

 

Εικόνα  52 Πρόσθετο σελιδοποίησης 

5.27 Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του 

καταστήµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 53 Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 
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5.28 Πρόσθετο εισαγωγής πεδίου video 

Αρκετά καταστήµατα προσφέρουν εκτός από εικόνες και video των προϊόντων τους. 

Ας εισάγουµε ένα πεδίο video στα προϊόντα µας µε τη χρήση του πρόσθετου Video 

field 

Εγκατάσταση Video Embed Field 

1. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση 

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

2. Μεταφορτώνουµε την έκδοση για το Drupal 7 σε µορφή zip 

 

3. Εγκαθιστούµε και ενεργοποιούµε το πρόσθετο µέσω του µενού Site settings | 

Modules και κάνοντας κλικ στο κουµπί Install new module όπως σε 

προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

Προσθήκη πεδίου video 

Ας προσθέσουµε ένα πεδίου τύπου video στα προϊόντα µας 

1. Μενού Content | Content types 

2. Κλικ στο Manage fields του Smartphones 

3. Εισάγουµε τα στοιχεία του νέου πεδίου και µετά κλικ στο Save και µετά στο 

κουµπί Save field settings 

 

4. Ελέγχουµε τις ρυθµίσεις του πεδίου (Edit) έτσι ώστε να είναι 

ενεργοποιηµένες οι επιλογές Youtube και Vimeo. 
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5. Κλικ στο κουµπί Save settings 

Αλλαγή προβολής 

Ας αλλάξουµε τώρα την σελίδα προβολής προϊόντος 

1. Μενού Content | Content types 

2. Κλικ στο Manage display του Smartphones 

3. Μεταφέρουµε το πεδίο Video κάτω από το πεδίο Product. Αν έχουµε 

εγκαταστήσει και ρυθµίσει κατάλληλα το πρόσθετο Display suite µπορούµε 

να επιλέξουµε να εµφανίζεται το πεδίο στο αριστερό µέρος της οθόνης 

προβολής του προϊόντος. 

 

4. Κλικ στο κουµπί Save 

Εισαγωγή video στα προϊόντα 

1. Μενού Products | Manage products 

2. Κλικ στην επιλογή Edit του προϊόντος στο οποίο θέλουµε να προσθέσουµε 

video 

 

3. Κλικ στο κουµπί Save.  

Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 
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Συνδυάζει στυλ και  ισχύ µε ιδιαίτερο κυρτό design 4πύρηνο επεξεργαστή, στα 1.2 

GHZ και Android 5.0  λειτουργικό. 
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Εικόνα  54  Πρόσθετο εισαγωγής πεδίου video 
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Αρκετά καταστήµατα προσφέρουν ένα τύπο αξιολόγησης ενός προϊόντος από τους 

πελάτες τους. 

Εγκατάσταση αναγκαίων πρόσθετων 

1. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση https://www.drupal.org/project/votingapi 

2. Μεταφορτώνουµε την έκδοση για το Drupal 7 σε µορφή zip. 

 

3. Εγκαθιστούµε και ενεργοποιούµε το πρόσθετο µέσω του µενού Site settings | 

Modules και κάνοντας κλικ στο κουµπί Install new module όπως σε 

προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

4. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση https://www.drupal.org/project/fivestar 

5. Μεταφορτώνουµε την έκδοση για το Drupal 7 σε µορφή zip 

 

6. Εγκαθιστούµε και ενεργοποιούµε το πρόσθετο µέσω του µενού Site settings | 

Modules και κάνοντας κλικ στο κουµπί Install new module όπως σε 

προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

Ρυθµίσεις 

1. Μενού Site settings | Configuration 

2. Κλικ στην επιλογή Fivestar 

3. Προσθέτουµε ετικέτα αξιολογήστε το προϊόν και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Save configuration 
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Εικόνα  55  Πρόσθετο αξιολόγησης προϊόντων 

 

5.29   Προσθήκη πεδίου αξιολόγησης 

1. Μενού Content | Content types 

2. Κλικ στο Manage fields του Smartphones 

3. Εισάγουµε τα στοιχεία του νέου πεδίου για την αξιολόγηση και µετά κλικ στο 

Save 

 

4. Επιλέγουµε από τη λίστα Voting Tag την ετικέτα αξιολογήστε το προϊόν και 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Save field settings 
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5. Επιλέγουµε να εµφανίζονται 5 αστέρια αξιολόγησης προϊόντος και να 

µπορούν οι χρήστες να ψηφίζουν και κάνουµε κλικ στο κουµπί Save  

settings. 

 

1. Στην καρτέλα Manage display ενεργοποιούµε το πεδίο Αξιολόγηση 

προϊόντος και κάνουµε κλικ στον τροχό επιπλέον ρυθµίσεων του πεδίου. 

2. Ρυθµίζουµε τις επιλογές Value to display as stars και Text to display under 

the Stars σε Average vote και κάνουµε κλικ στο κουµπί Update. 

 

 

Εικόνα   56   Προσθήκη πεδίου αξιολόγησης 

 

Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 
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Εικόνα  57 Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του 

καταστήµατος 
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5.30  Προσθήκη φόρµας επικοινωνίας 

Ενεργοποίηση πρόσθετου φόρµας επικοινωνίας 

1. Μενού Site settings | Modules 

2. Βρίσκουµε και ενεργοποιούµε το πρόσθετο Contact 

3. Κλικ στο κουµπί Save configuration για αποθήκευση 

 

 

 

Ρύθµιση πρόσθετου φόρµας επικοινωνίας 

1. Βρίσκουµε πάλι το πρόσθετο Contact 

2. Κλικ στο κουµπί Permissions για να ελέγξουµε τα δικαιώµατα των χρηστών 

3. Βρίσκουµε τις ρυθµίσεις δικαιωµάτων για το Contact και βεβαιωνόµαστε ότι 

για τις φόρµες  επικοινωνίας των διαχειριστών να έχουν δικαίωµα µόνο οι 

διαχειριστές ενώ για τις δηµόσιες φόρµες να έχουν δικαίωµα όλοι. 

 

 

4. Κλικ στο Save permissions για αποθήκευση ρυθµίσεων δικαιωµάτων 

5. Βρίσκουµε πάλι το πρόσθετο Contact στο µενού Site settings | Modules 

6. Κλικ στο κουµπί Configure για να ρυθµίσουµε το πρόσθετο 
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7. Κλικ στο κουµπί Add category για δηµιουργία νέας κατηγορίας επικοινωνίας 

πελατών 

8. Εισάγουµε τις ρυθµίσεις που επιθυµούµε και κλικ στο κουµπί Save 

 

 

 

Εικόνα 58  Προσθήκη φόρµας επικοινωνίας 

 

5.31  ∆ιαγραφή της τυπικής φόρµας επικοινωνίας- Αλλαγή 

τίτλου στοιχείου µενού επικοινωνίας 

Κάνουµε κλικ στο στοιχείο µενού Contact της δηµόσιας περιοχής. Εµφανίζεται απλά 

ένα κείµενο. Κάνουµε κλικ στο Edit και µετά στο πλήκτρο Delete για να διαγραφεί. 

1. Μενού Site settings | Structure και µετά στην επιλογή Menu 
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2. Κλικ στην επιλογή List links του µενού Secondary navigation 

 

3. Κλικ στην επιλογή Edit του στοιχείου µενού Contact 

4. Αλλαγή του τίτλου σε Επικοινωνία και κλικ στο κουµπί Save για αποθήκευση 

 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 

 

 

Εικόνα  59  ∆ιαγραφή της τυπικής φόρµας επικοινωνίας 
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5.32  Αλλαγή της γλώσσας του καταστήµατος σε ελληνικά-

Εγκατάσταση ελληνικής γλώσσας 

1. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση https://localize.drupal.org/ 

2. Από το µενού Quick navigation επιλέγουµε Greek και κάνουµε κλικ στο 

κουµπί Go there 

 

3. Μεταφορτώνουµε το αρχείο της ελληνικής µετάφρασης για το Drupal 7 

 

4. Μενού Site settings | Modules 

5. Κλικ στην επιλογή Configure του πρόσθετου Locale 

 

6. Κλικ στο κουµπί Add language. 

 

7. Από τη λίστα επιλέγουµε Greek (Ελληνικά) και κάνουµε κλικ στο κουµπί 

Add language 
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1. Επιλέγουµε ως προκαθορισµένη ( default ) γλώσσα την ελληνική κ αι 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Save configuration    

 

2. Μενού Site settings | Configuration 

3. Κλικ στην επιλογή Translate interface 

 

4. Στην καρτέλα Import επιλέγουµε το αρχείο της ελληνικής µετάφρασης που 

µεταφορτώσαµε σε προηγούµενο βήµα και κάνουµε κλικ στο κουµπί Import για να 

την εισάγουµε. 



 92

 

 

 Όταν τελειώσει η εισαγωγή θα µας εµφανιστεί µήνυµα µε το ποσοστό µετάφρασης 

στα ελληνικά. 

 

Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 

 

Τελικό αποτέλεσµα στο χώρο διαχείρισης 
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Εικόνα 59 Αλλαγή γλώσσας σε ελληνικά 

 

5.33  Google Checkout 

Αφού αναλύσαµε τη µέθοδο πληρωµής PayPal, τώρα θα δούµε  τη µέθοδο 

πληρωµής Google Checkout. Θα δούµε είναι 

ακριβώς ,πώς λειτουργεί καθώς και πώς 

δηµιουργούµε ένα λογαριασµό Checkout. 

 

 

 
 

Εικόνα 60   Google Checkout  

Ακολουθούν ορισµένα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Google Checkout: 

• Αποθηκεύστε τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής. ∆εν θα χρειαστεί να 

καταχωρίσετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά που κάνετε τις 
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αγορές σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλές 

διευθύνσεις και πιστωτικές κάρτες στο Google Checkout. 

• Παρακολουθήστε την κατάσταση των παραγγελιών σας. Όλες οι 

αγορές σας καταγράφονται στη σελίδα "Ιστορικό αγορών". 

• ∆ιατηρήστε ασφαλή τα στοιχεία σας. Η ισχύουσα πολιτική προστασίας 

από απάτη σάς καλύπτει από τις µη εξουσιοδοτηµένες αγορές που γίνονται 

µέσω του Google Checkout. Επίσης, δεν κοινοποιούµε το ιστορικό 

αγορών σας ή τον πλήρη αριθµό της πιστωτικής κάρτας σας µε πωλητές. 

Ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

 Πάµε στη κεντρική σελίδα Google Checkout  http://checkout.google.com. 

 

• Κλικάρουµε πάνω δεξιά στο κόκκινο κουτάκι που γράφει ΕΓΓΡΑΦΗ. 

• Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας και το κωδικό της πιστωτικής µας κάρτας 
και κλικάρουµε ∆ηµιουργία λογαριασµού. Πηγαίνουµε 

στην σελίδα του Google Checkout Home/Administer/Store administration/ 

Configuration/Google Checkout settings. Εδώ βλέπουµε ότι 

χρειαζόµαστε το Merchant ID και το Merchant Key. Για να τα βρούµε πάµε 

στο http://checkout.google.com/sell . Αυτό  το link µας στέλνει στη δική µας 

σελίδα διαχείρησης στο Google Checkout. Κάνουµε εγγραφή (Sign 

up) αιτούµαστε για Merchant ID και  Merchant Key. Αυτά έρχονται σε εµάς 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου(e-mail). 

• Πάµε στο Home/ Administer /Store administration/Configuration/Google 

Checkout settings και τοποθετούµε το Merchant ID και το Merchant Key. 
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• Κλικάρουµε Save configuration 

• Πάµε στο Administer/Store administration/Configuration/Cart settings /Cart 

panes και ελέγχουµε το pane του Google Checkout 

 

5.34  Προσθήκη άλλων τρόπων πληρωµής 
Μεταφόρτωση και εγκατάσταση πρόσθετου 

1. Πηγαίνουµε στη διεύθυνση https://www.drupal.org/project/commerce_cop 

2. Μεταφορτώνουµε το πρόσθετο 

 

 

 

3.   Eπιλέγουµε µενού Site settings | Μονάδες και εγκαθιστούµε το πρόσθετο. 

4. Ενεργοποιούµε τις µονάδες Commerce Custom Offline Payments, Bank 

Transfer payment και Cach on Delivery payment. 
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5. Store settings | Custom Offline Payments 

 

 
 

6. Για κάθε είδος πληρωµής 

a. κάνουµε κλικ στο Επεξεργασία 

b. Αλλάζουµε τα κείµενα 

c. Κάνουµε κλικ στο Αποθήκευση 

 

Τελικό αποτέλεσµα στο δηµόσιο χώρο του καταστήµατος 

 

Κάνουµε Checkout και στο βήµα της επιλογής τρόπου πληρωµής µπορούµε πλέον να 

επιλέξουµε τους νέους τρόπους πληρωµής. 
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Εικόνα 61  Άλλοι τρόποι πληρωµής 

 

5.35  Google Analytics 

Το Google Analytics είναι µια από τις πιο σηµαντικά εργαλεία της Google, 

που διατίθεται δωρεάν και δίνει δωρεάν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την 

επισκεψιµότητας µίας ιστοσελίδας 

Ο κάθε εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να προσθέσει για ανάλυση και 

παρακολούθηση όσες ιστοσελίδες θέλει. Για κάθε ένα από τα websites, το Google 

Analytics παρέχει έναν µοναδικό κώδικα (Google Analytics Tracking Code) ο οποίος 

πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις σελίδες του site, συνήθως στο <head> ή στο τέλος 

του <body> της σελίδας. Με τον συγκεκριµένο κώδικα εγκατεστηµένο, κάθε φορά 

που ένας χρήστης επισκέπτεται το site, συλλέγονται στατιστικά στοιχεία γι’ αυτό, 

όπως είναι για παράδειγµα ο χρόνος παραµονής στις εσωτερικές σελίδες ή οι 

σύνδεσµοι τους οποίους ο χρήστης ακολούθησε για να καταλήξει στο site. Αυτά τα 

στοιχεία αποστέλλονται άµεσα στην υπηρεσία της Google, αναλύονται, κατανέµονται 

στις σωστές κατηγορίες και παρουσιάζονται σε έναν εύχρηστο περιβάλλον. 

Πρώτα από όλα, η υπηρεσία απαιτεί εγγραφή για την χρήση της και την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της. Αν έχετε ήδη λογαριασµό email στο Google Mail, τότε 

χρησιµοποιούµε  κατευθείαν την πλατφόρµα διαχείρισης. Ένα από τα πρώτα βήµατα 

αποτελεί η προσθήκη µιας ιστοσελίδας προς παρακολούθηση. Θα  ζητηθούν στοιχεία 

της ιστοσελίδας, δηλαδή το όνοµα και η διεύθυνση, τα προσωπικά στοιχεία, η 

περιοχή και η χώρα. Τέλος, απαιτείται να συµφωνήσετε µε τους όρους χρήσης της 

υπηρεσίας. Αµέσως µόλις προστεθεί η νέα ιστοσελίδα, το Analytics σας παρέχει τον 

κώδικα, τον οποίο καλείστε να προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας. Η εγκατάσταση του 

κώδικα απαιτεί βασικές γνώσεις HTML. 
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Στην κεντρική σελίδα του Analytics, θα βρείτε την περίληψη των στατιστικών 

της ιστοσελίδας σας, ενώ αν επιλέξετε το “View report” θα δείτε αναλυτικά όλα τα 

στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν. Το Google Analytics έχει πλέον ρυθµιστεί και 

θα πραγµατοποιεί αυτόµατα τις µετρήσεις που αφορούν στα στατιστικά δεδοµένα της 

σελίδας σας. Μετά από µερικές ηµέρες θα έχετε µια πιο σωστή εικόνα των 

στατιστικών, ενώ η ακρίβειά τους θα βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου. 

Τα οφέλη από την χρήση της υπηρεσίας Google Analytics 

Τα οφέλη από την χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι αρκετά. Παρέχει µια 

πλήρη εικόνα σχετικά µε την επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα σας, δηµογραφικά 

στοιχεία που αφορούν στους επισκέπτες της, όπως είναι για παράδειγµα η περιοχή 

διαµονής τους και η µητρική τους γλώσσα, στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το 

ποσοστό επιστροφής στην σελίδα και τον χρόνο πλοήγησης σε αυτήν, πληροφορίες 

για τον browser µε τον οποίο την επισκέφθηκαν, καθώς και τους τρόπους µε τους 

οποίους κατέληξαν σε αυτήν (keywords, referral links κλπ).  

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, το Google Analytics µπορεί να 

εξυπηρετήσει ακόµη και την παρακολούθηση διαφηµιστικών εκστρατειών. Όταν 

εµφανίζεται ο κώδικας που πρέπει να προστεθεί στην ιστοσελίδα σας για την 

παρακολούθηση των στατιστικών, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ακριβώς 

ποια είναι τα στοιχεία που θα παρακολουθείτε.  
9
 https://www.google.gr/intl/el/analytics/ [Τελευταία ανάκτηση 25/11/2016] 

 

Συµπεράσµατα  

Στη παρούσα εργασία έδειξα την εγκατάσταση και τη χρήση του xampp. 

Έπειτα έδειξα την εγκατάσταση και τη χρήση του Drupal. Μετά  κατασκεύασα µέσω 

του  Drupal ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Παρουσίασα όλες τις τεχνολογίες 

αναλυτικά και έδειξα βήµα προς βήµα την διαδικασία δηµιουργίας του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Με την βοήθεια εικόνων, ο αναγνώστης της εργασίας µου θα µπορεί 

πολύ εύκολα να κατανοήσει την όλη διαδικασία ώστε να δηµιουργήσει το δικό του 

ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

Η επιλογή κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι σηµαντική 

αφού µειώνει σε µεγάλο βαθµό το κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός 

καταστήµατος σε σχέση µ’ ένα πραγµατικό κατάστηµα. Το Drupal είναι ένα χρήσιµο 

εργαλείο για την κατασκευή των ιστοσελίδων. Παρέχεται υποστήριξη από τα µέλη 

της κοινότητας βάσει  της δεοντολογίας που διέπει τα  ανοιχτού του κώδικα 

λογισµικά. Επιταχύνει την κατασκευή ιστοχώρων εξαιτίας των ποιοτικών υπηρεσιών 

και της ιεραρχικής δοµής που  παρέχει. 

 

 

 

                                                 
9
 https://www.google.gr/intl/el/analytics/ 
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