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Abstract 

 
 
 

This thesis focuses on the construction of a real (electronic) e-shop. It is located in Heraklion 
and its operation is going to be professional and not visual. The specific e shop trades products such as 
electrical and information technology materials as well as various gadgets. The development of this e 
shop is based on a Cs-cart platform.  

The main aim of this project is the functionality which concerns the navigation , the selection 
and the shopping of the products with a secure and a simple way for each customer. It is also presented 
detailed examples that demonstrate the various options that offers this e shop as well as basic 
conceptions in order for the reader to acquire a thorough understanding of the issue. 
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Σύνοψη 

 
 
 

Η πτυχιακή επικεντρώνεται στην δηµιουργία ενός πραγµατικού ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
Το συγκεκριµένο κατάστηµα  είναι πραγµατικό, εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και η χρήση του e-
shop θα είναι επαγγελµατική και όχι εικονική. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) θα εµπορεύεται 
προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού , πληροφορικής και γενικά διαφόρων  gadgets. Για την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος  θα χρησιµοποιηθεί  η πλατφόρµα του Cs-Cart. 

Στόχος του project είναι η λειτουργικότητα όσον αφορά τη πλοήγηση αλλά και την επιλογή 
και αγορά προϊόντων, µε ασφαλή και κατανοητό τρόπο για τον εκάστοτε πελάτη. Παραθέτονται 
ακόµα αναλυτικά παραδείγµατα διάφορων  δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού καταστήµατος , καθώς και 
ορισµένες βασικές έννοιες , για την πλήρη κατανόηση του αναγνώστη. 
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1. Εισαγωγή.  
 

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία αποτελεί, κατά κύριο λόγο, µια περιγραφική δουλειά γύρω από 
το διαδικτυακό τρόπο κίνησης των προϊόντων. Η πρακτική συµβολή της εντοπίζεται στην αξιοποίηση 
της πλατφόρµας του C. S cart, και έχει να κάνει µε τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 
που να λειτουργεί.  

∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης, η επιστροφή των εταιρειών και των ιδιωτών εµπόρων στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο κρίνεται απαραίτητη και έρχεται να επαγγελθεί τόσο την παγκόσµια- 
οικουµενική ανάδειξη των προϊόντων/ υπηρεσιών τους (διαφήµιση) όσο και τη διεύρυνση του 
πελατολογίου τους. 

Σχετικά µε τη δοµή της πτυχιακής εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να αποτυπωθεί ότι οφείλει τα 
µέγιστα στον προτυπικό οδηγό που προωθήθηκε από το Τ. Ε. Ι.  
       Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρεί να περιγράψει τα ζητήµατα διαδίκτυο, ιστοσελίδα, ιστοπεριηγητή, 
webserver, domain, mySQL, CSS, photoshop, dreamweaver, fillezilla, easy- php. Όσον αφορά τα 
ζητήµατα του ιστοπεριηγητή αποπειράται να σταθεί σε όλη τη γκάµα των διαδεδοµένων 
ιστοπεριηγητών µε στόχο την πληροφόρηση των αρχάριων χρηστών για τις υπηρεσίες τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταπιάνεται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Κατ’ αρχήν επιχειρεί να 
αναδείξει ποιά η συµβολή του σε συγκαιρινό πλαίσιο, να ξεδιπλώσει τις µορφές που ενδέχεται να 
λάβει, να καταµετρήσει τις θετικές δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες του τόσο- όσο επιχερεί να 
αναδείξει τα τρωτά του σηµεία. Από το τέταρτο υποκεφάλαιο και εξής, η εργασία έρχεται αντιµέτωπη 
µε το ζήτηµα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Αφενός στέκεται στον ορισµό του και αφετέρου (σ.σ 
υποκεφάλαιο 5) στην πλατφόρµα Cs cart που αξιοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο για τη ‘γέννεσή’ του.  
Ιδιαίτερο βάρος προσπαθεί να δώσει σε ό, τι αφορά στη σχεδίαση και την εξωτερική εµφάνιση ενός εν 
δυνάµει ηλεκτρονικού καταστήµατος, στα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν τον κατάλογο της 
ηλεκτρονικής αγοράς, στα κατ’ εξοχήν προϊόντα που προωθούνται από αυτή, στη διαδικασία της 
απογραφής τους (αναλυτική προσµέτρηση τους αναλογικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις τιµές 
τους), στη διαδικασία κάλυψης των εξόδων των χρηστών του ηλεκτρονικού εµπορίου (κάλυψη 
µεταφορικών και φορολογία) , στους ενδεδειγµένους τρόπους αποπληρωµής, στο κέντρο διαχείρισης 
µε βάση τη web- based, στους τρόπους και τις µεθόδους εξυπηρέτησης των πελατών, στους τρόπους 
πλήρους διασφάλισής των προσωπικών δεδοµένων τους και, τέλος, στα προνόµια που µπορούν να 
απολαύσουν αξιοποιώντας απ’ άκρο σε άκρο τις δυνατότητες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό 
εµπόριο. 

Ολόκληρο το τρίτο κεφάλαιο στοιχειοθετεί την πρακτική εφαρµογή στελέχωσης και 
λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, µε την παράλληλη προβολή εικόνων για την καλύτερη 
κατατόπιση του αρχαρίου αναγνώστη και επίδοξου λειτουργού της εφαρµογής, ενώ στο τέταρτο 
δεδοµένων των νέων συνθηκών (δηµιουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος) επιχειρείται η σε 
πρακτικό επίπεδο ποδηγέτηση του αρχάριου χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αντιµετωπίζεται  το ηλεκτρονικό κατάστηµα µέσα από την οπτική 
γωνία του διαχειριστή ο οποίος διαµορφώνει  τη δυνατότητα της ‘ηλεκτρονικής αγοράς’ και το 
περιβάλλον του ‘ηλεκτρονικού καταστήµατος’ µιας  ιστοσελίδας. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται οι ενέργειες-διαδικασίες που χρειάζονται να 
πραγµατοποιηθούν έτσι ώστε το ηλεκτρονικό κατάστηµα να µπορέσει να λειτουργήσει σε ένα on line 
server και να αποκτήσει τον σκοπό της κατασκευής του. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συµπεράσµατα και το παράρτηµα το οποίο 
περιλαµβάνει αποσπάσµατα του πηγαίου κώδικα, καθώς επίσης και χρήσιµες πληροφορίες από το 
εγχειρίδιο  χρήσης του CS-cart. 
 

1.1 ∆ιαδίκτυο.  
 

Το ∆ιαδίκτυο[1] , γνωστό συνήθως και µε την αγγλική ονοµασία Internet η οποία προκύπτει 
από τη σύνθεση των λέξεων inter και network. ,  υπόκειται στην κατηγορία  «µέσα µαζικής 
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επικοινωνίας» (ΜΜΕ), όπως  συµβαίνει και µε την τηλεόραση (αν και), µολονότι η τελευταία δεν έχει 
τόσο εκτεταµένο χαρακτήρα διάδοσης. Το ∆ιαδίκτυο ή Ίντερνετ (Ιnternet) είναι ένα επικοινωνιακό 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε 
διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισµένη στην διασύνδεση επιµέρους 
δικτύων ανά τον κόσµο και πολυάριθµα τεχνολογικά πρωτόκολλα, µε κύριο το TCP/IP. Μερικές από 
τις πιο γνωστές ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες που χρησιµοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα είναι: 
 
• Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), 
• Οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups), 
• Η διαµοίραση αρχείων (file sharing) 
• Η επιφόρτωση αρχείων (file transfer) 
• Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web). 
 

Από αυτές, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο Παγκόσµιος Ιστός είναι οι πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενες, ενώ πολλές άλλες υπηρεσίες έχουν βασιστεί πάνω σε αυτές, όπως οι 
ταχυδροµικές λίστες (mailing lists) και τα αρχεία καταγραφής ιστού (blogs). Το ∆ιαδίκτυο καθιστά 
δυνατή τη διάθεση υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο, υπηρεσίες όπως το ραδιόφωνο µέσω Ιστού και οι 
προβλέψεις µέσω Ιστού, που είναι προσπελάσιµες από οπουδήποτε στον κόσµο. 

 

1.2 Ιστοσελίδα 
 

Ιστοσελίδα
[1]  (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 ονοµασίες: 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 δίνουν  στο χρήστη την 
ευχέρεια να µεταβεί από τη µία στην άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσµους που 
ενυπάρχουν στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες 
εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε την ένδειξη µπλε χρώµατος , αφενός για να είναι  
καθίσταται πιο εύληπτο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο µετάβασης προς άλλη ιστοσελίδα, 
αφετέρου για να γίνεται ορατό ότι είναι εύκολα προσπελάσιµοι. 

Η κατασκευή ιστοσελίδων συνιστά µια διαδικασία που µπορεί να έλθει σε πέρας πολύ εύκολα 
µε εργαλεία ελεύθερου λογισµικού στο εµπόριο.  Υπάρχουν αυτοµατοποιηµένοι µηχανισµοί 
κατασκευής ιστοσελίδων που επιτρέπουν σε απλούς χρήστες να δηµιουργήσουν εύκολα και γρήγορα 
ιδιωτικές ή  συλλογικές- εταιρικές- εµπορικές ιστοσελίδες. Από την άλλη µεριά, µια πληθώρα 
εταιριών , εξειδικευµένων στη δηµιουργία ελκυστικών και λειτουργικών ιστοσελίδων στοχεύει να 
δραστηριοποιηθεί καθοδηγητικά των επισκεπτών στην αγορά κάποιου προϊόντος, στην επικοινωνία µε 
τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου ή απλά στο ανέβασµα του εταιρικού προφίλ µιας επιχείρησης. 
 Τα είδη των ιστοσελίδων είναι τα εξής : 
 
• Στατικές ιστοσελίδες 
• ∆υναµικές ιστοσελίδες 
• e-shop 
 

1.2.1 Στατικές ιστοσελίδες  

 
Οι στατικές ιστοσελίδες[2]  είναι ουσιαστικά απλά ηλεκτρονικά "έγγραφα". Μπορούν να 

περιέχουν κείµενα, φωτογραφίες, συνδέσµους (links), αρχεία για download, κινούµενα σχέδια 
(animated graphics). Είναι κατάλληλες κυρίως για την δηµιουργία "µόνιµων/στατικών 
παρουσιάσεων", όπου συχνά απουσιάζει η ανάγκη τροποποίησης του περιεχόµενου τους. Συνεπώς, 
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µια στατική ιστοσελίδα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί  για την προώθηση- προβολή της γενικής 
παρουσίασης που αφορά µια επιχείρηση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

Σε µια "στατική ιστοσελίδα" είναι δυνατό να τελεστεί προσθήκη γραφικών και κινούµενων 
εικόνων ή οπτικοακουστικών δεδοµένων.   Ενδέχεται εντός της να συναντώνται κινούµενα γραφικά ή 
άλλο κινητικό επικάλυµµα. Ο όρος «στατική» σηµατοδοτεί ότι το περιεχόµενο της κάθε σελίδας είναι 
σταθερό και συγκεκριµένο. Πρόκειται, δηλαδή, για σταθερά ηλεκτρονικά έγγραφα. 

Το κύριο µειονέκτηµά των στατικών ιστοσελίδων είναι ότι δεν είναι λειτουργική η χρήση 
τους σε περιπτώσεις όπου το περιεχόµενο της ιστοσελίδας εγείρει ως αίτηµα συχνές µεταβολές  , π.χ. 
όπου κρίνεται σκόπιµη η προσθήκη νέων πληροφοριών ( όπως ανάρτηση άρθρου) ανά άτακτα 
χρονικά διαστήµατα, ή η µε εντονοποιηµένο ρυθµό τροποποίηση του καταλόγου των προϊόντων. 
Αυτό έρχεται ως συνέπεια του ότι για να επέλθει ο ανασχηµατισµός µιας στατικής ιστοσελίδας 
θεωρείται προαπαιτούµενο οι επεµβατικές ενέργειες να λάβουν χώρα απευθείας επάνω της, µε κάποιο 
σχετικό πρόγραµµα (html editor είτε απλό είτε WYSIWYG), δηλαδή να συντελεστεί µια διαδικασία 
επανεγγραφής , που  απαιτεί µια σχετική εµπειρία. 
 

1.2.2 ∆υναµικές ιστοσελίδες 
 

Οι δυναµικές ιστοσελίδες[2]  , κατά πλειοψηφία ενδέχεται να µην εµφανίζουν σοβαρές 
διαφορές ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά συγκριτικά µε τις στατικές, όµως οι δυνατότητές 
τους  είναι  σαφώς  περισσότερες,  καθώς στην περίπτωση τους ουσιαστικά πρόκειται για µία 
εφαρµογή (πρόγραµµα), και όχι για ένα απλό ηλεκτρονικό έγγραφο. 

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

Για την εύκολη διαχείριση του περιεχοµένου σε µία δυναµική ιστοσελίδα, υπάρχει πρόσθετα 
στην ιστοσελίδα ένας εύχρηστος µηχανισµός "CMS" (Content Managment System), µέσω του οποίου 
η προσθαφαίρεση περιεχοµένου µπορεί να γίνει δυνατή ακόµη και για  κάποιον που θεωρείται 
αρχάριος. Φυσικά, η "περιοχή διαχείρισης" της ιστοσελίδας, προστατεύεται µε κωδικό πρόσβασης 
(password), και δεν µπορούν να εισέλθουν σε αυτή οι κοινοί επισκέπτες της ιστοσελίδας. 
 

1.2.3 E-shop 
 

Το e-shop[3]   είναι µια υποκατηγορία των δυναµικών σελίδων. Ουσιαστικά πρόκειται για 
δυναµικές ιστοσελίδες , οι οποίες µας δίνουν την δυνατότητα να εκτελούµε κάποιες  οικονοµικές 
συναλλαγές όπως είναι οι αγοροπωλησίες διάφορων προϊόντων και οι δηµοπρασίες. Ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των e-shop είναι  η επιλογή “καλάθι” την οποία την συναντάµε σε όλα τα 
ηλεκτρονικά καταστήµατα.  
 

1.3 Περιηγητής Ιστού 
 

Περιηγητής Ιστού  η αλλιώς  Web browser είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει στον χρήστη 
του να προβάλλει, και να αλληλεπιδρά µε, κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, παιχνίδια και άλλες 
πληροφορίες συνήθως αναρτηµένες σε µια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε ένα 
τοπικό δίκτυο. Το κείµενο και οι εικόνες σε µια ιστοσελίδα µπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσµους 
προς άλλες ιστοσελίδες του ίδιου ή διαφορετικού ιστότοπου. Ο Web browser επιτρέπει στον χρήστη 
τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται διάσπαρτες σε  ένα πλήθος 
ιστοσελίδων και ιστότοπων εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες µέσω των υπερσυνδέσµων. Οι 
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φυλλοµετρητές (Web browser) χρησιµοποιούν τη γλώσσα µορφοποίησης HTML για την προβολή των 
ιστοσελίδων, για αυτό η εµφάνιση µιας ιστοσελίδας µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον browser. 

Οι πλοηγοί Web ουσιαστικά αποτελούν λογισµικό πελάτη του δικτυακού πρωτοκόλλου 
επιπέδου εφαρµογών HTTP. Για κάθε browser διατίθενται, επίσης, και αρκετά πρόσθετα στοιχεία 
(«add-ons» ή «plug-ins»), µε στόχο την επαύξηση των δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση της 
χρηστικότητάς τους και την προστασία του χρήστη σε θέµατα ασφάλειας. 
Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενοι browsers είναι οι: 

• Windows Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Opera 
• Google Chrome 

 

1.3.1 Windows Internet Explorer   

Ο Windows Internet Explorer[1]   αναπτύχθηκε από τη Microsoft και είναι µέρος του 
λειτουργικού συστήµατος Microsoft Windows, µε αφετηρία το έτος 1995. Είναι το πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενο πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο και µέχρι τώρα έχει διαθέσει στο κοινό της  
συνολικά 8 εκδόσεις. Αυτήν την περίοδο η Microsoft ετοιµάζει τον internet explorer 9 ο οποίος όµως 
προσφέρεται αποκλειστικά σε δοκιµαστική έκδοση.  

 

1.3.2  Mozilla Firefox  
 

Ο Mozilla Firefox[1]  είναι ένας ελεύθερος και ανοικτού κώδικα φυλλοµετρητής (browser) του 
παγκόσµιου ιστού. Προήλθε από το Application Suite της Mozilla και η ανάπτυξή του εξακολουθεί να 
γίνεται κατά µεγάλο ποσοστό από την Mozilla Corporation, ενώ συνεισφέρουν και µεµονωµένοι 
χρήστες σε µικρότερο βαθµό. Την πρώτη του εµφάνιση στο διαδίκτυο  την έκανε  στις 9 Φεβρουαρίου 
2004 

1.3.3 Apple Safari  
 

Ο Safari[1]  είναι ένας φυλλοµετρητής Web (Web browser) που παρέχεται µε τους υπολογιστές 
Macintosh. Αρχικά εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 2003 ως συνοδευτικό λογισµικό µαζί µε το 
λειτουργικό σύστηµα της εταιρίας Mac OS X, έγινε εντέλει ο προκαθορισµένος φυλλοµετρητής στο 
Mac OS X v10.3. 
 

1.3.4 Opera  
 

Ο Opera Browser[1]   είναι φυλλοµετρητής που αναπτύσσεται από την νορβηγική Opera 
Software ASA. Ο Opera Browser κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις: την Desktop, τη Mobile και τη 
Mini . Η ανάπτυξη του Opera Browser ξεκίνησε το έτος 1994 στα εργαστήρια της Telenor. 
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1.3.5 Google Chrome  
 

Το Google Chrome[1]   είναι έναs web browser που αναπτύχθηκε από την Google. Η πρώτη 
έκδοση κυκλοφόρησε στις 2 Σεπτεµβρίου 2008 σαν beta έκδοση , ενώ η σταθερή έκδοση διατέθηκε 
στο κοινό στις  11 ∆εκεµβρίου 2008.  
 

1.4  Web server 
 

Web Server[4] ονοµάζουµε το λογισµικό που τρέχει σε ένα κόµβο Internet και επιτρέπει σε 
άλλους υπολογιστές να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες ή υπηρεσίες των Web σελίδων που 
είναι αποθηκευµένες σε αυτόν. Ένας ιστότοπος για να µπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι 
αποθηκευµένος σε κάποιο Web Server. Ο Web Server είναι ο υπολογιστής που αναλαµβάνει να 
δηµοσιεύσει την ιστοσελίδα  στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δύο κύριοι Web Server: Ο Apache που 
συνήθως χρησιµοποιεί το λειτουργικό σύστηµα Linux και ο IIS που χρησιµοποιεί το λειτουργικό 
σύστηµα Windows. 
 

1.4.1   Apache HTTP 
 

Ο Apache HTTP[4] γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου 
ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραµµα πλοήγησης (browser) 
επικοινωνεί µε έναν διακοµιστή (server) µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις 
ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραµµα πλοήγησης. O Apache είναι ένας από τους 
δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές, εν µέρει γιατί λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσµα  πλατφόρµων, όπως 
είναι τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X.  Για τη συντήρηση του αρµόδια εµφανίζεται 
µια κοινότητα ανοικτού κώδικα µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού Apache (Apache Software 
Foundation). 

Ο Apache χρησιµοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακοµιστής συνεργαζόµενος µε 
συστήµατα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων π.χ. Oracle, MySQL. 
 

1.4.2 IIS 
 

Ο IIS[4] (Internet Information Server) είναι µια οµάδα εξυπηρετητών ∆ιαδικτύου 
συµπεριλαµβανοµένου του HTTP (Hypertext Transfer Protocol server) και  του FTP (File Transfer 
Protocol server) µε επιπλέον δυνατότητες για τα λειτουργικά συστήµατα εξυπηρετητών της Microsoft  
όπως windows ΝΤ, windows 2000 server, windows 2003 server και άλλα . Με το IIS, η Microsoft 
περιλαµβάνει ένα σύνολο προγραµµάτων για τη δηµιουργία και την διαχείριση ιστοσελίδων,  µηχανή 
αναζήτησης, καθώς και συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Επίσης,  η Microsoft 
επισηµαίνει ότι οι υπηρεσίες του IIS είναι στενά συνδεδεµένες  µε τα λογισµικά, που αναφέραµε 
παραπάνω,  µε διάφορους τρόπους, µε αποτέλεσµα την ταχύτερη και σωστότερη συµπεριφορά των 
ιστοσελίδων  που εξυπηρετούν.  
 

1.5 Domain 
 

O DNS server είναι οποιοσδήποτε υπολογιστής έχει καταχωρηθεί στο Σύστηµα Ονοµάτων 
Τοµέα .  Τέτοιου είδους υπολογιστές  τρέχουν ειδικά διαµορφωµένο δικτυακό λογισµικό, κατέχουν 
µια δηµόσια διεύθυνση ΙP και περιέχουν  µια βάση δεδοµένων µε δικτυακά ονόµατα και διευθύνσεις 
για όλους τους άλλους φορείς του Ιντερνετ. 
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Οι DNS servers επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ιδιωτικά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας. Είναι επίσης οργανωµένοι σε Ιεραρχίες όπου στην κορυφή της ιεραρχίας  οι 
αποκαλούµενοι <<σέρβερς ρίζας>> αποθηκεύουν ολόκληρη την βάση δεδοµένων  των ονοµάτων του 
τοµέα και τις αντίστοιχες διευθύνσεις ΙΡ. Το ίντερνετ απασχολεί 13 τέτοιους σέρβερς που έχουν γίνει 
ευρέως γνωστοί για τον ειδικό τους ρόλο. Συντηρούνται από διάφορες ανεξάρτητες εταιρίες και έχουν 
ονοµαστεί Α,Β,C µέχρι και το Μ. Όπως µαρτυρούν τα στατιστικά στοιχεία, δέκα από αυτούς τους 
servers βρίσκονται στις Η.Π.Α, ένας στην Ιαπωνία, ένας στο Λονδίνο, και ένας στην Στοκχόλµη. 
 

1.5.1 DNS ιεραρχία κεντρικών υπολογιστών  
 

Το DNS είναι ένα διανεµηµένο σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο οι  κεντρικοί υπολογιστές 
ρίζας περιέχουν την πλήρη βάση δεδοµένων των ονοµάτων των περιοχών και των διευθύνσεων IP. 
Όλοι οι υπόλοιποι DNS servers εγκαθίστανται σε χαµηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας και διατηρούν 
µόνο ορισµένα γνωρίσµατα της γενικής βάσης δεδοµένων. Οι περισσότεροι servers είναι χαµηλού 
επιπέδου και ανήκουν σε επιχειρήσεις ή στους Πάροχους Υπηρεσιών Ίντερνετ (ISPs). Παραδείγµατος 
χάριν, η Google διατηρεί τους διάφορους DNS servers της σε όλο τον κόσµο, µε την ευθύνη να 
διαχειρίζονται το google.com, το google.co.uk, και άλλες περιοχές. 

 Ο παροχός διατηρεί  DNS τους κεντρικούς υπολογιστές ως τµήµα της οργάνωσης σύνδεσης 
στο ∆ιαδίκτυο. Η DNS  δικτύωση είναι βασισµένη στην αρχιτεκτονική πελατών/κεντρικών 
υπολογιστών. Η µηχανή αναζήτησης Ιστού λειτουργεί ως DNS πελάτης (επίσης αποκαλούµενος DNS 
resolver) και τα αιτήµατα ζητηµάτων στο ∆ιαδίκτυό προωθούνται στους  κεντρικούς υπολογιστές του 
DNS κατά την πλοήγηση µεταξύ των ιστοχώρων. Όταν ένας DNS server λαµβάνει ένα αίτηµα στην 
βάση δεδοµένων του “αλλάζει” προσωρινά την κατάσταση του από έναν κεντρικό υπολογιστή σε έναν 
DNS πελάτη. Ο κεντρικός υπολογιστής αυτόµατα περνά ό,τι αίτηµα έχει να προωθήσει σε έναν άλλο 
DNS κεντρικό υπολογιστή ή µέχρι τον επόµενο υψηλότερου επιπέδου στη DNS ιεραρχία, όπως 
απαιτείται. Το αίτηµα καταλήγει σε έναν κεντρικό υπολογιστή ταιριάζοντας µε το όνοµα και τη 
διεύθυνση IP στη βάση δεδοµένων του (όλος ο τρόπος στο επίπεδο ρίζας εάν είναι απαραίτητο), και 
τις ροές απάντησης µέσω της αλυσίδας DNS των κεντρικών υπολογιστών στον πελάτη. DNS 
δικτύωση κεντρικών υπολογιστών και σπιτιών: Οι υπολογιστές στο εγχώριο δίκτυό εντοπίζουν έναν 
DNS κεντρικό υπολογιστή µέσω των ιδιοτήτων οργάνωσης σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Οι προµηθευτές 
δίνουν στους πελάτες τους τη δηµόσια διεύθυνση IP των αρχικών και εφεδρικών DNS κεντρικών 
υπολογιστών.  

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες διευθύνσεις IP  διαµόρφωσης κεντρικών υπολογιστών 
µέσω διάφορων µεθόδων: 
 
 •στις οθόνες διαµόρφωσης ενός δροµολογητή εγχώριων δικτύων  
•στις οθόνες ιδιοτήτων σύνδεσης TCP/IP στην επιτροπή ελέγχου παραθύρων (εάν διαµορφώνεται 
µέσω εκείνης της µεθόδου) 
 •από το ipconfig ή την παρόµοια χρησιµότητα γραµµών εντολής  
 

1.6 MySQL 
 
 

Η MySQL[5] είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) το 
οποίο µετρά περισσότερες από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνοµά του από την κόρη του 
Μόντυ Βιντένιους, την Μάι. Το πρόγραµµα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση 
πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων. 

Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος µέσω της GNU General Public License, καθώς 
και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκει και χρηµατοδοτείται από µία και µοναδική 
κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, σήµερα θυγατρική της Sun Microsystems. 
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1.7 CSS 
 

Η CSS[6] (Cascading Style Sheets-∆ιαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στυλ ) είναι 
µια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιµοποιείται 
για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί µε µια γλώσσα σήµανσης. 
Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και 
XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και, γενικότερα, ενός ιστοτόπου. Η 
CSS είναι µια γλώσσα του υπολογιστή βασισµένη για να αναπτύξει στιλιστικά µια ιστοσελίδα δηλαδή 
να διαµορφώσει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώµατα, στοίχιση και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες 
σε σχέση µε την html. Για µια όµορφη και καλοσχεδιασµένη ιστοσελίδα η γλώσσα CSS έιναι 
απαραίτητη. 
 
 
Πλεονεκτήµατα του CSS  
 
• ∆ιευκολύνει τη µορφοποίηση σε HTML σελίδες και έχει συκριτικά µε άλλες αισθητικά 
πλεονεκτήµατα   
• Επιτρέπει τη µορφοποίηση πολλών σελίδων, µε τη µεταβολή µόλις ενός αρχείου  
 
Μειονεκτήµατα του CSS  
 
• Ενδέχεται να µην υποστηρίζεται από παλαιούς τύπους browsers   
• Ενδέχεται να µην απαντώνται οµοούσια οι ίδιες της οι σελίδες από κάποιους τύπους browsers.  
 

1.8 Photoshop 
 

To Adobe Photoshop[7], ή απλά Photoshop, είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών που 
αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από την Adobe Systems. Αυτή τη στιγµή αποτελεί τον ηγέτη της 
αγοράς (market leader) των προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνων, και είναι το προϊόν - σήµα 
κατατεθέν της Adobe Systems. Χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο εργαλείο για τους επαγγελµατίες 
γραφίστες" ενώ για τους απλούς χρήστες είναι ένα διασκεδαστικό, δηµιουργικό και πολύ ενδιαφέρων 
“εργαλείο” και θεωρείται πως συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση, κατά τις αγορές των 
Macintosh, και στη συνέχεια των Windows.Η 12η, και πιο πρόσφατη έκδοση του Adobe Photoshop, 
είναι η Adobe Photoshop CS5, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2010. 

Το Photoshop είναι ένα πρόγραµµα κατασκευής bitmap γραφικών και επεξεργασίας εικόνας. 
Με το Photoshop τελεσφορεί η αισθητική παρέµβαση µε διορθωτικό χαρακτήρα επί µίας 
φωτογραφίας, ή η αναπροσαρµογή του σχήµατός και του χρώµατός της. Επίσης, παρέχει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας γραφικών τύπου bitmap.  

Τα Vector γραφικά ή αλλιώς διανυσµατικά δηµιουργούνται από προγράµµατα όπως το 
Illuistrator και το Corel Draw. Είναι γραφικά τα οποία αποτελούνται από γραµµές και καµπύλες οι 
οποίες είναι βασισµένες σε µαθηµατικούς τύπους. Οι τύποι αυτοί έχουν το προνόµιο να διατηρούν 
πληροφορίες για το µέγεθος, το περίγραµµα ή το χρώµα του γραφικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα εάν 
θελήσετε να προβείτε σε κάποια αλλαγή επί των αρχικών- βασικών ιδιοτήτων του προγράµµατος, να 
απαντηθείτε  µε τον ανασχεδιασµό του γραφικού µε τα µε τα νέα δεδοµένα από την αρχή, που 
σηµαίνει ότι δεν θα απωλέσετε την παραµικρή λεπτοµέρεια του σχεδίου σας.  

Τα Bitmap γραφικά ή αλλιώς Raster δηµιουργούνται από το Photoshop και αποτελούνται από 
µία οµάδα µικρών τετραγώνων, τα pixels. Σας παρέχουν την δυνατότητα µετά από συνεχόµενες 
µεγενθύνσεις σε κάποιο σηµείο του γραφικού να παρέµβετε σε επίπεδο ενός pixel για να επιφέρετε 
τροποποιήσεις στην εικόνα σας εως και την πιο µικρή λεπτοµέρεια. Στην Ανάλυση εικόνας (Image 
Resolution) καθορίζεται η ποιότητα της εικόνας κατά την εµφάνιση ή την εκτύπωση. Με τον όρο 
ανάλυση, εννοούµε την απόσταση των pixels µέσα στην εικόνα και την οποία την µετράµε σε ppi 
(pixel per inch). Π.χ. Αν µία εικόνα εµφανίζεται µε ανάλυση 72ppi σηµαίνει ότι περιέχει 72 Χ 
72=5184 pixels ανά τετραγωνική ίντσα. Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη ανάλυση έχει η εικόνα, τόσο 
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περισσότερα pixels θα την απαρτίζουν, µε αποτέλεσµα την µέγιστη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητά 
της. Το µειονέκτηµα είναι ότι το µέγεθος της ανάλυσης µιας εικόνας κατακρατά περισσότερο χώρο 
στον δίσκο σε ΜΒ.  

Ως βάθος χρώµατος (Color Depth) ορίζεται ο αριθµός των πληροφοριών χρώµατος σε bits 
που είναι αποθηκευµένες σε ένα pixel. Μεγαλύτερο βάθος χρώµατος σηµαίνει περισσότερες 
πληροφορίες χρώµατος, εποµένως µεγαλύτερη χρωµατική ακρίβεια.  
  Χρώµα (Color): Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τα χρώµατα ανάλογα µε το µήκος κύµατος του 
φωτός που τα διυλίζει. Το φως που περιέχει όλο το χρωµατικό φάσµα εµφανίζεται σαν λευκό ενώ η 
απουσία του φωτός εµφανίζει το µαύρο.  

Χρωµατικά µοντέλα HSB: Hue (Απόχρωση) είναι το φως που αντανακλάται σε ένα 
αντικείµενο Saturation (Κορεσµός) είναι η ένταση του χρώµατος και µετριέται σε αποχρώσεις του 
γκρι. Brightness (Φωτεινότητα) είναι ο  φωτισµός του χρώµατος και µετριέται από 0% µαύρο έως 
100% λευκό.  

Χρωµατικά µοντέλα RGB: Το µοντέλο αυτό καλύπτει ένα τεράστιο χρωµατικό φάσµα µε την 
ανάµειξη των τριών βασικών χρωµάτων Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο) και Blue (Μπλε) 

Χρωµατικά µοντέλα CMYK: Τα βασικά χρώµατα αυτού του µοντέλου είναι τα Cyan 
(Κυανό), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο) και Black (Μαύρο). Χρησιµοποιείται όταν θέλουµε 
στόχος µας είανι η έγχρωµη- ποικιλόχρωµη εκτύπωση και συναντάται µε την εναλλακτική ονοµασία 
«τετραχρωµία». 
 

1.9 Dreamweaver 
 

Adobe Dreamweaver[7]  (πρώην Macromedia Dreamweaver) είναι µια εφαρµογή για την 
ανάπτυξη Ιστού που αρχικά δηµιουργήθηκε από την Macromedia, και που περαιτέρω αναπτύχθηκε 
από την Adobe Systems, η οποία απέκτησε την Macromedia και ήρθαν σε συγχώνευση το 2005. 

Το Dreamweaver (ως εφαρµογή) είναι διαθέσιµο τόσο για Mac όσο και για Windows 
λειτουργικά συστήµατα. Οι πρόσφατες εκδόσεις έχουν ενσωµατώσει υποστήριξη για τις τεχνολογίες 
Ιστού όπως CSS, JavaScript, και διάφορες γλώσσες server-side scripting και πλαισίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ASP, ColdFusion, και PHP. 

Με την πιο πάνω εφαρµογή µπορούµε να δηµιουργήσουµε ταχύτατα φόρµες (forms), πλαίσια 
(frames), πίνακες (tables) και άλλα αντικείµενα της HTML. Κατάλληλη θεωρείται και για τη 
δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων. Το DreamWeaver έχει δυνατότητες για δηµιουργία δυναµικής 
HTML (DHMTL) και επιτρέπει την κίνηση γραµµής χρόνου, την απόλυτη τοποθέτηση των 
περιεχοµένων, τη δηµιουργία µιας ποικιλίας επιπέδων (layers), καθώςκαι τη συγγραφή σεναρίων 
(scripts). Το DreamWeaver περιέχει δικές του συµπεριφορές (behaviors), που είναι έτοιµα scripts τα 
οποία µπορούµε να προσθέσουµε πολύ εύκολα σ’ ένα αντικείµενο.  

Ο Dreamweaver είναι ένας εξαιρετικά προνοµιακός επεξεργαστής HTML (Hypertext Markup 
Language) δεδοµένου ότι µέσα από αυτόν µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία τοποθεσία WEB 
παραβλέποντας, εάν επιθυµούµε, τη γνωριµία µας µε τη γλώσσα HTML. Επιπρόσθετα, χαρίζει τη 
δυνατότητα (ανά πάσα στιγµή) να υποβάλουµε σε έλεγχο- εποπτευουµε την HTML ώστε να έχουµε 
µία άποψη για το τι γράφεται εκεί. Το Dreamweaver λειτουργεί µε τη µορφή WYSIWYG (What You 
See Is What You Get): αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε.  

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι απεριόριστες. Σε κάθε αντικείµενο που 
χρησιµοποιούµε στο Dreamweaver αντιστοιχούν και ορισµένες ιδιότητες. Αυτές βρίσκονται στο κάτω 
µέρος του παραθύρου. Βασική προϋπόθεση για την επεξεργασία θεωρείται το αντικείµενο να 
βρίσκεται επιλεγµένο ώστε να παρατεθούν ακολούθως οι αντίστοιχες µε αυτό ιδιότητες. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτρα εύχρηστο εργαλείο ανάπτυξης web εφαρµογών, καθώς αποτελείται από πλήθος 
παραθύρων και υποµνηµάτων διαλογής. Είναι ελαστικό ώστε να ευνοεί την υποστήριξη πολλών 
διαφορετικών γλωσσών προγραµµατισµού (PHP, ASP, JavaScript, CSS) καθώς και µια 
ολοκληρωµένη διαχείριση ιστοτόπου.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόλο που ο Dreamweaver της Macromedia ξεκίνησε ως 
πρόγραµµα επεξεργασίας κώδικα HTML έχει, πλέον, µετατραπεί σε µια πολύπλοκη σουίτα 
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δηµιουργίας κάθε είδους site, συµπεριλαµβάνοντας στο δυναµικό του υποστήριξη για δυναµικές 
τεχνολογίες (ASP, PHP). 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Αdobe Dreamweaver είναι τα εξής: 
 
• Ενσωµατωµένη υποστήριξη συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) 
• CSS inspection 
• Ενσωµάτωση µε το Adobe BrowserLab 
• ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ιδιοτήτων CSS 
• Βελτιωµένη υποστήριξη για το Subversion 
• Υποβοήθηση κώδικα για εξατοµικευµένη PHP class 
• Site-specific  υποβοήθηση κώδικα 
• Βελτιωµένες CSS starter pages 
• Απλός προσδιορισµός δικτυακού τόπου 
• Ενσωµάτωση µε το Business Catalyst® 
 
 

1.10 Filezilla 
 

Το FileZilla[8]   είναι ένα λειτουργικό πρόγραµµα ανοικτού κώδικα ,το οποίο µας επιτρέπει να 
δηµιουργήσουµε έναν γρήγορο ,αξιόπιστο και ασφαλές FTP / SFTP client ο οποίος µας εξυπηρετεί 
κατά τη µεταφορά διαφόρων αρχείων ανάµεσα σε ένα σύµπαν τοποθεσιών του διαδικτύου και των  
υπολογιστών. Επίσης, η πλατφόρµα του  Filezilla υποστηρίζεται από όλα τα λειτουργικά συστήµατα 
όπως Windows, Linux και Mac OS 
 

1.11 Easy-php 
 

Η ΕasyPHP[9]  ξεκίνησε το 1999, εγκαθιστά υπηρεσίες του web server στον υπολογιστή και 
επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη της  PHP και MySQL σε localhost(γνωστό και ως 
127.0.0.1). Το πακέτο περιλαµβάνει ένα διακοµιστή Apache, βάση δεδοµένων MySQL, καθώς και 
διάφορες  επεκτάσεις  της PHP. Το πακέτο είναι ικανό να αναπτυχθεί, είτε στον υπολογιστή σας ή στο 
USB drive σας. Η διαµόρφωση γίνεται αυτόµατα από την εφαρµογή που σας παρέχεται και  δεν 
χρειάζεται καµία παρέµβαση  από το χρήστη. Η EasyPHP έρχεται µε της ενότητες WordPress, Spip, 
PrestaShop, Drupal, Joomla, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί αυτόµατα στον φάκελο  «Ενότητες» του 
EasyPH 
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2. Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
  
   Με τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο εννοούµε την αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών 
µέσω του διαδικτύου (Internet). Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί µε τον όρο ηλεκτρονικό 
εµπόριο (electronic commerce) έρχεται να περιγραφεί κάθε εµπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
συνδέονται µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής 
χρησιµοποιούνται πολύπλοκοι προγραµµατιστικοί µηχανισµοί και το κατάλληλο λογισµικό το οποίο 
επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάµεσα στις 
δύο πλευρές (µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που 
εµπλέκονται στη συγκεκριµένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη µορφή συναλλαγής 
πραγµατοποιείται µόνο µέσω υπολογιστών, παρακάµπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. 
 

2.1 Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αυτή τη στιγµή 
 
  Ήδη, µια πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες 
διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω του διαδικτύου. Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει µια σχετική 
καθυστέρηση σε αυτό τον τοµέα, οι εξελίξεις είναι σηµαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρίες και 
επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Επιπλέον, 
υπάρχουν πια και στη χώρα µας ουκ ολίγες εταιρίες που προσφέρουν λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου 
σε επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Σε κάθε 
περίπτωση, ο κύριος λόγος που µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι για να 
προσελκύσει αγοραστικό κοινό πέρα από τα στενά όρια της γεωγραφικής της έδρας, αποσκοπώντας 
στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της και, κατά συνέπεια, στην διεύρυνση των πηγών των 
εσώδων της. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε πως οι συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου 
γίνονται ως εξής: 

Οι επιχειρήσεις προβάλλουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού τους καταστήµατος ένα είδος on-
line καταλόγου όπου επισυνάπτονται όλα τα προϊόντα µε λεπτοµερή περιγραφή των χαρακτηριστικών 
συστατικών τους και σαφώς προσδιορισµένη καταγραφή των αντίστοιχων τιµών τους. Από την άλλη 
πλευρά, οι ηλεκτρονικοί πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα «καλάθι» στο οποίο καταχωρίζουν τα 
προϊόντα που επιθυµούν να αγοράσουν και έχοντας κάνει την συνολική και οριστική επιλογή τους 
από το συγκεκριµένο site, δίνουν την τελική παραγγελία τους, η οποία και εκτελείται αυτόµατα. Οι 
πληρωµές, όπως και οι παραγγελίες , γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, µέσω της πιστωτικής κάρτας 
του καταναλωτή η οποία χρεώνεται µε το αντίστοιχο ποσό και σε µερικές περιπτώσεις και µέσω 
αντικαταβολής. 

Θα λέγαµε πως το ηλεκτρονικό εµπόριο ενδείκνυται για επιχειρήσεις που παράγουν 
βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα και µη βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα το οποία δεν διακρίνονται για τη 
µοναδικότητά τους και δεν χρειάζεται ο αγοραστής κατά κάποιο τρόπο να τα «δοκιµάσει» πριν τα 
αγοράσει, όπως βιβλία, εισιτήρια, CD, διάφορα είδη δώρων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
που δεν απαιτούν κάποιου είδους test drive, προγράµµατα software & hardware, καινούρια 
αυτοκίνητα κλπ. 

 

2.2 Μορφές  Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Οι µορφές του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι τέσσερις  και εντοπίζονται στις εξής : 

• Επιχείρηση µε επιχείρηση (Business to business) 
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Πρόκειται για µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ένα δίκτυο για τις παραγγελίες της από 
προµηθευτές, που λαµβάνει τιµολόγια και κάνει πληρωµές. 

 

• Επιχείρηση µε κράτος (Business to goverment) 

Καλύπτει όλες τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών. 

• Επιχείρηση µε καταναλωτή (Business to consumer) 
 

Οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα προϊόντα µέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν 
προϊόντα µε ψηφιακό χρήµα και άλλα ασφαλή συστήµατα πληρωµής. Υπάρχουν καταστήµατα σε όλο 
το Internet που προσφέρουν κάθε είδους προϊόντα. 

• Καταναλωτή µε καταναλωτή (Consumer to consumer) 

∆ίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ καταναλωτή µε 
καταναλωτή µέσω ενός τρίτου παράγοντα. Ένα παράδειγµα είναι οι online δηµοπρασίες που γίνονται 
σε ορισµένες ιστοσελίδες όπως είναι οι : eBay , Amazon κτλ. O πρώτος καταναλωτής δίνει ένα 
αντικείµενο για πώληση, ο δεύτερος πλειοδοτεί για την απόκτηση του και ο τρίτος , ο όποιος είναι η 
ιστοσελίδα η οποία παρέχει αυτήν την λειτουργία, πληρώνεται µε ένα ποσοστό επί τις αγοράς.  

 

2.3 ∆υνατότητες, Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 
∆υνατότητες :  

• Αναζήτηση προϊόντων ανά κατηγορία ή είδος.  
• Καλάθι αγορών.  
•  Παρέχει τη δυνατότητα στο συνεργάτη να καταχωρεί τα στοιχεία του και µε τη χρήση 
κωδικού και username  ώστε να ανατρέχει στο αρχείο των παραγγελιών.  
• ∆ιαφορετικά είδη συναλλάγµατος.  
• Υπολογισµός φόρων αξιοποιώντας τοπογραφικά ή άλλα στοιχεία  (βάρος, περιοχή, κ.α.).  
• Υπολογισµός εξόδων αποστολής µε βάση διάφορα στοιχεία (βάρος, περιοχή, κ.α.). 

Πλεονεκτήµατα:  

• Άνοιγµα σε νέες αγορές  
• Απόκτηση νέων πελατών  
• Αύξηση παραγωγικότητας  
• Ασφαλείς συναλλαγές τοις µετρητοίς 
• Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα  

Μειονεκτήµατα 

• Το σύστηµα δεν είναι αδιάβλητο και δεν µπορεί να διασφαλίσει το απόρρητο των 
συναλλαγών ούτε και των προσωπικών δεδοµένων. 
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• ∆εν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να προφυλάσσεται το υποκείµενο των πληροφοριών που 
διακινούνται. 
• Συνεπώς, στο ηλεκτρονικό εµπόριο ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον ανυποψίαστο χρήστη. 

 

2.3.1 Αναλυτικότερα πλεονεκτήµατα όσων αφορά τον καταναλωτή 
και την εταιρία: 
 
Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τον καταναλωτή 

•  Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Με άλλα λόγια οποιαδήποτε 
στιγµή το επιθυµείτε, µπορείτε να έχετε σε αυτά πρόσβαση για την αγορά των προϊόντων που σας 
ενδιαφέρει να αποκτήσετε π.χ. ένα CD, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ή ακόµα και τα µονωτικά υλικά 
που χρειάζονται για την οικοδοµή σας. 
•  Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται µέσω Internet είναι κατά κανόνα πολύ 
ελκυστικότερο από αυτό του κοινού εµπορίου, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι απαλλαγµένο 
από µεγάλο µέρος του λειτουργικού κόστους ενός πραγµατικού καταστήµατος (ενοικίαση χώρου και 
«αέρα», ηλεκτρικό, νερό κλπ) και γενικά απαιτεί πολύ λιγότερο υπαλληλικό προσωπικό. 
•  Η αγορά είναι πραγµατικά παγκόσµια. Εκµηδενίζει τις αποστάσεις και επιτρέπει το σπάσιµο 
των συνόρων. Παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης προϊόντων σπάνιων ή µη συναντώµενων στη 
χώρα διαµονής σας. 
•  Η συναλλαγή χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα τόσο όσο και η παράδοση. Με άλλα λόγια, 
από τη στιγµή που ολοκληρώνετε την παραγγελία σας, το αργότερο σε 3-4 ηµέρες την έχετε λάβει, 
ακόµα και αν εκείνη τη στιγµή το προϊόν βρισκόταν στην άλλη άκρη του πλανήτη. 
Αλλά το πιο πρακτικό και πιο σηµαντικό όφελος για τον καταναλωτή από το ηλεκτρονικό εµπόριο 
είναι το ότι: 
•  ∆εν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία του πελάτη. Αποτρέπει την πολύωρη αναζήτηση και 
τη χρονοτριβή.  

Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για την εταιρία 

•  Όπως προαναφέραµε, κάθε εταιρία που έχει ηλεκτρονική παρουσία µπορεί να διευρύνει τον 
κύκλο εργασιών της επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια των συναλλαγών της. Αυτό σηµαίνει πως 
κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της online µπορεί και αποκτά πελάτες σε περιοχές που 
βρίσκονται µακριά από την έδρα της, ακόµα και στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, κάθε επιχείρηση που 
έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, είναι σαν να έχει υποκαταστήµατα σε πολλές περιοχές και µάλιστα 
µε ελάχιστο λειτουργικό κόστος. 
•  Κάθε εταιρία που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες- όπως το Internet- γίνεται εξ ορισµού πιο 
ανταγωνιστική, αφού µπορεί να ενηµερώνεται πιο εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της. 
Με άλλα λόγια και µε δεδοµένο το ότι σε λίγα χρόνια όλες οι εµπορικές δραστηριότητες θα γίνονται 
µέσω Internet, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η νέα µεγάλη πρόκληση για κάθε εταιρία που θέλει να 
είναι ανταγωνιστική. 
•  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αµφίδροµη σχέση µεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή (interaction). Αυτό σηµαίνει πως κάθε εταιρία µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
µπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών 
και σύµφωνα µε αυτά να αναπροσαρµόσει την πολιτική της προς το θετικότερο. 
•  Τέλος, γνωρίζοντας τις συγκεκριµένες ανάγκες των πελατών τους, οι εταιρίες µπορούν να 
προχωρήσουν στη δηµιουργία συγκεκριµένων προϊόντων είτε ανταποκρινόµενων σε έναν 
καταναλωτή, είτε σε µια οµάδα καταναλωτών που χρειάζονται ένα νέο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει 
ακόµα στην αγορά. 

 



13 
 

2.4 Ηλεκτρονικό κατάστηµα 
 

Το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή στην οποία προσφεύγει όποιος 
χρήστης αποσκοπεί στην εύκολη και ταχεία δηµιουργία του δικού του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
και πετυχαίνοντας τη διείσδυση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ένα πλήθος 
παράγοντες, όπως η απόλυτη διασφάλιση του πελάτη, η ευκολία στην πλοήγηση, η φιλικότητα προς 
το χρήστη και το περιβάλλον, να η ελκυστική του παρουσία (εικαστική αρτιότητα χωρίς υπερβολές: 
λίγες εικόνες, λίγα γραφικά µε σαφήνεια και συντοµία να λέγονται τα αναγκαία δίχως να 
επιβαρύνεται µε πρόσθετες- ανιαρές πληροφορίες ο πελάτης)  Η λιτότητα επιβάλλεται όχι µόνον για 
αισθητικούς λόγους αλλά κυρίως για λειτουργικούς, καθώς µια σελίδα φορτωµένη µε πολλά γραφικά, 
animation, εικόνες κ.λπ. θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να "κατέβει", δεδοµένου ότι οι περισσότερες 
συνδέσεις στον ελληνικό χώρο είναι χαµηλής ταχύτητας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές 
πλατφόρµες , οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα κατασκευής ενός τέτοιου καταστήµατος Όπως 
magento, presta, os-commerce , cs-cart και πολλές άλλες. Μια τέτοιας λογής πλατφόρµα µπορεί να 
δηµιουργηθεί και εκ του µηδενός,  αλλά λόγω του µεγάλου χρονικού κόστους που απαιτείται για την 
υλοποίηση της καθώς και επειδή ως προαπαιτούµενο έχει την πρόσκτηση ειδικών γνώσεων πάνω σε 
θέµατα προγραµµατισµού και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εµπόριο δεν χαρακτηρίζεται ως η πλέον 
ενδεδειγµένη λύση για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.   

 

2.5 Cs-cart 

 
Το CS-Cart[11]  είναι ένα λογισµικό για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων, 

ετοιµοπαράδοτο και άµεσο για χρήση, που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που 
απαιτούνται προκειµένου να δηµιουργήσει κάποιος ένα επιτυχηµένο κατάστηµα online. 
Το CS-Cart είναι µια "out of the box" λύση, εύχρηστη και λειτουργική που επιτρέπει να την άµεση 
online διάθεση προϊόντων, είτε πρόκειται για κατάστηµα που διαθέτει µονοπωλιακά το προϊόν είτε για 
ένα online πολυκατάστηµα. 

Το CS-Cart είναι σχεδιασµένο για εύκολη χρήση και χαρακτηρίζεται ευέλικτο ως προς την 
προσαρµοστικότητα, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται σε όλες τις απαιτήσεις του πελάτη. Το κατάστηµά 
που θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για αυτό θα τεθεί στην προνοµιακή θέση να εκµεταλλευτεί κάθε 
είδους καινοτοµίες στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η ολοκλήρωση πληρωµής µπορεί να τελεστεί αυτόµατα 
µέσα από τη σελίδα, ενώ (παράλληλα) ένας υψηλός και ευέλικτος µηχανισµός προώθησης επιτρέπει 
ακόµη και στους αρχάριους χρήστες να χρησιµοποιούν το online κατάστηµά και να αυξάνουν τις 
πωλήσεις. 

Το CS-Cart είναι σχεδιασµένο για γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη ώστε να κάνει το 
κατάστηµα µας να ανέβει και να τρέξει άµεσα , κατασκευάστηκε µε τη χρήση τεχνολογίας ανοιχτού 
κώδικα, PHP/MySQL & Smarty Template και µπορεί να υποστηριχτεί από όλους τους hosting 
providers. Επιπλέον, ο πλήρης ανοιχτός κώδικας, χωρίς καµία απόκρυψη, επιτρέπει την  άρτια 
προσαρµογή του ηλεκτρονικού καταστήµατος στις δικές λειτουργικές είτε και τις καλλιτεχνικές  
απαιτήσεις που µπορεί να εγείρει ο πελάτης . Συνάµα, περιέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά και τις 
υπηρεσίες του δίχως την οικονοµική επιβάρυνση του πελάτη σε αντίστιξη µε άλλες εταιρίες οι οποίες 
φέρουν για ανάλογες υπηρεσίες υψηλό κοστολόγιο. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του CS-Cart, αναφέρονται παρακάτω : 
  

Εγκατάσταση: 

• Η γνώση προγραµµατισµού δεν κρίνεται απαραίτητη 
• ∆ιαδικασία εγκατάστασης σε γραφικό περιβάλλον 
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• Αποτελεί ένα πακέτο Ηλεκτρονικού Καταστήµατος έτοιµο προς χρήση 
• Μαζική δηµιουργία κατηγοριών, προϊόντων και µεταφορά εικόνων 
• Εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων, παραγγελιών σε CSV 
• Εύκολη προσθήκη νέων γλωσσών, παραµετροποίηση νοµισµάτων και µονάδων βάρους, 
παραµετροποίηση/περιοχών/Νοµών/Πόλεων 

SEO (Search Engine Optimization): 

• Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και προϊόντων 
• Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και προϊόντων 
• Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχοµένου 
• Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχοµένου 
• ∆υνατότητα δηµιουργίας στατικού HTML καταλόγου 
• ∆υνατότητα παραµετροποιήσης Site map 
• Βελτιστοποιηµένος κώδικας PHP 

Σχεδίαση & εξωτερική εµφάνιση: 

• 100% διαχείριση της εµφάνισης  του storefront και του backend µέσω template 
• Εύκολο να κάνετε την εµφάνιση του CS-Cart και να τροποποιήσετε την αρχική µορφή του 
κατά τη βούλησή σας 
• Πλήρως προσαρµόσιµο design & layout 
• Εικονίδια για κατηγορίες και προϊόντα 
• Λεπτοµερείς εικόνες για προϊόντα και κατηγορίες 
• Σελίδα καταλόγου όπου εµφανίζονται όλες οι κατηγορίες 
• Παρουσία Mini-cart σε όλες τις σελίδες 
• ∆ηµιουργία απεριόριστων σελίδων περιεχοµένου µέσα από το περιβάλλον της διαχείρισης 
• Πλήρης διαχείριση των templates µέσα από γραφικό περιβάλλον 

Χαρακτηριστικά καταλόγου προϊόντων: 

• Απεριόριστος αριθµός προϊόντων 
• Απεριόριστος αριθµός κατηγοριών 
• Απεριόριστος αριθµός υποκατηγοριών 
• Μαζική προσθήκη/επεξεργασία των προϊόντων 
• Μαζική προσθήκη/επεξεργασία των κατηγοριών 
• Προσαρµόσιµα META tags για σελίδες προϊόντων/κατηγοριών 
• Λίστα προϊόντων µε πολλές δυνατότητες 
• Cross selling 
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προϊόντων και κατηγοριών µε ένα click 
• ∆υνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα/κατηγορίες ανάλογα µε το επίπεδο του κάθε χρήστη 

Προϊόντα: 

• Απεριόριστες επιλογές προϊόντων, χρώµα, µέγεθος, βάρος κ.λ.π. 
• Οι επιλογές των προϊόντων έχουν τη δυνατότητα να εµφανίζονται σαν dropdown selectbox, 
radio buttons group, checkbox ή text input. 
• Πλήρης µορφοποίηση της σύντοµης και της αναλυτικής περιγραφής των προϊόντων 
• Παραµετροποίηση των META tags για κάθε προϊόν ξεχωριστά 
• ∆ιαχείριση της λίστας κατασκευαστών και κατηγοριοποίηση των προϊόντων αξιοποιώντας 
την ως βάση 
• ∆ιαχείριση της λίστας των προµηθευτών 
• Λίστα σχετικών προϊόντων 
• Απεριόριστες εικόνες για κάθε προϊόν 
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• Άνοιγµα της εικόνας κάθε προϊόντος σε popup 

 

Απογραφή προϊόντων: 

• Πλήρης έλεγχος της αποθήκης 
• ∆υαδική Επιλογή προϊόντων: 'Τιµή τιµοκαταλόγου' και 'η Τιµή µας' 
• ∆υνατότητα χονδρικού εµπορίου 
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ελέγχου απογραφής των προϊόντων 

Μεταφορικά & Φόροι: 

• UPS, FedEx & USPS υπολογισµός σε πραγµατικό χρόνο 
• Intershipper υπολογισµός σε πραγµατικό χρόνο 
• Απεριόριστοι τρόποι παράδοσης των προϊόντων 
• Απεριόριστοι προορισµοί 
• Υπολογισµός κόστους, ανάλογα µε τον τόπο παράδοσης 
• ∆υνατότητα προεπιλογής του τρόπου παράδοσης ανάλογα µε την βούληση του πελάτη 
• Υπολογισµός του Φ.Π.Α µε διάφορους τρόπους 
• ∆ηµιουργία ειδικών φόρων όσον αφορά στα προϊόντα 

Τρόποι πληρωµής: 

• Πλήρης λίστα από offline τρόπους πληρωµής: Αποδοχή επιταγών, τηλέφωνο, fax, κατάθεση 
χρηµάτων µέσω τραπέζης, αντικαταβολή κ.ά. 
• Πλήρης υποστήριξη των περισσοτέρων online πληρωµών, Pay Pal, 2Check Out κ.λ.π 
• Για την Ελλάδα τελούν υπό υποστήριξη οι τραπεζικοί οργανισµοί: EuroBank, Win Bank, 
Alpha Bank 

Web-based κέντρο διαχείρισης: 

• Προσθήκη πολλών αντικειµένων (προϊόντα, κατηγορίες, στατικές σελίδες, κ.ά.) µε ένα click 
• ∆ιαχείριση αρχείων και ο επεξεργαστής template µε τη βοήθεια της τεχνολογίας Ajax  
• Πρόσβαση στη διαχείριση προστατευόµενη από κωδικό 
• ∆ιαµόρφωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 
• Πλήρες εργαλείο για το backup της βάσης δεδοµένων 
• Γρήγορη και εύκολη προσθήκη/αλλαγή/διαγραφή πολλαπλών προϊόντων 
• Γρήγορη και εύκολη προσθήκη/αλλαγή/διαγραφή πολλαπλών κατηγοριών 
• Οργάνωση του πληροφοριακού µέρους του δικτυακού καταστήµατος 
• Απεριόριστος αριθµός λογαριασµών διαχείρισης 

Εξυπηρέτηση πελατών 

• Πλήρης παραµετροποίηση αναζήτησης 
• Υπενθύµιση του κωδικού στους πελάτες 
• Παροχή δυνατότητας ανάκτησης του ιστορικού παραγγελιών του πελάτη 
• ∆υνατότητα εγγραφής πελάτη στους κόλπους του ως προνοµιακό- ειδικό µέλος και πρόσβαση 
σε ειδικές- χαµηλές τιµές 
• ∆υνατότητα πρόσβασης σε τµήµατα περιεχοµένου αναλογα µε το επίπεδο µέλους 
• Κουµπί συνέχισης αγορών 
• Κουµπί  εκκαθάρισης  καλαθιού 
• ∆υνατότητα άµεσης παρέµβασης του πελάτη κατά την επιλογή των προϊόντων στο καλάθι 
• Ασφαλής αποθήκευση όλων των πληροφοριών σε βάση δεδοµένων MySQLSecurity: 
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Ασφάλεια 

• Πλήρης HTTPS/SSL υποστήριξη 
• Ασφαλής HTTPS/SSL πρόσβαση διαχείρισης 
• Ασφαλής HTTPS/SSL πληρωµή 
• Απόκρυψη προσωπικών δεδοµένων και στοιχείων του πελάτη 
• Προστασία µε τη χορηγία κωδικού στην πρόσβαση της διαχείρισης 

 ∆ιευκολύνσεις πελατών 

• Αποθήκευση του περιεχοµένου του καλαθιού του πελάτη σε  βάση δεδοµένων 
• Κάθε πελάτης µπορεί να έχει απεριόριστο αριθµό προφίλ 
• Ο εγγεγραµµένος πελάτης µπορεί να επέµβει στις λεπτοµέρειες του λογαριασµού του 
οποιαδήποτε στιγµή 
• Ο εγγεγραµµένος πελάτης µπορεί να δει το ιστορικό των παραγγελιών του. 
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3. Υλοποίηση 
 

3.1 Εγκατάσταση του EasyPHP 
 

Το Easyphp είναι το πρόγραµµα που θέτουµε σε κίνηση και χρήση προκειµένου να 
αξιοποιήσουµε τις υπηρεσίες ενός web server σε ένα τοπικό µηχάνηµα. Ουσιαστικά δηµιουργεί  στον 
υπολογιστή µας έναν τοπικό Server, όπως επίσης και ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων,  
έτσι ώστε να µπορέσουµε να αναπτύξουµε την PHP και  MySQL τοπικά και να δούµε τον 
συµπεριφορικό τρόπο  της ιστοσελίδας µας . Η έκδοση που χρησιµοποιήσαµε είναι η EasyPHP 5.3.3. 
την οποία µπορούµε να την βρούµε δωρεάν από τον εξής σύνδεσµο : 
http://www.easyphp.org/download.php . 

Κατεβάζουµε το αρχείο και µε διπλό click πάνω του ξεκινάµε την εγκατάσταση. 
 

 
Εικόνα 3.1.1 Προετοιµασία εγκατάστασης του EasyPHP 

  
Πατάµε το κουµπί Next. 
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Εικόνα 3.1.2 Περιεχόµενα του πακέτου EasyPHP 

 
 
Επιλέγουµε την επιλογή “I accept the agreement (Αποδέχοµαι την συµφωνία)” και πατάµε το κουµπί 
Next. 
 

 
Εικόνα 3.1.3 Προετοιµασία εγκατάστασης του EasyPHP 

 
 
 
Πατάµε το κουµπί Next. 
 
Στο βήµα αυτό , έχουµε την επιλογή να διαλέξουµε που θα εγκαταστήσουµε το πρόγραµµα.  
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Εικόνα 3.1.4 Προετοιµασία εγκατάστασης του EasyPHP 

 
Πατάµε το κουµπί Next. 
 

 
Εικόνα 3.1.5 Προετοιµασία εγκατάστασης του EasyPHP 

 
 
Πατάµε το κουµπί Next. 
 

Η προετοιµασία της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε. Βλέπουµε τις ρυθµίσεις που  έχουν 
επιλεγεί , όσον αφορά τον φάκελο που θα γίνει η εγκατάσταση και το όνοµα του φακέλου, και 
πατώντας το κουµπί install ξεκινάµε την εγκατάσταση.  
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Εικόνα 3.1.6 Ολοκλήρωση προετοιµασίας  εγκατάστασης του EasyPHP 

 
 
Πατάµε το κουµπί Install. 
 
 
 
Η διαδικασία της εγκατάστασης έχει ξεκινήσει.  
 

 
Εικόνα 3.1.7 Εγκατάσταση του EasyPHP 

 
Εφόσον η διαδικασία της εγκατάστασης ολοκληρωθεί µε επιτυχία θα δούµε το εξής παράθυρο  ( 
Εικόνα 3.1.7) και πατώντας το κουµπί Finish η εφαρµογή του EasyPHP θα ξεκινήσει.  
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Εικόνα 3.1.8 Ολοκλήρωση  εγκατάστασης του EasyPHP 

 
Πατάµε το κουµπί Finish. 
 
Ανοίγοντας την εφαρµογή του EasyPHP βλέπουµε το εξής παράθυρο. 
 

 
Εικόνα 3.1.9 Η εφαρµογή  EasyPHP 

 
Σε αυτό το παράθυρο βλέπουµε αν δουλεύει ο τοπικός Web Browser “Apache” και η Βάση 
∆εδοµένων “MySQL”. 
 

3.2 Εγκατάσταση του CS-Cart 
 

Για να ξεκινήσουµε  την εγκατάσταση του  Cs-Cart, µεταβαίνουµε στη κεντρική ιστοσελίδα 
του CS-Cart και κατεβάζουµε το αρχείο. Έχουµε δυο επιλογές: είτε να χρησιµοποιήσουµε την 
δοκιµαστική έκδοση η οποία έχει διάρκεια  60 ηµερών και µπορούµε να την ενεργοποιήσουµε 
αργότερα, είτε να αγοράσουµε απευθείας την άδεια. http://www.cs-cart.com/trial.html . Αφού 
κατεβάσουµε το αρχείο, αποσυµπιέζουµε τα αρχεία και τα αντιγράφουµε σε φάκελο, τον οποίο τον 
δηµιουργούµε µέσα στον φάκελο WWW. 

Ο φάκελος WWW έχει δηµιουργηθεί από την εγκατάσταση του EasyPHP και η 
προκαθορισµένη θέση του είναι : C:\Program Files\EasyPHP-5.3.3.1\www. Με αυτόν τον τρόπο 
µπορούµε να φορτώσουµε τα αρχεία του CS-Cart στον server και να ξεκινήσουµε την διαδικασία 
εγκατάστασης του. 
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Εικόνα 3.2.1 Αρχεία του CS-Cart 

 
Επίσης, πρέπει να δηµιουργήσουµε την Βάση ∆εδοµένων µας. Ανοίγουµε το EasyPHP και 

κάνουµε δεξί click πάνω του. Επιλέγουµε από το µενού που µας προσφέρεεται το Configuration -
>PhpMyAdmin ή αλλιώς µε την συντόµευση CTRL+Y. 
 

 
Εικόνα 3.2.2 ∆ιαχείριση πλατφόρµας του PhpMyAdmin 
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Στο παράθυρο που άνοιξε(Εικόνα 3.2.2), έχουµε την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε τη βάση 
µας. ∆ίνουµε ένα τυχαίο όνοµα σε αυτήν, και στο πεδίο “Σύνθεση σύνδεσης MySQL:” επιλέγουµε 
µεταξύ τον greek_general_ci για (greek iso) και UTF-8_unicode_ci (για UTF - 8 ). Αυτό σχετίζεται µε 
το γεγονός ότι στη βάση µας αποσκοπούµε να αποθηκεύσουµε δεδοµένα µε Ελληνικούς χαρακτήρες. 
Ύστερα πατάµε το κουµπί “∆ηµιουργία”. 
 

Αν όλα εξελιχθούν οµαλά, στην οθόνη µας θα δούµε το εξής : 
 

 
 

Εικόνα 3.2.3 ∆ιαχείριση πλατφόρµας του PhpMyAdmin 
 
Ύστερα, ανοίγουµε έναν web browser και πληκτρολογούµε την διεύθυνση “localhost” ή 
“127.0.0.1:8888” .  
 
 

 
Εικόνα 3.2.4 localhost 

 
 

 Επιλέγουµε τον φάκελο που είχαµε κάνει extract τα αρχεία του cs-cart, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση τον φάκελο lampini. Κάνοντας διπλό click πάνω στον φάκελο, θα µας εµφανίσει στον 
περιηγητή µας το ακόλουθο µήνυµα: 
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Πατάµε “Install” προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιµασίας για την εγκατάσταση 
του CS-Cart. 
 
 

 
Εικόνα 3.2.5 Προετοιµασίας της εγκατάσταση του CS-Cart. 

 
 

Κάνουµε click στο check box για να πιστοποιήσουµε ότι συµφωνούµε και αποδεχόµαστε 
κατά γράµµα τους όρους του cs- cart. Και πατάµε το κουµπί  next. 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.2.5) βλέπουµε αν ο Web Server που θα φιλοξενήσει το CS-
Cart ,τοπικά η διαδικτυακά, πληροί τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για την λειτουργία του. Στην 
δική µας περίπτωση παρατηρούµε ότι ελέγχει την έκδοση της PHP, µε την προϋπόθεση ότι λειτούργει 
η βάση δεδοµένων  και ότι µας επιτρέπεται να φορτώσουµε αρχεία σε αυτήν, όπως επίσης και ότι µας 
παρέχεται η δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε διαδικτυακές συναλλαγές.   
 

 
Εικόνα 3.2.6 Προετοιµασίας της εγκατάσταση του CS-Cart. 

 
 
Πατάµε το κουµπί ‘next’ 
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Στο επόµενο βήµα (Εικόνα 3.2.6) θα αποπειραθούµε να ορίσουµε τις ρυθµίσεις που θα πρέπει 
να έχει ο πάροχος που φιλοξενεί την ιστοσελίδα µας, καθώς επίσης, και τη βάση δεδοµένων µας. 
 Στο πεδίο ‘MySQL database name’, θα πρέπει να επιχειρήουµε µια µικρή τροποποίηση και να 
θέσουµε ως όνοµα εκείνο της βάσης που δηµιουργήσαµε παραπάνω (Εικόνα 3.2.3). Στην περίπτωση 
µας το όνοµα που δώσαµε είναι ‘bash’. 

Στο πεδίο ‘MySQL user’ και  ‘MySQL password’ ορίζουµε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης για την βάση µας. Οι προτεινόµενες τιµές, όταν δουλεύουµε σε τοπικό επίπεδο, 
συνοψίζονται στις εξής: Στο ‘MySQL user’ το ‘root’, µε διατήρηση του πεδίου κενό. Ορίζουµε το 
mail µας και στο License number βάζουµε τον κωδικό που µας έστειλαν όταν κατεβάσαµε το  CS-Cart 
. Στο ‘Additional languages’ επιλεγούµε την γλώσσα που θέλουµε (στην περίπτωση µας  ελληνικά ). 

Με την  επιλογή  ‘Install demo data’ το cs-cart περνάει αυτόµατα στην βάση δεδοµένων που 
έχουµε δηµιουργήσει  διάφορα εικονικά προϊόντα καθώς και εικονικά στοιχειά για τις δυνατότητες 
που µας προσφέρει. 

 
Εικόνα 3.2.7 Προετοιµασίας της εγκατάσταση του CS-Cart. 

Πατάµε το κουµπί ‘next’ και η εγκατάσταση του CS-Cart ξεκινάει.  
 
 

 
Εικόνα 3.2.8 Εγκατάσταση του CS-Cart. 
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Πατάµε το κουµπί ‘next’. 
 

Στην συνέχεια το CS-Cart µας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουµε µεταξύ έτοιµων ‘skins’ 

 
Εικόνα 3.2.9 Επιλογή Skin. 

 
Η επιλογή του ‘skin’ δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή της ιστοσελίδας να φέρει όσο πιο 

κοντά γίνεται ,το ηλεκτρονικό µαγαζί, στις λειτουργικές και τις αισθητικές του ανάγκες, χωρίς να 
κάνει καµία παρεµβολή στον κώδικα του  CS-Cart.  

Στις παρακάτω εικόνες θα δούµε µερικά από τα έτοιµα ‘skins’ που µας παρέχει το CS-Cart. 
 

 
Εικόνα 3.2.10 Basic Skin. 
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Εικόνα 3.2.11 Package Skin. 

 

 
Εικόνα 3.2.12 Cars Skin. 
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Στην δίκια µας περίπτωση θα εγκαταστήσουµε το ‘basic skin’(Εικόνα 3.2.9) οπότε πατάµε το 
κουµπί ‘next’ 

 
Εικόνα 3.2.13 Εγκατάσταση Skin. 

 
 
 

 
Εικόνα 3.2.14 Μήνυµα ολοκλήρωσης εγκατάστασης skin 
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Μετά την επιλογή του basic skin το “store front ” που θα εµφανιστεί θα είναι το παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 3.2.15 Store Front του Basic Skin. 

 
Το παραπάνω Interface είναι αυτό στο οποίο θα έχει πρόσβαση κάθε επισκέπτης του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος.  Το Cs Cart δίνει τη δυνατότητα κατά την επιλογή του skin να 
εισαχθεί ένα δείγµα πληροφοριακού υλικόυ (προϊόντων, κατηγοριών, καταλόγων, νέων , κτλ) , ώστε ο 
διαχειριστής του καταστήµατος να έχει µιαν ολοκληρωµένη εικόνα.  

Το επόµενο βήµα από αυτό είναι η µετατροπή του skin σε ένα skin που θα καλύπτει τις 
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και, στην περίπτωση µας , τις ανάγκες του lampini.gr. 

3.3 Παραµετροποίηση Skin στο Cs Cart  
 

Για να  µπορέσουµε να παραµετροποιήσουµε ή να κατασκευάσουµε εξ αρχής ένα skin στο cs 
cart καταρχήν θα πρέπει να µελετήσουµε το ίδιο το cs cart. Τον τρόπο δηλαδή  µε τον οποίο έχει 
επιτευχθεί η κατασκευή του , ούτως ώστε να διερευνήσουµε εαν δέχεται τη συνεργασία µε τα skins. 
Το Cs Cart χρησιµοποιεί το Smarty.  

Το Smarty είναι µια µηχανή προτύπων  (templates) για Php. Πιο συγκεκριµένα, διευκολύνει 
ώστε να διαχωριστεί η εφαρµογή και το περιεχόµενο της , από την παρουσίαση της στο τελικό χρήστη 
και όχι µόνο.  

Συχνά, ο προγραµµατιστής της εφαρµογής και ο σχεδιαστής του προτύπου καλούνται να 
παίξουν διαφορετικούς ρόλους, ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ταυτίζονται.  

Στο δικό µας παράδειγµα του ηλεκτρονικού καταστήµατος ας υποθέσουµε πως εισάγουµε ένα 
προϊόν. 

Στο κάθε προϊόν θα έχουµε :$title, $desc, $price.Tα παραπάνω δεν περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιαστούν. Έχουν «περάσει» σε Smarty από την 
εφαρµογή. Πως έχουν «περάσει»;  

Ας δούµε ένα άλλο παράδειγµα : 
 

<?php 
// περνώντας ζεύγος όνοµα/τιµής 
$smarty->assign('Name', 'Fred'); 
$smarty->assign('Address', $address); 
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// περνώντας έναν συνδεδεµένο πίνακα 
$smarty->assign(array('city' => 'Lincoln', 'state' => 'Nebraska')); 
 
// περνώντας έναν πίνακα 
$myArray = array('no' => 10, 'label' => 'Peanuts'); 
$smarty->assign('foo',$myArray); 
 
// περνώντας µια γραµµή από µια βάση δεδοµένων 
$sql = 'select id, name, email from contacts where contact ='.$id; 
$smarty->assign('contact', $db->getRow($sql)); 
?> 
 
 

Τα παραπάνω θα είναι προσβάσιµα στο πρότυπο (στην περίπτωση µας skin) ως εξής  
(διάφοροι τρόποι): 

 
{* note the vars are case sensitive like php *} 
{$Name} 
{$Address} 
{$city} 
{$state} 
 
{$foo.no}, {$foo.label} 
{$contact.id}, {$contact.name},{$contact.email} 
 

Ελπίζουµε, από τα παραπάνω να κατέστη µε απόλυτη σαφήνεια κατανοητό µε ποιόν τρόπο το 
Smarty δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού της εφαρµογής από το πρότυπο , πράγµα το οποίο σηµαίνει 
πως ο web developer  θα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο 
περιεχόµενο της εφαρµογής χωρίς να επισύρει οιονδήποτε επηρεασµό σε αυτό καθεαυτό το πρότυπο. 
Όπως επίσης, και το ότι ο web designer θα τεθεί σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στο 
πρότυπο χωρίς να επηρεάζεται η κυρίως εφαρµογή. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Smarty τα οποία αξίζει να αναφερθούν είναι τα παρακάτω : 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Smarty: 
 
• Ταχύτητα 
• Καίριο ως προς την αποτελεσµατικότητα, δεδοµένου ότι ο PHP parser κάνει τη “βρώµικη 
δουλειά”. 
• Άπαξ compile . 
• Κάνει compile µόνο τα αρχεία τα οποία έχουν υποστεί κάποια τροποποίηση . 
• Μπορούν εύκολα να δηµιουργηθούν  προσαρµοσµένες συναρτήσεις και τροποποιητές 
µεταβλητών, έτσι ώστε η γλώσσα του προτύπου να είναι εξαιρετικά επεκτάσιµη. 
• ∆ιαµορφώσιµη πρότυπου {delimiter} σύνταξη ετικέτας, ώστε να µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε {$ foo}, {{$ foo}}, <!--{$ foo }-->, κλπ. 
• Το {if} .. {} elseif .. {else }..{/ if} « περνάει» από τον PHP parser, έτσι ο {if...}, µπορεί να 
είναι όσο απλή ή πολύπλοκη αξιολόγηση, ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες του 
προγραµµατιστή.  
• Επιτρέπει την απεριόριστη προσθήκη section , if’s κτλ. 
• Είναι δυνατή η ενσωµάτωση PHP κώδικα στα αρχεία template (.tpl), µολονότι αυτό δεν 
κρίνεται αναγκαίο (ούτε συνιστάται) αφού το Smarty είναι  προσαρµόσιµο. 
• Η ενσωµατωµένη υποστήριξη caching (για καλύτερους χρόνους απόκρισης , αποθηκεύοντας 
το “output” σε προσωρινά αρχεία). 
• Προσαρµοσµένες λειτουργίες διαχείρισης µνήµης cache. 
• Plugin αρχιτεκτονική 
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Με βάση τα παραπάνω επιστρέφουµε στην εγκατάσταση του Cs-cart µας. Ρίχνοντας µια µατιά 
στον φάκελο που έχουµε κάνει την εγκατάσταση , οπότε παρατηρούµε την παρακάτω εικόνα : 

 
Εικόνα 3.3.1 Φάκελος εγκατάστασης Cs-cart. 

 
 
 

Παρατηρούµε πως υπάρχει ένας φάκελος που ονοµάζεται skin. Πατώντας τον, βλέπουµε την 
παρακάτω εικόνα  η οποία µας δείχνει το skin το οποίο έχουµε επιλέξει για να κάνουµε την 
εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση µας, είχαµε επιλέξει το basic skin , εποµένως, προχωράµε 
ανοίγοντας το φάκελο «basic» όπου βλέπουµε τα περιεχόµενα του : 

 
Εικόνα 3.3.2 Φάκελος εγκατάστασης basic skin. 
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Παρατηρούµε 3 φακέλους admin, customer και Mail. Εµας ο φάκελος που µας ενδιαφέρει 
είναι ο φάκελος customer, ο οποίος περιέχει το skin, που ουσιαστικά είναι το interfrace του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος . Tα περιεχόµενα του φαίνονται στην παρακάτω εικόνα : 
 

 
Εικόνα 3.3.3 Περιεχόµενα φακέλου basic. 

 
Κάνοντας µια περιήγηση στα περιεχόµενα του φακέλου µπορούµε να διαπιστώσουµε πως εδώ 

χτυπά η καρδία του skin µας. Ο φάκελός customer εκτός από υπό φακέλους  απαρτίζεται, κατά κύριο 
λόγο, από τα αρχεία .tpl και .css. Ενώ ο υποφάκελος images περιέχει όλες τις εικόνες που χρειάζεται 
το skin µας.  

Ο διαχωρισµός των αρχείων γίνεται σε .tpl και .css. 
Τα .tpl αρχεία περιέχουν html κώδικα και smarty tags , όπως είδαµε παραπάνω , ενώ τα .css αρχεία 
δίνουν το “style” στα αντικείµενα που περιέχονται στα .tpl. 

 
 
 
Εξετάζοντας τη δοµή που είναι η ανάπτυξη του skin µας , παρατηρούµε πως είναι 

«σπασµένο» σε διάφορα µέρη της σελίδας. 
 Για παράδειγµα παρατηρούµε τα αρχεία : 
• top.tpl (τα περιεχοµενα της κορυφής του skin) 
• top_menu.tpl (τα περιεχόµενα του µενού που βρίσκονται στην κορυφή) 
• meta.tpl (τα meta tags που περιέχει το skin) 
• bottom.tpl (τα περιεχόµενα του κάτω µέρους του skin) 
 
 
Ενδεικτικά παραθέτουµε τον κώδικα που βρίσκεται στο αρχείο top.tpl 
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Εικόνα 3.3.4 Κώδικας αρχείου top.tpl. 

 
Προχωρώντας σε άλλους υποφακέλους βλέπουµε να περιλαµβάνονται όλα τα περιεχόµενα 

που µπορούµε να βρούµε στο front store του basic skin όπως φαίνονται σε παραπάνω εικόνες. 
Συνεπώς για να πραγµατώσουµε τροποποίηση στο παραπάνω skin θα χρειαστεί να 

µεταβάλλουµε τα αρχεία .tpl και .css που µας χρειάζονται , ενώ παράλληλα να σχεδιάσουµε και όλες 
τις εικόνες στα χρώµατα που εµείς θέλουµε µε τη βοήθεια του Adobe photoshop. 
 
Στιγµιότυπα από τις παραπάνω διεργασίες φαίνονται στις παρακάτω εικόνες : 
 

 
Εικόνα 3.3.5 Επεξεργασία αρχείου top.tpl µε χρήση Dreamweaver. 
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Εικόνα 3.3.6 Επεξεργασία αρχείου main.tpl µε χρηση Adobe Dreamweaver 

 

 
Εικόνα 3.3.7 Επεξεργασία αρχείου bottom.tpl µε χρηση Adobe Dreamweaver. 
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Εικόνα 3.3.8 Επεξεργασία αρχείου styles.css µε χρήση Adobe Dreamweaver. 

 

 
Εικόνα 3.3.9 ∆ηµιουργία λογότυπου Lampini µε χρήση Adobe Photoshop. 
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Εικόνα 3.3.10 ∆ηµιουργία background µε χρήση Adobe Photoshop. 

 
 
 

 
Εικόνα 3.3.11 ∆ηµιουργία banner µε χρήση Adobe Photoshop. 
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• Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά των πραγµατικών εργασιών που έγιναν και αναφέρονται 
σε περιορισµένο αριθµό, χάριν οικονοµίας. 
 

Μετά από όλες τις παραπάνω διεργασίες φθάνουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα skin και 
γενικότερου interface του ηλεκτρονικού καταστήµατος όπως αποτυπώνεται παρακάτω : 

 
 

 
Εικόνα 3.3.12 Εµφάνιση eshop σε browser. 
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4. Περιήγηση στην ιστοσελίδα. 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ακολουθηθεί η περιγραφική περιήγηση στις βασικές λειτουργιές τις 
ιστοσελίδας. Θα αποπειραθούµε να αποτυπώσουµε µε ενάργεια και ακρίβεια τι θα συναντήσει ο 
πελάτης ή ο κοινός επισκέπτης του site, όπως, επίσης, και τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
προκειµένου να τελεσφορήσει η αγορά ενός προϊόντος, ή η παρακολούθηση της εξέλιξης της 
παραγγελίας και της φόρµας επικοινωνίας του χρήστη µε την εταιρία. 

Επιπρόσθετα, θα επιχειρήσουµε να δώσουµε την ιστοσελίδα και από την οπτική γωνία του 
∆ιαχειριστή. Θα περιγράψουµε την διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η εισαγωγή των προϊόντων,  
µε ποιους τρόπους διαµορφώνεται το µενού , οι τρόποι πληρωµής και αποστολής καθώς επίσης και οι 
παραγγελίες.  
 

4.1 Η οπτική γωνία του επισκέπτη /πελάτη.  
 

Ο χρήστης που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδας µας www.lampini.gr  θα συναντήσει το εξής 
περιβάλλον (Εικόνα 3.3.12) . Όπως βλέπουµε η δοµή του site χωρίζεται σε τρία τµήµατα . το πάνω 
µέρος, το κεντρικό και το κάτω. Στο πάνω µέρος επιχειρείται η γνωριµία µε το λογότυπο της 
επιχείρησης, µε την παρεµβολή  ορισµένων υπέρ συνδέσµων (Quick links) όπως και µερικών βασικών 
µενού απ’ τις καρτέλες για την γρήγορη και εύκολη πλοήγηση του χρήστη στις λειτουργίες και τα 
περιεχόµενα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
            Προχωρώντας, ερχόµαστε σε επαφή µε το πεδίο της γρήγορης αναζήτησης, που φιλοδοξεί να 
επιτρέψει την άµεση εύρεση προϊόντων , όπως και µε  δυο επιµέρους  links από τα οποία το πρώτο 
(Σύνδεση) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη  να κάνει είσοδο  στον λογαριασµό που έχει ήδη 
δηµιουργήσει από µια παλιότερη επίσκεψη, ενώ το δεύτερο (Εγγραφή) προσφέρεται για την 
δηµιουργία ενός νέου λογαριασµού. Επίσης συναντάµε και το κουµπί ‘καλάθι’ το οποίο είναι το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

Στο κεντρικό κοµµάτι της ιστοσελίδας µας, βλέπουµε στα αριστερά µας το µενού µε τις 
κατηγορίες τον βασικών προϊόντων που έχουµε επιλέξει να δηµιουργήσουµε. Στη συνέχεια, 
παρατηρούµε δυο πεδία µε προϊόντα τα οποία προτείνει η επιχειρήσει, όπως και τις καινούργιες 
παραλαβές αυτών, ενώ στο δεξιό τµήµα βλέπουµε κάποια links τα οποία αφορούν τον χρήστη.  

• Σύνδεση / Εγγραφή 
• Παραγγελίες 
• Οι ετικέτες µου 
• Λίστα Επιθυµίας 
• Συνδροµές 

 

 
Στο κάτω µέρος γνωστοποιούνται αναλυτικά οι όροι χρήσης και δίνονται τα στοιχεία του 

διαχειριστή της ιστοσελίδας. 
 

4.2 Επιλογή και αγορά προϊόντος 
 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πραγµατοποιήσει µια αγορά προϊόντος µέσα από τέσσερα 
απλά βήµατα. Από την στιγµή που θα επιλέξει κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει, πατώντας το κουµπί 
‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ’  θα κάνει την εµφάνισή του ένα message box (εικόνα 4.2.1) 
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Εικόνα 4.2.1 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος. 

 
 
 

Στην συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή ‘ΤΑΜΕΙΟ’ θα µεταβεί αυτόµατα στην καρτέλα 
‘καλάθι αγορών’ και θα ξεκινήσουν τα τέσσερα βήµατα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση τις 
διαδικασίας. 

Ο πελάτης στο πρώτο βήµα έχει τρεις επιλογές. Η πρώτη του επιλογή είναι να επιχειρήσει τη 
σύνδεσή του σαν χρήστης που έχει ήδη ενεργό έναν λογαριασµό στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Θα 
συµπλήρωσει τη φόρµα του e-mail και τον κωδικό πρόσβασης του και θα κάνει click στο  κουµπί 
‘ΣΥΝ∆ΕΣΗ’ . Οι άλλες δυο επιλογές που δίνονται στον χρήστη, είναι στην περίπτωση που ο πελάτης 
δεν έχει προδηµιουργηµένο και άρα ενεργό λογαριασµό. Η επιλογές αυτές είναι η ‘ΕΓΓΡΑΦΗ’ και 
‘ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ’ . Κάνοντας click στην επιλογή  ‘ΕΓΓΡΑΦΗ’ ο πελάτης θα έχει 
την δυνατότητα να συµπληρώσει τα στοιχεία του και να δηµιουργήσει την καρτέλα του. Με την άλλη 
επιλογή ο χρήστης θα δηµιουργήσει έναν προσωρινό λογαριασµό και θα συνεχίσει στην διαδικασία 
αγοράς. Στο παράδειγµα µας θα επιλέξουµε την επιλογή ‘ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ’. 



40 
 

 
Εικόνα 4.2.2 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος: Βήµα 1ο . 

 
Κάνοντας click στο κουµπί ‘ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ’ θα δούµε την εξής (Εικόνα 4.2.3) 
 

 
Εικόνα 4.2.3 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος: Βήµα 1ο . 

 
Συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας και την ηλεκτρονική υπογραφή και κάνουµε click στο 

κουµπί ‘ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ’. 
Στο 2ο βήµα ζητείται από τον χρήστη να συµπληρώσει τα στοιχεία του για να του αποσταλεί η 

παραγγελία και το τιµολόγιο του. Επίσης, παρέχεται η εναλλακτική να στείλει το εµπόρευµα του σε 
διαφορετική διεύθυνση κάνοντας click στην επιλογή ‘ship to different address’. 
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Εικόνα 4.2.4 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος: Βήµα 2ο . 

 
Κάνουµε click στο κουµπί ‘ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ’ για να προχωρήσουµε παρακάτω. 
 

Στο 3ο βήµα βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα µας αποσταλεί το προϊόν, όπως επίσης, και 
το επιπλέον κόστος το οποίο θα κληθούµε να επωµιστούµε. 

 

 
Εικόνα 4.2.5 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος: Βήµα 3ο 

 
 
Κάνουµε click στο κουµπί ‘ΣΥΝΕΧΕΙΑ’ 
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Στο 4ο και τελευταίο βήµα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης έχει την επιλογή 
να πληρώσει το προϊόν µε δυο τρόπους, είτε µε αντικαταβολή είτε µε τραπεζική κατάθεση. 

 

 
Εικόνα 4.2.6 ∆ιαδικασία αγοράς προϊόντος: Βήµα 4ο 

 
Κάνοντας click στο κουµπί ‘ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΑ ΣΑΣ’ η διαδικασία αγοράς 

προϊόντος έχει ολοκληρωθεί. 
 
 

4.3 Παραγγελία  πολλαπλών προϊόντων ως µέλος του e-shop και 
επεξεργασία του καλαθιού αγορών  
 

O πελάτης / επισκέπτης /µέλος του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος πέρα από την αγορά ενός 
προϊόντος, µπορεί να προχωρήσει σε αγορά πολλών προϊόντων στην ίδια παραγγελία µε δυνατότητα 
αφαίρεσης κάποιου ή κάποιων προϊόντων µέχρι και στο τελευταίο βήµα της παραγγελίας. 

Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία από την εγγραφή ενός πελάτη στο σύστηµα έως και το 
τελικό βήµα της παραγγελίας του µε πολλά προϊόντα.  

Επισκεπτόµαστε ως απλοί πελάτες πλέον το ηλεκτρονικό κατάστηµα και η πρώτη εικόνα 
(αρχική σελίδα) που θα συναντήσουµε είναι η παρακάτω : 
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Εικόνα 4.3.1 Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

 
Παρατηρούµε πως στο πάνω µέρος της σελίδας και δεξιά υπάρχει η επιλογή για Σύνδεση ή 

Εγγραφή. Εµείς ως νέοι πελάτες θα επιλέξουµε την εγγραφή. Αµέσως µας εµφανίζεται µια σελίδα 
όπου ζητούνται τα στοιχεία µας όπως φαίνεται παρακάτω : 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4.3.2 Συµπλήρωση στοιχείων Λογαριασµού Χρήστη. 

 
 
 Έτσι συµπληρώνουµε αναλυτικά τα στοιχεία µας και πατάµε εγγραφή . Εάν έχουµε 

συµπληρώσει σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα µας εµφανιστεί ένα µήνυµα πως ο λογαριασµός 
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µας έχει δηµιουργηθεί και είµαστε έτοιµοι για να κάνουµε την παραγγελία µας. Το συγκεκριµένο 
µήνυµα φαίνεται παρακάτω : 

 
 

 
Εικόνα 4.3.3 Καταχώρηση στοιχείων. 

 
 
 
 
          Παρατηρούµε λοιπόν πως το σύστηµα µε την εγγραφή µας , µας έχει συνδέσει και στο σύστηµα 
εποµένως µπορούµε να κάνουµε κατευθείαν τις αγορές µας χωρίς να χρειάζεται να κάνουµε 
«Σύνδεση» µε τα στοιχεία που µόλις καταχωρήσαµε. Έτσι λοιπόν συνεχίζουµε την περιήγηση µας στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα αναζητώντας τα προϊόντα εκείνα που µας ικανοποιούν ώστε να τα 
αγοράσουµε. 
         Το πρώτο προϊόν που έχουµε επιλέξει για αγορά είναι το  «Λάµπα σπιράλ 105W E27 Lumen» το 
οποίο βρίσκεται στο path : Αρχική Σελίδα>Λαµπτήρες>Οικονοµίας>Ηλεκτρονικοί 220V-
240V>Τύπος Σπιράλ και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 
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Εικόνα 4.3.4 Επιλογή 1ου  προϊόντος. 

 
Έτσι λοιπόν πατάµε προσθήκη στο καλάθι  και µας εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα . 
 

 
Εικόνα 4.3.5 επιλογη  «ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΑΣ». 

 
Εµείς καθώς θέλουµε να αγοράσουµε και άλλα προϊόντα επιλέγουµε το «Συνεχίστε τα ψώνια 

σας» και έτσι συνεχίζουµε την περιήγηση στον κατάλογο προϊόντων. Το δεύτερο προϊόν που έχουµε 
επιλέξει για αγορά είναι το «Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AAA / LR03 900mAh Ni-MH ACME» 
και βρίσκεται στο path : Αρχική Σελίδα>Μπαταρίες>Επαναφορτιζόµενες>AAA / LR03. To προϊόν 
παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 4.3.6 Επιλογή 2ου  προϊόντος. 

 
 
           Επιλέγουµε και εδώ προσθήκη στο καλάθι και µας εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα όπως και στο 
προηγούµενο προϊόν , οπού εµείς ξανά θα συνεχίσουµε τα ψώνια µας πατώντας το αντίστοιχο κουµπί.    
           Επόµενο και τελευταίο προϊόν που έχουµε επιλέξει είναι το «Μονόφωνο 5256-L1» και 
βρίσκεται στο path : Αρχική Σελίδα>Φωτισµός>Εσωτερικών Χώρων>Μονόφωτα - Πολύφωτα> και 
παρουσιάζεται παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 4.3.7 Επιλογή 3ου  προϊόντος. 

 
Ξανά µε την ίδια διαδικασία επιλέγουµε προσθήκη στο καλάθι αλλά αυτή τη φορά στο 

αναδυόµενο µήνυµα επιλέγουµε όχι την επιλογή «Συνεχίστε τα Ψώνια » , αλλά την επιλογή «Ταµείο » 
ώστε να ολοκληρώσουµε την παραγγελία µας. 
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Η σελίδα εµφανίζεται παρουσιάζεται παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 4.3.8 Περιεχόµενα Καλαθιού. 

 
Παρατηρούµε δυο στήλες στην σελίδα. Αριστερά υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που 

χρειάζονται για να σταλεί η παραγγελία µε τα στοιχεία του πελάτη , κτλ ενώ δεξιά στο «Περιεχόµενο 
Καλαθιού» µπορούµε να δούµε τα προϊόντα που έχουµε επιλέξει για αγορά αλλά και να τα 
επεξεργαστούµε.  

Μέσα λοιπόν στο Περιεχόµενο καλαθιού βλέπουµε κάθε προϊόν ξεχωριστά και όπου δίπλα 
από το όνοµα του υπάρχει ένα εικονίδιο µε το Χ. Αυτό σηµαίνει πως ακόµα και σε αυτό το τελευταίο 
βήµα της παραγγελίας µας µπορούµε να διαγράψουµε ένα προϊόν εάν έχουµε µετανιώσει για την 
αγορά του. Εµείς επιλέγουµε να διαγράψουµε  το τελευταίο προϊόν που εµφανίζεται στο Καλάθι µας 
και είναι η Λάµπα σπιράλ 105W E27 Lumen. 

Mε την επιλογή για διαγραφή του συγκεκριµένου προϊόντος παίρνουµε το παρακάτω µήνυµα: 
 

 
Εικόνα 4.3.9 ∆ιαγραφή προϊόντος. 

Παρατηρούµε πως το προϊόν που επιλέξαµε να αφαιρέσουµε από το καλάθι µας έχει 
εξαφανιστεί όπως ήταν φυσικό ενώ παράλληλα έχει υπολογιστεί το νέο συνολικό κόστος της 
παραγγελίας µας. 
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Πέρα από την διαγραφή ενός προϊόντος σε αυτό το βήµα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουµε 
την ποσότητα ενός προϊόντος. Εµείς επιλέγουµε αντί για 1 τεµάχιο   από το προϊόν 
Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AAA / LR03 900mAh Ni-MH ACME να αγοράσουµε 5. Έτσι 
πηγαίνουµε στο πεδίο  «Ποσότητα » και το 1 το κάνουµε 5. Στη συνέχεια πατάµε το κουµπί ανανέωση 
και οδηγούµαστε στην παρακάτω σελίδα  όπου η ποσότητα του προϊόντος που θελήσαµε , έχει 
αλλάξει µε την επιθυµητή ενώ παράλληλα έχει υπολογιστεί και το νέο συνολικό κόστος. 

 

 
Εικόνα 4.3.10 Τροποποίηση του καλαθιού 

 
Στη συνέχεια αφού έχουµε τελειώσει µε τα προϊόντα που θέλουµε να αγοράσουµε επιλέγουµε 

τον τρόπο αποστολής και έπειτα µας εµφανίζεται το τελευταίο βήµα που είναι ο τρόπος πληρωµής. 
Τον επιλέγουµε και αυτόν και πατάµε στο κουµπί κάντε την παραγγελία έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί η παραγγελία µας. Η διαδικασία απεικόνίζεται στην επόµενη εικόνα : 
 

 
Εικόνα 4.3.11 Ολοκλήρωση παραγγελίας. 
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4.4 Επικοινωνία µε το Lampini 
 

Ως γνωστόν, το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια απρόσωπη διεργασία µεταξύ του πελάτη 
και του πωλητή. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί παρακωλυτική συνέπεια για την επικοινωνία τους. Για 
αυτό τον σκοπό, πηγαίνοντας στην καρτέλα ‘Επικοινωνία’ ο χρήστης –πελάτης έχει την δυνατότητα 
να µάθει κάποιες πληροφορίες που αφορούν το κατάστηµα, όπως το πού εδρεύει και να µαρκάρει 
κάποιους τηλεφωνικούς αριθµούς µε τους οποίους θα µπορέσει να επικοινωνήσει. Επίσης του δίνεται 
η δυνατότητα να στείλει κάποιο e-mail µέσω της έτοιµης φόρµας επικοινωνίας που υπάρχει εκεί 
(Εικόνα 4.3.1.) 
 

 
Εικόνα 4.4.1 Καρτέλα επικοινωνίας. 
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5. Από την οπτική γωνία του ∆ιαχειριστή 
 

Πέρα από την περιήγηση στο template, που αναδηµιουργήσαµε, ώστε να είναι φιλικό και 
εύχρηστο για τους επισκέπτες, σηµαντικότατο ρόλο στην όλη διαδικασία στησίµατος παίζει η περιοχή 
της ∆ιαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

5.1 Administrator Panel 
 

Ο συγκεκριµένος χώρος έχει διάφορες ονοµασίες όπως : Περιοχή διαχείρισης, back-end, 
administrator area, κτλ. Στο Cs- Cart ονοµάζεται Administrator Panel. 
Στις περισσότερες διαδικτυακές εφαρµογές η περιοχή διαχείρισης έχει τη µορφή 
www.domain.gr/administrator ή www.domain.gr/admin by default.  
Το Cs-cart κατά την εγκατάσταση µας δίνει την δυνατότητα να ονοµατίσουµε κατά βούλησιν την 
σελίδα όπου θα κάνουµε Login για να συνδεθούµε ως administrator του συστήµατος. Αυτό συµβαίνει 
κυρίως για λόγους ασφαλείας –ώστε κάθε χρήστης να µην είναι σε θέση να υπεισέλθει στην 
διεύθυνση πρόσβασης – αλλά και για λόγους ευκολίας του διαχειριστή. 

Στην δική µας περίπτωση διαλέξαµε κάτι εύκολο αλλά χωρίς να συνδέεται µε µια λέξη 
κοινότυπη σχετικά µε την διαχείριση. Έτσι για να συνδεθεί ο admin στην περιοχή διαχείρισης 
χρειάζεται να πληκτρολογήσει : 
localhost/lampini.gr/ask.php  

Έπειτα από αυτό, στον browser µας θα εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα : 
 

 
Εικόνα 5.1.1 Φόρµα σύνδεσης για τον administrator 

 
 

Στην παραπάνω εικόνα εµφανίζεται η φόρµα σύνδεσης για τον administrator του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Εδώ απαιτείται από το σύστηµα το e-mail του διαχειριστή αλλά και το 
password . Τόσο το ένα- όσο και το άλλο, τα είχαµε δώσει κατά την εγκατάσταση. 

Έπειτα από την σωστή εισαγωγή των στοιχείων, περνάµε στο επόµενο βήµα που δεν είναι 
άλλο από την πλήρη πρόσβαση στην περιοχή διαχείρισης του e-shop µας. Έτσι ,λοιπόν, κατά την 
σύνδεση µας η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στον browser µας είναι η παρακάτω : 
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Εικόνα 5.1.2 Administrator panel 

 
Πλέον βρισκόµαστε στην «καρδιά» του Cs-Cart. Από εδώ και πέρα ο διαχειριστής µπορεί να 

ελέγξει πλήρως το ηλεκτρονικό του κατάστηµα. Ας δούµε πώς προκύπτει αναλυτικά : 
Στο πάνω αριστερά µέρος εµφανίζεται το λογότυπο µας. 
∆εξιά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες όσον αναφορά το πόσοι χρήστες βρίσκονται Online την 
προκειµένη στιγµή, τα στοιχεία που έχουµε συνδεθεί , η επιλογή για αποσύνδεση αλλά και ένα Link 
όπου µπορούµε να δούµε το front-end του eshop µας. 

Στην συνέχεια παρατηρούµε το κύριο µενού διαµορφωµένο µε tabs µε τις εξής κύριες 
κατηγορίες : 
Home, Παραγγελίες, Κατάλογος, Χρήστες, Μεταφορικά/Φόροι, ∆ιαχείριση, Design, Content. 
Κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες έχει αρκετές υποκατηγορίες όπου θα δούµε στη συνέχεια. 
Αφού περάσουµε από το µενού, εισαγόµαστε στο κύριο µέρος της σελίδας που αναφέρεται µε τον 
τίτλο «Πίνακας Ελέγχου». 
  Εδώ ο διαχειριστής έχει µια γρήγορη επαφή µε σηµαντικές πληροφορίες και στατιστικά τους 
ηλεκτρονικού του καταστήµατος. 

Συγκεκριµένα µπορεί να δει την ροή των παραγγελιών, τα στατιστικά των παραγγελιών, το 
απόθεµα των προϊόντων του  και κάποιες συντοµέυσεις. 

Τέλος, στο κάτω µέρος της σελίδας παρατηρούµε πως υπάρχει ένα πεδίο «Γρήγορη 
Αναζήτηση» ώστε ο admin να βρίσκει αυτό που θέλει εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα εµφανίζεται 
ένα link “Close Store” όπου πατώντας το , το ηλεκτρονικό κατάστηµα «κλείνει», δηλαδή δεν δίνεται η 
δυνατότητα κάποιος να κάνει παραγγελία ουτε να έχει καµια προσβαση στο front – end. Αυτό 
συµβαίνει κυρίως για λόγους συντήρησης. Το αποτέλεσµα του Close Store είναι το παρακάτω : 
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Τέλος, υπάρχει το Link µε “Last Viewed Items” όπου  ο admin µπορεί να δει τις τελευταίες του 
επισκέψεις στο Administrator Panel. 
 

5.2 ∆ιαµόρφωση του e-shop 
 

Για να φθάσει το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στην τελική του µορφή έγιναν µια σειρά από 
ενέργειες στο administrator panel, όπου θα δούµε παρακάτω. 
Πρώτα από όλα δηµιουργήθηκαν όλα τα µενού.  
Τα κύρια µενού είναι αυτά που φαίνονται παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 5.2.1 Κύρια µενού. 

 
1. Το συγκεκριµένο µενού ονοµάζεται Quick Links 
2. Το συγκεκριµένο µενού ονοµάζεται Top Menu. 
 

Από το administrator panel επιλέγουµε “Design” και έπειτα “Quick Links”. Μετά από αυτό, 
θα µας εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα : 

 
Εικόνα 5.2.2 Quick Links. 
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Παρατηρούµε ότι εδώ υπάρχουν κατηγοριοποιηµένα όλα τα στοιχεία των Quick Links, όπως 
είδαµε στην προηγούµενη φωτογραφία, και κάποια άλλα που φαίνονται σαν απενεργοποιηµένα, 
δηλαδή δεν εµφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Για να δηµιουργηθούν τα συγκεκριµένα 
προβαίνουµε στην εξής διαδικασία 

Πατάµε Add Item και εµφανίζεται ένα παράθυρο όπως φαίνεται παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 5.2.3 ∆ηµιουργία Quick Links. 

  
Εδώ εισάγουµε το όνοµα του συνδέσµου που θέλουµε να δηµιουργήσουµε , τη θέση σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα που θέλουµε να έχει και το link  url που θα µεθοδεύσει την κίνησή του. 
Έτσι συνεχίζουµε για όλα τα υπόλοιπα ώσπου φθάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Αφού ολοκληρώσουµε το µενού των Quick Links µπορούµε να επιστρέψουµε, κατά 
βούλησιν, και να παρέµβουµε ώστε να επεξεργαστούµε , να διαγράψουµε ή να απενεργοποιήσουµε 
κάποιο/α από αυτό/α. 
Με τον ίδιο τρόπο προχωράµε και στην δηµιουργία του Top Menu. Από το design επιλέγουµε Top 
Menu και εµφανίζεται , όπως βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα , κάτι αντίστοιχο µε τα Quick Links 
 
 

 
Εικόνα 5.2.4 ∆ηµιουργία του Top Menu. 

 
Και εδώ ακολουθούµε την ίδια ακριβώς διαδικασία µε την προηγούµενη. Προσθέτουµε ένα 

αντικείµενο µε “Add Item” , µπορούµε να επεξεργαστούµε, να διαγράψουµε και να 
απενεργοποιήσουµε ή να ενεργοποιήσουµε όλα τα στοιχεία του µενού. 
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5.3 Εισαγωγή κατηγοριών & προϊόντων  
 

Για γίνει η εισαγωγή κάποιας κατηγορίας η ενός προϊόντος , θα πρέπει να µεταβούµε στην 
καρτέλα που λέγεται Κατάλογος.  
 
 

 
Εικόνα 5.3.1 Καρτέλα Κατάλογος 

 
 

 Όπως αποτυπώνεται στην εικόνα, το µενού «Κατάλογος», παρέχει τη δυνατοτητα 
επεξεργασίας των κατηγοριών και των προϊόντων. Επίσης,  τον οικειοθελή ορισµό των επιµέρους 
χαρακτηριστικών των προϊόντων, που έχουν εισαχθεί, στη βάση µας, την τοποθέτηση ποικίλων 
φίλτρων, ώστε ο πελάτης να µπορεί να αναζητήσει τα προϊόντα µε κριτήρια τα οποία τον ικανοποιούν 
και είναι της αµέσου επιλογής του Π.χ. την τιµη ενός προϊόντος, να προσδιορίσει διάφορα κοινά 
χαρακτηριστικά που ενδέχεται να συναντώνται σε κάποια προϊόντα, ετσι ώστε να επιτύχει να 
κατηγοριοποίησει µε περισσότερη ευκολία τα προϊόντα του καταστήµατος, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα να προσφέρει διάφορα προνόµια για τους πελάτες του E-shop π.χ. να επιτύχει την 
προώθηση κάποιας έκπτωσης ή κάποιου πακέτου προσφοράς είτε να κάνει φιλική δωρεά των εξόδων 
αποστολής.  

Πιο συγκεκριµένα, για να µεθοδεύσουµε την προσθήκη µιας κατηγορίας στην ιστοσελίδα µας, 
θα πρέπει να µεταβούµε στο υπό-µενού «Κατηγορίες».  Κάνοντας click στην επιλογή «Κατηγορίες» 
,στον browser µας εµφανίζεται η εξής εικόνα. 
 
 

 
Εικόνα 5.3.2 Καρτέλα Κατάλογος. 

 
Εδώ µπορούν να γίνουν ευδιάκριτες οι ήδη υπάρχουσες κατηγορίες, όπως επίσης, και οι 

υποκατηγορίες που ενυπάρχουν στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα κάνοντας click στο εικονίδιο µε τον 
σταυρό που υπάρχει στο αριστερό µέρος από το όνοµα για κάθε κατηγορία. 
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Εικόνα 5.3.3 Υπο-µενού Κατηγορίες. 

 
 Για την προσθήκη µιας επιπλέον κατηγορίας , θα πρέπει να πατήσουµε το κουµπί Add 

category . Κάνοντας click πάνω σε αυτό, θα µας ανοίξει η παρακάτω φόρµα. 
 
 

 
Εικόνα 5.3.4 Εισαγωγή Κατηγορίας. 

 
 

Στη φόρµα αυτή, ο διαχειριστής θα πρέπει να ορίσει το όνοµα της κατηγορίας αλλά και την 
τοποθεσία της. Επιλέγοντας σαν τοποθεσία τη ‘Μητρική Ενότητα’, ο διαχειριστής θα δηµιουργήσει 
µια βασική κατηγορία προϊόντων. Αν , όµως, επιθυµεί να δηµιουργήσει µια έτερη υποκατηγορία, θα 
πρέπει να κάνει click στο εικονίδιο που συναντάται διπλά από το πεδίο ‘Μητρική Ενότητα’. Με αυτήν 
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την επιλογή, ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να δει όλες της κατηγορίες και να επιλέξει σε ποιά 
κατηγορία θα αποπειραθεί τη δηµιουργία της καινούργιας υποκατηγορίας. Στη συνεχεία , αφού  
συµπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχειά που κρίνει απαραίτητα για την δηµιουργία της, πατάει το κουµπί 
‘Create’ και η καινούργια κατηγορία είναι έτοιµη. 

Επιπλέον, ο διαχειριστής είναι εις θέσιν να προσθέσεις πολλές επιµέρους κατηγορίες µε την 
απευθείας παρακολούθηση του συνδέσµου: ‘Bulk category addition’ που υπόκειται στο όνοµα της 
σελίδας. 

 
 

 
Εικόνα 5.3.5 Bulk category addition. 

 
 
Κάνοντας click στον παραπάνω σύνδεσµο θα ανοίξει η παρακάτω σελίδα: 
 

 

 
Εικόνα 5.3.6 Εισαγωγή πολλαπλών Κατηγοριών. 

 
 
Στην σελίδα αυτή, παρατηρούµε ότι ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει την 

τοποθεσία της κατηγορίας , την ονοµασία της, την οµάδα των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στην 
εν λόγω κατηγορία , τη θέση της όπως και την κατάσταση της. Στα δεξιά τµήµατα της σελίδας, 
παρατηρούµε τα εξής εικονίδια: . 

Κάνοντας click στο εικονίδιο , προσθέτουµε µια καινούργια κατηγορία. Με το εικονίδιο 
, κοινοποιούµε µια υπάρχουσα κατηγορία, ενώ µε το εικονίδιο µπορούµε να προβούµε στη 

διαγραφή τους.  
Αφού ορίσουµε τις παραµέτρους που επιθυµούµε για κάθε καινούργια κατηγορία -που 
δηµιουργήσαµε -, πατάµε το κουµπί ‘Create’.  

 Για να διαχειριστούµε τα προϊόντα θα πρέπει να µεταβούµε στο υπό-µενού ‘Προϊόντα’. Η 
σελίδα που θα συναντήσουµε είναι  η εξής. 
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Εικόνα 5.3.7 Υπό-µενού ‘Προϊόντα’. 

 
 

Στο πάνω µέρος βλέπουµε ότι ο διαχειριστής µπορεί να αναζητήσει κάποιο από τα ήδη 
υπάρχοντα προϊόντα µε βάση µονάχα το όνοµα του , την τιµή του ή ακόµα και µε βάση την κατηγορία 
στην οποία βρίσκεται το προϊόν. Στο κυρίως µέρος ξετυλίγεται η συνολική γκάµα των 
καταχωρηµένων προϊόντων στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. Βλέπουµε τα βασικά στοιχεία που 
καθορίζουν το κάθε προϊόν, τον κωδικό , το όνοµα, την τιµή όπως και τους συνδέσµους που θέτουµε 
σε χρήση για την εκ νέου επεξεργασία τους ή την διαγραφή τους. Στο δεξιό τµήµα της σελίδας, τόσο 
επάνω – όσο και κάτω, συναντιόµαστε µε τα κουµπιά ‘Προσθήκη προϊόντος’. 

Κάνοντας click πάνω σε ένα από αυτά  ο φυλλοµετρητής, θα µας οδηγήσει στην εξής σελίδα. 
 
 

 
Εικόνα 5.3.8 Προσθήκη προϊόντος. 
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Όπως παρατηρείτε, ο τρόπος εισαγωγής ενός  προϊόντος  είναι παρεµφερής µε τον τρόπο 
εισαγωγής µιας κατηγορίας. Ο διαχειριστής θα πρέπει να προεξοφλήσει  οριστικά το όνοµα του 
προϊόντος, την κατηγορία στην οποία το έχει απαντήσει όπως και την αναγραφόµενη τιµή . Επίσης 
έχει την επιλογή να του προσθέσει και αλλά χαρακτηριστικά όπως είναι φωτογραφία, περιγραφή, 
SEO/meta data κτλ. Ακόµα, του δίνεται η δυνατότητα να ορίσει αυτό το προϊόν σε επιπλέον 
κατηγορίες, εάν αποσκοπεί σε περαιτέρω διαφήµιση- εµφάνισή του, ακολουθώντας τον σύνδεσµο  
‘Υποκατηγορίες’.  Πατώντας το κουµπί ‘Create’ το προϊόν δηµιουργείται και τοποθετείται στην 
κατηγορία στην οποία το προσθέσαµε.  

Αν επιθυµήσουµε την προσθήκη περισσότερων προϊόντων χωρίς να ακολουθήσουµε την 
προηγούµενη διαδικασία, µπορούµε να ακολουθήσουµε τον σύνδεσµο Bulk product addition. 
Κάνοντας click στον εν λόγω σύνδεσµο θα ανοίξει η παρακάτω σελίδα. 
 

 
Εικόνα 5.3.9 Βulk product addition. 

 
 

 Όπως παρατηρούµε η διαδικασία είναι αυτούσια µε τη διαδικασία εισαγωγής πολλαπλών 
κατηγοριών που συναντήσαµε παραπάνω. Ορίζουµε την κατηγορία που προσδοκούµε να ενταχτεί το 
προϊόν µας, το όνοµα του την τιµή του κ.τ.λ. και πατάµε ‘Create’. 
 
 

5.4 ∆ιαχείριση παραγγελιών 
 

Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήµατος,  µπορεί να επεξεργαστεί τις παραγγελίες του 
καταστήµατος, κάνοντας χρήση των τµηµάτων της καρτέλας 'Παραγγελίες'. Όπως βλέπουµε τα 
τµήµατα – σύνδεσµοι που απαρτίζουν την καρτέλα ‘Παραγγελίες’  είναι τα εξής: 

• Προβολή Παραγγελιών 
• Αναφορές πωλήσεων 
• Καταστάσεις Παραγγελιών 
• Αποστολές 
• Εκπτωτικά κουπόνια 
• Επαναλαµβανόµενα plans 
• Προβολή subscriptions 
• Subscription events 

Για µερικά από αυτά θα µιλήσουµε στην συνέχεια της εργασίας µας. 
Χρησιµοποιώντας λοιπόν το σύνδεσµο  ‘προβολή παραγγελιών’ στην καρτέλα ‘ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ’ θα 
εµφανίσει την παρακάτω σελίδα. 
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Εικόνα 5.4.1 Προβολή Παραγγελιών. 

 
 

Στην σελίδα "Παραγγελίες"  περιέχετε το κουµπί  "Αναζήτηση το οποίο µας επιτρέπει να 
αναζητήσουµε διάφορες  
παραγγελίες σύµφωνα µε τις ακόλουθες παραµέτρους:  
• το όνοµα του πελάτη 
• το  E-mail 
• το Σύνολο της παραγγελίας  
 

Επίσης , αν θέλετε να κάνετε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης πιο ακριβή, κάνοντας κλικ 
στο ‘Σύνθετη αναζήτηση’, η φόρµα αναζήτησης θα επεκταθεί και θα είστε σε θέση να ψάξετε από τις 
παρακάτω επιλογές: 
 
• Αφορολόγητα - αν ο χρήστης που τοποθέτησε την παραγγελία είναι αφορολόγητος ή όχι. 
•  Κατάσταση παραγγελίας. 
•  Περίοδος - από µια περιοχή ηµεροµηνιών ή να επιλέξετε ανάµεσα σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα 
•  ID Παραγγελίας – τον κωδικό της παραγγελίας . 
•  Μεταφορικά - επιλέγετε να αναζητήσετε τις παραγγελίες µε την µέθοδο αποστολής. 
•  Νέες παραγγελίες - επιλέγετε  να αναζητήσετε τις παραγγελίες που δεν έχουν εξεταστεί 
ακόµα. 
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Εικόνα 5.4.2 Σύνθετη αναζήτηση παραγγελιών. 

 
Μπορούµε να διακρίνουµε  ακόµα και το κουµπί ‘Add Order’ το όποιο µας δίνει την 

δυνατότητα να προσθέσουµε µια παραγγελία ακλουθώντας τα τέσσερα βήµατα που προαναφέραµε 
στην ενότητα 5.3. 

Στην συνέχεια βλέπουµε ότι στην σελίδα "Παραγγελίες"  περιέχει και µια λίστα µε όλες τις 
παραγγελίες που υπάρχουν καταχωρηµένες στο κατάστηµα. 
 Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε παραγγελία είναι οι εξής : 
 
• το ID της παραγγελίας.  
• την Κατάσταση της παραγγελίας . 
• το πλήρες όνοµα του πελάτη που τοποθέτησε την παραγγελία. 
• την ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη. 
• την ηµεροµηνία καταχώρισης. 
• το σύνολο της παραγγελίας. 
 

Επίσης έχουµε την δυνατότητα να δούµε ή να επεξεργαστούµε την κάθε παραγγελία 
µεµονωµένα, κάνοντας χρήση των συνδέσµων ‘view’ και ‘περισσότερα’ αντίστοιχα, που υπάρχουν 
διπλά από κάθε παραγγελία. Με την χρήση του συνδέσµου ‘view’ θα ανοίξει µια καινούργια σελίδα , 
η όποια θα µας λέει αναλυτικά τα στοιχειά της παραγγελίας, όπως την ‘∆ιεύθυνση Αποστολής 
Τιµολογίου’, την ‘∆ιεύθυνση Αποστολής Εµπορευµάτων’, ‘Πληροφορίες Πληρωµής’ κτλ. Ενώ µε τον 
σύνδεσµο ‘περισσότερα’ ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαγράψει ή να επεξεργαστή την 
παραγγελία.    

Στο τέλος βλέπουµε το κουµπί  το οποίο µας δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσουµε πολλά 
τιµολόγια την ίδια στιγµή. 
Ο επόµενος σύνδεσµος είναι η  ‘Αναφορές πωλήσεων’ 
Στη σελίδα ‘Αναφορές πωλήσεων’ µπορείτε να δείτε τις αναφορές που σας βοηθούν να κάνετε την 
ανάλυση των πωλήσεων σας. Η ενότητα "Αναφορές" περιέχει 4 εκθέσεις, οι οποίες έχουν ήδη οριστεί 
από προεπιλογή. Αυτά αναφέρονται στο δεξί µενού.  
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Εικόνα 5.4.3 Αναφορές παραγγελιών. 

 
Χρησιµοποιώντας αυτή τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ποσοτικές και ποιοτικές 

αναλύσεις των υφιστάµενων παραγγελιών και των περιεχοµένων τους (ποια προϊόντα αγοράζονται , οι 
µέθοδοι πληρωµής που χρησιµοποιούνται, τους πελάτες κ.λπ.). Οι εκθέσεις θα σας βοηθήσουν να 
µελετήσετε την αγορά και την αύξηση των πωλήσεων. Αυτές είναι: 

• Top 10 πελάτες. 
• Top 10 κατηγορίες. 
• Top 10 προϊόντα. 
• Μεθόδους πληρωµής. 

 
Κάθε σελίδα περιέχει το τµήµα αναζήτησης και µια αναφορά µε την χρήση διαγράµµατος . 

Το τµήµα αναζήτησης σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα εύρος ηµεροµηνίας που θέλετε να εµφανιστούν 
τα διαγράµµατα.  
 
 

 
Εικόνα 5.4.4 Εύρος ηµεροµηνιών. 

 
Στην συνέχεια θα εξετάσουµε της έκθεσης από τα ‘Top 10 Προϊόντα’ που περιέχει  4 

διαγράµµατα: 
 

 
Εικόνα 5.4.5 Top 10 Products - Items Sold. 

 
Top 10 Products - Items Sold είναι ένα γράφηµα που εµφανίζεται µε την µορφή ‘πίτας’. Το 

αντικείµενο που αναλύετε είναι τα προϊόντα και οι τιµές που έχουν επιλεχτεί για να δηµιουργηθεί  το 
γράφηµα είναι ο αριθµός των προϊόντων. 
 



62 
 

 

 
Εικόνα 5.4.6 Top 10 Products – Cost. 

 
 
 

Top 10 Products – Cost είναι ένα ιστόγραµµα όπου στόχος του είναι να αναλύσει το κόστος 
ανά κατηγορίες. Για να δηµιουργηθεί το ιστόγραµµα έχουν οριστεί σαν παράµετροι το κόστος του 
προϊόντος και ο αριθµός αυτών. 
 

 
Εικόνα 5.4.7 Top 10 Products - Cost (monthly). 

 

 

Top 10 Products - Cost (monthly) είναι ένα διάγραµµα που εκπροσωπείτε σαν πινάκας. Οι 
τιµές που δέχεται είναι το µηνιαίο κόστος των προϊόντων. 
 

 
Εικόνα 5.4.8 Top 10 Products - Items Sold (monthly). 

 
 

Top 10 Products - Items Sold (monthly) είναι και αυτό ένα γράφηµα που παρουσιάζεται σαν 
πινάκας, ο όποιος µας δείχνει τον µηνιαίο αριθµό πώλησης των προϊόντων. 
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5.5 Τρόποι αποστολής. 
 

Για να καθορίσουµε τον τρόπο µε τον όποιο θα αποστέλλονται τα προϊόντα στον πελάτη, θα 
πρέπει να µεταβούµε στην καρτέλα ‘ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ/ΦΟΡΟΙ’. Σε αυτήν την καρτέλα µας δίνεται η 
δυνατότητα να καθορίσουµε τις χώρες  στις οποίες θα αποστέλλονται τα προϊόντα µας καθώς και τους 
φορολογικούς συντελεστές, όπως επίσης και να ορίσουµε τους προορισµούς (χώρες/ πόλεις) οι οποίοι 
θα εµφανίζονται στο frontstore του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 
 

 
Εικόνα 5.5.1 Καρτέλα Μεταφορικά /Φόροι. 

 
 

Πατώντας λοιπόν το link ‘Τρόποι Αποστολής’  θα ανοίξει µια σελίδα στην όποια µπορούµε 
να επεξεργαστούµε τους προϋπάρχων τρόπους αποστολής από το Cs-Cart ή να δηµιουργήσουµε από 
την αρχή έναν καινούργιο. Όπως βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα (5.5.2) έχουµε απενεργοποιήσει 
τους τρόπους που µας δίνει το Cs-Cart και έχουµε φτιάξει ένα δικό µας, στον οποίο έχουµε δώσει το 
όνοµα της εταιρίας που θα στέλνει τα προϊόντα, τον χρόνο παράδοσης που χρειάζεται, τον περιορισµό 
στο βάρος της παραγγελίας και την οµάδα που θα έχει πρόσβαση για να της αποστέλλονται τα 
προϊόντα µε αυτήν την µεταφορική. Για την δηµιουργία του τρόπου αποστολής, χρησιµοποιήσαµε το 
κουµπί . 

 
Εικόνα 5.5.2 Τρόποι Αποστολής. 

 
Για να επεξεργαστούµε τις παραµέτρους της µεθόδου αποστολής χρησιµοποιούµε τον 

σύνδεσµο ‘επεξεργασία’. Στην συνέχεια θα ανοίξει µια σελίδα η οποία  θα περιλαµβάνει τις καρτέλες 
‘Γενικά’ και ‘Shipping charges’.  
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Στην καρτέλα ‘Γενικά’ ορίζονται οι εξής παράµετροι.  
• Το όνοµα της µεταφορικής. 
• Εικόνα. 
• Ο χρόνος παράδοσης. 
• Καθορίζετε το όριο βάρους τις παραγγελίας. 
• Τους Φόρους. 
• Την οµάδα χρηστών. 
• Την κατάσταση.  
 

 
Εικόνα 5.5.3 Επεξεργασία Μεθόδου Αποστολής. 

 
Στην καρτέλα ‘Shipping charges’ το λογισµικό του CS-Cart περιλαµβάνει διάφορες επιλογές 

για τον αυτόµατο υπολογισµό των εξόδων αποστολής µε βάση τους ακόλουθους παράγοντες: 
Το κόστος του προϊόντος.  
• Βάρος του προϊόντος. 
•  Η ποσότητα προϊόντος. 
 

 
Εικόνα 5.5.4 Επιβαρύνσεις Αποστολής. 
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5.6 Τρόποι Πληρωµής. 
 

 Η σελίδα ‘Τρόποι Πληρωµής’ τι οποίας το link το βρίσκουµε στην καρτέλα ‘∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ’ 
µας επιτρέπει να προσαρµόσουµε εντελώς το σύστηµα πληρωµών του ηλεκτρονικού µας 
καταστήµατος, µας δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσουµε η να καταργήσουµε τις υφιστάµενες 
µεθόδους και να δηµιουργήσουµε δίκες µας µεθόδους πληρωµών. 

 
 

 
Εικόνα 5.6.1 Τρόποι Πληρωµής. 

  
 

Σε αυτήν την σελίδα παρατηρούµε ένα κατάλογο από διαφορές µεθόδους πληρωµών, στην 
όποια εµφανίζονται τα ονόµατα τους και την κατάσταση στην όποια βρίσκονται (ενεργό / 
απενεργοποιηµένο) καθώς επίσης και τα links ‘Επεξεργασία’ και ‘∆ιαγραφή’ σε κάθε µέθοδο 
αντίστοιχα.  

 

 
Εικόνα 5.6.2 Κατάλογος Μεθόδων Πληρωµών. 

 
Για να διαγράψουµε µια µέθοδο πληρωµής κάνουµε  κλικ στο link ‘διαγραφή’ της 

καταχώρησης που θέλουµε να διαγράψουµε. 
Για να προσθέσουµε µια νέα µέθοδο πληρωµής χρησιµοποιούµε το 

κουµπί .Στο pop-up τµήµα συµπληρώνουµε τα απαραίτητα πεδία και κάνουµε κλικ 
στο ‘∆ηµιουργία’.  

Για να επεξεργαστούµε µια µέθοδο πληρωµής κάνουµε κλικ στον σύνδεσµο ‘επεξεργασία’, 
και µας δίνετε η δυνατότητα να τροποποιήσουµε τα παρακάτω στοιχεία. 

 
• Όνοµα. –το όνοµα της µεθόδου. 
• Θέση. –η θέση στην οποία θα εµφανίζετε η µέθοδος. 
• Εκκαθάριση. –επιλέγουµε αν η διαδικασία πληρωµής είναι online ή offline. 
• Σχέδιο. –επιλέγουµε το κατάλληλο template. 
• User groups. –η οµάδα χρηστών ,η οποία θα έχει πρόσβαση. 
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• Περιγραφή. 
• Surcharge. –Επιβάρυνση.  
• Icon. – το εικονίδιο της µεθόδου πληρωµής.  
 

 
 

Εικόνα 5.6.3 Επεξεργασία Μεθόδου Πληρωµής. 
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6. Μεταφέροντας το CS-CART από τοπικά σε ONLINE 
SERVER 
 
  Έως εδώ στήσαµε, αναλύσαµε, επεξεργαστήκαµε και τροποποιήσαµε το Cs-Cart έχοντας 
στήσει στο λειτουργικό µας έναν εικονικό τοπικό Server.   

 Όµως το παραπάνω ηλεκτρονικό κατάστηµα καθώς είναι ένα πραγµατικό ηλεκτρονικό 
κατάστηµα πρέπει από τοπικά να µεταφερθεί σε έναν online Server όπου θα επιτρέψει  σε επισκέπτες 
από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου να κάνουν τις παραγγελίες τους  προς όφελος του κάτοχου του 
eshop. 

Πριν από το server χρειαζόµαστε ένα domain name όπου όπως έχουµε αναφέρει και 
παραπάνω αυτό θα είναι το www.lampini.gr 
      

6.1 Κατοχύρωση του domain και επιλογή server. 
 
 

Για να κάνουµε την κατοχύρωση του domain υπάρχουν διάφορες εταιρείες που µπορούν να 
µας εξυπηρετήσουν. Εµείς επιλέξαµε την Enterweb.gr . 

 Έτσι επιλέγοντας το «Κατοχύρωση Ονόµατος» από το enterweb.gr εµφανίστηκε ένα πεδίο 
όπου µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση για το εάν το domain που επιθυµούµε είναι διαθέσιµο για 
κατοχύρωση όπως φαίνεται παρακάτω. 
 
  

 
Εικόνα 6.1.1 Αναζήτηση διαθεσιµότητας ονόµατος. 

 
Πατώντας το κουµπί της αναζήτησης το σύστηµα µας πληροφορεί πως το lampini.gr είναι 

διαθέσιµο προς κατοχύρωση, επιλέγουµε κατοχύρωση και µας εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα όπου 
θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του κατόχου του domain name. 
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Εικόνα 6.1.2 Καταχωρηση Domain. 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας µας και την πληρωµή στην εταιρεία το domain µας 
θα είναι διαθέσιµο σε 48 ώρες ώστε να περάσει το µητρώο της ΕΕΤΤ. 

Επόµενο βήµα είναι η εύρεση server για να σετάρουµε το domain που κατοχυρώσαµε και να 
στήσουµε πάνω το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Από την ίδια εταιρεία επιλέγουµε ένα πακέτο φιλοξενίας όπου αρµόζει στις απαιτήσεις µας 
και µετά από την πληρωµή για τη φιλοξενία η εταιρεία µας αποστέλλει όλα τα στοιχεία και τους 
κωδικούς πρόσβασης που χρειάζονται  για να µπορούµε να ελέγχουµε το server. 
 
 

6.2 Μεταφορά αρχείων από τον τοπικό υπολογιστή στον server. 
 
 

 Μετά από αυτά τα 2 βήµατα θα χρειαστούµε έναν λογισµικό για να ανεβάσουµε τα αρχεία 
από τον υπολογιστή µας στον server. Αυτό που επιλέξαµε είναι to Filezilla  όπου κάναµε download 
από http://filezilla-project.org/download.php και το εγκαταστήσαµε στον υπολογιστή µας. 
Σηµειώνεται πως το παραπάνω λογισµικό είναι µε ελεύθερη άδεια χρήσης. 

Μετά την εγκατάσταση του Filezilla λοιπόν και µε βάση τα στοιχεία που µας έχει δώσει η 
εταιρεία φιλοξενίας συνδεόµαστε στον σέρβερ και η πρώτη εικόνα που αντικρίζουµε είναι η 
παρακάτω : 
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Εικόνα 6.2.1 Συνδεση στον server µε χρηση του Filezilla. 

 
Παρατηρούµε τέρµα πάνω βάζουµε τα στοιχεία για να συνδεθούµε στο server. Ακριβώς στο 

από κάτω παράθυρο απεικονίζονται όλες οι ενέργειες που γίνονται κατά τη διάρκεια που 
χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα.  

Από εκεί και κάτω η οθόνη χωρίζεται σε 2 στήλες. Η αριστερή αφορά τα αρχεία που έχουµε 
στο σκληρό µας δίσκο , ενώ δεξιά τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν στον server.  

Για να ανεβάσουµε αρχεία ή φακέλους αρκεί το drag & drop. 
Παρατηρώντας τους φακέλους που υπάρχουν στον server, εκείνος ο φάκελος που θα µας 

απασχολήσει είναι ο public_html. Εκεί είναι που θα ανεβάσουµε ότι αρχείο είχαµε και τοπικά   
Συνεπώς και όπως έχουµε περιγράψει παραπάνω µεταφέρουµε τα αρχεία από το σκληρό µας 

δίσκο στο server και συγκεκριµένα στο φάκελο public_html. 
Μόλις τελειώσει η διαδικασία (ανέβασµα αρχείων)  βλέπουµε ότι τα περιεχόµενα του 

φακέλου public_html θα είναι όπως απεικονίζονται παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 6.2.2  Περιεχόµενα του φακέλου public_html. 
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Από εδώ και πέρα µπορούµε να µπορούµε να κατεβάζουµε τα αρχεία που θέλουµε να τα 

επεξεργαζόµαστε και έπειτα να τα ξανά ανεβάζουµε στο server ώστε να έχουµε τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα στη σελίδα µας 
Μετά και το ανέβασµα των αρχείων το cs-cart για να λειτουργήσει χρειάζεται να το συνδέσουµε µε τη 
βάση που έχουµε δηµιουργήσει τοπικά 
Για να γίνει αυτό δηµιουργούµε µια καινούρια βάση στο server µας που θα έχει τα ίδια στοιχεία µε 
εκείνη που είχαµε τοπικά αλλά θα είναι άδεια. 

Για να γίνει αυτό οδηγούµαστε στο Cpanel από το ακόλουθο link 
http://www.lampini.g/cpanel 
Καταχωρούµε username και password και µας εµφανίζεται το interface του cpanel που είναι 
εγκατεστηµένο στο server µας και είναι το παρακάτω : 

 
Εικόνα 6.2.3  Interface του cpanel 

 
Από εδώ έχουµε όλη τη διαχείριση σε ότι αναφορά το server µας. Μπορούµε να 

δηµιουργήσουµε email , βάσεις δεδοµένων, να δούµε στατιστικά επισκεψιµότητας, ακόµα και να 
ανεβάσουµε αρχεία  και πάρα πολλά άλλα. 

Εµείς θα δηµιουργήσαµε τη βάση που προείπαµε πηγαίνοντας στο ΜySql database και 
επιλέγοντας το, θα µας ζητηθεί να δηµιουργήσουµε µια καινούρια βάση όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2.4): 

 

 
Εικόνα 6.2.5 ∆ηµιουργία βασης. 
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Μόλις δηµιουργήσουµε τη βάση θα πρέπει να δηµιουργήσουµε και έναν χρήστη της βάσης 
που θα έχει πλήρη δικαιώµατα πρόσβασης όπως φαίνεται παρακάτω : 

 
Εικόνα 6.2.6 ∆ηµιουργία χρήστη της βάσης. 

 
Αφού δηµιουργήσουµε τον χρήστη και τον κάνουµε add στην βάση µετά θα χρειαστεί να 

επεξεργαστούµε τη βάση. 
Αυτό θα γίνει µε την βοήθεια του Phpmyadmin όπου θα το βρούµε και αυτό µέσα από το 

cpanel όπως φαίνεται παρακάτω : 

 
Εικόνα 6.2.7 Cpanel. 

Επιλέγοντας το µεταφερόµαστε στο Interface του phpmyadmin όπου φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 
6.2.8): 

 
Εικόνα 6.2.9 Επιφάνια εργασίας του phpMyAdmin 
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  Παρατηρούµε πως υπάρχει η βάση που δηµιουργήσαµε αλλά δεν έχει τα δεδοµένα που 
θέλουµε. Έτσι λοιπόν βρίσκουµε το sql αρχείο από το σκληρό µας δίσκο που είχαµε δηµιουργήσει για 
να στήσουµε το cs-cart τοπικά και στη συνέχεια επιλέγουµε στο phpmyadmin το Import. Εµφανίζεται 
µια σελίδα όπως φαίνεται παρακάτω όπου πατώντας το κουµπί browse βρίσκουµε τη βάση που είχαµε 
δηµιουργήσει τοπικά και στη συνέχεια την κάνουµε import στην άδεια µας βάση.  
 

 
Εικόνα 6.2.10  Εισαγωγή της βάσης που είχαµε τοπικά στην Online βαση µε χρήση phpmyadmin 

 
Μόλις επιλέξουµε το αρχείο .sql πατάµε το go όπως φαίνεται παραπάνω. ‘Έτσι έχουµε εισάγει 

τη βάση που είχαµε δηµιουργήσει τοπικά στην άδεια βάση που δηµιουργήσαµε στον server. 
Μερικά στιγµιότυπα από την δοµή της βάσης απεικονίζονται παρακάτω : 

 

 
Εικόνα 6.2.11 ∆οµή της βάσης. 
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Εικόνα 6.2.12 ∆οµή της βάσης. 

 
 

 
Εικόνα 6.2.13 ∆οµή της βάσης. 
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Συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθήσαµε για να ανεβάσουµε το cs-cart από τοπικά στον 
σέρβερ ήταν η εξής : 
1. Κατοχύρωση domain name 
2. ∆έσµευση χώρου φιλοξενίας server 
3. Ανέβασµα αρχείων µε χρήση fillezzila  
4. ∆ηµιουργία βάσης µε τη βοήθεια του cpanel  
5. Εισαγωγή της βάσης που είχαµε τοπικά στην Online βαση µε χρήση phpmyadmin 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε µια επιχείρηση. Στο 
διαδίκτυο, το µέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σηµαντικό ρόλο. Μεγάλες και µικρές επιχειρήσεις 
έχουν την ίδια πρόσβαση στους πελάτες και µπορούν να δηµιουργήσουν παρόµοια παρουσία στο 
διαδίκτυο. Ακόµη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η 
επιχείρηση, οι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της. Ένα ηλεκτρονικό 
κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά και την υπέρβαση των περιορισµών 
στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο. Πιο συγκεκριµένα, τα 
πλεονεκτήµατα µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι: 
 

• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες που 
βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος. 

• Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας. Ο προµηθευτής µπορεί να απευθυνθεί 
απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων». 

• Μείωση λειτουργικού κόστους. Η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο γεγονός 
ότι η επιχείρηση µπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες µε ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο 
αυξάνεται ο αριθµός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήµατος τόσο µειώνεται το 
συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών. 

• Συνεχής λειτουργία. Το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που 
επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 24ώρο. 

• Εργαλείο µάρκετινγκ. Η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου 
για προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και 
πωλήσεων.  
 
Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα φέρνει την επιχείρηση πιο κοντά στους πελάτες της, αφού 

µπορούν να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει. Ακόµη, προσφέρει τη 
δυνατότητα ανάλυσης της αγοράς, αξιοποιώντας την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών. 

Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης µε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι: 
 

• Αύξηση των πωλήσεων Άµεση ικανοποίηση των πελατών. 
• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα. 
• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες. 
• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών. 

 
Όλα τα παραπάνω είναι τα γενικά πλεονεκτήµατα που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστηµα σε 

µια επιχείρηση που το διαθέτει. 
Τα παραπάνω γενικά οφέλη δεν απέχουν από τα οφέλη της επιχείρηση για την οποία 

αναπτύχθηκε το παρών ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
Με βάση τα στατιστικά και τις αναλύσεις του ίδιου του συστήµατος αλλά και µε της 

µαρτυρίες του ίδιου του επιχειρηµατία τα οφέλη για την ίδια την επιχείρηση ήταν πολλά. 
Καταρχήν µε την έναρξη του ηλεκτρονικού καταστήµατος οι επισκέψεις στον συγκεκριµένο 

ιστότοπο αυξήθηκαν ραγδαία και συνεχίζουν να έχουν αυξητικές τάσεις. 
Για του λόγου το αληθές παρατίθεται η παρακάτω φωτογραφία που αντικατοπτρίζει τις 

πραγµατικές επισκέψεις στο lampini.gr από τον Ιανουάριο έως τα µέσα του Μάρτη όπου έχει 
ολοκληρωθεί το παρόν έντυπο. 
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Εικόνα7.1 Επισκεψιµότητα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

 
 

Είναι ευνόητο η ανοδική πορεία του ιστότοπου και από τις παραπάνω τιµές αλλά και τα 
γραφήµατα.  Παρατηρεί κανείς την ανοδική πορεία του ηλεκτρονικού καταστήµατος από την αρχή 
της λειτουργίας του έως και σήµερα . Τον Ιανουάριο όπως φαίνεται οι συνολικές επισκέψεις ήταν 
2529, τον Φεβρουάριο φθάνουµε σε υπερδιπλάσιο νούµερο των 5463 επισκέψεων , ενώ µέχρι τα µέσα 
Μαρτίου οι επισκέψεις είχαν φθάσει στις 5210. Αν αναλύσει κανείς σε επισκέψεις/ανά ηµέρα 
καταλαβαίνει εύκολα πως για τον Ιανουάριο ο µέσος όρων ήταν 81.58 επισκέψεις την ηµέρα, τον 
Φεβρουάριο  195 επισκέψεις την ηµέρα, ενώ τον Μάρτιο 208,40 επισκέψεις την ηµέρα. 

Παράλληλα µπορεί κανείς να δει από τα στατιστικά που παρέχονται από την εταιρεία 
φιλοξενίας του website πως οι επισκέψεις τις καθηµερινές είναι περισσότερες από ότι τα 
Σαββατοκύριακα. Και αυτό συµβαίνει διότι τις καθηµερινές ο απλός επισκέπτης είναι περισσότερες 
ώρες στον υπολογιστή του παρά τα Σαββατοκύριακα που ίσως επιλέξει µια εκδροµή. 
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Στην επόµενη εικόνα µπορεί  να γίνει αντιληπτό αυτό που µόλις περιγράψαµε. 
 

 
Εικόνα 7.2 Επισκεψιµότητα ανά ηµέρα. 

 
 

*Με το γκρι background είναι ηµέρες Σαββάτο-Κυριακή του µήνα. 
 
 
 
 

Πέρα από τις επισκέψεις στο website , µε µαρτυρίες του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος , η επιχείρηση του έγινε γνωστή σε πολλά άλλα µέρη της Ελλάδος καθώς οι υποψήφιοι 
πελάτες έρχονταν σε επικοινωνία τηλεφωνικώς ορµώµενοι από το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Παράλληλα µε βάση τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος γίνονταν και συνεχίζουν 
να γίνονται και τηλεφωνικές παραγγελίες. 
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Τέλος το brand name της επιχείρησης , πάντα σύµφωνα µε τις µαρτυρίες του ιδιοκτήτη, έχει 
αρχίσει και γίνεται γνωστό και αποδεκτό στο καταναλωτικό κοινό , πράγµα το οποίο είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό µε βάση τις αρχές του marketing. 

Εκτός από τις επισκέψεις και την αναγνωσιµότητα της επιχείρησης, ας δούµε και τον σκοπό 
που κατασκευάστηκε το ηλεκτρονικό κατάστηµα, που δεν είναι άλλος από τις πωλήσεις. 
Έτσι λοιπόν, µε την έναρξη της λειτουργίας το ηλεκτρονικό κατάστηµα µέχρι σήµερα  έχει δεχθεί 26 
παραγγελίες . Μέρος από αυτές εµφανίζονται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 7.3 Συνολικές παραγγελίες καταστήµατος. 

 
 
*Τα ονόµατα και τα ποσά των παραγγελιών δεν διακρίνονται για ευνόητους λόγους. 
 

Από την ηµέρα έναρξης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µέχρι σήµερα ο ιδιοκτήτης έχει δει 
αύξηση του τζίρου του κατά 30% και αν σκεφθεί κανείς πως είναι ακόµα στην αρχή της λειτουργίας 
του , οι προοπτικές είναι πολύ καλές. 

Συµπερασµατικά τα οφέλη για τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία που επέλεξε να υλοποιήσει 
ηλεκτρονικό κατάστηµα για την επιχείρηση του είναι τα εξής : 

• Αύξηση τζίρου. 
• Αύξηση αναγνωρισιµότητας. 
• Επέκταση πελατολογίου πέρα της έδρας της επιχείρησης. 
• Πωλήσεις 24 ώρες το 24ώρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 
• Χαµηλότερο κόστος και χρόνο σε κάθε πώληση , αφού δεν χρειάζεται πωλητή ούτε χρόνο για 

να πείσει τον πελάτη να αγοράσει το προϊόν του. 
• Αµεσότερη επικοινωνία µε τους πελάτες εκφράζοντας επιθυµίες, παρατηρήσεις ακόµα και 

παράπονα για την επιχείρηση. 
• ∆ιαχείριση παραγγελιών και στατιστικών αυτών συγκρίνοντας παλαιότερα έτη και κάνοντας 

γενικότερα και άλλες αναλύσεις. 
 

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε πως ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι εµφανώς 
ευχαριστηµένος από αυτή του την επένδυση , όπου ήδη έχει κάνει απόσβεση και θα του αποφέρει 
σηµαντικά κέρδη στο µέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  
 

Παράρτηµα Α 
 

Στο παράρτηµα A  παρατίθεται  ενδεικτικά  κώδικας που είναι γραµµένος για συγκεκριµένες 
λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήµατος : 

Παρακάτω αναπτύσσεται ο κώδικας όπου γίνεται η ολοκλήρωση της παραγγελίας και 
µπορούµε να τον βρούµε στο αρχείο complete.tpl και στο path 
public_html/skins/onoma_template/customer/views/checkout.  

 
 
{* $Id: complete.tpl 8349 2009-12-03 09:42:19Z lexa $ *} 
 
{if $order_info.payment_method.instructions} 
<h2 class="subheader">{$lang.payment_instructions}</h2> 
<div class="wysiwyg-content"> 
 {$order_info.payment_method.instructions|unescape} 
</div> 
{/if} 
 
{* place any code you wish to display on this page right after the order has been placed *} 
{hook name="checkout:order_confirmation"} 
{/hook} 
 
{if $order_info && $settings.General.allow_create_account_after_order == "Y" && !$auth.user_id} 
<h2 class="subheader">{$lang.create_account}</h2> 
<form name="order_register_form" action="{""|fn_url}" method="post"> 
 <input type="hidden" name="order_id" value="{$order_info.order_id}" /> 
 
 {if $settings.General.use_email_as_login != "Y"} 
 <div class="form-field"> 
  <label for="user_login_profile" class="cm-required">{$lang.username}:</label> 
  <input id="user_login_profile" type="text" name="user_data[user_login]" size="32" 
maxlength="32" value="" class="input-text" /> 
 </div> 
 {/if} 
 
 <div class="form-field"> 
  <label for="password1" class="cm-required cm-
password">{$lang.password}:</label> 
  <input type="password" id="password1" name="user_data[password1]" size="32" 
maxlength="32" value="" class="input-text" autocomplete="off" /> 
 </div> 
 
 <div class="form-field"> 
  <label for="password2" class="cm-required cm-
password">{$lang.confirm_password}:</label> 
  <input type="password" id="password2" name="user_data[password2]" size="32" 
maxlength="32" value="" class="input-text" autocomplete="off" /> 
 </div> 
 
 <div class="buttons-container margin-top"> 
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  <p>{include file="buttons/button.tpl" but_name="dispatch[checkout.create_profile]" 
but_text=$lang.create}</p> 
 </div> 
</form> 
{/if} 
 
<div class="buttons-container clear{if !$order_info || 
!$settings.General.allow_create_account_after_order == "Y" || $auth.user_id} margin-top{/if}"> 
 <div class="float-left"> 
  {include file="buttons/continue_shopping.tpl" 
but_href=$continue_url|default:$index_script} 
 </div> 
 <div class="float-right"> 
  {if $order_info} 
   {if $order_info.child_ids} 
    {include file="buttons/button.tpl" but_text=$lang.my_order_details 
but_href="`$index_script`?dispatch[orders.search]=Search&period=A&order_id=`$order_info.child_i
ds`"} 
   {else} 
    {include file="buttons/button.tpl" but_text=$lang.my_order_details 
but_href="orders.details?order_id=`$order_info.order_id`"} 
   {/if} 
  {/if} 
  {include file="buttons/button.tpl" but_text=$lang.view_orders 
but_href="orders.search"} 
 </div> 
</div> 
 
{capture name="mainbox_title"}{$lang.order}{/capture} 
 
 
 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας όπου  εµφανίζεται ένα προϊόν  στον πελάτη και το 
βρίσκουµε στο αρχείο view.tpl και στο path /public_html/skins/ onoma_template 
/customer/views/products. 

 
{* $Id: view.tpl 9109 2010-03-17 13:05:37Z angel $ *} 
 
{script src="js/exceptions.js"} 
 
{capture name="val_hide_form"}{/capture} 
{capture name="val_capture_options_vs_qty"}{/capture} 
{capture name="val_capture_buttons"}{/capture} 
{capture name="val_separate_buttons"}{/capture} 
 
<div class="product-main-info"> 
{hook name="products:view_main_info"} 
 {include file="blocks/list_templates/details_page.tpl" product=$product show_sku=true 
show_rating=true show_old_price=true show_price=true show_list_discount=true 
show_clean_price=true details_page=true show_discount_label=true show_product_amount=true 
show_product_options=true hide_form=$smarty.capture.val_hide_form show_qty=true min_qty=true 
show_edp=true show_add_to_cart=true show_list_buttons=true but_role="action" 
capture_buttons=$smarty.capture.val_capture_buttons 
capture_options_vs_qty=$smarty.capture.val_capture_options_vs_qty 
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separate_buttons=$smarty.capture.val_separate_buttons show_add_to_cart=true 
show_list_buttons=true but_role="action" block_width=true} 
{/hook} 
 
{capture name="tabsbox"} 
 {foreach from=$blocks item="block" key="block_id"} 
  {if $block.properties.positions == "product_details"} 
   {assign var="tabs_capture_name" value="tab_`$block_id`"} 
   {capture name=$tabs_capture_name} 
    {block id=$block_id 
template=$block.properties.appearances|default:$block.properties.list_object no_box=true} 
   {/capture} 
   {assign var="nav_block_id" value="block_`$block_id`"} 
   {if $smarty.capture.$tabs_capture_name|trim} 
    {if $settings.Appearance.list_product_tabs == "Y"} 
     <h1 class="tab-list-
title">{$navigation.tabs.$nav_block_id.title}</h1> 
    {/if} 
   {/if} 
   <div id="content_block_{$block_id}" class="wysiwyg-content{if $hide_tab 
&& $settings.Appearance.list_product_tabs != "Y"} hidden{/if}"> 
    {$smarty.capture.$tabs_capture_name} 
   </div> 
   {if $smarty.capture.$tabs_capture_name|trim} 
    {assign var="hide_tab" value=true} 
   {/if} 
  {/if} 
 {/foreach} 
{/capture} 
 
{if $settings.Appearance.list_product_tabs == "Y"} 
 {$smarty.capture.tabsbox} 
{else} 
 {include file="common_templates/tabsbox.tpl" content=$smarty.capture.tabsbox 
active_tab="block_`$smarty.request.selected_section`"} 
{/if} 
</div> 
 
<div class="product-details"> 
</div> 
 
{capture name="mainbox_title"}{assign var="details_page" value=true}{/capture} 
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Παράρτηµα Β 
 

Στο δεύτερο µέρος του παραρτήµατος παρουσιάζονται χρήσιµες πληροφορίες για την 
κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήµατος , την παραµετροποίηση του, καθώς και την θεωρητική 
ανάπτυξη της πτυχιακής , µέσα από το εγχειρίδιο χρήσης του CS-Cart 
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Στο επόµενο κοµµάτι αποκτάµε µια πρώτη επαφή µε το CS-Cart και µαθαίνουµε κάποια 
χαρακτηριστικά του 
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Στην συνέχεια βλέπουµε την βασική δοµή του CS-Cart , όσο αφορά το front page του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος καθώς και την επιφάνεια εργασίας του διαχειριστή (administrator panel). 
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Στην συνέχεια παραθέτουµε ένα κοµµάτι από το manual το οποίο αφορά διάφορα FAG 
(συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις ), οι οποίες µπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια σε µερικά 
προβλήµατα που ενδέχεται να συναντήσει o web developer κατά την ανάπτυξη του project. 
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Παράρτηµα Γ 
 
Στο τρίτο παράρτηµα παρατίθονται οι συνολικά 21 διαφάνειες της παρουσίασης. Η 1η διαφάνεια 
περιλαµβάνει τα ενηµερωτικά στοιχεία για τη πτυχιακή εργασία.Ακολούθως οι διαφάνειες από 2 ως 7 
διαπραγµατεύονται το ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ στις επόµενες 5 διαφάνειες  γίνεται αναφορά στις 
δυναµικές σελίδες και στα CMS. Στις διαφάνειες από 13 ως 20 παρουσιάζεται το CS-Cart, ενώ στη 
τελευταία διαφάνεια µε ένα κλικ στην εικόνα “lampini” γίνεται σύνδεση µε την ιστοσελίδα του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Οι διαφάνειες φαίνονται στις παρακάτω εικόνες σε µορφή handouts. 
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