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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών. Το 1ο μέρος της αναφέρεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

για το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Η ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας έχει επιτευχθεί με την χρήση του πιο διάσημου CMS 

(Content Management System) για ανάπτυξη blog & εταιρικών ταυτοτήτων, το 

WordPress.  

Το 2ο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός πλήρους 

λειτουργικού ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση της πιο διαδεδομένης 

πλατφόρμας για ηλεκτρονικά καταστήματα, το Magento. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: WordPress, Magento, Web Development, Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis concerns the development of web applications and more 

specifically it consists of 2 parts. The 1st part is related to the development of a 

website for the Erasmus Office of the Piraeus University of Applied Sciences. The 

development of the website will be based on the use of the most used and well-

known CMS for blogs & organizations-companies’ identities, WordPress.  

The 2nd part of this thesis is focused on the development of a full functional 

electronic shop (e-shop) with the use of the most used and well known platform 

for electronic commerce, Magento. 

 

SCIENTIFIC FIELD: Web Applications Development 

KEYWORDS: WordPress, Magento, Web Development, e-Commerce 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1   Γενικό Μέρος 

  Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο-μέσο που έχει οδηγήσει 

στην αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθειών, των καθημερινών μας εργασιών 

αλλά και του τρόπου σκέψης μας.  

  

Αποτελεί επίσης την πλέων κύρια πηγή ενημέρωσής μας, τόσο σε πανελλήνιο 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι ανατρέχουμε σε αυτό για να ενημερωθούμε, 

να αποκτήσουμε νέες γνώσεις ή και δεξιότητες αλλά και για να 

κοινωνικοποιηθούμε. 

   Μια από τις μεγαλύτερες επιρροές στην καθημερινότητα μας εκτός από την 

ενημέρωση είναι και αυτή των αγορών. Οι ηλεκτρονικές αγορές (αγορές μέσω 

διαδικτύου), τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ραγδαία. Τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα (e-shops) προσφέρουνε εμπειρία αγορών υψηλού επιπέδου για τον 

χρήστη, προσφέροντας του αυτό που θέλει εύκολα, γρήγορα & τις περισσότερες 

φορές σε χαμηλή τιμή, χαμηλότερη και από ότι εάν ήταν σε ένα φυσικό κατάστημα 

και ψώνιζε.  

 

1.2   Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

    Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, 3 στα 10 άτομα, ηλικίας 16 – 74 ετων́, 

που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν κατά το 

Α ́ τρίμηνο του 2015 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθων́ ή 

υπηρεσιων́ μέσω του διαδικτύου. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που 

πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α ́ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται στο 

33,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% σε σχέση με το Α ́ τρίμηνο 2014. 

 

    Την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστων́ του διαδικτύου που 

πραγματοποίησαν το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθων́ 

μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση 83,7%, ενω ́ το ποσοστό για όσους δεν 
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έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθων́ μέσω του 

διαδικτύου, μείωση (28,9%) απο ́70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015 *.  

*Τα στοιχεία παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα του 2015 

[ ΕΛ.ΣΤΑΤ 2015] 

  Είναι  λοιπόν γεγονός ότι το retail shopping καθώς ψάχνει να ξαναβρεί την 

ταυτότητα του, δίνει δύναμη και κίνηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και ο 

καταναλωτής & ο επιχειρηματίας οδηγούνται σε μία win-win σχέση.  

 

   Για το 2016 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το «Εργαστήριο 

Ηλεκτρονικού επιχειρείν και Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» - 

ELTRUN με τίτλο «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2016 -  B-C»  παρατηρήθηκε 

συνολική αύξηση 5% που διασπάτε στις  παρακάτω επιμέρους αυξήσεις 

• Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες -+10% 

• Διαμονή σε καταλύματα  +9% 

• Εξαρτήματα & περιφερειακός εξοπλισμός +7% 

• Εισιτήρια (εκδηλώσεις) +6% 

• Ένδυση/Υπόδηση +6% 

Με καταληκτικό συμπέρασμα ότι 6/10 αγορές δηλαδή πάνω από το 80% των 

αγορών είναι σε ελληνικά e-shops. 

 

    Περεταίρω η Mastercard με τον χρήστη Masterindex αποκάλυψε την ισχυρή 

άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, με τις τάσεις να 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Εν τέλει αναμένετε αύξηση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 45% έως το 2018. 

Ακόμα αποκάλυψε ότι  ένας(1) στους τέσσερις (4) Ευρωπαίους  από 20 χώρες της 

ΕΕΑ (European Economic Area) με πρόσβαση στο διαδίκτυο αγόρασε προϊόντα 

και υπηρεσίες τουλάχιστον μία (1) την εβδομάδα για το 2016. 

Επίσης μας πληροφόρησε ότι μελλοντικά θα υπάρξει αύξηση και στην χρήση 

νέων τρόπων πληρωμών  που εισάγονται κατά καιρούς στις αγορές, όπως 

πληρωμές με  NFC τεχνολογία , (e-wallets) , (QR-Scanning ), (banking apps). 
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1.3 Αντικείμενο και στόχος της πτυχιακής εργασίας 

  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των 

τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στα  

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Συγκεκριμένα αναλύουμε 2 case studies, το 

1ο είναι η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με την χρήση του συστήματος “WordPress”, ενώ το 2ο είναι 

η ανάπτυξη & παραμετροποίηση ενός πλήρους ηλεκτρονικού καταστήματος (e-

shop) με την χρήση της πλατφόρμας “Magento”.  

 

 Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξεις τις τεχνικές γνώσεις και τις 

ικανότητες που πρέπει να έχει ένας τελειόφοιτος μηχανικός ηλεκτρονικών 

υπολογιστικών συστημάτων  για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και 

το πως πρέπει να οργανώνεται και εκτελείται τεχνικά το project.  

  

 

 

 

 

 

1.4 Η δομή της πτυχιακής εργασίας 

 

Στο κεφάλαιο 1 αναφέρονται γενικά ιστορικά στοιχεία & αναδρομικές 

πληροφορίες. Επίσης αναφέρεται και ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 2 βρίσκονται οι επεξηγήσεις και οι αναλύσεις των τεχνολογιών & 

όρων του διαδικτύου. 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται και επεξηγείτε το σύστημα WordPress & το project της 

δημιουργίας της ιστοσελίδας του γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται και επεξηγείτε η λειτουργία και η σημασία της 

πλατφόρμας  ”Okeanos”.  

Στο κεφάλαιο 5 βρίσκονται οι πληροφορίες και η ανάλυση της πλατφόρμας 

“Magento” & του project της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Τεχνολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου 

 

2.1 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου 

    Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε βαθύτερα την έννοια της ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών πρέπει πρώτα να μπορούμε κατανοήσουμε το 

θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από αυτές.  

    Περιγράφοντας την κάθε μία ξεχωριστά προσπαθούμε να δώσουμε ένα 

«όρισμα» το οποίο να είναι κατανοητό και στους μη έχοντες σχέση με τον 

επιστημονικό κλάδο της πληροφορικής.  

2.2 Φυλλομετρητής Ιστοσελίδων – Web Browser  

Ένας web browser ή αλλιώς ένα πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου (web), 

είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να προβάλλει και να 

αλληλοεπιδρά με κείμενα, εικόνες, βίντεο, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες που 

συνήθως είναι αναρτημένες σε κάποια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου.  

Ο web browser επιτρέπει στον χρήστη την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή 

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.  

Οι web browsers κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν γλώσσες μορφοποίησης 

(markup languages) όπως η html για την δομή τους. Σε πιο τεχνικό επίπεδο 

αναφερόμαστε στους web browsers σαν «λογισμικό πελάτη δικτυακού 

πρωτοκόλλου επιπέδου εφαρμογών HTTP».  

 

    Για την επέκταση των δυνατοτήτων των Web browsers υπάρχουν τα λεγόμενα 

«πρόσθετα στοιχεία», ονομαζόμενα και ως “add-ons/plu-ins”, τα οποία πρακτικά 

βελτιώνουν την χρηστικότητα τους, ενισχύουν την προστασία του χρήστη από 

πλευράς ασφάλειας. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα είναι αυτά τα οποία 

αποκλείουν από μια ιστοσελίδα της επίμονες «ενοχλητικές» διαφημίσεις ή τα 

εργαλεία προγραμματιστών τα οποία είναι ολοκληρωμένα πακέτα εργαλείων για 

developers που προσφέρουν δυνατότητες testing διαφόρων στοιχείων μιας 

ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής web.  
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2.3 Πρωτόκολλο TCP/IP   

    To TCP (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς) είναι ένα από τα σημαντικότερα 

πρωτόκολλα διαδικτύου. Βρίσκεται πιο πάνω από το πρωτόκολλο IP. Οι κύριοι 

στόχοι του είναι η αξιόπιστη αποστολή και λήψη δεδομένων, η μεταφορά 

δεδομένων χωρίς σφάλματα, αλλά και η σωστή σειρά στην παραλαβή των 

πακέτων. Το TCP Πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για αμφίδρομη επικοινωνία 

παντού. Πάρα πολλές υπηρεσίες βασίζονται πάνω στο TCP, μερικές από αυτές 

είναι το FTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων), το SMTP-Port:25 (Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ), το HTTP-Port:80  (γνωστό 

και ως υπηρεσίες web (WWW) ) και άλλα.  

 

 

2.4 Σύστημα DNS. 

    Το Σύστημα Ονομάτων Τομέων/Περιοχών (Domain Name System ή DNS) 

αποτελεί μια ιεραρχική υποδομή ονοματοδοσίας για τα δίκτυα των υπολογιστών. 

Τα δίκτυα υπολογιστών χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IP, το σύστημα DNS 

μπορεί να αντιστοιχεί τις διευθύνσεις IP σε ονόματα των υπολογιστών.  

Στην Ελληνική επικράτεια, ο οργανισμός που ρυθμίζει τα θέματα των ονομάτων 

του χώρου με κατάληξη .gr, είναι η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων). 

 

Το σύστημα DNS βασίζεται σε μια διανεμημένη βάση δεδομένων η οποία 

«λειτουργεί» στους servers του συστήματος και αποτελείτε από οργανωμένες σε 

δεντρική μορφή ζώνες DNS. 

Οι ζώνες DNS είναι βάσεις δεδομένων και οι εγγραφές DNS είναι τα δεδομένα. 

Μια ζώνη περιέχει όλες τις εγγραφές dns για ένα domain name. 

Οι servers χωρίζονται σε root επίπεδο, σε authoritative επίπεδο και σε caching 

επίπεδο. Ο κάθε ένας έχει τον δικό του σκοπό και εξυπηρετεί κάτι συγκεκριμένο. 

Οι authorative servers χωρίζονται και σε Masters – Slaves.  
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2.5 Γλώσσα προγραμματισμού PHP 

     Η php είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία ιστοσελίδων και 

εφαρμογών διαδικτύου. Μια σελίδα php πρέπει να επεξεργαστεί από έναν web 

server όπως ο Apache ή ο nGinx ώστε να παραχθεί το τελικό περιεχόμενο που θα 

σταλεί στους χρήστες είτε με πρόγραμμα περιήγησης (web browser), είτε θα 

μεταβιβάσει πληροφορίες ή δεδομένα σε κάποιο άλλο php script που θα εκτελεί 

κάποια λειτουργία. 

Η php ενδείκνυται επι το πλείστων για server-side scripting (προγραμματισμό) 

αλλά η λειτουργίες της τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί. Αποτελεί επίσης 

κυρίαρχη γλώσσα προγραμματισμού για τα μεγαλύτερα λογισμικά όπως το 

WordPress, το  Magento, Drupal, Moodle, το Joommla, το PrestaShop και άλλα. 

 

  

2.6 Σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων MYSQL 

    Η MySql είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο παγκόσμιος σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Είναι ένα Open-Source (RDBMS) σύστημα, το 

οποίο μπορούμε να το βρούμε και σε μικρές αλλά και σε κολοσσιαίες εφαρμογές ( 

αν και η χρήση  RDBMS συστημάτων σε μεγάλο όγκο δεδομένων δεν 

ενδείκνυται). 

 

2.7 Γλώσσα προγραμματισμού JAVASCRIPT 

    Η Javascript είναι μία διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού. 

Χρησιμοποιείται ευρέως για client-side προγραμματισμό λόγο των δυνατοτήτων 

της, ωστόσο η χρήσης της δεν περιορίζεται μόνο σε εφαρμογές εντός 

ιστοσελίδων.   

Από τις δυνατότητες της, μεγαλύτερη ίσως θεωρείται αυτή της υποστήριξης των 

διαφόρων framework (πλαισίων ανάπτυξης), όπως το node.js που έχουν κάνει 

την γλώσσα πλέων πιο δημοφιλή και για ανάπτυξη εφαρμογών από την πλευρά 

του server (server-side applications). 
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2.7.1  Βιβλιοθήκη jQuery.js  

H jQuery είναι μια γρήγορη, μικρή σε όγκο και ιδιαίτερα ευρέως γνωστή και 

εμπλουτισμένη βιβλιοθήκη για την γλώσσα προγραμματισμού Javascript.  

Είναι δημοφιλής γιατί προσφέρει πολύ εύκολη επεξεργασία και χρήση των 

‘events’, προσπέλαση της δομής μιας σελίδας HTML, animation & Ajax calls 

απλούστερα με easy-to-use API που υποστηρίζεται σχεδόν από όλους τους 

browsers. 

 

2.7.2 Βιβλιοθήκη Prototype.js 

H Prototype είναι ένα framework της γλώσσας προγραμματισμού Javascript, 

υψηλής σημασίας που διευκολύνει την δημιουργία δυναμικών εφαρμογών 

διαδικτύου λόγο της δύναμης του  να μπορεί να προσπελάσει το DOM εύκολα και 

γρήγορα, την δυνατότητα να παρέχει υψηλή και διαχρονική υποστήριξη στις 

τεχνικές AJAX και την αντικειμενοστραφή δομή του.  

 

 

2.8  Ajax (programming)     

 Το Ajax είναι ένα σετ από ολοκληρωμένες τεχνικές στο Web Development το οποίο 

χρησιμοποιώντας πολλές τεχνολογίες διαδικτύου από την πλευρά το πελάτη, είναι σε 

θέση να δημιουργήσει ‘ασύγχρονες’ εφαρμογές  διαδικτύου.  

  Χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Javascript μπορούμε να 

προσπελάσουμε το DOM να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να της 

αναδείξουμε μορφοποιώντας τες κανονικά όπως θα κάναμε και διαφορετικά με HTML + 

CSS. 

   Tο XHR αντικείμενο είναι σε θέση να μας δώσει μία μέθοδο για ανταλλαγή δεδομένων 

‘ασύγχρονα’ μεταξύ του server και της ιστοσελίδας χωρίς να χρειάζεται full-page reload. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3 Aνάπτυξη Ιστοσελίδας γραφείου Erasmus με το CMS 

WordPress. 

 

3.1   Εισαγωγή 

    Το Πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομά του από την αναγνωρισιμότητα του 

Προγράμματος Erasmus στο πλαίσιο των προηγουμένων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει 

στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους 

τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. 

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.  

Σκοπός του γραφείου είναι να εξυπηρετεί και να φέρνει εις πέρας όλες τις 

διαδικασίες τεχνικές & γραφειοκρατικές που σχετίζονται με την διεθνή κινητικότητα  

τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και των σπουδαστών.  

 

3.2 Ανάλυση έργου & αναγκών 

   Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη υλοποίησης μιας σωστά 

δομημένης  ιστοσελίδας η οποία θα μπορεί να παρέχει ενημέρωση και 

εξυπηρέτηση, στους φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους εισερχόμενους 

φοιτητές, στο εισερχόμενο προσωπικό αλλά και στο ίδιο το γραφείο! 

Τα specifications από το γραφείο ήταν συγκεκριμένα και τα προβλήματα που 

έπρεπε να λυθούν με το νέο σύστημα και αυτά αρκετά. 

 

• Ξεκάθαρη δομή 

• Αμεσότητα στην πληροφόρηση 

• Χώρος αναφοράς των εκδηλώσεων 

• Ενσωμάτωση Χρονολογίου με δυνατότητα υποστήριξης Πολυμεσικού 

Υλικού 

• Directory Listing των πανεπιστημίων που έχουν συνθήκες συνεργασίας με 

το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 
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• Responsive Design σε συσκευές 

• 2-γλωσσο περιεχόμενο 

 

Για την δημιουργία της ιστοσελίδας του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress. 

Το WordPress σαν leading solution στον τομέα της παροχής δυναμικού 

περιεχομένου καθίσταται απόλυτα αρμόζων για την χρήση του στην περίπτωση 

μας. 

Τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατόπιν επικοινωνίας με το γραφείο τα οποία 

έπρεπε να καλυφθούν και βοήθησαν στην επιλογή του WordPress για το στήσιμο 

της ιστοσελίδας είναι τα εξής: 

Α) Ανανέωση περιεχομένου με άρθρα & πληροφορίες δυναμικά 

Β) Χώρος ανάρτησης εκδηλώσεων – events 

Γ) Χώρος προβολής εικόνων (Image Slider) 

 

Σκοπός του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέσω τις ιστοσελίδας 

του είναι η έγκυρη και άμεση ενημέρωση φοιτητών αλλά και διδακτικού 

προσωπικού για την ευρωπαϊκή & διεθνή κινητικότητα. Ωστόσο η ενημέρωση 

αυτή εκτείνεται και στο επίπεδο των εισερχόμενων φοιτητών από διάφορα 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης προβάλλοντας έτσι την κάλυψη ακόμα μιας 

ανάγκης, αυτής της Δ) Πολύ-Γλωσσικότητας της ιστοσελίδας (Ελληνικά – 

Αγγλικά). 

 

3.3 Το σύστημα WordPress 

 

3.3.1 Εισαγωγή στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου «WordPress» 

    To WordPress είναι ένα open source CMS, το οποίο χρησιμοποιεί σχεσιακού 

τύπου βάση δεδομένων (MySQL) για την αποθήκευση πληροφοριών και είναι 

γραμμένο στην γλώσσα προγραμματισμού PHP. 

Το WordPress κυκλοφόρησε για 1η φορά το 2003 από τον Matt Mullenweg, από 

τότε ολόκληρη η κοινότητα προγραμματιστών και οι end-point users το 

αγκάλιασαν και έχει μετατραπεί στο πιο διάσημο λογισμικό για ανάπτυξη 

ιστοσελίδας.  
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3.3.2 H δομή και οι τεχνολογίες γύρω από το WordPress. 

 

Μία από τις κυρίαρχες λειτουργίες του είναι ότι είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. 

Η ειδική αρχιτεκτονική του για την αποδοχή συστήματος προτύπων (Template 

Themes) & πρόσθετων λειτουργιών (plug-ins) το καθιστά ιδανικό για να 

ικανοποιήσει μέχρι και τα πιο απαιτητικά specifications ενός project.  

 

Αναφερόμενοι σε μερικά από τα θετικά στοιχεία του μπορούμε να πούμε ότι είναι 

φιλικό προς το SEO, εύκολο στην διαχείριση και στην ανανέωση περιεχομένου, 

Optimized για mobile-tablet και έχει τεράστια κοινότητα προγραμματιστών που το 

στηρίζουν – αναπτύσσουν συνεχώς.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικ: 1  - Στατιστικό έκδοσης συστήματος WordPress 
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Στατιστικά στοιχεία σχετικά με ποια έκδοση του συστήματος WordPress οι 

χρήστες χρησιμοποιούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ: 2  - Στατιστικό της έκδοσης βάσης ΜySQL που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση 

«Χ» έκδοση WordPress 

 

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με ποια έκδοση της MySQL χρησιμοποιούν οι χρήστες 

που έχουν σύστημα WordPress. 
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Εικ: 3  - Στατιστικό έκδοσης γλώσσας php που χρησιμοποιούντε με το συστήμα 

WordPress 

 

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με ποια έκδοση της γλώσσας PHP χρησιμοποιούν οι 

χρήστες που έχουν σύστημα WordPress.  
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WordPress directory 

 

Ο κατάλογος του WordPress έχει μια πολύ συγκεκριμένη και απλουστευμένη 

ιεραρχική δομή. 

 

 

          

 

 

 

 

Εικ: 4  - Σχηματική αναπαράσταση της δομής αρχείων του WordPress 

 

          “Back-End Files”      Themes, Plug Ins, Uploads,        WordPress Core 

 

Αναλύοντας εις βάθος την δομή του καταλόγου των αρχείων του συστήματος 

Wordpress βλέπουμε ότι τα 3 sub-directories περιέχουν τα εξής αρχεία. 

Α) wp-admin – Περιέχει αρχεία που σχετίζονται με το back-end κομμάτι 

της εφαρμογής, δηλαδή με τα αρχεία του διαχειριστικού κομματιού του 

συστήματος. 

Β) wp-content – Περιέχει αρχεία που σχετίζονται με το front-end κομμάτι, 

δηλαδή αρχεία θεμάτων (css,js files), αρχεία πολυμέσων(εικόνες, βίντεο κλπ) 

αλλά και αρχεία ρυθμίσεων των προσθέτων (plug-ins). 

Γ) wp-core – περιέχει τα αρχεία του πυρήνα του συστήματος core που 

καθορίζει την γενικότερη λειτουργεία του CMS μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIR 

wp-content wp-admin wp-core 
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Διαχειριστικό WordPress 

 

 

Εικ: 5  - Διαχειριστικό Περιβάλλον του WordPress 

 

Το διαχειριστικό του συστήματος Wordpress απαρτίζεται από κάποια πολύ 

σημαντικά και βοηθητικά τμήματα. Έχουμε τις ενότητες των:  

• Άρθρων, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν άρθρα ή να 

επεξεργάζονται τα ήδη υπάρχοντα,  

• Των Πολυμέσων που οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν το πολυμεσικό 

υλικό τους (αρχεία ήχων, βίντεο, φωτογραφιών κλπ), 

• Των Συνδέσμων, 

• Των Σελίδων που οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν το στατικό 

περιεχόμενο τους ή να το επεξεργάζονται, 

• Των Σχολίων που μπορούν να αξιολογούν τα σχόλια στα άρθρα, 

• Την Επικοινωνία για να ελέγχουν της καταχωρήσεις των φορμών 

επικοινωνίας, 

• Των Μελών για την διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών, 

• Των Εργαλείων & των Ρυθμίσεων που έχουν σχέση με την τεχνική 

διαχείριση της ιστοσελίδας. 
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3.3.3  Ενσωμάτωση λειτουργιών στο WordPress για την Ιστοσελίδα του 

Erasmus Office. 

 

Επισκόπηση λειτουργιών της Ιστοσελίδας του γραφείου Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων: 

Η κεντρική σελίδα έχει custom-responsive layout το οποίο έχει κατασκευαστεί 

μόνο για το γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τις ανάγκες του. 

Συνολικά στην ιστοσελίδα υπάρχουν οι παρακάτω λειτουργίες για να καλύψουν τις 

ανάγκες του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

 

• Notification Bars 

Η συγκεκριμένη λειτουργεία επιτρέπει στον διαχειριστή της ιστοσελίδα να 

δημιουργήσει μπάρες από σημαντικά ενημερωτικά μηνύματα τα οποία 

εμφανίζονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. – Header Position 

• Accessibility widget 

Το Accessibility widget επιτρέπει την ομαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες 

• Calendar 

Το Calendar είναι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται οι 

εκδηλώσεις (πραγματοποιηθήσαντες και μη) 

• Contact Bank 

Το contact bank επιτρέπει την λήψη μηνυμάτων από τις φόρμες επικοινωνίας 

αλλά και την δημιουργία custom layout για την επικοινωνία. 

• Languages 

Το languages επιτρέπει την λειτουργία ενός πολύγλωσσου site, δηλαδή την 

υποστήριξη υλικού σε πολλές γλώσσες με διαφορετική δομή. 

• Custom Homepage Notification scrolling 

Το διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί  να προσθέσει &  να διαχειριστεί 

μηνύματα που επιθυμεί. Εμφανίζονται με την μορφή μικρού τίτλου, που μπορεί να 

συνδεθεί και με ενεργό σύνδεσμο (hyper-link) και εναλλάσσονται με εφέ.   
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3.3.4 Μελέτη UI/UX & Layout της Ιστοσελίδας 

Παρακάτω δίνετε το layout το οποίο δημιουργήθηκε με ενσωματωμένες τις 

απαραίτητες λειτουργίες. 

 

Επικεφαλίδα – Header 

Στατική πληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας, παρουσία “Quick 

Links” καθώς και δυναμικού τμήματος ενημέρωσης με μηνύματα. 

 

Εικ: 6 – Header της ιστοσελίδας του γραφείου Erasmus 

 

Μενού Πλοήγησης  

Περιέχει όλα τα απαραίτητα πατρικές επιλογές και από κάτω τα παιδιά του για την 

σωστή πλοήγηση του χρήστη στην σελίδα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το μενού 

είναι τύπου «Dropdown» και ενεργοποιείται με action “On-Hover”  - (κίνηση 

κέρσορα πάνω από την επιλογή). 

 

 

Εικ: 7  - Menu πλοήγησης της ιστοσελίδας του γραφείου Erasmus 
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Τμήμα Εκδηλώσεων 

Έχει μορφή 2 Columns with right bar  

 

Εικ: 8  - Τμήμα Εκδηλώσεων της ιστοσελίδας του γραφείου Erasmus 

 

Κεντρικό μέρος αρχικής σελίδας 

Το main body έχει 2 ενότητες ενημερώσεις οι οποίες είναι και οι δύο δυναμικές. 

 

Οι Ανακοινώσεις Γραφείου είναι  λειτουργία carousel,  υποστηρίζουν άρθρα χωρίς 

κάποιο όριο, εμφανίζονται 3 στον χρήστη κάθε φορά. Τα υπόλοιπα εμφανίζονται ή 

αυτόματα με auto-play ή με interaction του χρήστη χρησιμοποιώντας τα βελάκια 

(δεξιά - αριστερά). 

Τα τελευταία νέα είναι λειτουργία carousel η οποία εμφανίζει 2 άρθρα / φορά. 

 

Εικ: 9  - Κύριο μέρος της κεντρικής σελίδας του γραφείου Erasmus. 
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Κεντρικός Slider 

Κάτω από το μενού πλοήγησης υπάρχει ο κεντρικός slider ο οποίος φιλοξενεί τα 

κεντρικά banners της ιστοσελίδας. 

 

 

Εικ: 10  - Κεντρικός Slider της ιστοσελίδας του γραφείου Erasmus 

 

 

 

 

Accessibility Panel 

 

Στην δεξιά πλευράς της οθόνης υπάρχει μόνιμα το κουμπί ενεργοποίησης των 

λειτουργιών για άτομα με «ειδικές ικανότητες».  

 

Εικ: 11  - Accessibility Panel 

 

Πατώντας το κουμπί εμφανίζονται οι επιλογές που τα άτομα μπορούν να 

επιλέξουν για να προσαρμόσουν την ιστοσελίδα ώστε να έχουν πρόσβαση στο 
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υλικό. 

 

Εικ: 12  - Accessbility Panel expanded (ενεργοποιημένο) 

 

Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. είναι πρωτοπόρο ίδρυμα στην διοργάνωση δράσεων, 

ενημερώσεων, εκδηλώσεων καθώς και στην συμμετοχή ανταλλαγών φοιτητών με 

«ειδικές ικανότητες», μια τέτοια λειτουργεία  ήταν απαραίτητη να υπάρχει στην 

καινούργια ιστοσελίδα για να αναδειχθεί το πόσο κοντά είναι το γραφείο 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε αυτά τα άτομα. 

 

POP UP Ενημέρωσης. 

 

Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης μας, με το που συνδεόμαστε υπάρχει χώρος 

ενημερωτικού περιεχομένου που μπορεί να καλύψει εξωτερικές διαφημίσεις 

δράσεων. Για  φέτος επιλέχθηκε η διαφήμισης της δράσης του εορτασμού των 30 

χρόνων επιτυχίας του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 



Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με την χρήση Content Management Systems. 

                                                                                                                                                  
 Κωνσταντίνος Ι. Ντούτσος -Οικονόμου   32 

 

 

 

Εικ: 13  - Ενημερωτικό μήνυμα σε μορφή pop-up για την κεντρική σελίδα. 
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Κεφάλαιο 4 

4. Okeanos IaaS & Web Server Setup 

 

4.1 Σύντομη εισαγωγή στον Okeano 

 

Εικ: 13  - Επίσημο logo της υπηρεσίας `Okeanos` 

 

Ο Ωκεανός είναι ένα σχετικά καινούργιο IaaS Service (Internet As A Service) που 

διανείμει production - quality υπηρεσίες στην Ελληνική Ακαδημαϊκή & Ερευνητική 

κοινότητα. Σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε & υποστηρίζεται από το GRNET (Ελληνικό 

Ερευνητικό & Τεχνολογικό Δίκτυο). Στον Ωκεανό φοιτητές, καθηγητές & ερευνητές 

έχουν πρόσβαση σε δικτυακές, υπολογιστικές & αποθηκευτικές δομές & 

υπηρεσίες.   

Τεχνικά ο Ωκεανός είναι βασισμένος στο Synnefo. 

 

4.1.1 Σύντομη εισαγωγή στο Synnefo 

 

Εικ: 14  - Eπίσημο logo της υπηρεσίας `Synnefo` 

 

To Synnefo είναι ένα open-source cloud stack γραμμένο σε Python το οποίο 

παρέχει υπηρεσίες όπως υπολογιστική, Δϊκτυο, Αποθήκευση κλπ.  

 

 

Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας για την ανάπτυξη του δεύτερου μέρους 

της αιτήθηκα χρήση ενός VM (εικονικού μηχανήματος), το οποίο τρέχοντας την 

διανομή CENTOS 6 του λειτουργικού συστήματος LINUX και θα χρησιμοποιηθεί 

σαν “web server”. 

 

Το μηχάνημα μας έχει 2 επεξεργαστικούς πυρήνες, 6GB μνήμης RAM & 60GB 

αποθηκευτικού δίσκου. 
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Εικ: 15  - Τεχνικά στοιχεία hardware της εικονικής μηχανής που χρησιμοποιούμε ως web 

server. 

 

4.2 Server Setup – Configuration – Optimization 

 

Για να φιλοξενήσουμε το e-shop που θα κατασκευάσουμε χρειαζόμαστε έναν 

server.  

Έτσι λοιπόν βασισμένοι στις υπηρεσίες του Οκεανού θα στήσουμε τον web server 

μας με λειτουργικό Linux που θα έχει την διανομή CENTOS 6. 

 

Εικ: 16  - Επίσημο logo της διανομής CentOS για το λειτουργικό Linux. 

 

H διανομή CENTOS των Linux είναι μια open-source διανομή και χρησιμοποιείται 

από εκατομμύρια system administrators σε όλο τον κόσμο με πιο κοινή 

υλοποίηση αυτή του web hosting. 

Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία εγκατάστασης της «Εικόνας» του 

μηχανήματος στην πλατφόρμα του Οκεανού είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην 

παραμετροποίηση του. 

 

    Ξεκινώντας και κάνοντας boot το μηχάνημα μας το πρώτο βήμα είναι η 

κατάλληλη ενημέρωση του  

Server μας ώστε να βεβαιωθούμε ότι τρέχουμε την πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό 

χρειάζεται και από πλευρά ασφαλείας αλλά και από πλευράς compatibility καθώς 

θέλουμε να εγγυηθούμε την πλήρη λειτουργεία των διαφόρων extensions & 

modules που θα κουμπώσουν πάνω στον server μας. 
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Μετά την αναβάθμιση του server μας σειρά έχει η εγκατάσταση του κατάλληλου 

control panel για την πιο εύκολη διαχείριση του linux server μας. 

 

Το control panel είναι ένας χώρος που οπτικοποιούνται διάφορες διαδικασίες που 

είναι ικανός να κάνει ο server μας.   

 

Τα υπέρ της χρήσης κάποιου control panel συνοπτικά μετριάζονται στα 

παρακάτω: 

 

    Α) Ασφάλεια 

(Εύκολη διαχείριση FIREWALL – RULES – EXCEPTIONS) 

    Β) Ταχύτητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών  

( Stop – Start – Restart Web Server ) – ( Stop – Start – Restart DB Servers ) 

    Γ) MAIL MANAGEMENT 

( Εύκολη διαχείριση e-mail accounts – προσθήκη/διαγραφή) – Advanced Setup 

    Δ) DNS MANAGEMENT 

(Eύκολη διαχείριση ονοματοδοσίας & διαχείρισης ζωνών DNS ) 

 

Στην περίπτωση εξέτασης του case μας και λόγο του ότι η ανάπτυξη του web 

server μας είναι για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της πτυχιακή εργασίας δεν 

επιλέγουμε κάποιο από τα μεγάλα και γνωστά με licence control panel (CPANEL, 

PLESK), αλλά το Vesta Panel. 
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Vesta Panel. 

 

Εικ: 17  - Επίσημο logo του προγράμματος Vesta. 

 

Το Vesta Panel είναι ένα ανοιχτό – δωρεάν control panel το οποίο παρέχει εύκολη 

– γρήγορη – και δυνατή διαχείριση hosting servers. 

 

Εικ: 18  - Cron Management Tab του Vesta Panel 

 

Εικ: 19 – User Management Tab του Vesta Panel 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. MAGENTO 

 

5.1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα Magento. 

 

Εικ: 20  - Επίσημο logo του συστήματος Magento 

 

To Magento είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες για την ανάπτυξη 

καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι ένα open-source σύστημα γραμμένο 

σε PHP. Το Magento χρησιμοποιεί σύστημα [RDBMS] MySql/MariaDB, η κύρια 

γλώσσα προγραμματισμού του είναι η PHP όπως προαναφέρθηκε και έχει 

ενσωματωμένα στοιχεία του Zend Framework.  

Οι αρχές του object-oriented (αντικειμενοστραφή) προγραμματισμού καθώς και η 

εφαρμογή της M-V-C (Model-View-Controler) αρχιτεκτονικής το καθιστούν ένα 

από τα πιο δυνατά εργαλεία για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Η έκδοση 1.x του magento χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη PROTOTYPE.JS για το 

front-end κομμάτι της, ενώ στην έκδοση 2.x εισάχθηκε η βιβλιοθήκη 

KNOCKOUT.JS φέρνοντας τρομερές αλλαγές σε επίπεδο τεχνικής caching, UX, 

αλλά και optimization. 

 

Ενδεικτικά brands σε παγκόσμιο επίπεδο που χρησιμοποιούν Magento για κάποιο 

operation τους.  

Coca-Cola, Burger King, Fraport, NCare,  
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5.2   Αρχή λειτουργίας της αρχιτεκτονικής M-V-C  

 

Είναι ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού, το οποίο διαιρεί μια δεδομένη 

εφαρμογή σε 3 συσχετισμένα και συνδεδεμένα κομμάτια ώστε να μπορέσει να 

διαχωρίσει τις εσωτερικές αναπαραστάσεις των πληροφοριών από τους τρόπους 

όπου οι πληροφορίες δίνονται-αναπαρίστανται  από χρήστη προς χρήστη.     

Στην αρχή χρησιμοποιούνταν για desktop GUI’s - (Γραφικά Περιβάλλοντα Χρήστη 

εφαρμογών υπολογιστή), ωστόσο στην συνέχεια έχει πιο δημοφιλές για την 

σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου αλλά και κινητών.  

Τα 3 μέρη της  MVC αρχιτεκτονικής είναι το Model, το View και o Controller.  

1. Ο Controller στέλνει updates  και εντολές στο Model αλλά μπορεί να 

στείλει και εντολές ώστε να γίνει αντίστοιχη αναπαράσταση δεδομένων του 

Model μέσω του View. 

2. Το Model ειδοποιεί τον Controller και τα Views , όταν υπάρχει αλλαγή στα 

δεδομένα, ώστε να επιτρέπει στα views να ενημερώσουν την γραφική 

απεικόνιση.  

3. Το View αναπαριστά με γραφικό τρόπο το νέο αποτέλεσμα στον χρήστη 

βασισμένος της αλλαγές από το Model. 

 

Εικ: 21  - Σχεδιαστική Αναπαράσταση της MVC αρχιτεκτονικής στο Magento από το 

βιβλίο magento php developer's guide Allan MacGregor. 
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5.3    EAV model structure & Magento database layout 

 

Η ονομασία της δομής του μοντέλου EAV προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων  

“Entity”,  “Attribute “, “Value”.  Εκτός από την σύντομη ονομασία EAV το μοντέλο 

αυτό είναι και γνωστό ως «Open Schema».  

 Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται σε 

συστήματα τα οποία έχουν προδιαγραφές για scalability (επιδεκτικό διεύρυνσης). 

      Όταν αναφερόμαστε στο Entity τότε μιλάμε για ένα πελάτη, μία κατηγορία ή 

ένα προϊόν. 

       Όταν αναφερόμαστε στο Attribute τότε εννοούμε κάποιο χαρακτηριστικό του 

Entity. Για παράδειγμα ένα attribute για ένα προϊόν μπορείτε να είναι το χρώμα, το 

μέγεθος ή το σχήμα. 

       Στο Value αναφερόμαστε στην αξία του Attribute που έχει ένα Entity. Για 

παράδειγμα το χρώμα μπορεί να έχει αξία ( τιμή ) κόκκινο, το κόστος μπορεί να 

έχει αξία («τιμή») 25$. 

   Παίρνοντας σαν παράδειγμα την δημιουργία ενός νέου προϊόντος 

απλουστευμένα έχουμε 3 πίνακες. Δηλαδή κάθε προϊόν έχει ένα μοναδικό id. 

Κατά την δημιουργία του προϊόντος επιλέγουμε κάποια χαρακτηριστικά για αυτό 

και στην συνέχεια συμπληρώνουμε τις τιμές για αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει 

το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

Εικ: 22  - Σχηματική αναπαράσταση απλουστευμένης λειτουργίας του EAV Model. 
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5.4     Δομή του Μagento 1 

Τα αρχεία τα οποία θα συναντήσουμε στην κύριο (master) directory μιας 

εγκατάστασης Magento περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω 

 

• To αρχείο .htaccess – το περιέχει mod_rewrite κανόνες, οι οποίοι είναι 

απαραίτητοι για Search Engine Friendly URLs, δηλαδή url’s φιλικά προς τις 

μηχανές αναζήτησης ώστε να έχουμε καλό indexing score.  Επίσης μέσα 

σε αυτό βρίσκονται οδηγίες για τον web server μας και για τα directories 

μας που βοηθούν στην βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης της ιστοσελίδας 

μας (e-shop). 

 

• 404 (directory) – O φάκελος αυτός περιέχει το template της εμφάνισης της 

«404 – Δεν βρέθηκε» σελίδας του Magento. 

 

• app (directory) – Ο φάκελος αυτό είναι ο πιο σημαντικός. Περιέχει τα αρχεία 

των modules, του θέματος, τα αρχεία της μετάφρασης καθώς και των 

ρυθμίσεων. Επίσης περιέχει τα αρχεία της εγκατάστασης αλλά και τα 

αρχεία του default θέματος του διαχειριστικού. 

 

• cron.php – Για το συγκεκριμένο αρχείο πρέπει να σεταριστεί cron job. 

        «Το cron job είναι μια χρονικά προγραμματισμένη διεργασία για unix-

like συστήματα.» 

 Η εκτέλεση του αρχείου σε προγραμματισμένο χρονικό διάστημα 

διασφαλίζει ότι το πολύπλοκο σύστημα caching του Magento δεν θα 

επηρεάσει το performance της ιστοσελίδας. Το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο 

για μια πληθώρα πραγμάτων όπως αποστολή προγραμματισμένων 

newsletter, follow-up emails, order emails, εφαρμογή προγραμματισμένων 

κανόνων έκπτωσης κλπ. 

 

• loader (directory) – Αυτός είναι ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων του 

web downloader.This is the storage of the web downloader files. They are 

used for the installation and upgrade of Magento through your browser; 

 

• index.php – Το main index αρχείο του Magento; 

 

• js (directory) – Περιλαμβάνει τα pre-compiled libraries του κώδικα 

JavaScript που συμπεριλαμβάνονται στο Magento 

 

• lib (directory) – Ο core code του Magento βρίσκεται σε αυτόν τον φάκελο. 

Περιέχει όλες τις PHP libraries που χρειάζεται για να λειτουργήσει. 
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• media (directory) – Αυτός ο φάκελος περιέχει όλα τα media αρχεία της 

εγκατάστασης του Magento μας. Εικόνες, thumbnails, ανεβασμένες εικόνες 

προϊόντων. Χρησιμοποιείται επίσης και σαν container για να κάνουμε 

import  (μαζική εισαγωγή εικόνων) μέσω εργαλείων. 

 

• pkginfo (directory) – Περιέχει τα αρχεία που σχετίζονται με τις πληροφορίες 

σχετικά με την αναβάθμιση των modules. 

 

• report (directory) – Αυτός ο φακέλος παρέχει τις πληροφορίες των Magento 

errors reports; 

 

• skin (directory) – Εδώ βρίσκονται τα αρχεία του θέματος – οι φωτογραφίες 

– τα Javascript αρχεία, τα CSS αρχεία. Επίσης μπορούμε να βρούμε 

αρχεία απώ την εγκατάσταση καθώς και από το θέμα του διαχειριστικού. 

 

 

• var (directory) – Εδώ περιέχονται τα sessions, τα αρχεία της μνήμης 

Cache, database backups, data exports & cached error reports. 

 

 

Τα αρχεία του σχεδιαστικού πακέτου περιέχονται στους φακέλους : 

 

• app/design/frontend/default/YOUR_TEMPLATE_NAME/layout/   

 - XML Αρχεία υπεύθυνα για το layout. 

• /app/design/frontend/default/YOUR_TEMPLATE_NAME/template/       

 - .php - .phtml αρχεία για τα απαραίτητα blocks και την τελική δομή. 

• /skin/frontend/default/YOUR_TEMPLATE_NAME/      

 - αρχεία CSS, Javascript, Εικόνες & Βίντεο. 
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5.5 Magento Backend System 

 

5.5.1 Εισαγωγή στο περιβάλλον διαχείρισης 

 

Το βασικό περιβάλλον διαχείρισης του Magento 1 Community Edition (Open 

Source – FREE) είναι από τα πιο αναλυτικά και «πλούσια» σε χρηστικότητα 

περιβάλλοντα διαχείρισης. 

 

Έρχεται με 9 βασικές επιλογές οι οποίες αναλύονται και περιγράφονται 

παρακάτω: 

1. Dashboard 

Το dashboard είναι υπεύθυνο για την ανάδειξη κάποιων βασικών στατιστικών 

στοιχείων για την γρήγορη ενημέρωση του διαχειριστή. Μερικές από τα στοιχεία 

που δείχνει είναι ‘’Lifetime Sales”, “5 Last Orders”, “Top 5 searches” κ.α. 

 

2. Sales 

Στην ενότητα Sales διαχειριζόμαστε της παραγγελίες και την κατάσταση τους, τα 

αποδεικτικά πληρωμής, τα αποδεικτικά αποστολής, τα αποδεικτικά 

υπαναχωρήσεων, όρους χρήσης & πληρωμών, καθώς και το σύστημα απόδοσης 

φόρων, τις κλάσεις-ζώνες της φορολογίας κλπ.  

 

3. Catalog 

Ο κατάλογος είναι υπεύθυνος για ένα από τα κυριότερα κομμάτια του e-shop αυτό 

των προϊόντων.  Μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες που υπάρχουν στο e-shop 

μας, να τις επεξεργαστούμε ή να δημιουργήσουμε νέες, μπορούμε να δούμε τα 

προϊόντα που υπάρχουν στο e-shop μας να τα επεξεργαστούμε, να τα 

διαγράψουμε ή να προσθέσουμε νέα.  

 

Επίσης στην ενότητα κατάλογος υπάρχουν και άλλες επιλογές  όπως για 

παράδειγμα η δημιουργία “custom url rewrites” δηλαδή προσαρμοσμένες 

ανακατευθύνσεις συνδέσμων μέσα από την πλατφόρμας μας και όχι σε επίπεδο  
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server ώστε να βοηθάει στο “Search Engine Optimization” του e-shop μας, η 

επισκόπηση των αξιολογήσεων των προϊόντων μας από τους χρήστες, η 

διαχείριση των χαρακτηριστικών και των συνόλων των χαρακτηριστικών που 

χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, καθώς και η δημιουργία Google sitemaps που 

είναι απαραίτητη λειτουργία για την ευρετηρίαση της ιστοσελίδας μας στην μηχανή 

αναζήτησης της Google. 

 

4. Customers 

Στην ενότητα customers μπορούμε να διαχειριστούμε τους εγγεγραμμένους 

πελάτες της επιχείρησης μας, να επεξεργαστούμε τα στοιχεία τους, να 

προσθέσουμε καινούργιους ή να εξάγουμε όλη την λίστα σε διαφορετικές μορφές 

αρχείων. Επίσης μπορούμε να παρακολουθήσουμε live ποιοι πελάτες της 

επιχείρησης μας είναι συνδεδεμένη και εξερευνούν το e-shop μας, περαιτέρω 

έχουμε την δυνατότητα και να διαμορφώσουμε ειδικά “group” πελατών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες, 

περιορισμένη πρόσβαση, παρουσίαση διαφορετικών τιμών, και φορολογικών 

αποδόσεων και άλλα. 

 

 

5. Promotions 

   Στα Promotions βρίσκουμε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τους κανόνες καταλόγου και 

τους κανόνες καλαθιού. 

  Οι κανόνες καταλόγου πραγματοποιούν εκπτώσεις στα προϊόντα βάση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που ορίζονται κατά την δημιουργία τους.  

   Οι εκπτωτικές τιμές αναγράφονται και εμφανίζονται στην σελίδα καταλόγου        

( catalog-list ) αλλά και στην προϊοντική σελίδα (product-page).  Συνήθως 

χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες τύπου FLASH SALES, Clearance, 

BLACK FRIDAY, Εμπορικές Εκπτωτικές Περιόδους και άλλες αρκετές που 

επηρεάζεται μαζικά ο κατάλογος.   

   Οι κανόνες καλαθιού από την άλλη εφαρμόζονται στο καλάθι όπως μαρτυρά και 

το όνομα τους αυτόματα ή με την χρήση κωδικού. Ο διαχειριστής διαλέγει τις 

συνθήκες τις οποίες θα ενεργοποιήσουν τον κανόνα της έκπτωσης και θα 

εφαρμοστεί στα προϊόντα στο καλάθι του πελάτη πριν προχωρήσει στην 

πραγματοποίηση των αγορών του (checkout). 
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6. Newsletter 

Στην περιοχή των Newsletter βρίσκουμε πληροφορίες που αφορούν τους 

εγγεγραμμένους χρήστες στο Newsletter του e-shop, τα templates που 

απευθύνονται για τις διάφορες προωθητικές ενέργειες και άλλα. 

 

7. CMS 

Στο CMS συναντούμε 4 κομμάτια από τα οποία τα 2 είναι τα κυριότερα στο e-shop 

μας.  

Έχουμε τα Pages (Σελίδες), τα Static Blocks (Στατικά Τμήματα), τα Widgets και τα 

Polls (ψηφοφορίες). 

 

CMS Pages 

Μέσα στις σελίδες ο  χρήστης μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο για το e-shop 

που. Οι σελίδες απευθύνονται κυρίως για ενημερωτικό περιεχόμενο αλλά τεχνικά 

έχουν την υποδομή να συμβάλουν στην ανάπτυξη του e-shop. Δέχονται shortcuts 

κώδικα που μας επιτρέπουν να καλέσουμε μέσα τους αρχεία .phtml (που 

περιέχουν δηλαδή κώδικα php + html) & κώδικα xml για την διαμόρφωση του 

layout. 

Για παράδειγμα η κεντρική σελίδα ενός  e-shop είναι μια CMS Page η οποία έχει 

included είτε κάποιο .phtml αρχείο – το οποίο περιέχει την δομή της – ή είναι 

στημένη καλώντας με shortcodes Static Blocks (Στατικά Τμήματα). 

 

Static Blocks 

Τα στατικά τμήματα δίνουν την δυνατότητα στον admin να τοποθετήσει μικρά 

κομμάτια κώδικα html όπου αυτός χρειάζεται στο e-shop. Είναι πολύ χρήσιμα για 

στατικά μηνύματα και προωθητικές ενέργειες που δεν αλλάζουν όλη την ώρα αλλά 

ανά χρονικά διαστήματα και δίνουν την δυνατότητα στον διαχειριστή του e-shop 

να τα αλλάξει ακόμα και μόνος του χωρίς την βοήθεια κάποιου τεχνικού ή 

προγραμματιστή. 
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8. Reports 

Στην ενότητα Reports υπάρχουν διάφορα reporting sections για το e-shop. To 

Magento από μόνο του δίνει μία ευρεία γκάμα πληροφοριών όπως τα 

πραγματοποιηθέντα  ”add2carts”, “coupons used”, αγορές, συνολικές αγορές, και 

άλλα πολλά. 

 

 

9. System 

Η επιλογή System «κρύβει» ένα dashboard από δικές τις επιλογές που αφορούν 

την λειτουργία του e-shop. Μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις είναι το Design 

(επιλογή πακέτων & θεμάτων για το front-end κομμάτι), ρυθμίσεις για το “SEO”, 

για τα “Cookies”, για τα “Cron Jobs”, ρυθμίσεις για τους πελάτες,  τα “Mail 

Settings”, τα “Transaction Mails”, και άλλες διάφορες λειτουργίες που βοηθούν 

στην ομαλή λειτουργία του e-shop. 

 

 

 

 

 

5.5.2 Πρόσθετες λειτουργίες (Extensions) στο Magento 

  Όπως κάθε μεγάλη πλατφόρμα ή σύστημα που σέβεται τον εαυτό του 

υποστηρίζει τις επεκτάσεις πάνω σε αυτό έτσι και το Magento έχει ένα από τα πιο 

οργανωμένα και ακριβοπληρωμένα σε λειτουργίες “Marketplace for Extensions”.  

Δωρεάν ή επί πληρωμή οι χρήστες έχουν δικαιώματα να εγκαταστήσουν 

επεκτάσεις πάνω στο e-shop τους που δίνει πρόσθετες λειτουργίες από αυτές 

που έρχεται αρχικά το Magento στην “Vanilla” έκδοση του. 

H δομή για την δημιουργία ενός τέτοιου extension είναι θεωρητικά κατανοητή 

ωστόσο στην πράξη η δημιουργία του απαιτεί πολύ καλές γνώσεις και ως προς 
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την δομή που χρειάζεται για να λειτουργήσει και ως προς τον προγραμματισμό 

του. 

    Προσεγγίζοντας πιο βαθιά τις προϋποθέσεις για την δημιουργία και λειτουργία 

ενός τέτοιου extension έχουμε τα εξής: 

 Ένα extension περιέχει ένα βασικό config.xml αρχείο το οποίο γνωστοποιεί στο 

Magento που βρίσκονται τα υπόλοιπα αρχεία του, ποια είναι η έκδοση του αλλά 

και ποια events πρέπει να παρακολουθεί. 

Event Observer 

Μέσα στο config.xml αρχείο μας περιέχετε η δήλωση του Event Observer μας ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή εκτέλεση της λειτουργίας του extension 

χωρίς να χρειαστεί να παρακάμψουμε ή να επεξεργαστούμε core τύπου αρχεία. 

Model Directory 

Μέσα στον Event Observer που αναφέραμε προηγούμενός υπάρχει μία αναφορά 

στο φάκελο για το μοντέλο που χρησιμοποιείται από το extension.  

 Observer Model 

Όταν εκτελείται ένα Event αμέσως αρχικοποιείται και εκτελείται το model το οποίο 

περιέχει τα πράξη που θα εκτελέσει το extension μας. 

 

  Άλλα αρχεία τα οποία περιέχονται στην δομή τους είναι ο φάκελος sql – είναι 

υπεύθυνος για την δημιουργία των κατάλληλων πινάκων στην βάση κατά την 

διαδικασία του setup -, o helper – βρίσκονται όλα τα methods που θα 

χρησιμοποιήσει το e-shop για τις λειτουργίες - , το Block – ο φάκελος αυτός είναι 

συνδεδεμένος με το view της αρχιτεκτονικής MVC. Διευθετεί τα models με τα 

template files -, και οι Controllers – παριστάνουν όλη τα business logic actions 

για το κάθε request ( dispatch(), preDispatch(), postDispatch() methods ). 
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5.6 Κατασκευάζοντας το e-shop 

 

Layout Before 

 Ξεκινώντας παραθέτουμε το αρχικό layout προς σύγκριση μιας αρχικής 

εγκατάστασης Magento. 

 

Εικ: 24  - Κεντρική σελίδα ενός magento e-shop αμέσως μετά την εγκατάσταση. 

 

Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε ένα ολοκληρωμένο responsive layout 

με όλους το σωστούς κανόνες UI/UX Design σε επίπεδο έτοιμο προς 

παράδοση  στον πελάτη.  

To Magento χρησιμοποιεί το framework Zend, επομένως η ανάπτυξη του 

e-shop μας εκτός από την χρήση των γλωσσών Html, Css & Javascript 

(JQuery – Prototype) για το front-end κομμάτι απαιτεί και την χρήση της 

γλώσσας PHP για τις core & back-end λειτουργίες.  
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       Layout After 

 

 Συνοπτική αναφορά πραγματοποιθέντων αλλαγών: 

 Customized Homepage – Δημιουργία κεντρικής σελίδας με τα παρακάτω 

στοιχεία κατά σειρά. 

1. Message Bar – Ειδοποιητική μπάρα ενημερώσεων 

2. Shopping Cart – Καλάθι Αγορών 

3. Menu – Κεντρικό μενού πλοήγησης τύπου “Mega Menu” 

4. Homepage Slider – Κεντρικός Slider  

5. Static Block Banners – Στατικά τμήματα CMS που περιέχουν 

banners 

6. Product Carousels – Carousel προϊόντων για την κεντρική σελίδα 

7. Footer – Πληροφορίες e-shop 

8. UX Optimization ( εικαστική βελτιστοποίηση ) 

 

Στην List Page (Σελίδα Καταλόγου) οι αλλαγές αναφέρονται ως εξής: 

1. 2 & 3 Grid Product View 

2. Breadcrumbs 

3. Layered Navigation Filtering System (Δυναμική Τμηματική Πλοήγηση 

Καταλόγου με Φίλτρα) 

4. Ajax Scrolling 

5. UX Optimization (εικαστική βελτιστοποίηση) 

 

Στην Product Page (Σελίδα Προϊόντος) οι αλλαγές αναφέρονται ως εξής: 

1. Related Products Section 

2. Ajax Add2Cart feature 

3. Breadcrumbs 

4. UX Οptimization (εικαστική βελτιστοποίηση) 
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