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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία µε Θέµα: «Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρο-
νικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας», πραγµατεύεται την έν-
νοια του ηλεκτρονικού εµπορίου και τοποθετεί τα θεµέλια για την υλοποίηση 
Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η πτυχιακή αυτή 
εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρµογών Πολυµέσων Ι, 
του τµήµατος ΣΤΕΦ-Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή κ. Καλογεράκη Παναγιώτη. 
Σκοπός της εργασίας ήταν ο σχεδιασµός και η κατασκευή µιας δυναµικής σύγ-
χρονης ιστοσελίδας, που θα ενσωµάτωνε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και 
ευκολίες τόσο για τον απλό χρήστη-επισκέπτη της ιστοσελίδας όσο και για τον 
ιδιοκτήτη-διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
Για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα scripting 
PHP ,το σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων “MySQL”, για την 
διαχείριση των δεδοµένων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την ο-
µαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και το λογισµικό “Apache HTTP server” για 
τη δηµιουργία του διακοµιστή (Server) πάνω στον οποίο θα “τρέχει” η ιστοσε-
λίδα. 
Το αποτέλεσµα ήταν ένα πλήρες και εύχρηστο ηλεκτρονικό κατάστηµα µε αρ-
κετές δυνατότητες τόσο για τον πελάτη όσο και για τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή. 
Το κατάστηµα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη, εύκολης προ-
σπέλασης των προϊόντων, δηµιουργία αρχείου κινήσεων για τον κάθε πελάτη, 
αγορά προϊόντων-υπηρεσιών και παρακολούθηση της πορείας σύνδεσης από 
την εταιρεία. Η αγορά των προϊόντων γίνεται µε ενηµέρωση των προσφορών 
από τον ∆ιαχειριστή της σελίδας και αφού συµπληρωθεί η αντίστοιχη φόρµα 
µε τα στοιχεία του χρήστη µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιείται η  
σύνδεση. 
Η εργασία µας, στο θεωρητικό µέρος, ξεκινάει αναλύοντας γενικότερες έννοι-
ες σχετικές µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και την κατασκευή ενός Ηλεκτρονικού 
Καταστήµατος. Καθώς προχωράει γίνεται πιο συγκεκριµένη και πρακτική δίνο-
ντας έµφαση τελικά στην κατασκευή του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού κατα-
στήµατος και τη λειτουργία του. 
Το Θεωρητικό λοιπόν αυτό µέρος της πτυχιακής µας, αποτελείται από ∆ΥΟ κε-
φάλαια στα οποία περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας της εφαρµογής µας, ο 
τρόπος λειτουργίας της και ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε ο οποιοσδή-
ποτε χρήστης να την εγκαταστήσει και να την χειριστεί. 
Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι ένα βασικό κοµµάτι για την εµφάνιση και τη 
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Τα κατάλληλα χρώµατα, γραφικά, η εύχρη-
στη δοµή και η εύκολη περιήγηση κάνουν ελκυστική την ιστοσελίδα στους πε-
λάτες. 
Η πρώτη απόφαση για τη σχεδίαση είναι η δηµιουργία της κατάλληλης δοµής. 
Η συνήθης δοµή είναι η ιεραρχική όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (1). 
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Σχήµα 1 

 
Συγκεκριµένα λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε µια γενική εικόνα για 
το ηλεκτρονικό εµπόριο, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα συστήµατα η-
λεκτρονικών πληρωµών και στις ασφαλείς συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου, στο 
τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την κα-
τασκευή του ηλεκτρονικού καταστήµατος και γίνεται σύγκριση αυτών για να 
επιλεγεί το καλύτερο.   
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των τεχνολογιών ενός ηλεκτρονικού 
καταστήµατος και εφαρµογή του στο πρότυπο κατάστηµα Vodafone. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ξεκάθαρος ο τρόπος εγκατάστασης του Cubecart 
και στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της Ecovolt και οι δυνατότητες 
της εταιρίας. Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται το manual σαν χρή-
στης και σαν διαχειριστής.  
Τέλος, κάτω από τα κύρια κεφάλαια παραθέτετε και το παράρτηµα όπου στο 
Πρώτο κεφάλαιο παραρτήµατος, αναφέρεται στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού 
εµπορίου και τις ασφαλείς συναλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε 
αυτό καθώς επίσης και δυο παραδείγµατα ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπορί-
ου, στο δεύτερο κεφάλαιο παραρτήµατος γίνεται λεπτοµερής εγκατάσταση 
των απαραίτητων προγραµµάτων.   
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρελθόν οι συναλλαγές, οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων αλλά και 
υπηρεσιών γίνονταν µε καθαρά συµβατικά µέσα. Ο καταναλωτής προκειµένου 
να αγοράσει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία ήταν υποχρεωµένος να µεταβεί στην 
έδρα του προµηθευτή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Στις µέρες µας ο τρό-
πος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. 
Ένας από τους σύγχρονους και γρήγορους τρόπους εξυπηρέτησης των κατα-
ναλωτών είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο 
εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο εκτός των άλλων 
προσφέρει τη δυνατότητα 
στον καταναλωτή να επιλέξει να κάνει τις αγορές του από το σπίτι, χωρίς την 
ανάγκη της µετακίνησης στην έδρα του καταστήµατος. Αυτό έχει ως άµεσο 
αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση των διαθέσιµων επιλόγων που έχει ο κα-
ταναλωτής στην επιλογή καταστήµατος και προϊόντων. 
 

1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ως ηλεκτρονικό εµπόριο ή αλλιώς e-commerce ορίζεται το εµπόριο που πραγ-
µατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα, βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική µετά-
δοση δεδοµένων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί έκφανση των λεγόµενων 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια ολοκληρωµένη 
συναλλαγή που πραγµατοποιείται µέσω δικτύων υπολογιστών ή άλλων ηλε-
κτρονικών δικτύων και κυρίως µέσω του διαδικτύου, χωρίς να είναι απαραίτη-
τη η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του πωλητή και 
του αγοραστή, οι οποίοι µπορούν να βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση ακόµα 
και σε διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενέχει διαδι-
κτυακή δέσµευση για αγορά η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών ή ακόµα και πα-
ροχή µη υλικών αγαθών, όπως µουσική ή προγράµµατα λογισµικού. Εδώ πρέ-
πει να αναφέρουµε ότι ο όρος “Ηλεκτρονικό Εµπόριο” χρησιµοποιείται και σε 
περιπτώσεις που η εµπορική πράξη δεν είναι κατ' εξοχήν “Ηλεκτρονική”. Αν 
θεωρήσουµε ότι µια εµπορική πράξη περιλαµβάνει τρεις βασικές διαστάσεις 
(προϊόν, διαδικασία, διανοµή), τότε γίνεται αντιληπτό  τι εκτός από τα δυο ά-
κρα, αµιγώς Ηλεκτρονικό εµπόριο και φυσικό εµπόριο, υπάρχουν πολλές εν-
διάµεσες περιπτώσεις εµπορικών πράξεων. Σε µια εµπορική πράξη µπορεί το 
προϊόν να είναι φυσικό (π.χ. µια µητρική κάρτα Η/Υ) ή ψηφιακό (π.χ. λογισµι-
κό Η/Υ), η διανοµή µπορεί να είναι φυσική (π.χ. ταχυδροµείο) ή ψηφιακή 
(π.χ. Μεταφορά αρχείων µέσω διαδικτύου), η διαδικασία να είναι φυσική (π.χ. 
Με επίσκεψη στην έδρα του καταστήµατος) ή ψηφιακή (π.χ. µέσα από µια 
φόρµα παραγγελίας σε µια ιστοσελίδα). Έστω και µια από τις τρεις αυτές 
διαστάσεις να είναι ψηφιακή, αυτοµάτως µιλάµε για “Ηλεκτρονικό Εµπόριο”. 
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1.3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι σχετικά πρόσφατη, 
αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το πρώτο "µηχανογραφηµένο" πολυκατάστηµα 
στον κόσµο δηµιουργήθηκε το 1970. Πρόκειται για το Telemart, στο Σαν 
Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Τότε, δεν υπήρχε Ίντερνετ και οι πελάτες χρησιµο-
ποιούσαν το αναλογικό τηλέφωνο, για να επιλέξουν τα προϊόντα, που επιθυ-
µούσαν να τους αποσταλούν στο σπίτι. Λίγο νωρίτερα, κατά τη δεκαετία του 
60, οι τράπεζες είχαν αρχίσει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων σε ιδι-
ωτικά δίκτυα όπως και ηλεκτρονική ανταλλαγή κεφαλαίων µέσα από ειδικά 
δίκτυα. Από τότε έχουν κατά καιρούς γίνει ανάλογες ενέργειες που συνεχώς 
εξελίσσονταν ταυτόχρονα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών 
και του διαδικτύου. Η εµπορική χρήση του διαδικτύου στις αρχές της δεκαετί-
ας του 90' ήταν το έναυσµα για την δηµιουργία της έννοιας του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Η εµφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών καταστηµάτων έγινε άµεσα 
από µεγάλες κυρίως εταιρίες, στην προσπάθεια τους να προωθήσουν ακόµα 
περισσότερο τα προϊόντα τους. Σιγά σιγά µε δειλά βήµατα άρχισαν και κάποια 
παραδοσιακά καταστήµατα να δηµιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες για πώ-
ληση των προϊόντων τους. Τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήµατα όπως ήταν 
φυσικό αφορούσαν την εµπορεία κυρίως προϊόντων προηγµένης τεχνολογίας, 
όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού hardware που σχετίζονταν µε 
αυτούς, λογισµικού υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, Cd µουσικής. Ο λόγος 
είναι προφανής: Οι πιο “επιρρεπείς” πελάτες στο νέο είδος εµπορίου, του ηλε-
κτρονικού εµπορίου µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, δε θα µπορούσαν να 
είναι άλλοι από τους χρήστες και αγοραστές ηλεκτρονικών συσκευών και υπο-
λογιστών. Αργότερα καθώς όλο και περισσότερες κοινωνικές οµάδες χρησιµο-
ποιούσαν το διαδίκτυο στην καθηµερινότητα τους, έκαναν την εµφάνιση τους 
ηλεκτρονικά καταστήµατα µε προϊόντα που σχετίζονταν λιγότερο ή και καθό-
λου µε τις νέες τεχνολογίες. Έτσι σήµερα το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν υπολεί-
πεται σε κανένα είδος προϊόντων έναντι του παραδοσιακού εµπορίου.  
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήµατα λειτουρ-
γούσαν ως “παραρτήµατα” παραδοσιακών καταστηµάτων. Ο λόγος ήταν κυρί-
ως η αβεβαιότητα για την επιτυχία της νέας µορφής εµπορίου. Ένας επιχειρη-
µατίας δύσκολα θα έπαιρνε το ρίσκο να δηµιουργήσει ένα τέτοιο κατάστηµα 
χωρίς να υπάρχει η σιγουριά του φυσικού καταστήµατος. Σήµερα το ηλεκτρο-
νικό εµπόριο θεωρείται δοκιµασµένο. Πολλοί νέοι επιχειρηµατίες ξεκινούν την 
επιχειρηµατική τους καριέρα από ένα αµιγώς ηλεκτρονικό κατάστηµα. Πιθανό-
τατα πλέον να έχουν αντιστραφεί οι όροι και να είναι µικρότερο το ρίσκο επι-
τυχίας της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας από την παραδοσιακή. Επιπλέον 
υπάρχει το πλεονέκτηµα για το νέο επιχειρηµατία της απαίτησης µικρότερων 
οικονοµικών κεφαλαίων για το ξεκίνηµα µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης σε 
σχέση µε την παραδοσιακή. Σε σχέση µε τις πρώτες απόπειρες ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων σήµερα το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αλλάξει µορφή. Πλέον 
βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο και τις αρχές λειτουργίας των 
δυναµικών ιστοσελίδων. Έχουν αυτοµατοποιηθεί οι διαδικασίες και έχει ελαχι-
στοποιηθεί η ανάγκη παρέµβασης κάποιου φυσικού προσώπου στη λειτουργία 
του και στην ολοκλήρωση των συναλλαγών. Στους χρήστες του διαδικτύου το 
ηλεκτρονικό εµπόριο είναι γνωστό και δηµοφιλές, όπως και σε µεγάλο βαθµό 
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στο σύνολο της κοινωνίας. Παρόλα αυτό όµως παρουσιάζεται ακόµα µια δυ-
σπιστία και φοβία για τη χρήση του από ένα σεβαστό ποσοστό του κοινωνικού 
συνόλου, κυρίως λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή και παραπληροφόρησης γι' 
αυτό. 

 

1.4. Η ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Η ύπαρξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται στην αρµονική 
λειτουργία ενός συστήµατος που παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα (1.1): 
 

 
   Σχήµα 1.1: Πυραµίδα Η.Ε   

 
 
Στη βάση της πυραµίδας υπάρχει ο “επικοινωνιακός εξοπλισµός” , όλες δηλα-
δή οι απαραίτητες υλικές υποδοµές για την δηµιουργία του επόµενου επιπέδου 
της πυραµίδας, των “∆ικτύων”. 
Τα “∆ίκτυα” υπολογιστών περιλαµβάνουν τα “κλειστά” δίκτυα µέσα στο χώρο 
ενός κτηρίου, µιας πόλης, µιας περιοχής και το “ανοικτό” internet. Τα “κλει-
στά” δίκτυα πλεονεκτούν στο γεγονός ότι είναι ασφαλή όµως δε µπορούν να 
έλθουν σε επαφή µε τους καταναλωτές. Χρησιµοποιούνται µέσα σε µια επιχεί-
ρηση ή µεταξύ επιχειρήσεων κυρίως. 
Τα προγράµµατα για την επίτευξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου περιλαµβάνουν 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το φωνητικό ταχυδροµείο, τους ηλεκτρονικούς 
καταλόγους, τις ηλεκτρονικές φόρµες στοιχείων, την ανταλλαγή στοιχείων. 
Οι εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, 
την παραγγελία, παράδοση, πληρωµή του προϊόντος, την ηλεκτρονική ανταλ-
λαγή παραστατικών, την εξυπηρέτηση των πελατών µετά την πώληση. 
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Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές αποσκοπούν στη δηµιουργία πλεονεκτήµατος 
απέναντι στον ανταγωνισµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε καλύτερη συνεργασία, 
µείωση λαθών, επίσπευση εργασιών, έγκαιρη πληροφόρηση. 
Επιχειρηµατικές συνεργασίες είναι οι συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις για τη 
µείωση του κόστους, µέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και των διεπιχει-
ρησιακών λειτουργιών (παραγγελίες, αποστολές παραλαβές προϊόντων). 

 

1.5. ΛΙΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Το Ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να πάρει διάφορες µορφές ανάλογα µε τους 
συµµετέχοντες σε αυτό. Από τις µορφές αυτές, που µπορεί να είναι ηλεκτρο-
νικό Εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων, µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών, εν-
δοεπιχειρησιακά κτλ, το πιο δηµοφιλές στο πλατύ κοινό είναι το Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο επιχειρήσεων µε καταναλωτές (B2C), ή αλλιώς το “λιανικό ηλεκτρο-
νικό εµπόριο”. Το Λιανικό ΗΕ είναι ουσιαστικά ο διαµεσολαβητής µεταξύ του 
παραγωγού και του καταναλωτή. Πολλές φορές κάποιοι παραγωγοί αναλαµ-
βάνουν οι ίδιοι την πώληση των προϊόντων τους στους καταναλωτές µε τη 
βοήθεια του Λιανικού Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Η δυνατότητα αυτή, που είναι 
αποκλειστικό προνόµιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, βοηθάει τις επιχειρήσεις 
να µειώσουν το τελικό κόστος των προϊόντων τους που φτάνουν στους κατα-
ναλωτές. 
Η επιτυχία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήµατος λιανικών πλύσεων είναι συνάρ-
τηση πολλών παραµέτρων. Όπως και στο συµβατικό λιανικό εµπόριο σηµαντι-
κό ρόλο στην επιτυχία έχει η επιχειρηµατική σκέψη, το όραµα, ανάλυση του 
ανταγωνισµού και δηµιουργία µιας στρατηγικής, οι σωστές υποδοµές, οι κα-
τάλληλες στρατηγικές συµµαχίες . Τα ποιοτικά εµπορεύµατα σε ανταγωνιστι-
κές τιµές, εξυπηρέτηση των πελατών µε σωστή ενηµέρωση τους, οι νέες δυ-
νατότητες διανοµής και παράδοσης επίσης βοηθούν στην επιτυχία ενός τέτοι-
ου καταστήµατος. Ειδικά στη επιτυχία ενός Ηλεκτρονικού Λιανικού Καταστή-
µατος σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν παράγοντες όπως η επωνυµία των προ-
ϊόντων, οι εγγυήσεις που παρέχονται, οι χαµηλές τιµές, το είδος των προϊό-
ντων, εµπορεύµατα µε σταθερές προδιαγραφές. 

 

1.6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Η ανάγκη για Ηλεκτρονικό εµπόριο προκύπτει από την απαίτηση των επιχει-
ρήσεων για καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας των υπολογι-
στών και των τηλεπικοινωνιών ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αµφίδροµης ε-
πικοινωνίας µε τους πελάτες καταναλωτές, οι επιχειρηµατικές διεργασίες και η 
ανταλλαγή πληροφοριών ενδοεπιχειρησιακά, αλλά και µεταξύ διαφορετικών 
επιχειρήσεων. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον τους είναι η εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήµατος. Οι ψηφιακές 
επικοινωνίες και ειδικότερα το Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχει ευέλικτες και ο-
λοκληρωµένες λύσεις τοποθέτησης των επιχειρήσεων στις επιθυµητές αγορές 
(target markets), γεγονός που αυξάνει την αξία τους. Πριν αναλύσουµε όµως 
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο στον επιχειρηµατία, 
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ας θυµηθούµε τι αποτελεί το παραδοσιακό εµπόριο. Το παραδοσιακό εµπόριο 
αποτελείται κυρίως από τη πώληση ενός προϊόντος και την είσπραξη των χρη-
µάτων. Η διαδικασία της αγοραπωλησίας χωρίς το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει 
περίπου ως εξής: Ο επιχειρηµατίας πρέπει να ανακαλύψει τις ανάγκες τις αγο-
ράς, να σχεδιάσει την επιχείρηση του να βρει τους προµηθευτές των προϊό-
ντων ή των πρώτων υλών, να προσελκύσει πελάτες, να παρέχει τεχνική υπο-
στήριξη, να πληρώσει φορολογία, προσωπικό. Οι καταναλωτές αντίθετα πρέ-
πει να βρουν κάποια ανάγκη για οτιδήποτε, έστω αν είναι υλικό προϊών ή υ-
πηρεσία ή πληροφορία. 
Ακολούθως, αυτοί πρέπει να βρουν πληροφορίες για αυτό που τους ενδιαφέ-
ρει, να µάθουν πού το πουλάνε και να συγκρίνουν τις επιλογές που έχουν 
βρει (τιµή, υπηρεσία, υποστήριξη και φήµη), πριν αγοράσουν το προϊόν. Κά-
νοντας την πώληση είναι πιθανόν να ακολουθήσουν διαπραγµατεύσεις για τη 
τιµή, τη ποσότητα, τον τρόπο παράδοσης. Και ο κύκλος δεν τελειώνει εκεί. Η 
τεχνική υποστήριξη προσθέτει περισσότερα βήµατα και διαδικασίες. Αν αναλο-
γιστεί κάποιος όλες αυτές τις πράξεις και συναναστροφές θα καταλάβει ότι µια 
απλή αγοραπωλησία είναι µια σύνθετη διαδικασία που περιλαµβάνει πολλά 
βήµατα, προϋποθέσεις, και επί µέρους διαδικασίες. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 
είναι ένα σύστηµα που περιέχει όχι µόνο αυτές τις πράξεις που επικεντρώνο-
νται στην αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που δηµιουργούν κέρ-
δος αλλά έχει να κάνει και µε εκείνες τις συναλλαγές που υποστηρίζουν αυτό 
το κέρδος όπως προσφέροντας προσφορές στις πωλήσεις , δηµιουργώντας ζή-
τηση για κάποια αγαθά, τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία µεταξύ των συ-
ναλλασσόµενων. Μέσα από το σύνολο των παραπάνω διεργασιών δηµιουργεί-
ται ένα πλήθος πλεονεκτηµάτων του ΗΕ τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 
τους καταναλωτές. Επιπλέον δηµιουργούνται οφέλη και για το κοινωνικό σύ-
νολο γενικότερα. Επιγραµµατικά τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι: 

• Μεγαλύτερο πελατολόγιο. Η επιχείρηση πλέον απευθύνεται σε πελάτες 
σε παγκόσµια κλίµακα 

• Ελαχιστοποίηση Κόστους. Το κόστος αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
διανοµής πληροφοριών µειώνεται. 

• Βελτιωµένη αλυσίδα προµηθειών µε µείωση των καθυστερήσεων, των 
αποθεµάτων και του κόστους. 

• Συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς επιπλέον κόστη 
για λειτουργικά έξοδα. 

• Εξειδίκευση και προσαρµογή γρήγορα και εύκολα στις επιθυµίες των 
πελατών 

• ∆υνατότητα νεωτερισµών 
• Γρήγορη εισαγωγή στην αγορά, λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες 
• Μικρό κόστος επικοινωνίας µε τους πελάτες 
• Εφοδιασµός και διαχείριση αποθεµάτων άµεσα µε αυτόµατο ηλεκτρονι-

κό τρόπο, πιο αποτελεσµατικά. 
• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. 
• Συνεχής ενηµέρωση του πελάτη για προϊόντα ή για την ίδια την εταιρία 
• καλύτερες προοπτικές για τις µικρές επιχειρήσεις στον ανταγωνισµό µε 

τις µεγαλύτερες. 
• Τεράστια µείωση κόστους διανοµής στα ψηφιακά προϊόντα 
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Τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι: 

•Αγορά οποιαδήποτε ώρα από οποιοδήποτε τόπο. 

• Τεράστια γκάµα επιλογών σε προϊόντα οποιουδήποτε είδους και καταστήµατα 
από ολόκληρο τον κόσµο 

• Σηµαντικά χαµηλότερες τιµές και εύκολη σύγκριση τιµών. 
• Εύκολη και γρήγορη εύρεση πληροφοριών. 
• Παραγγελία από το σπίτι χωρίς απώλειες σε χρόνο και χρήµα ή ταλαιπωρία 

για τη µετάβαση στην έδρα του καταστήµατος. 
 
Τα οφέλη για την κοινωνία είναι: 

• Λιγότερες µετακινήσεις των πολιτών µε ότι συνεπάγεται αυτό κυρίως για τις 

αστικές περιοχές. 
•Περισσότερες παροχές και υπηρεσίες σε ειδικές οµάδες πολιτών, όπως οι κά-
τοικοι της επαρχίας, ΑΜΕΑ, άνθρωποι µεγάλης ηλικίας που δυσκολεύονται στις 
µετακινήσεις. 

• Ασφάλεια από την παραµονή στο σπίτι. 
• Αύξηση επιπέδου διαβίωσης µέσω της µείωσης του κόστους ζωής από τα πιο 
φθηνά προϊόντα. 

• Μείωση ψηφιακού χάσµατος αφού άνθρωποι λιγότερο ανεπτυγµένων περιο-
χών έχουν στη διάθεση τους προϊόντα των πιο ανεπτυγµένων.  

 
Το Ηλεκτρονικό εµπόριο εκτός των πολυάριθµων πλεονεκτηµάτων παρουσιά-
ζει προβλήµατα και κινδύνους. Αυτά είναι: 

• Έλλειψη κοινά αποδεκτών προτύπων ποιότητας, πρωτοκόλλων επικοινωνίας 
όπως και έλλειψη ασφάλειας και αξιοπιστίας. 

• Προβλήµατα χρήσης του διαδικτύου απ το κοινωνικό σύνολο. Πολλές κοινω-
νικές οµάδες ακόµα και σήµερα δε χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και συνεπώς 
είναι αποκοµµένες και από το ΗΕ. 

• Πρόσθετο κόστος υποδοµών για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. 

• Προβλήµατα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων, είναι ένα 
από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στο ΗΕ τα οποία δεν µπορούν να εκλείψουν 
απολύτως. Ταυτόχρονα έχουµε µεγάλη κατανάλωση χρηµάτων και πόρων για 
τη εξασφάλιση ασφαλούς ΗΕ. 

• Έλλειψη εµπιστοσύνης αφού έµπορος και πελάτης είναι απρόσωποι. 

• ∆εν υπάρχει φυσική επαφή του πελάτη µε το προϊόν πριν γίνει η αγορά. 
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1.7 Οι κινητήριες δυνάµεις του Ηλεκτρονικού εµπορίου 

 

 

Εικόνα 1.2 Οι κύριες επιχειρηµατικές πιέσεις και ο ρόλος του Η.Ε. 

1.7.1. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Τεχνολογικές πιέσεις: 

• Ταχείς ρυθµοί απαξίωσης της τεχνολογίας. 

• Αυξηµένος αριθµός καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών. 

• Πληθώρα πληροφοριών. 
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• ∆ραστική µείωση του δείκτη κόστους/ απόδοσης. 

2.Κοινωνικές και περιβαλλοντικές πιέσεις: 

• Έντονος ανταγωνισµός 

• Παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. 

• Περιφερειακές εµπορικές συµφωνίες. 

• Εξαιρετικά χαµηλό κόστος εργασίας σε ορισµένες χώρες. 

• Συχνές και σηµαντικές αλλαγές στις αγορές. 

• Αυξανόµενη δύναµη των καταναλωτών. 

3. Τεχνολογικές πιέσεις: 

• Η µεταβαλλόµενη φύση του εργατικού δυναµικού. 

• Κατάργηση προηγούµενων κυβερνητικών ρυθµίσεων. 

• Μείωση κρατικών επιδοτήσεων. 

• Αυξανόµενη βαρύτητα νοµικών και ηθικών ζητηµάτων. 

• Αυξανόµενη κοινωνική ευθύνη διαφόρων οργανισµών. 

• Ραγδαίες πολιτικές αλλαγές. 
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1.7.2 Αντιδράσεις των οργανισµών 

 

 
Εικόνα 1.3 ∆ραστηριότητες κρίσιµης απόκρισης 

 
Συστήµατα Στρατηγικής - Τα συστήµατα στρατηγικής, προσφέρουν στις ε-
πιχειρήσεις στρατηγικά πλεονεκτήµατα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυ-
ξήσουν το µερίδιο αγοράς, να διεξάγουν καλύτερες διαπραγµατεύσεις µε τους 
προµηθευτές τους, ή να αναχαιτίσουν την είσοδο των ανταγωνιστών τους στο 
δικό τους πεδίο δράσης. 
 

Προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης - Πολλές επιχειρήσεις εφαρµόζουν σε 
συνεχή βάση, προγράµµατα µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της ποιότητάς τους. Τέτοιου είδους προγράµµατα εφαρµόζονται στη: Βελτίωση 
της παραγωγικότητας, Εφαρµογή Just- in- time στην παραγωγή και στη δια-
χείριση αποθεµάτων, ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας-TQM, Βελτίωση στην διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων, ∆ιαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης, Καινο-
τοµίες και δηµιουργικότητα, ∆ιοίκηση Αλλαγών, Εξυπηρέτηση Πελατών 
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Ανασχεδιασµός των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών –  Ο ανασχεδιασµός 
των επιχειρησιακών διαδικασιών αναφέρεται σε µία αλλαγή µεγάλης κλίµακας 
στη δοµή της επιχείρησης, αλλά και γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας της. Ο 
ανασχεδιασµός αυτός µπορεί να µεταβάλλει µία εταιρία σε πολλές διαστάσεις, 
όπως πχ. σε επίπεδο τεχνολογίας, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού και σε 
θέµατα οργάνωσης 
 

Συµµαχίες εταιριών -  Πολλές εταιρείες συνειδητοποιούν ότι η σύναψη συµ-
µαχιών µε άλλες επιχειρήσεις ακόµα και µε ανταγωνιστές, µπορεί να αποφέρει 
οφέλη. 
 
 

1.8. Παραδείγµατα Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

1.8.1Όνοµα ιστοσελίδας: 

http://www.bookshop.co.uk 

Όνοµα εταιρίας: Internet Bookshop 

Περιγραφή 

Το Internet Bookshop παίζει το ρόλο ενός βιβλιοπωλείου µέσα στο 
Internet. Υπάρχει µόνο ως σταθµός στο Internet και δεν υπάρχει καµιά φυσι-
κή πρόσβαση µέσα από παραδοσιακά καταστήµατα πώλησης. Το κατάστηµα 
εξειδικεύεται σε τεχνικά βιβλία και αυτή τη στιγµή προσφέρει περισσότερους 
από 780.000 τίτλους. Οι πελάτες που επισκέπτονται το ΙBS µπορούν να ψά-
ξουν χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά και να βρουν αναλυτικές πληροφορίες 
για συγκεκριµένους τίτλους, για διάφορα κείµενα, βιβλιογραφικές αναφορές, 
λίστες περιεχοµένων, επισκοπήσεις και προτεινόµενη βιβλιογραφία. Μπορούν 
να παραγγείλουν και να πληρώσουν για βιβλία, τα οποία µετά παραδίδονται 
µέσα από εδραιωµένα διεθνή κανάλια διανοµής των εκδοτών. (Εικόνα 2.1) 
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Εικόνα 1.4 Αρχική του Bookshop 

 

1.8.2  Όνοµα ιστοσελίδας 

http://www.amazon.com  

Όνοµα εταιρίας: Amazon.com 

Περιγραφή 

 

Η ιστοσελίδα amazon.com είναι το µεγαλύτερο και ίσως το πρώτο και πιο 
γνωστό βιβλιοπωλείο στο internet στο κόσµο. ∆ιαθέτει την µεγαλύτερη συλ-
λογή βιβλίων στο κόσµο όπως και την υπηρεσία να παραγγείλει για τον πελά-
τη οποιοδήποτε βιβλίο θελήσει κάποιος από οποιοδήποτε εκδοτικό οίκο. Οι τι-
µές για κάθε βιβλίο σχεδόν πάντα κατώτερες αυτών των κλασικών βιβλιοπω-
λείων. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και σε µια σειρά νέων εκπαιδευ-
τικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής δίνοντας έτσι την δυνατότητα 
σε κάθε ενδιαφερόµενο να βρει αυτό που ζητά χρησιµοποιώντας απλά τον υ-
πολογιστή του. (Εικόνα 2.2) 
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Εικόνα 1.5 Αρχική του Amazon 
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2. Συστήµατα Ηλεκτρονικών Πληρωµών  & Ασφαλείς συ-
ναλλαγές 
 
Ο διαρκώς αυξανόµενος όγκος συναλλαγών µέσω διαδικτύου έχει καταστήσει 
απαραίτητη την ανάπτυξη και διάδοση καινοτοµικών συστηµάτων ηλεκτρονι-
κών πληρωµών. Στόχος των συστηµάτων αυτών είναι να µπορούν να υποστη-
ρίξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναλλαγών στο διαδίκτυο όπως τα-
χύτητα και αµεσότητα χωρίς όµως παράλληλα να θυσιάζουν βασικά πλεονε-
κτήµατα των παραδοσιακών µέσων πληρωµών όπως είναι η ασφάλεια και η 
ευκολία.  

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών ασχολούνται µε οποιοδήποτε είδος 
υπηρεσίας δικτύου που περιλαµβάνει ανταλλαγή χρηµάτων για αγαθά ή υπη-
ρεσίες. Τα αγαθά µπορεί να είναι φυσικά όπως βιβλία, ή ηλεκτρονικά όπως 
ηλεκτρονικά έγγραφα, φωτογραφίες, µουσική. Όµοια οι υπηρεσίες µπορεί να 
είναι φυσικές όπως κράτηση µιας πτήσης, ή ηλεκτρονικές όπως ανάλυση χρη-
µατιστικής αγοράς σε ηλεκτρονική µορφή. 

Σε ένα τυπικό σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω του διαδικτύου, για να 
γίνει δυνατή µια συναλλαγή πρέπει τόσο ο πελάτης όσο και ο έµπορας να έ-
χουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και επίσης πρέπει να έχουν από ένα τραπεζικό 
λογαριασµό σε κάποια τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η τράπεζα (ή 
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός) του πελάτη και του έµπορα συνδέονται µετα-
ξύ τους µέσω ενός διατραπεζικού δικτύου και έτσι µπορούν να έρθουν σε ε-
παφή.  

Μια τυπική συναλλαγή στο διαδίκτυο (Σχήµα 2.1) αποτελείται από τα εξής βή-
µατα:   

Ο πελάτης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο (site) του εµπόρου και επιλέγει τα 
προϊόντα που επιθυµεί. Έπειτα στέλνει πληροφορίες στον έµπορο σχετικά µε 
τον τρόπο πληρωµής. ∆ηλαδή αν ο πελάτης επιθυµεί να πληρώσει µε την πι-
στωτική του κάρτα, στέλνει στον έµπορο τον αριθµό της πιστωτικής του κάρ-
τας και κάποιες άλλες πληροφορίες (π.χ. ηµεροµηνία έκδοσης της κάρτας κλπ. 
).  

Ο έµπορος προωθεί τις πληροφορίες που έλαβε από τον πελάτη στην τράπεζα 
του, προκειµένου να εξακριβώσει την εγκυρότητα του τρόπου πληρωµής (π.χ. 
της πιστωτικής κάρτας).  

Στη συνέχεια η τράπεζα του έµπορα ζητά έγκριση πληρωµής από την τράπεζα 
του πελάτη π.χ. από τον οργανισµό έκδοσης της πιστωτικής του κάρτας.  

Η τράπεζα του πελάτη παρέχει έγκριση πληρωµής (αν π.χ. η συγκεκριµένη πι-
στωτική κάρτα µπορεί να χρεωθεί) και µεταβιβάζει το συµφωνηµένο πληρωτέο 
ποσό από το λογαριασµό του πελάτη στην τράπεζα του έµπορα. 

Η τράπεζα του έµπορα ενηµερώνει τον έµπορο πως η συναλλαγή είναι έγκυρη 
και πως έχει πληρωθεί το συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό της αξίας των προϊό-
ντων που έχει αγοράσει ο πελάτης.  
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Τέλος ο έµπορος αποστέλλει τα προϊόντα ή παρέχει τις συµφωνηµένες υπηρε-
σίες στον πελάτη, σύµφωνα µε την παραγγελία.  

 

 

Σχήµα 2.1: Τυπική Συναλλαγή Πληρωµής. 
 

Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία της συναλλαγής είναι τελείως διάφανη στους 
δύο τελικούς χρήστες. Ο πελάτης εµπιστεύεται την τράπεζα του και αγοράζει 
τα προϊόντα που θέλει, χωρίς να γνωρίζει καµιά από τις υπόλοιπες ενέργειες 
που µεσολαβούν µέχρι την τελική παράδοση των προϊόντων στο σπίτι του. 
Από την άλλη πλευρά, ο έµπορος εµπιστεύεται τη δική του τράπεζα η οποία 
και εγγυάται την πληρωµή των προϊόντων που πωλεί εκείνος, χωρίς να γνωρί-
ζει περισσότερες λεπτοµέρειες.  

 

2.1 Σύγχρονες Μέθοδοι Πληρωµής 

2.1.1Πιστωτικές Κάρτες 

Αυτή την περίοδο, οι πιστωτικές κάρτες παρέχουν τον πιο διαδεδοµένο τρόπο 
πληρωµής στο διαδίκτυο. Οι πιστωτικές κάρτες έχουν τύχει ευρείας χρήσης 
στο διαδίκτυο επειδή διαθέτουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι  των εναλ-
λακτικών µεθόδων πληρωµής. Κατ’αρχήν είναι διεθνώς γνωστές και αποδε-
κτές από τους εµπόρους, επιτρέποντας έτσι την πραγµατοποίηση ακόµη και 
διεθνών συναλλαγών. Επιπλέον η χρήση τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
δεν διαφέρει και πολύ από την χρήση τους στις φυσικές συναλλαγές. Στις φυ-
σικές συναλλαγές ο πελάτης δίνει την κάρτα του στον έµπορα για χρέωση χέρι 
µε χέρι, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ο πελάτης δίνει στον έµπορα τις 
πληροφορίες της κάρτας του µέσω του διαδικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 
την πραγµατοποίηση συναλλαγών χωρίς σηµαντικές επενδύσεις από την 
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πλευρά των εµπόρων αλλά και χωρίς αλλαγή στη συµπεριφορά των κατανα-
λωτών.  

Κατά την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο ο πελάτης κοινο-
ποιεί στον έµπορα τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, καθώς και άλλες 
πληροφορίες της κάρτας όπως εκδότη, ηµεροµηνία λήξεως κλπ. Ο έµπορας 
ζητά έγκριση από την τράπεζα του η οποία σε συνεργασία µε την τράπεζα του 
πελάτη (οργανισµό έκδοσης της κάρτας) δίνουν ή όχι έγκριση. Σε  περίπτωση 
έγκρισης, ειδοποιείται ο έµπορος ότι η δαπάνη εγκρίθηκε και στέλνει  τα προ-
ϊόντα στον πελάτη. Η τράπεζα του πελάτη προωθεί τα χρήµατα στο λογαρια-
σµό του έµπορα µέσω του διατραπεζικού συστήµατος, και χρεώνει το ποσό 
στο λογαριασµό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα (συνήθως κάθε µήνα) η τράπεζα του πελάτη τον ειδοποιεί για τις συναλ-
λαγές και τις δαπάνες του. Αυτός ο τρόπος πληρωµής παρέχει άµεση πρόσβα-
ση στους τραπεζικούς λογαριασµούς του αγοραστή και του πωλητή και κατα-
γράφει άµεσες µεταβολές στους λογαριασµούς τους.   

Με την εµφάνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου έχουν γίνει µεγάλης κλίµακας 
απάτες, κυρίως µε κλεµµένους αριθµούς πιστωτικών  καρτών. Η έγκριση  που 
απαιτείται στα συστήµατα πληρωµών είναι µια µορφή προστασίας. Είναι σηµα-
ντικό οι αριθµοί των πιστωτικών καρτών (και γενικά οι  πληροφορίες πληρω-
µής) να είναι δυσανάγνωστες σε όλους, εκτός από τον πελάτη και την τράπεζα 
του. ∆εν υπάρχει λόγος ο έµπορας να γνωρίζει τον αριθµό της πιστωτικής 
κάρτας του πελάτη. Για το λόγο αυτό, τα δεδοµένα πληρωµής στέλνονται 
κρυπτογραφηµένα υπό µορφή µηνύµατος µέσα στο διαδίκτυο καθώς υπάρχει 
πιθανότητα το µήνυµα να υποκλαπεί.  

Για την αποφυγή της παρεµβολής κάποιου τρίτου κατά τη διεξαγωγή των συ-
ναλλαγών µεταξύ του πελάτη και του εµπόρου, µια καλή επιλογή είναι η χρη-
σιµοποίηση του πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer). Το πρωτόκολλο 
αυτό έχει αναλύθεί πιο πάνω. Η χρησιµοποίηση web server και web browser 
που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL, εξασφαλίζει την προστασία των δεδο-
µένων από κάποιο τρίτο. ∆εν εγγυάται όµως ότι τα δεδοµένα αυτά δε θα χρη-
σιµοποιηθούν σκόπιµα από τον έµπορο (για παράδειγµα, χρήση των στοιχείων 
της πιστωτικής κάρτας από τον έµπορο για τη διεξαγωγή µη εξουσιοδοτηµέ-
νων αγορών). Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας δια-
σφάλισης των συναλλαγών, γνωστός ως Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Trusted 
Third Parties – TTP). Μια TTP µεσολαβεί ανεξάρτητα στην όλη διαδικασία απο-
κρυπτογραφώντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας επικυρώνοντας τη συ-
ναλλαγή.  

 

2.1.2 Ηλεκτρονικές Επιταγές 

Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική συνέχεια των παραδοσιακών ε-
πιταγών, που τώρα υπογράφονται και µεταβιβάζονται ηλεκτρονικά, και µπο-
ρούν να έχουν όλες τις παραλλαγές των κοινών επιταγών, όπως ταξιδιωτικές 
επιταγές ή πιστοποιηµένες επιταγές.  
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Μια επιταγή χρησιµοποιείται για να µεταφέρει ένα µήνυµα προς την τράπεζα 
του αποστολέα για τη µεταφορά ενός συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού από 
το λογαριασµό του αποστολέα στο λογαριασµό κάποιου άλλου. Σε αντιστοιχία 
µε την παραδοσιακή διαδικασία η ηλεκτρονική επιταγή αποστέλλεται αρχικά 
στον αποδέκτη του χρηµατικού ποσού, ο οποίος  την υπογράφει και την προ-
ωθεί στην τράπεζα προκειµένου να λάβει το αντίστοιχο ποσό. Στη συνέχεια η 
εξοφληµένη και επικυρωµένη επιταγή επιστρέφεται στον αποστολέα ο οποίος 
τη χρησιµοποιεί ως απόδειξη πληρωµής.  

Μια ηλεκτρονική επιταγή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια έντυπη επιταγή. 
Είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει τον αριθµό της επιταγής, το όνο-
µα του πληρωτή, τον αριθµό λογαριασµού του πληρωτή και το όνοµα της 
τράπεζας, το όνοµα του δικαιούχου πληρωµής (αποδέκτη), το πληρωτέο πο-
σό, τη µονάδα χρήµατος που χρησιµοποιείται, την  ηµεροµηνία λήξης, την η-
λεκτρονική υπογραφή του πληρωτή και την ηλεκτρονική επικύρωση του δι-
καιούχου πληρωµής. 

Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιµοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών υπο-
γραφών. Οι ψηφιακές υπογραφές αναλύονται πιο κάτω. Από πλευράς ασφά-
λειας η ηλεκτρονική επιταγή θεωρείται καλύτερη από την έντυπη, αφού ο α-
ποστολέας µπορεί να προστατέψει τον εαυτό του από µια απάτη. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται µε την κρυπτογράφηση του αριθµού λογαριασµού του µε το 
δηµόσιο κλειδί της τράπεζας του, µε αποτέλεσµα να µην αποκαλύπτεται στον 
έµπορα  ο αριθµός του λογαριασµού. 

Σε µια συναλλαγή πληρωµής µε ηλεκτρονικές επιταγές ο πελάτης παραγγέλνει 
κάποια προϊόντα από τον έµπορο και για πληρωµή στέλνει µια ηλεκτρονική 
επιταγή ψηφιακά υπογεγραµµένη. Ο έµπορος γνωρίζοντας το δηµόσιο κλειδί 
του πληρωτή, µπορεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα της ψηφιακής υπογραφής 
και έτσι να επικυρώσει τη συγκεκριµένη επιταγή. Μετά την παραλαβή και επι-
κύρωση της επιταγής, ο έµπορος στέλνει τα προϊόντα στον πελάτη. Η τράπεζα 
του πελάτη αποσύρει το ποσό πώλησης από το λογαριασµό του πελάτη και 
µέσω του διατραπεζικού συστήµατος το εν λόγω ποσό πιστώνεται στο λογα-
ριασµό του εµπόρου. 

2.1.3 Ηλεκτρονικό Χρήµα 

Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι ένα σύγχρονο µέσο πληρωµής στο διαδίκτυο. Οι 
περισσότεροι αναλυτές συµφωνούν πάνω στο γεγονός, ότι η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εµπορίου οδηγεί αντίστοιχα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
χρήµατος. Η χρήση ηλεκτρονικού χρήµατος για την αγορά καταναλωτικών 
αγαθών µοιάζει να προτιµάται από πολλούς καταναλωτές, καθώς µπορεί να 
οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πολύ πιο γρήγορα από τη συ-
µπλήρωση όλων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.  

Τα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος στηρίζονται είτε κάρτες αποθηκευµένης 
αξίας είτε σε ειδικό λογισµικό. Στην πρώτη περίπτωση η κάρτα περιέχει ένα 
χρηµατικό ποσό ανάλογο µε αυτό που έχει προπληρώσει ο κάτοχος της. Η 
κάρτα µπορεί να είναι είτε ανώνυµη είτε ονοµατική. Ο κάτοχος της µπορεί τη 
φορτίζει κάθε φορά µε το ποσό που επιθυµεί. Για λόγους ασφάλειας, η κάρτα 
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προστατεύεται από ένα κωδικό. Στα σχήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος µέσω 
λογισµικού πραγµατοποιείται έκδοση ηλεκτρονικών νοµισµάτων από έναν πα-
ροχέα υπηρεσιών πληρωµών (συνήθως τράπεζα). Τα ηλεκτρονικά αυτά νοµί-
σµατα είναι αποθηκευµένα σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή 
του χρήστη ο οποίος µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για αγορές µέσω διαδικτύ-
ου. Το βασικό πλεονέκτηµα των σχηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών και στις 
δύο περιπτώσεις είναι ότι µπορεί να διατηρηθεί η ανωνυµία των συναλλαγών 
που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους πελάτες.  

Ως ηλεκτρονικό χρήµα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορίζει «την αποθή-
κευση  χρηµατικής αξίας σε ψηφιακή µορφή µέσω µιας συσκευής που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ευρέως για την πραγµατοποίηση πληρωµών σε δίκτυα χω-
ρίς τη χρήση τραπεζικών λογαριασµών. Το ηλεκτρονικό χρήµα θα λειτουργεί 
ως προπληρωµένο υπόθεµα. Ενώ τα δίκτυα θα είναι είτε ανοικτά δηλαδή θα 
επιτρέπουν την άµεση µεταφορά χρηµάτων µεταξύ υποθεµάτων είτε κλειστά 
όπου η χρέωση του υποθέµατος θα γίνεται από συγκεκριµένο τραπεζικό λογα-
ριασµό αποκλειστικά».  

Ωστόσο, γενικά µε τον όρο ηλεκτρονικό χρήµα περιγράφεται κάθε µορφή µε-
ταφοράς χρήµατος µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών που γίνεται µε ψηφιακό 
τρόπο και χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου υλικού µέσου. Τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό χρήµα είναι τα εξής:  

Ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. 

Ανωνυµία. 

Μεταφερσιµότητα (από µια µορφή σε άλλη π.χ. από ηλεκτρονικά νοµίσµατα 
σε µετρητά). 

∆ιαιρετότητα (να µπορεί να διαιρεθεί σε όσα τµήµατα ίσης συνολικής αξίας θέ-
λει ο κάτοχος).  

Ευρεία αποδοχή. 

Ευχρηστία. 

Σταθερή αξία (προστασία από πληθωρισµό, υποτίµηση κλπ.). 

 

Σε µια συναλλαγή πληρωµής µε ηλεκτρονικό χρήµα ο πελάτης αρχικά έχει 
προµηθευτεί ψηφιακά νοµίσµατα από την τράπεζα του ή κάποιον άλλο οργα-
νισµό έκδοσης ψηφιακών νοµισµάτων.  Με τα νοµίσµατα που αγόρασε ο πελά-
της µπορεί να κάνει αγορές στο διαδίκτυο. Επειδή συνήθως τα ψηφιακά νοµί-
σµατα χρησιµοποιούνται για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χαµηλού κόστους, ο 
έµπορος  πολλές φορές δίνει τα προϊόντα χωρίς να ζητήσει έγκριση πληρω-
µής. Στη συνέχεια ο έµπορος στέλνει αίτηµα εξαγοράς νοµισµάτων στην τρά-
πεζα του. Μέσω του διατραπεζικού δικτύου η τράπεζα του έµπορα εξαργυρώ-
νει τα νοµίσµατα στον οργανισµό που τα έκδωσε και πιστώνει το λογαριασµό 
του έµπορα µε το ισοδύναµο ποσό.  

Ο οργανισµός έκδοσης νοµισµάτων για να εξασφαλίσει ότι το κάθε νόµισµα 
χρησιµοποιείται µόνο µια φορά, καταγράφει τον αύξοντα αριθµό του κάθε νο-
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µίσµατος καθώς αυτό ξοδεύεται. Αν ο αριθµός αυτός είναι ήδη καταγραµµένος 
στη βάση δεδοµένων ο οργανισµός διαπιστώνει απάτη, ακυρώνει το νόµισµα 
πριν τη συναλλαγή και ειδοποιεί τον έµπορο. 

 

2.1.4 Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι  

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι ένα νέο εργαλείο πληρωµών που προσφέρει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο στους καταναλωτές, όσο και στους εµπόρους 
και χαράζει την πορεία προς την αντικατάσταση των µετρητών, τουλάχιστον 
όσον αφορά τις καθηµερινές µικροσυναλλαγές και γενικότερα συµβάλει στη 
διευκόλυνση των συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρονικού πορτοφολιού: 

Προπληρωµένες κάρτες: Οι κάρτες αυτές έχουν το µέγεθος και τη µορφή 
πιστωτικών καρτών και χρησιµοποιούνται για συναλλαγές στο διαδίκτυο. Οι  
εν λόγω κάρτες µπορεί να είναι είτε ονοµαστικές είτε ανώνυµες. Σε περίπτωση 
που είναι ονοµαστικές, κάθε πελάτης παίρνει από την τράπεζα του µια κάρτα 
αποθηκευµένης αξίας, στην οποία µεταφέρει χρήµατα από το λογαριασµό του, 
και τη χρησιµοποιεί για τις αγορές του στο διαδίκτυο και όχι µόνο. Για λόγους 
ασφάλειας και ευελιξίας υπάρχει µια τάση οι κάρτες αυτές να είναι έξυπνες 
κάρτες. Στη δεύτερη περίπτωση όπου η κάρτα είναι ανώνυµη, ο κάτοχος της 
µπορεί να τη χρησιµοποιεί για τις αγορές του στα ηλεκτρονικά καταστήµατα 
εύκολα, ανώνυµα και µε ασφάλεια οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας επιθυµεί. Ένα 
άλλο πλεονέκτηµα της ανώνυµης κάρτας είναι ότι η κάρτα µπορεί να µεταβι-
βαστεί από ένα άτοµο σε ένα άλλο, ενώ η ονοµαστική δεν µπορεί να µεταβι-
βαστεί. Η χρήση προπληρωµένων καρτών δηµιουργεί έναν εναλλακτικό τρόπο 
πληρωµής ώστε να είναι δυνατή η χρήση του διαδικτύου για την πραγµατο-
ποίηση αγορών ακόµα και από εκείνους τους καταναλωτές που είναι επιφυλα-
κτικοί στη χρήση της πιστωτικής κάρτας για λόγους ασφάλειας.  

Ειδικό λογισµικό: Χρησιµοποιείται ένας ειδικά διαµορφωµένος τύπος λογι-
σµικού (ιδεατό πορτοφόλι) για την αποθήκευση χρηµατικής αξίας µε τη µορφή 
ψηφιακών νοµισµάτων. Τα ψηφιακά αυτά νοµίσµατα που είναι αποθηκευµένα 
στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή του χρήστη, µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν για αγορές στο διαδίκτυο. 

Γενικά, ένα Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι διαθέτει ένα συγκεκριµένο χρηµατικό πο-
σό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αγορές στα συνεργαζόµενα µε την τράπε-
ζα που το εκδίδει, ηλεκτρονικά καταστήµατα.  Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι πα-
ρέχει µέγιστη ασφάλεια, καθώς το ποσό χρέωσης δε µπορεί να υπερβεί το α-
ποθηκευµένο ποσό που υπάρχει στο πορτοφόλι.   

 

2.1.5 Έξυπνες Κάρτες 

Μια έξυπνη κάρτα είναι µια πλαστική ίση σε µέγεθος µε µια πιστωτική κάρτα, 
στην οποία έχει ενσωµατωθεί ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip). Το ολοκλη-
ρωµένο κύκλωµα µπορεί να περιέχει µόνο µνήµη ή και µικροεπεξεργαστή. Το 
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κύριο πλεονέκτηµα των έξυπνων καρτών είναι ότι παρέχουν φυσική προστα-
σία των αποθηκευµένων δεδοµένων. Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες ιδιότη-
τες των έξυπνων καρτών είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιγραφούν. 
Με την αύξηση της διαθέσιµης υπολογιστικής δύναµης και µνήµης µεγαλώνει 
και ο αριθµός των εφαρµογών µε έξυπνες κάρτες. Οι έξυπνες κάρτες χρησι-
µοποιούνται ήδη στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Οι έξυπνες κάρτες διευκολύνουν την εφαρµογή των Υποδοµών ∆ηµοσίου 
Κλειδιού, οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι υ-
ποδοµές δηµοσίου κλειδιού µπορούν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο εµπι-
στοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον παρέχουν ακεραιότητα δε-
δοµένων, ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να αποθη-
κεύσουν τα ιδιωτικά κλειδιά µε ασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση τα ιδιωτικά 
κλειδιά αποθηκεύονται στους υπολογιστές των κατόχων τους, όπου είναι τρω-
τά σε επιθέσεις εισβολέων µε σκοπό την απόκτηση τους. Η µεταφορά του ιδι-
ωτικού κλειδιού µέσα στην έξυπνη κάρτα διευκολύνει ιδιαίτερα τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές.  

Όπως είναι γνωστό, για να γίνει µια ηλεκτρονική συναλλαγή απαιτείται η α-
νταλλαγή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των συναλλασσόµενων 
πλευρών. Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν ένα άριστο µέσο για τη µεταφορά ευ-
αίσθητων προσωπικών δεδοµένων όπως για παράδειγµα αριθµούς πιστωτικών 
καρτών, κλειδιά κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης κλπ. Οι έξυπνες 
κάρτες µπορούν επιπλέον να αντικαταστήσουν κάρτες όπως οι τηλεκάρτες, οι 
πιστωτικές κάρτες, οι κάρτες ανάληψης µετρητών και άλλες παρόµοιες κάρτες. 
Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως προπληρωµένες κάρτες για την απο-
θήκευση ψηφιακών νοµισµάτων. Μια τέτοια κάρτα πολλαπλών εφαρµογών 
που χρησιµοποιείται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι η Java Card.  

 

 2.2 Ψηφιακές Υπογραφές 

Για την απόδειξη της γνησιότητας ενός εγγράφου, χρησιµοποιούνται οι συµ-
βατικές υπογραφές. Ειδικότερα, η υπογραφή αποτελεί µαρτυρία της εγκυρό-
τητας του υπογεγραµµένου εγγράφου έτσι ώστε ο υπογράφων να µη µπορεί 
να το απαρνηθεί. Στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου καθίσταται ανα-
γκαία η χρησιµοποίηση ενός ηλεκτρονικού ισοδύναµου της συµβατικής υπο-
γραφής, δηλαδή µιας ηλεκτρονικής υπογραφής. Ο µηχανισµός της ηλεκτρονι-
κής υπογραφής θα πρέπει να παρέχει απόδειξη της προέλευσης, της γνησιότη-
τας και της ακεραιότητας των ανταλλασσοµένων µηνυµάτων. Απαιτείται δηλα-
δή ένα σύστηµα µέσω του οποίου κάποιος θα µπορεί να στείλει ένα υπογε-
γραµµένο µήνυµα σε κάποιον άλλο µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

Ο παραλήπτης να µπορεί να επιβεβαιώνει την ταυτότητα που δηλώνει ο απο-
στολέας. 

Ο αποστολέας να µη µπορεί αργότερα να αρνηθεί το περιεχόµενο του µηνύ-
µατος. 

Ο παραλήπτης να µη µπορεί να κατασκευάσει το µήνυµα από µόνος του.  
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Οι ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται στην κρυπτογραφία ονοµάζονται 
ψηφιακές υπογραφές. Η ψηφιακή υπογραφή εξαρτάται άµεσα από το µήνυµα 
το οποίο στέλνεται, είναι γνωστή µόνο στον αποστολέα αλλά µπορεί να επιβε-
βαιωθεί από τον καθένα. Η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να είναι εύκολο να 
υπολογιστεί και να επιβεβαιωθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Παράλλη-
λα όµως θα πρέπει να είναι αδύνατο να αντιγραφεί.  

Η ψηφιακή υπογραφή είναι άµεσα συσχετιζόµενη µε το µήνυµα το οποίο 
στέλνεται και δεν είναι ποτέ η ίδια. ∆ιαφορετικό µήνυµα σηµαίνει άµεσα και 
διαφορετική ψηφιακή υπογραφή. Η «σύνδεση» της ψηφιακής υπογραφής µε 
το περιεχόµενο του µηνύµατος που υπογράφει εξασφαλίζει την ακεραιότητα 
των δεδοµένων (data integrity). ∆ηλαδή διασφαλίζει ότι από τη στιγµή που ο 
αποστολέας υπέγραψε τα δεδοµένα, αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί.    

Πρώτο βήµα για τη δηµιουργία της ψηφιακή υπογραφής είναι η παραγωγή 
µιας σύνοψης µηνύµατος (message digest). Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιεί-
ται µια συνάρτηση κατακερµατισµού (hash function). Η συνάρτηση αυτή αντι-
στοιχεί σε  κάθε µήνυµα µια µοναδική ακολουθία χαρακτήρων, που ονοµάζε-
ται σύνοψη µηνύµατος.   

 

2.3 Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Certificates)  

Η κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού από µόνη της δεν µπορεί να εγγυηθεί 
την αυθεντικοποίηση των επικοινωνούντων µερών. Το µόνο που πραγµατικά 
διασφαλίζει είναι ότι το δηµόσιο και το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα είναι συ-
µπληρωµατικό ζευγάρι κλειδιών. ∆εν υπάρχει καµιά εγγύηση για το ποιος είναι 
αυτός που κρατά το ιδιωτικό κλειδί. Ο παραλήπτης χρειάζεται σίγουρα κάποιες 
πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του κλει-
διού. Λύση στο πρόβληµα αυτό δίνει η ύπαρξη της Αρχής Πιστοποίησης 
(Certificate Authority, CA). Η CA είναι µια έµπιστη οντότητα η οποία εκδίδει 
πιστοποιητικά υπογεγραµµένα µε το ιδιωτικό κλειδί της, τα οποία περιέχουν το 
όνοµα και το δηµόσιο κλειδί κάποιας οντότητας. Όταν ένας χρήστης θέλει να 
στείλει το δηµόσιο κλειδί του σε κάποιον άλλο χρήστη, του στέλνει το πιστο-
ποιητικό αυτό. Ο παραλήπτης του πιστοποιητικού, γνωρίζοντας το δηµόσιο 
κλειδί της CA επιβεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι πράγµατι υπογεγραµµένο 
από τη CA, άρα το δηµόσιο κλειδί πρέπει όντως να είναι του συγκεκριµένου 
αποστολέα. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο ένας χρήστης να γνωρίζει τα δηµό-
σια κλειδιά όλων των άλλων χρηστών. Αρκεί να γνωρίζει τα δηµόσια κλειδιά 
κάποιων αρχών πιστοποίησης (CA) ώστε να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη 
γνησιότητα των πιστοποιητικών που είναι υπογεγραµµένα από αυτές.     

Η διαδικασία αυτής της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµόσιου κλειδιού 
σε µια οντότητα, καλείται πιστοποίηση (certification). Κατ’αναλογία, καλούνται 
πιστοποιητικά δηµόσιου κλειδιού (public key certificates) ή απλά πιστοποιητι-
κά, τα ηλεκτρονικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση µιας 
οντότητας και τη συσχέτιση της µε ένα δηµόσιο κλειδί. Η εκδότρια αρχή των 
πιστοποιητικών ονοµάζεται Αρχή Πιστοποίησης, CA.   
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 Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τυποποιηµένες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που εκ-
δίδονται και υπογράφονται ηλεκτρονικά από την Αρχή Πιστοποίησης µε σκοπό 
να πιστοποιήσουν την κατοχή συγκεκριµένου ζεύγους (ασύµµετρων) κρυπτο-
γραφικών κλειδιών από ένα υποκείµενο και να περιγράψουν στοιχεία ταυτο-
ποίησης του υποκειµένου αυτού. Επιτρέπουν δηλαδή την επαλήθευση του ι-
σχυρισµού ότι ένα συγκεκριµένο δηµόσιο κλειδί ανήκει σε µια συγκεκριµένη 
οντότητα. Τα πιστοποιητικά αποτρέπουν κάποιον να υποδυθεί κάποιον άλλο µε 
τη χρήση ψεύτικου κλειδιού.  

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι µια δοµή δεδοµένων η οποία περιέχει: 

Το όνοµα και πληροφορίες αναγνώρισης του υποκειµένου του πιστοποιητικού. 

Το δηµόσιο κλειδί του υποκειµένου, δηλαδή του κατόχου του πιστοποιητικού 
(public key).  

Ένα µοναδικό αριθµό (serial number). 

Το όνοµα της CA, δηλαδή της εκδότριας αρχής (issuer) του πιστοποιητικού. 

Την ψηφιακή υπογραφή της CA και τον αλγόριθµο (signature algorithm) που 
χρησιµοποιήθηκε. 

Την ηµεροµηνία έκδοσης (valid from) και λήξης (valid to) της ισχύος του πι-
στοποιητικού.  

Η λειτουργία των πιστοποιητικών είναι απλοϊκή παρότι οι χρήσεις τους είναι 
εκτεταµένες και η παραγωγή τους στηρίζεται σε πολύπλοκες τεχνικές. Οργα-
νισµοί πιστοποίησης αναλαµβάνουν να εκδώσουν πιστοποιητικό για ένα φορέ-
α, ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων του. Το πιστοποιητικό µεταφέρεται 
συνήθως µαζί µε την ψηφιακή υπογραφή. Για την επαλήθευση της ψηφιακής 
υπογραφής, ο παραλήπτης πρέπει να έχει το σωστό δηµόσιο κλειδί του απο-
στολέα. Επίσης το πιστοποιητικό στέλνεται κατά την εγκαθίδρυση µιας σύνδε-
σης µεταξύ δύο άκρων, για την γνωστοποίηση του δηµόσιου κλειδιού κάθε 
πλευράς στην άλλη πλευρά και για την χρήση του στην κρυπτογράφηση της 
επικοινωνίας. Το πιστοποιητικό δε χρειάζεται να αποστέλλεται κάθε φορά που 
ξεκινά µια συναλλαγή. Αρκεί να σταλεί µια φορά κατά την έναρξη της σύνδε-
σης.  

Υπάρχουν δύο είδη πιστοποιητικών: 

Τα προσωπικά πιστοποιητικά, τα οποία αποτελούν ένα είδος εγγύησης ότι ο 
χρήστης είναι αυτός που δηλώνει ότι είναι. Σε αυτά καταχωρούνται προσωπι-
κές πληροφορίες, όπως όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Οι πληροφορί-
ες αυτές αποθηκεύονται σε ένα πιστοποιητικό, το οποίο χρησιµοποιείται όταν 
στέλνονται προσωπικές πληροφορίες σε ένα διακοµιστή ελέγχου ταυτότητας 
που απαιτεί πιστοποιητικό. Επίσης ένα προσωπικό πιστοποιητικό επιτρέπει στο 
χρήστη να λαµβάνει κρυπτογραφηµένα µηνύµατα από τους υπόλοιπους χρή-
στες.  

Τα πιστοποιητικά δικτυακών τόπων, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που πι-
στοποιούν ότι η συγκεκριµένη ιστοσελίδα είναι γνήσια και ασφαλής. Αυτό δια-
σφαλίζει ότι κανένα άλλο site δεν µπορεί να παρουσιαστεί µε την ταυτότητα 
της γνήσιας, ασφαλούς τοποθεσίας. Επίσης τα πιστοποιητικά δικτυακών τόπων 
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χρονολογούνται κατά την έκδοση τους. Κατά την προσπάθεια σύνδεσης µε το 
website ενός οργανισµού, το πρόγραµµα ανάγνωσης επαληθεύει τη διεύθυνση 
Internet που είναι αποθηκευµένη στο πιστοποιητικό και ελέγχει την ηµεροµη-
νία λήξης του. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι έγκυρες ή εάν έχει παρέλ-
θει η ηµεροµηνία λήξης, εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα (Warning).   

Λόγω της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, θεωρείται δεδοµένη η εξασθένηση 
της ασφάλειας των χρησιµοποιούµενων κρυπτογραφικών κλειδιών στο πέρα-
σµα του χρόνου. Έτσι τα πιστοποιητικά δηµοσίου κλειδιού που αναφέρονται 
σε τέτοια κρυπτογραφικά κλειδιά, εκδίδονται µε προκαθορισµένη διάρκεια ι-
σχύος (συνήθως από 1 έως 3 έτη), η οποία και αναγράφεται µέσα στα προκα-
θορισµένα για τον σκοπό αυτό πεδία τους.   

 

2.4 Εφαρµογές στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Μια έξυπνη κάρτα λόγω της µορφής και της ενσωµατωµένης τεχνολογίας, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες εφαρµογές των έξυπνων καρτών στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο: 

 

2.4.1 Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι 

Η έξυπνη κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι όπου 
αποθηκεύονται µονάδες χρήµατος (π.χ. ψηφιακά νοµίσµατα) οι οποίες στη 
συνέχεια χρησιµοποιούνται για ηλεκτρονικές πληρωµές. ∆ηλαδή ο κάτοχος 
της έξυπνης κάρτας µπορεί να µεταφέρει από τον τραπεζικό του λογαριασµό 
ένα ποσό (σχετικά µικρό) στην έξυπνη κάρτα και στη συνέχεια να το χρησιµο-
ποιήσει για πληρωµές. Όταν εξαντληθούν τα µετρητά, ο κάτοχος επαναλαµ-
βάνει τη µεταφορά χρηµάτων στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

Παραδείγµατα χρήσεων αποτελούν οι πληρωµές στο Internet, οι ελεγχόµενοι 
χώροι στάθµευσης, διόδια σε δρόµους, πληρωµή εισιτηρίου σε µέσα µαζικής 
µεταφοράς, αυτόµατη πληρωµή φωτοτυπιών σε δηµόσιες βιβλιοθήκες αλλά 
και αγορές καταναλωτικών ειδών σε κάθε είδους κατάστηµα. Με αυτό τον 
τρόπο διευκολύνεται η άµεση είσπραξη του πληρωτέου ποσού.  

 

2.4.2 Πιστωτικές Κάρτες 

Μια έξυπνη κάρτα µπορεί να είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και ο νόµιµος 
κάτοχος της µπορεί να τη χρησιµοποιεί για αγορές. Για παράδειγµα µπορεί να 
κάνει κάποιες αγορές στο διαδίκτυο και να χρησιµοποιήσει την έξυπνη κάρτα 
ως µέσο πληρωµής, δηλαδή να δώσει στον έµπορα τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες για την κάρτα του (αριθµό, ηµεροµηνία έκδοσης, κλπ.) ώστε να µπορέσει 
να γίνει η πληρωµή. Οι έξυπνες κάρτες παρέχουν υψηλότερη ασφάλεια από 
ότι οι µαγνητικές κάρτες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται µέσα στις έξυ-
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πνες κάρτες είναι δύσκολο να αντιγραφούν ή να υποκλαπούν, αντίθετα µε τις 
κάρτες µαγνητικής ταινίας που αντιγράφονται σχετικά εύκολα. 

 

2.4.3 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ PayPal 

Η υπηρεσία paypal δεν είναι ένας αυτόνοµος τρόπος πληρωµών. Είναι ουσια-
στικά µια υπηρεσία, ένας ενδιάµεσος, που αναλαµβάνει να πάρει τα χρήµατα 
από τον αγοραστή και να τα δώσει στον πωλητή. Για να πληρώσει ο αγορα-
στής µέσω paypal πρέπει καταρχήν να υποστηρίζει ο πωλητής και το ηλεκτρο-
νικό κατάστηµα αυτό τον τρόπο πληρωµών. Επιπλέον ο αγοραστής πρέπει να 
φτιάξει, αν δεν έχει ήδη, έναν λογαριασµό στο paypal δίνοντας τα στοιχεία 
του και τους κωδικούς µιας πιστωτικής του κάρτας. Αφού το paypal ελέγξει τη 
γνησιότητα των στοιχείων είναι έτοιµος ο λογαριασµός. Ανά πάσα στιγµή από 
δω και πέρα ο κάτοχος του λογαριασµού µπορεί να πληρώσει για την αγορά 
ενός προϊόντος σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα µε τη βοήθεια της ιστοσελί-
δας του paypal. Το paypal έχει το πλεονέκτηµα ότι παίρνει από την πιστωτική 
- χρεωστική κάρτα του αγοραστή ακριβώς το πόσο που απαιτείται για την α-
γορά του προϊόντος (+ ίσως κάποια προµήθεια) και το µεταβιβάζει στον 
paypal λογαριασµό του πωλητή. Το πλεονέκτηµα της παραπάνω διαδικασίας 
είναι ότι ο πωλητής δεν µαθαίνει πότε τα στοιχειά της κάρτας του αγοραστή 
αφού η µεταφορά χρηµάτων δε γίνεται κατευθείαν από την πιστωτική κάρτα 
αλλά µεσολαβεί το paypal. Έτσι κάποιες αγορές που υπό άλλες συνθήκες θα 
ήταν επισφαλείς, µε το paypal σχεδόν µηδενίζονται οι κίνδυνοι. Με τον τρόπο 
αυτό προστατεύεται η αλόγιστη χρέωση της πιστωτικής κάρτας από κάποιον 
επιτήδειο απατεώνα.  
Εκτός αυτού το paypal προσφέρει και πρόσθετες εγγυήσεις. Έτσι σε περίπτω-
ση που κάποιος πωλητής πάρει τα χρήµατα για ένα προϊόν και δεν το αποστεί-
λει ποτέ στον αγοραστή, σε περιπτώσεις άλλων παράπονων του αγοραστή, 
υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούν αυτά τα παράπονα στο paypal, το οποίο 
αφού ελέγξει την όλη κατάσταση, αναλαµβάνει την επίλυση της διαφοράς ως 
ενδιάµεσος. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που αγοραστές εξαπατήθηκαν αρ-
χικά αλλά τελικά αποζηµιώθηκαν µε την παρέµβαση του paypal. Το paypal 
χρησιµοποιείται παγκοσµίως και έχει δώσει άλλο αέρα σιγουριάς και αξιοπιστί-
ας στις αγορές µέσω διαδικτύου. Λόγω της αξιοπιστίας του paypal κάθε κατά-
στηµα που υποστηρίζει αυτό τον τρόπο πληρωµών έχει ένα σηµαντικό πλεο-
νέκτηµα εµπιστοσύνης από τους πελάτες, οι οποίοι νοιώθουν ασφαλείς στην 
ολοκλήρωση µια αγοράς, σιγουριά που δε µπορεί σε καµιά περίπτωση να 
νοιώσει κάποιος κάνοντας αγορές απευθείας µε την πιστωτική του κάρτα, ειδι-
κά από ηλεκτρονικά καταστήµατα αµφιβόλου αξιοπιστίας. Εκτός από το paypal 
υπάρχουν και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ενδιάµεσοι ώ-
στε να µην γνωστοποιούνται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή 
στον έµπορο- πωλητή. To paypal είναι ίσως η πιο διαδεδοµένη και ευρέως 
χρησιµοποιούµενη. 
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2.5 Αποθήκευση Ιδιωτικού Κλειδιού 

Οι έξυπνες κάρτες έχουν αποδειχθεί κατάλληλες και πολύ ασφαλείς συσκευές 
για την αποθήκευση ευαίσθητων δεδοµένων όπως είναι τα ιδιωτικά κλειδιά. Οι 
κάρτες αυτές, µπορούν να συνδεθούν σε ένα υπολογιστή και να στείλουν το 
ιδιωτικό κλειδί για κρυπτογράφηση ή για δηµιουργία ψηφιακής υπογραφής. 
Αυτό σηµαίνει ότι το ιδιωτικό κλειδί δε χρειάζεται ποτέ να αποθηκευτεί στον 
υπολογιστή και ότι κάποιος για να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί πρέπει να 
κλέψει την έξυπνη κάρτα. Αλλά ακόµα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα 
µπορέσει να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί διότι η πρόσβαση στη µνήµη 
των έξυπνων καρτών προστατεύεται πάντα από ένα PIN και µόνο µετά την 
παρουσίαση του σωστού PIN η έξυπνη κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση στη 
µνήµη της και άρα στα δεδοµένα ασφάλειας που έχει αποθηκευµένα (ιδιωτικό 
κλειδί). Σε περίπτωση παρουσίασης λανθασµένων PIN, το chip εµποδίζει την 
περαιτέρω πρόσβαση στη µνήµη, προστατεύοντας έτσι τις πληροφορίες από 
αναρµόδια πρόσβαση.  

 

2.6 Προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές σε ηλεκτρονικά έγγραφα  

Λόγω της επεξεργαστικής τους ικανότητας, οι έξυπνες κάρτες µπορούν να δη-
µιουργούν ζεύγος κλειδιών και να αποθηκεύουν το ιδιωτικό κλειδί και τα ψη-
φιακά πιστοποιητικά µε ασφάλεια.  

Πολύπλοκα ολοκληρωµένα κυκλώµατα µπορούν να ενσωµατωθούν στις έξυ-
πνες κάρτες και κατ’επέκταση πολύπλοκες πράξεις όπως η δηµιουργία ψηφια-
κής υπογραφής µπορούν να εκτελούνται στην έξυπνη κάρτα µε υψηλό επίπε-
δο ασφάλειας και αξιοπιστίας . Έτσι, οι κάτοχοί των έξυπνων καρτών, που πι-
στοποιούν την ταυτότητά τους µε «αναγνωρισµένα πιστοποιητικά» να µπο-
ρούν να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα µε δικονοµική  αξία ίση µε αυτήν 
της ιδιόχειρης υπογραφής τους στα έντυπα έγγραφα. 

2.7 Πρόσβαση σε ανοικτά ή κλειστά δίκτυα 

Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν ψηφιακά πιστοποιητικά (digital 
certificates) και άλλες πληροφορίες για τον έλεγχο του δικαιώµατος πρόσβα-
σης του χρήστη, ώστε να µπορεί  να χρησιµοποιεί  υπολογιστικά και δικτυακά 
συστήµατα µε ασφαλή τρόπο. Για παράδειγµα µια εταιρεία µπορεί να χρησιµο-
ποιεί έξυπνες κάρτες για να ελέγχει ποιοι µπαίνουν στο εταιρικό της δίκτυο.  
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3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ-
ΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την πραγµατοποίηση του κατασκευαστικού µέρους της παρούσας διπλωµα-
τικής εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τρία δηµοφιλή εργαλεία τα οποία ανήκουν 
στην κατηγορία του OpenSource λογισµικού. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθη-
καν: η γλώσσα PHP, για την κατασκευή των scripts της δυναµικής ιστοσελί-
δας, η MySQL, για την κατασκευή και διαχείριση των βάσεων δεδοµένων της 
ιστοσελίδας και ο Apache, για το στήσιµο του διακοµιστή στον οποίο θα τρέχει 
η ιστοσελίδα. Ο Apache έχει την ικανότητα να τρέχει και να εµφανίζει δυναµι-
κές σελίδες γραµµένες σε PHP, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να επικοινωνεί µε τη 
MySQL και τις βάσεις δεδοµένων που απαιτούνται. 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί και το περιβάλλον του λειτουργικού συστήµατος 
Windows XP  στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα παραπάνω εργαλεία για την διαδι-
κασία κατασκευής της ιστοσελίδας. Όµως δε υπάρχει λόγος να σταθεί κανείς 
στο λειτουργικό σύστηµα γιατί όπως θα φανεί στη συνέχεια αυτό δεν έχει κά-
ποιο ρόλο και δε διαφοροποιεί σε τίποτα την συγγραφή του κώδικα, την κατα-
σκευή και λειτουργία µιας ιστοσελίδας που έχει κατασκευαστεί µε PHP και 
MySQL και η οποία τρέχει σε server βασιζόµενο στον Apache. 

 

3.2. OPENSOURCE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

3.2.1. Γενικά 

Το λογισµικό ανοικτού κώδικα (OpenSource software) είναι ένα µοντέλο δια-
νοµής λογισµικού, όπου η διανοµή του λογισµικού γίνεται µαζί µε τον πηγαίο 
κώδικα (source code), οπότε ο οποιοσδήποτε µπορεί να επέµβει σε αυτόν και 
να προσαρµόσει το λογισµικό στις δικές του ανάγκες. 
Η διανοµή του λογισµικού γίνεται κάτω από τους όρους συγκεκριµένης άδειας, 
οι οποίες ορίζουν τις χρήσεις στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το λογισµι-
κό, τον τρόπο διανοµής, το εάν θα περιλαµβάνεται στη διανοµή ο πηγαίος κώ-
δικας ή όχι κ.ο.κ. Οι πιο διαδεδοµένες άδειες είναι οι άδειες BSD και MIT. Η 
άδεια χρήσης BSD, επιτρέπει τις αλλαγές χωρίς επαναδιανοµή του πηγαίου 
κώδικα. 
Το λογισµικό ανοικτού κώδικα ξεκινάει συνήθως από κάποιον (φορέα ή ιδιώ-
τη) ο οποίος γράφει την αρχική έκδοση του προγράµµατος και στη συνέχεια 
αποφασίζει να το διαθέσει µε το συγκεκριµένο µοντέλο. Υπάρχουν και περι-
πτώσεις εµπορικού λογισµικού το οποίο στην πορεία διατίθεται από τον κατα-
σκευαστή του µε το µοντέλο του λογισµικού ανοικτού κώδικα. 
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Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται είναι το "ελεύθερο λογισµικό" που 
προέρχεται από τον αγγλικό όρο "free software", µε τη λέξη "free" να µην έ-
χει την έννοια του "δωρεάν", αλλά την έννοια του "ελεύθερου". Έτσι, το ε-
λεύθερο λογισµικό διανέµεται µε τέτοιο καθεστώς ώστε ο χρήστης του να 
µπορεί να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα για κάθε σκοπό, αλλά και να το προ-
σαρµόσει στις ανάγκες του (το τελευταίο υπονοεί ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση 
στον πηγαίο κώδικα). Επίσης, είναι ελεύθερος να αναδιανέµει αντίγραφα του 
λογισµικού σε τρίτους (µε την προϋπόθεση ότι η διανοµή γίνεται στα πλαίσια 
της άδειας). Η αναδιανοµή σε τρίτους µπορεί να γίνεται µαζί µε τις όποιες βελ-
τιώσεις επιφέρει ένας χρήστης στο λογισµικό. 
Λίγο πολύ οι παραπάνω όροι σηµαίνουν το ίδιο πράγµα, τουλάχιστον στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων. Το ελεύθερο λογισµικό δίνει έµφαση στην ε-
λευθερία του λογισµικού, ώστε να παραχθεί λογισµικό που θα λειτουργήσει ως 
κοινωνικό αγαθό και θα βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Το λογισµικό ανοικτού 
κώδικα, από την πλευρά του, αναζητά ανθρώπους που θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη και βελτίωση του λογισµικού και ως ανταµοιβή –πέραν της ηθικής 
ικανοποίησης- θα έχουν το δικαίωµα της χρήσης του 
λογισµικού. 

 

3.2.2. Συµµετοχή στην ανάπτυξη λογισµικού Ανοικτού κώδικα 

Η ανάπτυξη λογισµικού µε τη φιλοσοφία του opensource δεν αποσκοπεί γενι-
κά στο κέρδος , χωρίς αυτό να σηµαίνει πως οι δύο έννοιες δεν µπορούν να 
συνυπάρχουν. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συµµετάσχει κάποιος αφιλοκερ-
δώς στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού ή λογισµικού ανοικτού κώδικα, 
τους οποίους κάποιος µπορεί να έχει, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό. Οι 
βασικότεροι από αυτούς είναι: 

• Η ταχύτερη ανάπτυξη ενός λογισµικού τον οποίο θα βοηθήσει και τον ίδιο 
τον συµµετέχοντα, καθώς όταν ολοκληρωθεί το λογισµικό θα το χρησιµοποιή-

σει και ο ίδιος. 
• Η απόκτηση εµπειρίας από την ανάπτυξη ενός λογισµικού, αλλά και της συ-
νεργασίας µε άλλους προγραµµατιστές. 

• Η απόκτηση φήµης εάν το έργο πετύχει και γίνει γνωστό. Σε αρκετές περι-
πτώσεις οι συµµετέχοντες στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού ή λογισµικού 
ανοικτού κώδικα "ανταµείφθηκαν" µε καλές θέσεις σε εταιρίες. 

• Η ηθική ικανοποίηση της συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το κέρδος 
εφόσον είναι επιθυµητό µπορεί να προκύψει τόσο από την πώληση του λογι-
σµικού σε binary form (έτοιµου προς χρήση δηλαδή) µαζί µε τον πηγαίο κώδι-
κα, όσο και από την πώληση υπηρεσιών που σχετίζονται µε το λογισµικό αυτό. 
 

3.2.3. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα χρήσης λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 

Κάνοντας µία κωδικοποίηση των πλεονεκτηµάτων από τη χρήση OpenSource 
λογισµικού, τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: 
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• Η λογική της ανάπτυξής του είναι τέτοια ώστε επιτρέπει τον ποιοτικό του έ-
λεγχο από πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να 
είναι ικανότατοι προγραµµατιστές και πολύ εξειδικευµένοι. 

• Υπάρχει τεράστια δυνατότητα προσαρµογής του λογισµικού στις ανάγκες (ι-
διωτών ή εταιριών). 

• Μπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο ή εργαλείο για από-
κτηση προγραµµατιστικής εµπειρίας από αυτούς που αναπτύσσουν κώδικα. 

• Το κόστος (χρήση + απόκτηση) του ελεύθερου λογισµικού ή του λογισµικού 
ανοικτού κώδικα είναι συνήθως σηµαντικά µικρότερο από το κόστος αντίστοι-
χων εµπορικών λύσεων. 

• Όταν πρόκειται για δηµοφιλή προγράµµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε 
πληθώρα εγκαταστάσεων ανά τον κόσµο, η υποστήριξη σε περίπτωση εµφάνι-
σης προβληµάτων µπορεί να προέλθει άµεσα, µε τη χρήση των καναλιών επι-
κοινωνίας του internet (λ.χ. newsgroups). 

• Η χρήση ελεύθερου λογισµικού ή λογισµικού ανοικτού κώδικα δε δηµιουργεί 
εξαρτήσεις από κάποια συγκεκριµένη εταιρία. 

• Επειδή ο κώδικας είναι διαθέσιµος, µπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του, κάτι 
που δεν µπορεί να γίνει σε εµπορικά προγράµµατα, όπου ο κώδικας δεν είναι 
διαθέσιµος. 

 
Από την άλλη τα σηµαντικότερα από τα µειονεκτήµατα είναι: 

• ∆εν είναι στο σύνολό τους λύσεις σταθερές στη λειτουργία τους. Συνήθως το 
λογισµικό υποδοµής, το οποίο χρησιµοποιείται από πολλούς και άρα πολλοί 
έχουν συµφέρον να είναι ισχυρό, είναι αρκετά σταθερό. Όµως, κάποια επιµέ-
ρους προγράµµατα τα οποία ενδιαφέρουν λίγους, ίσως να µην είναι το ίδιο 
σταθερά µε τα αντίστοιχα εµπορικά. 

• Η παρεχόµενη τεκµηρίωση είναι συνήθως µικρή, µε εξαίρεση τα βασικά προ-
γράµµατα υποδοµής (λ.χ. λειτουργικά συστήµατα, δικτυακές υπηρεσίες 
κ.λπ.). 

• Η υποστήριξη γίνεται συνήθως από την ίδια την κοινότητα ανάπτυξης και 
χρήσης του λογισµικού, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια επαγγελµατική 
δέσµευση. Πάντως, για λογισµικά που χρησιµοποιούνται ευρέως, υπάρχουν 
και επαγγελµατίες που αναλαµβάνουν τη σύναψη συµβολαίων υποστήριξης 
(λ.χ. Linux). 

• Χρειάζεται να περάσουν αρκετές εκδόσεις του λογισµικού ώστε να ωριµάσει 
και να σταθεροποιηθεί. Έτσι, εάν κάποιος το υιοθετήσει στις πρώτες του εκδό-
σεις, ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει αρκετά προβλήµατα. 

• ∆εν είναι ελεγχόµενη η ανάπτυξή του. Ο κάθε ένας προσθέτει τα χαρακτηρι-
στικά που αυτός χρειάζεται. Έτσι, εάν κάτι δεν συµπεριλαµβάνεται στο λογι-
σµικό και δεν το αναπτύσσει κάποιος για να προστεθεί, θα πρέπει να το ανα-
πτύξει ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος. Για αρκετούς το ελεύθερο λογισµικό και το 
λογισµικό ανοικτού κώδικα θεωρείται ως ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για 
χοµπίστες, ειδικούς και πεπειραµένους χρήστες και δεν είναι κατάλληλο για 
τον συνήθη χρήστη. Στη θέση αυτή υπάρχουν και αλήθειες και ανακρίβειες. 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, το ελεύθερο λογισµικό και το λογισµικό α-
νοικτού κώδικα, στις αρχικές του εκδόσεις δεν είναι αρκετά σταθερό, καθώς 
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βελτιώνεται στην πορεία. Επίσης, επειδή η ανάπτυξή του ξεκινά από κάποια 
συγκεκριµένη ανάγκη που διαµορφώνεται και συµπληρώνεται στην πορεία, 
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των συµµετεχόντων στην ανάπτυξή του, οι αρχι-
κές εκδόσεις µπορεί να µην καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, όπως ένα 
εµπορικό λογισµικό. Όµως, αφού περάσουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 
και δοκιµαστεί το λογισµικό σε διάφορες εγκαταστάσεις, από τις οποίες θα 
προκύψουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις, σταδιακά δηµιουργούνται σταθερό-
τερες λύσεις. Μάλιστα, το λογισµικό υποδοµής το οποίο είναι αρκετά διαδεδο-
µένο και χρησιµοποιείται σε πολλές εγκαταστάσεις (λ.χ. λειτουργικά συστήµα-
τα, όπως το Linux, λογισµικό για servers, όπως ο Apache Web Server κ.λπ.) 
είναι εξίσου λειτουργικό και σταθερό (και ορισµένες φορές σταθερότερο) από 
αντίστοιχες εµπορικές λύσεις. 
Τελευταία µεγάλοι κατασκευαστές υποστηρίζουν πλέον λογισµικό που έχει α-
ναπτυχθεί ως ελεύθερο λογισµικό ή λογισµικό ανοικτού κώδικα, όπως το 
Linux και διάφορες εκδόσεις για servers. Βασικός λόγος είναι το µικρότερο 
κόστος σε σχέση µε αντίστοιχες εµπορικές λύσεις. Έτσι, εάν µία επιχείρηση 
µπορεί να καλύψει συγκεκριµένες της ανάγκες µε τέτοιου τύπου λογισµικά, 
έχει όφελος τουλάχιστον να εξετάσει το ενδεχόµενο να τα χρησιµοποιήσει σε 
συγκεκριµένες εγκαταστάσεις (λ.χ. εγκατάσταση ενός email Server, χρήση 
µιας βάσης δεδοµένων κ.ο.κ.). Επίσης, εάν επιθυµεί να κάνει µία δοκιµαστική 
δραστηριότητα, µε τη χρήση ελεύθερου λογισµικού µπορεί να δοκιµάσει ελεύ-
θερα, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει άδειες. 
Τέλος, επειδή συνήθως το ελεύθερο λογισµικό και το λογισµικό ανοικτού κώ-
δικα περιλαµβάνουν και τον πηγαίο κώδικα, µία εταιρία ή ένας ιδιώτης µπορεί 
να προσαρµόσει το λογισµικό στις ιδιαίτερες ανάγκες της, χωρίς να συµβιβάζε-
ται µε λύσεις που δεν τον ικανοποιούν απολύτως ούτε ξεκινώντας τη δηµι-
ουργία λογισµικού απ το µηδέν. 
Όλα τα παραπάνω µπορούν να ωφελήσουν εταιρίες κάθε µεγέθους και ιδιαίτε-
ρα τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, για τις οποίες η δαπάνη αγοράς λογισµικού 
είναι σηµαντικό πρόβληµα, καθώς δεσµεύει κεφάλαια. 
 

3.3. Ο APACHE ΩΣ WEB SERVER 

Ο Apache είναι ένας HTTP server ανοικτού κώδικα που µπορεί να εγκαταστα-
θεί σε περιβάλλοντα διάφορων σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων. Ενδει-
κτικά λειτουργικά συστήµατα στα οποία µπορεί να εγκατασταθεί είναι διάφο-
ρες εκδόσεις των Windows, το Linux, το Unix, και το Mac OS X. Είναι από 
τους πλέον δηµοφιλείς server και πάρα πολλοί πάροχοι web hosting τον προ-
τιµούν. 
Ο Apache έχει την ικανότητα να εξυπηρετεί στατικό και δυναµικό περιεχόµενο 
στο περιβάλλον του Παγκοσµίου ιστού. Η υποστήριξη που µπορεί να προσφέ-
ρει συνίσταται σε: 

• Γλώσσες όπως η PHP, Python, Perl καθώς και άλλες γλώσσες προγραµµατι-
σµού 

• Πρωτόκολλα SSL και TLS 
• Σχήµατα ταυτοποίησης 
• Επεκτάσεις ταυτοποίησης 
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• Λειτουργίες επανεγγραφής URL 
• Φιλτράρισµα µέσω mod_incluce και mod_ext_filter 
O Apache επιπλέον είναι παραµετροποιηµένος σε µεγάλο βαθµό. Βέβαια η σω-
στή εγκατάσταση του και η παραµετροποίηση του δεν είναι µια εύκολη διαδι-
κασία. Έτσι ένας σχετικά αρχάριος χρήστης υπολογιστών πολύ δύσκολα θα 
καταφέρει µόνος του να στήσει έναν Server. Ακόµα και µετά την αρχική εγκα-
τάσταση του, απαιτείται επέµβαση σε κάποια αρχεία ώστε να ρυθµιστούν κά-
ποιες παράµετροι για τη σωστή, σταθερή και αποδοτική λειτουργία του. Βε-
βαίως σε καµιά περίπτωση δε σηµαίνει ότι πρέπει κάποιος να αποθαρρύνεται 
στη χρήση του Apache λόγω απαιτήσεων στην εγκατάσταση. Εξάλλου οποιο-
δήποτε software για στήσιµο Server δεν είναι υπόθεση ενός νέου και αρχάρι-
ου χρήστη υπολογιστών. 
 

3.4Παρουσίαση Cubecart – Joomla & PHP,MySQL 

3.4.1. CUBECART:  

 

Το CubeCart είναι ένα “out of the box” λογισµικό για δηµιουργία ηλεκτρονικού 
καταστήµατος (e_commerce) που χρησιµοποιείται από περισσότερους από ένα 
εκατοµµύριο ιδιοκτήτες καταστηµάτων σε όλο τον κόσµο. 

Το cubecart είναι επιπλέον Ελεύθερο Λογισµικό /Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα. 
Τα λογισµικά ανοιχτού κώδικα αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόµενο, όντας 
αγαθά συλλογικής πνευµατικής δηµιουργίας, µε σκοπό την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο. 
 
Το cubecart µπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε υπολογιστή που µπορεί να εκτε-
λεί τη γλώσσα προγραµµάτων σεναρίων (script) PHP5 και να υποστηρίζει ένα 
τύπου SQL σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (για παράδειγµα το 
MySQL6). Το cubecart είναι συµβατό µε τα λειτουργικά συστήµατα Windows, 
Macintosh και πολλές από τις διανοµές του Linux (όπως οι Red Hat7 και 
Debian8), ενώ δραστηριοποιούνται εξειδικευµένοι σύµβουλοι (Moodle 
Partners9) οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως η φιλοξενία ιστο-
θέσεων βασισµένων στο cubecart.  
Έχει γραφτεί για να τρέχει σε servers που έχουν PHP & MySQL υποστήριξη. 
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Με το CubeCart µπορούµε γρήγορα να στήσουµε ένα ισχυρό online κατάστη-
µα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πώληση ψηφιακών ή υλικών προϊό-
ντων, σε νέους και υπάρχοντες πελάτες σε όλο τον κόσµο. Υπάρχουν πολλά 
ισχυρά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που επιτρέπουν στην επιχείρησή να συ-
ναλλάσσεται online µε επιτυχία. Είναι εύκολο να τροποποιήσετε την εµφάνιση 
και αίσθηση του καταστήµατός σας για να ταιριάζει µε το branding της εται-
ρείας σας. 
Για να χρησιµοποιήσετε το CubeCart σας απαιτείτε ένας συµβατός web hosting 
λογαριασµός. 
Το cubecart παρέχει: 

• Μηχανές Αναζήτησης 
• Εναλλακτικά ταµεία (PayPal / Google Checkout) 
• 100% Πρότυπο Driven - Έγκυρο XHTML & CSS 
• Κουπόνια και ∆ωροεπιταγές 
• Εισαγωγή νέων µορφών αποστολής 
• Μαζική καταγραφή εµπορευµάτων 
• Πολλαπλά χρηµατικά νοµίσµατα & Υποστήριξη ξένων γλωσσών 
• Email Marketing 
• Καταγραφή αποθεµάτων 
• Ψηφιακή υποστήριξη υλικών αγαθών κλπ 

 

3.4.2. Το Joomla 

Το Joomla έχει πολλές δυνατότητες και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ευέλικτο 
και φιλικό. Είναι µια εφαρµογή µε την οποία µπορεί κάποιος να δηµοσιεύσει 
στο διαδίκτυο µια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο εταιρικό 
δικτυακό τόπο. Είναι προσαρµόσιµο σε περιβάλλοντα επιχειρηµατικής κλίµα-
κας όπως τα intranets µεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισµών και οι δυνατότη-
τες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες. 
Το Joomla είναι εφαρµογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του είναι απολύτως δω-
ρεάν. Μπορεί οποιοσδήποτε να το χρησιµοποιεί, να το τροποποιεί και να διε-
ρευνά τις δυνατότητές του χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάποια άδεια χρήσης. 
Εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης έχει 
πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης µέσω ενός browser, όπως είναι ο 
Internet Explorer ή ο Firefox. 
Από τη στιγµή που κάποιος είναι διαχειριστής, µπορεί να προσθέσει οποιοδή-
ποτε κείµενο ή γραφικό, και έτσι να δηµιουργήσει τις ιστοσελίδες του. Μπορεί 
να χρησιµοποιήσει το Joomla µόνος του και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξε-
κινήσει. Μπορεί να κατεβάσει την τελευταία έκδοση του Joomla από το 
Joomlaforge ή αν θέλει, µπορεί να µάθει περισσότερα στον επίσηµο ιστότοπο 
www.joomla.org (στα αγγλικά) ή στο ελληνικό site υποστήριξης, το 
myjoomla.gr. 
Το Joomla χρησιµοποιεί µια ισχυρή templating engine που δίνει τη δυνατότη-
τα να χρησιµοποιήσει ο καθένας το δικό του, εξατοµικευµένο, template. Για το 
σκοπό αυτό µπορεί κάποιος είτε να δηµιουργήσει ένα δικό του template, είτε 
να κατεβάσετε από το διαδίκτυο ένα από τα εκατοντάδες (περίπου 500) που 
διατίθενται δωρεάν, είτε να αγοράσει κάποιο από αυτά που πωλούνται. 
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Το περιεχόµενο δεν χρειάζεται να δηµιουργηθεί από την αρχή, όταν αλλαχθεί 
το template. Όταν επιλεγεί το νέο template, το περιεχόµενο παρουσιάζεται 
αυτόµατα σύµφωνα µε το νέο εικαστικό.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιος χρησιµοποιώντας το Joomla µπορεί 
να συνεργαστεί µε όσους συµβάλλουν στην επεξεργασία του περιεχοµένου. 
∆ίνει τη δυνατότητα σε συνεργάτες του να δηµοσιεύσουν περιεχόµενο, στο 
πλαίσιο ασφαλώς των αρµοδιοτήτων τους. Μπορούν να το κάνουν από κάθε 
υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Και τέλος, είναι δυνατή η δηµοσίευση 
απεριόριστων σελίδων, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισµός από το Joomla. 
Χωρίς κανένα πρόβληµα, µπορεί να κάνει αναζητήσεις περιεχοµένου και να τις 
αρχειοθετεί. Η εφαρµογή υποστηρίζει και τα διαφηµιστικά banners: οπότε δί-
νει την δυνατότητα να προωθήσει κάποιος τα δικά του προϊόντα και υπηρεσί-
ες, ή να τα χρησιµοποιήσει ως διαφηµιστικό µέσο για τρίτους. Επίσης µπορούν 
να προστεθούν forum, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία επισκε-
πτών και φόρµες επικοινωνίας κτλ. 
 

3.4.3. Γλώσσα επικοινωνίας παραγωγής ιστοσελίδων – (PHP). 

Η PHP, τα αρχικά της οποίας αντιπροσωπεύουν το "PHP: Hypertext 
Preprocessor" είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού 
σκοπού scripting γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι κατάλληλη για α-
νάπτυξη εφαρµογών για το Web µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP 
περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού 
(π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, 
που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα 
HTML. 
Η PHP επικεντρώνεται κυρίως στο server-side scripting, έτσι µπορεί να κάνει 
οτιδήποτε ένα άλλο CGI πρόγραµµα µπορεί να κάνει, όπως να µαζέψει δεδο-
µένα, να παράγει δυναµικό περιεχόµενο σελίδων, ή να στείλει και να πάρει 
cookies. Αλλά η PHP µπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. 
Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς που χρησιµοποιείται ένα PHP script : 

• Server-side scripting : Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το κύριο πε-
δίο για την PHP. Χρειάζεστε τρία πράγµατα για να δουλέψει αυτό. Τον 
PHP µεταγλωττιστή (parser) (CGI ή server module), ένα webserver (ε-
ξυπηρετητή σελίδων) και ένα web browser ("φυλλοµετρητή"). Πρέπει 
να τρέξετε τον webserver, µε µια συνδεδεµένη εγκατάσταση της PHP. 
Μπορείτε να προσπελάσετε τα αποτελέσµατα του PHP προγράµµατος µε 
ένα web browser, βλέποντας την σελίδα PHP µέσα από τον server. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παράγραφο οδηγίες εγκατάστα-
σης. 

• Command line scripting : Μπορείτε να φτιάξετε ένα PHP script για να 
το τρέχετε χωρίς server ή browser. Χρειάζεστε µόνο τον PHP µετα-
γλωττιστή για να την χρησιµοποιήσετε µε αυτό τον τρόπο. Αυτός ο τύ-
πος είναι ιδανικός για script που εκτελούνται συχνά µε τη χρήση της 
cron (σε *nix ή Linux) ή µε τον Task Scheduler (στα Windows). Αυτά 
τα script µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για απλές εργασίες επε-
ξεργασίες κειµένου.  
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• Εγγραφή client-side GUI εφαρµογών (Γραφικά περιβάλλοντα χρηστών) 
: Η PHP ίσως να µην είναι η πιο καλή γλώσσα για να γράψει κανείς πα-
ραθυρικές εφαρµογές, αλλά αν ξέρετε PHP πολύ καλά και θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε κάποια προχωρηµένα χαρακτηριστικά της PHP στις 
client-side εφαρµογές σας, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το 
PHP-GTK για αυτού του είδους τα προγράµµατα. Έχετε επίσης τη δυνα-
τότητα να γράφετε cross-platform εφαρµογές µε αυτό τον τρόπο Το 
PHP-GTK είναι µια επέκταση της PHP και δεν συµπεριλαµβάνεται στην 
κύρια διανοµή. 

Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένου του Linux, πολλών εκδοχών του Unix (HP-UX, Solaris και 
OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και πιθανώς σε άλλα. Η 
PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet Information Server, 
Personal Web Server, Netscape και iPlanet servers, Oreilly Website Pro 
server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους webserver. Για την 
πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους υπόλοιπους η PHP 
µπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI επεξεργαστής. Έτσι µε την PHP έχετε την 
ελευθερία επιλογής ενός λειτουργικού συστήµατος και ενός web server. 
Επιπλέον, έχετε επίσης την ελευθερία να χρησιµοποιήσετε συναρτησιακό 
(procedural) ή αντικειµενοστραφή (object oriented) προγραµµατισµό ή µια 
ανάµειξη τους. Αν και η παρούσα έκδοση δεν υποστηρίζει όλα τα πρότυπα χα-
ρακτηριστικά, µεγάλες βιβλιοθήκες κώδικα και µεγάλες εφαρµογές (συµπερι-
λαµβανοµένης και της βιβλιοθήκης PEAR) είναι γραµµένες µόνο µε αντικειµε-
νοστραφή κώδικα. Με την PHP δεν είστε περιορισµένοι να εξάγετε HTML. Οι 
δυνατότητες της PHP συµπεριλαµβάνουν την εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, 
ακόµη και ταινίες Flash (χρησιµοποιώντας τα libswf και Ming) παράγονται α-
µέσως. Μπορείτε επίσης να εξάγετε εύκολα οποιοδήποτε κείµενο όπως XHTML 
και οποιοδήποτε άλλο XML αρχείο. Η PHP µπορεί να δηµιουργεί αυτόµατα αυ-
τά τα αρχεία και να τα αποθηκεύει στο σύστηµα αρχείων, αντί να τα εκτυπώ-
νει, αποτελώντας έτσι µια server-side cache για το δυναµικό σας περιεχόµενο. 
Ένα από τα πιο δυνατά και σηµαντικά χαρακτηριστικά της PHP είναι η υπο-
στήριξη που έχει για ένα µεγάλο σύνολο βάσεων δεδοµένων. Η συγγραφή 
µιας σελίδας που υποστηρίζει βάσεις δεδοµένων είναι εξαιρετικά απλή. 
Οι εξής βάσεις δεδοµένων υποστηρίζονται µέχρι στιγµής : 
Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) 
dBase InterBase Ovrimos 
Empress FrontBase PostgreSQL 
FilePro (read-only) mSQL Solid 
Hyperwave Direct MS-SQL Sybase 
IBM DB2 MySQL Velocis 
Informix ODBC Unix dbm 
Έχει επίσης µια αφαιρετική επέκταση DBX βάσεων δεδοµένων (DBX database 
abstraction extension) που µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε οποιαδήποτε βά-
ση δεδοµένων υποστηρίζεται από αυτή την επέκταση. Επιπλέον η PHP υπο-
στηρίζει το ODBC, το Open Database Connection standard (Ανοιχτό πρότυπο 
Σύνδεσης Βάσεων δεδοµένων) έτσι µπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε 
βάση δεδοµένων που υποστηρίζει αυτό το παγκόσµιο πρότυπο. 
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Η PHP έχει επίσης υποστήριξη για επικοινωνία µε άλλες υπηρεσίες χρησιµο-
ποιώντας πρωτόκολλα όπως LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM 
(στα Windows) και αµέτρητα άλλα. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε raw network 
sockets και να αλληλεπιδράσετε µε οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο. Η PHP έ-
χει ακόµη υποστήριξη για την περίπλοκη ανταλλαγή δεδοµένων WDDX µεταξύ 
σχεδόν όλων των Web programming γλωσσών.  
Μιλώντας για δια-επικοινωνία, η PHP υποστηρίζει instantiation αντικειµένων 
Java και τα χρησιµοποιεί διάφανα σαν αντικείµενα PHP. Μπορούµε επίσης να 
χρησιµοποιούµε την CORBA επέκταση της για να προσπελαύνουµε remote (α-
ποµακρυσµένα) αντικείµενα. Η PHP έχει εξαιρετικά χρήσιµα χαρακτηριστικά 
επεξεργασίας κειµένων, από την POSIX επέκταση ή τις Perl regular 
expressions µέχρι XML parsing αρχείων. 
Για τη µεταγλώττιση και την πρόσβαση αρχείων XML, υποστηρίζει τα πρότυπα 
SAX και DOM. Επίσης η XSLT επέκτασή της µετατρέπει τα XML αρχεία σε άλ-
λες µορφές. Η χρήση της PHP στον τοµέα του ecommerce, µας δίνει τις 
Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro και CCVS συναρτήσεις 
χρήσιµες για τα online προγράµµατα πληρωµής σας. Τελευταίο αλλά σηµαντι-
κό, υπάρχουν πολλές άλλες ενδιαφέρουσες επεκτάσεις, οι mnoGoSearch 
search engine συναρτήσεις, πολλά εργαλεία συµπίεσης (gzip, bz2), µετατρο-
πές ηµερολογίου και µεταφράσεις. 
 

3.5 Τελική επιλογή εργαλείου Cubecart. 

Μετά από µία αναφορά σε µερικά από τα εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή 
µας για τη δηµιουργία ιστοσελίδων, κατέληξα να χρησιµοποιήσω το CubeCart 
για τους εξής λόγους: 

• Έχει πολλά χαρακτηριστικά και µε τα Add-ons µπορεί να επεκτείνει τις 
ικανότητές του σε µια τεράστια έκταση. 

• Εύκολη εγκατάσταση, εύκολες ρυθµίσεις. 
• Καλάθι αγορών, εύκολη τοποθέτηση και οργάνωση των προϊόντων. 
• Καθορισµός και δυνατότητα αγορών σε διάφορα νοµίσµατα. 
• Εύκολη αγορά (δηµοφιλείς µεθόδους). 
• Το CubeCart είναι ένα script ανοιχτού κώδικα που προσφέρει πολλές 

λύσεις στο καλάθι αγορών. 
• Υποστηρίζει τις γλώσσες PHP & MySql. 
• Έχει επεκτείνει τις δυνατότητες ρύθµισης και µπορούν να συνδεθούν µε 

διάφορες πύλες πληρωµής συµπεριλαµβανοµένου του Paypal και 
VeriSign.  

• Προσφέρει ένα αµιγώς αυστηρό , επαγγελµατικό interface, καθόλου 
απρόσιτο µε δυνατότητα χρήσης χρωµάτων, κάνοντάς το µια εφαρµογή 
αξιόπιστη για την ανάπτυξη σοβαρών, εταιρικών δικτυακών τόπων.  

• Φιλικότατο προς τον χρήστη, λόγο  των ξεκάθαρων επιλογών –αν πρό-
κειται για αρχάριους χρήστες και έχει αρκετά στοιχεία για να ικανοποιή-
σει τις απαιτήσεις των προηγµένων χρηστών. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ VODAFON. 

 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω η εργασία µας στηρίχθηκε κυρίως στην ε-
φαρµογή των τεχνολογιών PHP, MYSQL. Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντι-
προσωπεύουν το "PHP: Hypertext Preprocessor" είναι µια ευρέως χρησιµοποι-
ούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού scripting γλώσσα προγραµµατι-
σµού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών για το Web 
και µπορεί να ενσωµατωθεί στην HTML.  
Βασικό πλεονέκτηµα της PHP είναι ότι, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα 
κύρια λειτουργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Linux, πολλών εκ-
δοχών του Unix (HP-UX, Solaris και OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS 
X, RISC OS και πιθανώς σε άλλα. Η PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, 
Microsoft Internet Information Server και πολλούς άλλους webserver. Για την 
πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους υπόλοιπους η PHP 
µπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI επεξεργαστής.  
Έτσι µε την PHP έχουµε την ελευθερία επιλογής ενός λειτουργικού συστήµα-
τος και ενός web server. Επιπλέον, έχουµε την ελευθερία να χρησιµοποιήσου-
µε συναρτησιακό (procedural) ή αντικειµενοστρεφή (object oriented) προ-
γραµµατισµό ή µια ανάµειξη τους. Ένα από τα πιο δυνατά και σηµαντικά χα-
ρακτηριστικά της PHP είναι η υποστήριξη που έχει για ένα µεγάλο σύνολο βά-
σεων δεδοµένων. Η συγγραφή µιας σελίδας που υποστηρίζει βάσεις δεδοµέ-
νων είναι εξαιρετικά απλή. Οι εξής βάσεις δεδοµένων υποστηρίζονται µέχρι 
στιγµής:  
 

Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and 

OCI8) 

DBase InterBase Ovrimos 

Empress FrontBase PostgreSQL 

FilePro (read-only) mSQL Solid 

Hyperwave Direct MS-

SQL 

Sybase 

IBM DB2 MySQL Velocis 

Informix ODBC Unix dbm 

Ο χαρακτηρισµός ενός δικτυακού κόµβου ως καλή πρακτική αφορά στα ακό-

λουθα χαρακτηριστικά: 
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4.1. ∆ιαφάνεια – σαφήνεια στόχων 

Για µια σοβαρή επαγγελµατική τοποθέτηση ενός site στον αχανή και απρόσω-

πο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι απαραίτητο να ακολουθεί τη θεµε-

λιώδη αρχή της διαφάνειας. Έτσι: 

Μια σωστή επιλογή του ονόµατος, του λογότυπου και της ηλεκτρονικής διεύ-

θυνσης του καταστήµατος βοηθάνε στο να δώσουν µια σαφή ένδειξη για το 

αντικείµενο του site. Είναι πολύ σηµαντικό το όνοµα και το λογότυπο να το-

ποθετείται σε εµφανές σηµείο στην αρχική σελίδα –index του site, γιατί το να 

βρίσκεται εκεί µπορεί και παρέχει µια σαφή πληροφόρηση στον επισκέπτη για 

την ταυτότητα και την αποστολή του καταστήµατος µε µια πρώτη µατιά. Τέ-

λος, ο ιστιότοπος πρέπει να είναι αρκετά περιγραφικός και να παρέχει πληρο-

φόρηση στον επισκέπτη όσον αφορά την ιστορία τους στόχους, το περιεχόµε-

νο που διατηρεί και διανέµει, την διεύθυνση και άλλες σηµαντικές πληροφορί-

ες που θα βοηθήσουν τον πελάτη-αναγνώστη να νιώσει οικειότητα και εµπι-

στοσύνη. 

4.2. Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου πρέπει να χαρακτηρίζεται από βασικές 

αρχές όπως είναι η απλότητα, η σαφήνεια, η ακρίβεια. Τα γραπτά κείµενα να 

είναι  κατανοητά και επίκαιρα. ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι σωστά από άποψη 

γραµµατικής, ορθογραφίας και σύνταξης και στην παρουσίασή τους στο κοινό 

να γίνεται χρήση επικεφαλίδων και υπο-επικεφαλίδων, να υπάρχουν παρά-

γραφοι και σηµεία στίξης. Να αποφεύγονται όροι ορολογίας και άλλων µη οι-

κιών εκφράσεων όπως επίσης και παθητική φωνή. 

Είναι σηµαντικό να δίνεται έµφαση σε λέξεις – κλειδιά. Να παρουσιάζονται οι 

πηγές πληροφορίας που χρησιµοποιεί, συνδέσµους ή παραποµπές σε άλλες 

σχετικές πηγές και αναλυτικότατες πληροφορίες για τα προϊόντα που εµπο-

ρεύεται.  

Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να αφορούν: την προέλευση των αντικειµένων, 

σε πρόσωπα που πιθανόν να σχετίζονται µε το αντικείµενο, σε συνδέσµους 

προς σχετικά αντικείµενα, σε λογοτεχνικές αναφορές κ.λ.π. 
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4.3. Ποιότητα εικόνων 

Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται σ’ έναν δικτυακό τόπο πρέπει να παρουσιά-

ζονται σε κατάλληλη ανάλυση να µην είναι πολύ µεγάλες και να είναι σε µορ-

φή JPEG. Υπάρχουν δύο είδη µεγεθών και ανάλυσης:  

• Μια έκδοση thumbnail που χρησιµοποιείται συνήθως για προεπισκόπηση και 

κάνει τη σελίδα να εµφανίζεται πολύ γρήγορα. 

• Μια έκδοση καλύτερης ποιότητας της εικόνας, µε µεγαλύτερη ανάλυση και 

περισσότερο βάθος χρώµατος. 

4.4. Ποιότητα πολυµεσικού υλικού 

Είναι πολύ σηµαντικό ένας ιστιότοπος να παρέχει ήχο, εικόνα και video. Ό-

µως, θα πρέπει όλα να είναι σε τοποθετηµένα σε συγκεκριµένη µορφή µέσα 

στη σελίδα. ∆ηλαδή: ο ήχος θα πρέπει να διατίθεται σε συµπιεσµένη 

µορφή(MPEG3,Real Audio,Microsoft Windows Media Player), το video θα πρέ-

πει να διατίθεται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους τύπους αρχείων(MPEG1, 

AVI, WMV, Apple QuickTime). 

Βεβαίως, ένας δικτυακός τόπος θα πρέπει να ενηµερώνει το χρήστη για το µέ-

γεθος και τον τύπο του αρχείου στο οποίο πρόκειται να διαχειριστεί, καθώς 

επίσης θα πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση µε 

εντολές ελέγχου όπως εκτέλεση, ακύρωση, παύση κ.λ.π. 

4.5. Οργάνωση περιεχοµένου 

Η σωστή οργάνωση του περιεχοµένου, για το διαδίκτυο, πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τις ανάγκες των ενεργών χρηστών του. ∆ηλαδή, το περιεχόµενο ενός 

site πρέπει να οργανώνεται ιεραρχικά, µε την αρχική σελίδα στην κορυφή της 

ιεραρχίας και τις υπόλοιπες σελίδες να ακολουθούν. Θα πρέπει να οµαδοποιεί-

ται θεµατικά µε βάση το χρόνο, το θέµα κ.λ.π. Τα κριτήρια οµαδοποίησης και 

οι σχέσεις µεταξύ των στοιχείων θα πρέπει να είναι εµφανή στους χρήστες µε 

µια σύντοµη περιγραφή της κάθε οµάδας πληροφορίας. Να υπάρχουν πίνακες 

περιεχοµένων και χάρτη δικτυακών τόπων (site map) και τέλος να υπάρχει η 

δυνατότητα χρήση οπτικών ενδείξεων για τη διαφοροποίηση του περιεχοµέ-

νου (π.χ. χρήση ετικετών και διαφορετικών χρωµάτων σε σηµεία). 
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4.6. Πνευµατικά δικαιώµατα 

Ίσως το πιο σηµαντικό και ιδιαίτερης σηµασίας σηµείο σ’έναν δικτυακό τόπο. 

Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι πρέπει να λαµβάνουν ειδική µέριµνα, για την 

προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών. Πρέπει να ακο-

λουθούνται µε µεγάλη συνέπεια κάποια σηµεία, όπως είναι η ενηµέρωση του 

χρήστη σχετικά µε τη στρατηγική και την τεχνολογία που χρησιµοποιεί ο δι-

κτυακός τόπος για τα πνευµατικά δικαιώµατα (IPR). Προς την κατεύθυνση αυ-

τή, κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου θα έπρεπε να περιέχει συνδέσµους προς 

τις σελίδες που περιγράφουν την πολιτική στα ζητήµατα αυτά. Αυτοί οι σύνδε-

σµοι καλό θα είναι να παρουσιάζονται ως µια οριζόντια µπάρα όπως: 

Πνευµατική Ιδιοκτησία | Ιδιωτικότητα | Προσβασιµότητα 

Τέλος, ο δικτυακός τόπος πρέπει να περιέχει µια δήλωση του copyright στο 

κάτω µέρος, κάθε σελίδας του. 

 

4.7. Πολιτική συντήρησης 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένας ζωντανός οργανισµός ο οποίος για να 

παραµείνει ζωντανός και ενήµερος θα πρέπει  να συντηρούνται από άτοµα 

προκειµένου να παρέχουν επίκαιρες πληροφορίες, λειτουργικούς συνδέσµους 

και κυρίως να προσφέρουν ποιότητα υπηρεσιών και να ενηµερώνουν το χρή-

στη για νέο – επίκαιρο περιεχόµενο. ∆ηλαδή: για δικτυακούς τόπους που ενη-

µερώνονται συχνά, καλό θα ήταν να υπάρχει µια δήλωση σχετικά µε τη συ-

χνότητα των ενηµερώσεων. Επιπλέον, καλό θα ήταν να παρέχει στο χρήστη 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης ή τελευταίας αναθεώρησης. Η ηµεροµηνία θα 

πρέπει να αναγράφεται σε όλες τις σελίδες του Ιστοτόπου και συγκεκριµένα 

στο υποσέλιδο που τιτλοφορείται συνήθως ως “ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέ-

ρωσης”.  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στη µορφή αναγραφής των ηµεροµη-

νιών. ∆εδοµένου ότι οι αριθµητικές ηµεροµηνίες, όπως 6/3/95 ερµηνεύονται 

διαφορετικά σε διαφορετικές χώρες, είναι καλό οι ηµεροµηνίες να εισάγονται 

σε πλήρη µορφή (π.χ. Ιούνιος 3, 1995). 

 



              Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρονικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

 
47 

 

4.8. Πλοήγηση 

Η ευκολία πλοήγησης είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για έναν δικτυακό τόπο. 

Ενας δικτυακός τόπος πρέπει να παρέχει διάφορους τρόπους πλοήγησης και 

ευκολίας στο χρήστη όπως µπάρα κύριας πλοήγησης και συστήµατα δευτε-

ρεύουσας πλοήγησης, Χάρτης Ιστοτόπου και Ευρετήριο Ιστοτόπου, Θεµατικό 

ευρετήριο. Μηχανισµοί οι οποίοι θα είναι ορατοί στους χρήστες χωρίς να απαι-

τείται κύλιση της σελίδας, σαφώς διαχωρίσιµοι από το κυρίως περιεχόµενο, 

µηχανισµοί οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση και να έχουν 

την ίδια γραφική εµφάνιση σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου. 

Μια καλή πρόταση θα ήταν µία οριζόντια γραµµή στο πάνω µέρος κάθε σελίδας 

του δικτυακού τόπου ή µια κάθετη στήλη στο αριστερό µέρος κάθε σελίδας. 

Τέλος, ένας δικτυακός τόπος θα πρέπει να επιτρέπει τον προσανατολισµό του 

χρήστη στη δοµή του δικτυακού τόπου. ∆ηλαδή, να γίνεται χρήση περιγραφι-

κού τίτλου σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου, να υπάρχει π.χ. κάποιο λο-

γότυπο σε κάθε σελίδα του, να υπάρχει πιθανή ένδειξη µονοπατιού σε κάθε 

σελίδα του δικτυακού τόπου. π.χ. 

 Αρχική > Περιοχή > Ενότητα > Τρέχουσα σελίδα 

Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει µπάρα πλοήγησης στο πάνω και στο κάτω µέ-

ρος κάθε σελίδας και να αποφεύγεται η οριζόντια και κάθετη κύλιση, θα πρέ-

πει να δίνει τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούµενα σηµεία (π.χ. back), το 

λογότυπο του δικτυακού τόπου καλό θα ήταν να αποτελεί σύνδεσµο προς την 

index. 

Οι µεγάλες σελίδες του δικτυακού τόπου πρέπει να παρέχουν µενού από ‘page 

jumps’ που οδηγούν σε συγκεκριµένα τµήµατα της σελίδας και οι σελίδες του 

δικτυακού τόπου, που απαιτούν κύλιση, πρέπει να περιέχουν ένα τουλάχιστο 

σύνδεσµο «Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας». 

 

4.9. Αναζήτηση 
Σε ένα µεγάλο ηλεκτρονικό κατάστηµα, µε πολλά αντικείµενα και υπηρεσίες, η 

ύπαρξη ενός εργαλείου αναζήτησης είναι ένα απαραίτητο συστατικό για έναν  

τέτοιο δικτυακό τόπο. ∆ηλαδή, ένας δικτυακός τόπος πρέπει να παρέχει ένα 

συγκεκριµένο σηµείο που αφιερώνεται στην αναζήτηση και να υποστηρίζει δι-
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αφορετικούς τύπους, ανάλογα µε τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων των 

χρηστών του. ∆ηλαδή, α) να υπάρχει η δυνατότητα βασικής αναζήτησης πε-

ριεχοµένου µέσω λέξεων-κλειδιών ή συµβολοσειρών αναζήτησης και β)να υ-

πάρχει η δυνατότητα της Προηγµένη αναζήτησης:  Προσωποποίηση των πα-

ραµέτρων και κριτηρίων αναζήτησης ή εφαρµογή διαδοχικών φίλτρων στις 

αναζητήσεις από το χρήστη. 

Είναι πολύ σηµαντικό η µηχανή αναζήτησης να είναι άµεσα διαθέσιµη από κάθε 

σελίδα του δικτυακού τόπου, ο τρόπος λειτουργίας της µηχανής αναζήτησης 

να είναι εύκολα κατανοητός και τα αποτελέσµατα της αναζήτησης να είναι κα-

τανοητά στους χρήστες. Παροχή Τίτλου, µονοπατιού, περίληψης για κάθε α-

ποτέλεσµα. 

 

4.10. Προσβασιµότητα 

Η αρχή της προσβασιµότητας εστιάζει στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν όλα τα 

µέλη της κοινότητας των χρηστών. 

Ένας δικτυακός τόπος πρέπει να είναι προσπελάσιµος από όλους τους διαθέσι-

µους Browsers, ακόµα και από παλαιότερης τεχνολογίας, δεδοµένου ότι η 

πλειονότητα των χρηστών συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας παλιότε-

ρα υπολογιστικά συστήµατα. ∆ηλαδή, ένας δικτυακός τόπος θα πρέπει να παρέ-

χει πληροφόρηση σχετικά µε τις τεχνικές πτυχές του, οι οποίες βελτιώνουν τη 

λειτουργικότητα της εφαρµογής, όπως είναι απαιτούµενη ελάχιστη ανάλυση 

οθόνης, απαιτήσεις βέλτιστης ανάλυσης οθόνης, πλατφόρµες και φυλλοµετρη-

τές που επιτρέπουν βέλτιστη παρακολούθηση κ.λ.π. ακόµα και από παλαιότε-

ρα υπολογιστικά συστήµατα. 

Επιπλέον, Ο δικτυακός τόπος πρέπει να παρέχει εναλλακτικές λύσεις στο οπτι-

κο-ακουστικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, η παροχή εικόνων, οι γραφικές α-

ναπαραστάσεις, animations, ο ήχος και το βίντεο. Ο σχεδιασµός του, πρέπει 

να επιτρέπει την πρόσβαση ανεξάρτητος συσκευής. Αυτό σηµαίνει ότι οι δι-

κτυακοί τόποι πρέπει να κάνουν χρήση χαρακτηριστικών που να επιτρέπουν 

την ενεργοποίηση των στοιχείων µιας σελίδας (π.χ. φόρµες) µέσω µιας ποικι-

λίας συσκευών εισόδου (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο, φωνή κ.α). 
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4.11. Χρόνος απόκρισης 

Είναι πολύ σηµαντικό σε έναν ιστιότοπο, µε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, οι 

σελίδες του δικτυακού τόπου να πρέπει να φορτώνονται γρήγορα. Έτσι, οι 

αργές σελίδες να πρέπει να φορτώνονται βαθµιαία. Αυτό σηµαίνει ότι µια πο-

λυµεσική σελίδα που αποτελείται από εικόνες και κείµενο, το κείµενο πρέπει 

να φορτώνεται πριν από τις εικόνες. Να πρέπει να ενηµερώνει το χρήστη για 

το µέγεθος ενός αρχείου και τις πιθανή χρονική καθυστέρηση στην περίπτωση 

που αυτό είναι µεγάλο. 

 

4.12. Πολυγλωσσία 

Η πολυγλωσσία αποτελεί θεµελιώδες συστατικό ενός δικτυακού τόπου, προ-

κειµένου η πρόσβαση στο περιεχόµενό του να µπορεί να γίνεται από όλους 

τους χρήστες – όλων των εθνικοτήτων. Καλό θα ήταν τουλάχιστον οι κρίσιµες 

πληροφορίες του δικτυακού τόπου να πρέπει να δίνονται σε περισσότερες από 

µία γλώσσες, ώστε να απευθύνονται σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο κοινό. Τέ-

τοιες πληροφορίες µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι: η ταυτότητα του Ιστιότο-

που και το προφίλ της πληροφορίας και η κύρια λειτουργικότητα του Ιστοτό-

που (αναζήτηση, πλοήγηση). 

Η εναλλαγή µεταξύ των γλωσσών πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση. ∆ηλαδή, ο 

επιλογέας της γλώσσας πρέπει να τοποθετείται σε ορατή και σταθερή θέση, να 

υπάρχει χρήση των λεκτικών χαρακτηριστικών της γλώσσας και όχι των ση-

µαιών ως  ένδειξη ύπαρξης ιστοσελίδων σε άλλες γλώσσες. Στην περίπτωση 

εναλλαγής γλώσσας, η µετάβαση από τη µια γλώσσα στην άλλη θα πρέπει να 

οδηγεί στην ίδια - αντίστοιχη σελίδα. Και τέλος στην περίπτωση των Ελληνι-

κών Ιστιότοπων, είναι σηµαντική η παροχή της πληροφορίας και στην Αγγλική 

γλώσσα. 

 

4.13. Ποιότητα συνδέσµων 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπερκειµένων στο ∆ιαδίκτυο είναι η 

δυνατότητα σύνδεσης ενός εγγράφου µε άλλο σχετικό µε αυτό. Να υπάρχουν 

κατανοητοί σύνδεσµοι µε περιγραφικές ετικέτες για τον προορισµό των συν-
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δέσµων, το όνοµα των συνδέσµων να πρέπει να ξεκινά µε την πιο σηµαντική 

λέξη κλειδί και να είναι ορατοί στους χρήστες του. 

Ο δικτυακός τόπος πρέπει να κάνει χρήση χρώµατος και υπογράµµισης για 

τους συνδέσµους και επιπλέον να χρησιµοποιεί διαφορετικά χρώµατα για τους 

συνδέσµους που έχει επισκεφτεί ο χρήστης και για αυτούς που δεν έχει επι-

σκεφτεί ακόµη – τα δύο χρώµατα συνιστάται να είναι παραλλαγές ή αποχρώ-

σεις του ίδιου χώµατος. Ένα κλασικό παράδειγµα του χρώµατος που χρησιµο-

ποιείται, είναι η χρήση των αποχρώσεων του µπλε. 

 

4.14. Παρουσίαση 

Η παρουσίαση και το στήσιµο ενός site είναι πολύ σηµαντική εργασία για τους 

κατασκευαστές ιστοσελίδων. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίνεται στη δια-

τήρηση ενός συνεπούς στυλ παρουσίασης σε κάθε σελίδα του δικτυακού τό-

που. Αυτό σηµαίνει ότι ο δικτυακός τόπος πρέπει να χρησιµοποιεί ίδιες συµβά-

σεις και κανόνες σε ότι αφορά στο χρώµα, το διάγραµµα των σελίδων, τα 

στοιχεία πλοήγησης, το στυλ των επικεφαλίδων, το στυλ γραφικών, τη χρησι-

µοποιούµενη ορολογία κ.λ.π. ∆ηλαδή, ο δικτυακός τόπος πρέπει να χρησιµο-

ποιεί περιορισµένο αριθµό χρωµάτων ανά σελίδα και να αποφεύγει τη χρήση 

του χρώµατος µπλε για το κείµενο, δεδοµένου ότι το µπλε σχετίζεται άµεσα 

στην αντίληψη του χρήστη µε την ύπαρξη συνδέσµων. 

Ο δικτυακός τόπος πρέπει να υποστηρίζει επαρκή αντίθεση µεταξύ κειµένου 

και χρωµατικού υποβάθρου. Η καλύτερη λύση είναι η χρήση µαύρου χρώµα-

τος για τα κείµενα σε άσπρο φόντο και να αποφεύγεται η χρήση γραφικών ως 

χρωµατικό υπόβαθρο στις σελίδες του. Όσον αφορά τη γραφή, οι δικτυακοί 

τόποι πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση κεφαλαίας γραφής στη διαµόρφωση 

των παραγράφων και στην απόδοση ιδιαίτερης έµφασης. Να χρησιµοποιείται 

κατάλληλη γραµµατοσειρά, να αποφεύγεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων, 

υπογράµµισης στα κείµενα και να γίνεται χρήση χρήση ευανάγνωστων γραµ-

µατοσειρών π.χ. Arial, Verdana, Times New Roman και Geneva. 
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4.15. Αλληλεπίδραση 

Ένας δικτυακός τόπος, συνιστάται να παρέχει µηχανισµούς ανατροφοδότησης 

στους χρήστες, ώστε να τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν σχολιασµούς, 

διορθώσεις, κριτικές και να υποβάλλουν ερωτήµατα δηλαδή θα πρέπει να πα-

ρέχει µια φόρµας επικοινωνίας µε τους χρήστες του. Μια φόρµα, που θα είναι 

διαθέσιµη από κάθε σελίδα του και να καθιστά σαφές στους χρήστες ποια πε-

δία της φόρµας είναι υποχρεωτικά και ποια όχι. 

 

4.16. Παρουσίαση ιστότοπου που έχει χαρακτηριστεί ως δικτυακός  κόµβος 
υψηλής ποιότητας. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας δικτυακός τόπος εµπορικού περιεχοµένου (από 

τον Ελληνικό και διεθνή χώρο) όπου για κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των 

βασικών χαρακτηριστικών ως προς τις περιοχές που ορίστηκαν παραπάνω. 

Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες και η λειτουργικότητα που περιέχει ο ιστιότοπος 

στον επισκέπτη καθώς επίσης δίνονται στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω 

πληροφόρηση. 

 

∆ικτυακός τόπος κινητής  τηλεφωνίας: VODAFON  

Όνοµα κόµβου: Vodafon Hellas 

URL http://www.vodafone.gr/ 

Τοµέας: Παροχή υπηρεσιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ  

Τηλέφωνο:21067.02.000 και Fax: 210 67.03.200 
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Ο πρότυπος αυτός δικτυακός τόπος προέρχεται από µια εταιρεία κινητής τη-

λεφωνίας Vodafon Hellas. Το σκεπτικό της εταιρείας, πέρα από τα καταστήµα-

τα ανά την Ελλάδα- 400 περίπου- µε δυναµικό προσωπικό που παρέχει άµεσες 

απαντήσεις στις απορίες του καταναλωτή, ήταν να δηµιουργήσει έναν ιστιότο-

πο τόσο λειτουργικό όσο χρηστικό και ευχάριστο για τον επισκέπτη του διαδι-

κτύου.  

Υπάρχουν χαρακτηριστικά, που καθιστούν τον δικτυακό αυτό κόµβο «καλή 
πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές. Όταν ένας επισκέπτης πα-
τήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση - url (http://www.vodafon.gr) τότε µεταβαί-
νει στον δικτυακό τόπο Vodafon Hellas, µια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που 
εδρεύει στην Ελλάδα και είναι έτοιµη να παρουσιαστεί µέσω του ηλεκτρονικού 
της καταστήµατος σε όλους.  Επισκέπτοντας λοιπόν την αρχική σελίδα του κα-
ταστήµατος αυτό που τραβάει κατευθείαν το βλέµµα και την προσοχή του επι-
σκέπτη, είναι το έντονο κόκκινο χρώµα που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και οι 
πολύ οργανωµένες, γεµάτες πληροφορίες θεµατικές ενότητες.   
Ξεκινώντας, και θέλοντας να αρχίσει η περιήγησή µας στο χώρο του καταστή-
µατος σταδιακά, µεταβαίνουµε στο αρχικό κόκκινο πλαίσιο, στο επάνω µέρος 

της σελίδας, όπου περιλαµβάνει το λογότυπο του δικτυακού τόπου . Πο-
λύ σηµαντικό για κάποιον που «τριγυρίζει» στο κατάστηµα, να µπορεί να επι-
στρέφει ανά πάσα ώρα στην αρχική σελίδα, από κάθε εσωτερική σελίδα του. 
Πηγαίνοντας δεξιότερα µας κατευθύνει στα βασικά προϊόντα εµπορίας της ε-
ταιρείας: Συµβόλαια, συσκευές, Mobile Internet, Apps & downloads, Υποστή-
ριξη και Αναζήτηση – αφού ακριβώς από πάνω µας αφήνει την επιλογή ανά-
µεσα σε συµβόλαια για ιδιώτες  ή συµβόλαια για εταιρίες ανάλογα σε ποια κα-
τηγορία ανήκουµε. Έπειτα, στα διάφορα επόµενα τµήµατα της πρώτης σελίδας 
αναφέρονται όλα τα περιεχόµενα και δίνονται µια µικρή περίληψη του περιε-
χοµένου τους.(Εικόνα 4.1) 
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Εικόνα 4.1 Αρχική σελίδα της εταιρίας Vodafon 

 
Πρόσθετα, µια εταιρεία δεν µπορεί να «σταθεί» στο διαδικτυακό χώρο εάν δεν 
παρέχει στους πελάτες-επισκέπτες λεπτοµερή πληροφορίες για την ίδια. Ο 
κόµβος της σελίδας παρέχει αυτήν την ολοκληρωµένη πληροφόρηση για την 
εταιρεία που έχει στην κατοχή της το δικτυακό τόπο και δίνεται από την ενό-
τητα «Υποστήριξη – Άλλες κατηγορίες». Παρέχεται µέσω ενός συνδέσµου από 
την αρχική σελίδα. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το ίδιο σηµείο, σε ό-
ποιον θέλει να µάθει για τα καταστήµατα, όρους χρήσης και να δει κάποιες 
συχνές ερωτήσεις άλλων επισκεπτών και τότε, εάν κάνει ο χρήστης εγγραφή, 
µπορεί να κάνει και κάποια ερώτηση προσωπική. 
Τέλος, ο δικτυακός τόπος παρέχει συµπληρωµατική, επιπλέον πληροφόρηση 
στο κάτω µέρος της αρχικής σελίδας όπου ακολουθώντας τους συνδέσµους 
«Σχετικά µε την εταιρία», «Σχετικά µε το site µας», «Επικοινωνία», «Νέα τη-
λέφωνα», «Υποστήριξη», «Υπηρεσίες και προϊόντα», ο χρήστης, του δίνεται 
µια επιπλέον πληροφόρηση για δελτία τύπου και πιθανή αναζήτηση εργασίας 
στην εταιρεία,  για τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων, τους τρόπους 
πρόσβασης στα καταστήµατα, τους συντελεστές που συµµετείχαν στην ολο-
κλήρωση του έργου, εξηγήσεις όσον αφορά τους λογαριασµούς, πληροφορίες 
παράδοσης ηλεκτρονικού καταστήµατος, εγγραφή στο newsletter και άλλα 
πολλά.(Εικόνα 4.2)  
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Εικόνα 4.2 Αρχική σελίδα της εταιρίας Vodafon 

 

Όταν ξεκινήσουµε την περιήγηση στους χώρους του καταστήµατος, θα κερδί-
σει τον αναγνώστη η αµεσότητα και η απλότητα των κειµένων. Οι παρουσια-
ζόµενες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καταστήµατος, εί-
ναι σαφείς και εύκολα κατανοητές στο χρήστη. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται 
απλή γλώσσα, µεστές σε νόηµα επικεφαλίδες, αποφεύγονται οι σύνθετες δο-
µές προτάσεων και τεχνική ορολογία - οι µη οικείες εκφράσεις γενικότερα. Ε-
πίσης τα κείµενα είναι σωστά από άποψη γραµµατικής, ορθογραφίας και σύ-
νταξης.  

Τώρα, στα κείµενα εκείνα που περιγράφουν χαρακτηριστικά προϊόντων και δί-
νονται πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν κυρίως στην προέλευση των α-
ντικειµένων, τις διαστάσεις, τα χρώµατα και γενικότερες πληροφορίες, τα κεί-
µενα είναι σαφή, µικρά σε µέγεθος µε κατανοητή γραφή και υπογραµµισµένα 
σηµεία ανάλογα µε το τι έχει διαλέξει ο κατασκευαστής να προβάλει. Επίσης, 
αυτό που είναι σωστό να αναφέρουµε είναι οτι το περιεχόµενο του δικτυακού 
τόπου είναι επίκαιρο. Οι επίκαιρες πληροφορίες αφορούν κυρίως τα τµήµατα 
«Κινητά για ιδιώτες», «Τα πιο δηµοφιλή», παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο ένα 
λόγο για την εκ νέου επίσκεψη του δικτυακού τόπου από χρήστες που θέλουν 
συνεχή ενηµέρωση για τις κινήσεις της εταιρείας στο χώρο των συµβολαίων, 
των συσκευών αλλά και στο µερίδιο αγοράς.  

Όπως αναφερθήκαµε στην αρχή του κειµένου αυτό που κερδίζει έναν επισκέ-
πτη µε µια πρώτη επίσκεψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι η πρώτη ε-
ντύπωση που δίνεται. Τα χρώµατα και οι φωτογραφίες που έχουν χρησιµοποι-
ηθεί είναι πολύ σωστά επιλεγµένες διότι, ένα κόκκινο χρώµα  επενεργεί εσω-
τερικά στον άνθρωπο - ως ένα πολύ ζωντανό, ζωηρό και ανήσυχο χρώµα. 
Μαρτυρεί µια έντονη επαγγελµατική νότα σχεδόν ενσυνείδητης δύναµης και 
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ωριµότητας. Βεβαίως, ακριβώς επειδή το κόκκινο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο 
χρώµα, η χρήση του είναι περιορισµένη και επικεντρωµένη στα σηµεία που ο 
κατασκευαστής θέλει να τονίσει όπως π.χ. κάποια έκπτωση ή προσφορά σε 
προϊόντα ή υπηρεσίες.  
Οι εικόνες από την άλλη µεριά, είναι πολλές αλλά σε σωστή αναλογία µέσα 
στις σελίδες. Υπάρχουν πολλά µεγέθη εικόνων, µικρές που χρησιµοποιούνται 
κυρίως στις περιγραφές συσκευών, που ο κάθε επισκέπτης θέλει να δει το 
προϊόν µε µια γρήγορη µατιά και σε µέγεθος δείγµατος αλλά και εικόνες µε 
µεγαλύτερη διάσταση και µεγαλύτερη ανάλυση. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 
δοθεί για το Flash player που υπάρχει στην αρχική σελίδα του καταστήµατος, 
όπου µε κινούµενες συνεχόµενες εικόνες, διαφηµίζει ότι νέο έχει να προβάλει 
η εταιρία από προϊόντα και υπηρεσίες τη δεδοµένη χρονική περίοδο. Εννοείται 
ότι ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τους κατασκευαστές για 
να είναι επίκαιρο, ενήµερο και να προσφέρει συνεχώς νέα πληροφόρηση 
στους επισκέπτες του site. Ο µοναδικός σκοπός των σχεδιαστών και των πα-
ραγωγών του ιστιότοπου ήταν να µπορέσουν να κατασκευάσουν δυναµικές, 
πλουσιότερες και πιο εµβυθιστικές διαδικτυακές εµπειρίες χρησιµοποιώντας 
εικόνα και ήχο ταυτόχρονα. Το flash που χρησιµοποιείται είναι της εταιρείας 
Adobe, Adobe Flash Player 10 - οι σελίδες του δικτυακού τόπου που αποτε-
λούνται από εικόνες, ήχο και κείµενο φορτώνονται βαθµιαία. Αυτό σηµαίνει 
ότι το κείµενο φορτώνεται στη σελίδα πριν από τις εικόνες. Επίσης, ο δικτυα-
κός τόπος κάνει χρήση τεχνολογιών συµπίεσης. Συγκεκριµένα όλα τα γραφικά 
του δικτυακού τόπου είναι αρχεία τύπου .gif και όλες οι εικόνες των εκθεµά-
των είναι αρχεία τύπου .jpeg. 
Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου έχει σχεδιαστεί και παρουσιαστεί µε πο-
λύ σωστό και επαγγελµατικό τρόπο. Οργανώνεται ιεραρχικά µε την αρχική σε-
λίδα στην κορυφή της ιεραρχίας. Η αρχική σελίδα δίνει ενδείξεις σχετικά µε 
την οργάνωση του δικτυακού τόπου, του περιεχοµένου του και των συστηµά-
των πλοήγησης που είναι διαθέσιµα.  
Η οµαδοποίηση της πληροφορίας γίνεται σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι 
οι ακόλουθες: Αρχικά: «Ιδιώτες», «Επαγγελµατίες - Εταιρείες» «Vodafone Ελ-
λάδας» και στη συνέχεια: «Κινητά & προγράµµατα», «Apps & downloads», 
«Υποστήριξη», «Αναζήτηση», «Κινητά για ιδιώτες» «Αµεση ανανέωση συµβο-
λαίου» «My account» «Vodafone Mobile Internet» «Επαγγελµατίες – εταιρεί-
ες» «Τα πιο δηµοφιλή» «Επικοινωνία» «Υποστήριξη» «Σχετικά µε την εταιρεί-
α»και «Σχετικά µε το site µας». Κάθε µια από τις ενότητες αυτές οµαδοποιείται 
θεµατικά, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την περιγραφή των περιεχοµένων 
από το γενικό προς το ειδικό. Η οργάνωση των πληροφοριών του δικτυακού 
τόπου είναι άµεσα ορατή στον τελικό χρήστη κάνοντας επιπλέον χρήση, δια-
φορετικών χρωµατικών υποβάθρων στις σελίδες για τη διάκριση µεταξύ δια-
φορετικών τύπων περιεχοµένου.  
Βεβαίως δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε στο σηµείο αυτό και την δυνατό-
τητα παροχής χάρτη οργάνωσης του δικτυακού τόπου (sitemap) από κάθε σε-
λίδα του. Η ύπαρξή του, συµβάλει στην απόκτηση µιας σφαιρικής άποψης 
σχετικά µε την οργάνωση και τη δοµή του κόµβου. (Εικόνα 4.3) 
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Εικόνα 4.3 Χάρτης (Site map) σελίδας. 

 

Ο δικτυακός τόπος της Vodafone Hellas, οργανώνεται σε µια ιεραρχική δοµή, 
που περιλαµβάνει έναν αριθµό από επίπεδα. Η πρόσβαση του τελικού χρήστη 
στο υλικό του δικτυακού τόπου µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: είτε µέ-
σω του συστήµατος κύριας πλοήγησης είτε µέσω του χάρτη του δικτυακού 
τόπου (sitemap). Το περιεχόµενο της µπάρας κύριας πλοήγησης είναι εύκολα 
αποµνηµονεύσιµο καθώς αποτελείται από δέκα στοιχεία και κάθε στοιχείο έχει 
ένα όνοµα σαφές (Ιδιώτες, Επαγγελµατίες - εταιρείες, Vodafon Ελλάδας, Σύν-
δεση στο my account, Home page, Κινητά & προγράµµατα, Mobile internet, 
Apps & downloads, Υποστήριξη, αναζήτηση). 

Επιπλέον, η µπάρα κύριας πλοήγησης είναι άµεσα ορατή στο χρήστη και το-
ποθετείται σε µια οριζόντια γραµµή στο πάνω µέρος της σελίδας όπου ο δια-
χωρισµός µε το κυρίως περιεχόµενο είναι σαφής. Επίσης εµφανίζεται στην ίδια 
θέση, σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου και έχει την ίδια γραφική εµφάνιση 
κατά µήκος όλων των σελίδων. Προκειµένου οι χρήστες να µπορούν να προ-
σανατολιστούν στο περιεχόµενο κάθε ενότητας, ο δικτυακός τόπος παρέχει και 
συστήµατα δευτερεύουσας πλοήγησης που ουσιαστικά αποτελούνται, από µια 
λίστα θεµάτων, στα οποία υποδιαιρείται η εκάστοτε ενότητα. Οι µπάρες δευτε-
ρεύουσας πλοήγησης τοποθετούνται στα αριστερά ή δεξιά της σελίδας και εί-
ναι άµεσα διαχωρίσιµες από το κυρίως περιεχόµενο. 
Ένα ιδιαίτερο και πολύ ευαίσθητο κεφάλαιο για τους κατασκευαστές ενός site 
είναι η χρησιµοποίηση πληροφοριών του ιστιότοπου από «τρίτους». Πρέπει να 
δηλωθούν, από τους ίδιους ποια περιεχόµενα έχουν περιορισµένη ή απαγο-
ρευµένη χρήση. Στον υπότιτλο κάθε σελίδας του δικτυακού τόπου εµφανίζεται 
µια δήλωση copyright, που δηλώνει ότι όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι 
δεσµευµένα από τη δηµιουργική οµάδα της Vodafon Hellas, έτσι εάν υπάρξει 
εντοπισµός διακίνησης υλικού από το site, δηµοσιευµένο ή αντιγραµµένο κά-
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που µπορεί να κινηθεί αµέσως δικαστικά το νοµικό τµήµα της εταιρείας και να 
διεκδικήσει ακόµα και χρηµατική αποζηµίωση. (Εικόνα 4.3) 
Όταν κατασκευάζουµε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, που ακριβώς το ότι είναι 
ηλεκτρονικό το κάνει να έχει αγοραστικό κοινό από όλα τα µέρη και πλάτη της 
γης, πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα επιλογής µιας λίστας γλωσσών. Ο 
δικτυακός τόπος της Vodafon Hellas είναι στο σύνολό του δίγλωσσος (Ελληνι-
κά - Αγγλικά). Έτσι ένας επισκέπτης της σελίδας µας –όχι Έλληνας- και γνώ-
στης Αγγλικής γλώσσας δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να περιηγηθεί στις σελί-
δες του καταστήµατος. Βέβαια, σε έναν επισκέπτη που δεν ξέρει τις δύο πα-
ραπάνω γλώσσες καθιστά αδύνατη την σωστή κατανόηση και αγορά από το 
κατάστηµα. Αλλά αυτό δεν µπορεί παρά να αποτελεί τις εξαιρέσεις και όχι τον 
κανόνα.  
 

 
Εικόνα 4.4 Επιλογή Γλώσσας ιστιότοπου 

 

Τέλος ανακεφαλαιώνοντας, η παρουσίαση στο σύνολο του δικτυακού τόπου 
χαρακτηρίζεται από οµοιοµορφία και συνέπεια. Συγκεκριµένα, ο δικτυακός τό-
πος της Vodafon Hellas χρησιµοποιεί ίδιες συµβάσεις και κανόνες κατά µήκος 
των διαφορετικών σελίδων οι οποίες αφορούν στην τοποθέτηση και το στυλ 
των στοιχείων πλοήγησης, στη χρήση των χρωµάτων, στο στυλ των επικεφα-
λίδων και των γραφικών, στη δοµή και το layout των σελίδων κ.λ.π. Επίσης, 
υπάρχει επαρκής αντίθεση µεταξύ των κειµένων και του χρωµατικού υποβά-
θρου. Συγκεκριµένα ο δικτυακός τόπος χρησιµοποιεί µαύρο χρώµα για το κεί-
µενο σε άσπρο φόντο, που αποτελεί και τη βέλτιστη τρέχουσα πρακτική στον 
τοµέα αυτό. Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος χαρακτηρίζεται από ποιότητα στην 
τυπογραφία των κειµένων. Τα κείµενα του δικτυακού τόπου αποφεύγουν τη 
χρήση της κεφαλαίας γραφής, της υπογράµµισης και της πλάγιας γραφής. Ε-
πίσης ο δικτυακός τόπος κάνει χρήση ευανάγνωστων γραµµατοσειρών (Arial), 
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ενώ το σύνολο των κειµένων του είναι στοιχισµένο στο κέντρο. Επιπλέον, υ-
πάρχουν ωραία γραφικά και πολλές επιλογές τόσο σε προϊόντα όσο και σε υ-
πηρεσίες. Ασφαλέστατες αγορές µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος καθώς 
και πληροφορίες σχετικά µε την παράδοση και τα έξοδα µεταφοράς (Εικόνα 
4.5) 
 

 
Εικόνα 4.5 Παρουσίαση σελίδων ιστιότοπου. 

 

Είναι πολύ σηµαντικό και τιµητικό να αναφέρουµε ότι στον ιστιότοπο αυτό, 
εφαρµόστηκε η πιο πρόσφατη τεχνική, ηχητικής υποστήριξης όπου περιγράφει 
όλα τα προγράµµατα, συσκευές, χαρακτηριστικά και όρους συµβολαίων µε τη 
χρήση φωνής. Αυτή η τεχνική εφαρµόζεται µε επιτυχία από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες(ΑΜΕΑ) - άτοµα που η κατάστασή τους δεν τους επιτρέπει να κινη-
θούν µε ευκολία στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  
∆ηλαδή, µπροστά µας έχουµε ένα κατάστηµα που προσφέρει αµεσότητα, και 
οικειότητα σε όλες τις κατηγορίες πελατών. Στην περίπτωση τώρα που επιλέ-
ξουµε την «Σύνδεση στο my account =>Εγγραφή» έχουµε κάνει ένα βήµα 
παραπέρα για να ανήκουµε στην µεγάλη οικογένεια µελών, του συγκεκριµέ-
νου ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τις ανάλογες παροχές και ευεργεσίες στα 
µέλη του. Όπως: πληρωµή λογαριασµών, online αγορές, επιπλέον εκπτώσεις 
και προσφορές σε πάγια και συσκευές.  
Έχει µελετηθεί τόσο σωστά το παρόν ηλεκτρονικό κατάστηµα ώστε, εάν ένα 
εγγεγραµµένο µέλος επιλέξει για παράδειγµα συσκευή και προχωρήσει σε α-
γορά, η «εξυπηρέτηση» του site δεν σταµατά εκεί αλλά προτείνει αξεσουάρ, 
κάρτες µνήµης, Bluetooth και άλλα συναφή δευτερεύοντα προϊόντα για την 
αύξηση του κέρδους της εταιρείας. Το όφελος; κέρδος, χαµηλό κόστος αφού 
δεν χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό και τα καταστήµατα έχουν λιγότερο 
φόρτο εργασίας άρα και πιο παραγωγικά. 
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5.1 MANUAL ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5.1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως είναι γνωστό στις µέρες µας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το Internet 
και γενικότερα κάποια µέσα ηλεκτρονικής µορφής, είναι πλέον απαραίτητα για 
τη σωστή λειτουργία µεγάλων επιχειρήσεων ή ακόµα και µικρότερων κυρίως 
σε σύγκριση µε τις παλαιότερες χειρόγραφες µεθόδους που είναι αρκετά χρο-
νοβόρες, απαρχαιωµένες, µε γραφειοκρατία και µε µεγάλη πιθανότητα αν-
θρώπινου λάθους. 
Η ευκολία στη χρήση, η µεγάλη ταχύτητα διεκπεραίωσης διαφόρων λειτουρ-
γιών, η διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφοριών χωρίς λάθη και καθυστερή-
σεις και σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό η πολύ οικονοµική ή ακόµα καλύτερα η 
δωρεάν χρήση των on-line εφαρµογών και η πρόσβαση στο internet κάνει ε-
φαρµογές σαν τη δικιά µας, απαραίτητες για την οργάνωση και τη σωστή λει-
τουργία µιας επιχείρησης καθώς υπάρχει η ανάγκη διαχείρισης µεγάλου αριθ-
µού προϊόντων και πρόσβασης στην εφαρµογή µας από παραπάνω από έναν 
χρήστες.  

 

5.1.2Περιεχόµενα - Συστατικά 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασίζονται σε “συνηθισµένες” πλέον 
τεχνολογίες για την δηµιουργία ιστοσελίδων τα οποία συνοψίζονται παρακά-
τω.  Χρειαζόµαστε λοιπόν:  

• Web Server (Apache που είναι open source project και ο Internet In-
formation Server της Microsoft.) 

• Database Server (Γενικά τα CMS χρησιµοποιούν κάποια βάση 
δεδοµένων γενικής χρήσης όπως π.χ. Oracle, MS SQL Server, MySQL κλπ. 
Ανάλογα λοιπόν µπορεί να υποστηρίζονται περισσότερες από µια βάσεις δίνο-
ντας στον πελάτη την ευχέρεια επιλογής.) 

• Application Server (Οι Application Servers, διαχειρίζονται και 
υποστηρίζουν την εκτέλεση εφαρµογών σε όλο το δίκτυο ενός οργανισµού 
αλλά και στο Web. Είναι ουσιαστικά οι συντονιστές της όλης διαδικασίας και 
προσφέρουν λειτουργίες όπως διαχείριση εκτέλεσης, load-balancing, διαχείρι-
ση transactions και διασύνδεση µε βάσεις δεδοµένων. Οι τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται συµπεριλαµβάνουν την XML πρωτόκολλα όπως το http και 
το TCP/IP, αντικειµενοστραφή µοντέλα όπως τα EJB (Enterprise Java Beans), 
CORBA, COM, J2EE (Java 2 Enterprise Edition και .NET. Σε µικρότερα συστή-
µατα τον ρόλο του Application Server ουσιαστικά αναλαµβάνει ο web server 
µε κάποιες ειδικές επεκτάσεις.  
 
Σκοπός της εργασίας ήταν η δηµιουργία µιας εφαρµογής ενός Ηλεκτρονικού 
καταστήµατος παροχής Ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική λειτουργία της σελί-
δας µας είναι η διαχείριση της κίνησης της αποθήκης των προιόντων που έ-
χουµε προς πώληση και η µεγάλη υποδοχή πολλών χρηστών που θα επισκέ-
πτονται την σελίδα µας ταυτόχρονα. 
Η εφαρµογή και τα επιµέρους κοµµάτια έχουν δηµιουργηθεί σε γλώσσα php 
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µε τη βοήθεια του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου CubeCart ενώ έχου-
µε χρησιµοποιήσει το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. 
Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, την αξιοπιστία, και την ευε-
λιξία που παρέχει κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση περιεχοµένου. Ενώ το 
CubeCart παρέχει δυνατότητες για γρήγορη δηµιουργία περιεχοµένου HTML, 
είναι ευέλικτο και φιλικό, είναι εφαρµογή ανοικτού κώδικα και η χρήση του 
είναι απολύτως δωρεάν. Είναι µια εφαρµογή µε την οποία µπορεί κάποιος να 
δηµοσιεύσει στο διαδίκτυο µια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο 
εταιρικό δικτυακό τόπο, δίνοντας δυνατότητες επέκτασης, πρακτικά απεριόρι-
στες. 
 
O Apache, η PHP και η MySQL, είναι διαθέσιµα για πολλά λειτουργικά συστή-
µατα. Για την εγκατάσταση των παραπάνω προγραµµάτων υπήρξε η δυνατό-
τητα να κατεβάσουµε ∆ΩΡΕΑΝ από το διαδίκτυο και συγκεκριµένα από τις δι-
ευθύνσεις: 
Apache HTTP: http://httpd.apache.org/download.cgi 
PHP: http://www.php.net/downloads.php 
MYSQL: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html 
  
Προτού ξεκινήσουµε θα πρέπει να έχουµε διαθέσιµα και κάποια ακόµα αρχεία 
που θα χρειαστούµε: το λογισµικό OpenSSL για να µπορούµε να έχουµε υπο-
στήριξη του πρωτοκόλλου SSL από τον Server µας. 
Έτσι από τη διεύθυνση “http://www.openssl.org/” κατεβάζουµε δωρεάν το 
αρχείο “ openssl-0.9.7m.tar.gz ". Με τις οδηγίες που βρίσκονται στο site αυτό 
µεταγλωττίζουµε το αρχείο και δηµιουργούµε το εκτελέσιµο αρχείο " 
Win32OpenSSL-0_9_7m.exe " . 
 

5.2 Κατηγορίες χρηστών 

Η σελίδα µας έχει τέτοια δοµή που να µπορεί να χωριστεί σε δύο µέρη. Τι εν-
νοούµε µε αυτό: Έχουµε τη δυνατότητα να χωρίσουµε τη δοµή του project 
µας σε δύο βασικές κατηγορίες:  
Α)Στο διαχειριστικό περιβάλλον – το οποίο παρακολουθεί και επιβλέπει ο ιδιο-
κτήτης του Ηλεκτρονικού καταστήµατος ή ο πλέον αρµόδιος που είναι ο δια-
χειριστής προγράµµατος backend, και  
Β)Στο ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστηµα, αυτό που φαίνεται δηλαδή, στο 
Internet, και φτάει στον τελικό χρήστη – πελάτη frontend. 
Για παράδειγµα: Ένας απλός χρήστης (frontend χρήστης) µπορεί να εισέρχεται 
στη σελίδα µας και να ενηµερώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχονται, την 
κίνηση της αποθήκης, τις ελλείψεις, το stock του κάθε προϊόντος , τις τιµές 
και να φτιάχνει την παραγγελία του. Ενώ ένας χρήστης µε δικαιώµατα 
administrator (backend χρήστης) µπορεί να διαχειρίζεται την σελίδα και να 
αλλάζει όχι µόνο τη δοµή της εφαρµογή µας αλλά και να την τροποποιεί. 
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5.3 Χωρισµός σε frontend και backend 

 
Η βασική δοµή του CybeCart αποτελείται από δύο κύρια µέρη, την κύρια σελί-
δα στην οποία παρουσιάζεται το περιεχόµενο που έχουµε εισάγει στην εφαρ-
µογή και το τµήµα εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείρισή της ε-
φαρµογής. 
Η κύρια σελίδα(frontend) είναι η πρώτη επαφή που έχουµε επισκεπτόµενοι 
την ιστοσελίδα, γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ σηµαντικός ο τρόπος παρουσία-
σης του περιεχοµένου, τόσο από αισθητική άποψη, όσο και από άποψη δοµής, 
έτσι ώστε να είναι ελκυστικό και κατανοητό στους χρήστες. Σε αυτό το κοµµά-
τι δεν κάνουµε κάποια ευθεία παρέµβαση, αλλά οι ρυθµίσεις που επιλέγουµε 
στο τµήµα διαχείρισης επιδρούν άµεσα σε αυτό. 
Το τµήµα διαχείρισης(backend) δίνει την δυνατότητα στο διαχειριστή να τρο-
ποποιεί κάθε πλευρά της εφαρµογής. Αυτό περιλαµβάνει την εισαγωγή ή και 
επεξεργασία του περιεχοµένου που εισάγουµε, καθώς επίσης και την δοµή 
του. Επιπλέον, προσφέρει την δυνατότητα εύκολης εισαγωγής, διάφορων πο-
λυµεσικών στοιχείων, όπως εικόνες, αρχεία ήχου ή και αρχεία βίντεο. Ακόµα 
µπορούµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε επιπλέον λειτουργίες, µε την 
µορφή επιµέρους προγραµµάτων που συνεργάζονται µε το Cubecart. Τέλος, 
είναι εφικτή η διαχείριση των χρηστών, δηλαδή η προβολή και τροποποίηση 
των στοιχείων τους, ή και η στέρηση της δυνατότητας εισόδου στην κύρια σε-
λίδα αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Πάνω στις ρυθµίσεις που κάνουµε σε αυτό το 
κοµµάτι βασίζεται και εξαρτάται η λειτουργία της κύριας σελίδας, αυτή που τε-
λικά βλέπει ο επισκέπτης. 

5.4 Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν 

 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω για την δηµιουργία της εφαρµογής µας έχει 
χρησιµοποιηθεί η γλώσσα προγραµµατισµού PHP και το σύστηµα διαχείριση  
βάσεων δεδοµένων MySQL µε τη βοήθεια του συστήµατος διαχείρισης περιε-
χοµένου CubeCart. 
Το Cubecart είναι ένα βραβευµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), 
το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουµε ιστοσελίδες και ισχυρές 
online εφαρµογές. Πολλές πτυχές, συµπεριλαµβανοµένης της ευκολίας της 
χρήσης και της επεκτασιµότητας καθιστούν το Cubecart  ένα από τα πιο δη-
µοφιλή διαθέσιµα λογισµικά στο διαδίκτυο. Είναι ένα "open source" (ανοικτού 
κώδικα) λογισµικό, αυτό το κάνει διαθέσιµο σε όλους, µε συνέπεια να έχει δη-
µιουργηθεί µια τεράστια κοινότητα που το υποστηρίζει, το αναβαθµίζει και 
βελτιώνει συνεχώς. Επίσης δίνεται και η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ιδιώ-
τες να αποκτήσουν ένα CMS υψηλής ποιότητας σε πολύ χαµηλή τιµή καθώς 
αναπτύσσεται και βελτιώνεται από µία παγκόσµια κοινότητα και το κόστος ε-
λαχιστοποιείται για τις εταιρίες κατασκευής ιστοσελίδων που το χρησιµοποι-
ούν. 
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Το Cubecart είναι εφαρµογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του είναι απολύτως 
δωρεάν. Μπορεί οποιοσδήποτε να το χρησιµοποιεί, να το τροποποιεί και να δι-
ερευνά τις δυνατότητές του, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάποια άδεια χρή-
σης. Εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης 
έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης µέσω ενός browser, όπως είναι ο 
Internet Explorer ή ο Firefox ή ο Chrome. Από τη στιγµή που κάποιος είναι 
διαχειριστής, µπορεί να προσθέσει οποιοδήποτε κείµενο ή γραφικό, και έτσι να 
δηµιουργήσει τις ιστοσελίδες του. 
Μπορεί να ξεκινήσει απλά αρκεί κάποιος να γνωρίζει τη χρήση ενός επεξεργα-
στή κειµένου, τότε µπορεί να προχωρήσει και να κάνει την αρχή. Σε γενικές 
γραµµές, εξαρτάται από το τί θέλει να κάνει κανείς µε το Cubecart. Στις περι-
πτώσεις όπου κάποιος θελήσει κάποιες ειδικευόµενες δυνατότητες του 
Cubecart, θα χρειαστεί και η υποστήριξη ενός επαγγελµατία που γνωρίζει εν-
δελεχώς την χρήση του προγράµµατος και φυσικά θα έχει επαρκείς γνώσεις 
προγραµµατισµού σε γλώσσα Php. 
Οι δυνατότητες χρήσης του Cubecart περιορίζονται µόνον από τη δηµιουργι-
κότητα του χρήστη. Κάποιοι το χρησιµοποιούν για διασκέδαση, για τη κατα-
σκευή µιας προσωπικής ή οικογενειακής ιστοσελίδας. Ενσωµατώνοντας διά-
φορα, διαθέσιµα δωρεάν, πρόσθετα εργαλεία ή επεκτάσεις, διευρύνονται οι 
δυνατότητες και λειτουργίες του, κάνοντάς το µια εφαρµογή αξιόπιστη για την 
ανάπτυξη σοβαρών εταιρικών δικτυακών τόπων. 
Το Cubecart χρησιµοποιεί µια ισχυρή templating engine που δίνει τη δυνατό-
τητα να χρησιµοποιήσει ο καθένας το δικό του, εξατοµικευµένο, template. Το 
περιεχόµενο δεν χρειάζεται να δηµιουργηθεί από την αρχή. Αν θελήσουµε να 
εξηγήσουµε ακριβώς την έννοια του template είναι όπως το «ρούχο», που 
ντύνει το «σώµα» (περιεχόµενο) του project. Όταν επιλεγεί το νέο template, 
το περιεχόµενο παρουσιάζεται αυτόµατα σύµφωνα µε το νέο εικαστικό. Σε 
προχωρηµένο επίπεδο, για τροποποιήσεις ή να δηµιουργία templates, ή για 
επεξεργασία φωτογραφιών, χρειάζεται ένας text editor ή ένας photo editor 
αντίστοιχα. 
Μπορεί κάποιος να προσθέσει περιεχόµενο στον ιστότοπό του από οποιονδή-
ποτε υπολογιστή αρκεί να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πληκτρολογεί το 
κείµενο, ανεβάζει τις φωτογραφίες και τα δηµοσιεύει. Ένα άλλο χαρακτηριστι-
κό είναι ότι κάποιος χρησιµοποιώντας το Cubecart µπορεί να συνεργαστεί µε 
όσους συµβάλλουν στην επεξεργασία του περιεχοµένου.  
 

5.5 Η MYSQL 

5.5.1 Τι είναι η MYSQL 

H MySQL είναι ένα, ανοικτού κώδικα, σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων. Το σύστηµα διαχείρισης MySQL λοιπόν δίνει τη δυνατότητα της 
αποθήκευσης, αναζήτησης, ταξινόµησης, οµαδοποίησης, ανάκλησης δεδοµέ-
νων µε βάση τη γλώσσα ερωτηµάτων SQL. Το γεγονός ότι η MySQL είναι σχε-
σιακή συνεπάγεται ότι η οργάνωση των δεδοµένων γίνεται σε διαφορετικούς 
πίνακες οι οποίοι σχετίζονται µεταξύ τους µε κάποιο σαφώς ορισµένο τρόπο. Η 
MySQL επιπλέον δύναται να ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, εξασφαλί-
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ζοντας έτσι τη δυνατότητα η πρόσβαση να γίνεται από διαφορετικούς χρήστες. 
Κάθε χρήστης έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα πάνω στις βάσεις δεδοµένων που 
του τα δίνει η MySQL. 

5.5.2Πλεονεκτήµατα της MySQL 

Παρακάτω παρατίθενται µερικά από τα πλεονεκτήµατα της MySQL που την 
καθιστούν ανταγωνιστική έναντι άλλων πακέτων διαχείρισης βάσεων δεδοµέ-
νων. 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της είναι: 
Απόδοση. Η MySQL είναι αρκετά γρήγορη.  
Κόστος. Η MySQL είναι προϊόν ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν για 
προσωπική χρήση. Η εµπορική άδεια της διατίθεται σε χαµηλό κόστος.  
Ευκολία Χρήσης. Η MySQL είναι αρκετά εύκολη στην εκµάθηση της, ακόµα και 
όταν κάποιος που δεν έχει ξαναχρησιµοποιήσει παρόµοια προϊόντα κατα-
σκευής βάσεων δεδοµένων. 
Μεταφερσιµότητα. Η MySQL µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλά σύγχρονα 
λειτουργικά συστήµατα. είναι συµβατή µε πολλές εκδόσεις των Microsoft 
Windows και µε λειτουργικά Unix, Linux. 
Πηγαίος Κώδικας. Η MySQL ανήκει στην οικογένεια του λογισµικού ανοικτού 
Κώδικα, ο καθένας µπορεί να αποκτήσει και να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδι-
κά της, προσαρµόζοντας τον στις ανάγκες του ή διορθώνοντας τυχόν bugs. 
Υποστήριξη. Στην σελίδα www.mysql.com υπάρχει µια τεράστια υποστήριξη 
πάνω στη MySQL µε manual, tutorial, βοήθεια σε πιθανά προβλήµατα. 
 

5.6 Τι είναι η PHP 

Η PHP είναι γενικού σκοπού γλώσσα συµβάντων, σχεδιασµένη ειδικά για το 
Web και λειτουργεί στην πλευρά του διακοσµητή. Είναι µια γλώσσα που ο κώ-
δικάς της µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα σε κώδικα Html. Η κύρια χρήση της 
συνίσταται στη δηµιουργία scripts για ιστοσελίδες αλλά µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί και για Command line scripting µε τη βοήθεια του κατάλληλου µεταγλωτ-
τιστή όπως και για εγγραφή client-side GUI εφαρµογών. 
 

5.6.1 Πλεονεκτήµατα της PHP 

• Κόστος. Η PHP είναι γλώσσα ανοικτού κώδικα, που σηµαίνει ότι ο πηγαίος 
κώδικας είναι διαθέσιµος σε όλους για χρήση, για τροποποίηση και αναδιανο-
µή χωρίς κάποιο κόστος. 

•∆ιαθεσιµότητα Πηγαίου Κώδικα. Αντίθετα µε τα εµπορικά κλειστού κώδικα 
προϊόντα, ο ανοικτός διαθέσιµος κώδικας της PHP προσφέρει τη δυνατότητα 
των τροποποιήσεων του. Έτσι η οποιαδήποτε διόρθωση ή αναβάθµιση µπορεί 
να γίνει από το χρήστη ή από κάποια οµάδα ανεξάρτητων χρηστών, χωρίς ε-
ξάρτηση από κάποια εταιρία. 

•Υποστήριξη. Η Zend, η εταιρία που υποστηρίζει την PHP, χρηµατοδοτεί την 
ανάπτυξη της, προσφέροντας υποστήριξη και σχετικό λογισµικό σε εµπορική 
βάση. 



              Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρονικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

 
64 

 

•∆ιεγερσιµότητας. H PHP είναι διαθέσιµη σε πολλά λειτουργικά συστήµατα και 
συνήθως ο κώδικας δουλεύει χωρίς αλλαγές σε διαφορετικά λειτουργικά συ-
στήµατα που τρέχουν την PHP. Παραδείγµατα λειτουργικών συστηµάτων στα 
οποία λειτουργεί η Php είναι τα Windows, το Linux, FreeBSD, Solaris, IRIX. 

•Απόδοση. Η PHP είναι που αποδοτική. Με ένα φθηνό διακοσµητή µπορούµε 
να εξυπηρετήσουµε εκατοµµύρια επισκέψεων σε ηµερήσια βάση. 

•∆ιασύνδεση µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων ∆εδοµένων. Η PHP έ-
χει δικές τις συνδέσεις µε πολλά συστήµατα βάσεων δεδοµένων όπως: 
MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, filepro, Hyperwave, Informix, 
InterBase, Sybase και αλλες. Έχει επίσης ενσωµατωµένη SQL διασύνδεση στο 
επίπεδο αρχείο 

•SQLite. Με τη χρήση του standard ODBC µπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε 
βάση έχει πρόγραµµα οδήγησης ODBC (όπως π.χ. Τα προϊόντα της Microsoft). 
Ενσωµατωµένες Βιβλιοθήκες. Η PHP έχει πολλές ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες 
που εκτελούν πολλές χρήσιµες λειτουργίες. ∆υναµική δηµιουργία εικόνων GIF, 
σύνδεση µε άλλες υπηρεσίες δικτύων, ανάλυση XML, αποστολή e-mail, δηµι-
ουργία εγγράφων PDF. 
•Ευκολία Εκµάθησης. Η σύνταξη της PHP βασίζεται σε άλλες γλώσσες 
προγραµµατισµού, κυρίως στην C και στην Perl. Οι γνώστες µιας γλώσσας 
προγραµµατισµού της οικογένειας της C επιτρέπουν σε κάποιον να ξεκινήσει 
αµέσως τον προγραµµατισµό στην PHP. 

•Αντικειµενοστραφής υποστήριξη. Στην PHP υπάρχουν οι γνωστές από τη 
C++ και Java αντικειµενοστραφείς λειτουργίες όπως η κληρονοµικότητα, οι 
ιδιωτικές και προστατευµένες ιδιότητες και µέθοδοι, οι αφηρηµένες κλάσεις 
και µέθοδοι, οι διασυνδέσεις, οι συναρτήσεις δηµιουργίας, αποδιάρθρωση. Ε-
πίσης υπάρχου και άλλες λιγότερο δηµοφιλείς λειτουργίες. 

•Ευκολία εκµάθησης. Η Php είναι πολύ ευέλικτη και εύκολη στην εκµάθηση 
της. Αντίθετα µε άλλες γλώσσες που επιτελούν τον ίδιο σκοπό, έχει εύκολη 
σύνταξη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραµµατισµού για να ξεκινήσει 
κάποιος να τη χρησιµοποιεί. 
 

5.7 Εγκατάσταση συστήµατος 

 
Για τη δηµιουργία και λειτουργία της εφαρµογής µας το πρώτο βήµα που θα 
πρέπει να γίνει είναι να κατεβάσουµε από το διαδίκτυο και να εγκαταστήσουµε 
κάποια προγράµµατα όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω . 
Το WAMP είναι το ακρωνύµιο των αρχικών του συστήµατος διαχείρισης 
Microsoft Windows και των βασικών του συστατικών του πακέτου: Apache, 
MySQL και PHP. Ο Apache είναι ένας web server, η MySQL είναι µία βάση δε-
δοµένων ανοικτού κώδικα (open-source) και η PHP είναι µια γλώσσα προ-
γραµµατισµού που µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που βρίσκονται σε 
µία βάση δεδοµένων και να δηµιουργεί δυναµικά web pages κάθε φορά που 
της ζητείται. Θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και άλλα προγράµµατα σε 
ένα τέτοιο πακέτο όπως το phpMyAdmin το οποίο θα µπορούσε να δώσει ένα 
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πιο γραφικό περιβάλλον χρήσης της βάσης δεδοµένων MySQL κάνοντας τη 
διαχείριση της, πιο εύκολη. 
Εγκαθιστώντας όλο το πακέτο WAMP λοιπόν, έχουµε εγκαταστήσει όλα τα συ-
στατικά που µας είναι απαραίτητα για να δηµιουργήσουµε την εφαρµογή µας. 
Ο WampServer εγκαθίσταται αυτόµατα και οι δυνατότητες χρήσης που διαθέ-
τει είναι αρκετές και αρκετά διορατικές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
ρυθµίζει το server του χωρίς να πειράζει τα setting files χρησιµοποιώντας µό-
νο τις ρυθµίσεις που είναι ήδη διαθέσιµες. Ο WampServer είναι µία εύκολη και 
βολική λύση αφού συγκεντρώνει σε “πακέτο” τον Apache, την MySQL και την 
PHP και µας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτουµε σε αυτόν τις διάφορες εκδό-
σεις ή κάποια πρόσθετα συστατικά τους αν επιθυµούµε. (Εγκατάσταση Wamp, 
APACH 2.0.59 µε υποστήριξη SSL, εγκατάσταση PHP & MySql , παραποµπή 
στο παράρτηµα στο τέλος του βιβλίου). 

 
 

5.7.1. Εγκατάσταση του CubeCart 

Για να ξεκινήσετε το κατάστηµά σας, θα χρειαστεί αρχικά να εγκαταστήσουµε 
το CubeCart. ∆ηλαδή: τη version CubeCart v4µπορούµε να την κατεβάσουµε 
από την περιοχή του πελάτη στο www.CubeCart.com . 
 
Υπάρχουν δύο πτυχές CubeCart που είναι σηµαντικό να σηµειωθεί: 

• Τα αρχεία: unzipping τα αρχεία, όλα τα CubeCart αρχεία που απαιτού-
νται για να φορτώσει στο διακοµιστή όπου επιθυµούµε να έχουµε 
CubeCart. 

• Η βάση δεδοµένων: Αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί πριν την εγκατάστα-
ση. Αν και ο εγκαταστάτης CubeCart προσθέτει το περιεχόµενο στη βά-
ση δεδοµένων, η πραγµατική δηµιουργία της βάσης δεδοµένων πρέπει 
να γίνεται µε το χέρι πριν την εγκατάσταση. 

Έπειτα,  
Αποσυµπιέζω τα αρχεία του Cubecart στο c:\wamp\www 
Αφού ξεκινήσω το wamp πηγαίνω στο 
http://localhost/_new/installation/index.php 
∆ιαλέγω γλώσσα εγκατάστασης (Εικόνα 5.1) 
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Εικόνα5.1 

 
Αφού λοιπόν γίνουν τα παραπάνω, το πρόγραµµα εγκατάστασης θα ξεκινήσει, 
και θα εµφανιστεί η πρώτη σελίδα, κάνουµε την παραπάνω επιλογή και συνε-
χίζουµε στο επόµενο βήµα. 
 
Συµφωνούµε µε την άδεια χρήσης κάνοντας κλικ στο πλαίσιο επιλογής και 
συνεχίζουµε κάνοντας κλικ στο 'Συνέχεια στο Βήµα 2’ (Εικόνα 5.2). 
 

 
Εικόνα 5.2 
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Βεβαιωνόµαστε πρώτα ότι τα αρχεία είναι εγγράψιµα, όπου έπειτα εάν τα δι-
καιώµατα έχουν ρυθµιστεί σωστά προχωράµε στο επόµενο βήµα(Εικόνα 5.3) 
 

 
Εικόνα 5.3 

 
 

 
Εικόνα 5.4 

 
 
Στο σηµείο αυτό γίνονται οι πιο σοβαρές ρυθµίσεις. ∆ηλαδή, δίνεται  
α)Το κλειδί αδειών(Εικόνα 5.4)  
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β)γίνονται οι ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων (Βάση ∆εδοµένων Hostname, 
Όνοµα βάσης δεδοµένων, Βάση δεδοµένων Όνοµα Χρήστη, Βάση δε-
δοµένων κωδικού πρόσβασης, Επιβεβαίωση Password, Βάση ∆εδοµέ-
νων Πρόθεµα)  
Γ)Γίνονται οι Τοπικές ρυθµίσεις,  
∆)∆ίνονται οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης σαν Administrator (Όνοµα Χρήστη, 
Κωδικός πρόσβασης, Επιβεβαίωση Password, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση, 
Πλήρες όνοµα) 
 
 Στη συνέχεια γίνεται Ορισµός, επιστροφή, δικαιώµατα Αρχείων   

 
Εικόνα 5.5 

 
Τέλος, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση µε επιτυχία και µπορούµε να µεταβούµε 
άµεσα στη σελίδα του Admin όπου δίνοντας Username & Password ξεκινάµε 
τη διαµόρφωση του Ηλ. Καταστήµατός µας (Εικόνα 5.5). 
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Εικόνα 5.6 

 
 
 

 
Εικόνα 5.7 
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Εικόνα 5.8 

 
 

 
Εικόνα 5.9 
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6.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(Σαν Admin  και σαν χρήστης) 

 

6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ECOVOLT 

(Το παρόν Ηλεκτρονικό κατάστηµα παροχής Ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένα 
κατάστηµα το οποίο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας της 
φοιτήτριας ∆ιονυσίας Φωτακοπούλου. ∆εν πρόκειται για πραγµατική εταιρία, 
ούτε η πληροφορίες που γράφονται και αναφέρονται αντιστοιχούν σε αληθινό 
interface εταιρίας). Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστηµα, προσφέρει πακέτα Ηλε-
κτρικής ενέργειας αλλά και ολοκληρωµένες οικολογικές λύσεις µε χρήση φω-
τοβολταικών συστηµάτων. Ιδρύθηκε το Μάρτιο 2008 και έκτοτε υπάρχει συ-
νεχής ανάπτυξη στο χώρο, µε συνεχή αναβάθµιση των προιόντων διάθεσης 
αλλά και των υπηρεσιών. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους τοµείς εφαρµογών Ηλεκτρικής ε-
νέργειας και Φωτοβολταικών συστηµάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, προµηθεύει 
και εγκαθιστά: 

• Προιόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακή, Επαγγελµατική, και Βιοµη-
χανική χρήση. 

• ∆ιασυνδεδεµένα Φωτοβολταικά πάρκα ή συστήµατα, µε το κεντρικό Η-
λεκτρικό δίκτυο (∆ΕΗ), όπου η παραγόµενη Ηλεκτρική ενέργεια πωλεί-
ται στο κοινό σε πολύ οικονοµικότερες τιµές από εκείνες τις τιµές διά-
θεσης των πακέτων της ∆ΕΗ. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και προσφέρει: 

• Ενεργειακή µελέτη 
• Τεχνικές υποδοµές χώρου εγκατάστασης  
• Εγγυήσεις και Τεχνική υποστήριξη 
• Ποιότητα, αρτιότητα και αξιοπιστία εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι πιστοποιηµένα και δοκιµασµένα επί 
µακρόν. Όσον αφορά τα Φωτοβολταικά συστήµατα η εταιρεία συνεργάζεται µε 
επώνυµες εταιρείες του εξωτερικού, από τις οποίες προµηθεύεται τις φωτο-
βολταικές γεννήτριες, αντιστραφείς (inverters), ηλεκτρονικά και παρελκόµενα 
υλικά. Για παράδειγµα εταιρείες όπως SMA Tecnologie AG, ASP AG... 

6.1.2 Προφίλ 

Η ecovolt είναι εταιρεία διάθεσης και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που έ-
µπρακτα στηρίζει τις ανανεώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέρ-
γειας. Η εταιρεία προσφέρει αξιόπιστη εξυπηρέτηση και χαµηλότερες χρεώσεις 
ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην περιβαλλοντική ανάπτυξη φέρνοντας την 
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Πράσινη Ενέργεια στην Ελλάδα.  
 
Η εταιρεία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες εµπορίας ηλεκτρικής ε-
νέργειας στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη ιδιωτική εται-
ρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες µέσης και χα-
µηλής .τάσης  

Η Ecovolt ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2008 µε στόχο την παροχή υψη-
λού επιπέδου υπηρεσιών σε µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις όπως και 
σε οικιακούς πελάτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ecovolt δραστηριοποιείται στο 
χονδρεµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά 
των Βαλκανίων. Οι πελάτες της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να προωθή-
σουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρύπους, αλλά και να συµ-
βάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος µέσω της απόκτησης των «Πρά-
σινων Πιστοποιητικών». Η απόκτηση των «Πράσινων Πιστοποιητικών» δια-
σφαλίζει ότι για όση ενέργεια καταναλώνεται, άλλη τόση παράγεται από Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

6.1.3. Όραµα, Στόχοι, Στρατηγική 

Όραµα:  
Η Ecovolt έχει στηρίξει τη δραστηριότητα και την πρωτοπορία της σε ένα όρα-
µα:  

• Να καθιερωθεί ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλε-
κτρικού ρεύµατος σε τελικούς πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις στην 
ελληνική αγορά ενέργειας λειτουργώντας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι 
στους πελάτες της, τους µετόχους της και την κοινωνία. 

Στρατηγική:  
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας ακολουθείται συγκεκρι-
µένη αναπτυξιακή στρατηγική, οι οποία συνοψίζεται στα εξής:  

• Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αξιόπιστη εξυπηρέτηση και ση-
µαντικές εξοικονοµήσεις. 

• Ενίσχυση της αναγνωσιµότητας της εταιρείας στην ελληνική αγορά ώ-
στε όλοι να γνωρίσουν την ελευθερία επιλογής που προσφέρει η εται-
ρεία όσον αφορά στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας και ενί-
σχυση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές. 

• Πρωτοπορία στην ελληνική αγορά ενέργειας, εφαρµόζοντας πρακτικές 
που ενισχύουν την εξοικονόµηση ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις 

• Πελατοκεντρική δοµή 
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6.1.4 Εταιρική Υπευθυνότητα 

H Ecovolt όντας άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο ο-
ποίο δραστηριοποιείται και θέλοντας να συνδράµει ενεργά στην ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης, έχει αναπτύξει συγκεκριµένο πρόγραµµα Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας που απευθύνεται τόσο σε οµάδες της κοινωνίας που 
χρειάζονται επιπλέον στήριξη, όσο και στο περιβάλλον. 
 
Οι ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελούν κοµβικό ρόλο στην εκπόνη-
ση και εφαρµογή της επιχειρησιακής στρατηγικής µας. Η εταιρεία έχει επηρεα-
στεί από τα δεδοµένα της εποχής και του χώρου δράσης της κι έτσι αναγνωρί-
ζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. 
 
Έτσι λοιπόν, η Ecovolt σκοπεύει να ακολουθήσει ένα πρόγραµµα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας που θα συµβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση για θέµατα που αφορούν στην προστα-
σία του πλανήτη.  

 

6.2 Σαν Χρήστης:   

 
Εφόσον εγκαταστήσαµε επιτυχώς τα προγράµµατά µας και βεβαιωθήκαµε ότι 
η σελίδα µας τρέχει, µπορεί πλέον κάποιος, να επισκεφθεί το κατάστηµά µας 
είτε κάνοντας εγγραφή είτε όχι. 
Πληκτρολογούµε:  http://www.ondesign.gr/sonia/index.php και µας µεταφέ-
ρει στην Αρχική σελίδα(Εικόνα 6.1).  
 

 
Εικόνα 6.1 Εµφάνιση Αρχικής σελίδας 
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Η αρχική σελίδα, η index, είναι η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στην οθόνη 
του υπολογιστή µας εάν κάποιος χρήστης θέλει να επισκεφθεί το κατάστηµά 
µας. 
Να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο πως ο κάθε επισκέπτης που επισκέπτεται 
τη σελίδα µας έχει δύο επιλογές - χωρίς να κάνει απαραίτητα log in µπορεί να 
περιηγηθεί στην εφαρµογή µας και να δει ποια προϊόντα είναι διαθέσιµα και 
ποιά είναι σε stock, στην αποθήκη. Όµως υπάρχει περιορισµός, δεν µπορεί να 
δει τις διαθέσιµες λεπτοµέρειες των προϊόντων (όπως την τιµή και τυχόν πλη-
ροφορίες που µπορεί να υπάρχουν για τον προϊόν), επιπλέον δεν µπορεί να 
µεταβεί στο καλάθι ή να πραγµατοποιήσει κάποια παραγγελία. 
Κάποιος που δεν είναι χρήστης λοιπόν µπορεί και αυτός να ενηµερωθεί ως ένα 
σηµείο για τα προϊόντα και τη διαθεσιµότητα τους, αλλά δεν µπορεί να κάνει 
κάποια παραγγελία. Για να πραγµατοποιήσει, θα πρέπει να είναι εγγεγραµµέ-
νος χρήστης και να έχει το απαραίτητο username και password.  
Τα απαραίτητα δεδοµένα πρόσβασης δίνονται από τους backend χρήστες. ∆η-
λαδή για να είναι κάποιος χρήστης της εφαρµογής και να µπορέσει να αγορά-
σει προϊόντα θα πρέπει να του έχει δοθεί το username και το password του 
από τον Administrator της σελίδας. Αυτό συµβαίνει γιατί η εφαρµογή µας δεν 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά µόνο σε συγκεκριµένους χρήστες οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν φθηνότερο ρεύµα ή να αναβαθµίσουν ενεργεια-
κά το σπίτι τους, το χώρο εργασία τους ή να κάνουν µια κάποια επένδυση σε 
µεγαλύτερη έκταση. 
Οι επιλογές που µας δίνονται, σαν επισκέπτες, είναι πολλές. ∆ηλαδή: 

 

6.5.1. Εγγραφή χρήστη (Login) 

Πατώντας το link –«εγγραφή» µας εµφανίζει µια νέα σελίδα όπου ο χρήστης 
συµπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρµα και κάνει «Submit»(Εικόνα 6.2)   
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Εικόνα 6.2. 

 
Αν έχουµε ήδη έχουµε κάνει εγγραφή, εισάγουµε το email και το password 
που έχουµε και πατάµε Login. Το σύστηµα ελέγχει αν τα στοιχεία είναι αληθή 
και έτσι επιτυγχάνεται η είσοδος του χρήστη στο σύστηµα.(Εικόνα 6.3). 
 

   
Εικόνα 6.3 Φόρµα εγγραφής χρήστη 

 
Βεβαίως στην περίπτωση που έχει κάποιος εγγραφεί και ξεχάσει τον κωδικό 
πρόσβασής του, πατώντας το Ξέχασες το password? Πιο κάτω Θα σταλεί µέσω 
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µηνύµατος στο mailbox ο κωδικός πρόσβασης από τους Administrators της 
σελίδας.  
Τώρα, ακριβώς πιο κάτω, υπάρχει το µενού στο οποίο µπορεί ο χρήστης κάνο-
ντας αναζήτηση να βρει το προϊόν που ψάχνει, στο «Αναζήτηση για» Συµπλη-
ρώνει το πεδίο και αµέσως µετά πατάει το go αντίστοιχο Enter, για να µεταβεί 
στην αντίστοιχη σελίδα. 

 

6.5.2 Περιήγηση στην Αρχική σελίδα  

Με την εισαγωγή του χρήστη στη βάση δεδοµένων του καταστήµατος, εµφα-
νίζεται η αρχική σελίδα η οποία περιέχει το Αρχικό µενού από το οποίο µπορεί 
ο χρήστης να µεταβεί: είτε στα αρχικά προϊόντα ρεύµατος ,είτε στα Φωτοβολ-
ταικά Συστήµατα, είτε στην αποθήκη µε τα διαθέσιµα προιόντα, είτε στην 
φόρµα επικοινωνίας, είτε στο καλάθι αγορών, είτε στο µενού εισόδου στο ο-
ποίο, µετά το τέλος των εργασιών, µπορεί ο χρήστης να αποσυνδεθεί όταν τε-
λειώσει τις αγορές του και να επανασυνδεθεί αν είναι αποσυνδεδεµένος . 
Στο κεντρικό τµήµα της σελίδας γίνεται µια γρήγορη παρουσίαση της εταιρεί-
ας, έτος ίδρυσης, τι εµπορεύεται και τι προσφέρει(Εικόνα 6.4)..  

 
Εικόνα 6.4 

 
Τα µενού της δεξιάς και της αριστερής στήλης παραµένουν σταθερά κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης του χρήστη στην εφαρµογή µας, ώστε να έχει τη δυ-
νατότητα να µεταβαίνει σε όποια λειτουργία θέλει γρήγορα και εύκολα. 
Στην αριστερή στήλη της σελίδας υπάρχουν άλλα δυο µενού, αρχικά εµφανί-
ζεται το Καλάθι Αγορών µια πρώτη παρουσίαση στις αγορές που έχουµε κάνει, 
τον αριθµό των αντικειµένων που έχουµε επιλέξει και το σύνολο των χρηµά-
των που έχουµε κάνει. Αν τώρα θέλουµε να δούµε µια πιο αναλυτική αναφορά 
του καλαθιού µας πατάµε το κουµπί «∆ες το καλάθι» και µας πάει σε νέα σελί-
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δα µε πλήρη αναφορά των προϊόντων, των χρηµάτων και των ποσοτήτων που 
έχουµε.  
Πιο κάτω έχουµε άλλη κατηγορία µε τίτλο «Πληροφορία» που µας δείχνει τί 
προϊόντα και τί υπηρεσίες έχουµε στο κατάστηµά µας συνολικά. 
Παρακάτω, µπορούµε να επιλέξουµε ισχύον νόµισµα, ανάλογα τη χώρα που 
συνεργαζόµαστε και τη γλώσσα που µπορεί, να µεταφραστεί η σελίδα µας. 
∆ηλαδή, έχουµε προεπιλέξει σαν κύριο νόµισµα το Euro και γλώσσα µετάφρα-
σης την Ελληνική.  
Και τέλος, στο δεξιά τµήµα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: στο πάνω µέρος ένα 
παράθυρο που παρουσιάζει το «Χαρακτηριστικό προϊόντος» µια τυχαία κάθε 
φορά επιλογή που παρουσιάζει ένα προϊόν από αυτά που ήδη υπάρχουν στην 
αποθήκη. Προσφέρει µια γρήγορη µατιά και γρήγορη επιλογή προϊόντος στους 
πιθανούς πελάτες και αν πατήσουµε πάνω στην εικόνα θα µας παραπέµψει 
στην αντίστοιχη σελίδα της αποθήκης. 
Έπειτα µας παρουσιάζονται τα πιο δηµοφιλή προϊόντα της εταιρείας, αυτά που 
οι ίδιοι οι επισκέπτες ύστερα από το ενδιαφέρον τους για ενηµέρωση, έχουν 
βγάλει το αποτέλεσµα αυτό. Και πάλι αυτό το αποτέλεσµα αλλάζει αυτόµατα 
ανάλογα µε το ενδιαφέρον και την επισκεψιµότητα του site. 
Τέλος, υπάρχει και το τµήµα εκείνο, «Αντικείµενα προς πώληση» που παραθέ-
τει κάποια από τα προϊόντα µε τις τιµές τους, για γρήγορη αναζήτηση και εύ-
κολη αγορά τους µε ένα πάτηµα του ποντικιού.  

 

6.5.3.Επιλογή προϊόντος από το χρήστη 

Για να βρει ο χρήστης το προϊόν της επιλογής του µπορεί να ακολουθή-
σει δύο τρόπους: 
(α) Πηγαίνοντας βήµα - βήµα από κατηγορία σε υποκατηγορία 
(β) Κάνοντας αναζήτηση 
 
(α’ τρόπος ) Από κατηγορία σε υποκατηγορία 
Το κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης, κεντρικής σελίδας είναι ότι βρίσκονται 
όλες οι καρτέλες µε τα προϊόντα που εµπορεύεται το κατάστηµα. ∆ηλαδή υ-
πάρχει ένας διαχωρισµός σε κατηγορίες προϊόντων έτσι ώστε ανάλογα µε το 
προϊόν που ψάχνει ο χρήστης να ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδροµή και να 
το βρίσκει πηγαίνοντας µέσα από τις καρτέλες, στις διάφορες υποκατηγορίες. 
Είναι προτιµότερη αυτή η διαδικασία από την εισαγωγή του χρήστη σε µια σε-
λίδα στην οποία θα βρίσκονταν εκεί όλα µαζί τα προϊόντα διάσπαρτα και θα 
έπρεπε να την διατρέξει ολόκληρη για να βρει το προϊόν που επιθυµεί.  
Πέρα όµως από την καλή οργάνωση, ένας χρήστης ανατρέχοντας στις διάφο-
ρες κατηγορίες ανακαλύπτει πιο εύκολα τα διαθέσιµα προϊόντα και ίσως να ε-
πιλέξει ακόµα ένα που θα του φανεί χρήσιµο. 
Για παράδειγµα, αν θέλει να δει τιµές για οικιακό ρεύµα ακολουθεί την δια-
δροµή(Εικόνα 6.5).:  
Αρχική σελίδα -> Ηλεκτρικό ρεύµα -> Για οικιακή χρήση -> Τιµολόγιο Οικια-
κής Χρήσης -> Τιµολόγιο Οικιακής Χρήσης (Γ1) 
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Εικόνα 6.5 

Κάνοντας κλικ πάνω στο προϊόν που θέλει ο χρήστης να προστεθεί στο καλάθι 
του εµφανίζονται επίσης και όλες οι λεπτοµέρειες του προϊόντος δηλαδή εκτός 
της τιµής, του ονόµατος και της φωτογραφίας εµφανίζεται και το stock του 
προϊόντος στην αποθήκη ώστε να ξέρει ο χρήστης πόσες µονάδες του προϊό-
ντος είναι διαθέσιµες. Ωστόσο ακολουθώντας το µονοπάτι ένας πιθανός αγο-
ραστής, µπορεί να δει τί άλλο εµπορεύεται το παρόν κατάστηµα και να επιλέ-
ξει το καλύτερο προϊόν γι’αυτόν. 

• Ακόµα, κάτω από την περιγραφή, το κατάστηµα δίνει την επιλογή Κω-
δικό και στοιχεία προϊόντος,  

• σε άµεση προσθήκη του υλικού στο καλάθι αγορών  
• στην αποστολή µέσω mail σ’ ένα φίλο για γνωστοποίηση.   

 
(β’ τρόπος ) Κάνοντας αναζήτηση 
Ο χρήστης επιλέγοντας αυτή την οδό, πηγαίνει κατευθείαν στο πεδίο της «Α-
ναζήτηση για» (Εικόνα 6.6).  στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης και πληκτρο-
λογεί το προϊόν. Χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά, ο χρήστης µπορεί να εξοικο-
νοµεί χρόνο. Σοβαρή προϋπόθεση, για την επιλογή αυτή είναι να γνωρίζει εξ 
αρχής το προϊόν που θέλει να προσθέσει στο καλάθι του και το ακριβές όνοµα 
του.  
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Εικόνα 6.6 

 
Αν το προϊόν που αναζητά ο χρήστης είναι σε stock στην αποθήκη, τότε θα 
εµφανιστεί στην οθόνη µας σαν αποτελέσµατα αναζήτησης και από εκεί ο 
χρήστης, µπορεί να το επιλέξει και να µεταβεί σε µια νέα σελίδα όπως αυτή 
της εικόνας και να το προσθέσει ως τελικό προϊόν στο καλάθι του. 

 

6.5.4 Προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι αγορών 

Μετά από την κατάλληλη έρευνα στα προϊόντα της επιχείρησης θέλουµε να 
αγοράσουµε κάτι και να το βάλουµε στο «καλάθι αγορών». Έχουµε κάνει κα-
νονικά Login, επιλέξαµε το αντικείµενο, π.χ. Φωτοβολταϊκό Πάνελ, ελέγχουµε 
την ποσότητα (εκεί ο χρήστης επιλέγει µε τα βελάκια τον αριθµό των τεµαχί-
ων του προϊόντος) π.χ.1 και πατάµε «Προσθήκη στο καλάθι» (Εικόνα 6.7). 
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Εικόνα 6.7 

 
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι και κατευθείαν µπήκε σαν εγγραφή στο πά-
νω αριστερά µέρος της οθόνης µας – στο «καλάθι αγορών». Στο σηµείο αυτό 
ο χρήστης, µπορεί είτε να συνεχίσει και να προσθέσει κι αλλά προϊόντα στο 
καλάθι του, πατώντας το κουµπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» ή µπορεί να προχωρήσει στο 
καλάθι και αν έχει ολοκληρώσει την παραγγελία του, να ολοκληρώσει τις αγο-
ρές του. 

 

6.5.5 Εµφάνιση καλαθιού & Τελικής παραγγελίας 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω στο καλάθι και κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ες 
το Καλάθι» εµφανίζεται η σελίδα του καλαθιού µε όλα τα προϊόντα που περιέ-
χονται στην παραγγελία του συγκεκριµένου κάθε φορά χρήστη, τα τεµάχια, 
την τιµή του κάθε προϊόντος ξεχωριστά ανά µονάδα, πόσα τεµάχια είναι δια-
θέσιµα στην αποθήκη, το µερικό σύνολο (τιµή * ποσότητα/τεµάχια) ανά προ-
ϊόν(συµπεριλαµβανοµένου του φόρου) και τέλος το συνολικό κόστος της πα-
ραγγελίας. 
Από το σηµείο αυτό, ο χρήστης µπορεί πατώντας «Προσθήκη» να συνεχίσει τις 
αγορές του και να προσθέσει κι άλλους κωδικούς προϊόντων στο καλάθι του ή 
να προχωρήσει σε επόµενο βήµα πατώντας «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» και να ολοκληρώσει 
την παραγγελία του. Ελέγχονται για µία ακόµη φορά τα στοιχεία του πελάτη 
καθώς και η διεύθυνσης αποστολής για επιβεβαίωση. (Εικόνα 6.8). 
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Εικόνα 6.8 

 
Καθορίζοντας τον τρόπο πληρωµής πατάµε «Συνέχεια» ο χρήστης ολοκληρώ-
νει την παραγγελία του και εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα µε όλα τα στοιχεία 
τα οποία έχει δώσει ο χρήστης-πελάτης καθώς δίνεται και η επιλογή αυτόµα-
της εκτύπωσης του τιµολογίου και ολοκληρώνεται η συναλλαγή. (Εικόνα 6.9). 

 
Εικόνα 6.9 

6.6 Λειτουργία – ∆υνατότητες Συστήµατος (admin) 

Είσοδος ως admin για τη δηµιουργία της εφαρµογής µας 
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Έχοντας εγκαταστήσει στον υπολογιστή µας τη βάση δεδοµένων και το Cube-
cart µπορούµε να κάνουµε εισαγωγή ως Administrator στο CubeCart-Panel 
και εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που µας δίνονται να «χτίσουµε» την 
εφαρµογή µας βήµα βήµα. (Εικόνα 6.10). 
Πληκτρολογούµε: http://www.ondesign.gr/sonia/admin/login.php 

 

 
Εικόνα 6.10 

 
Πληκτρολογώντας την διεύθυνση εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής, η οποία 
αποτελείται από τα πεδία Username και Password τα οποία εφόσον συµπλη-
ρωθούν σωστά και επιβεβαιωθούν από το Cubecart γίνεται η εισαγωγή. Σαφέ-
στατα και υπάρχει η ανάγκη, της επιβεβαίωσης για λόγους ασφάλειας ώστε να 
µη µπορούν να γίνουν λάθη από µη εγκεκριµένους χρήστες, είτε σκόπιµα, είτε 
λόγω έλλειψης γνώσεων(Εικόνα 6.11).. 
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Εικόνα 6.11 

 
Πληκτρολογούµε λοιπόν το Username και το Password και πατάµε «Είσοδο». 
Η πρώτη εικόνα µετά τη συµπλήρωση της φόρµας εισόδου, είναι το Control 
Panel του διαχειριστή – Administrator όπου, από το σηµείο αυτό µπορεί να 
«δουλέψει» την εικόνα και τις δυνατότητες που θα έχει τo κατάστηµα. (Εικόνα 
6.12). 
 

 
Εικόνα76.12 

 



              Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρονικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

 
84 

 

Ξεκινώντας, στο αριστερό τµήµα της εικόνας έχουµε τα εργαλεία που θα χρη-
σιµοποιηθούν -  στο κέντρο της εικόνας περιγράφονται µε λεπτοµέρειες, το 
πρόγραµµα CubeCart τη version και αν είναι διαθέσιµη κάποια νέα έκδοση, 
πληροφορίες για τον server και τη βάση δεδοµένων καθώς και αν θέλει ο δια-
χειριστής να κάνει µια πρώτη «γρήγορη Αναζήτηση» σε κάποιον πελάτη ή πα-
ραγγελία.  
Υπάρχουν πολλά links , ένα για κάθε δουλειά. Αρχικά, δίνεται η δυνατότητα 
στον διαχειριστή να κάνει εύκολα περιήγηση στην «Αρχική σελίδα Admin» και 
στην «Αρχική σελίδα καταστήµατος» . Η πρώτη σκέψη που κάνει ο δηµιουρ-
γός ενός καταστήµατος είναι να δώσει µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια τις κατη-
γορίες των προιόντων και των υπηρεσιών καθώς και ποια θα είναι ακριβώς τα 
προϊόντα που θα µπουν µέσα σε αυτές. Έτσι λοιπόν από το λευκό χαρτί του 
δηµιουργού πηγαίνουµε στη λευκή σελίδα του καταστήµατος όπου θα γεµίσει 
µε προϊόντα και υπηρεσίες.  

 
 

6.6.1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Στην ενότητα κατάλογος υπάρχουν τα link «Προσθέτω κατηγορία» και «Πρό-
σθεσε προϊόν»  όπου πατώντας επάνω προσθέτουµε µία κατηγορία και µέσα 
σε αυτήν προϊόντα ή υπηρεσίες.  
Για παράδειγµα: δίνουµε το όνοµα της κατηγορίας και το επίπεδο που θέλουµε 
να γίνει η εγγραφή (µπορεί να είναι καινούρια κατηγορία ή υποκατηγορία) 
π.χ. Φωτοβολταϊκά συστήµατα και τα προϊόντα «Φωτοβολταϊκά Πάνελ», 
«Μετατροπείς» - «Inverters», «Μπαταρίες» - «Συσσωρευτές» …κ.τ.λ. , εικό-
νες και πληροφορίες για κάθε προϊόν(Εικόνα 6.13)..  

 
Εικόνα 6.13 
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Αντίστοιχα, για την προσθήκη προιόντων πηγαίνουµε στο «Πρόσθεσε προϊόν»  
και επιλέγουµε την κατηγορία που θα προστεθεί, εικόνα που θα το περιγρά-
φει, τιµή αγοράς και τιµή πώλησης αυτού, το βάρος που έχει και το Φ.Π.Α που 
θα του εφαρµοστεί, τα αποθέµατα στην αποθήκη και την υλική του υπόσταση 
(αν είναι πραγµατικό ή ψηφιακό προϊόν). (Εικόνα 6.14). 
 

 
Εικόνα 6.14 

Ο διαχειριστής µε τη σειρά του, µπορεί παρακολουθεί τις προσθήκες του, κάθε 
φορά από τις εγγραφές «Βλέπω τις κατηγορίες» και «Επιθεωρώ τα προϊόντα». 
Υπάρχει και η δυνατότητα εµφάνισης ενός πιο λεπτοµερή κατάλογο προιό-
ντων, όπου είτε µπορούµε να κάνουµε «Αναζήτηση» µε τη χρήση φίλτρου είτε 
από εγγραφή σε εγγραφή, όπου ανάλογα το προϊόν φαίνεται: το id, ο κωδικός 
και το όνοµά του, η κύρια κατηγορία και η εικόνα που το περιγράφει, η τιµή 
και οι διαθέσιµες ποσότητες. Μέσα από αυτό το panel όµως ο διαχειριστής 
µπορεί να επεξεργαστεί τα πάντα µέσα από το link «Επεξεργασία ή  
∆ιαγραφή» ανάλογα µε το τι χρειάζεται κάθε φορά. (Εικόνα 6.15). 
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Εικόνα 6.15 

 

6.6.2 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Οι φωτογραφίες µπορούν να µπουν από δύο σηµεία κάθε φορά. Είτε από 
«Πρόσθεσε Προϊόν» => «Φορτώστε τη νέα εικόνα» , κάθε φορά που προσθέ-
τουµε κάποιο προϊόν µέσα σε κατηγορία, είτε από το «∆ιευθυντής Αρχείων» 
=> «Φορτώστε εικόνες» ή «∆ιαχειριστείτε εικόνες» όπου µπορούµε να ανεβά-
σουµε κάποια εικόνα από το σκληρό του υπολογιστή µας ή να διαγράψουµε 
εύκολα κάποια φωτογραφία, αφού µας τις παρουσιάζει συνολικά. (Εικόνα 
6.16). 
 



              Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρονικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

 
87 

 

 
Εικόνα 6.16 

 

6.6.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Κύριο µέληµα του διαχειριστή της σελίδας είναι πέρα από την καλή δοµή που 
θα πρέπει στις σελίδες του καταστήµατος, θα πρέπει να φροντίσει να κάνει και 
τις κατάλληλες ρυθµίσεις έτσι ώστε το κατάστηµα να µπορεί να είναι λειτουρ-
γικό, αυτόνοµο και χρηστικό για τους χρήστες του. Πηγαίνοντας στην ενότητα 
«∆ιαµόρφωση Καταστήµατος» => «Γενικές Ρυθµίσεις» εκεί δίνουµε το όνοµα 
της εταιρείας και του περιηγητή της επιχείρησης, σε ποια χώρα ανήκει και σε 
ποια ζώνη. (Εικόνα 6.17).  Ρυθµίζονται επίσης ο ανώτατος χρόνος και οι µέγι-
στες απόπειρες κατεβάσµατος κάποιου προϊόντος από πιθανό αγοραστή. Επί-
σης ορίζονται: προκαθορισµένη γλώσσα (Ελληνική), προκαθορισµένο νόµι-
σµα, κύρια διεύθυνση λήψης των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, µέγιστο µέγεθος 
αρχείου ανεβάσµατος, µέγιστη διάρκεια προϊόντος, τη µονάδα µέτρησης των 
εµπορευµάτων (Kg) , τρόπος πώλησης και ποιες ελευθερίες κινήσεων θα έχει 
ο διαχειριστής –ές,  εάν το κατάστηµα θα είναι εκτός χρήσης για κάποιο διά-
στηµα. (Εικόνα 6.18).   
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Εικόνα 6.17       Εικόνα 6.18 

 
«∆ιαµόρφωση Καταστήµατος» => «Φόροι» Στο σηµείο αυτό ο διαχειριστής 
ανάλογα τη χώρα που δραστηριοποιείται το κατάστηµα δηλώνει την τιµή του 
φορολογικού συντελεστή (Φ.Π.Α 23%) και επεξεργάζεται τυχόν αλλαγές σ’ 
αυτόν. 
«Ενότητες» => «Μεταφορικά» Όταν κάποιος πιθανός πελάτης αγοράσει κά-
ποιο προϊόν τότε τον ενδιαφέρει πραγµατικά να ξέρει µε ποια εταιρεία συνερ-
γάζεται το κατάστηµα και σε πόσο χρόνο θα έρθει στα χέρια του το προϊόν. 
Έτσι, σε µια λίστα διαθέσιµων εταιριών ο διαχειριστής επιλέγει ποια θα είναι η 
επικρατέστερη δίνοντας τις οδηγίες και κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις 
στις προαπαιτήσεις που έχει δώσει η εταιρία µεταφοράς στη φόρµα της. (Εικό-
να 6.19). 

 
Εικόνα 6.19 
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«∆ιαµόρφωση Καταστήµατος» => «Νοµίσµατα» 
Το κατάστηµα λόγω του ότι είναι ηλεκτρονικό και είναι διαθέσιµο σε όλες  τις 
αγορές του κόσµου θα έχει και πελάτες όλων των αντίστοιχων κατηγοριών και 
εθνικοτήτων. Έτσι ο διαχειριστής  πρέπει να προνοήσει και να επιλέξει νοµί-
σµατα πέρα του επικρατέστερου (Euro) και άλλα όπως δολάριο, Γιεν και λύρα 
Αγγλίας. 
 
«Ενότητες» => «Πύλες» 
Ακριβώς επειδή το κατάστηµα είναι ηλεκτρονικό και οι αγοραπωλησίες δεν γί-
νονται µπροστά στα µάτια των αγοραστών πρέπει, για να είναι επιτυχηµένο το 
κατάστηµά µας, ο πιθανός αγοραστής να νιώσει ασφάλεια τη στιγµή που θα 
γίνεται η χρηµατική συναλλαγή. Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν για τον διαχει-
ριστή της σελίδας να επιλέξει τον πιο ασφαλή και διαδεδοµένο φορέα για την 
παραπάνω δουλειά. Π.χ PayPal. (Εικόνα 6.20). 

 
Εικόνα 6.20 

 

6.6.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πέρα από τις γενικές ρυθµίσεις που κάνει ένας διαχειριστής στη σελίδα είναι 
εξίσου σηµαντικό γι’ αυτόν να µπορεί και να είναι σε θέση να έχει ανά πάσα 
ώρα διαθέσιµες πληροφορίες και αναφορές, για τους µετόχους ή για κάποια 
πιθανή διαφήµιση της επιχείρησης. ∆ηλαδή, αν ζητηθεί από κάποιον π.χ. µια 
αναλυτική κατάσταση των πελατών της επιχείρησης τότε ο διαχειριστής δεν 
έχει παρά να ανατρέξει στη βάση δεδοµένων του καταστήµατος.  
«Πελάτες» => «Βλέπω τους πελάτες» το σύστηµα ανατρέχει κάνει µια αυτό-
µατη αναδροµή στη βάση δεδοµένων του καταστήµατος εµφανίζει µια αναφο-
ρά µε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες της επιχείρησης. (Εικόνα 6.21). 
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Εικόνα 6.21 

 

 «Πελάτες» => «Email Πελατών» Να εµφανίζει τη διεύθυνση του εγγεγραµ-
µένου χρήστη και ακόµα το περιεχόµενο ενός µηνύµατος email που έχει ο δι-
αχειριστής στα χέρια του. 
 
«Πελάτες» => «Παραγγελίες» Ίσως από όλες τις αναφορές, για έναν διαχειρι-
στή το παραπάνω Link ίσως είναι το πιο χρήσιµο και πιο συχνά επισκέψιµο γι’ 
αυτόν. Εδώ φαίνονται όλες οι παραγγελίες συνολικά για κάθε χρήστη. Τον α-
ριθµό παραγγελίας (110219-202435-1869), την κατάσταση παραγγελίας (αν 
είναι εκκρεµής ή αν έχει παραδοθεί), ηµεροµηνία και ώρα που έγινε η παραγ-
γελία από τον πελάτη, τα στοιχεία του πελάτη και τέλος δίνεται η δυνατότητα 
από τον διαχειριστή να διαγράψει την συγκεκριµένη κίνηση από τη λίστα πα-
ραγγελιών. (Εικόνα 6.22). 
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Εικόνα 6.22 

 

 «Στατιστικά» => «∆ες τα στατιστικά» Στο σηµείο αυτό βρίσκονται όλες οι κι-
νήσεις γενικά και λεπτοµερώς από τις κινήσεις των πελατών που έχουν συµβεί 
µέχρι την ώρα που µιλάµε .. ∆ηλαδή µπορούµε να δούµε ποια είναι η ∆ηµοτι-
κότητα των προϊόντων ή ποιοι πελάτες είναι συνδεδεµένοι στο κατάστηµα και 
πόση ώρα είναι στην on line κατάσταση. (Εικόνα 6.23). 
 

 
Εικόνα 6.23 
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Τέλος, το σύστηµα κρατάει και είναι διαθέσιµο να δώσει πληροφορίες τεχνο-
λογικού περιεχοµένου στους τεχνικούς ή στους διαχειριστές για τον κεντρικό 
server.  
«Misc» => «Πληροφορίες Κεντρικού Υπολογιστή» ∆ηλαδή: Η παρακάτω πλη-
ροφορία δείχνει το παρών περιβάλλον των δεδοµένων του server. Αυτό έχει 
ως περιεχόµενο όλα τα απαραίτητα είδη των πληροφοριών τα οποία µπορεί να 
χρειάζονται σε έναν τεχνικό να αλλάξει σε σχέση µε το CubeCart. (Εικόνα 
6.24). 
 

 
Εικόνα 6.24 

 
«Admin Χρήστες» => «Administrators» 
Εµφανίζει αναφορικά τους διαχειριστές της σελίδας ποιοι είναι, ποιος είναι ο 
αριθµός των εισόδων τους στο σύστηµα, αν είναι ή όχι ενεργός αυτή τη στιγ-
µή και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί του(π.χ. διεύθυνση mail).  
 
«Admin Χρήστες» => «Admin Συζητήσεις»  
Εµφανίζονται συνολικά όλες οι είσοδοι στο σύστηµα, όλων των διαχειριστών 
της σελίδας από τη στιγµή έναρξης εργασιών της επιχείρησης µέχρι και σήµε-
ρα. ∆ηλαδή, τα στοιχεία του Admin, το username, πότε ακριβώς έγινε η σύν-
δεσή του στο σύστηµα και από ποιο µηχάνηµα, δίνοντας την IP διεύθυνσή 
του. (Εικόνα 6.25).   
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Εικόνα 6.25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Η Παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τη µελέτη και κατασκευή ενός 
Ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) µε χρήση του έτοιµου λογισµικού cube-
cart και τη συνεργασία των πακέτων ανοικτού λογισµικού Apache HTTP, 
MySQL και PHP. Εµφάνισε αναλυτικά αρκετές από τις πτυχές της διαδικασίας 
που απαιτείται για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού, χρηστικού και επιτυχηµέ-
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νου Ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ανέλυσε ζητήµατα που αφορούν τον επιχει-
ρηµατία που θέλει να επενδύσει στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο κυρίως όµως ζητή-
µατα που αφορούν τον κατασκευαστή-διαχειριστή της ιστοσελίδας ενός τέτοι-
ου καταστήµατος. 
Το Συµπέρασµα από όλη τη διαδικασία δηµιουργίας και προγραµµατισµού για 
την κατασκευή της ιστοσελίδας είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου 
απλή. Απαιτεί σύνθετες γνώσεις πάνω σε θέµατα marketing, διαφήµισης, 
προώθησης προϊόντων καθώς και καλής γνώσης λειτουργίας των παραπάνω 
προγραµµάτων. 
Μελλοντικά η ιστοσελίδα θα µπορούσε να επεκταθεί και να προστεθούν νέες 
δυνατότητες και λειτουργίες έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτή και εύχρηστη σε 
νέους πελάτες. 
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              Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής Ηλεκτρονικού  Καταστήµατος Παροχέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

 
96 

 

Π1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την έλευση, ανάπτυξη και εξάπλωση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εµπορίου, εµφανίστηκε µια νέα οµάδα πα-
ράνοµων πράξεων (εγκληµάτων) που δεν υπήρχε πιο πριν. Είναι το λεγόµενο 
“Ηλεκτρονικό Έγκληµα”, το οποίο έχει πολλές διαφορετικές µορφές και εκ-
φάνσεις. Στο παρόν θα εξετάσουµε µόνο τις µορφές του που σχετίζονται µε 
τις ηλεκτρονικές χρηµατικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονι-
κά καταστήµατα. Κάθε µέρα οι ανάγκες των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αυ-
ξάνονται, η ανάγκη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις αυξάνεται, 
οι απειλές αυξάνονται. Για να επιτευχθεί µια ικανοποιητικού βαθµού ασφάλεια 
απαιτείται η ύπαρξη και µια αντίστοιχης αύξησης στα µέτρα προστασίας και 

στην αποτελεσµατικότητα αυτών. 
 

Π1.2 ΤΟ ΤΡΩΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 

Το διαδίκτυο κατά τα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του ήταν ένα κλειστό δί-
κτυο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβληµα ασφάλειας γιατί ακριβώς το 
δίκτυο αυτό ήταν µια σύνδεση συγκεκριµένων υπολογιστών που λειτουργού-
σαν σε γνωστούς και συγκεκριµένους τόπους µιας κλειστής κοινότητας. Απ τη 
στιγµή όµως που το διαδίκτυο έγινε ένα παγκόσµιο ανοικτό δίκτυο υπολογι-
στών, άρχισαν να δηµιουργούνται προβλήµατα αφού στο δίκτυο µπορούσαν 
να µπουν µεταξύ άλλων άτοµα µε κακόβουλες προθέσεις. Αυτές οι προθέσεις 
είχαν και έχουν διαφορετικά κατά περίπτωση κίνητρα, τα οποία µπορεί να εί-
ναι κίνητρα απόκτησης προσωπικής φήµης, κίνητρα πλήγµατος σε κάποιο ση-
µαντικό στόχο, κίνητρα οικονοµικά. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σήµε-
ρα, τα κίνητρα τέτοιων ενεργειών είναι οικονοµικά, είτε άµεσα (π.χ. κλοπή 
χρηµάτων από λογαριασµούς ανυποψίαστων πολιτών) είτε έµµεσα (π.χ. 
Πλήγµα φήµης και αξιοπιστίας σε ανταγωνίστρια εταιρία, µέσω διαρροής προ-
σωπικών δεδοµένων πολιτών, που υπάρχουν κρυµµένα στις βάσεις δεδοµένων 
της ανταγωνίστριας εταιρίας). 
 

Π1.3. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ; 

Το κρίσιµο ερώτηµα στο ηλεκτρονικό έγκληµα είναι κατά πόσο µπορεί να υ-
πάρξει προστασία απέναντι του. Η απάντηση δεν είναι ούτε καταφατική ούτε 
αρνητική. Υπάρχουν πολλές µέθοδοι προστασίας αλλά απόλυτη προστασία δεν 
µπορεί να επιτευχθεί, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Συνήθως σε µια δραστηριότη-
τα στο διαδίκτυο δεν εξαντλούνται όλες οι διαθέσιµες µέθοδοι προστασίας, 
παρόλο που κάτι τέτοιο θα πρόσφερε την µέγιστη δυνατή αποθάρρυνση του 
κακόβουλου χρήστη. Ο λόγοι είναι οικονοµικοί και λειτουργικοί. Κάθε επιπρό-
σθετο µέτρο προστασίας που ενσωµατώνει µια ιστοσελίδα, δηµιουργεί πρόσθε-
το κόστος για την κατασκευή και συντήρηση της, που πολλές φορές είναι αρ-
κετά µεγάλο. Τα µέτρα προστασίας δηµιουργούν προβλήµατα σε κάποιον επι-
σκέπτη µε κακές προθέσεις, αλλά και σε κάποιον µε αγαθές προθέσεις. Έτσι 
µια σελίδα µε υπερβολικά µέτρα προστασίας γίνεται αποκρουστική στον µέσο 
επισκέπτη και δύσχρηστη. Ας σκεφθούµε για παράδειγµα ένα Ηλεκτρονικό κα-
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τάστηµα στο οποίο δε θα µπορούσε ο κάθε ανώνυµος επισκέπτης να περιηγη-
θεί σε αυτό, αλλά θα απαιτούνταν ένας προσωπικός κωδικός ασφαλείας που 
θα δινόταν από το διαχειριστή του καταστήµατος ύστερα από επαλήθευση των 
προσωπικών δεδοµένων και στοιχείων του ανώνυµου επισκέπτη. Κάτι τέτοιο 
σίγουρα θα έστρεφε ένα µεγάλο ποσοστό επισκεπτών προς ανταγωνιστικά η-
λεκτρονικά καταστήµατα µε λιγότερο χρονοβόρες και πιο εύκολες διαδικασίες 
πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Σε πολλές περιπτώσεις ένα αποτελεσµατικό µέ-
τρο προστασίας περιορίζει ακόµα και τις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον 
πελάτη. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ακόµα και µια ιστοσελίδα που είναι στο µέ-
γιστο δυνατό βαθµό ασφαλής, δεν µπορεί να προστατέψει τον επισκέπτη της 
αν και ο ίδιος δεν γνωρίζει και δε λαµβάνει µέτρα στην δική του πλευρά. Είναι 
προφανές ότι στη διακίνηση δεδοµένων και στοιχείων µεταξύ του ηλεκτρονι-
κού καταστήµατος και του πελάτη υπάρχει µια διαδροµή που ακολουθούν αυ-
τά τα δεδοµένα.  
Σε όλη αυτή τη διαδροµή υπάρχει η πιθανότητα κακόβουλης επίθεσης. Έτσι ο 
πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία του και πότε µπορεί να τα στέλνει 
µέσα από το διαδίκτυο µε ασφάλεια, όπως και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει 
στον υπολογιστή του για να µην πέσει θύµα κατασκοπίας. Έτσι για παράδειγµα 
µπορεί κάποιος να εισάγει τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας στη φόρµα 
πληρωµής ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος επαναπαυµένος στην αξιοπιστία 
του καταστήµατος αλλά ταυτόχρονα να µην έχει προστατεύσει το δικό του 
υπολογιστή από κατασκοπία. Σε µια τέτοια περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα 
κάποιος “κατάσκοπος” να κλέψει από εκεί τον αριθµό της πιστωτικής, άσχετα 
µε την ασφάλεια της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η διαδικασία 
της λήψης αποτελεσµατικών µέτρων προστασίας είναι δύσκολη διαδικασία, 
απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, ειδικές γνώσεις. Αυξάνει κατά πολύ την δουλειά 
και το κόστος που απαιτείται για το στήσιµο και την συντήρηση ενός ηλεκτρο-
νικού καταστήµατος. Μια προσεγµένη δουλειά όµως αποζηµιώνει µε το παρα-
πάνω. Ένα ασφαλές Ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει ένα ιδιαίτερο κύρος και φή-
µη. Αντιθέτως έστω και µια µόνο περίπτωση κλοπής, διαρροής ή απώλειας δε-
δοµένων από µια ιστοσελίδα, µπορεί να οδηγήσει σε δηµιουργία κακής φήµης 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος, αµφισβήτησης, έλλειψης εµπιστοσύνης από 
το κοινό. Άµεσο επακόλουθο είναι οικονοµικές απώλειες από τη µείωση των 
πωλήσεων, πιθανές αποζηµιώσεις από το κατάστηµα και κόστος αποκατάστα-
σης της λειτουργίας και της ασφάλειας του καταστήµατος από την επίθεση. 
 

Π1.4. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα τα κύρια σηµεία που ο προγραµµατιστής 
πρέπει να διασφαλίσει είναι: 

•  Προσωπικά στοιχεία ή άλλα απόρρητα δεδοµένα που υπάρχουν αποθηκευ-
µένα στις βάσεις δεδοµένων της ιστοσελίδας δε θα διαρρεύσουν. Τα δεδοµένα 
αυτά ανά πάσα στιγµή θα πρέπει να είναι αναγνώσιµα µόνο από άτοµα που 
έχουν το δικαίωµα να τα αναγνώσουν. Για το σκοπό αυτό τα δεδοµένα αποθη-
κεύονται σε κρυπτογραφηµένη µορφή. 

•  ∆ε θα γίνει κάποια τροποποίηση στην ιστοσελίδα, σε δεδοµένα και πληρο-
φορίες της ιστοσελίδας και των βάσεων δεδοµένων της από κάποιον µη εξου-
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σιοδοτηµένο. ∆ηµιουργία, προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή δεδοµένων σε 
µια τέτοια ιστοσελίδα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

•  ∆ιασφάλιση ότι η πρόσβαση στα δεδοµένα θα είναι διαθέσιµη και αξιόπιστη 
ανά πάσα στιγµή, ενώ θα περιορίζεται σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Για να 
επιτευχθούν όλα τα παραπάνω υπάρχει µια βασική προϋπόθεση: Πρέπει ο κά-
θε επισκέπτης µιας τέτοιας ιστοσελίδας, ή µια οµάδα επισκεπτών, να έχουν 
συγκεκριµένα δικαιώµατα πάνω στην ιστοσελίδα και ταυτόχρονα να υπάρχει 
ένας τρόπος ώστε αυτοί οι επισκέπτες να µπορούν να ταυτοποιηθούν. ∆ηλαδή 
κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα θα πρέπει ο αλγόριθµος 
της να µπορεί να ελέγξει την ταυτότητα του επισκέπτη και στη συνεχεία ο αλ-
γόριθµος να δίνει τα επιτρεπόµενα δικαιώµατα στον επισκέπτη αυτό. 
 

Π1.5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Π1.5.1. Έλεγχος πρόσβασης 

Ο έλεγχος της ταυτότητας του επισκέπτη µιας ιστοσελίδας συνήθως γίνεται µε 
κωδικούς πρόσβασης. Κάθε επισκέπτης έχει έναν προσωπικό κωδικό τον οποίο 
δε γνωστοποιεί σε κανέναν. Έτσι όταν επισκεφθεί την ιστοσελίδα, εισάγει το 
ψευδώνυµο του σε αυτή ώστε να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του. Στη συ-
νέχεια η ιστοσελίδα του ζητάει τον προσωπικό του κωδικό. Αφού ελεγχθεί και 
επαληθευθεί από τον αλγόριθµο ότι ο κωδικός που εισήγαγε ο επισκέπτης α-
ντιστοιχεί όντως στον επισκέπτη αυτό, ο επισκέπτης έχει πιστοποιηθεί. Από τη 
στιγµή αυτή η ιστοσελίδα του καταστήµατος κάνει διαθέσιµα τα δικαιώµατα 
που αντιστοιχούν στον πιστοποιηµένο πλέον επισκέπτη. Οι κωδικοί πρόσβασης 
είναι ένας εύκολος τρόπος πιστοποίησης ενός επισκέπτη µιας ιστοσελίδας και 
µάλιστα πολύ δηµοφιλής. Ταυτόχρονα όµως είναι και ένας ριψοκίνδυνος τρό-
πος πιστοποίησης, ειδικά όταν µιλάµε για πρόσβαση σε σηµαντικά δεδοµένα ή 
υπηρεσίες. Ειδικότερα οι κωδικοί πρόσβασης γίνονται ακόµα πιο ανασφαλείς 
όταν χρησιµοποιούνται από άτοµα που δεν αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει η δι-
αρροή ενός τέτοιου κωδικού. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που 
µπορεί να διαχειρίζονται ακόµα και τους τραπεζικούς τους λογαριασµούς ή τις 
πιστωτικές του κάρτες, χρησιµοποιώντας “εύκολους” κωδικούς πρόσβασης, 
σηµειώνοντας τους κωδικούς τους σε σηµεία που έχουν πρόσβαση άλλοι, α-
ποκαλύπτοντας τους κωδικούς τους σε άλλους κτλ. Μεγάλο ποσοστό ανθρώ-
πων έχει πέσει θύµα διαρροής σηµαντικότατων προσωπικών δεδοµένων τους 
και πολλοί έχουν χάσει σηµαντικά χρηµατικά ποσά από τους λογαριασµούς 
τους, εξαιτίας ενός κωδικού πρόσβασης που ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιή-
θηκε από κάποιον επιτήδειο. Για τους λογούς αυτούς και για αύξηση της αξιο-
πιστίας τους πολλές τράπεζες κυρίως έχουν προσθέσει νέες απαιτήσεις για την 
πιστοποίηση των πελατών τους, σε συναλλαγές από το διαδίκτυο, παρόλο που 
σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης δυσανασχετεί στις χρονοβόρες και πολύπλο-
κες πιστοποιήσεις. 
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Π1.5.2. Κρυπτογράφηση 

Κρυπτογράφηση είναι ο µετασχηµατισµός και η µετατροπή των δεδοµένων σε 
κάποια µορφή ώστε να είναι δυσχερής η ανάκτηση τους από µη εξουσιοδοτη-
µένα άτοµα. Υπάρχουν πέντε τµήµατα που αφορούν στην κρυπτογράφηση: 

• Ακρυπτογράφητα δεδοµένα – Είναι τα δεδοµένα στη µορφή που µπορούν 
άµεσα να αναγνωστούν από τον άνθρωπο. 

• Κρυπτογραφηµένα δεδοµένα – Είναι τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα 
ακρυπτογράφητα µετά την κρυπτογράφηση τους και τα οποία δεν είναι δυνα-
τόν να αναγνωστούν από τον άνθρωπο. Για να γίνουν αναγνώσιµα απαιτείται 
η αντίστροφη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης. 

• Αλγόριθµος κρυπτογράφησης - Είναι το σύνολο κανόνων και αλγορίθµων 
που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία της κρυπτογράφησης. Επίσης απαιτούν 
απαραίτητο στοιχείο για την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων, που είναι η 
αντίστροφη της κρυπτογράφησης διαδικασία 

• Κλειδί – είναι µια µυστική τιµή που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος κρυπτογρά-
φησης για να κρυπτογραφήσει τα δεδοµένα. 

• Χώρος κλειδιού- Είναι ένας µεγάλος αριθµός πιθανόν τιµών κλειδιών που 
δηµιουργούνται από τον αλγόριθµο και θα χρησιµοποιηθούν για την κρυπτο-
γράφηση. Τα συστήµατα κρυπτογράφησης χωρίζονται σε συµµετρικά και α-
σύµµετρα. Στα συµµετρικά συστήµατα ή συστήµατα ιδιωτικού κλειδιού χρησι-
µοποιείται το ίδιο κλειδί για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δε-
δοµένων. Στα ασύµµετρα συστήµατα χρησιµοποιείται ένα ζεύγος κλειδιών, το 
ιδιωτικό κλειδί και το δηµόσιο κλειδί. Η κρυπτογράφηση γίνεται µε το δηµόσιο 
κλειδί και η αποκρυπτογράφηση µε το ιδιωτικό συνήθως. 

 
Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι: 

• DES - Data Encryption Standard. Είναι ένα σώµα κρυπτογραφικών εντολών 
που δηµιουργήθηκε από την ΙΒΜ. Χρησιµοποιεί ένα 56-bit κλειδί και χρησιµο-
ποιεί µια οµάδα από 64 bits. Είναι σχετικά γρήγορος αλγόριθµος και χρησιµο-
ποιείται για την κρυπτογράφηση µεγάλου όγκου δεδοµένων, ταυτόχρονα. 

• Triple DES. Βασίζεται στον DES αλγόριθµο. Κρυπτογραφεί µια οµάδα δεδο-
µένων τρεις φορές, µε τρία. διαφορετικά κλειδιά. Είναι εναλλακτική λύση του 
DES, γιατί τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πιο εύκολο και πιο γρήγορο το "σπά-
σιµο" του DES. 

• RC2 και RC4. Σχεδιάστηκαν από τον Ron Rivets. Παρέχουν ποικιλία ως προς 
το µέγεθος του κλειδιού αποκρυπτογράφησης για πολύ γρήγορη και µεγάλου 
όγκου κρυπτογράφηση. Οι δυο αυτοί αλγόριθµοι θεωρούνται λίγο πιο γρήγο-
ροι από τον DES και µπορούν να γίνουν ακόµα πιο ασφαλείς αν επιλέξουµε 
µεγαλύτερο µήκος κλειδιού. Ο αλγόριθµος RC2 αποτελεί µια οµάδα (block) 
κρυπτογράφησης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην θέση τον DES. O RC4 
είναι ένα "ρεύµα" (stream) ψηφίων κρυπτογράφησης και θεωρείται περίπου 
10 φορές πιο γρήγορος από τον DES. 

• IDEA. Ο International Data Encryption Algorithm δηµιουργήθηκε το 1491 
και σχεδιάστηκε για να είναι ικανός για πραγµατοποίηση υπολογισµών στο λο-
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γισµικό. Προσφέρει πολύ δυνατή κρυπτογράφηση, χρησιµοποιώντας ένα 128- 
bit κλειδί. 

• RSA. Ονοµάστηκε έτσι από τους σχεδιαστές του, Rivest, Shamir και 
Adelman. Είναι ένας αλγόριθµος "δηµόσιου κλειδιού" (public-key) o οποίος 
υποστηρίζει µια ποικιλία µήκους κλειδιών, καθώς επίσης ποικιλία όσον αφορά 
το µέγεθος τον σώµατος του κειµένου προς κρυπτογράφηση. Το απλό block 
κειµένου πρέπει να είναι µικρότερο από το µήκος τον κλειδιού. Το συνηθισµέ-
νο µήκος κλειδιού είναι 512 bits. 

• Diffie-Hellman. Αποτελεί το παλιότερο "δηµόσιου κλειδιού" σύστηµα κρυπτο-
γραφίας, που ακόµα χρησιµοποιείται. ∆εν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ή ψη-
φιακές υπογραφές. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στις δυο 
πλευρές να συµφωνούν µε την χρήση ενός κατανεµηµένου κλειδιού (shared 
key) , ακόµα και αν το µόνο που κάνουν είναι να ανταλλάσσουν µηνύµατα 
δηµοσίως. 

• DSA. Ο Digital Signature Algorithm σχεδιάστηκε από την NIST και στηρί-
χθηκε πάνω σε αυτό που αποκαλείται ΕΙ Gamal αλγόριθµος. Το σχήµα των 
υπογραφών χρησιµοποιεί το ίδιο είδος κλειδιού που χρησιµοποιεί και ο Diffie – 
Hellman αλγόριθµος και µπορεί να δηµιουργήσει υπογραφές πιο γρήγορα από 
τον RSA. 'Έχοντας προωθηθεί από την NΙST ως ένα DSS σύστηµα, το Digital 
Signature Standard, παρόλη την αποδοχή του, απέχει ακόµα πολύ από το να 
παρέχει σιγουριά. 
 

Π1.5.3. Σύστηµα συµµετρικού κλειδιού 

Σε αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί για κρυπτογράφηση και απο-
κρυπτογράφηση. Αποστολέας και παραλήπτης έχουν το ίδιο κλειδί. Επειδή οι 
αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται είναι γνωστοί, σηµασία έχει να µπορεί να 
κρατηθεί µυστικό το κλειδί µε το οποίο γίνεται η κρυπτογράφηση - αποκρυ-
πτογράφηση. Ο µόνος τρόπος να βρεθεί από κάποιον επιτήδειο το κλειδί είναι 
οι πολλαπλές δοκιµές όλων των δυνατών κλειδιών. Για να γίνει πρακτικά αδύ-
νατη η εύρεση του κλειδιού, που είναι ένας δυαδικός αριθµός, πρέπει αυτό το 
κλειδί να περιέχει αρκετά ψηφία ώστε οι πιθανοί αριθµοί-κλειδιά να τείνουν 
στο άπειρο. Έτσι για µεγάλη ασφάλεια απαιτείται ένα κλειδί πολλών bits (π.χ. 
512). 
 

Π1.5.4. Σύστηµα ασύµµετρου κλειδιού 

Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται δυο κλειδιά. ένα ιδιωτικό και ένα δηµόσιο. 
Το δηµόσιο είναι γνωστό σε όλους, ενώ το ιδιωτικό µόνο στον ιδιοκτήτη του. 
Η διαδικασία βασίζεται στην κρυπτογράφηση µε το δηµόσιο κλειδί και την α-
ποκρυπτογράφηση µε το ιδιωτικό. Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται σε περιπτώ-
σεις που δεν µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος της συµµετρικής κρυπτογρά-
φησης. Για παράδειγµα σε µια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήµατος θα πρε-
πε το ιδιωτικό κλειδί να δοθεί σε όλους τους αγοραστές, όποτε δε θα ήταν πια 
µυστικό. Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι είναι ταχύτεροι ενώ οι ασύµµετροι πιο αρ-
γοί, µη αποδοτικοί πρακτικά. Έτσι αντί των ασύµµετρων κρυπτογραφήσεων 
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χρησιµοποιείται συνδυασµός συµµετρικού-ασύµµετρου τρόπου κρυπτογράφη-
σης. 
 

Π1.5.5. Ψηφιακές Υπογραφές 

Οι ψηφιακές υπογραφές βασίζονται στα δηµόσια κλειδιά. Χρησιµοποιούνται 
για να πιστοποιούν την ταυτότητα του αποστολέα και την ακεραιότητα των 
µηνυµάτων σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σε µια αποστολή ενός ηλεκτρονικού 
µηνύµατος ακολουθείται η εξής διαδικασία από τις ψηφιακές υπογραφές: 
1. Ο αποστολέας δηµιουργεί το µήνυµα. 
2. Εφαρµόζεται σε αυτό µια συνάρτηση κατατεµαχισµοί, που δηµιουργεί µια 
σύνοψη του µηνύµατος. 
3. Με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα κρυπτογραφείται ο κατατεµαχισµός. 
Αυτή είναι και η ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. 
4. Κρυπτογραφείται το αρχικό µήνυµα και η ψηφιακή υπογραφή µε το δηµό-
σιο κλειδί του παραλήπτη. Αυτός είναι ο ψηφιακός φάκελος του αποστολέα. 
5. Ο αποστολέας στέλνει τον ψηφιακό φάκελο στον παραλήπτη. 
6. Ο παραλήπτης παραλαµβάνει το φάκελο και τον αποκρυπτογραφεί µε το 
ιδιωτικό του κλειδί. Έτσι ο παραλήπτης έχει πλέον το αντίγραφο του µηνύµα-
τος και της ψηφιακής υπογραφής του αποστολέα. 
7. Ο παραλήπτης µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα αποκρυπτογραφεί την 
ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. Έτσι ο παραλήπτης έχει διαθέσιµη την 
αρχική σύνοψη του µηνύµατος. 
8. Ο παραλήπτης δηµιουργεί µια σύνοψη του µηνύµατος που παρέλαβε και τη 
συγκρίνει µε τη σύνοψη που παρέλαβε από τον αποστολέα. 
9. Αν οι δυο συνόψεις είναι ίδιες βγαίνει το συµπέρασµα ότι το µήνυµα είναι 
αυθεντικό. 
 

Π1.5.6. SSL (Secure Socket Layer) 

Η ανάγκη για δηµιουργία προτύπου πιστοποιητικού για την αυθεντικότητα και 
την κρυπτογράφηση δεδοµένων, οδήγησε στην δηµιουργία του προτύπου SSL 
από τη Netscape. Το SSL υιοθετήθηκε από διάφορους INTERNET Browsers και 
Servers. Αργότερα µετονοµάστηκε σε TLS αλλά συνεχίζει να αποκαλείται συ-
χνά SSL. Σήµερα είναι το κύριο πρότυπο που χρησιµοποιείται στις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές. Η λειτουργία του SSL συνίσταται στην κρυπτογράφηση των 
δεδοµένων που διακινούνται µεταξύ ενός web browser και του server που φι-
λοξενεί την ιστοσελίδα. Το SSL δηλαδή έχει ως προορισµό να προστατεύει τα 
δεδοµένα στο ταξίδι τους στο διαδίκτυο από τον web Browser στο server και 
αντίστροφα. 
Το πρωτόκολλο SSL αποτελείται από δύο επιµέρους πρωτόκολλα, το SSL 
record protocol και το SSL handshake protocol. Το SSL record protocol παρέ-
χει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας δεδοµέ-
νων, καθώς επίσης και προστασία από επιθέσεις µε επανεκποµπή µηνυµάτων. 
Συγκεκριµένα το πρωτόκολλο αυτό τοποθετεί τα δεδοµένα σε πακέτα και α-
φού τα κρυπτογραφήσει τα µεταδίδει. Επίσης εκτελεί την αντίστροφη διαδικα-
σία για τα παραλαµβανόµενα πακέτα. Το SSL handshake protocol είναι ένα 
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πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης και ανταλλαγής κλειδιών το οποίο επίσης δια-
πραγµατεύεται, αρχικοποιεί και συγχρονίζει τις παραµέτρους ασφάλειας. Συ-
γκεκριµένα το πρωτόκολλο αυτό διαπραγµατεύεται τους αλγόριθµους κρυπτο-
γράφησης που θα χρησιµοποιηθούν και πραγµατοποιεί την πιστοποίηση της 
ταυτότητας του εξυπηρετητή και του πελάτη αν αυτό ζητηθεί. Μετά την ολο-
κλήρωση του SSL handshake protocol, τα δεδοµένα των εφαρµογών µπορούν 
να αποστέλλονται µέσω του SSL record protocol ακολουθώντας τις συµφωνη-
µένες παραµέτρους ασφάλειας. 
 

Π1.5.7. Firewalls 

Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται ευρέως τα 
firewalls. Το firewall αποτελεί λογισµικό ή υλικό, που επιτρέπει µόνο στους 
εξωτερικούς χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώµατα, να προσπελάσουν 
το προστατευόµενο δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες 
να έχουν πλήρη πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί 
χρήστες πρέπει να πιστοποιηθούν. Πιο συγκεκριµένα το firewall ένα ένα τα 
πακέτα δεδοµένων που προσπαθούν να εισέλθουν στον προστατευµένο κόµβο 
του δικτύου και ανάλογα µε κάποιες πληροφορίες (π.χ. ∆ιεύθυνση από την 
οποία προήλθε) που το κάθε πακέτο φέρει, το firewall του επιτρέπει ή του αρ-
νείται την είσοδο. To firewall βεβαίως παίρνει τις αποφάσεις του µε βάση το 
σχεδιασµό και τις ρυθµίσεις που του έχουν γίνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Π2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ APACHE 2.0.59 ΜΕ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗ SSL. 
 
Για την εγκατάσταση του Apache µε υποστήριξη SSL απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη του OpenSSL στο σύστηµα µας. Θα ξεκινήσουµε λοιπόν µε την 
εγκατάσταση του OpenSSL. 
 

Π2.1.1 Εγκατάσταση OpenSSL 

Τρέχουµε το αρχείο “Win32OpenSSL-0_9_7m.exe” για να ξεκινήσει η εγκατά-
σταση, οπότε εµφανίζεται η πρώτη οθόνη που µας καλωσορίζει(εικόνα π2.1). 
Πατάµε “next” για να δούµε τους όρους χρήσης, τους οποίους αποδεχόµαστε 
και ξαναπατάµε “next”(εικόνα π2.1).  
Πολύ εύκολα, πατώντας Wamp στο Google εµφανίζεται το παρακάτω παράθυ-
ρο από το οποίο επιλέγουµε και κατεβάζουµε το πακέτο Wamp. 

     
Εικόνα π2.1     Εικόνα π2.2 
Στην οθόνη που εµφανίζεται (εικόνα π2.3) µπορούµε να επιλέξουµε τη δια-
δροµή του φακέλου στον οποίο θα εγκατασταθεί το OpenSSL. Αφήνουµε την 
προεπιλεγµένη διαδροµή “c:\OpenSSL”, αν δε συντρέχει ιδιαίτερος λόγος αλ-
λαγής, και πηγαίνουµε στο επόµενο βήµα. Αφήνουµε κι εδώ τα πράγµατα ως 
έχουν και συνεχίζουµε. 
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                 Εικόνα π2.3           Εικόνα π2.4 

Η οθόνη που βλέπουµε τώρα (εικόνα π2.5), απλά µας ενηµερώνει για τις επι-
λογές µας, οπότε επιλέγουµε το “install”. Το πρόγραµµα εγκατάστασης αρχίζει 
την αντιγραφή αρχείων. Όταν τελειώσει η διαδικασία πατάµε “finish”. 
 

    
          Εικόνα π2.5    Εικόνα π2.6 
 
Τώρα κάνουµε έναν χειροκίνητο έλεγχο. Συγκεκριµένα ελέγχουµε αν στο φά-
κελο “system32” των windows υπάρχουν τα αρχεία “ssleay32.dll” και 
“libeay32.dll”. Επίσης ελέγχουµε αν στο φάκελο του “OpenSSL” υπάρχει τα  
“openssl.cnf." Αν κάποιο από αυτά δεν υπάρχει ξανακάνουµε την εγκατάσταση 
προσεκτικά. 
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Π2.1.2 Εγκατάσταση Apache 

Τρέχουµε το εκτελέσιµο αρχείο εγκατάστασης του apache µε την υποστήριξη 
SSL δηλαδή το “apache_2.0.59-win32-x86-openssl-0.9.7.msi”. Στην πρώτη 
οθόνη καλωσορίσµατος (Εικόνα π2.7) πατάµε “Next”, οπότε η επόµενη οθόνη 
(Εικόνα π2.8) µας ζητάει να αποδεχτούµε τους όρους της άδειας χρήσης. Α-
φού διαβάσουµε τους όρους, τους αποδεχόµαστε και πατάµε πάλι “Next”. 

    
Εικόνα π2.7      Εικόνα π2.8 

 
Τώρα εµφανίζονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τον Apache HTTP server, 
τις διαβάζουµε και συνεχίζουµε µε “Next”. Πλέον η εγκατάσταση ζητάει κά-
ποιες πληροφορίες. Συγκεκριµένα ζητάει: το όνοµα του δικτύου (Network 
Domain), το όνοµα του διακοσµητή (Server Name) και τη διεύθυνση του ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου του διαχειριστή (Administrator’s Email Address). 
Στην περίπτωση µας δίνουµε τα παρακάτω στοιχεία: 
Network Domain: localhost 
Server Name: localhost 
Administrator’s Email Address: a01-4780@students.upatras.gr 
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Εικόνα π2.9 

Επιλέγουµε εγκατάσταση «για όλους τους χρήστες, στην πόρτα 80» και πατά-
µε “Next” (στην Εικόνα π2.9 υπάρχει η ακριβής εµφάνιση του παραθύρου ε-
γκατάστασης µετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων). 
Η επόµενη οθόνη µας ζητάει τον τύπο εγκατάστασης. Εδώ επιλέγουµε 
«typical» και πατάµε “Next” (εικόνα π2.10). Στη συνέχεια αφήνουµε ως έχει 
τη διαδροµή εγκατάστασης, δηλαδή την “c:\program files\apache 
group\”(εικόνα π2.11) και συνεχίζουµε. 

    
Εικόνα π2.10     Εικόνα π2.11 
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Στην οθόνη που ακολουθεί πατάµε «Install» και περιµένουµε να τελειώσει η 
διαδικασία της εγκατάστασης, οπότε πατάµε «Finish», όπως φαίνεται αντίστοι-
χα στις εικόνες.(Εικόνα π2.12 και π2.13) 
 

    
Εικόνα π2.12      Εικόνα π2.13 

Από αυτή τη στιγµή θα πρέπει στο system tray να ανοίξει το Αpache Monitor 
όπως στην Εικόνα π2.14 που ακολουθεί. 

 
Εικόνα π2.14 

 
Αυτή τη στιγµή πρέπει να κάνουµε κάποιες χειροκίνητες ρυθµίσεις για το 
server µας. Από το µενού "έναρξη" πηγαίνουµε στο µενού του Αpache http 
Server, έπειτα "configure apache server" και τέλος "edit the configuration 
file". 
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Μόλις ανοίξει το αρχείο κάνουµε µια αναζήτηση για τον όρο "documentroot". 
Όταν τον βρούµε, αλλάζουµε τον κατάλογο σε “c:\server”, αφού πρώτα έχου-
µε δηµιουργήσει έναν τέτοιο κατάλογο στο root του δίσκου C:. Παρακάτω στο 
ίδιο αρχείο ξαναβρίσκουµε ξανά τον όρο "documentroot" και κάνουµε την ίδια 
αλλαγή. 
Στις επόµενες τέσσερις εικόνες (π2.15, π2.16, π2.17, π2.18) φαίνονται οι αλ-
λαγές αυτές: 

 
Εικόνα π2.15 

 

 
Εικόνα π2.16 
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Εικόνα π2.17 

 
Εικόνα π2.18 

 
Στο ίδιο αρχείο ψάχνουµε τη γραµµή “LoadModule ssl_module mod-
ules/mod_ssl.so” και αφαιρούµε το “#” απο µπροστά. 
Κλείνουµε το αρχείο httpd.conf και το αποθηκεύουµε. Οτιδήποτε πλέον υπάρ-
χει στο φάκελο “server” θα είναι προσβάσιµο σε όσους µπορούν να µπουν στο 
server µας. Μπορούµε να το επαληθεύσουµε αυτό πληκτρολογώντας “local-
host” στο Web Browser µας, αφού πριν τοποθετήσουµε στο φάκελο αυτό κά-
ποιο αρχείο. 
∆ηµιουργία προσωπικού πιστοποιητικού Ανοίγουµε το command prompt των 
windows και πηγαίνουµε στο φάκελο που εγκαταστάθηκε το openssl 
(c:\OpenSSL\bin). Πληκτρολογούµε “ openssl req -config 
openssl.cnf -new -out electronshop .csr -keyout electronshop .pem “ 
και πατάµε “enter". Σε λίγο καλούµαστε να δώσουµε το PEM pass phrase 
εναν κωδικό δηλαδή που σχετίζεται µε το ιδιωτικό κλειδί που σχηµατίζουµε ( 
electronshop .pem). ∆ίνουµε “capi2003” και πατάµε “enter”. Οµοίως στην 
επιβεβαίωση του κωδικού. 
Στις επόµενες ερωτήσεις απαντάµε αν θέλουµε. Οπωσδήποτε απαντάµε στην 
“Common name” όπου δίνουµε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας µας. Εµείς θα 
δώσουµε “localhost”. ∆ηµιουργούµε τώρα ένα απροστάτευτο (χωρίς κωδικό) 
ιδιωτικό κλειδί. Αυτό γίνεται για να µπορεί ο apache και ο διαχειριστής µόνο 
να έχουν πρόσβαση στο κλειδί. Πληκτρολογούµε στη γραµµή εντολών: 
“openssl rsa -in electronshop.pem –out electronshop.key” και πατάµε 
“enter”, οπότε θα µας ζητήσει τον κωδικό του “electronshop.pem” που δωσα-
µε πριν. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι η αντιγραφή του electronshop.pem 
στο localhost.key χωρίς προστασία κωδικού όµως. ∆ιαγράφουµε το αρχείο 
“.rnd” που βρίσκεται στο φάκελο “openSSL\bin” γιατί δηµιουργεί κίνδυνους 
προστασίας.  Πληκτρολογούµε “openssl x509 -in electronshop.csr –out 
electronshop.cert -re  -signkey electronshop.key -days 365 “ και “en-
ter”. Αυτό δηµιουργεί ένα προσωπικό πιστοποιητικό για χρήση µέχρι να γίνει 
παραλαβή του πραγµατικού. 
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Φτιάχνουµε ένα φάκελο στο φάκελο conf του apache που να λέγεται “ssl” και 
αντιγράφουµε εκεί τα πιστοποιητικά που φτιάξαµε “electronshop.cert “ και “ 
electronshop.key”. Βρίσκονται στο φάκελο “OpenSSL\bin”. Ανοίγουµε 
το “conf\ssl.conf”, που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης του apache, µε 
τον text editor και αφού βρούµε, αφαιρούµε τις παρακάτω γραµµές. 
<IfDefine SSL> 
</IfDefine> 
Εναλλακτικά για να µη τις σβήσουµε προσθέτουµε το χαρακτήρα “#” µπροστά 
τους. Ελέγχουµε τα DocumentRoot, ServerName, ServerAdmin αν είναι σω-
στά και τέλος αλλάζουµε τις γραµµές που ξεκινούν µε SSLCertificateFile και 
SSLCertificateKeyFile όπως φαίνονται παρακάτω: 
SSLCertificateFile conf/ssl.crt/server.crt 
αλλαγή σε: SSLCertificateFile conf/ssl/electronshop.cert 
SSLCertificateKeyFile conf/ssl.key/server.key 
αλλαγή σε: SSLCertificateKeyFile conf/ssl/electronshop.key 
 
Κάνουµε επανεκκίνηση του server µας και πλέον υποστηρίζει SSL. 
 

Π2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PHP 

Κατασκευάζουµε έναν κατάλογο µε όνοµα «php» στο root του δίσκου “C:”. 
Έχοντας στη διάθεση µας το συµπιεσµένο αρχείο “php-5.2.5 Win32.zip” µε 
την PHP 5.2.5 αποσυµπιέζουµε τα περιεχόµενα του πακέτου στον κατάλογος  

Εικόνα π2.19     Εικόνα π2.20 

«c:\php…..(Εικόνα π2.19) 
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Ανοίγουµε τώρα το αρχείο(Εικόνα π2.20) httpd.conf (από το µενού του 
Apache στο µενού «έναρξη») και ψάχνουµε για τον όρο «LoadModule». Στο 
τέλος της λίστας µε τα modules προσθέτουµε τις παρακάτω γραµµές (Εικόνα 
π2.21): 

 
LoadModule php5_module c:/php/php5apache2.dll 
AddType application/x-httpd-php .php 

 
Εικόνα π2.21 

 
Επιπλέον αφαιρούµε από τη γραµµή “#LoadModule ssl_module 
modules/mod_ssl.so” το χαρακτήρα “#”. 
Αφού κάνουµε τις αλλαγές µε προσοχή, αποθηκεύουµε το αρχείο. 
Τώρα µετονοµάζουµε το αρχείο php.ini-recommended σε php.ini. Θα το 
βρούµε στον κατάλογο της php (c:\php).  
Σε αυτό το σηµείο κάνουµε απλά ένα restart στον Apache πατώντας το 
"Restart” στο Apache Service Monitor (Εικόνα 6.22). Πλέον ο server µας είναι 
εξοπλισµένος µε την έκδοση 5.2.5 της PHP, το οποίο επαληθεύεται πληκτρο-
λογώντας στον Web Browser µας τον κωδικό «localhost»(Εικόνα π2.23). 
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Εικόνα π2.22      Εικόνα π2.23 

 

Π2.3 Εγκατάσταση της MySQL 

Τρέχουµε το εκτελέσιµο αρχείο εγκατάστασης της MySQL 5.0 και στην οθόνη 
καλωσορίσµατος πατάµε “Next”(Εικόνα 6.24). Στην επόµενη οθόνη πρέπει να 
επιλέξουµε το είδος εγκατάστασης που επιθυµούµε. Επιλέγουµε “Complete” 
και ξανά «Next»(Εικόνα 6.25). 
Στη συνέχεια πατάµε install και περιµένουµε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 
Τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε γενικές πληροφορίες της MySQL στο οποίο 
πατάµε Next” όπως και στο επόµενο. 
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Εικόνα π2.24      Εικόνα π2.25 

 
Τώρα εµφανίζεται το τελευταίο βήµα της εγκατάστασης (Εικόνα π2.26). Εδώ 
τσεκάρουµε το “Configure the MySQL Server now” και πατάµε ”Finish”(Εικόνα 
π2.27). 

    
      Εικόνα π2.26      Εικόνα π2.27 
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Στη συνέχεια ανοίγει ένα παράθυρο που µας καλωσορίζει στον οδηγό ρυθµί-
σεων της MySQL (εικόνα π2.28). Πατάµε “Next”. Στο επόµενο βήµα πρέπει να 
αποφασίσουµε αν θέλουµε standard ή detailed configuration. Επιλέγουµε “De-
tailed configuration”και πατάµε “Next”. 
 

  
       Εικόνα π2.28     Εικόνα π2.29 

 
Στην επόµενη οθόνη (εικόνα π2.28) επιλέγουµε “Server Machine”,πατάµε 
“Next”, ενώ στη συνέχεια (εικόνα π2.29) επιλέγουµε Multifunctional 
Database” και ξανά “Next” όπως φαίνεται και στις επόµενες εικόνες. 
Ύστερα πρέπει να δώσουµε το path για το InnoDB datafile. 
Εδώ αφήνουµε τα πράγµατα ως έχουν και πατάµε «next»(Εικόνα π2.30). Το 
επόµενο βήµα περιλαµβάνει την επιλογή των ταυτόχρονων συνδέσεων που θα 
µπορεί να κάνει ο MySQL server µας. Επιλέγουµε το “Online Transaction 
Processing”(Εικόνα π2.31). 
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        Εικόνα π2.30     Εικόνα π2.31 

 
Στην επόµενη οθόνη µπορούµε να επιλέξουµε την port πάνω στην οποία θέ-
λουµε να τρέχει ο server µας. Αφήνουµε την προεπιλεγµένη 3306 και σιγου-
ρευόµαστε ότι η επιλογή Enable Strict Mode είναι ενεργοποιηµένη. Μετά πρέ-
πει να διαλέξουµε κι ένα character encoding. Επιλέγουµε το Best Support For 
Multilingualism, δηλαδή UTF8, το οποίο θα µας σιγουρέψει την απόλυτη συµ-
βατότητα µε την ελληνική γλώσσα καθώς και µε όλες τις υπόλοιπες(Εικόνα 
π2.32). 
Τώρα θα επιλέγουµε το “Install As Windows Service” µε Service Name: 
“MySQL” και επιλεγµένο το “Launch the MySQL Server automatically”. Επιλέ-
γουµε επίσης και το “Ιnclude Bin Directory in Windows PATH”. Έπειτα πρέπει 
να εισάγουµε ένα password(Εικόνα π2.33) για τη βάση δεδοµένων µας. Εισά-
γουµε “capi2003”. Αυτό το password δεν πρέπει ούτε να το ξεχάσουµε, ούτε 
να το αποκαλύψουµε σε τρίτους. Είναι το password για την πιστοποίηση µας 
όταν θα προσπαθούµε να διαχειριστούµε τις βάσεις δεδοµένων µας. Το ίδιο 
password θα χρησιµοποιεί και η php για τη διαχείριση της βάσης δεδοµένων. 
Το “enable root acces from remote machines” καλό είναι να το αφήσουµε α-
πενεργοποιηµένο γιατί επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια. 
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        Εικόνα π2.32    Εικόνα π2.33 

 
Στην προτελευταία οθόνη πρέπει να πατήσουµε “Execute”. Θα χρειαστεί να 
περιµένουµε λίγο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στην τελευταία οθόνη επι-
λέγουµε προφανώς το “Finish”. 
 

Π2.4 ΣΥΝ∆ΕΣΗ PHP και MySQL – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EXTENSIONS 

Εφόσον έχουµε εγκαταστήσει όλα τα απαιτούµενα πακέτα λογισµικού στον 
υπολογιστή-Server µας, πρέπει να κάνουµε κάποιες ρυθµίσεις ώστε να έχουµε 
συνεργασία µεταξύ PHP και MySQL. Αυτό θα µας επιτρέψει να κάνουµε ερω-
τήµατα, να προσθέτουµε, να διαγράφουµε δεδοµένα και γενικώς να διαχειρι-
ζόµαστε τη βάση δεδοµένων του καταστήµατός µας από την Php. Επίσης πρέ-
πει να εγκαταστήσουµε κάποια extensions στην PHP. 
Για να ενεργοποιήσουµε την υποστήριξη της MySQL µέσα από την PHP, πρέπει 
να ακολουθήσουµε την παρακάτω διαδικασία: 
Πηγαίνουµε στο φάκελο “C:\php” και αντιγράφουµε το αρχείο “libmysql.dll”, 
στον φάκελο “system32” των Windows (εικόνες 6.34 και 6.35). Επίσης στο 
φάκελο “C:\php\ext” βρίσκουµε τα “php_mysql.dll”, “php_mysqli.dll” και τα 
αντιγράφουµε οµοίως στον φάκελο “system32” των Windows. 
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      Εικόνα π2.34     Εικόνα π2.35 

Mπαινουµε στον φάκελο “c:\php” και ανοίγουµε το “Php.ini”. Εκεί βρίσκουµε 
τις παρακάτω γραµµές: 
; extension=php_mysql.dll 
; extension=php_mysqlι.dll 
από τις οποίες αφαιρούµε το αρχικό ελληνικό ερωτηµατικό «;» ώστε να 
ενεργοποιηθούν οι εντολές. 
Οι εντολές τώρα πρέπει να έχουν την παρακάτω εµφάνιση: 
extension=php_mysql.dll 
extension=php_mysqlι.dll 
Τέλος αποθηκεύουµε και αντιγράφουµε το αρχείο php.ini στο φάκελο των 
windows ( c:\windows ) . 
Στο σηµείο αυτό, αφού έχουµε κάνει όλες τις απαιτούµενες αλλαγές, πρέπει 
οπωσδήποτε να κάνουµε restart στο server µας για να ενεργοποιηθούν οι αλ-
λαγές. 
 

Π2.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Αφού στήσαµε το server µας πρέπει να κάνουµε τις τελικές ενέργειες ώστε να 
είναι το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα έτοιµο για χρήση από πελάτες και από το δι-
αχειριστή του. Οι ενέργειες αυτές είναι συγκεκριµένες. Πρέπει να προστεθούν 
τα αρχεία του κώδικα σε κατάλληλη θέση στο server, στο server πρέπει να 
προστεθούν και κάποια πρόσθετα αρχεία εικόνας που απαιτούνται για τη λει-
τουργία της ιστοσελίδας, πρέπει να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων του κα-
ταστήµατος και να φτιάξουµε λογαριασµούς για τον/τους διαχειριστή/ες στη 
βάση δεδοµένων. 
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Π2.5.1 Μεταφορά των αρχειων *.php στο server 

Ο κώδικας της ιστοσελίδας είναι αποθηκευµένος σε πολλαπλά αρχεία της 
γλώσσας Php, αρχεία µε κατάληξη “.php”. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο φά-
κελο “code\php” στο δισκάκι cd-rom που συνοδεύει την παρούσα εργασία. Για 
να µπορέσει να τρέξει αυτός ο κώδικας, πρέπει να µεταφερθούν όλα τα κοµ-
µάτια του (αρχεία php) στο φάκελο “c:\server”. Ένα απλό copy-paste από το 
δισκάκι στο c:\server είναι αρκετό, αρκεί να αντιγραφούν όλα τα αρχεία, γιατί 
σε αντίθετη περίπτωση το κατάστηµα δε θα λειτουργήσει σωστά ή και καθό-
λου. 
 

Π2.5.2. Μεταφορά του φακέλου “img” στο server, πρόσθετοι φάκελοι 

Στο δισκάκι, στo φάκελο “code”, υπάρχει ένας φάκελος µε όνοµα “img” που 
περιέχει κάποιες εικόνες jpg και gif. Οι εικόνες αυτές είναι απαραίτητες για την 
άρτια εµφάνιση του Καταστήµατος αλλά και για τη λειτουργία του. Ο φάκελος 
αυτός συνεπώς πρέπει να αντιγραφεί στην τοποθεσία c:\server. Προσοχή πρέ-
πει να δοθεί στο γεγονός ότι θα πρέπει µεταφερθεί ολόκληρος ο φάκελος κι 
όχι µόνο τα αρχεία του. 
Στο φάκελο c:\server πρέπει τώρα να κατασκευάσουµε έναν κενό φάκελο µε 
όνοµα “uploads” όπου θα αποθηκεύονται αρχεία που συνδέονται µε προϊόντα 
(π.χ. Εικόνα ενός προϊόντος). 
 

Π2.5.3. ∆ηµιουργία διαχειριστή του καταστήµατος 

• Στη γραµµή εντολών µεταβαίνουµε ξανά στο φάκελο “bin” της mysql  

• Πληκτρολογούµε mysql -u root -p και πατάµε “enter” 

• ∆ίνουµε το password “capi2003” όταν µας ζητηθεί και πατάµε “enter” 

• Έχουµε εισέλθει στη MySQL µε δικαιώµατα διαχειριστή. 

• Πληκτρολογούµε use electron; ώστε να ορίσουµε τη βάση δεδοµένων στην 
οποία θα δουλέψουµε. 

• Πληκτρολογούµε: insert into admins values 
('soniaFotakopou-
lou','e807f1fcf82d132f9bb018ca6738a19f','sonia_fotak@yahoo.gr'); 
ώστε να προστεθεί στον πίνακα των “admins” της βάσης δεδοµένων ένας δια-
χειριστής του καταστήµατος µε ψευδώνυµο “nikoskourtis” και e-mail 
“nikoskourtis@hotmail.com”. 
Ο κωδικός “ e807f1fcf82d132f9bb018ca6738a19f” είναι κωδικοποιηµένη 
µορφή του “1234567890”. 
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Εικόνα π2.36 

 


