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1. Εισαγωγή

Η εργασία αυτή έχει ως θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις νέες προοπτικές και 

πρακτικές που δημιουργούνται για τις εμπορικές συναλλαγές μέσα από το πανίσχυρο, 

αλληλεπιδραστικό μέσο επικοινωνίας που λέγεται Internet. Το θέμα αυτό αποτελεί ένα 

από τα πιο καυτά σύγχρονα πεδία έρευνας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν 

ή να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα στο παγκοσμιοποιημένο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εργασία γίνεται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Ταραμπάνη. Στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει συνοπτικά τους νέους ορίζοντες 

αλλά και τους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση η οποία θα 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το Internet για εμπορικούς σκοπούς, για marketing και 

για επιχειρηματικές εφαρμογές, και να προσεγγίσει κατά το δυνατόν τη δημιουργία ενός 

τέτοιου virtual ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο θα έχει να κάνει με την 

αγοραπωλησία μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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2. Ο σκελετός της εργασίας

Η εργασία απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα:

Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στο Internet και στο πώς το νέο επικοινωνιακό μέσο 

μπορεί να το εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις. Ποιοι λόγοι μπορούν να ωθήσουν μία 

επιχείρηση να εισέλθει στο νέο χώρο, και πώς θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους της. 

Δίνονται κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί το web site, 

ώστε να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για το Marketing της εταιρείας. Παραθέτονται τα 

προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ανασφάλειας των συναλλαγών από το Internet. 

Επίσης γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Dell, μιας μεγάλης εταιρείας κατασκευής 

υπολογιστών, η οποία έχει ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο Internet και 

πραγματοποιεί πωλήσεις από αυτό. Αναφέρονται ορισμένα προϊόντα ηλεκτρονικού 

εμπορίου, τα οποία δεσπόζουν αυτήν τη στιγμή στην σχετική αγορά και γίνεται ιδιαίτερη 

μνεία στο προϊόν Site Server της Microsoft.

Το επόμενο μέρος της εργασίας αφορά την εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί για 

παροχή χρηματιστηριακών πληροφοριών οι οποίες χρησιμεύουν για να την πληροφόρηση 

των επενδυτών που θα ήθελαν να επενδύσουν σε μετοχές. Γίνεται αναφορά στο 

Χρηματιστήριο γενικά και στον τρόπο λειτουργίας του. Εν συνεχεία αναλύεται η 

υπάρχουσα βάση δεδομένων που παρέχει χρηματιστηριακές πληροφορίες. Παρατίθεται ο 

σχεδιασμός της βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει και το κομμάτι των πελάτων και 

των συναλλαγών. Τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί 

η συγκεκριμένη βάση από το Internet και γίνεται αναφορά στα κομμάτια λογισμικού που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί τελικά η Ηλεκτρονική 

Χρηματιστηριακή Εταιρία.
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3. To Internet στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

3.1 Λίγα λόγια για το Internet

To Internet αποτελείται από έναν (διαρκώς αυξανόμενο) αριθμό διασυνδεδεμένων 

δικτύων υπολογιστών, που μοιράζονται ένα κοινό επικοινωνιακό πρωτόκολλο (TCP/IP), 

το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα να ανταλλάσουν 

πληροφορία. To Internet ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘60 από το υπουργείο άμυνας των 

ΗΠΑ και ονομαζόταν ARPANET. Αρχικά χρησιμοποιούνταν από ερευνητικά κέντρα, 

πανεπιστήμια και κυβερνητικές υπηρεσιές, όμως λόγω της δυνατότητας που έδωσε για 

επικοινωνία και κυρίως για ανταλλαγή πληροφορίας, ήταν αδύνατο να μείνει μόνο σε 

αυτούς τους χώρους. Η έκρηξη δε στη χρήση του έγινε όταν δόθηκε η δυνατότητα να 

μεταδίδονται πέρα από το απλό κείμενο και γραφικά, η δημιουργία δηλαδή του 

λεγάμενου παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Ο πυρήνας του World Wide Web, 

εφευρέτης του οποίου θεωρείται ο Tim Berners Lee, αποτελείται από μία ειδική γλώσσα 

και ένα σύνολο από πρωτόκολλα για αποστολή λήψη και εμφάνιση πληροφορίας. Αυτό 

το σύνολο καλείται HTTP (HyperText Transfer Protocol). To Hypertext είναι ένα 

σύστημα που επιτρέπει στον προγραμματιστή να κάνει το απλό κείμενο 

αλληλεπιδραστικό, επιτρέποντας του να αναφέρεται άμεσα σε κάτι άλλο. Έτσι με τα 

λεγάμενα hyperlinks, μπορούμε να πηδάμε αμέσως από τη μία σελίδα στην άλλη, 

αλλάζοντας θέμα, πηγαίνοντας σε κάτι ανάλογο, στην απάντηση σε μία ερώτηση κλπ.

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των χρηστών του Internet είχε ώς αποτέλεσμα 

πολύ γρήγορα οι επιχειρήσεις να στραφούν προς το νέο μέσο ώστε να εκμεταλλευτούν 

εμπορικά τις δυνατότητες του. Στην αρχή υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πανεπιστημιακή 

κοινότητα, για το αν θα έπρεπε να συνυπάρξουν στο Internet με την εμπορική κοινότητα. 

Ωστόσο η βάση στην οποία έχει στηριχθεί το Internet και οφείλει τη διάδοση του, είναι ο 

μη περιορισμός στο περιεχόμενο και στη χρήση του. Κάτι το οποίο τελικά μάλλον δεν θα
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επέτρεπε καμία άλλη εξέλιξη από την είσοδο στο νέο μέσο του οποιοσδήποτε και για 

οποιονδήποτε λόγο. Πάντως το θέμα τηε ελευθερίας - αναρχίας ίσως- στο Internet 

φαίνεται ακόμα και σήμερα να απασχολεί, χωρίς όμως να στοχεύει στην αποτροπή της 

εμπορικής χρήσης του, αλλά στην αποτροπή της τέλεσης αξιόποινων πράξεων, με τη 

βοήθεια της ανωνυμίας που το Internet προσφέρει.

3.2 Οι επιχειρήσεις και το Internet: ηλεκτρονικό εμπόριο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το Internet μπορεί να συνδυαστεί με και 

να μπεί σε χρήση σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Το αντίκτυπο του εξαρτάται από 

τους στόχους της επιχείρησης η οποία σχεδιάζει να κάνει χρήση του παγκόσμιου ιστού. 

Ορισμένες εταιρείες μπορεί να έχουν μεγαλύτερο όφελος χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

αυτό για άμεσες πωλήσεις. Αλλες θα δούν μία άμεση βελτίωση στο κόστος των 

υπηρεσιών που παρέχουν στον πελάτη. Αλλες πάλι θα δούν το μέσο αυτό σαν μία 

ευκαιρία για να δημιουργήσουν και να πουλήσουν νέες υπηρεσίες μαζί.

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται η χρήση του Internet (κυρίως) για προώθηση και 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό (business to consumer) αλλά 

και σε επιχειρήσεις (business to business). Μάλιστα οι μελέτες (πηγή: Forrester 

Research) δείχνουν ότι αυτό στο οποίο αναμένεται η πραγματική έκρηξη τα αμέσως 

επόμενα χρόνια είναι το δεύτερο κομμάτι (συναλλαγές business to business, Web-EDI).

Η χρήση της τεχνολογίας του web πέρα από τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, 

μπορεί να γίνει και εντός των τειχών της επιχείρησης. Σήμερα η τεχνολογία αυτή 

αποτελεί την βάση των Intranets, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση και επιτάχυνση της
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εσωτερικής επικοινωνίας και γενικότερα των εσωτερικών διαδικασιών με τις οποίες 

λειτουργεί μία επιχείρηση. Η βελτιωμένη εσωτερική επικοινωνία θα οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις σε πιο γρήγορη είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά -fastest time to market-. 

Βελτιωμένες υπηρεσίες πελάτη θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη 

και καλύτερο feedback στους product managers.

Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η χρήση του Internet είναι χρήσιμη στη 

σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική που έχει σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων, την πιο γρήγορη είσοδο τους στην αγορά και την μείωση του κόστους 

προϊόντων και των υπηρεσιών. Δεν είναι πια αρκετό το να τοποθετείς ένα προϊόν ως 

ποιοτικό, ή φτηνό, ή άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη. Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός σε 

παγκόσμιο πλέον επίπεδο καθιστά αναγκαία τη σύγκλιση όλων αυτών των παραγόντων. 

Το σύνθημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι: καλύτερα, φτηνότερα, γρηγορότερα.

3.3 Λόγοι για την επιχειρηματική χρήση του Internet

Η χρήση του Internet δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχει λόγος. Έτσι καλό 

είναι να καθορίσουμε τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν στην παρουσία στον 

παγκόσμιο ιστό:

•Βελτίωση του επιχειρησιακού προφίλ.

Παράγοντες επιτυχίας ως γνωστόν για μία επιχείρηση είναι να είναι πρώτη η 

εταιρεία στον επιχειρησιακό-βιομηχανικό τομέα, πρώτη με μια νέα τεχνολογία, ή 

πρώτη με μία μοναδική υπηρεσία. Εάν δημιουργεί την εντύπωση της επιχείρησης 

που έχει πρωτοποριακό ρόλο στον τομέα της, θα δημιουργεί παράλληλα και την 

εικόνα της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να δημιουργεί αξία στους πελάτες της.
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Επίσης η εικόνα της πρωτοποριακής τεχνολογικά επιχείρησης, δίνει την εντύπωση 

μίας ισχυρής οικονομικά επιχείρησης που επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη. Εαν 

αντίθετα οι ανταγωνιστές ακολουθούν προηγμένες τεχνολογίες τις οποίες η 

επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί, αυτόματα δίνει την εικόνα στους πελάτες ότι δεν 

έχει τις οικονομικές δυνατότητες για να εφαρμόσει τις λύσεις αυτές.

•Διενέργεια-βελτίωση των συναλλαγών, πωλήσεις προϊόντων

Είναι δυνατό ακόμα και η πώληση να ολοκληρωθεί χωρίς καμία παρεμβολή 

ανθρώπου-πωλήτη, το web site δηλαδή και το λογισμικό που το συνοδεύει 

αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση της πώλησης. Από το κλείσιμο της συμφωνίας, 

τη βοήθεια στον αγοραστή να επιλέξει χρώματα, στυλ, διαμορφώσεις, μεθόδους 

αποστολής και όρους πληρωμής. Όλα αυτά χάρη στην ευχρηστία που απλοποιεί 

τη διαδικασία και δίνει τη δυνατότητα αυτήν στον πελάτη, χωρίς αυτός να 

αντιμετωπίσει καμία δυσκολία. Η διευκόλυνση των συναλλαγών ως γνωστόν 

είναι παράγοντας που δίνει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που 

τη διαθέτουν. Στη συνέχεια ο υπολογιστής μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 

εκτύπωσης των λιστών επιλογής και έκδοση τιμολογίων χωρίς ανθρώπινη 

παρεμβολή. Αυτό σημαίνει μέιωση του κόστους για την επιχείρηση που δεν 

ξοδεύει επιπλέον χρήματα για να προλάβει νέους πωλητές, η προσωπικό για τη 

διεκπεραίωση των πωλήσεων.

•Επέκταση της αγοράς

Εκατομμύρια άνθρωποι είναι πλέον συνδεδεμένοι στο Internet. Πολύ δύσκολα 

λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να αγνοήσουν μία αγορά τέτοιου μεγέθους. 

Στο κοντινό μέλλον το να έχει κάποιος μία ηλεκτρονική διεύθυνση θα είναι 

ανάλογο του να διαθέτει τηλέφωνο ή επαγγελματική κάρτα.
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To Internet δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει μία επιχείρηση πελάτες σε 

απομακρυσμένα μέρη, πελάτες που δεν θα μπορούσε να τους προσεγγίσει 

διαφορετικά. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις 

που δεν έχουν τους πόρους για να ανοίξουν καταστήματα ή αντιπροσωπείες σε 

άλλες περιοχές από τη βάση τους. Αυτές τώρα με τη χρήση του Internet μπορούν 

να λαμβάνουν παραγγελίες από τα μέρη αυτά, χωρίς φυσική παρουσία τους εκεί.

Μία εταιρεία μπορεί ακόμα να μη χρειάζεται τη δημιουργία ενός Web site εάν οι 

πελάτες της δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ωστόσο η αύξηση των χρηστών 

του δικτύου γίνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς όποτε αυτή η άποψη χρειάζεται 

επαναπροσδιορισμό. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα έχουν ενσωματωμένα 

κομμάτια λογισμικού για πρόσβαση στο Internet συνεπώς η διαδικασία 

πρόσβασης γίνεται όλο και ευκολότερη. Το λειτουργικό των Windows 98 σαν 

κύριο νέο χαρακτηριστικό του διαφημίζει την εμφάνιση του ως web σελίδα και τη 

ευκολία σύνδεσης στο Internet. Ο υπολογιστής Imac με τον οποίο η εταιρία Apple 

επανήλθε στην κερδοφορία κερδισέ την αγορά όχι μόνο για την πρωτοποριακή 

εμφάνιση του αλλά και για την ευκολία σύνδεσησς του στο Internet.

•Εξυπηρέτηση των πελατών.

Μία από τις καλύτερες χρήσεις του νέου μέσου είναι η επαφή με τον πελάτη. Το 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πρέπει πάντα να είναι το πρώτο που θα λάβει και θα 

χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους ανταλλαγής πληροφορίας. Το τηλέφωνο το φαξ το 

τέλεξ όλα άρχισαν σαν περίεργα νέα πράγματα και πλέον αποτελούν 

επικοινωνιακές αναγκαιότητες. Ισως πρέπει να λήφθεί και το διαδίκτυο ώς ένα νέο 

τέτοιο μέσο. Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί και το τμήμα εξυπηρέτησης. Απλά θα πρέπει 

αυτό να γίνει με φιλικό interface, κάτι που εγγυάται το web και η ευχρηστία του 

από το ευρύ κοινό.
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Μείωση του κόστους

οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δει σε πολλές περιπτώσεις δραμματική μείωση του 

κόστους των υπηρεσιών που προσφέρουν σε σχέση με τον πρότερο τρόπο 

λειτουργίας τους. Η παροχή Εγχειρίδιων, μπροσούρων, τεχνικής υποστήριξης με 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου έχουν σαν αποτέλεσμα τη μέιωση του 

κόστους που θα είχε η συμβατική αντιμετώπιση των παραπάνω. Το προσωπικό 

που θα χρησιμοποιούνταν για τους λόγους αυτούς ελαχιστοποιείται με συνέπεια 

να ελαχιστοποιούνται και τα κόστη συντήρησης των λειτουργιών αυτών.

•Ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από προϊόντα / υπηρεσίες

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από διάφορα κείμενα- κάθε ένα απο τα οποία έχει και 

κάποιο συγκεκριμένο σκοπό σχετικά με την προώθηση του προϊόντος, την 

τεκμηρίωση του κλπ. Γενικά το ζητούμενο είναι η καλύτερη δυνατή 

πληροφόρηση για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο βασικός σκοπός είναι να πεισθεί ο 

πελάτης ώστε αν είναι δυνατόν ακόμα και από την πρώτη επαφή να αγοράσει το 

προϊόν. Οι μπροσούρες αυτές δίνουν μία ιδέα του των δυνατοτήτων του 

προϊόντος.

To Internet δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία 

για προϊόντα, μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο πλούτο πληροφορίας αφού το κόστος 

για την εταιρεία είναι μειωμένο (δεν εκτυπώνει τίποτα όλα είναι on line και 

διατηρούνται σε βάσεις δεδομένων). Παράλληλα πέρα από απλό κείμενο, εικόνες 

βίντεο και πολυμέσα βρίσκονται στην υπηρεσία της προώθησης του προϊόντος. 

Τέλος στην υπηρεσία του καταναλωτή μπορούν να τεθούν και σελίδες επιλύσεις



προβλημάτων που θα καθοδηγούν τον πελάτη σε κάθε πρόβλημα. Οπως γίνεται 

φανερό ξεπροβαλλούν νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης για τον πελάτη, στην 

ουσία νέες πηγές δημιουργίας αξίας.

Τα έντυπα δεν είναι σίγουρο ότι θα εξαλειφθούν, ιδιαίτερα όσο υπάρχουν 

άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet, αλλά αποκτώντας ένα νέο 

ευρύτερο κοινό το οποίο θα εξυπηρετείται από το διαδίκτυο διερύνεται η βάση 

χωρίς ανάλογη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης της.

•Να πίασουν το ρεύμα πριν είναι πολύ αργά

ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Internet για τον Α ή Β λόγο 

αυξάνεται συνεχώς. Έτσι οι ανταγωνιστές για να μη διακινδυνεύσουν τη θέση 

τους στην αγορά ή απλά για να μη βρεθούν προ εκπλήξεως επιλέγουν να 

ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

•Διερεύνηση των πιθανών αγοραστών

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μερός της λειτουργίας του marketing είναι 

να βρει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από τους πιο πιθανούς αγοραστές. Το 

marketing προσπαθεί να κρατήσει έναν πωλητή στο να πουλάει παρά να διερευνά 

πιθανούς αγοραστές.

Ο πιθανός αγοραστής έχει τη δυνατότητα να παίρνει ηλεκτρονική πληροφόρηση 

για τα προϊόντα, να μαθαίνει να καταλαβαίνει, να βρίσκει απαντήσεις στις πιο 

συχνές ερωτήσεις. Φωτογραφίες, τεχνικές λεπτομέρειες, βίντεος και πολλά άλλα 

μέσα είναι στη διάθεση του, ολοκληρωμένη πληροφορία δηλαδή στην προσπάθεια 

της πειθούς του υποψήφιου πελάτη ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για να 

αγοράσει.
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•Παροχή πρόσβασης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης οποιαδήποτε ώρα και η συναλλαγή 

από αυτή έχει σαν συνέπεια να μη χάνονται πωλήσεις λόγω του ότι έιναι κλειστή η 

επιχείρηση την ώρα εκείνη. Στην ουσία η ηλεκτρονική πλευρά της επιχείρησης 

είναι πάντα ανοικτή. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αποβλέπουμε σε 

διεθνείς πελάτες που μπορεί να έχουν πολλές ώρες διαφορά. Έτσι όταν είναι νύχτα 

στη βάσ της επιχείρησης, και μέρα ακόμα στη χώρα του πελάτη, δεν υπάρχει καμία 

καθυστέρηση στην τοποθέτηση μίας παραγγελίας και στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη γενικότερα.

•Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας

Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης φαντάζει σήμερα 

πιο αναγκάια από ποτέ. Η προσπάθεια να γίνει σε όλους κατανοητή η τοποθέτηση 

του προϊόντος. Η συνεχής ενημέρωση των πωλητών για της αλλαγές στη γραμμή 

παραγωγής-προϊόντος και για τις ανανεώσεις των τιμών των προϊόντων ή των νέων 

δυνατοτήτων τους είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία. To web πέρα από το ότι 

παρέχει καλύτερη επικοινωνία σε υποψήφιους αγοραστές και πελάτες, μπορεί 

επίσης να παρέχει καλύτερη επικοινωνία καί εσωτερικά με την εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων της τεχνολογίας των Intranets.
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3.3 Καθορισμός στόχων

Κάθε οργανισμός, είτε επιχείρηση είναι αυτή είτε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 

θα πρέπει να προσδιορίσει τι περιμενει να κερδίσει υλοποιώντας μία παγκόσμια 

ηλεκτρονική παρουσία. Πριν ξεκινήσει κάποια εταιρεία ενέργειες σχετικά με την 

παρουσία και χρήση του Internet θα πρέπει να θέσει τους στόχους που θέλει να επιτύχει 

απο την ενέργειά της αυτή. Γιατί θέλει να επενδύσει σε αυτό εταιρικούς πόρους. Οι 

στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι επιτεύξιμοι και μετρήσιμοι. Πιθανά θέματα που μπορεί 

να απασχολούν σε μία διαδικασία επιλογής στόχων είναι:

• επιθυμεί η επιχείρηση να αυξήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες για ένα προϊόν;

• επιθυμεί να προσεγγίσει νέες αγορές και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί;

• επιθυμεί να παρέχει έναν απλό και γρήγορο τρόπο για παραγγελία ενός 

προϊόντος/ μίας υπηρεσίας;

Αφού η επιχείρηση αποφασίσει τελικά τι θέλει να επιτύχει μέσα από την 

παρουσία της στο Web μπορεί στη συνέχεια να ξεκινήσει το σχεδίασμά.
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3.4 Σχεδίαση του Web Site

Κατα τη σχεδίαση της παρουσίας στο Internet είναι καλό να έχουμε διάφορες 

βασικές κατευθύνσεις με βάση τις οποίες να κινούμαστε. Παρακάτω παρατίθενται 

ορισμένες από αυτές.

• Το μήνυμα που θέλει να στείλει μία εταιρεία μέσα από το Internet είναι πολύ 

πιθανόν να διαβαστεί από πάρα πολλούς ανθρώπους οπότε ειδική μέριμνα 

πρέπει να ληφθεί ώστε να υπάρξει η επιθυμητή ανταπόκριση. Η επιθυμητή 

ανταπόκριση είναι η πρώτη απαίτηση από το σχεδίασμά ενός web site.

• Στο marketing υπάρχει η φιλοσοφία που λεέι να τοποθετήσουμε τα ονόματα 

των προϊόντων μας όσο το δυνατόν περισσότερο μπροστά από ανθρώπους. Όσο 

το δυνατό περισσότερες εντυπώσεις αποκομίζουν οι πελάτες από το προϊόν, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να θυμηθούν, να εμπιστευτούν και να 

αγοράσουν το προϊόν. Η προσπάθεια να γίνει συνήθεια για τους ανθρώπους η 

επίσκεψη σε ένα web site είναι μία μοναδική πρόκληση. Ανάλογα με το 

περιεχόμενο και την τοποθέτηση του, θα πρέπει να σχεδιαστεί και το web site.

• To web site είναι ένα αμφίδρομο μονοπάτι επικοινωνίας και όχι απλά διάδοση 

πληροφορίας σε πολλούς. Η αλληλεπιδραστικότητα και η αμφίδρομη 

επικοινωνία είναι η πηγή της δύναμης του. Η αντιμετώπιση του ως μία άλλη 

τηλεόραση του αφαιρεί όλη την αξία. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το νούμερό 

1 χαρακτηριστικό του Internet: ότι είναι ένα αλληλεπιδραστικό επικοινωνιακό 

μέσο.

• Στο σχεδίασμά ενός web site κύριο μέλημα είναι να γνωρίζουμε σε ποιούς 

απευθύνεται. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η διαφορά στο τι θέλεις εσύ να 

βλέπουν να ακούν και να κάνουν στο site σου και τι θέλουν οι επισκέπτες. Τρία 

στοιχεία σχεδιασμού ενός web site πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε 

βήμα: εξερεύνηση, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση. Είναι πολύ δύσκολο

15



να ελιχθείς μέσω του web site σου αν δεν προσφέρεις στο κοινό σου 

συμμετοχικότητα δεν συλλέγεις τις γνώμες των υποψήφιων αγοραστών, 

πελατών. Έχει χαθεί το παιχνίδι αν είναι δύσκολο να μάθουν μέσω αυτού για τα 

προϊόντα.

3.5 Internet και πολυμέσα

Η χρήση των πολυμέσων είναι εφικτή μέσω του Internet και του Web. Το θεμά 

όμως δεν είναι τόσο απλό. Η χρήση των πολυμέσων απαιτεί πολλαπλάσια δεδομένα από 

ότι ένα απλό κείμενο. Το να κατεβάζει ο υποψήφιος πελάτης με τις ώρες μία σελίδα δεν 

είναι και ότι το καλύτερο για αυτόν, ο οποίος καλλιστά μόλις βαρεθεί με το πάτημά ενός 

πλήκτρου θα σταματήσει τη μεταφορά και θα ψάξει κάπου αλλού την τύχη του. Όσο 

περισσότερα δεδομένα βάζεις στο web site σου τόσο περισσότερο θα περιμένουν αυτοί 

που θέλουν να κατεβάσουν τη σελίδα στον υπολογιστή τους. Ωστόσο η διάκριση θα γίνει 

και πάλι από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες οι 

οποίες συνήθως έχουν γρήγορές συνδέσες στο διαδίκτυο τότε το πλούσιο περιεχόμενο 

είναι αναγκαιότητα. Αν αντίθετα ο στόχος είναι τα SOHO (small offices home offices) ή 

απλά οι υπολογιστές σπιτιού τότε θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την ταχύτητα με 

την οποία κατεβάζουν ώστε να ελαφρώσουμε κατά το δυνατόν το περιεχόμενο. Η 

εξάρτηση απο την υποδομή είναι φανερό ότι είναι πολύ μεγάλη και σίγουρα πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπόψη.
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Γενικά μία πολύ καλή πρακτική είναι να προειδοποιούμε τον πελάτη που θέλει να 

αποκτήσει πρόσβαση σε μία σελίδα που υποστηρίζει πολυμεσική εφαρμογή για το μέσο 

εκτιμόμενο χρόνο τον οποίο θα χρειαστεί για να κατεβάσει την εφαρμογή, και δίνοντας 

επιλογές για μόνο κείμενο, ή κείμενο με φωτογραφίες έτσι ώστε να μην τον 

αποθαρρύνουμε αλλά να τον κατευθύνουμε σωστά και αναλόγα με τις δικές του 

επιθυμίες.

Η συνεχής δε παρακολούθηση των τεχνολογικών αλλαγών θα μας επιτρέψει να 

βελτιώνουμε συνεχώς τις δυνατότητες του χρήστη. Καθώς εισάγονται τεχνικές 

συμπίεσης δεδομένων αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο διαθέσιμο εύρος ζώνης, αυτά τα 

φαινόμενα θα εκλείπουν και οι πολυμεσικές εφαρμογές πλέον θα είναι κυρίαρχο στοιχείο 

στο Internet . Ο ερχομός του νεόυ Internet (Internet 2, νέα μορφή πακέτων, το λεγόμενο 

IPv6) θα έχει τέτοια υποδομή ώστε θα είναι δυνατή η χρήση του για πολυμεσικές 

εφαρμογές, video on demand, κ.α. με ταχύτητες ανάλογες των προσδοκιών των χρηστών. 

Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να μη μείνουμε έξω από το παιχνίδι.

Δεν πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια που θα αποθαρρύνουν τους πελάτες ή 

υποψήφιους πελάτες από το να μπαίνουν στη σελίδα. Την ίδια στιγμή καλό είναι να 

κάνουμε κάποια έρευνα ανάμεσα στους ήδη χρήστες - πελάτες για τις ταχύτητες 

σύνδεσης ώστε να έχουμε επίγνωση του μέσου χρόνου σύνδεσης των. Ωστόσο καλό είναι 

να έχουμε στο μυαλό μας ότι τρεις είναι οι κύριοι λόγοι ύπαρξης των πολυμεσικών 

εφαρμογών στο site: η διακόσμηση, η πληροφορία και η εξερεύνηση.

Οι διακοσμητικές εικόνες και τα ενδιαφέροντα videos έχουν ως στόχο να 

εντυπωσιάσουν και να δίνουν όμορφη εντύπωση για το web site. Τα στοιχεία εύρεσης 

πορείας χρησιμεύουν ώστε ο χρήστης να μη χαθεί. Τα πληροφοριακά συστατικά 

διοχετεύουν πληροφορία που διαφορετικά ο χρήστης δεν θα μπορούσε να συλλέξει.
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3.6 Η ευκολία και καθαρότητα εξερεύνησης

Η δουλεία αυτού που σχεδιάζει ένα web site είναι να βοηθήσει τους χρήστες να 

κατατοπιστούν εύκολα στο web site. Εάν οι χρήστες δεν μπορού να βρούν κάτι 

ενδιαφέρον και με ευκολία θα χάσουν πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον τους και κυρίως 

δύσκολα θα επανέλθουν. Πολλοί παράγοντες πρέπει να συνυπολογιστούν όταν δίνουμε 

χαρακτηριστικά για την εύρεση πορείας στο web site. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται 

διαφορετικά σε μία οθόνη υπολογιστή από ότι μπροστά σε μια κόλλα χαρτί. Καλό είναι 

να τοποθετούμε τους εαυτούς μας στη θέση του χρήστη ώστε να προσπαθήσουμε να 

δούμε τι δυσκολίες θα αντιμέτωπίσει για να βρει αυτό που αναζητάει στο site.

3.6 Cooperative marketing

Πολλές φορές είναι λογικό να προσφέρουμε προβολή μέσα από το site σε ένα 

σύμμαχο στις business μας. Η σελίδα θα πρέπει να είναι μία πληροφοριακή πηγή για τους 

πελάτες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι καλό να δύνουμε επιπρόσθετη πληροφόρηση 

στους πελάτες σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Τέτοιου 

είδους links είναι χρήσιμα για τους πελάτες οι οποίοι θα έρθουν ξανά και ξανά στο site 

εάν το βλέπουν ως μία πηγή χρήσιμων δεικτών σε άλλες πληροφορίες. Ωστόσο θα πρέπει 

να γίνεται και αυτό με μέτρο και όχι κατα τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης απλά να έρχεται 

για να βρίσκει τα links αυτά. Πρέπει να λέμε στους χρήστες για ποιό λόγο θα βρούν 

ενδιαφέρουσα πληροφορία στα links αλλά και για ποιό λόγο θα ήταν καλό να 

επιστρέφουν στο site μας. Σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει εμείς να ενθαρρύνουμε τους 

χρήστες να φεύγουν από το δικό μας site.
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3.7 Έλεγχος των ενεργειών των χρηστών

Πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο θα 

εξερευνούν οι άνθρωποι. Τι θέλουμε να βρίσκουν στο περιβάλλον αυτό που θέλουμε να 

εστιάσουμε πρώτα το ενδιαφέρον τους; τι θέλουμε να μάθουν; και πάνω από όλα τι 

θέλουμε να κάνουν; παράλληλα θα πρέπει να έχει ισορροπία στην εξυπηρέτηση των απλά 

περίεργων, των σοβαρών υποψήφιων πελατών και των μονίμων πελατών. Το ιδεατό θα 

ήταν να έχουμε ένα σύστημα personalization το οποίο θα συμπεριφέρεται ανάλογα στον 

κάθε πελάτη, με το αν είναι νεοεισελθών, η έχει ξανάερθει στο site και εάν έχει αγοράσει 

ήδη από το site κάτι.

3.8 Η δύναμη της αλληλεπίδρασης - interaction

Interaction σημαίνει να πειστεί ο χρήστης ότι την πληροφορία την αποκτά αυτός 

και δεν του δίνεται. Οτι ανασύρει την πληροφορία και ότι δεν σπρώχνεται σε αυτήν. Η 

προσφορά όλης της πληροφορίας με τη μία μειώνει την αξία της. Η μεγάλη ευκολία
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στην απόκτηση της πληροφορίας ελάττώνει τη σημαντικότητα της. Από την άλλη μεριά η 

μεγάλη δυσκολία στην απόκτηση της πληροφορίας δίνει την εντύπωση ότι δεν αξίζει τον 

κόπο.

Θέλουμε οι υποψήφιοι πελάτες να μάθουν για το προϊόν με σωστή ταχύτητα. 

Θέλουμε να αντιλαμβάνονται το κάθε βήμα. Δεν θέλουμε να τους υπερφορτώσουμε με 

πληροφορία την οποία δεν θα μπορούν να αφομοιώσουν. Αντίθετα θέλουμε να ελέγξουμε 

τις αντιδράσεις τους σε κάθε σημείο ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε πιο θα ήταν το 

κατάλληλο επόμενο βήμα.

Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι χρήστες παίρνουν πραγματικά την πληροφορία 

που θέλουν παρά την πληροφορία που θέλουμε εμείς να έχουν. Να τους κάνουμε να 

συμμετέχουν παρά να είναι παθητικοί θεατές. Η ενέργεια από την πλευρά του χρήστη 

είναι απαραίτητη. Όπως επίσης και η αναγκαιότητα να αποφασίσουν ποια επιλογή τους 

ενδιαφέρει.

3.9 Feedback

Οι έρευνες αγοράς έχουν ώς στόχο από ένα δείγμα πελατών να ρωτήσουμε τη 

γνώμη τους για κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Από κει και πέρα με 

επιστημονικές μεθόδους προσπαθούμε να περάσουμε από το δείγμα στο σύνολο των 

καταναλωτών. Ένα web site δίνει τη δυνατότητα να ρωτάμε κάθε ένα από τα άτομα 

ξεχωριστά. Να μάθουμε τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους. Όταν τους ζητάμε να 

δώσουν προσωπικές πληροφορίες πρέπει να τους πείθουμε ότι αυτές είναι εμπιστευτικές
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και δεν δίνονται σε εταιρείας direct marketing. Αν έχουμε τέτοια διάθεση πάντα θα 

πρέπει να ρωτάμε αν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Μπορούμε επίσης να τους ζητάμε να 

δώσουν ιδεες για βελτίωση του web site των υπηρεσιών και προϊόντων, δείχνοντας έτσι 

σεβασμό στη γνώμη του πελάτη. Ο αριθμός των ερωτήσεων που θα υποβάλλουμε τους 

πελάτες είναι καλό να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος ώστε να μη γίνεται κουραστική η 

όλη διαδικασία. Σίγουρο είναι δε ότι όταν υπάρχει κίνητρο και ανταμοιβή σε κάποιον που 

θα δώσει πληροφορίες αξίας για την εταιρεία, αυτό θα γίνει πιο εύκολα. Έτσι αν δίνεται 

κάποιο δώρο που θα είναι σχετικό με την κουλτούρα του δικτύου αλλά και των 

στοχευόμενων πελατών και χρήστών του web site τότε πολλοί περισσότεροι θα δεχθούν 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.

Υπάρχει αριθμός από λόγους για τους οποίους είναι γόνιμο να συλλέγουμε την 

ταυτότητα ενός ατόμου, και ειδικά για το web αυτή είναι η email διέυθυνση του. Ο 

πρώτος είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε ότι ένα άτομο απαντά στις ερωτήσεις μία φορά 

μόνο. Ο δεύτερος είναι ότι αποτελεί το στοιχείο επαφής μέσω του διαδικτύου με το 

συγκεκριμένο άτομο. Έτσι μέσω του ηλεκτρονικού ταχύσρομείου θα απευθυνθούμε σε 

αυτόν για direst marketing αργότερα. Μπορούμε να τους ζητήσουμε να μπούν στη λίστα 

νέων της εταιρείας, με τη δική τους θέληση πάντα και δίνοντας τους το δικαίωμα να 

απενγραφούν όποτε το επιθυμήσουν. Παλί καλό είναι να υπάρχουν και κάποια κίνητρα 

όπως εκπτώσεις, ηλεκτρονικά κουπόνια και άλλα.

3.10 Η χρήση του παγκόσμιου ιστού για την εξυπηρέτηση των πελάτων

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για ικανοποίηση των πελατών , 

για επαναλαμβανόμενους πελάτες και για τον καλό λόγο των πελατών. Το να υπάρχουν
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οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις και τα προβλήματα των πελατών είναι κεντρικό για 

ποιοτική εξυπηρέτηση. Το να έχεις αυτές τις απαντήσεις και λύσεις για τους πελάτες 

έγκαιρα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Ένα web site μπορεί να αυτοματοποιήσει τη 

διαδικασία αυτή σημαντικά.

3.10.1 Η λύση των Frequently Asked Questions (FAQ).

Οι άνθρωποι της υποστήριξης πελατών ακούν σε καθημερινή βάση τις 

περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις έρχονται μηχανικά και ως μέρος 

της ομιλίας τους. Αυτές είναι ερωτήσει και απαντήσεις που μαθαίνονται στους νέους 

εργαζόμενους την πρώτη μέρα της δουλειάς τους. Κάθε φορά που ένας πελάτης μαθαίνει 

κάποια από αυτές τις απαντήσεις χωρίς να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους υποστήριξης 

των πωλήσεων κερδίζεται χρόνος για τον αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης. Το 

πιο χρήσιμο τμήμα ενός web site είναι συνήθως το κομμάτι του FAQ. Οι πιο 

συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις είναι συγκεντρωμένες εκεί για ηλεκτρονική 

ανάκτηση. Και είναι σηματικό ότι είναι διαθέσιμες συνέχεια και ανα πάσα στιγμή. Αν οι 

απαντήσεις είναι άφθονες και πειστικές τότε ελαττώνεται η απογοήτευση του πελάτη, 

ενώ και η όλη διαδικασία είναι ευχάριστη για τον πελάτη. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα 

είναι το ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να περιμένει για να λύσει το πρόβλημα του.

Βέβαια οι υπηρεσίες αυτές μέσω web είναι συμπληρωματικές και δεν 

αντικαθιστούν απόλυτα την ανθρώπινη εξυπηρέτηση μιας και τα προβλήματα μπορεί να 

ποικίλουν και πιθανώς να μην καλύπτεται ο πελάτης από τη διαθέσιμη πληροφορία στο 

web.
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Κάποιοι πελάτες δεν θέλουν να τους στερείς τη δυνατότητα να διατυπώνουν 

ερωτήσεις θεωρώντας τους εαυτούς τους ως ειδικούς ώστε οι ερωτήσεις τους να μην 

θεωρούνται FAQ. Κάποιες άλλες ερωτήσεις δεν είναι τόσο δομημένες.

3.10.2 Στόχος η ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Η σωστή πληροφορία για την εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί αυτοσκοπό. Κάθε 

προϊόν έχει ανάγκη να ακολουθείται από ανάλογη πληροφορία. Πολλές φορές η 

πληροφορία που παίρνεις από το web είναι mo πλήρης και κυρίως πιο γρήγορή από το να 

πάρεις τηλέφωνο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Η Federal Express προσφέρει 

εντοπισμό πακέτου από το Internet. Πληκτρολογώντας τον αριθμό αναγνώρισης του 

πακέτου λαμβάνεις μία λίστα για το ταξίδι του πακέτου, δηλαδή από που και πότε πέρασε 

και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και όλα αυτά πολύ γρηγορότερα από το να καλέσεις 

τον αριθμό 800 της εταιρείας. Ολόκληρο web site της Silicon Graphics γεννήθηκε από 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αρχικά.
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3.11 Προσέλκυση ενδιαφέροντος

Οι άνθρωποι των οποίων την προσοχή προσπαθείς να τραβήξεις ψάχνουν για κάτι 

το οποίο έχει αξία. Κάτι το οποίο είναι διασκεδαστικό μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αξία. 

Κάτι το οποίο τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους του έχει σίγουρα αξία. Όμως 

οσοδήποτε χρήσιμο σημαντικό και να είναι αυτό που προσφέρεις από το web site σου, 

εάν δεν δώσεις στίγμα στους ανθρώπους ότι είσαι εκεί τότε μπορεί να μην το μάθουν 

ποτέ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετάδώσεις στους ανθρώπους ότι είσαι στο 

διαδίκτυο για business. Πριν όμως γίνει αυτό το βήμα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όλα 

είναι έτοιμα και δουλεύουν ώστε να εξυπηρετήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις 

διαθέσεις των επισκεπτών. Εάν ανακοινώσεις ένα web site ή κάτι καινούριο στο υπάρχον 

web site χωρίς αυτό να έιναι ακόμα έτοιμο το πλήγμα μπορέι να είναι ανεπανόρθωτο.

3.11.1 Η ανακοίνωση της σελίδας μπορεί να γίνει με διάφορους τροπους.

Η ανακοίνωση της σελίδας μπορεί να γίνει μέσα από newsgroups, ωστόσο με 

μεγάλη προσοχή. Οι διάφορες ομάδες συζήτησης έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο πεδίο 

ενδιαφερόντων, οπότε κάτι άλλο απο τα ενδιαφέροντα τους προκαλεί αν μη τι άλλο 

άσχημη εντύπωση. Γι αυτό η επιλογή των κατάλληλων newsgroups είναι πολύ σοβαρή 

υπόθεση που πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερα. Διαφορετικά μπορεί να γίνει μπούμερανγκ.

Ένας αλλός τρόπος είναι η ανακοίνωση σε ηλεκτρονικές λίστες. Η διαφορά από τα 

newsgroups είναι ότι το μήνυμα πηγαίνει απευθείας στους συμμετέχοντες στη λίστα ενώ 

στα newsgroups οι συμμετέχοντες πηγαίνουν στον κοινό τοπο όπου γίνεται η ανοιχτή 

συζήτηση των θεμάτων που τους απασχολούν. Η ανακοίνωση στις ηλεκτρονικές λίστες
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θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα όπλο του direct marketing. Ωστόσο επειδή πλέον η 

επαφή αποκτά και προσωπικό χαρακτήρα τα βήματα θα οφείλεται να είναι ακόμα πιο 

προσεκτικά.

Η ανακοίνωση μέσω των παραδοσιακών μέσων σίγουρα δεν θα πρέπει να 

παραβλεφθεί.το ζητούμενο είναι η προβολή όποτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί 

δεν έχει σημασία. Υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ίντερνετ 

και παρέχουν υπηρεσίες για ανακοινώσεις στον τύπο. Δηλαδή στέλνεις στην εταιρεία 

αυτή την ανακοίνωση της άφιξης του web site και αυτοί αναλαμβάνουν να την 

καταχωρήσουν σε μέσα ε'νημέρωσης σχετικά με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται 

η συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η αγορά διαφημιστικού χώρου (web banners) σε σελίδες που έχουν μεγάλη κίνηση 

ένα κλασσικό τρόπο διαφήμισης στο Internet. Μεγάλη προτίμηση υπάρχει στις μηχανές 

αναζήτησης και όχι άδικα αφού γίνονται αποδέκτες πάρα πολλών επισκεπτών 

καθημερινά. Παραπέμπει κυρίως στις διαφημίσεις από τηλεόραση ίσως αφού 

απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό. Στην εμφάνιση του web banner πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή. Αλλες τοποθεσίες μπορεί να είναι ηλεκτρονικά περιοδικά και σελίδες 

μεγάλων εταιρειών πληροφορικής.

3.11.2 Χρησιμοποίηση λέξεων κλειδιών ως εργαλεία ψαξίματος

Για να μπορεί κάποιος να βρεί τη σελίδα χωρίς να γνωρίζει τη διεύθυνση αλλά με 

βάση το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα θα πρέπει να εγγράφουμε τις σελίδες στις 

πασίγνωστες πλέον μηχανές ψαξίματος. Έτσι κατα την αναζήτηση αν το θέμα, ή η λέξη 

κλειδί με βάση την οποία ψάχνει ο χρήστης είναι σχετικό με το θέμα που 

διαπραγματεύεται το site τότε θα εμφανιστεί και η σελίδα αυτή ανάμεσα σε άλλες ως 

επιλογή για το χρήστη. Η εγραφή γίνεται με συγκεκριμένες φόρμες που παρέχουν οι 

μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο υπάρχει και ειδικό λογισμικό στις μηχανές αυτές που
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επισκέπτεται σελίδες μόνο του και εγγράφει τις σελίδες στη μηχανή. Αυτό το λογισμικό 

είναι γνωστό ως αράχνη.

3.12 Η μετάβαση στο προσωπικό Marketing

η επιστήμη του Marketing έχει διαγνώσει ότι ο τρόπος προσέγγισης και 

διατήρησης των πελατών αλλάζει και από απρόσωπος και μαζικός γίνεται ολοένα και πιο 

προσωπικός. To Internet και οι τεχνολογίες που το υποστηρίζουν δίνουν τη δυνατότητα 

σήμερα για την υλοποίηση του λεγάμενου relationship Marketing, με τη βοήθεια του 

κατάλληλου λογισμικού. Από τη στιγμή που ένας πελάτης μπει στο site έχουμε τη 

δυνατότητα να παρακολουθούμε τα βήματα του, τις προτιμήσεις του σε σελίδες, 

προϊόντα και υπηρεσίες. Αν μπορέσουμε και αποσπάσουμε τα προσωπικά του στοιχεία 

τότε στην επόμενη επίσκεψη του έχουμε τη δυνατότητα να του παρέχουμε την 

πληροφορία που ακριβώς επιθυμεί, να του προτείνουμε προϊόντα ανάλογα με τις 

προηγούμενες αγοραστικές του επιθυμίες, web sites συναφή με τα ενδιαφέροντα του, και 

γενικά πληροφορία η οποία θα δημιουργήσει αξία για τον πελάτη. Μία από τις 

τεχνολογίες που βοηθάει στην αναγνώριση ενός επισκέπτη είναι τα λεγάμενα cookies. Τα 

cokies είναι κάποιοι μοναδικοί αριθμοί που αποστέλλονται από τον web server στον web 

client και έτσι την επόμενη φορά αναγνωρίζεται ο υπολογιστής απο τον οποίο μπήκε ο 

πελάτης. Έτσι όταν επανέλθει στη σελίδα ο πελάτης γίνεται αμέσως αναγνώριση του (αν 

μπει βέβαια από τον ίδιο υπολογιστή). Επίσης η αναγνώριση μπορεί να γίνει αν δώσει τα 

στοιχεία του ο ίδιος ο πελάτης φυσικά, οπότε στη συνέχεια η αποθηκευμένη πληροφορία
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που υπάρχει στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας για τον πελάτη χρησιμοποιείται για με 

τον τρόπο που προαναφέραμε. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να 

αναφέρουμε το διάσημο πλέον βιβλιοπωλείο του Internet, το amazon, όπου όταν 

αγοράσεις ένα βιβλίο, στην επόμενη επίσκεψη σου έχει να σου προτέινει τίτλους με 

συναφή θέματα κλπ. Επίσης χρησιμοποειώντας της τεχνολογία των cookies σε 

καλοσωρίζει στο site, και γενικά προσπαθεί να κάνει την επαφή του πελάτη όσο το 

δυνατόν πιο προσωπική.

3.13 Κίνδυνοι για την εταιρεία

Η παράθεση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες και γενικότερα η έκθεση 

επιχειρησιακών στοιχείων όπως και η διενέργεια συναλλαγών από το Internet εγκυμονεί 

κινδύνους. Τα στοιχεία της εταιρείας που εκτείθενται πρέπει να προστατεύονται κατα 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν στοιχεία τα οποία δεν πρέπει, στα ανθρώπων που δεν 

έχουν την αρμοδιότητα να τα χειριστούν. Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 

πρωταρχικής σημασίας τόσο για τον πελάτη όσο και για την ίδια την εταιρεία.
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3.14 Θέματα ασφάλειας στο Internet

Πολλές επιχειρήσεις περιορίζονται απλά στην παροχή πληροφοριών για τις 

δραστηριότητες τους από το Internet οπότε και δεν αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα 

ασφάλειας. Το θέμα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία από την στιγμή που η 

επιχείρηση αρχίζει να επιτρέπει και παρέχει κάθε είδους συναλλαγές, π.χ πρόσβαση στα 

επιχειρησιακά δεδομένα, δυνατότητα online αγορών στους πελάτες κλπ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δει τη δημοσιότητα αρθρα που σκορπίζουν πανικό 

σχετικά με επιθέσεις hackers σε κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (NASA, CIA), τη 

διάδοση ιών και worms, την «κλοπή» προσωπικών στοιχείων γεγονότα που έχουν 

αναγάγει το θέμα της ασφάλειας σε ιδιαίτερα σημαντικό.

Η μη ύπαρξη ενός απόλυτα ασφαλούς μοντέλου συναλλαγών στο Internet 

θεωρείται σημαντικό εμπόδιο εισόδου για πολλούς καταναλωτές αλλά και για 

επιχειρήσεις που θα ήθελαν να εισέλθουν στην αγορά αυτή είτε σαν αγοραστές είτε σαν 

πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά πολλοί μπροστά στην έκρηξη που 

διαφαίνεται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του Internet υπολογίζουν μεν τα 

προβλήματα αλλά εισέρχονται χωρίς καθυστέρηση, διότι σε διαφορετική περίπτωση 

υπάρχει πάντα ο φόβος να μείνουν απελπιστικά πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Με 

βάση διάφορες έρευνες που έχουν γίνει ο τζίρος των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν 

χρησιμοποιήσει ως μέσο διακίνησης το Internet το 1997 κυμάνθηκε στα 6 

δισεκαττομύρια δολλάρια (πηγή: Zona Research) ή κατά άλλους στα 8 δισεκαττομύρια 

(πηγή: Forrester Research), ενώ αναμένεται το 2000 αναμένεται να φτάσει στα 200 

δισεκαττομύρια δολλάρια (πηγή: Zona Research) ή στα. 327 δισεκαττομύρια (πηγή: 

Forrester Research). Οι προβλέψεις αυτές ανοίγουν σίγουρα την όρεξη των εταιρειών 

ώστε να καταβάλλουν προσπάθειες για να αποκτήσουν μερίδιο στην νέα αγορά

Δεν υπάρχει ακόμα απόλυτα αξιόπιστη μέθοδος που να αποτρέπει τρίτους από την 

πρόσβαση σε ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, σε προσωπικές πληροφορίες (αριθμοί
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πιστωτικών καρτών, ιατρικό ιστορικό) και σε επιχειρησιακά δεδομένα, ωστόσο οι 

μέθοδοι βελτιώνονται και ισχυροποιούνται συνεχώς, παράλληλα όμως η αυξάνεται και η 

ικανότητα των “κακών“ (πιο ισχυρά μηχανήματα, πιο έξυπνες μέθοδοι ανάλυσης).

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι διαδεδομένοι όροι ασφάλειας που θα μας 

απασχολήσουν:

• αυθεντικοποίηση: η επιβεβαίωση ότι οι αποστολείς των μηνυμάτων είναι 

αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι

• ακεραιότητα: η διασφάλιση ότι η πληροφορία δεν θα αλλάξει είτε από λάθος 

είτε από κακή πρόθεση τρίτου κατα τη μεταφορά

• αξιοπιστία: η διασφάλιση ότι τα συστήματα θα λειτουργούν με σταθερότητα 

και σε αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας

• διαθεσιμότητα: έλεγχος στο ποιος θα έχει πρόσβαση και σε ποια πληροφορία

• nonrepudiation: το να μην μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι έκανε κάποια 

συναλλαγή.

3.14.1 Η γενική εικόνα ασφάλειας στο Web

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας web κάνουν τους web servers και browsers 

ιδιαίτερα ευπαθείς σε «επιθέσεις» λόγω:

• Επεκτασιμότητας των servers και των browsers

• Πολυσύνθετης υποστήριξης

• Συνεχούς ανάπτυξης

Το πρόβλημα της ασφάλειας στο Web αποτελείται από τρία κυρίως μέρη:

• Ασφάλεια του web server και των δεδομένων που βρίσκονται σε αυτόν. Μια 

από τις καλύτερες στρατηγικές για την βελτίωση της ασφάλειας του server
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είναι να ελαττώσουμε τον αριθμό των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον 

host στο οποίο βρίσκεται ο web server. Αν π.χ χρειαζόμαστε mail server και 

web server, το καλύτερο θα ήταν να βρίσκονται αυτοί σε διαφορετικούς 

υπολογιστές.

• Ασφάλεια της πληροφορίας που μεταδίδεται ανάμεσα στο web server και τον 

χρήστη. Ο πιο διαδεδομένος και πρακτικός τρόπος προστασίας, καθώς αυτή 

μεταδίδεται δια μέσου του δικτύου είναι η κρυπτογράφηση

• Ασφάλεια του υπολογιστή του χρήστη.

Τα HTML και image αρχεία από μόνα τους δεν δημιουργούν σοβαρές απειλές 

για τους χρήστες αλλά: Γλώσσες προγραμματισμού και περιβάλλοντα όπως Java, 

Javascript, and ActiveX δίνουν περισσότερες δυνατότητες σ’ αυτούς που τα 

αναπτύσσουν. Η αύξηση των δυνατοτήτων συνεπάγεται και αύξηση των κινδύνων.

Γενικά μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις προτεραιότητες ασφάλειας σε:

• αυθεντικοποίηση του χρήστη

• ασφάλεια δεδομένων

• ασφάλεια συναλλαγών

Τα σχήματα αυθεντικοποίησης του χρήστη διασφαλίζουν την πρόσβαση, μόνο σε 

χρήστες που έχουν δικαίωμα, σε πόρους όπως λογαριασμοί χρηστών, αρχεία, βάσεις 

δεδομένων. Τέτοια σχήματα είναι:

• προστασία με Passwords

• encrypted smartcards

• biometrics

• firewalls

Τα σχήματα ασφάλειας δεδομένων και συναλλαγών χρησιμοποιούνται για τη 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας, της ακεραιότητας, του nonrepudiation και της 

εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών και μηνυμάτων. Αποτελούν βάση
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για διάφορα σημερινά συστήματα online πληρωμών.Τέτοια είναι:

• κρυπτογράφηση με μυστικό κλειδί

• κρυπτογράφηση με ιδιωτικό-δημόσιο κλειδί

Η ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται και από ασφάλεια δικτύου. 

Δηλαδή πρέπει να διασφαλίζεται η συναλλαγή τόσο κατα τη διάρκεια εκτέλεσης της όσο 

και η ελεγχόμενη πρόσβαση των δεδομένων που διατηρούνται στο σύστημα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με:

• χρήση firewalls

• διατήρηση των ευαίσθητων δεδομένων κρυπτογραφημένων

• χρήση λειτουργικών συστημάτων με προδιαγραφές ασφάλειας

• χρήση βάσεων δεδομένων με προδιαγραφές ασφάλειας

Τα συστήματα ασφαλείας που σχετίζονται με passwords είναι συστήματα που 

λίγο ως πολύ έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας. Μερικά προβλήματα που σχετίζονται με τα 

passwords είναι:

• Ο υπολογιστής πρέπει να έχει το password αποθηκευμένο σε ένα αρχείο.

• To password μπορεί να κλαπεί κατά την αποστολή του στον υπολογιστή.

• Οι άνθρωποι ξεχνούν τα passwords.

• Οι άνθρωποι επιλέγουν passwords που είναι σχετικά εύκολο να μαντέψει 

κάποιος.

Προβλήματα που σχετίζονται με τα tokens :

• To token δεν αποδεικνύει πραγματικά την ταυτότητα σου. Οποιοσδήποτε 

είναι φυσικός κάτοχος του token μπορεί να επιτύχει πρόσβαση στην 

απαγορευμένη περιοχή.

• Μερικά tokens είναι εύκολο να αντιγραφούν ή να παραχαραχθούν.
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• Τα συστήματα ασφαλείας που βασίζονταν σε tokens δεν διασφαλίζουν την 

αυθεντικότητα του κατόχου του token, αλλά το ίδιο το token.

Biometrics:

Υπάρχουν διάφορα είδη συστημάτων ασφαλείας που στηρίζονται στην 

βιομετρία:

• Μία εικόνα του προσώπου ενός ανθρώπου

• δακτυλικά αποτυπώματα

• DNA patterns

• Voice prints

• Κάποια τυπικά χαρακτηριστικά

• η ίριδα του ματιού

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συστήματα είναι τα παρακάτω:

Η εξακρίβωση της αυθεντικότητας που βασίζεται σε συστήματα βιομετρίας 

απαιτεί ακριβό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός, εκτός εάν είναι ειδικά προστατευμένος, 

είναι ευάλωτος σε καταστροφές και κλοπές. Εξαιτίας της πιθανότητας λανθασμένων 

συγκρίσεων, τα συστήματα ασφαλείας που βασίζονται στην βιομετρία συχνά 

συνδιάζονται με passwords και tokens

Firewalls

Firewall: ορίζεται έτσι το υλικό ή το λογισμικό που επιτρέπει μόνο σε εκείνους 

τους εξωτερικούς χρήστες την πρόσβαση, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα και αποδεκτά 

από το σύστημα χαρακτηριστικά. Η επιλογή γίνεται με βάση κωδικούς χρηστών και 

passwords, Internet IP addresses, domain names.

Πώς δουλεύει ένα Firewall: δημιουργεί ένα εμπόδιο μεταξύ του 

ενδοεπιχειρησιακού (ασφαλούς) δικτύου και του εξωτερικού Internet (μη εμπιστεύσιμου 

δικτύου).Στην ουσία είναι μια προσέγγιση στην υλοποίηση μιας πολιτικής ασφάλειας που 

καθορίζει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε διάφορους χρήστες. Η πιο ευρέως
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χρησιμοποιημένη λύση firewalling είναι η τοποθέτηση ενός Η/Υ ή ενός δρομολογητή 

μεταξύ του δικτύου και του Internet ο οποίος στη συνέχεια ελέγχει όλη την κίνηση από 

και προς το δίκτυο. Η διαφορά μεταξύ Firewall και Gateway, έγκειται στο γεγονός ότι 

το Firewall αποτελείται από ορισμένα διαφορετικά τμήματα, εκ των οποίων το ένα είναι 

το Gateway. Τα φίλτρα (filters) μπλοκάρουν την μετάδοση ορισμένων κατηγοριών 

κίνησης.

3.14.2 Διάκριση των συναλλαγών.

Το είδος της συναλλαγής εξαρτάται από το είδος των δεδομένων που 

μεταφέρονται μέσω του δικτύου. Οι διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων που μπορούμε 

να διακρίνουμε είναι:

• κοινά δεδομένα

• copyright data

• εμπιστευτικά δεδομένα

• μυστικά δεδομένα

Με βάση το είδος των δεδομένων που διακινούνται διαμορφώνονται και οι 

ανάλογες απαιτήσεις για ασφάλεια. Αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε:

• Ιδιωτικότητα. Η διαβεβαίωση ότι τα μηνύματα που στέλνονται και 

λαμβάνονται από το Internet δεν υποκλέπτονται από τρίτους ( => 

unauthorized network monitoring -packet sniffers). Παράδειγμα: δύο hackers 

κατάφεραν να αποσπάσουν από την MCI και άλλους τηλεπικοινωνιακούς 

οργανισμούς 50.000 αριθμούς πιστωτικών καρτών και αριθμούς τηλεφωνικών 

καρτών τους οποίους στη συνέχεια πούλησαν σε Ευρωπαίους χρήστες που 

έκαναν έτσι χωρίς δική τους χρέωση υπεραστικά τηλεφωνήματα

Εμπιστευτικότητα. Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να 

διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα που ανταλλάσονται είναι εμπιστευτικά. Η



εμπιστευτικότητα διασφαλίζεται με:

1. κρυπτογράφηση κατα τη μεταφορά

2. διατήρηση των στοιχείων στο σύστημα κρυπτογραφημένων

• ακεραιότητα. Τα περιεχόμενα μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι δεν έχουν αλλαχθεί από τρίτους είτε κατα λάθος είτε από 

πρόθεση κατά τη μεταφορά τους,ενώ η εμπιστευτικότητα προστατεύει από 

την ανάγνωση των δεδομένων η ακεραιότητα διασφαλίζει από τη μη αλλαγή 

τους κατα τη διάρκεια της συναλλαγής. Μέθοδοι διασφάλισης ακεραιότητας:

1. κωδικοί αναγνώρισης λαθών (error detection codes)

2. checksums

3. sequence numbers

4. τεχνικές κρυπτογράφησης

• nonrefutability. Η δυνατότητα να μην μπορεί να αρνηθεί κάποιος ο οποίος 

διέπραξε μία συναλλαγή, την πραγματοποίηση της.

3.14.3 Συστήματα κρυπτογράφησης

Υπάρχουν κυρίως δύο κατηγορίες. Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για 

κρυπτογράφηση μηνυμάτων π.χ e-mail όπως:

• PGP

• S/MIME

και δικτυακά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για παροχή εμπιστευτικότητας, 

διακρίβωσης αυθεντικότητας, ακεραιότητας και nonreputation σε περιβάλλον δικτύου. 

Τέτοια συστήματα απαιτούν μία σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή μυνημάτων ανάμεσα 

σε client και server:
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SSL, PCT•

• S-HTTP

• SET

• Ipsec, Ipv6

• Kerberos, SSH

3.14.4 Μέθοδοι κρυπτογράφησης

Οι βασικές μέθοδοι κρυπτογράφησης είναι οι παρακάτω:

1. μυστικό κλειδί - συμμετρική. Το κλειδί κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης είναι το ίδιο (π.χ DES)

2. δημόσιο κλειδί - ασύμμετρη. Διαφορετικό κλειδί 

κρυπτογράφησης,αποκρυπ/φησης

3. Message Digest Functions

4. Hybrid Cryptosystems

Η Συμμετρική μέθοδος παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι όλα τα συναλλασσόμενα 

μέρη πρέπει να γνωρίζουν το κλειδί. Έτσι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής διανομή 

του κλειδιού στους συναλλασόμενους Ωστόσο οι συμμετρικοί αλγόριθμοι. 

Παρουσιάζουν ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά όπως ότι είναι πολύ γρηγορότεροι από 

τους public (ασύμμετρους) και είναι εύκολο να σχεδιαστούν.

Το πρόβλημα που περιορίζει την χρήση τους εντοπίζεται στο γεγονός ότι για να 

ανταλλάξουν δύο μέρη με ασφάλεια πληροφορία πρέπει πρώτα να ανταλλάξουν κλειδί 

κρυπτογράφησης, με ότι κινδύνους μπορεί να δημιουργήσει αυτό.

Οι συμμετρικοί αλγόριθμοι μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:Β1οο!ί and 

Stream.. Μερικοί συμμετρικοί αλγόριθμοι είναι: DES (56 bit key, block cipher), DESX, 

Triple-DES, IDEA, RC2, RC4, RC5.
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3.14.5 Ασφάλεια κρυπτογράφησης

Η ασφάλεια αυτή, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη μυστικότητα του 

κλειδιού, το βαθμό δυσκολίας να δοκιμάσει κανείς όλα τα δυνατά κλειδιά (key search), 

την δυσκολία να αποκρυπτογραφηθεί το μήνυμα χωρίς γνώση του κλειδιού (breaking the 

encryption algorithm), την δυνατότητα να αποκρυπτογραφηθεί ένα κείμενο αν κάποιος 

γνωρίζει την μορφή ενός συγκεκριμένου μέρους του ( known plain text attack).

Παραβίαση συμμετρικών αλγορίθμων

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες:

• Key search attacks (brute force). Δεν υπάρχει ουσιαστικός τρόπος προστασίας 

σε μια αναζήτηση κλειδιών. Με ένα μήκος κλειδιού 40-bit υπάρχουν 240 

δυνατοί συνδυασμοί. Ενα κλειδί 128-bit ασφαλώς παρέχει υψηλή ασφάλεια 

σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

• Cryptanalysis. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης μπορούν τελικά 

να ξεπεραστούν με τον συνδυασμό μαθηματικής ανάλυσης και υπολογιστικής 

ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλά μηνύματα μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν χωρίς την γνώση του κλειδιού. Στην ανάλυση 

κρυπτογραφημένου μηνύματος οι μέθοδοι είναι δύο:

1. Ο αναλυτής μπορεί να έχει ciphertext και να θέλει αποκαλύψει το 

plaintext.

2. Ο αναλυτής μπορεί να έχει ciphertext και να θέλει αποκαλύψει το κλειδί 

με το οποίο έγινε η κρυπτογράφηση.

Ο μόνος ίσως τρόπος για να εξακριβώσει κανέις πόσο ισχυρός είναι ο αλγόριθνος 

κρυπτογράφησης είναι να το δημοσιεύσει ώστε κάποιοι να προσπαθήσουν να τον 

σπάσουν..
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Παραβίαση του συστήματος

Ενας ακόμη τρόπος παραβίασης είναι η επίθεση στο σύστημα κρυπτογράφησης 

χωρίς να υπάρχει προσπάθεια για την παραβίαση του ίδιου του αλγόριθμου.

Πολλές από τις επιθέσεις εναντίον του SSL της Netscape, ήταν στην 

πραγματικότητα επιθέσεις στον Netscape Navigator. Ανακαλύφθηκε συγκεκριμένα, ότι η 

παραγωγή τυχαίων αριθμών από το σύστημα δεν ήταν τελικά και τόσο «τυχαία».

3.14.6 Μη συμμετρική Κρυπτογράφηση - Δημόσιο κλειδί

η μέθοδος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 70. Χρησιμοποιεί ένα κλειδί για 

κρυπτογράφηση και ένα άλλο για αποκρυπτογράφηση. Τα δύο κλειδιά σχετίζονται με 

μαθηματική μέθοδο έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν κρυπτογραφηθεί με το ένα να 

μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το άλλο. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι αργοί (10 

ως 100 φορές πιο αργοί από τους συμμετρικό). Υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη 

αλγορίθμων δημόσιου κλειδιού από ότι συμμετρικών αλγορίθμων. Ο λόγος βρίσκεται 

στο τρόπο σχεδιασμού των αλγορίθμων αυτών (βασίζονται στην θεωρία αριθμών).

Μερικοί από τους αλγόριθμους αυτούς είναι:

• RSA

• DSS

Παραβίαση αλγορίθμων δημοσίου κλειδιού

Υπάρχουν δύο μέθοδοι παραβίασης αλγορίθμων δημοσίου κλειδιού:

1. Factoring attacks

2. Algorithmic attacks

3.14.7 Message Digest Functions

Αυτό το σχήμα είναι βασισμένο στην ιδέα της μονόπλευρης hash function η
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οποία παίρνει ένα τυχαία μεγάλο κομμάτι plaintext και από αυτό υπολογίζει ένα bit 

string σταθερού μήκους. Παραδείγματα είναι οι HMAC, MD2, MD5, SHA

Οι MDF είναι πολλοί γρηγορότεροι από τα παραδοσιακά συμμετρικά κλειδιά. Σε 

αυτά βασίζονται σήμερα τα περισσότερα standards ψηφιακών υπογραφών.

Οι επιθέσεις στους MDF, στήρίζονται στην εξής λογική: δεδομένου ενός 

συγκεκριμένου μηνύματος, γίνεται προσπάθεια εύρεσης ενός δευτέρου μηνύματος το 

οποίο να έχει τον ίδιο message digest code.

3.14.8 Ψηφιακές υπογραφές

Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν μέθοδο κρυπτογράφησης δημόσιου 

κλειδιού. Είναι ένας κρυπτογραφικός μηχανισμός που παίζει ανάλογο ρόλο με την 

κανονική υπογραφή και ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των στοιχείων του 

αποστολέα ενός μηνύματος.

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι μία μέθοδος συνδυασμού του περιεχομένου της 

αποστολής και του αποστολέα. Το περιεχόμενο του μηνύματος συνδυάζεται με το 

ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα πριν αυτό αποσταλλεί. Ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το 

δημόσιο κλειδί του αποστολέα για να εξακριβώσει την προέλευση του μηνύματος

Αυτό που επιζητείται, είναι ένα σύστημα, με το οποίο το ένα μέρος θα μπορεί να 

στέλνει ένα μήνυμα στο άλλο με τέτοιο τρόπο ώστε:

• παραλήπτης μπορεί να διαβεβαιωσει την ταυτότητα του αποστολέα

• ο αποστολέας δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή του μηνύματος

• ο παραλήπτης δεν μπορεί να “φτιάξει11 μόνος του το μήνυμα

Σενάριο: ο Α αγοραστής, ο Β πωλητής

ο Α παραγγέλλει online κάτι από τον Β στέλνοντας τα στοιχεία του 

κρυπτογραφημένα με το δημόσιο κλειδί του Β. Ο Β αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα με το 

ιδιωτικό κλειδί του. Ο Α στέλνει μαζί και την ψηφιακή υπογραφή του κρυπτογραφημένη 

με το ιδιωτικό κλειδί του. Ο Β αποκρυπτογραφεί με το δημόσιό κλειδί του Α και
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επιβεβαιώνει έτσι την προέλευσή του

3.14.9 Ψηφιακά πιστοποιητικά

Στην ουσία είναι η διαδικασία της επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας των 

συναλλασόμενων μερών πριν αυτά αρχίσουν να συναλλάσονται. Χρησιμοποιεί 

εμπιστευόμενα τρίτα μέρη στη συναλλαγή,τα λεγάμενα Certificate Authorities. Η 

αυθεντικότητα και η αξιοπιστία των συναλλασόμενων βεβαιώνεται από τη CA.

Η VISA παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά στους οικονομικούς οργανισμούς που 

εκδίδουν πιστωτικές κάρτες.Αυτοί εν συνεχεία παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους 

κατόχους πιστωτικών καρτών, και στους έμπορους.

Πριν αρχίσει η συναλλαγή γίνεται ο έλεγχος των ψηφιακών πιστοποιητικών των 

συναλλασόμενων από την CA

3.14.10 Πιστωτικές κάρτες και κρυπτογράφηση

Για τον κάτοχο πιστωτικής κάρτας δύο ρίσκα είναι προφανή:

Ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας μπορεί να υποκλαπεί καθώς αυτός ταξιδεύει 

στο Internet.

Η κάρτα να χρεωθεί αλλά το προϊόν να μην εμφανιστεί ποτέ.

3.14.11 Secure Socket Layer

Το πρωτόκολλο SSL είναι η λύση της Netscape για ασφαλή διακίνηση 

πληροφοριών στο Internet. Υποστηρίζεται από ολους τους μεγάλους πάικτες (Microsoft, 

IBM κλπ.) που συμπεριλαμβάνουν την υποστήριξη του SSL στις client, server εφαρμογές 

τους

Πως δουλεύει το SSL
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To web δεν κρυπτογραφεί από μόνο του τα δεδομένα κατα τη διακίνηση τους από 

τον client (browser) στο server. Όταν ένας χρήστης «σερφάρει» στο Δίκτυο ο browser 

επικοινωνεί με τον web server μέσω του HTTP. Το κατέβασμα ενός HTML αρχείου 

ξεκινάει από τον browser στέλνοντας μία εντολή HTTP GET στον web server. Ο server 

στη συνέχεια στέλνει το αρχείο στον client. Τα δεδομένα διακινούνται μέσω συνδέσεων 

που καλούνται sockets και τα οποία επιτρέπουν σε δύο απομακρυσμένους Η/Υ να 

επικοινωνούν μέσω του INTERNET

Το πρόβλημα της ασφάλειας εγείρεται καθώς η μετάδοση κατα τη διάρκεια της 

σύνδεσης γίνεται σε plaintext και είναι αναγνώσιμη από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση 

στο δίκτυο. To SSL λύνει (?) το πρόβλημα κρυπτογραφοντας τις μεταδόσεις HTTP. Τα 

δεδομένα κρυπτογραφονται πριν τη μετάδοση και αποκρυπτογράφονται κατα τη λήψη το 

κλειδί κρυπτογράφησης γεννιέται αυτόματα για κάθε session που πρέπει να είναι 

ασφαλές με βάση χρακτηριστικά όπως τι ώρα είναι κλπ. To SSL στηρίζεται στον 

αλγόριθμο RC4 που γενικά θεωρείται ασφαλής. Η δυσκολία σπασίματος του κλειδιού 

κρυπτογράφησης είναι ανάλογη του μεγέθους του κλειδιού. Η διεθνής έκδοση 

χρησιμοποιεί κλειδί της τάξης των 40 bit => 1 τρις συνδυασμοί που δεν θεωρείται 

ιδιαίτερα ασφαλές. SSL κλειδί έχει “σπάσει” από Γάλλο φοιτήτη μαζί με δύο άλλους 

φοιτητές του πανεπιστημίου Berkeley, γεγονός που έχει βάλει σε σκέψεις για το πόσο 

ασφαλής είναι η μέθοδος

3.14.12 Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών διεκπεραιώνουν την οικονομική 

συναλλαγή που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των συναλλασόμενων μερών. 

Σήμερα αποτέλουν αναπόσπαστο τμήμα του ηλεκτρονικού εμπορίου που όμως 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη standards. Παράγοντες που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των 

χρη/κών οργανισμών για ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών:

• η μείωση του κόστους της τεχνολογίας
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• τα μειωμένα λειτουργικά κόστη

• η αύξηση του online commerce

Οι τύποι συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών που έχουν κάνει την εμφάνιση 

τους σήμερα είναι οι παρακάτω:

ψηφιακό χρήμα

Το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό χρήμα βασίζεται στης ψηφιακές υπογραφές. 

Αγοράζεται (με την ανάλογη χρηματική αξία) από currency servers όπου και ανοίγεται 

ένας λογαριασμός. Πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό ψηφιακού χρήματος στον 

υπολογιστή του καταναλωτή ώστε να παραχθεί ένας τυχαίος αριθμός που χρησιμεύει ως 

“note”

DigiCash: όλοι οι πελάτες έχουν λογαριασμό σε μία ψηφιακή τραπεζα. 

χρησιμοποιώντας το λογαριασμό αυτό μπορούν να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις 

ψηφιακού χρήματος τα μαγαζία από τα οποία γίνονται αγορές πρέπει να υποστηρίζουν το 

ψηφιακό χρήμα.

ηλεκτρονικές επιταγές

Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπογραφές και τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά. Οι χρήστες πρέπει να γίνουν registered σε ενα τρίτο account server που 

λειτουργεί ως υπηρεσία χρέωσης. Υποστηρίζονται από κάποια πιστωτική κάρτα ή από 

ένα τραπεζικό λογαριασμό

Τα online συστήματα που βασίζονται στις πιστωτικές κάρτες διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες:

• πληρωμές που χρησιμοποιούν χωρίς κρυπογράφηση αριθμούς πιστωτικών 

καρτών

• πληρωμές που χρησιμοποιούν κρυπτογραφημενους αριθμούς πιστωτικών
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καρτών

• πληρωμές που χρησιμοποιούν τρίτα μέρη για διασφάλιση της συναλλαγής

Η αποστολή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφημένων δεν 

επαρκεί. Πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις όπως nonrefutability, ταχύτητα, 

ασφάλεια, ιδιωτικότητα. Τα παρακάτω βήματα είναι αναγκάια:

1. ο πελάτης στέλνει τα στοιχεία της πιστωτικής καρτάς στον έμπορο

2. ο έμπορος διακριβώνει την ταυτότητα του πελάτη και ότι είναι ο ιδιοκτήτης 

και προωθεί τη χρέωση της κάρτας με ψηφιακή υπογραφή στην τράπεζα ή 

στον online card processor

3. η τράπεζα προωθεί την πληροφορία στην τράπεζα του πελάτη για έγκριση

4. η τράπεζα του πελάτη επιστρέφει τα δεδομένα πιστωτικής κάρτας, την 

αυθεντικοποίηση της χρέωσης στον έμπορο

CyberCash

Η μέθοδος της CyberCash χρησιμοποιεί τρία προγράμματα: ένα στο PC πελάτη - 

το λεγόμενο πορτοφόλι -, ένα που λειτουργεί ως τμήμα του server του έμπορου και ένα 

που λειτουργεί στους servers της CyberCash

First Virtual

ο αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν ταξιδεύει ποτέ στο δίκτυο κατα τη διάρκεια της 

συναλλαγής. Ο καταναλωτής αποκτα ένα λογαριασμό στην FV που υποστηρίζεται απο 

κάποια πιστωτική κάρτα για αγορά online ο καταναλωτής στέλνει τον αριθμό 

λογαριασμού του στην FV. ο έμπορος έρχεται σε επαφή με την FV. Ο server της FV 

επιβεβαιώνει πρώτα τα στοιχεία του λογαριασμού και μετά στέλνει μύνημα στον 

αγοραστή. Ο αγοραστής επιβεβαιώνει ή όχι. Η FV ολοκληρώνει ανάλογα τη συναλλαγή.

Η FV Κερδίζει από προμήθειες και registration fees
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SET

Πρωτόκολλο ασφαλών συναλλαγών από τις VISA & MASTERCARD. 

Υποστηρίζεται από Microsoft, GTE, IBM, Netscape κλπ. Βασίζεται σε κρυπτογράφηση 

δημόσιου κλειδιού και σε τεχνολογία αυθεντικοποίησης της RSA. Θέλει να επιτύχει:

• εμπιστευτικότητα της πληροφορίας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση 

μηνύματος

• ακεραιότητα των δεδομένων -> χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές

• αυθεντικοποίηση του λογαριασμού του καταναλωτή -> χρησιμοποιεί 

ψηφιακές υπογραφές και ψηφιακά πιστοποιητικά

• αυθεντικοποίηση του έμπορου χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και 

ψηφιακά πιστοποιητικά

• διαλειτουργικότητα -> χρησιμοποιεί standard πρωτόκολλα και τύπους 

μηνυμάτων

S-HTTP: μία ασφαλής έκδοση του HTTP, που παρέχει γενική υπηρεσίες 

ασφάλειας συναλλαγών στο Web.
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3.15 Case study: Dell Computer Corp. (http://www.dell.com)

H Dell είναι ένα από τα πιο ηχηρά παραδείγματα επιτυχίας στη βιομηχανία των 

υπολογιστών. Πουλώντας στους πελάτες προσωπικούς υπολογιστές, προσφέροντας 

συστήματα build-to-order και παρέχοντας σοβαρές υπηρεσίες για να υποστηρίξει τους 

πελάτες της, η Dell έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες 

υπολογιστών στον κόσμο, ξεπερνώντας τα 9 δισεκαττομύρια δολλάρια σε πωλήσεις στο 

τελευταίο οικονομικό έτος. Η Dell πουλάει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε 

περισσότερες από 140 χώρες και σε πελάτες που ποικίλουν από μεγάλες εταιρείες, 

κυβερνητικές υπηρεσίες, ιατρικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, έως μικρές επιχειρήσεις 

και ξεχωριστά άτομα.

Η Dell επίσης έχει ευρέως αναγνωριστεί για την επιτυχία της να κινηθεί στην 

στρατηγική της άμεσης πώλησης στον πελάτη από το Internet. Στην πραγματικότητα, τα 

κέρδη από τις πωλήσεις από το Internet, έχουν καταστήσει την στρατηγική αυτή ένα 

κυρίαρχο κανάλι πωλήσεων για τον γίγαντα του χώρου των υπολογιστών. To web site 

της Dell δέχεται περισσότερες από 800.000 επισκέψεις την εβδομάδα από πελάτες, 

βοηθώντας την Dell να μαζέψει ένα μέσο όρο της τάξης των 4 εκαττομυρίων δολλαρίων 

από πωλήσεις, από 1 εκαττομύριο το Μάρτιο του 1997. Αυτό τα στελέχη της επιχείρησης 

το καλούν “web-enabled revenue”. To web site της εταιρείας έχει βοηθήσει στην αύξηση 

της αποτελεσματικότητας άλλων προσπαθειών πωλήσεων, μειώνοντας τα τηλέφωνα 

υποστήριξης. Ακόμα περισσότερο τα στελέχη της Dell υποστηρίζουν ότι οι πελάτες 

έχουν 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να προβούν σε μία αγορά από τηλέφωνο αφού έχουν 

επισκεφτεί πρώτα το site.

Με αυτές τις τάξεις αριθμών η παρουσία της επιχείρησης στο Internet σίγουρα 

είναι μεγάλη υπόθεση. Μέσα σε λίγα χρόνια η επιχείρηση περιμένει ότι το 50% του
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συνόλου των συναλλαγών της θα γίνεται από το Internet. Για να μπορέσει να χειριστεί τις 

επιχειρηματικές και τεχνικές προκλήσεις ενός τόσο πελατοκεντρικού εμπορικού site η 

Dell αγόρασε το υλικό και το λογισμικό εκείνο που θα ανταποκρινόταν στις συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις, θα διατηρούσε την άψογη εξυπηρέτηση τω πελατών και θα 

κρατούσε τη διαχείρηση και το κόστος του υπο έλεγχο.

Η Lora Zarbock, Internet commerce manager της Dell λέει: “συνεχώς εξετάζουμε 

διαφορετικά προϊόντα, η φιλοσοφία μας είναι να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των 

εμπορικά διαθέσιμων εφαρμογών και να ελαχιστοποιήσουμε κατα το δυνατόν 

περισσότερο τα εσωτερικά κόστη ανάπτυξης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος web 

commerce της εταιρείας θα πρέπει να διαμορφώνεται και νσ κλιμακώνεται έυκολα χωρίς 

να απαιτεί πολλούς επιπλέον πόρους ενώ παράλληλα θα δίνει την απόδοση που 

χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στην ανάπτυξη μας. ”

Ένας βασικός σχεδιαστικός στόχος για την ομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου της 

Dell, ήταν να δημιουργήσει ένα site που να μπορέσει να κλιμακώσει εύκολα την 

δυναμικότητα και τη χωρητικότητα του, όσο θα αύξανε η κίνηση. Η Dell χρησιμοπιεί ένα 

σχήμα διανομής που προωθεί τις εισερχόμενες αιτήσεις στο web μέσω ενός από τους 

πολλούς της servers, κρατώντας έτσι ισορροπία και κατανέμοντας ανάλογα την κίνηση 

στο web. Έτσι εξασφαλίζει ότι οι πελάτες της μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 

που ψάχνουν, όπως τιμές και διαμορφώσεις μοντέλων, όσο mo γρήγορα και με την 

ελάχιστη δυνατή αναμονή.

Η Zarbock λέει: “η κίνηση του site μας επηρρεάζεται ιδιαίτερα από εξωτερικούς 

παράγοντες. Για παράδειγμα, όταν η εφημερίδα USA TODAY έγραψε ένα άρθρο για την 

Dell, η κίνηση σχεδόν τριπλασιάστηκε. Είναι απαραίτητο το σύστημα να είναι έτσι 

σχεδιασμένο, ώστε η χωρητικότηταα να αυξάνεται πολύ γρήγορα. Το κατανεμημένο 

περιβάλλον μας, επιτρέπει να το κάνουμε αυτό σε λιγότερη από μία ώρα”.

Οι περισσότεροι από τους εξυπηρετητές της Dell διατηρούν κυρίως στατικές web 

σελίδες με περιεχόμενο σε HTML. Οι εξυπηρετητές αυτοί προωθούν τις αιτήσεις των
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πελατών στους διάφορους εξυπηρετητές εφαρμογών που πραγματοποιούν διαφορετικές 

λειτουργίες. Αλλοι αφορούν τους μικρούς πελάτες, άλλοι εξυπηρετούν μεγάλες 

επιχειρήσεις. Αυτές αξυπηρετούνται από ειδικές σελίδες ειδικές για μεγάλους πελάτες, 

και περιλαμβάνουν πληροφορίες παραγγελίας, ιστορία παραγγελιών, διαμορφώσεις 

συστημάτων που έχουν εγκριθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτές οι συγκεκριμένες 

σελίδες της Dell εξυπηρετούν 1100 μεγάλους πελάτες, παρέχοντας ξεχωριστά sites και 

ειδικούς καταλόγους σε κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι παρέχεται καλύτερη 

εξυπηρέτηση σε πελάτες - επιχειρήσεις, μειώνοντας παράλληλα ιδιαίτερα το φόρτο στα 

τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης της Dell, και βοηθώντας την Dell να επεκτείνει την 

αγορά της σε όλο τον κόσμο - σχεδόν το 30% είναι διεθνείς επιχειρήσεις-πελάτες της 

Dell.

Για τη διαχείρηση των βάσεων δεδομένων της η Dell στηρίζεται σε συστήματα 

διαχείρησης βάσεων δεδομένων που έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πολύ 

μεγάλες ποσότητες δεδομένων, οι οποίες συνεχώς δημιουργούνται, και έχουν περιβάλλον 

ανάπτυξης εφαρμογών εύκολο στη χρήση, έτσι ώστε να επιτρέπει στην Dell να γλυτώνει 

χρήματα ελαχιστοποιώντας της απαιτήσεις σε προσωπικό διαχείρησης των βάσεων 

δεδομένων.

To online κατάστημα της Dell, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώνουν 

το PC που θέλουν όπως αυτοί επιθυμούν, να μαθαίνουν αμέσως πόσο κάνει, και να το 

αγοράζουν από το Internet, είναι το κερασάκι στην τούρτα των online business της Dell.

Η προσέγγιση του πελάτη γίνεται με αμεσότητα και απλότητα. Κάποιος που θα 

μπει στο web site της Dell μπορεί να βρεί πολύ εύκολα αυτό που θέλει. Του δίνεται η 

δυνατότητα να συνθέσει τον προσωπικό του υπολογιστή με τα χαρακτηριστικά ακριβώς 

που επιθυμεί και παράλληλα βλέπει και το κόστος του μηχανήματος του. Τέλος μπορεί 

να το παραγγείλει online.

Από τη στιγμή που ένας πελάτης κάνει μία παραγγελία, μπορεί ανα πάσα στιγμή 

να μπει στο site της Dell και να δει σε ποιά κατάσταση βρίσκεται η συγκεκριμένη ή και
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πολλές παραγγελίες του. Η πληροφορία για την κατάσταση μίας παραγγελίας ανασύρεται 

από το Σύστημα Παρακολούθησης Παραγγελιών της Dell αλλά και από τους 

προμηθευτές της Dell και στη συνέχεια γίνεται προσβάσιμη από τον πελάτη μέσω του 

web server. Πελάτες που δεν επιθυμούν να παρακολουθούν συνέχεια την πορεία της 

παραγγελίας τους, μπορούν με δική τους αίτηση να λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

μόλις το σύστημα είναι έτοιμο να καταφθάσει.

Η Dell προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες και υποστήριξη μέσω του site τους, που 

μάλιστα έχουν κερδίσει διάφορα βραβεία. Τέτοια είναι αυτοδιαγνωστικά εργαλεία για τα 

PCs, οδηγούς, και πολλά χρήσιμα προγράμματα. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε κάθε 

είδους πληροφορίες για το σύστημα τους, πληροφορίες που χρησιμοποιεί και το ίδιο το 

τμήμα υποστήριξης της Dell. Με τη βοήθεια του web server της, και συγκεκριμένων web 

browsers που είναι διαθέσιμοι στους πελάτες, δημιουργούνται κανάλια από τα οποία 

μπορούν να λαμβάνουν αναβαθμίσεις για τα προϊόντα τους, καθώς και πληροφορίες για 

νέα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν (αυτό γίνεται όταν ο χρήστης επιλέξει να γίνει 

συνδρομητής στα κανάλια αυτά.

‘Όσο το web site μας μεγαλώνει και γίνεται περισσότερο δυναμικό τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ανάγκη να παρέχουμε πληροφορία δομημένη, μέσα από βάσεις 

δεδομένων ώστε να παρέχουμε την πιο πρόσφατη πληροφορία στους πελάτες μας σε 

HTML μορφή” ισχυρίζεται η Zarbock. Προσθέτει δε, ότι η περιοχή εξυπηρέτησης και 

υποστήριξης της από το web, περιέχει 45.000 είδη υποστήριξης και είναι προσβάσιμο 

από 100.000 πελάτες εβδομαδιαίως. “για να δουλέψει σωστά αυτό, είναι κρίσιμο το 

hardware να είναι ικανό να παρέχει την απόδοση ώστε να μεταδίδει μεγάλα ποσά 

πληροφορίας πολύ γρήγορα, ενώ η μηχανή της βάσης δεδομένων να χειρίζεται εύκολα 

και γρήγορα τις αιτήσεις.

Ίσως το κλειδί της επιτυχίας της Dell, να βρίσκεται στην ικανότητα της να 

ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες των πελατών και να μεγαλώνει τις business σε 

ρυθμό ανάλογο με την ανθίζουσα ζήτηση των PCs, χωρίς να παρασύρεται και να πέφτει 

σε τέλμα. Πρόσφατα περίπου το 80% από τις δουλείες της Dell αποτελούσαν πωλήσεις
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σε απλούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο η επιχείρηση γρήγορα 

αναπτύσει και το τμήμα των μεγάλων πελατών. Για παράδειγμα, δεχεται παραγγελίες για 

150 servers κάθε βδομάδα που προέρχονται από μεγάλες επιχειρήσεις.

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Dell της επιτρέπει να κάνει συναλλαγές online. 

Επίσης της δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αρχεία που αναλύουν τα 

χαρακτηριστικά της κίνησης του web site. Έτσι έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιές 

σελίδες επισκέπτονται περισσότερο οι πελάτες, αλλά και να μαθαίνει τον λόγο για τον 

οποίο συμβαίνει αυτό. Με αυτό μπορεί να κάνει καλύτερες αναφορές στους πελάτες 

αλλά κα να τους προσφέρει τα προϊόντα και υπηρεσίες που ακριβώς θέλουν, και να 

δημιουργεί ένα συνεχώς πιο αποτελεσματικό site.

48



3.16 Απαιτήσεις ενός Site ηλεκτρονικού εμπορίου.

Θέλουμε να αναπύξουμε μία εφαρμογή μέσω της οποίας θα μπορούμε να 

πουλάμε προϊόντα μέσω web. Θα πρέπει να είναι δυνατές οι συναλλαγές με τους πελάτες, 

κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης στοιχείων των πελατών με 

δομημένο τρόπο, ενώ θα πρέπει να διασφάλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων αυτών, 

δηλαδή να μήν είναι δυνατή η πρόσβαση των στοιχείων αυτών από κανέναν (ή μόνο από 

κάποιον εξουσιοδοτημένο). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διασφαλισμένης 

γνησιότητας (αυθεντικότητα του αποστολέα) και επίσης η αποστολή και λήψη τους θα 

πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος, αν τυχόν 

κλαπούν, να γίνουν διαθέσιμα για τους πιθανούς ‘κλέφτες’.

Απόλυτως απαραίτητη είναι η συνεργασία της εν λόγω εφαρμογής με μία βάση 

δεδομένων στην οποία θα διατηρούνται τα στοιχεία τόσω των πελατών όσο και τα 

επιχειρησιακά στοιχεία εκείνα τα οποία η επιχείρηση θα θέλει να είναι προσβάσιμα για 

τους χρήστες του διαδικτύου που θα επισκέπτονται τις τοποθεσίες αυτές.

Μία τοποθεσία ηλεκτρονικού εμπορίου στο Διαδίκτυο έχει ως σημαντικό 

χαρακτηριστικό την αξιοπιστία. Ακόμα και ένα μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο το site 

θα είναι « μπορεί να κοστίσει σε μία επιχείρηση ένα σημαντικό ποσό χαμένων πωλήσεων 

και απώλεια εμπιστοσύνης από τη μερία του πελάτη.

Πολύ μεγάλη σημασία παίζει και η απόδοση της εφαρμογής η οποία έχει να κάνει με όλο 

το σύστημα και όχι μόνο με την εφαρμογή. Πόσο καλά αποδίδει σε ταυτόχρονες 

προσπελάσεις, (x clients accessing simultaneously, how many connections it can handle 

per second, average throughput, average response time).

Αναγκαία είναι η γνώση business computers για να ανοίξει κάποιος ένα online store. 

Οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να προσελκύει πελάτες και να διευκολύνει τις αγορές -
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συναλλαγές. Παρόμοια back office chores όπως η παρακολούθηση της αποθήκης 

inventory, bookkeeping και μία στρατηγική marketing είναι το ίδιο κρίσιμες.

Για να μείνεις ζωντανός στις business αυτές πρέπει να μπορείς να διεκπεραιώνεις τις 

παραγγελίες με την παράδοση και τα αναγκαία παραστατικά. Για αυτό είτε ένα λογιστικό 

σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο ή μέρος του προϊόντος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον ένα τρόπο 

επεξεργασίας πληρωμών. Αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει να είναι ασφαλείς και όσο το 

δυνατόν αδιαφανείς, ως προς το πως γίνονται, από τους πελάτες.Το νόημα είναι να 

διευκολύνεται ο πελάτης στις συναλλαγές του και όχι να τον επιφορτίζουμε με επιπλέον 

ενέργειες για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.

Πρέπει ακόμα να είναι εφικτός ο έλεγχος της αποθήκης και η αποτελεσματική 

επεξεργασία των παραγγελιών. Παράλληλα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση σε 

legacy systems, η δημιουργία καταλόγων προϊόντων και η διαχείρηση περιεχομένου και 

flexible personalization.

Τα απαραίτητα στοιχεία για το χτίσιμο ενός web storefront είναι τα ακόλουθα:

3.16.1 Webserver

Ολα τα web storefronts ή οι commerce servers κάθονται πάνω από υπάρχοντες web 

servers. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και η διαχείρηση του web 

server.

Γ ενικές δυνατότητες που πρέπει να διαθέτει ένας web server και για τις οποίες θα πρέπει 

να κρίνεται: απόδοση, διαχείρηση, ασφάλεια, scripting (JavaScript, Active Server Pages)

Υποστήριξη βάσεων δεδομένων είτε άμεσα είτε μέσω ODBC.

Μέχρι πρόσφατα οι web servers που κυριαρχούν στο Internet με βάση έρευνα του 

Internet Magazine (Zana Research) είναι: Netscape Commerce Server, Netscape

Enterprise Server, Microsoft Internet Information Server, Apache και o Lotus Domino.

Παρακάτω δίνονται κάποια χαρακτηριστικά μερικών γνωστών web servers:
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3.16.1.1 Netscape Fast Track 2.0

Low end www server για Windows 95 and NT. Δεν διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με 

βάσεις δεδομένων.

3.16.1.2 Netscape Enterprise Server 3.0

Χαρακτηριστικά: server - side Java. Δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να 

διαχειρίζονται και να εκδίδουν τις πληροφορίες τους και να αναπτύσουν network-centric 

εφαρμογές. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο SSL 3.0 το οποίο επιτρέπει ασφαλείς 

συναλλαγές με τους πελάτες. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο SNMP, διαχείρηση του site, 

διαθέτει την μηχανή ψαξίματος Verify.

3.16.1.3 Microsoft Internet Information Server 4.0

Η τεχνολογία Actrive Server Pages (ASP) κάνει εύκολο για τις επιχειρήσεις το χτίσιμο 

διεπιφανειών χρήσης ηλεκτρονικά μαγαζία, για τις τοποθεσίες τους στο Internet. Επίσης 

δίνει τη δυνατότητα για δυναμική δημιουργία περιεχομένου.

Το προϊόν Crystal Reports 4.5 που διατίθεται με τον IIS, παράγει ελκυστικές αναφορές 

στο Web. Υποστηρίζει το SSL 3.0, διαθέτει μία server based Java VM, τη μηχανή 

ψαξίματος Index Server.

Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών σελίδων w eb με standard scripting γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των JavaScript and PERL. Τα scripts τρέχουν στον server, ο 

οποίος στέλνει τις έτοιμες HTML σελίδες στους χρήστες. Αυτό επιτρέπει στούς χρήστες 

να δούν μία JavaScript εφαρμογή, σε έναν browser ο οποίος δεν υποστηρίζει JavaScript.

3.16.1.4 Lotus Domino 4.5

Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν δυναμικά σελίδες Web 

και έχει πολύ καλές δυνατότητες διαχείρησης και ασφάλειας, καλύτερες αυτών που

51



διαθέτει ο Internet Information Server 3.0

Μία εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα για τεστάρισμα των δυνατοτήτων των Web 

server είναι η Webstone της Silicon Graphics Inc.

3.16.2 δημιουργοίκαταλόγων/διαχεφιοτέςΗλεκτρονικών Μαγαζιών 

Τα πακέτα δημιουργίας βιτρίνας στο web επιτρέπουν τη δημιουργία καταλόγων 

προϊόντων βασισμένων σε HTML χρησιμοποιώντας πληροφορία από μία βάση 

προϊόντων. Τα πιό ισχυρά πακέτα μπορούν να εισάγουν αυτήν την πληροφορία από ένα 

φύλλο δεδομένων Excel ή από μία προϋπάρχουσα βάση . Αλλα θέλουν την εισαγωγή 

αυτής της πληροφορίας «με το χέρι». Τα καλύτερα προγράμματα επίσης κάνουν εφικτή 

την διαχείρηση στοιχείων που έρχονται σε διαφορετικά μεγέθη χρώματα ή σχήματα. Από 

τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες 

διαχείρησης, όπως η δυνατότητα για τη δημιουργία promotions για συγκεκριμένα είδη 

προϊόντων.

3.16.3 Database server

Τα περισσότερα καταστήματα του web υποστηρίζουν τουλάχιστον δύο τύπους βάσεων 

δεδομένων: μία βάση προϊόντων και μία πελατών. Τα πιό ισχυρά προγράμματα 

επιτρέπουν την εισαγωγή προϋπάρχοντων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας native 

SQLServer, Oracle ή DB2 drivers ή μέσω ODBC. Η βάση των πελατών μπορεί να 

περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία συγκεντρωμένα από καταχωρημένους χρήστες μέσω 

CGI scripts.

3.16.4 Shopping carts

Οι Virtual shopping carts εμπλουτίζουν την εμπειρία των ηλεκτρονικών αγορών 

επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν είδη για αγορά και να συνεχίσουν την
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επίσκεψη στο ηλεκτρονικό μαγαζί ή ακόμα και να εγκαταλέιψουν το site και να 

επιστρέψουν αργότερα προτού τοποθετήσουν την παραγγελία προς εκτέλεση

3.16.5 Επεξεργασία Παραγγελιών

Η επεξεργασία παραγγελίας έχει σαν συνέπεια διάφορες λειτουργίες όπως υπολογισμό 

φόρων και κόστη μεταφοράς - αποστολής και επεξεργασία πληρωμών. Ορισμένα 

προϊόντα συμπεριλαμβάνουν αυτές τις λειτουργίες. Αλλα στηρίζονται σε προϊόντα 

τρίτων προμηθευτών όπως TAX WARE για υπολογισμό των φόρων, CyberCash για 

επιβεβαίωση της πιστωτικής κάρτας. Η ασφάλείναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα και 

πολλά προϊόντα υλοποιούν το SSL ή to S-HTTP διασφαλίζοντας τις συναλλαγές μεσω 

web.

3.16.6 Site analysis/reporting

Το ελάχιστο που μπορούν αυτά τα πακέτα να προσφέρουν είναι εργαλεία βασικής 

ανάλυσης τοποθεσίας τα οποία βρίσκονται στο λογισμικό των πακέτων των web servers 

για την αναφορά των αριθμών των hits ανα σελίδα. Περισσότερο περίπλοκα πακέτα 

επιτρέπουν τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών για πελάτες και πωλήσεις. Προϊόντα 

που χρησιμοποιούν τις πρότυπες βάσεις δεδομένων έχουν ένα πλεονέκτημα εδώ γιατί 

χρησιμοποιούν προϊόντα με πολλά χαρακτηριστικά που δίνουν δυνατότητες αναφορών 

όπως για παράδειγμα το Crystal Reports της Seagate Software.

3.16.7 Links to legacy systems

Μία από τις πιο ισχυρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η 

σύνδεση των προϊόντων αυτών με τα προϋπάρχοντα συστήματα - εφαρμογές της 

εταιρείας όπως τα λογιστικά ή η αποθήκη. Ορισμένα προϊόντα προσφέρουν APIs για τη

53



ανάπτυξη των συνδέσεων αυτών αλλά αυτό παραμένει ένα από τα πιο πολυέξοδα 

κομμάτια της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.16.8 Application Servers

Οι application servers είναι το ενδιάμεσο τμήμα των νέων client server εφαρμογών. Οι 

διεπίπεδες client server εφαρμογές θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες καθώς οδηγούν σε 

πολύπλοκούς «χοντρούς» clients, οι οποίοι έχουν και τμήτατα επιχειρησιακών 

εφαρμογών και διεπκράνειες χρήσεις, με το server να παίζει το ρόλο του dB server 

κυρίως. Τώρα μιλάμε multitier client server συστήματα, τα οποία μεταφέρουν ένα 

μεγάλο τμήμα της επιχειρησιακής λογικής και των εφαρμογών σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, 

τον application server. Σε αυτά τα συστήματα οι χρήστες μοιράζονται πόρους και 

επιχειρηματικές διαδικασίες μέσω των εφαρμογών.

1st tier:

Client, web browser 

2nd tier

Application serverO web browser

3rd tier 

Data sources

Η πολυεπίπεδη αυτή μορφή των συστημάτων client server προσφέρει σημαντικά οφέλη 

όπως υψηλότερη απόδοση χρόνου εκτέλεσης, κλιμάκωση, και μεταφερσιμότητα 

εφαρμογών. Ωστόσο παρασοδιακά πολυεπίπεδα client server συστήματα έχουν στηριχθεί
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σε proprietary τεχνολογίες με μεγάλος κόστος ανάπτυξης και συντήρησης.

Ομως με την εμφάνιση του web τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα βασικά πλεονεκτήματα 

είναι:

• Η διατήρηση χαμηλού κόστους και συντήρησης clients (browsers)

• Λύσεις ανοιχτών πρωτόκολλων και προτύπων.

• Ισχυρή αλληλεπιδραστική δημοσίευση πληροφορίας

Στο σημερινό περιβάλλον οι web servers δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των 

επιχειρησιακών εφαρμογών. Περισσότερο εστιάζονται στο να καθιστούν δυνατή την 

επικοινωνία και την παράδοση των διαχείρηση των εγγράφων.

Ετσι έχουν εμφανιστεί προϊόντα που κινούνται στο λεγόμενο middleware. Τέτοια είναι:

Συστήματα παρακολούθησης επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction Processing 

Monitors)

Πρόβλημα: μία συναλλαγή διεκπεραιώνεται πάνω σε κάποιο link, είτε ιδιαίτερα 

αξιόπιστο (π.χ σκληρός δίσκος), είτε μεταβλητής απόδοσης (π.χ τοπικό δίκτυο, εξάρτηση 

από το φόρτο) είτε απομακρυσμένο αργό και μη αξιόπιστο (π.χ σύνδεση Internet). 

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη ότι μία ή περισσότερες συνδέσεις μπορεί να 

αποτύχουν κατα τη εξέλιξη του session, έτσι ώστε η συναλλαγή αν δεν εκπληρωθεί να μη 

μείνει μισοτελειωμένη και με δεδομένα διαφορετικά από το ένα άκρο στο άλλο. Τα 

συστήματα παρακολούθησης επεξεργασίας των συναλλαγών επιφορτίζονται με το ρόλο 

αυτό, δηλαδή μία συναλλαγή είτε θα ολοκληρωθεί είτε θα αποτύχει με επιστροφή στην 

πρότερη της συναλλαγής κατάσταση και για τα σύο συναλλασσόμενα μέρη.

Mainframe TP monitors: CICS, Tuxedo, Encina

Ενα ΤΡ συνήθως συνοδεύεται από ένα λογισμικό message queuing που επιβεβαιώνει ότι 

η πληροφορία που αποστέλλεται μεταξύ εφαρμογών δεν θα χαθεί ποτέ λόγω αποτυχίας 

της επικοινωνίας. Οι διαχειριστές ουράς μυνημάτων (π.χ. IBM’s MQSeries) καθορίζουν
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διάφορα επίπεδα ασφαλών προτοκόλλων μυνημάτων μεταξύ εφαρμογών. Η μία 

εφαρμογή στέλνει ένα μύνημα σε μία άλλη τοποθετώντας το σε μία ουρά. Μπορεί στη 

συνέχεια να συνεχίσει την εργασία της χωρίς να περιμένει την απόκριση. Η διαχειριστής 

της ουράς εγγυάται ότι το μήνυμα θα σταλεί μοναδικά, έτσι ώστε άν η σύνδεση για 

κάποιο λόγο αποτύχει, τα μηνύματα που περιμένουν στην ουρά θα σταλούν όταν η 

σύνδεση αποκατασταθεί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι το MQSeries της IBM και 

το MSMQ της Microsoft.

3.16.9 Ανταγωνιστικά προϊόντα middleware

Ορισμένα ανταγωνιστικά προϊόντα middleware είναι τα παρακάτω:

Tuxedo (ΒΕΑ), Transaction Server (πρώην CICS), Encina, MQseries, CICS Gateway for 

Java (IBM), Microsoft Transaction Server (κάνει αυτοματοποιημένο load balancing, έχει 

δυνατότητες ασφάλειας, connection pooling και component management), KIVA 

Enterprise Server - Netscape Application Server (θεωρείται το καλύτερο στην κατηγορία 

των application servers).

Visigenic VisiBroker for Java and C++

Oracle Web Application Server (web server and TP= Web Request Broker)

Microsoft Message Queue Server (MSMQ) : έχει δυνατότητες για αξιόπιστες δυαυακές 

επικοινωνίες που βασίζονται σε ένα μοντέλο ουρών μυνημάτων. To MSMQ εξασφαλίζει 

την αξιόπιστη μεταφορά μηνυμάτων, δρομολόγηση με βάση το κόστος και πλήρη 

υποστήριξη για συναλλαγές. MSMQ μπορείνα δώσει τη δυνατότητα στις εφαρμογές των 

Windows να επικοινωνούν μεταξύ τους είτε ασύγχρονα, είτε να «δέσουν» με εφαρμογές 

που τρέχουν σε άλλες πλατφόρμες.

Η Εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να συνεργάζεται άψογα με τον 

application server ο οποίος θα εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την εκπλήρωση των
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συναλλαγών καθώς και την επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων. Η επικοινωνία με τις 

βάσεις δεδομένων μπορεί να γίνει απευθείας από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, όμως η χρήση του middleware (MTS MSMQ Microsoft, MQseries IBM, Web 

Request broker Oracle κλπ) διασφαλίζει την ακεραιότητα της συναλλαγής αφού έχει 

μηχανισμούς load balancing, fault tolerance κλπ. τους οποίους δεν διαθέτει από μόνο του 

το προϊόν του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.16.10 Συνοπτική παρουσίαση του Oracle Internet commerce server

Παρακάτω δίνονται ορισμένες πληροφορίες για μερικά τμήματα του Oracle Internet 

Commerce Server:

Store Manager: απαρτίζεται από εύκολες στη χρήση HTML templates με ιεραρχική δομή 

για τη δημιουργία διεπιφανειών χρήσης και για τη φόρτωση των στοιχείων των 

προϊόντων στον κατάλογο.

CyberCash and VeriFone cartridges για την επεξεργασία των πληρωμών (credit card 

authorization) Η TaxWare παρέχει ένα cartridge για τον υπολογισμό των φόρων.

TanData: αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτέλεσης μίας παραγγελίας ως προς τον τρόπο 

παράδοσης του προϊόντος, διαθέτει σε πραγματικό χρόνο υπολογισμό του κόστους της 

μεταφοράς για όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου.

Τα πλήρη συστατικά του προϊόντος είναι τα ακόλουθα:

Oracle Internet Commerce Server 1.1

Oracle 7.3 Enterprise Version runtime license

Oracle Web Application Server 3.0.1

Oracle Reports

Verifone vPOS cartridge
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CyberCash Cash Register cartridge
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3.16.10 Συνοπτική παρουσίαση του Microsoft Site Sen'er

Ο Site Server αποτελέι την λύση της Microsoft για ανάπτυξη ιστοσελίδων και 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Περιλαμβάνει μία πλήρη ομάδα από ισχυρά προγράμματα που 

έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ενδιαφερομένους να φτιάξουν την καλύτερη 

δυνατή τοποθεσία στον Παγκόσμιο Ιστό με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Και αν 

χρησιμοποιηθεί η Commerce Edition του Site Server, τότε υπάρχει η πρόσβαση στον 

Microsoft Commerce Server και τον Ad Server, δύο προγράμματα τα οποία κάνουν το 

χτίσιμο και την προβολή ενός online μαγαζιού ευκολότερη από ποτέ, ενώ επίσης 

παρέχονται και ορισμένες από τις πιο ισχυρές δυνατότητες στην σχετική βιομηχανία.

Ο Site Server παρέχει τμήματα για τη διαχείρηση κάθε σημαντικής πτυχής ενός Web 

Site:

Διαχείρηση περιεχομένου (content management)

Εκδοση περιεχομένου (content publication)

Ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας 

Automated personalization και επιλογή περιεχομένου 

Κατάλογους αναζήτησης

Δημιουργία καναλιών προώθησης και direct mail campaigns

Ανάλυση και δημιουργία αναφορών πάνω στη χρήση και το περιεχόμενο του Web Site.

Η εγκατάσταση και λειτουργία όλων αυτώ δεν απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό. 

Παράλληλα ο Microsoft Site Server παρέχει ορισμένα sites - δείγματα καθώς και 

εργαλεία για μεταφορά λειτουργιών από αυτά στο δικό μας site χωρίς να απαιτέιται 

ιδιαίτερο μπλέξιμο σε κώδικα.

Παράκατω θα περιγραφούν τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του Microsoft Site 

Server 3.
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Διαχείρηση και παραγωγή περιεχομένου

Κατ’ αρχήν υπάρχουν οι δυνατότητες διαχείρησης περιεχομένου και έκδοσης 

περιεχομένου. Συνδυαζόμενα αυτά, στον Site Server αποτελούν το Publication τμήμα της 

σουίτας. Αυτά σου επιτρέπουν να χωρίσεις ξεκάθαρα τις δουλειές της παραγωγής 

περιεχομένου, έγκρισης περιεχομένου, και ανάπτυξης περιεχομένου (content production, 

content approval and content deployment). Στην πραγματικότητα δίνεται η δυνατότητα 

σε πολλές περιπτώσεις της πλήρους αυτομάτοτποίησης των δύο τελευταίων εργασιών 

από τις τρεις που προαναφέρθηκαν.

Το κομμάτι αυτό του λογισμικού επιτρέπει στους παραγωγούς του περιεχομένου των 

ιστοσελίδων, τους συγγραφείς, να μην ασχολούνται με την ανάπτυξη του web site, αλλά 

να επικεντρώνουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η βελτίωση του web site. Ο Site Server 3 παρέχει ένα απλό, στηριγμένο 

στο web interface, μέσω του οποίου οι συγγραφείς του περιεχομένου μπορούν να 

αποστέλουν τα υπερκείμενα τους στο web site για έκδοση. Αυτό το interface υποχρεώνει 

tagging σε κείμενα που έχουν αποσταλλεί για δημοσίευση, παρέχοντας μία web φόρμα 

την οποία συμπληρώνουν οι εκδότες για να κατηγοριοποιήσουν και να περιγράφουν το 

περιεχόμενο των υπερκειμένων πριν αυτά εμφανιστούν στο web site.

Από τη στιγμή που οι συγγραφείς μεταφέρουν και tag το περιεχόμενο τους, μπορείς να 

αποφασίσεις για το εάν χρειάζεται κάποιος να δώσει έγκριση για την έκδοση του 

περιεχοένου αυτού στο web site , ή αν απλά θα εμφανιστεί αυτόματα χωρίς την 

παρεμβολή κάποιου. Με το να απαιτείται τα νέα κείμενα να κατηγοριοποιούνται και να 

περιγράφονται κατά την ώρα της αποστολής, δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της 

διαδικασίας τοποθέτησης τους στο σωστό σημείο του web site. Εάν κάποιοι 

συγκεκριμένοι τύποι κειμένων δεν απαιτούν έγκριση πριν την έκδοση τους, ο Microsoft 

Site Server μπορεί αυτόματα να τα τοποθετήσει στον σωστό κατάλογο και να 

δημιουργήσει links σε αυτά χωρίς κάποια παρεμβολή.

Ωστόσο για κείμενα που απαιτούν έγκριση, οι εκδοτικές δυνατότητες του Site Server 

περιλαμβάνουν ένα εύκολο στη χρήση interface για έγκριση περιεχομένου. Κάποιος
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υπεύθυνος γνα την έγκριση περιεχομένου μπορέι απλούστατα να εγκρίνει ή να αρνηθεί 

περιεχόμενο, βασιζόμενος στην περιγραφή του μόνο, ή διαβάζοντας ολόκληρο το 

κείμενο. Ο Site Server στη συνέχεια αυτόματα εκδίδει το περιεχόμενο που εγκρίθηκε και 

διαγράφει τα υπόλοιπα.

Personalization and membership.

Μία από τις ισχυρότερες δυνατότητες του Site Server είναι η ικανότητα του να 

δημιουργήσει personalized web pages. Αυτό μπορεί να ποικίλει από απλά το χαιρετισμό 

των επισκεπτών με το όνομα τους στις σελίδες που επισκέπτονται, ή μπορεί να παρέχει 

ακόμα πιο intricate and transparent personalization εμφανίζοντας περιεχόμενο 

σχεδιασμένο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χρήστη του web site . δίνεται λοιπόν η 

δυνατότητα απόφασης του πόσο personalization θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει.

Για να είναι εφικτός αυτός ο βαθμός personalization, ο Site Server διατηρεί μία ιδιαίτερα 

λεπτομερή βάση δεδομένων, η οποία καλέιται Membership Directory, με πληροφορίες 

σχετικές με τους επισκέπτες του web site. Αυτό θα ήταν μάλλον αδύνατο αν έπρεπε να 

τοποθετήσει όλη αυτήν την πληροφοριά ο διαχείρηστης. Ευτυχώς ο Site Server έχει 

αναπτύξει ένα μηχανισμό που επιτρέπει στους επισκέπτες να εισαγάγουν τις προσωπικές 

τους πληροφορίες σε μία έτοιμη φόρμα και να τις αποθηκεύουν στη βάση οι ίδιοι. 

Μπορούν δε να έχουν πρόσβαση στα στοιχέια αυτά και να τα τροποποιήσουν όποτε 

θέλουν. Από την πλευρά του web site το μόνο που απαιτέιται είναι η παροχή του 

απαιτπύμενου αποθηκευτικού χώρου για όλα αυτά τα δεδομένα. Επειδή ακριβώς όλη 

αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη ο Site Server επιτρέπει την εκμετάλλευση αυτής της 

βάσης για λόγους ασφάλειας. Αντί να στηρίζεται στον User Manager των NT για τη 

διατήρηση όλων αυτών των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασης, ο Site 

Server τα αποθηκεύει απευθείας στην Membership Directory. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

σημαντικής αύξησης των χρηστών που μπορέις να διαχειρίζεσαι χωρίς να απαιτείται η 

προσθήκη πολλών domain servers. Φυσικά το σύστημα ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί 

στον Site Server είναι απολύτως integrated με την ασφάλεια των Windows NT δίνοντάς
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το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

Ψάχνοντας στο site

Εάν έχεις ένα μεγάλο web site που καλύπτει πολλά δεδομένα, οι χρήστες θα εκτιμήσουν 

ιδιαίτερα ένα καλοσχεδιασμένο search engine - μηχανή αναζήτησης. Ο Site Server 

παρέχει μία τέτοια μηχανή αναζήτησης. Με αυτήν (Site Server 3 Search) μπορείς να 

δημιουργήσεις καταλόγους αναζήτησης full-text (pg 7) όλων των HTML αρχείων του 

site. Μπορεί επίσης να δεικτοδοτήσει και να καταχωρήσει σε καταλόγους όλα τα αρχεία 

του Microsoft Office κα.

Προώθηση του Περιεχομένου

Αυτές τις μέρες, το να περιμένεις απλά τους χρήστες - αναγνώστες να επισκεφτούν το 

web site σου δεν είναι και ότι το καλύτερο. Πρέπει να είσαι ικανός να δώσεις 

πληροφορία σε αυτούς. Ο Site Server 3 παρέχει διάφορες μεθόδους με τις οποίες μπορείς 

να προωθήσεις περιεχόμενο σε ανθρώπους σε συχνή - σταθερή βάση , δίνοντάς έναν 

καλό τρόπο να προσεγγίζεις το mo κατάλληλο κοινό. Ετσι μπορείς να προωθείς πρακτικά 

οποιοδήποτε περιεχόμενο θα μπορούσε να δημοσιευτεί σε ένα web site.

Ο Site Server παρέχει τρεις διαφορέτικούς τρόπους push:

Active Channel Server

Active Channel Multicasting

Direct Mail

Ο πρώτος επιτρέπει να καθορίσεις κανάλια στα οποία θα μπορεί να είναι συνδρομητής ο 

επισκέπτης. Στη συνέχεια ο Site Server προωθεί (pushes) το κατάλληλο περιεχόμενο 

στον υπολογιστή του συνδρομητή του συγκεκριμένου καναλιού, γλυτώνοντας τον από 

τον κόπο, αυτός να επισκέπτεται το web site. Με το να έχεις το δικό σου περιεχόμενο 

στους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών έχεις πετύχει σπουδαίο marketing. Εχεις
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επιτύχει να τοποθετήσεις τον πελάτη μόλις ένα κλικ από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

σου και τους κράτας διαρκώς ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις, ενημερώνοντας 

συνεχώς τα δεδομένα που λαμβάνουν.

Ο Microsoft Site Server εκμεταλλεύεται σε επίπεδο intranet την τεχνολογία IP multicast. 

Έτσι στέλνει μόνο ένα αντίγραφο της πληροφορίας πάνω από το δίκτυο επιτρέποντας σε 

κάθε παραλήπτη να την προσπελάσει (σε αντίθεση με τη broadcast μέθοδο πού στέλνει 

μία κόπια στον κάθε παραλήπτη).

Αν θέλεις να απευθυνθείς σε ακόμα περισσότερο κόσμο μπορέις να στήσεις ένα direct 

mailing. Στέλνεις έτσι personalized περιεχόμενο σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο 

μέσω email προσεγγίζοντας το ευρύτερο δυνατό κοινό.

Αναλύση και Αναφορές.

Με το που θα στηθεί μία παρουσία στο Διαδίκτυο η δουλειά δεν τελειώνει εκεί. 

Πρακτικά και ουσιαστικά από εκεί αρχίζει. Από το σημείο αυτό θα πρέπει να γνωρίζεις 

εάν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το web site. Ενας μετρητής hits δεν αρκεί. Πρέπει να 

είσαι ικανός να πεις στη διοίκηση πόσοι άνθρωποι επισκέφτηκαν κάθε σελίδα, και σε 

ποιά χρονική στιγμή της μέρας, και πόσο χρόνο στάθηκε σε κάθε σελίδα ο επισκέπτης. 

Πρέπει να μπορέις να γνωρίζεις σε ποιά σελίδα βρίσκονταν πρίν επισκεφτούν το δικό 

σου site, ποιά είναι η πρώτη σελίδα που βλέπουν, ποιο μονοπάτι ακολουθούν μέσα στο 

web site, πόσο χρόνο μένουν σε κάθε σελίδα και ποια σελίδα είναι η τελευταία που 

επισκέπτονται πριν φύγουν από το site. Εν συντομία πρέπει να γνωρίζεις τα πάντα για 

κάθε επίσκεψη που δέχεσαι.

Ο Site Server σου δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Με το Usage Analyzer και τα εργαλεία που 

παρέχει μπορέια να συγκεντρώσεις περισσότερη πληροφορία και από αυτή που θα 

μπορούσες να φανταστείς.

Αφού συγκεντρώσεις όλη την πληροφορία που χρειάζεσαι με τον Usage Analyst, μπορείς 

πλέον να εκδόσεις αναφορές σε εκπληκτικά επίπεδα λεπομέρειας, που στοχεύουν
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ακριβώς σε ανθρώπους που πρόκειται να τις διαβάσουν. Μπορείς να συντάξεις 

συγκεντρωτικές- περιληπτικές αναφορές για τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης, και 

αναλυτικές αναφορές για κατώτερα στελέχη. Μπορούν όλοι να έχουν τις αναφορές που 

επιθυμούν και όποτε τις χρειάζονται.

Πέρα από την ανάλυσης της χρήσης του web site μπορείς επίσης να επιβεβαιώσεις το έαν 

το site δουλεύει σωστά ελέγωντας το περιεχόμενο. Με το Content Analyzer μπορείς 

ξεκάθαρα να δείς εάν έχεις κάποια σπασμένα links από το site σου. Μπορείς να ελέγξεις 

τη δομή σου site σου με την Hyperbolic view που απεικονίζει μία συνοπτική γραφική 

όψη του web site με κόμβους που αναπαριστούν την κάθε σελίδα. To Content Analyzer 

επίσης επιτρέπει τον έλεγχο του μεγέθους των σελίδων ώστε να μπορείς να κρίνεις εάν 

φορτώνονται γρήγορα πάνω από αργές συνδέσεις μέσω modem, να διατηρήσεις την 

σταθερότητα στις πολιτικές tagging και labeling και να αναζητήσεις μη 

χρησιμοποιούμενα στοιχεία του web site που απλά καταναλώνουν χώρο.

Microsoft Site Server 3 Commerce Edition.

Ολες οι παραπάνω λειτουργίες είναι ωραίες αλλά από μόνες τους δεν φέρνουν χρήματα. 

Για να το πετύχεις αυτό απαιτείται η Commerce Edition του Site Server. Αυτή η έκδοση 

περιλαβάνει όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνει και η standard edition και προσθέτει 

δύο επιπλέον προγράμματα: το Commerce Server και το Ad Server. Το πρώτο κομμάτι 

σου επιτρέπει να χτίσεις τα δικά σου online μαγαζία και το δεύτερο αυτοματοποιεί τη 

διαδικασία της πώλησης διαφημιστικού χώρου στο site.

Commerce Server

Με τον Commerce Server μπορείς να διαθέτεις προϊόντα και τη δυνατότητα στους 

πελάτες να τα αγοράζουν από το web site. Απλά ζητώντας τον αριθμό μίας πιστωτικής 

κάρτας.

Ο Commerce Server έχει ένα sophisticated Commerce Site Builder Wizard που κάνει τη 

δημιουργία ενός online store πάρα πολύ εύκολη. Εσύ απλά βάζεις την πληροφορία που 

σου ζητάει και δημιουργεί ένα πλήρως λειτουργικό, εμπορικό web site. Μπορείς επίσης
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να ξεκινήσεις απλά διαμορφώνοντας ένα από τα προδιαμορφωμένα sites που υπάρχουν 

ως δείγματα. Βάβαια εναποτείθεται σε σένα να βάλεις τα προϊόντα και σίγουρα θα 

χρειαστεί να κάνεις ένα redecoration toy web site με ένα web design tool όπως για 

παράδειγμα το Microsoft FrontPage, αλλά τελικά ο προγραμματισμός είναι ελάχιστος. 

Στην πραγματικότητα μπορείς να χτίσεις ένα minimal εμπορικό web site χωρίς να 

γράψεις ούτε μία γραμμή κώδικα. Ο Commerce Server περιλαβάνει ένα ζεύγος από 

transaction pipelines που αυτοματοποιούν και κάνουν διάφανη τη διαδικασία 

εκπλήρωσής μίας virtual παραγγελίας. Χρησιμοποιώντας την Order Processing Pipeline 

για retail συναλλαγές ή την Commerce Interchange Pipeline για business to business 

συναλλαγές μπορείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια μίας παραγγελίας, να χειριστείς την 

αποθήκη να επεξεργαστείς πιστωτική κάρτα, και να δημιουργήσεις electronic shipping 

orders και receipts (page 13, ποια η διαφορά των δύο Pipelines???)

Ad Server

Ενας άλλος τρόπος για να κάνει κάποιος χρήματα στο web είναι να πουλάει διαφημιστικό 

χώρο στο web site σε άλλες εταιρίες. Ο Ad Server δίνει τη δυνατότητα να τοποθετείς 

αυτόματα διαφημίσεις στο web site, καταγράφει πόσες φορές οι διαφημίσεις 

εμφανίζονται και κλικάρονται, και διαχειρίζεται ποιες διαφημίσεις θα εμφανιστούν σε 

ποιούς επισκέπτες. Μπορείς να έχεις στο web site διαφημίσεις πρακτικά οποιουδήποτε 

media type, συμπεριλαβανομένων γραφικών ήχων και videos.

Ο Ad Server διαχειρίζεται τις διαφημίσεις στο web site καταγράφοντας τις ad campaigns. 

Η διαχείριση τους γίνεται με ένα εύκολο στη χρήση web based εργαλείο με το οποίο 

setting delivery schedules και άλλες πληροφορίες για κάθε διαφήμιση ξεχωριστά, μέσα 

σε απλές φόρμες.

Αφού μια διαφημιστική καμπάνια έχει τρέξει για λίγο καιρό, μπορούν να παραχθούν 

custom διαμορφώσιμες αναφορές που να περιγράφουν αναλυτικά, να αναλύουν την 

απόδοση της διαφήμισης συμπεριλαμβάνοντας πόσες φορές μία διαφήμιση εμφανίστηκε, 

ή πόσοες φορές την κλικάρισαν οι επισκέπτες. Επειδή η πώληση των διαφημίσεων 

γίνεται με βάση τον αριθμό των εμφανίσεων ή με βάση τον αριθμό που επιλέγη η
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διαφήμιση με το πιντίκι, μπορείς να πεις στο Ad Server να περιορίσει την χρήση τους 

στον αριθμό για τον οποίο έχουν πληρωθεί.

Οι απαιτήσεις συστήματος του Microsoft Site Server 3 

Απαιτήσεις σε υλικό:

Είτε Pentium 166ΜΗζ ή μεγαλύτερο είτε DEC Alpha επεξεργαστής

128 MB μνήμη

128 MB virtual μνήμη

2GB διαφέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο

κάρτα δικτύου

μία οθόνη super vga συμβατή με Windows NT 4.0 με ανάλυση 1024x768.

Ωστόσο αυτές οι ελάχιστες απαιτήσειςπου έχεουν δοθεί απο την Microsoft δεν είναι 

ικανές να κρατήσουν ένα σύστημα υψηλής τάξης να λειτουργεί κανονικά ιδιαίτερα στην 

περίπτωση υψηλής κίνησης. Σε ένα σοβαρό περιβάλλον παραγωγής ο Site Server 3 το 

σημείο εκκίνησης φαίνεται να είναι 300ΜΗζ pentium 256ΜΒ μνήμη και 4GB διαθέσιμος 

χώρος στο σκληρό δίσκο.

Απαιτήσεις σε λογισμικό

Windows NT server 4.0 με το service pack 3

SQL Server 6.5 με το service pack 4 Internet Explorer 4.01

Windows NT option pack

Περιλαμβάνει:

Microsoft Information Server 4.0 η τελευταία έκδοση του web, ftp και news server της 

Microsoft

Index Server 2.0 επιτρέπει της αναζητήσεις περιεχομένου

Transaction Server 2.0 a component based διαχειρηστής συναλλαγών. Παρέχει τη 

δυνατότητα να απαιτέιται ότι κάθε στάδιο μίας συναλλαγής ολοκληρώνεται επιτυχώς. Αν 

κάπιο στάδιο αποτύχει τότε ολόκληρη η συναλλαγή επιστρέφει στην προηγούμενη
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κατάσταση.

Message Queue 1.0 ένα ασύγχρονο από εφαρμογή σε εφαρμογή σύστημα επικοινωνίας 

που παρέχει δυνατότητες αποστολής και λήψης μυνημάτων.

Certificate Server 1.0 μία εφαρμογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών που παρέχει 

κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού για ασφαλείς online συναλλαγές κάτω από το SSL. 

Αυτό σημάινει ότι το κόστος του web site ανεβαίνει σημαντικά αν συνυπολογίσουμε ότι 

καλό είναι τουλάχιστον ο Site Server και ο SQL Server να βρίσκονται σε διαφορετικούς 

υπολογιστές για να αποφεύγονται μποτιλιαρίσματα)

Εγκαθιστώντας τον Microsoft Site Server

Πριν εγκαταστήσουμε το Microsoft Site Server θα πρέπει να προετοιμάσουμε την 

πλατφόρμα στην οποία θα τοποθετηθεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν θα 

εγκαταστήσουμε την Commerce Edition τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλα τα 

βήματα εγκατάστασης της Standard Edition και στη συνέχει θα εγκαταστήσουμε το 

Commerce Server και τον Ad Server.

Κάθε τμήμα του Site Server θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε διαφορετικό υπολογιστή. 

Μία στάνταρ διαμόρφωση θα ήταν, να βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές ο SQL 

Server, και από την άλλη ο IIS και ο Microsoft Site Server.

Ο Site Server προτείνει μία πολύ συγκεκριμένη σειρά εγκατάστασης για το απαιτούμενο 

λογισμικό. Για τα καλύτερα αποτελέσματα λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει 

από ένα καθαρό μηχάνημα, και να εγκαταστήσει τα πακέτα με την επόμενη σειρά:

1. Windows NT Server 4.0.

2. Windows NT 4.0 Service Pack 3

3. SQL Server 6.5

4. SQL Server 6.5 Service Pack 4

5. SQL Server executable update

6. Internet Explorer 4.01

67



7. Windows NT Option Pack

8. FrontPage 98

9. Visual InterDev

10. Site Server 3 Standard Edition

11. Site Server 3 Commerce Edition

Φυσικά αν επιλεγεί η εγκατάσταση του SQL Server σε διαφορετικό μηχάνημα, τότε αυτό 

θα πρέπει να είναι ενεργό και διαθέσιμο από το δίκτυο πριν εγκατασταθεί το άλλο 

λογισμικό.
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4. Η εφαρμογή

4.1 Γενικά για Χρηματιστήριο

Η πρώτη Χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα 

στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Έμποροι και ναυτικοί της εποχής εκείνης ήταν οι 

πρώτοι που άρχισαν να διαπραγματεύονται συνάλλαγμα και κινητές αξίες στις 

ανεπίσημες αγορές της Ερμούπολης και της Αθήνας.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1876 με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είχε ως πρώτα αντικείμενα διαπραγμάτευσης 

τις ομολογίες των Εθνικών Δανείων και τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Από το Μάιο του 1880 το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών άρχισε να λειτουργεί επίσημα.

4.1.1 Νομοθετικό Πλαίσιο του Χρηματιστηρίου

Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου ρυθμίζεται σήμερα από τους παρακάτω 

Νόμους και Διατάγματα:

1876 Ίδρυση του Χρηματιστηρίου και έκδοση του αρχικού κανονισμού λειτουργίας του 

που στηριζόταν στον Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα του 1808. Το χρηματιστήριο 

άρχισε να λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενος δημόσιος οργανισμός.

1928 Ο Νόμος 3632 προσδιόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των χρηματιστών 

και των ανεπίσημων μεσιτών.

1985 Το Προεδρικό Διάταγμα 350 έθεσε τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο 

Χρηματιστήριο.

1988 Ο Νόμος 1806 εισήγαγε νέες ρυθμίσεις στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, με 

σκοπό τον εκσυγχρονισμό του. Προσδιόρισε το νομοθετικό πλαίσιο για τη 

δημιουργία της Παράλληλης Αγοράς και τη λειτουργία του Αποθετηρίου Τίτλων.
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Διεύρυνε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και καθόρισε τις 

αρμοδιότητες του.

1990 Με το Νόμο 1892 ιδρύθηκε η Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρίας.

1991 Ο Νόμος 1969 συνέστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, αρμόδιο για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, με σκοπό την προστασία των επενδυτών. Παράλληλα, 

ρύθμισε τον τρόπο λειτουργίας των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι ομολογίες άρχισαν να διαπραγματεύονται σε 

καθαρές τιμές χωρίς τον δεδουλευμένο τόκο.

1993 Ο Νόμος 2166 ενίσχυσε το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1994 Ο Νόμος 2198 εισήγαγε την αποϋλοποίηση των αξιόγραφων του Ελληνικού

Δημοσίου.

1995 Ο Νόμος 2324 εισήγαγε τον φορολογικό έλεγχο των εταιριών που υποβάλλουν

αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, οριοθέτησε τις ευθύνες του αναδόχου, και 

επέτρεψε στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες να παρέχουν επενδυτικές 

συμβουλές, να φυλάσσουν ως θεματοφύλακες τίτλους πελατών τους και να 

διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους. Τέλος έδωσε την δυνατότητα να 

μπορούν τα μέλη (ΑΧΕ, χρηματιστές) να διενεργούν χρηματιστηριακές 

συναλλαγές και από άλλες τοποθεσίες, εκτός της Σοφοκλέους.
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4.2 ΑΧΕ

Η χρηματιστηριακή εταιρία έχει σαν σκοπό τη διενέργεια χρηματιστηριακών 

συναλλαγών. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές 

συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά πράγματα, να παρέχει υπηρεσίες 

συμβούλου έκδοσης, να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της, και να 

διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά 

πράγματα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταθέτει τα χρηματικά ποσά των 

πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς έπ’ ονόματί τους. Η χρηματιστηριακή εταιρία 

πρέπει να φυλάγει τους τίτλους των πελατών της χωριστά από τους τίτλους κυριότητάς 

της. Υποχρεούται, επίσης, να ενημερώνει τουλάχιστον ανά μήνα τους πελάτες της, των 

οποίων διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο, ως προς τις αγοραπωλησίες τίτλων, εφόσον 

υπάρχει μεταβολή και ανεξάρτητα αν υπάρχει μεταβολή ή όχι, το Χρηματιστήριο ως 

προς το σύνολο των υποχρεώσεών της έναντι πελατών της ως προς τα περιουσιακά 

στοιχεία τους που φυλάγει ή διαχειρίζεται. Τακτικά μέλη του Χρηματιστηρίου είναι οι 

χρηματιστές -φυσικά πρόσωπα- και οι χρηματιστηριακές εταιρίες -νομικά πρόσωπα. Οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες μπορούν να έχουν 1-3 χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και 

μέχρι 5 εξουσιοδοτημένους αντικριστές

Οι αντικρυστές είναι έκτακτα μέλη του Χρηματιστηρίου και έχουν το δικαίωμα μόνο να 

εκτελούν χρηματιστηριακές εντολές, για τις οποίες όμως υπεύθυνος είναι ο 

χρηματιστηριακός εκπρόσωπος.
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4.3 Διαπραγμάτευση χρηματιστηριακών τίτλων

4.3.1 Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ)

Η διαπραγμάτευση των μετοχών διενεργείται μέσω του μηχανογραφημένου 

Αυτόματου Συστήματος Συναλλαγών, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 

τέλος του 1992.

Η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης ποικίλει μεταξύ 1,5, 10 ή 25 μετοχές. Το Δ.Σ. 

του Χρηματιστηρίου έχει ορίσει τις ώρες συνεδριάσεων καθημερινά μεταξύ 10.45 π.μ. - 

1.30 μ.μ. Η αγορά ανοίγει 10.15 π.μ., προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή ανοίγματος 

των μετοχών, εντολές όμως εκτελούνται μετά τις 10.45 π.μ.

Κατά την περίοδο προσδιορισμού της τιμής ανοίγματος των μετοχών, το ΑΣΗΣ 

δέχεται μόνον εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders) και ανοιχτές εντολές στην τιμή 

ανοίγματος (market orders), αλλά μόνον οι πρώτες συμμετέχουν στον προσδιορισμό της 

τιμής ανοίγματος της ημέρας.

Το ΑΣΗΣ αποτελείται από τρεις κεντρικούς υπολογιστές (main frames) που 

υποστηρίζουν 138 τερματικά στην αίθουσα συναλλαγών στη Αθήνα, 25 τερματικά στην 

αίθουσα συναλλαγών στη Θεσσαλονίκη (μέχρι στιγμής) και μεγάλο αριθμό τερματικών 

στα χρηματιστηριακά γραφεία στην Αθήνα. Το σύστημα βασίζεται στην παράλληλη 

λειτουργία καθενός από τους τρεις κεντρικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα κάθε ένας από 

τους υπολογιστές είναι εφοδιασμένος με διπλά εξαρτήματα που λειτουργούν παράλληλα 

εάν όμως ένα από τα εξαρτήματα πάθει βλάβη, ο υπολογιστής συνεχίζει να λειτουργεί 

χρησιμοποιώντας μόνο το δεύτερο εξάρτημα. Μ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 

συνεχής λειτουργία του συστήματος. Επίσης το όλο σύστημα προστατεύεται από 

ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω σταθεροποιητών τάσεως και γεννήτριας 

ρεύματος.
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Το ΑΣΗΣ δίδει την δυνατότητα στα μέλη του Χρηματιστηρίου: α) Να προετοιμάσουν 

τις εντολές πριν το άνοιγμα της αγοράς, β) να εισάγουν εντολές στο σύστημα πριν το 

άνοιγμα της αγοράς για τη διαμόρφωση της τιμής ανοίγματος μιας μετοχής. Οι εντολές 

μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα είτε πληκτρολογώντας, είτε από δισκέτα, γ) να 

παρακολουθούν όλες τις εντολές πώλησης ή αγοράς, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, ή 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί κ.λπ., δ) να τυπώσουν μέσω του εκτυπωτή τους κάθε 

συναλλαγή, ε) να αποθηκεύουν όλες τις εντολές που έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι σε 

δισκέτα.

Οι εντολές αγοράς - πώλησης εισάγονται στο σύστημα από τον Χρηματιστή ή τον 

Χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή τον αντικριστή, με χρονική προτεραιότητα. Οι 

πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα, με την εισαγωγή μίας εντολής είναι : 

ένδειξη που καθορίζει αν η εντολή αφορά αγορά ή πώληση, ο κωδικός αριθμός του 

πελάτη, η ποσότητα των μετοχών, η τιμή πώλησης - αγοράς και η χρονική περίοδος κατά 

την οποία ισχύει η εντολή.

4.3.2 Κωδικός Πελάτη

Ειδικά για τον κωδικό αριθμό του Δ.Σ. του ΧΑΑ:

1. Κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου χρησιμοποιεί ένα κωδικό αριθμό για κάθε 

πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Απαγορεύεται η άνευ λόγου αλλαγή του κωδικού αριθμού που χρησιμοποιείται για 

ένα πρόσωπο, καθώς και η χρησιμοποίηση περισσοτέρων κωδικών για τον ίδιο 

πελάτη. Η αλλαγή του κωδικού αριθμού πελάτη μέλους του Χρηματιστηρίου 

γνωστοποιείται αμέσως από αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου, με 

γνωστοποίηση του παλαιού και νέου κωδικού, καθώς και του λόγου αλλαγής.

2. Το δεύτερο απόκομμα του βιβλιαρίου τριπλότυπων πινακιδίων των εντός κύκλου 

συναλλαγών, που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου, 

αναγράφει τον κωδικό αριθμό του προσώπου για λογαριασμό του οποίου
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καταρτίστηκε η χρηματιστηριακή συναλλαγή. Ο κωδικός αυτός αριθμός πρέπει να 

ταυτίζεται με τον κωδικό αριθμό που καταχωρίστηκε από το μέλος του 

Χρηματιστηρίου στο ΑΣΗΣ κατά την καταχώριση της δηλώσεως προσφοράς ή 

ζήτησης (εντολής) προς κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής, καθώς και του 

κωδικού που αναγράφεται στην κατάσταση που τα μέλη του Χρηματιστηρίου 

αποστέλλουν αυθημερόν στη Διεύθυνση Εποπτείας του Χρηματιστηρίου. Οι 

υπηρεσίες του ΧΑΑ θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση 

αποκλίσεων που δεν έχουν δηλωθεί στους κωδικούς πελατών που χρησιμοποιεί 

ΑΧΕ στις εντολές προς το ΑΣΗΣ και στα αντίστοιχα πινακίδια. Οι αποκλίσεις αυτές 

θα γνωστοποιούνται στην Εποπτεία γι έλεγχο μαζί με υποβληθέντα αιτιολογημένα 

σημειώματα των ΑΧΕ σε περίπτωση αλλαγής κωδικού λόγω λάθους.

4.3.3 Τύποι εντολών

Τα μέλη μπορούν να εισάγουν εντολές στο ΑΣΗΣ σε δύο χρονικές περιόδους: α) 

στον προσυνεδριακό χρόνο, όπου δεν εκτελούνται εντολές αλλά χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος την καθορισμένη από το ΧΑΑ ώρα, β) Κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης οπότε και γίνεται αντιστοίχηση των εντολών. Κατά τη 

διάρκεια του προσυνεδριακού χρόνου οι εντολές που είναι δυνατόν να δοθούν είναι οι 

εξής:

1) Σε ορισμένη τιμή (limit order)

2) Εντολή στην τιμή ανοίγματος (market orders).

Οι εντολές αυτές πραγματοποιούνται στην τιμή ανοίγματος, οποιαδήποτε κι αν είναι 

αυτή.

Επίσης ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει τη χρονική περίοδο κατά την οποία 

πρέπει να εκτελεστούν οι εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders)

• ισχύει για σήμερα

• ισχύει μέχρι να ακυρωθεί
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• ισχύει ως κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία

• ισχύει μέχρι να εκτελεστεί.

Αν δεν οριστεί διάρκεια, οι εντολές λήγουν με το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η τιμή ανοίγματος μιας μετοχής είναι εκείνη που μεγιστοποιεί τον όγκο συναλλαγών 

με βάση τις εντολές που είχαν εισαχθεί στο σύστημα κατά τον προσυνεδριακό χρόνο. 

Όταν προσδιορίζονται από το σύστημα δύο τιμές που επιφέρουν την ίδια μέγιστη αξία 

συναλλαγών σε μία μετοχή, επιλέγεται η τιμή εκείνη που είναι πλησιέστερη στην τιμή 

κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Αν η διαφορά των δύο τιμών από την τιμή 

κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας είναι η ίδια, το ΑΣΗΣ θα επιλέξει την υψηλότερη 

τιμή από τις δύο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, οι εντολές αντιστοιχίζονται 

κατά τιμή (η τιμή αγοράς με την υψηλότερη τιμή αντιστοιχίζεται στην τιμή πώλησης με 

την χαμηλότερη τιμή) και κατά χρονική προτεραιότητα. Μετά το άνοιγμα της αγοράς το 

ΑΣΗΣ δέχεται τις εξής εντολές:

α) Εντολές για τεμάχια μικρότερα της μονάδας διαπραγμάτευσης σε ορισμένη τιμή ή 

σε τιμή χωρίς όριο (odd lot orders).

β) Εντολές στην τιμή αγοράς χωρίς όριο (market order): Στην περίπτωση που ο 

αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να καλύψει όλα τα τεμάχια της εντολής, η εντολή θα 

εκτελεστεί εν μέρει και το υπόλοιπό της θα παραμείνει στο σύστημα ως εντολή με 

ορισμένη τιμή, την τιμή της τελευταίας συναλλαγής αυτής της εντολής.

γ) Εντολές σε ορισμένη τιμή (limit orders): Εισάγονται στο σύστημα με κάποιο όριο 

στην τιμή τους, το οποίο δεν πρέπει να υπερβεί κανένας από τους συμβαλλόμενους. Σε 

περίπτωση μερικής εκτέλεσής τους, το ανεκτέλεστο μέρος της εντολής παραμένει στο 

σύστημα.

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία συναλλαγή, ο εκτυπωτής την τυπώνει και δίνει 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να επαληθευτούν:

• την ακριβή εντολή,
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• την τιμή που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή,

• τον ακριβή χρόνο,

• την ποσότητα της συναλλαγής,

• τον κωδικό αριθμό του άλλου Χρηματιστή που πήρε μέρος στη συναλλαγή κλπ.

Η τιμή συναλλαγής των μετοχών, σε περίπτωση που παρουσιαστούν αντίθετες 

εντολές με αρνητική απόκλιση τιμών προσδιορίζεται από την εντολή με την καλύτερη 

ποσότητα. Αν για παράδειγμα υπάρχει ζήτηση για μια συγκεκριμένη μετοχή για 1000 

μετοχές στην τιμή των 7.000 δρχ. και κάποιος προσφέρει 100 μετοχές στην τιμή των 

6.500 δρχ., τότε δεν επηρεάζει την τιμή της μετοχής. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί 

στην τιμή των 7.000 δρχ. έως ότου ικανοποιηθεί η ζήτηση των 1000 μετοχών. Έτσι, οι 

100 μετοχές που προσφέρθηκαν θα πωληθούν στις 7.000 δρχ. Το αντίθετο θα συμβεί αν 

1000 μετοχές προσφέρονται στην τιμή των 6.500 δρχ. και 100 μετοχές ζητούνται στην 

τιμή των 7.000 δρχ. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις 6.500 δρχ. έως ότου η 

υπάρχουσα προσφορά ικανοποιηθεί.

4.3.4 Τιμή κλεισίματος

Το σύστημα παίρνει σαν τιμή κλεισίματος μιας μετοχής την τιμή της τελευταίας 

συναλλαγής της συνεδρίασης. Εφόσον μια μετοχή δεν έχει κάνει συναλλαγή κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης η τιμή κλεισίματος της προηγούμένης συνεδρίασης 

μεταφέρεται.

4.3.5 Μέγιστη απόκλιση τιμής μετοχής της συνεδρίασης

Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών που η εμπορευσιμότητά τους (σχέση 

συναλλαγών προς Χρηματιστηριακή αξία) σε ένα τουλάχιστον από τα τρία παρελθόντα 

ημερολογιακά έτη υπερέβη, σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες των εισηγμένων 

μετοχών της ίδιας εταιρίας, το 3%, η τιμή της συναλλαγής κάθε συνεδρίασης δεν
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επιτρέπεται να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα άνω, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 8% 

της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. 

Αυτό το ποσοστό απόκλισης ισχύει και για τις εταιρίες που οι μετοχές τους θα εισάγονται 

στο εξής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και για τις εταιρίες 

διαπραγμάτευσης με επιτρεπόμενο ανώτατο ποσοστό ημερήσιας απόκλισης 8% .

Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο της 

προηγούμενης περίπτωσης, η τιμή της κάθε συνεδρίασης δεν θα μπορεί να αποκλίνει 

προς τα κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 4% της τιμής κλεισίματος 

της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Οι μετοχές αυτές θα 

κατατάσσονται στην κατηγορία της προηγούμενης περίπτωσης αν στο τρέχον ή σε 

κάποιο επόμενο ημερολογιακό έτος πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραπάνω 

παρίπτωσης.

4.3.6 Περιορισμοί εισαγωγής εντολών ανάλογα με την αξία τους

Για την εισαγωγή εντολών στο ΑΣΗΣ χρησιμοποιούνται κλειδιά ασφαλείας δύο 

επιπέδων. Συγκεκριμένα το σύστημα δέχεται εντολές μέχρι 15.000.000 δρχ. χωρίς την 

εισαγωγή κλειδιού. Από 15.000.000-70.000.000 αξία εντολών χρειάζεται να 

πληκτρολογηθεί το κλειδί του Δ. Συμβούλου. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη χρήση, 

συντήρηση, και αλλαγή των ανωτέρω κλειδιών.

4.3.7 Συναλλαγές σε πακέτα

Κάθε συναλλαγή με αξία μεγαλύτερη των 100 εκατ. δρχ. μπορεί να θεωρείται 

συναλλαγή σε “πακέτο” μετοχών, οπότε εκτελείται εκτός ΑΣΗΣ. Πρόσθετες

77



προϋποθέσεις για να θεωρείται μια συναλλαγή “πακέτο” είναι:

• Να μην υπάρχουν αντίθετες εντολές αγοράς/ πώλησης μέσα στο σύστημα ΑΣΗΣ, 

με αξία ίση ή μεγαλύτερη από την αξία του “πακέτου”. Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται η ρευστότητα της αγοράς.

• Τα μέλη του Χρηματιστηρίου που καταρτίζουν την κύρια χρηματιστηριακή 

συναλλαγή του “πακέτου” να ενεργούν το μεν ένα για λογαριασμό ενός μόνο προσώπου 

(παραγγελία πελάτη ή για ίδιο λογαριασμό) το δε άλλο για λογαριασμό το πολύ μέχρι 

τριών προσώπων (παραγγελέων πελατών ή και για ίδιο λογαριασμό).

• Να εγκρίνει το “πακέτο” η Επιτροπή Ελέγχου συναλλαγών του Χρηματιστηρίου 

και παράλληλα να ενημερώνεται και ο Κυβερνητικός Επόπτης.

Ο ορισμός του πακέτου προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑΑ , σήμερα 

ισχύει η εξής απόφαση: Κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου επιτρέπεται να συνάπτει 

χρηματιστηριακή σύμβαση εκτελώντας αντίθετες μεταξύ τους εντολές αγοράς και 

πώλησης χωρίς συμμετοχή στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακή 

σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή) στην περίπτωση πώλησης μετοχών ανώνυμης 

εταιρίας των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000.000 δραχμών ή οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εκδότριας εταιρίας.

Όταν η αξία του “πακέτου” κυμαίνεται μεταξύ 200-400 εκ. δρχ. μπορεί να εκτελεστεί 

με απόκλιση 5% από την τρέχουσα τιμή του. Συναλλαγές σε πακέτα αξίας μεγαλύτερης 

των 400 εκ. δρχ. μπορεί να εκτελούνται με 10% απόκλιση από την τελευταία τιμή 

συναλλαγής ή από την τιμή κλεισίματος των μετοχών στις οποίες αναφέρεται. 

Προκειμένου για περισσότερες εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων επί της 

ιδίας μετοχής που καταρτίζονται ταυτόχρονα για το ποσοστό απόκλισης λαμβάνεται 

υπόψη η συνολική αξία αυτών ή το συνολικό ποσοστό των μεταβιβαζομένων μετοχών, 

εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέλη και μέρη (χρηματιστηριακοί 

παραγγελιοδόχοι και χρηματιστηριακοί παραγγελλείς) δεν εμφανίζεται σε μία συναλλαγή 

αγοραστής και σε άλλη ως πωλητής.
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Δεν ισχύει όριο απόκλισης και οι τιμές συναλλαγών διαμορφώνονται ελεύθερα 

μεταξύ των μερών αν το αντικείμενο της συναλλαγής αποτελούν μετοχές που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των μετοχών της 

κατηγορίας αυτής. Η συναλλαγή εκτελείται εκτός συστήματος ύστερα από έγκριση του 

Προέδρου του Χρηματιστηρίου.

Η τελική έγκριση του πακέτου έως 400 εκατ. δίδεται από την επιτροπή συναλλαγών. 

Ενώ για περισσότερα από 400 εκατ. απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του ΧΑΑ.

4.4 Εγγύηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Η προστασία των επενδυτών διασφαλίζεται από την καθημερινή εποπτεία των 

συναλλαγών. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου δεν μπορούν να συνάψουν χρηματιστηριακές 

συμβάσεις χωρίς τη συναίνεση των πελατών τους. Όλα τα προβλήματα που σχετίζονται 

με τις συναλλαγές θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ και στον 

Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου.

4.4.1 Θέση και ρόλος της Εποπτείας

Τα χρηματιστήρια αξιών τελούν υπό την εποπτεία της πολιτείας, η οποία ασκείται 

από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας δια μέσω του εκάστοτε διορισμένου κυβερνητικού 

επόπτη.

4.4.2 Κυβερνητικός Επόπτης

Διορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως αρμόδιος να παρακολουθεί τη
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λειτουργία του Χρηματιστηρίου, να εφορεύει την τήρηση των σχετικών προς αυτό 

διατάξεων, να ασκεί την τήρηση της ευταξίας μέσα στο Χρηματιστήριο.

Ο επόπτης παραμένει διαρκώς στο Χρηματιστήριο κατά τις ώρες της εργασίας, 

φροντίζει να μην εισέρχονται στην αίθουσα οι μη δικαιούμενοι και αυτοί που διατελούν 

κάτω από πειθαρχική ποινή αποκλεισμού από τη συνεδρίαση. Επίσης, εποπτεύει επί της 

βεβαιώσεως των αγοραίων τιμών, δια της συντάξεως του επίσημου δελτίου.

4.4.3 Πρόεδρος του ΧΑΑ

Ο Πρόεδρος του ΧΑΑ έχει και εκείνες τις αρμοδιότητες του κυβερνητικού επόπτη που 

του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4.4.4 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Βασική του 

αρμοδιότητα είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και η εξασφάλιση 

επαρκούς πληροφόρησης για την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδειες 

εκδόσεως τίτλων σταθερού εισοδήματος και αυξήσεως μετοχικών κεφαλαίων με δημόσια 

εγγραφή, χορηγεί και ανακαλεί άδειες Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, 

Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ελέγχει τις 

εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο και τα μέλη του και γνωμοδοτεί προς τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή των μετοχών μιας εισηγμένης εταιρίας, εφόσον 

παραβιάζονται οι χρηματιστηριακές διατάξεις.

Τα όργανα εποπτείας, βάσει νόμου, δικαιούνται να ελέγχουν τα βιβλία και τα 

στοιχεία που τηρούν τα Χρηματιστήρια, τα μέλη των Χρηματιστηρίων και οι
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επιχειρήσεις των οποίων τα χρεόγραφα έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

4.5 Εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο

4.5.1 Μετοχές

Κύρια Αγορά

1. Η εταιρία που κάνει αίτηση εισαγωγής, θα πρέπει να έχει τη μορφή Ανώνυμης 

Εταιρίας, με ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων 1 δις δρχ. ή 3,5 εκ. EURO για τα δύο 

προηγούμενα χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν λόγω μεταβολής 

της ισοτιμίας της EURO έναντι της δραχμής, υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% 

κατά τη διάρκεια του έτους, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αποφασίζει μέσα σε 

προθεσμία δώδεκα μηνών από τη λήξη αυτής της περιόδου και αναπροσαρμόζει το 

προβλεπόμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων.

2. Η εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει τρεις τουλάχιστον ετήσιους ισολογισμούς, εκ 

των οποίων οι δύο τελευταίοι να έχουν ελεγχθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, 

και να έχει πραγματοποιήσει ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης για τις πέντε 

οικονομικές χρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να έχει ικανοποιητική περιουσιακή 

διάρθρωση με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της.

Παράλληλη Αγορά

1. Η εταιρία θα πρέπει να έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με ελάχιστο ύψος ιδίων 

κεφαλαίων 250 εκ. δρχ..

2. Θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον τρεις διαδοχικούς ισολογισμούς, εκ των 

οποίων ο τελευταίος να έχει ελεγχθεί από το Σώμα Ορκωτών.

3. Θα πρέπει να εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια των
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τριών τελευταίων ετών.

Εταιρίες με χρονική διάρκεια μικρότερη των τριών ετών οι οποίες δεν 

πραγματοποίησαν κέρδη για 1-3 χρόνια πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 

υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής, παρά τις οικονομικές προοπτικές που παρουσιάζουν, 

εισάγονται στην Παράλληλη Αγορά, μόνο εφόσον η εισαγωγή τους δεν αντιβαίνει το 

συμφέρον των επενδυτών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου.

Οι μετοχές της εταιρίας, που πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, θα 

πρέπει να έχουν ευρεία διασπορά και για να αποδειχθεί αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και 

διεύθυνση των νέων μετόχων.

Εκδότρια εταιρία που εισάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο 

επιτρέπεται να διαθέσει σε δημόσια εγγραφή προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου 

μετοχές μόνο εάν και πριν από τη δημόσια εγγραφή είχε εκδώσει τέτοιες μετοχές. Η 

αναλογία των κοινών μετοχών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή προς τις 

προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή δεν 

επιτρέπεται να είναι εις βάρος των κοινών μετοχών ως προς την αναλογία τους προς τις 

προνομιούχες μετοχές της εταιρίας πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
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4.6 Ανάπτυξη εφαρμογής για δυνατότητα εντολών αγοράς ή πώλησης μετοχών από 
το web - business case

4.6.1 Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (Α.Σ.Η.Σ.)

Στο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα 

για τη διενέργεια συναλλαγών μετοχών και ομολόγων, είναι κυρίαρχη η έννοια του 

κεντρικού υπολογιστή (STRATUS) και του τερματικού που επικοινωνεί κατευθείαν με 

τον κεντρικό υπολογιστή.

Βλέπε σχήμα «Η σημερινή δομή του Α.Σ.Η.Σ.»

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Α.Σ.Η.Σ.
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Τερματικό μπορεί να είναι είτε ένας υπολογιστής που βρίσκεται στο ίδιο τοπικό 

δίκτυο με τον κεντρικό υπολογιστή (περίπτωση αίθουσας συναλλαγών Χ.Α.Α.), είτε ένας 

απομακρυσμένος υπολογιστής που επικοινωνεί με το Χ.Α.Α. μέσω του Δικτύου 

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) (περίπτωση αίθουσας συναλλαγών Χ.Κ.Θ., 

τερματικών γραφείων ΑΧΕ).

Η δομή αυτή του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε μεταβολή στον 

αριθμό των τερματικών που λειτουργούν να γίνεται πάντοτε εν γνώσει του Χ.Α.Α. και 

ύστερα από προηγούμενη έγκρισή του. Το ΧΑΑ είναι δηλαδή αυτό που διαθέτει στα 

μέλη του τα τερματικά για την πρόσβαση στο ΑΣΗΣ.

Τυχόν προγράμματα δρομολόγησης εντολών (Order Routing), όπως αυτά που 

έχουν αναπτύξει διάφορες εταιρίες, δεν είναι συγκρίσιμα σε λειτουργικότητα με τα 

τερματικά του ΑΣΗΣ για τους παρακάτω λόγους:

Οι εντολές δεν εισάγονται απευθείας στο σύστημα, αλλά συγκεντρώνονται κάπου 

και στη συνέχεια κάποιος χειριστής τις περνάει με κάποιο μαγνητικό μέσο (δισκέτα) στο 

σύστημα.

Ο εντολέας δεν μπορεί να γνωρίζει την “τύχη” μίας εντολής, π.χ. αν 

καταχωρήθηκε στο σύστημα, αν εκτελέστηκε ολόκληρη ή ένα μέρος της κλπ. Το 

σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να ακυρώσει μία εντολή σε μία ενδεχόμενη μεταβολή 

της αγοράς.

Τα προγράμματα αυτά δεν δίνουν στους χρήστες τους την εικόνα της αγοράς και 

χρειάζεται κάποιο επιπρόσθετο πρόγραμμα (π.χ. SMART, REUTERS, TELERATE κλπ), 

προκειμένου η πληροφόρησή τους να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη.

4.6.2 Περιγραφή της μελλοντικής κατάστασης (Ο.Α.Σ.Η.Σ.)

Το ΟΑΣΗΣ θα αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα. Το πρώτο
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υποσύστημα θα εξυπηρετεί τη διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολόγων, ενώ το 

δεύτερο θα εξυπηρετεί την αγορά των παραγώγων προϊόντων. Τα δύο υποσυστήματα θα 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε αυτά. Θα 

υπάρχει δηλαδή διαφορετικό τερματικό για την πρόσβαση στο κάθε σύστημα, καθώς και 

διαφορετική εφαρμογή που να εξυπηρετεί το σκοπό αυτό (διαφορετικό user interface). Η 

δομή του συστήματος σχηματικά είναι η εξής:

Βλέπε σχήμα «Η δομή του Ο.Α.Σ.Η.Σ.»

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Η.Σ.
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΤΕΡΜΑΉΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ^

ΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο.Α.Σ.Η.Σ,
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Η πρόθεση του Χ.Α.Α. είναι στην αίθουσα συναλλαγών να διαπραγματεύονται 

μόνο μετοχές και ομόλογα, ενώ η διαπραγμάτευση των παραγώγων να γίνεται 

αποκλειστικά από τα τερματικά που θα έχουν στα γραφεία τους οι ΑΧΕ.

Η κύρια διαφοροποίηση του ΟΑΣΗΣ από το ΑΣΗΣ είναι ότι το νέο σύστημα θα 

παρέχει στους χρήστες του (ΑΧΕ, ΕΠΕΥ, Τράπεζες κλπ) ένα API (Application Program 

Interface), το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές 

για την πρόσβαση τους σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

αναπτύξουν ένα δικό τους δίκτυο (αντίστοιχο του ΔΧΣ) από το οποίο θα διοχετεύουν τις 

εντολές τους προς το ΟΑΣΗΣ. Η δομή του API του ΟΑΣΗΣ είναι τέτοια που εξαφανίζει 

τα μειονεκτήματα του Order Routing που αναφέρθηκαν προηγουμένως για το ΑΣΗΣ. Ο 

χρήστης μίας εφαρμογής που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο API, θα έχει τα ίδια 

δικαιώματα και θα μπορεί να εκτελέσει τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες με έναν χρήστη 

ενός τερματικού του ΟΑΣΗΣ. Θα είναι δηλαδή σε θέση να γνωρίζει αν οι εντολές που 

έδωσε εκτελέστηκαν, θα μπορεί να τις ακυρώσει ή ενδεχομένως να τις τροποποιήσει και 

θα έχει μία πλήρη εικόνα της αγοράς.

Βλέπε σχήμα «Μελλοντικές εξελίξεις»
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Ήδη μεγάλοι οργανισμοί όπως οι τράπεζες, οι οποίες έχουν την απαιτούμενη 

δικτυακή υποδομή και την απαραίτητη τεχνογνωσία πάνω σε τέτοιου είδους εφαρμογές, 

κινούνται προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των δικών τους συστημάτων. Τα 

πλεονεκτήματα που έχουν αναπτύσσοντας ένα δικό τους σύστημα μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:

• Δεν είναι εξαρτώμενες από το Χ.Α.Α.

• Χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τεχνογνωσία

• Σχεδιασμός των εφαρμογών σύμφωνα με τις δικές τους προδιαγραφές και τα δικά
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τους πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

• Ξεπερνούν τυπικούς περιορισμούς, όπως π.χ. αυτός του αριθμού των 

αντικρυστών

• Δίνουν πρόσβαση στο σύστημα σε οποιοδήποτε μέρος ανεξάρτητα της 

γεωγραφικής του θέσης.

4.6.3 Η νέα κατάσταση δημιουργεί προϋποθέσεις για μία web based εφαρμογή

Την ύπαρξη αυτή του API είναι βέβαιο ότι θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν και 

πολλά software houses, με σκοπό την εμπορική διάθεση των εφαρμογών που θα 

αναπτύξουν στους τελικούς χρήστες του συστήματος. To API λοιπόν δίνει τη δυνατότητα 

και στον τελικό χρήστη ακόμα, μέσω Internet, αν υπάρχει η κατάλληλη διεπκράνεια, να 

εισαγάγει εντολές από μόνος του, να τις μεταβιβάζει στη χρηματιστηριακή εταιρία, και 

από κει χωρίς ανθρώπινη παρεμβολή να εισάγεται στο σύστημα, αν πληρεί τα κριτήρια 

(π.χ. αν έχει τις μετοχές που ζητάει να πουλήσει ο επενδυτής κλπ.). Συνεπώς η 

δημιουργία μιας τέτοιας εφαρμογής έχει σημαντική επιχειρηματική βάση.
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4.7 Βάση δεδομένων Χρηματιστηριακών πληροφοριών

Ο κάθε επενδυτής που ενδιαφέρεται να κάνει χρηματιστηριακές συναλλαγές, πρέπει 

να έχει μία ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις μετοχές και τις εταιρίες.Έτσι η 

ύπαρξη μίας βάσης δεδομένων που να παρέχει την πληροφόρηση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη.

Η βάση δεδομένων χρηματιστηριακών πληροφοριών έχει υλοποιηθεί σε Microsoft 

Access. Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με:

1. Τιμές μετοχών (ανώτατη/κατώτατη τιμή), αξία συναλλαγών, τεμάχια συναλλαγών, 

αριθμός πράξεων. Μπορεί να υπολογιστεί ή μεταβολή σε σχέση με την τιμή της 

προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Αριθμός εισηγμένων μετοχών για κάθε εταιρία, μερίσματα εταιριών.

3. Ημερήσια διακύμανση του Γενικού Δείκτη.

4. Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο της τιμής τους.

5. Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση της τιμής τους.

7. Μετοχές με τον μεγαλύτερο όγκο και αξία συναλλαγών.

9. Συναλλαγές σε πακέτα.

11. Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις όσον αφορά στις χρηματιστηριακές εξελίξεις και 

στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες.

12. Πίνακας Χρηματιστηριακών εταιριών.

14. Τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία κατά εταιρία, κ.α.

Στο παράρτημα 2 δίνεται το σχεσιακό μοντέλο της βάσης σε ERWIN. Οι βασικοί πίνακες 

της βάσης είναι:
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• Ο πίνακας company: περιέχει τα στοιχεία που αφορούν τις εισηγμένες εταρίες στο 

χρηματιστήριο αξιών Αθηνών (επωνυμία, κατηγορία διεύθυνση κλπ)

• Ο πίνακας stocks: περιέχει τα στοιχεία των μετοχών των εταιριών (κωδικό όνομα 

μετοχής, εταρία, ονομασία, αριθμός τεμαχίων)

• Ο πίνακας category: περιέχει τις κατηγορίες των εταριών όπως αυτές έχουν οριστεί 

από το Χ.Α.Α. (στοιχεία: κωδικός κατηγορίας, ονομασία)

• Ο πίνακας prices: περιέχει υις καθημερινές τιμές κλεισίματος των μετοχών (μετοχή, 

ημερομηνία, τιμή, τεμάχια, υψηλότερη, χαμηλότερη τιμή κάθε συνεδρίασης, 

ημερήσιο όγκο και αξία συναλλαγών).

• Ο πίνακας index: περιέχει του δείκτες του Χ.Α.Α π.χ. γενικός δείκτης, FTSE, δείκτης 

τραπεζών κλπ. (στοιχεία: κωδικό όνομα δείκτη, ονομασία, αξία βάσης)

• Ο πίνακας indexval περιέχει τις ημερήσιες τιμές των δεικτών (στοιχεία: ημερομηνία, 

δείκτης, τιμή κλεισίματος, υψηλή και χαμηλή)

• Ο πίνακας Index_composition περιέχει τις εταιρίες οι οποίες συνθέτουν τους δείκτες 

(στοιχεία: δείκτης, μετοχή)

• Ο πίνακας profits περιέχει τα ανα έτος κέρδη που εμφανίζουν οι εταιρίες (στοιχεία: 

εταιρία, έτος, ετήσια κέρδη)

• Ο πίνακας packets περιέχει τις χειροκίνητες μεταβιβάσεις πακέτων (στοιχεία: 

ημερομηνία, μετοχή, όγκος, αξία).

• Ο πίνακας news περιέχει τις ανακοινώσεις και τα νέα που αφορούν τις εισηγμένες, 

π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αποκοπές μερίσματος κλπ. Έχει γίνει μία 

κατηγοριοποίηση των βασικών ανακοινώσεων που βρίσκεται στον πίνακα news cat 

(στοιχεία: κωδικός κατηγορίας νέου, ονομασία. Π.χ. 1 -> αποκοποή μερίσματος, 4-> 

άλλο θέμα κλπ)

• Ο πίνακας FTSE έιναι ένας ξεχωριστός πίνακας που αφορά τον δείντη FTSE. 

(στοιχεία: μετοχή και % συμμετοχή στον δείκτη)
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• Ο πίνακας category_val περιέχει τις ημερήσιες συναλλαγές ανα κατηγορία (στοιχεία: 

κατηγορία, ημερομηνία, όγκος, αξία)

• Ο πίνακας city περιέχει τις πόλεις που ανήκουν οι εισηγμένες εταριές ( στοιχεία: 

κωδικός, ονομασία πόλεως)

Βάση Χρηματιστηριακών πληροφοριών

Βάση Χρηματιστηριακών Πληροφοριώ

Χρηματιστηριακές Πληροφορίες 

[ Διαχείριση βάσης δεδομένων 

Π Εκτυπώσεις 

□ Τέλος εφαρμογής

^ Shine · Share Information Engine BE! 13
Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Window

Form View jFLTRl I I 1 | 1 /Λ

το αρχικό μενού της βάσης δεδομένων χρηματιστηριακών πληροφοριών

4.7.1 Χρήση της βάσης δεδομένων χρηματιστηριακών πληροφοριών

Επειδή η βάση έχει ιστορικές τιμές κλεισίματος, για να βγαίνει σωστά η μεταβολή των
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ημών των μετοχών από μέρα σε μέρα, όταν υπάρχουν χρημαηστηριακές μεταβολές, 

πρέπει να προσαρμόσουμε τις ημές που έχουν μεταβολή (πχ. μέρισμα) στην 

προηγούμενη ημέρα από τη τρέχουσα συνεδρίαση, και αφού βγει το κλείσιμο 

επαναφέρουμε την παλιά ημή.

Πριν βγει το κλείσιμο της μέρας αν έχουμε μεταβολές αλλάζουμε την υπάρχουσα ημή 

της προηγούμενης μέρας με την προσαρμοσμένη ημή εκκίνησης. Π.χ. αν έχει δώσει 

μέρισμα 70 δραχμές και η ημή της μετοχής πάει από 6770 σε 6700 τότε θα αλλάξουμε 

την ημή της προηγούμενης μέρας σε 6700 για να βγει σωστά το κλείσιμο ( δηλαδή να 

μην εμφανιστεί μεταβολή >+- 8%.

Πάντα προσαρμόζουμε τον αριθμό των κομμαηών των μετοχών που είναι υπό 

διαπραγμάτευση και τα οποία μεταβάλλονται σε περιπτώσεις εταιρικών μεταβολών, 

όπως αυξήση μετοχικού κεφαλαίου, κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει από τη φόρμα εισαγωγής 

μετοχών.

Αν υπάρχουν μεταβολές μπαίνουμε στη βάση σε design view και αλλάζουμε τις ημές 

που παρουσιάζουν μεταβολή, στους αντίστοιχους πίνακες.

Αν μία νέα εταιρία έχει εισαχθεί στο Χρημαηστήριο τότε πρέπει να γίνει εισαγωγή της 

εταιρίας και της μετοχής της στη βάση. Από το μενού διαχείριση βάσης κάνουμε 

εισαγωγή νέας εταιρίας και μετοχής όπως βλέπουμε παρακάτω:
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Βάση Χρηματιστηριακών πληροφοριών

χείριση βάσης δεδομένων

ισηγμεγες εταιρίες

ετοχες

ηματιστηριακες ανακοινώσεις

ισαγωγη αρχείων τιμών

οηθητικά στοιχεία

πιστροφή στο προηγούμενο μενού

^ Shine · Shaie Information Engine

Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές §εικτών βταιρίες ^ΚΓπστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης \jVindow

IIRE3

Form View fltr π I Γ jNUM ι r

το μενού διαχείρησης βάσης δεδομένων
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Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 23 ί, (Κ. ΜΑΖΑΡΥΚΗ 2. ΘΑΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 54627)

Ταχ. Κώδικας j 106 72 ΠόΛη

ΤπΛέφωνο |(01) 3646910-19 73634067 / (031) 512513.251 Fax

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΡ1ΑΣ

Shine · Share Information Εngine

Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Window

■

Ε ΓΑΖΙΕΣ ΕίΣΗΓ *ΙΕι'4Ε£ ΣΓΟ Ai-r UV-AFLEIrliAO AEiiiiJ AxirlMiN
Επωνυμία

Κατηγορία [ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1924 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑ A 1924 ΜΕΤΟΧΟΙ 6520 ΠΡΟΣΩΠΚΟ.642 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
διενέργεια οποιοσδήποτε τραπεζικής εργασίας. Δ0ΙΚΗΤΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Σ. ΑποστοΑόπουίΙος, Α 
ΚανεΐΪΛόπουίΙος. Ν. Καραϊνάνδρης, Α. ΚΑαουδάτος, Λ. Μαργαρίτης, Φ Σακε/ΐίαρίδου, Γ. Σκουί1αρίκο< 
Βαθειάς, Γ. ΨαχούΛας.

____ ______ ____________

Διαγραφή Ακύρωση Νεα εταιρία Αναζητηση ΈξοδοςΚαταχωρηση

η φόρμα γενικής διαχείρησης των στοιχείων των εταιριών
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με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή των νέων μετοχών των εταιριών στη βάση:

Νέα μετοχή ΑναζήτησηΚαταχώρηση Αναγραφή

Record: Η

Sdon Χρηματιστή

Shine - Share Information Engine
Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Window

Η>»Μ J&jj

ϋ!^ΕΙΡ!£Η»*ΙΕΓθκηϋ

0 Συμβοπο 

,4 Ονομασία ΙΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΚΗΣ
___

Εταιρία | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΚΗΣ
Λ Λ'
/V ,γΐ Κατηγορία ΤΡΑΠΕΖΕΣ
V*T·' _____

Τεμάχια | 29.712.361

V,
Έξοδος

Form View

η φόρμα διαχείρησης μετοχών

Το πεδίο κατηγορία στη φόρμα είναι read only, δεν μπορεί να τροποποιηθεί από εδώ.

Επίσης την προηγούμενη μέρα της εισαγωγής θα βάλουμε την τιμή εκκίνησης της 

μετοχής για να βγει η ημερήσια μεταβολή και αφού βγει το κλείσιμο θα την 

αφαιρέσουμε.

Άλλη πιθανή μεταβολή είναι η αλλαγή κατηγορίας μίας εταιρίας, για παράδειγμα από την
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παράλληλη στην κύρια αγορά οπότε θα πρέπει και πάλι να ενημερώνονται οι βάσεις 

δεδομένων ανάλογα (πίνακας company, αλλαγή κατηγορίας).

Η εισαγωγή των χρηματιστηριακών ανακοινώσεων που αφορούν τις εταιρίες και τις 

μετοχές τους γίνεται ως εξής:

ΒοσπΧρημο.τιστηριοκών π^ιροψοριορν

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

0 Καταχώρηση ανακοινώσεων 

□ Μεταβολή - διαγραφή ανακοινώσευν 

[ Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

<*s. Shine ■ Shae Infoimstun Engine

fipxzio Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών Εταιρίες Στοπ σηκό Διαγράμματα Εκηοώσεις Διαχείριση βάσης 'jfnSoM

Form View

Το μενού των χρηματιστηριακών ανακοινώσεων

Επιλέγοντας καταχώρηση χρηματιστηριακών ανακοινώσεων καταλήγουμε στο παρακάτω 

μενού:
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FHMATETHFtiKEI nWOIOPEZ

1 ^ Shine · Share Wcxmabon Engine

£pxeiο Τιμές μετοχών Τιμές δειχτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις 1 ?

ίϋΐβΜ ^ΙίΜμΙ «ΙΜ ■°ΙμΜ -μ|!

WlW-Xlr i- \ /> r.WAΤΙϋT r ,i-iAftLf J Ai'iA,'C.i.fllEi .N

Μετοχή P 

Κατηγορία Γ

Ημερομηνία j

Καταχώρηση Εξοδοςβχυρνση

FocmView

Από τη λίστα στο πεδίο μετοχή, μπορούμε να επιλέξουμε την εταιρία που μας 

ενδιαφέρει. Στη συνέχεια η κατηγορία εμφανίζεται από μόνη της (είναι πεδίο μόνο για 

ανάγνωση).Τέλος από τη λίστα του πεδίου Θέμα μπορούμε να επιλέξουμε το αντίστοιχο 

θέμα που είναι σχετικό με την ανακοίνωση:

97



Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυοώσεις Διαχείρωη Βάσης ijfndow

.<Α lVV*Lr rLIH /3-i- .ΜΛΤ-ΞΤί-J-

Μετοχή llATPKO ΑΘΗΝΩΝ E A E.

Κατηγορία |ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ημερομηνία | 19/2/1999 θέμα
SPUT ΜΕΤΟΉΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΤΓ0Ρ1ΑΣ 
ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΚΑΚ2ΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΣΚΗΣΗ ΔΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Καταχώρηση

I I [CAPS [hum Γ

^ Shine · Share Inform a*ion Engine HR 13

■K&

Form View
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Καθημερινά πρέπει να ενημερώνουμε την βάση με νέα στοιχεία (το κλείσιμο των 

μετοχών, των δεικτών, τον όγκο και τα πακέτα), η διαδικασία ενημέρωσης έχει ως εξής:

Η βάση ενημερώνεται με αρχεία που στέλνει το Χ.Α.Α. (ή οποιοσδήποτε άλλος 

προμηθευτής). Τα αρχεία αυτά είναι text αρχεία οριοθετημένα με tab.

Τα αρχεία αυτά περιέχουν τιμές κλεισίματος μετοχών, δικαιώματα, δείκτες, τιμές 

ανοίγματος, πακέτα, όγκο και αξία συναλλαγών ανά κατηγορία κλπ.

Από το μενού διαχείριση βάσης επιλέγουμε εισαγωγή αρχείων και από το παράθυρο που 

εμφανίζεται βάζουμε τα αρχεία πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά, συνολικά είναι 4 

αρχεία που αντιστοιχούν στα 4 κουμπιά.

Η φόρμα εισαγωγής αρχείων κλεισίματος τιμών μετοχών,, δεικτών, κατηγοριών και πακέτων
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Πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί στα πακέτα, διότι μερικές φορές είναι μέσα και 

δικαιώματα. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούνε με το χέρι. Επίσης καμία φορά περιέχει 

εκποιήσεις (δηλαδή ποσά < 100.000.000) που παρόμοια θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Αφού εισάγουμε τα αρχεία μεταφερόμαστε στο μενού εκτυπώσεις της βάσης και 

επιλέγουμε την τελευταία συνεδρίαση. Επιλέγουμε τιμές κλεισίματος μετοχών, δεικτών, 

αξία συναλλαγών, πακέτα (ίσως δεν υπάρχουν), μετοχές με μεγαλύτερη άνοδο, μετοχές 

με μεγαλύτερη πτώση, όγκο και αξία ( και ότι άλλο θέλουμε για την πληροφόρηση μας).

Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται ορισμένες εκτυπώσεις του προγράμματος. Όλα αυτά 

αντιπροσωπέυουν πληροφορία για την τελευταία συνεδρίαση.

Τις πληροφορίες αυτές μπορούμε να τις πάρουμε και από τις αντίστοιχες φόρμες όπως 

βλέπουμε και παρακάτω:

Fc#m View

j Βο ση Χρημο τιστηρ· ο κών πληροφοριών

% Χρηματιστηριακές πληροφορία

Ρ Τιμές κλειαίματος μετοχών 

[ Τιμές κλεισίματος δεικτών

□ Στατιστικές πληροφορίες

□ Στοιχεία εισηγμένων εταιριών 

Ε3 Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις -

| Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

0^ Shme · Sh-are Information Engine
Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών f τσιρίες Στατιστικό Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Window

Το μενού των χρηματιστηριακών πληροφοριών
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1 Βάση Χρηματιστηριακών πϋηραφοριών

Τιμές κλεισίματος δεικτών

Τελευταία συνεδρίαση 

Επιλογή ημερομηνίας 

| Επιλογή δείκτη 

□ Επιστροφή στο προηγο

^ Shine - Share Infoimation Engine BE3I3
Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών £ταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Vfndow

[Form View (FLTRl ί I I ! F

To μενού για το κλείσιμο των δεικτών
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XPHf4ATE ΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΉΗΡΟΦΟΗΕΣ

Το κλείσιμο των δεικτών της 14/01/99

Η βάση μπορεί να δώσει και στατιστικές πληροφορίες και διαγράμματα:
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Βόσπ Xpf ιμο τιστΓίρι.οκων πΑηροφόρι ώ ν

τατιστικές πληροφορίες

£J Στατιστικά στοιχεία τελευταίας συνεδρίασης

Π Ετήσια στατιστικά στοιχεία 

□ Διαγράμματα

[ Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

Shine · Share ihfocmation£ngine

Foim View

Αρχείο Τιμές μετοχών Τμές^οκτών Εταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης iVndow

Το βασικό μενού στατιστικών πληροφοριών

103



Τί Trios | Τιμή κΑεισίμοτοβ | ΜετσβοΑή

► ΤΕΡΜΑ ΑΕ 2.754 8.00%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. 1.296 8.00%
ΚΡΕΚΑΑΕ. ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ 2.484 8.00%
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 2.376 8.00%
SINGULAR ΑΕ. 9.261 8.00%
ΜΕΤΡΟΛΑ ΙΦ 1.647 8.00%
ΚΟΥΜΠΑΣ-ΑΣΦ ΣΥΜΒΟΥΛΥΠΗΡΑΕ 2.862 8.00%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝ. 5.913 8.00%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝ. 3.510 8.00%
ΑΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΚΟΙΝ. 1.188 8.00%
ΤΖΙΡΑΚ1ΑΝ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝ.ΑΝ. 1.350 8.00%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΝ. 2.376 8.00%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.782 8.00%
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ 1.755 8.00%
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ 486 8.00%

QSsSis]

Η φόρμα για τις 15 μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο στις 15/01/99
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Διαγράμματα:

■■■■■

Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών £ταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης V^ndow. -r—'

Βάση ΧρηματιστΓριακών πίϊηροφορ'ων'

m mm Sifta&SwtfsxQ&i >·.θύ
Form View

το βασικό μενού των διαγραμμάτων
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Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές ^οίκτων £ταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης ^ndow
I------Β—Egg

Form View

|Βάσπ>ίρΠΡθτιστπριακών πληροφοριών

^ Shine · Share Information Engine

το μενού διαγραμμάτων μετοχών



Το διάγραμμα της τιμής της μετοχής της Intrasoft
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Στο μενού διαχείρησης βάσης δεδομένων υπάρχουν τέλος μία επιλογή για βοηθητικά 

στοιχεία από όπου μπορούμε να εισάγουμε μέσα από φόρμες, νέες κατηγορίες εταιριών, 

νέες πόλεις, νέα θέματα χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, είτε να επιστρέφουμε πίσω.

Αρχείο Τιμές μετοχών Τιμές δεικτών βταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Vjfndow

Form View

; Βάση Χρημο τιστηΡ'α^ών ΓκΥΐροφοριών V

^ Shine - Share Information Engine

Οι προσφερόμενες επιλογές για βοηθητικά στοιχεία
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Αρχείο Τιμές aeroxtiv Τιμές δειχτών £ταιρίες Στατιστικά Διαγράμματα Εκτυπώσεις Διαχείριση βάσης Window

iCiTriraPi" ηι= refill
Κυδικόε Ονομασία

Ιβηημε

7 (αςφαλεες

“ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 |εγενδυςεις

(CAPS ΓνΟμΓPoem View

[ &?ση τηροίχιν n.V|

Η φόρμα εισαγωγής νέων κατηγοριών εταριών, από τα βοηθητικά στοιχεία.

109



Πως υπολογίζεται ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης είναι ένα μέγεθος που δείχνει τη γενική πορεία των μετοχών 

που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) υπολογίζεται ως 

εξής:

ΓΔ
ΤΡ.ΧΡ.ΑΞ. ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΧΡ.ΑΞ.ΒΑΣΗΣ

όπου ΤΡ.ΧΡ.ΑΞ.ΜΕΤΟΧΩΝ είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που 

συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη και ΧΡ.ΑΞ.ΒΑΣΗΣ είναι η χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών αυτών το 1980.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία είναι το άθροισμα της χρηματιστηριακής αξίας όλων 

των μετοχών που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη. Αν θεωρήσουμε τη μετοχή Α της 

οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Ν τεμάχια, τότε η χρηματιστηριακή αξία 

της μετοχής Α είναι:

ΧΡ.ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ A = Ν χ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Ο Γενικός Δείκτης που υπολογίζεται στο τέλος κάθε συνεδρίασης λαμβάνει υπόψη τις 

τιμές κλεισίματος των μετοχών.

Το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει μία μετοχή στο Γενικό Δείκτη υπολογίζεται ως εξής:
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Ποσοστό συμμετοχής μετοχής = ΧΡ. ΑΞΙΑ .ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΡ.ΧΡ.ΑΞ.ΜΕΤΟΧΩΝ

όπου ΤΡ.ΧΡ.ΑΞ.ΜΕΤΟΧΩΝ είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία όλων των μετοχών 

που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

Από αυτό προκύπτει ότι το παραπάνω ποσοστό μεταβάλλεται κάθε μέρα σύμφωνα με τις 

τιμές κλεισίματος των μετοχών. Επίσης, γίνεται κατανοητό ότι το ποσοστό συμμετοχής 

μίας μετοχής στο Γενικό Δείκτη είναι ανάλογο του αριθμού των μετοχών που 

διαπραγματεύονται, καθώς και της τιμής μονάδος (τιμή έκαστης μετοχής).

Στη βάση αυτή τη στιγμή ο δείκτης δεν υπολογίζεται. Με αρχείο γίνεται εισαγωγή τόσο 

της τιμής του και των κλαδικών δεικτών. Ωστόσο με βάση τον παραπάνω τύπο θα 

μπορούσε να υπολογίζεται αντί να εισάγεται αρκεί απλά να γνωρίζουμε τον 

παρονομαστή του κλάσματος ο οποίος θα βρίσκεται σε ένα νέο πεδίο του πίνακα 

indexcomposition το stock _index_shares, δηλαδή τα κομμάτια που συμμετέχουν από 

κάθε μετοχή. Στο Παράρτημα 1, στο σχήμα 2 δίνεται το αντίστοιχο σχήμα της 

βάσης.Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας index_val χρειάζεται να υπάρχει και πάλι διότι 

δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις υψηλές και χαμηλές τιμές των δεικτών.

Η ενημέρωση των κομματιών με τα οποία συμμετέχει η κάθε μετοχή θα μπορεί να 

γίνεται μέσω κάποιας φόρμας, είτε της φόρμας των εταιριών, αλλά το πεδίο που θα 

ενημερώνεται θα είναι στον πίνακα index composition, είτε μία ειδική φόρμα για το 

index composition από όπου θα εισάγονται οι μεταβολές αυτές.

Επίσης στον πίνακα category_val το πεδίο category val volume θα μπορούσε να μην 

υπάρχει. Αντίθετα θα μπορούσε να είναι μία υπολογιζόμενη τιμή on demand με ένα query 

το οποίο απλά θα αθροίζει τις μετοχές των εταιριών που συμμετέχουν σε μία κατηγορία.
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4.7.2 Το κομμάτι των πελατών

Η υπάρχουσα βάση δεδομένων για να μπορέσει να χρησιμεύσει στην εφαρμογή 

ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να μεταβληθεί. Κατ’ αρχήν η Access δεν είναι επαρκής 

για εφαρμογή Internet. Τα queries εκτελούνται πάρα πολύ αργά με αποτέλεσμα να είναι 

ανεπαρκής για το web. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο λογισμικό διαχείρησης 

βάσεων δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις βάσεις δεδομένων Oracle, Microsoft 

SQL Server. Επίσης η βάση θα πρέπει να συμπληρωθεί με το κομμάτι των πελατών. Ο 

σχεδιασμός της βάσης των πελατών και το σχήμα παρατίθεται στο παράρτημα 2 

παρακάτω.

Θα πρέπει ο πελάτης να μπορεί να παίρνει τις χρηματιστηριακές πληροφορίες και να 

μπορεί να τοποθετεί πλέον παραγγελίες. Τα στοιχεία του πελάτη θα βρίσκονται σε έναν 

πίνακα (πίνακας customero). Ο πελάτης για να μπορεί να δίνει παραγγελίες θα πρέπει να 

δίνει ένα password. Αυτά τα password είτε θα είναι αποθηκευμένα σε ένα άλλο, 

οπωσδήποτε κρυπτογραφημένο πίνακα της βάσης, οπότε θα καλείται ο πελάτης να δώσει 

password όταν επιθυμήσει να δώσει παραγγελία, είτε το site θα είναι ειδικά για πελάτες, 

οπότε η ασφάλεια θα είναι θέμα είτε του λειτουργικού συστήματος, είτε του web server. 

Η επεξεργασία των παραγγελιών θα πρέπει να είναι θέμα ειδικού λογισμικού. Σε αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Site Server της Microsoft, είτε ο Oracle Internet 

Commerce Server, είτε IBM Net Commerce κ.α. Τα προϊόντα λογισμικού αυτά θα 

πρέπει να συνοδεύονται από καποια προϊόντα που θα εξασφαλίζουν load balancing, fault 

tolerance, και σε αυτήν την κατηγορία είναι ο Microsoft Transaction Server και ο 

MSMQ, ο MQSeries της IBM, ο Netscape Kiva Enterprise Server, o Oracle web request 

broker κ.α.

Οι παραγγελίες θα τοποθετούνται σε ένα πίνακα της βάσης (στον πίνακα orders ) και 

κάθε παραγγελία θα έχει και διαφορετικό κλειδί, ώστε να είναι δυνατή η ακύρωση 

κάποιας ανεκτέλεστης ακόμα παραγγελίας. Η αποδοχή ή όχι μίας παραγγελίας έχει να
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κάνει μέ το balance του λογαριασμού του πελάτη, το οποίο θα αποτελεί και ξεχωριστό 

πίνακα. Ετσι όταν μία παραγγελία τοποθετείται το σύστημα θα πρέπει να ελέγχει εάν οι 

συνθήκες για να τοποθετηθεί υπάρχουν. Έτσι για αγορά μετοχής πρέπει να έχει στο 

λογαριασμό του τα χρήματα για την αγορά. Για πώληση μετοχής θα πρέπει να ελέγχει 

εάν έχει την συγκεκριμένη μετοχή και τον αριθμό που θέλει να πουλήσει.

Στον πίνακα orders θα υπάρχει ένα πεδίο, το orderexecuted, το οποίο θα έχει default τιμή 

no. Θα μετατρέπεται σε yes όταν η παραγγελία όντως θα έχει εκτελεστεί. Στη περίπτωση 

αυτή θεωρούμε ότι θα έρχεται κάποιο μήνυμα από το σύστημα που θα δείχνει ότι η 

παραγελία εκτελέστηκε.

Θα υπάρχει ένας ακόμα πίνακας λοιπόν που θα δείχνει τι μετοχές έχει ο πελάτης και σε 

τι τιμή τις έχει αποκτήσει (ο πίνακας portfolio). Ο πίνακας αυτός θα ενημερώνεται σε 

κάθε μεταβολή του χαρτοφυλακίου του πελάτη με κάποιο update query. Ενας δεύτερος 

πίνακας θα έχει το balance του λογαριασμού του πελάτη.
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5. Παράρτημα 1

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται διάφορες εκτυπώσεις που αφορούν τη βάση 

δεδομένων χρηματιστηριακών πληροφοριών.
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ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 15-Ιαν-99

Δείκτης Κλείσιμο Ανώτερη Κατώτερη Μεταβολή

ΓΈΝΓΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 2.883.34 2.883.34 2.777,82 -0,45%
ΔΕΙΚΤΗΣ LEASING 379.53 380.65 362.54 -1,45%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1.360,28 1.375.37 1.303,51 -1,34%
ΔΕΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.812,08 1.819,78 1.735,78 0,93%
ΔΕΚΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2.130,26 2.130,26 2.032,76 1,05%
ΔΕΚΤΉΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 916.65 919.35 889,04 -0,11%
ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 557,38 557,38 523,91 1,42%
ΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 235,86 235,86 215,04 6,90%
ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2.238,81 2.248,70 2.131,71 -0,31%
ΔΕΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 6.045,21 6.097,83 5.822,74 -1,24%



ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15-Ιαν-99

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ /^ΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.967.020 35.339.886.033
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 55.244 307 866.200
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 959.733 1.976.199.370
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 432.862 3.843.087.092
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 354.460 810.777.850
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 139.570 417.763.450
ΛΗΣΙΝΓΚ 94.920 352.021.900
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 510.645 800.587.170
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΕΣ 775.045 1.279.275.650
ΧΗΜΙΚΕΣ 227.951 616.879.710
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 131.724 435.391.760
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 114.730 1.598.590.050
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 1.212.196 1.882.642.285
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 9.560 94.230.800
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 2.981.049 10.518.859.474
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.886.544 7.440.876.064
ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 249.585 465.496.045
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 6.952 30.301.988
ΨΥΓΕΙΩΝ 82.875 39.105.600
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 84.997 433.032.960
ΞΥΛΕΙΑΣ 41.380 106.968.575
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 102.810 332.730.300
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 28.400 54.191.000
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2.585.120 4.039.198.160
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 577.260 4.772.659.840
ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 33.933 209.232.674
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.362.594 3.557.953.004
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ 2.162.444 5.628.066.560

ΣΥΝΟΛΟ 20.221.603 87.383J71.564



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Ι5-Ιαν-99

Τίτλος Τεμάχια Τιμή μονάδος Συνολική αξία

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30.000 15.210 456.300.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1.880 64.200 120.696.000

ΙΝΤΕΡΙΝΒΕΣΤ 147.000 1.620 238.140.000

ΙΝΤΕΡΓΝΒΕΣΤ 100.000 1.620 162.000.000

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΠΡΟΝ. 200.000 2.200 440.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30.000 34.200 1.026.000.000

Συνολική αξία πακέτων 2.443.136.000



ΟΙ 15 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ 15-Ιαν-99

Τίτλος

SiNGULAR Α.Ε.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΡΟΝ. 
ΚΟΥΜΠΑΣ-ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΥΠΗΡ.Α.Ε. 
ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ 
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΚΟΙΝ.
ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΙΝ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝ. 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΝ.
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ 
ΤΕΡΝΑΑΕ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝ.ΑΝ.

Τιμή κλεισίματο ς Μεταβολή
9.261 8,00%
1.755 8,00%
1.782 8,00%
2.376 8,00%
5.913 8.00%
2.862 8,00%
2.484 8,00%
1.188 8,00%
1.647 8,00%
1.296 8,00%
3.510 8,00%
2.376 8,00%

486 8,00%
2.754 8,00%
1.350 8,00%



ΟΙ 15 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 15-Ιαν-99

Τίτλος 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΟ ΥΛΗΣ ΛΕ.
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΡΟΝ.
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ ΠΡΟΝ.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ. 
ΕΣΚΙΜΟ ΑΒΕ ΠΡΟΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΑ
ΕΤΕΜΛΕ.
ΧΑΛΥΤ ΚΟΙΝΟΝ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΟΙΝ ΟΝ.
ΡΟΚΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΝ.
ΣΑΡΑΝΤΉΣ ΓΡ. ΛΕ.Β.Ε.Ε. 
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Β ΑΣ1ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ.

Τιμή κλεισίματος Μεταβολή
4.030 -7,99%
3.100 -7,46%

945 -7,35%
3.400 -5,56%
1.900 -4,52%

536 -4,11%
4.800 -4,00%
2.460 -3,91%
2.280 -3,80%
1.270 -3,79%
4.485 -3,55%

13.600 -3,55%
4.090 -3,54%
3.900 -3,47%
5.300 -3,46%



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

INTRASOFT Α.Ε.

13/4/1909 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μέρισμα 200 δρχ. (Χρ. 1997). Τιμή εκκίνησης μετά την αφαίρεση του μερίσματος 11.026 (Κ), 
9.412 (Π).

17/7/1995 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αριθμός Μερ/ξης 1. Μέρισμα 105 δρχ. (Χρ. 1994)

3/5/1996 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

3/5/96 : Ονομαστικές

6/6/1996 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μέρισμα 50 δρχ. (Χρ. 1995)

1/7/1997 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μέρισμα 200 δρχ. (Χρ. 19%). Τιμή εκκίνησης μετοχής 3.685 δρχ. για τις κοινές και 3.700 δρχ. 
για τις προνομιούχες.

15/6/1998 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

1) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κοινή και προνομιούχο απο 280 σε 420 δρχ. 2) Μείωση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής (ΚΟ) & (ΠΟ) (split) από 420 σε 140 δρχ. και αύξηση του 
αριθμού μετοχών (ΚΟ) & (ΠΟ) από 6.935.000 (ΚΟ) &. 730.000 (ΠΟ) σε 20.80SXXK) (ΚΟ) & 
2.920.000 (ΠΟ) αντίστοιχα, με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών (ΚΟ & ΠΟ) με νέες 
μετοχές (ΚΟ Λ ΠΟ) σε αναλογία 3 νέων (ΚΟ ή ΠΟ) μετοχών σε κάθε 1 παλιά (ΚΟ ή ΠΟ) 
μετοχή.

15 6/1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αριθμός μετοχών υπό έκδοση 13.870.000 (ΚΟ) & 1.460.000 (ΠΟ). Σύνολο μετοχών μετά την 
έκδοση 20.805.000 (ΚΟ) & 2.190.000(ΠΟ). Σύνολο εισηγμένων μετοχών στο ΧΑΑ στις 15 6/98 
6.935.000 (ΚΟ) & 730.000 (ΠΟ)

24/7/1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Από 24/7/98 εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. οι 13.870.000 (ΚΟ) & 1.460.000 
(ΠΟΑΨ) οι οποίες προ έκυψαν από πρόσφατη αύξηση μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής και αύξηση του αριθμού των κοινών και προνομιούχων ανευ ψήφου μετοχών της 
εταιρίας. Σύνολο εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α.Α. σπς 24/7/98 20.805.000 (ΚΟ) & 2.190.000 
(ΠΟΑΨ).

Σελίδα 1 από 1



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

21/6/1996 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μέρισμα 130 δρχ. (Χρ. 1995)

30/5/1997 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μέρισμα 180 δρχ. (Χρ. 1997). Τιμή εκκίνης της μετοχής 6.720 δρχ.

18/6/1997 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αναλογία 
6 νέες σε κάθε 80 παλιές με καταβολή 6.000 δρχ. για κάθε νέα. Τιμή εκκίνησης της μετοχής 
6.763 δρχ.

26/6/1997 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Αριθμός δικαιωμάτων 421.998.864. Μονάδα διαπραγμάτευσης 10 δικαιώματα. Τιμή εκκίνησης 
34 δρχ. Όριο διακύμανσης ± 8 %. Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 
18/7/97

21/7/1997 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αναστολή διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων.

1/8/1997 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εισάγονται για διαπραγμάτευση οι 31.649.915 δρχ, που προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

26/3/1998 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μέρισμα 200 δρχ. / Προμέρισμα 110 δρχ. (Χρ. 1987).

18/6/1998 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή δωρεάν σε κάθε 9 παλιές κοινές ονομαστικές μετοχές (αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).

18/6/1998 ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μέρισμα 110 δρχ. (Χρ. 1997)

25/9/1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Από 25/9/98 εισάγονται για διαπραγμάτευση οι 50405420 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές από την 
πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διανομή μετοχών. Σύνολο εισηγμένων 
μετοχών στις 25/9/98 504.054.199 κοινές ονομαστυεές.

Σελίδα 1 από 2



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ___

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

3/11/1998 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Από 3/11/998 η συμμετοχή του ΟΤΕ στον Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑΑ καθώς κια στον 
Δείκτη FTSE/XAA 20 ανέρχεται σε 35% (από 25%) της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της 
εταίριας με 176418970 (ΚΟ).

9/11/1998 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Από 9 11/98 αρχίζει η διανομή αποθετηρίων τίτλων που αντιπροσωπεύουν 50.405.420 
υφιστάμενες μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με δημόσια εγγραφή στο επενδυτικό 
κοινό της Ελλάδας και με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εσωτερικού και 
εξωτερικού. Η τιμή πώλησης των μετοχών ήταν 6.100 δρχ. Την 9/11/98 το σύνολο των 
εισηγμένων μετοχών του ΟΤΕ στο ΧΑΑ παραμένει 504.054.199 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σελίδα 2 από 2



6. Παράρτημα 2

Στο παράρτημα αυτό δίνεται ο σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων 

χρηματιστηριακών πληροφοριών και πελατών σε ERWIN.
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7. Βιβλιογραφία

Τίτλος

1. Marketing Management

2. Creating Commercial Web sites

3. Creating the Virtual Store

4. Marketing & Information Tech.

5. World Wide Web Marketing

6. Microsoft Site Server Bible

Χρονολογία Συγγραφέας

1997 Philip Cotier

1996 Kim & Brand Hampton

1997 Magdalena Yesil

1997 John 0’ Connor

Eamom Galvin

1995 Jim Steme

1998 Brad Harris

8. Πηγές από Internet

1. www.microsoft.com/siteserver

2. www.dell.com

3. www.techweb.com

4. www.wilsonweb.com/wermarket/theory.htm

5. www.virtualbusiness.com/cybermarketing.html

6. www.oracle.com

7. www. ibm ,com\ebusiness
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