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Internet και Χρηματιστήριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα με το οποίο ασχολείται η εργασία είναι αυτό της επέκτασης των 

δραστηριοτήτων των χρηματιστηριακών εταιρειών στον χώρο του διαδικτύου. Το 

θέμα εξετάζεται από δυο οπτικές γωνίες. Η πρώτη αφορά στις λειτουργίες που οι 

εταιρείες παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών μπορούν να αναπτύξουν μέσα από 

το διαδίκτυο και τα οφέλη που αποκομίζουν από την δραστηριοποίηση τους αυτή. 

Από μια δεύτερη οπτική γωνία εξετάζονται διάφορες νέες τεχνολογικές δυνατότητες 

που προσφέρει ο χώρος της πληροφορικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου καθώς επίσης και για την ανάπτυξη 

εφαρμογών οι οποίες μπορούν να υποβοηθήσουν διάφορες λειτουργίες του 

χρηματιστηριακού τομέα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το αποτέλεσμα της ενασχόλησης 

με τα παραπάνω θέματα και έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

“Πληροφοριακά Συστήματα” στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη το 

διάστημα Ιούνιος 2000 - Ιανουάριος 2001.

Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε πέντε 

ενότητες στις οποίες αναπτύσσονται θέματα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο 

διαδίκτυο. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η εξέλιξη του διαδικτύου ως μέσο 

επικοινωνίας και ιδιαίτερα ως κανάλι δημιουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Στην ενότητα 2 αναλύονται θέματα χρηματιστηριακής φύσεως και οι λόγοι που 

οδήγησαν στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών εταιρειών μέσα από το 

διαδίκτυο. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες υποβοηθούν τον χρηματιστηριακό 

τομέα τόσο στην ανάλυση όσο και στην αποδοτικότερη διεκπεραίωση συναλλαγών 

αποτελεί θέμα το οποίο εξετάζεται στην ενότητα 3. Στην ενότητα 4 αναπτύσσονται οι 

τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και οι εφαρμογές που μπορούν να έχουν στον 

χρηματιστηριακό τομέα και η ενότητα 5 ασχολείται με το θέμα της ολοκλήρωσης των 

πληροφοριακών συστημάτων με εφαρμογές διαδικτύου.

Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 

την διερεύνηση για τα χρηματιστηριακά γραφεία που δραστηριοποιούνται στο 

διαδίκτυο στον χώρο της Ελλάδας και Κύπρου. Επιπλέον παρουσιάζεται το 

χρηματιστηριακό γραφείο “Φραγκούδη και Στεφάνου” το οποίο παρέχει υπηρεσίες 

άμεσης (online) εισαγωγής εντολών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μέσω 

του διαδικτύου.
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Στο τρίτο μέρος αναλύεται η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για ένα εικονικό 

ηλεκτρονικό χρηματιστηριακό γραφείο στο διαδίκτυο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες 

άμεσης τοποθέτησης εντολών στο ΧΑΚ. Επίσης παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

5



Internet και Χρηματιστήριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναμφίβολα το Internet επηρεάζει τις κοινωνικές και οικονομικές δομές 

προκαλώντας μεταβολές σε διάφορες πτυχές τους. Ένας από τους χώρους στον οποίο 

το διαδίκτυο ασκεί μεγάλη επιρροή είναι στις λειτουργίες μιας επιχείρησης και στο 

περιβάλλον που αυτή δραστηριοποιείται. Το διαδίκτυο δημιούργησε ένα διαφορετικό 

χώρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια 

στα οποία λειτουργεί μια επιχείρηση. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια διαφορετική 

μορφή επικοινωνίας με τους πελάτες η οποία παρέχει την δυνατότητα στους 

καταναλωτές να λαμβάνουν περισσότερες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η άμεση 

τοποθέτηση εντολών για αγορά χρηματιστηριακών τίτλων μέσω του διαδικτύου, δίνει 

τον πλήρη έλεγχο στον επενδυτή, για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας στο 

χρηματιστήριο αξιών.

Παρόλο που τα συστήματα υπολογιστών εδώ και πολύ καιρό αποτελούν 

συστατικό στοιχείο στην χρηματοοικονομική κοινωνία, η τρέχουσα τεχνολογία 

επιτρέπει ακόμα και στον πιο αρχάριο επενδυτή να έχει πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα 

εργαλεία και τεχνικές επενδύσεων μέσω του διαδικτύου. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 

της πληροφορικής και ειδικότερα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε στην 

ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων. Η αγορά αξιών, αποτελεί ένα σύστημα στο οποίο 

τα αποτελέσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν και η συμμετοχή στο σύστημα αυτό 

απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και την λήψη των απαραίτητων 

ενεργειών σε κάθε στιγμή.

Μια αγορά αξιών πρέπει να είναι σχεδιασμένη με βάση δυο σημαντικούς 

στόχους: μείωση του κόστους διεκπεραίωσης συναλλαγών για τους συμμετέχοντες 

και αύξηση της ακρίβειας στην πληροφόρηση για τις τιμές των μετοχών. Η ακρίβεια 

στις τιμές των μετοχών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με γρηγορότερη και πιο άμεση 

ενημέρωση των επενδυτών για τις συναλλαγές στον χώρο του χρηματιστηρίου.

Οι κλασικές μορφές επικοινωνίας των επενδυτών με τις χρηματιστηριακές 

εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες που δίνονται από το ηλεκτρονικό 

σύστημα διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου. Με την εισαγωγή των υπολογιστών 

και ιδιαίτερα των δικτύων επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σε μια 

χρηματιστηριακή συνεδρία και να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα τοποθετώντας 

απευθείας εντολές αγοράς / πώλησης τίτλων. Παράλληλα μέσα από τα εξειδικευμένα
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εργαλεία που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές εταιρείες οι 

διάφοροι επενδυτές (τόσο μικροί όσο και μεγάλοι) μπορούν να έχουν εύκολη 

πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο τους με εκτενή ανάλυση της εξέλιξης των τιμών σε 

διάφορα χρονικά σημεία. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος η υποστήριξη στην 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό εφόσον ακόμα και οι 

αρχάριοι επενδυτές έχουν την δυνατότητα μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό 

περιβάλλον να προβούν σε περαιτέρω οικονομική ανάλυση των δεδομένων.

Η ολοκλήρωση των επικόινωνιακών δικτύων σε παγκόσμια βάση τείνει να 

μετατρέψει τα οικονομικά κέντρα που είναι βασισμένα σε στενά γεωγραφικά όρια, 

περιττά. Η επίτευξη μιας παγκόσμιας αγοράς στην οποία ο κάθε δυνητικός αγοραστής 

σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη θα μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε πωλητή 

για την συναλλαγή χρηματιστηριακών τίτλων 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν είναι 

πολύ μακριά. Οι χρηματιστηριακές αγορές σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ 

μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα προέρθουν κύρια από την εκτεταμένη χρήση της 

τεχνολογίας και την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.
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ΜΕΡΟΣ A’
1. INTERNET ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1 Η εξέλιξη του Internet και η χρήση του για επιχειρησιακούς σκοπούς

Η πρόσφατη ραγδαία ανάπτυξη του Internet, αποδίδεται εν μέρει στην ισχύ 

του ως μέσο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και διασκέδασης και πιο πρόσφατα ως 

επιχειρηματικό εργαλείο. Σε κάθε οικονομικό τομέα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο σε διάφορες λειτουργίες οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν 

αποτελεσματικότερα και με μικρότερο κόστος μέσα από το διαδίκτυο. Τέτοιες 

λειτουργίες αφορούν την επικοινωνία με τους προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες της 

επιχείρησης, επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης, διαφήμιση και γενικότερα 

διάφορα θέματα μάρκετινγκ [Webster, F. Jr. (1998)].

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. Στα προηγούμενα κανάλια επικοινωνίας 

(τηλεόραση, έντυπα μέσα), η επιχείρηση μπορούσε απλά να πληροφορήσει τους 

καταναλωτές για την ύπαρξη των προϊόντων και υπηρεσιών που διέθετε ή να τους 

παρακινήσει στο να αγοράσουν το προϊόν της επιχείρησης μέσα από τις διαφημίσεις. 

Με το Internet η επιχείρηση πέρα από την απλή πληροφόρηση που μπορεί να δώσει 

στους καταναλωτές, έχει επίσης την δυνατότητα να πάρει ανατροφοδότηση από τους 

ίδιους τους καταναλωτές [Hawkins, Best, Coney (1998)]. Μέσα από την περιήγηση 

του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η επιχείρηση μπορεί να παρατηρήσει 

την συμπεριφορά των καταναλωτών σε διάφορα προϊόντα, συλλέγοντας με αυτόν τον 

τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για την ανταπόκριση των καταναλωτών στα προϊόντα 

που διαθέτει. Παράλληλα ο καταναλωτής μπορεί να στείλει την άποψη του για τα 

προϊόντα στην εταιρεία, με ένα αρκετά εύκολο και γρήγορο τρόπο. Πολλά 

ηλεκτρονικά καταστήματα παρακινούν τους επισκέπτες τους να δώσουν κάποιο 

σχόλιο μέσα από ένα αρκετά φιλικό περιβάλλον χωρίς ο καταναλωτής να ανησυχεί 

για το πώς η το που θα το στείλει.

Το διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους 

καταναλωτές αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο του τελικού καταναλωτή. Ο 

καταναλωτής δεν είναι πια ένας παθητικός δέκτης των διαφημίσεων αλλά ο ίδιος 

επιλέγει σε ποιες διαφημίσεις θα εκτεθεί ενώ παράλληλα επιλέγει την ακριβή
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πληροφόρηση που αυτός θέλει να πάρει καθώς επίσης και την χρονική στιγμή που θα 

πάρει ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό τον κάνει πιο αποδεκτικό σε κάποια μηνύματα 

που διαφορετικά δεν θα δεχόταν.

Η ισχύεις που έχει το διαδίκτυο προέρχεται από την συνένωση υπολογιστών 

που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε όλο τον κόσμο μέσω μιας υψηλής τεχνολογίας 

επικοινωνιακής υποδομής. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο, αρκετοί από τους οποίους δεν είχαν ακούσει για το διαδίκτυο πριν από λίγα 

χρόνια, τώρα το χρησιμοποιούν για έρευνα μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, για 

ηλεκτρονική ανταλλαγή αλληλογραφίας, για διεξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και για διασκέδαση.

Επίγειουιιατική δράση

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο καθιερώθηκε να συζητιέται 

με τον όρο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (HE). Όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω υπολογιστών είχε πάρει την μορφή του EDI (Electronic Data Interchange). Στο 

EDI, (ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων), τα δεδομένα μεταφέρονται ηλεκτρονικά 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του αποστολέα σε αυτόν του παραλήπτη με μεγάλη 

τανύτητα μέσω ενός δημόσιου ή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων. Τα 

δεδομένα που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά αποτελούν τα μηνύματα EDI τα οποία 

έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι είναι δομημένα με συγκεκριμένο τρόπο που έχει 

συμφωνηθεί μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Το μήνυμα δηλαδή παρέχει 

τυποποιημένες πληροφορίες που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

επικοινωνίας που έχει διατυπωθεί από τα δυο μέρη.

Με βάση την μορφή αυτή οι επιχειρήσεις ή διάφορα τμήματα της ίδιας 

επιχείρησης που βρίσκονταν γεωγραφικά απομακρυσμένα, επικοινωνούσαν μεταξύ 

τους χρησιμοποιώντας κάποια κοινά πρότυπα. Η εφαρμογή του EDI ήταν αρκετά 

δαπανηρή για τα οικονομικά των επιχειρήσεων και γι’ αυτό η ανάπτυξη της 

περιορίστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως τραπεζικούς οργανισμούς. Με την 

ανάπτυξη του Internet και την παράλληλη μείωση του κόστους απόκτησης ισχυρών 

υπολογιστικών μηχανών, άρχισαν να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό για εμπορικούς 

σκοπούς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη είχε στα 

πρώτα στάδια το ηλεκτρονικό εμπόριο στην επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα το HE βοήθησε στην επικοινωνία της επιχείρησης με διάφορους 

εξωτερικούς συνεργάτες όπως προμηθευτές, μεταπωλητές κλπ.
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Ον εφαρμογές του HE δεν περιορίζονται μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά 

επεκτείνονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν 

πληροφόρηση για τα προϊόντα τους μέσα από τις ιστοσελίδες τους χωρίς κανένα 

περιορισμό στον όγκο της πληροφορίας που θα δώσουν. Από την άλλη πλευρά ο 

καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στην συγκεκριμένη πληροφορία που θέλει με 

ένα αρκετά εύκολο και γρήγορο τρόπο και την χρονική στιγμή που ο ίδιος θα 

επιλέξει. Πέρα όμως από την απλή παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών, το HE 

βρίσκει εφαρμογή και σε άλλες διαδικασίες μάρκετινγκ όπως διανομή και πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών.

Ψηφιακή παράδοση αγαθών και υπηρεσιών

Πολλά αγαθά και υπηρεσίες όπως λογισμικό, άρθρα περιοδικών, εκπομπή 

ειδήσεων και άλλων πληροφοριών, αεροπορικά εισιτήρια, ασφαλιστικές και 

χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διατίθενται για αγορά από το διαδίκτυο και σε πολλές 

περιπτώσεις με άμεση ψηφιακή παραλαβή. Με τον όρο ψηφιακή εννοείται ότι ο 

χρήστης μπορεί να πάρει (download) ένα αρχείο που περιέχει ένα άρθρο για 

παράδειγμα από το διαδίκτυο. Επίσης οι ηλεκτρονικές τράπεζες έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους στο διαδίκτυο προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες όπως για 

παράδειγμα ενημέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασμού, μεταφορά μετρητών και 

εντολές πληρωμής, οι οποίες διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τους τελικούς 

καταναλωτές.

Πώληση υλικών αγαθών

Πέρα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορούν να παραδοθούν 

ηλεκτρονικά, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την πώληση φυσικών αγαθών. Πολλές 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα τους μέσα από τις ιστοσελίδες του 

διαδικτύου προσφέροντας την δυνατότητα στον καταναλωτή από το σπίτι του να έχει 

πρόσβαση στους καταλόγους προϊόντων και ακόμα να προβεί στην άμεση αγορά των 

προϊόντων από το διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο χρόνος 

διεξαγωγής μιας αγοράς καθώς δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του πελάτη στο 

μαγαζί της επιχείρησης.

Η διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μειώνει 

σημαντικά το κόστος διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι διάφοροι 

μεσάζοντες (έμποροι και διάφοροι αντιπρόσωποι) οι οποίοι επιδρούσαν προσθετικά 

στην τελική τιμή παρακάμπτονται εφόσον πλέον ο τελικός καταναλωτής έχει άμεση 

επαφή με την επιχείρηση που παράγει το προϊόν ή προσφέρει την υπηρεσία. Το αν
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τελικά ο καταναλωτής λάβει την μείωση της τιμής είναι θέμα της ίδιας της εταιρείας. 

Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να αυξήσει τα κέρδη της διατηρώντας την ίδια τιμή για 

ένα προϊόν για το οποίο το κόστος διάθεσης έχει μειωθεί από την προώθηση του 

προϊόντος μέσω του διαδικτύου. Σε μια άλλη περίπτωση η επιχείρηση αυτή μπορεί να 

μειώσει και την τελική τιμή του προϊόντος (ο τελικός καταναλωτής λαμβάνει την 

μείωση της τιμής) επιζητώντας αύξηση των κερδών μέσα από την αύξηση στον όγκο 

των πωλήσεων.

1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Από τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να 

οριστεί ως η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα οικονομικών 

συναλλαγών. Εντούτοις η τρέχουσα προσέγγιση μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο περιορίζει τον ορισμό στο ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η ικανότητα 

διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. To HE δεν 

περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου αλλά 

αποτελεί και την ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών και εφαρμογών στο δίκτυο.

Η έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές 

δραστηριότητες όπως:

• Παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (άυλων αγαθών).

• Πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και υποστήριξη μετά την αγορά.

• Ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών.

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τραπεζικούς οργανισμούς.

• Εμπορικές δημοπρασίες.

• Λήψη πληροφοριών από πηγές σε απευθείας σύνδεση.

• Επικοινωνία με δημόσιους φορείς.

Υπέρ και κατά Ηλεκτρονικού Εαπορίου

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προκύπτει από την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου αφορά στην μείωση του κόστους διάθεσης προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την εταιρεία που τον ενδιαφέρει 

παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες οι οποίοι επιδρούν προσθετικά στο κόστος 

διάθεσης του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα ο καταναλωτής μπορεί να έρθει σε 

άμεση επαφή μέσω του διαδικτύου με κάποιον εκδοτικό οίκο για την αγορά βιβλίων 

σε χαμηλότερη τιμή. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν οι αεροπορικές εταιρίες που
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εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο προσφέροντας υπηρεσίες κράτησης και αγοράς 

εισιτηρίων χωρίς την μεσολάβηση τουριστικών πρακτόρων.

Ένα άλλο πλεονέκτημα αφορά την αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης 

διαφόρων συναλλαγών και την μείωση της γραφειοκρατικής εργασίας που έπρεπε να 

διεξαχθεί προηγουμένως. Για παράδειγμα πριν την δραστηριοποίηση των τραπεζικών 

οργανισμών στο διαδίκτυο, για την ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών ή την 

μεταφορά κεφαλαίων υπήρχε η απαίτηση της φυσικής παρουσίας του πελάτη στην 

τράπεζα και η συμπλήρωση διαφόρων εγγράφων. Μέσω του διαδικτύου για την 

πραγματοποίηση αυτών των λειτουργιών αρκεί μόνο ο πελάτης να συνδεθεί με τον 

τραπεζικό οργανισμό και να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που των ενδιαφέρουν ή 

να προβεί σε συναλλαγές με την τράπεζα.

Η ανάπτυξη του διαδικτύου οδήγησε στην ανάπτυξη εμπορικής σχέσης πέρα 

από τα στενά γεωγραφικά όρια της πόλης ή χώρας. Ο καταναλωτής μπορεί τώρα να 

έρθει σε επαφή και να συναλλαχθεί με εταιρίες που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Ο 

καταναλωτής έχει στην διάθεση του περισσότερες επιλογές για αγορές. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με 

αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην ποιότητα και την τιμή των προϊόντων 

και υπηρεσιών προς τελικό όφελος του καταναλωτή.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου σχετίζεται με την 

ασφάλεια των συναλλαγών σε σχέση με την διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό λειτουργεί 

σαν ψυχολογικός φραγμός στον καταναλωτή ο οποίος διστάζει να δώσει τον αριθμό 

της πιστωτικής του κάρτας και να ολοκληρώσει την αγορά ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Με την χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς 

και αλγόριθμων κρυπτογράφησης, επιχειρείται να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. 

Περισσότερη ανάλυση για το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη ενότητα.

1.3 Ταξινόμηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου

Με το ηλεκτρονικό εμπόριο βασισμένο στο διαδίκτυο νέοι τύποι συναλλαγών 

εισήλθαν στο πεδίο. Οι τύποι αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο άξονες με 

βάση: τα μέρη που συναλλάσσονται και τα αντικείμενα.

Στο περιβάλλον του HE μπορεί να συμμετέχουν επιχειρήσεις, δημόσιοι 

οργανισμοί και καταναλωτές. Με βάση τα μέρη που συμμετέχουν, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:
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Επιχείρηση σε επιχείρηση: Οι εφαρμογές εδώ στοχεύουν στην βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από πιο 

γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την 

ταχύτερη υλοποίηση διαδικασιών (π.χ. υποβολή παραγγελίας).

Επιχείρηση προς καταναλωτές: Ο αμφίδρομος χαρακτήρας επικοινωνίας 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών οδήγησε στην ανάπτυξη του ρόλου 

των καταναλωτών.

Δημόσιος φορέας με επιχείρηση: Η κατηγορία αυτή καλύπτει κάθε μορφή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των αρμόδιων 

δημόσιων φορέων τόσο για την διεκπεραίωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων 

όσο και για πληροφόρηση. Η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση των δηλώσεων 

του ΦΠΑ είναι εφαρμογές οι οποίες αναμένεται ότι σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία 

και στην Ελλάδα.

Δημόσιος φορέας με καταναλωτές: Στις εφαρμογές τις μορφής αυτής οι 

πολίτες συναλλάσσονται με τους δημόσιους οργανισμούς για την λήψη διαφόρων 

πληροφοριών. Πέρα από την απλή ενημέρωση για επίκαιρα θέματα, η ολοκλήρωση 

διαφόρων συναλλαγών με το δημόσιο όπως φορολογικές υποχρεώσεις, προμήθεια 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι λειτουργίες για τις οποίες μπορούν και 

αναμένεται να αναπτυχθούν εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στο άμεσο μέλλον.

Τα αντικείμενα της συναλλαγής μπορεί να είναι υλικά αγαθά, άυλα αγαθά, ή 

υπηρεσίες. Με βάση το αντικείμενα της συναλλαγής αναπτύσσονται διαφορετικοί 

τύποι εφαρμογών. Για παράδειγμα αν εμπλέκονται μόνο άυλα αγαθά που μπορούν να 

παραδοθούν ψηφιακά, τότε μπορεί να παραληφθούν θέματα που σχετίζονται με την 

μεταφορά και παραλαβή των προϊόντων και των παρεμφερών διαδικασιών.

1.4 Πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών

Τα πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών δημιουργούνται για να προσδιορίσουν την 

αρχιτεκτονική στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη κοινών εφαρμογών καθώς επίσης 

και τις διαδικασίες ανάπτυξης των εφαρμογών. Ένα πλαίσιο εφαρμογής είναι μια 

αρχιτεκτονική λογισμικού, μαζί με την υλοποίηση της, η οποία παρέχει όλες τις 

εφαρμογές του συγκεκριμένου χώρου. Το τίμημα για αυτή την επαναχρησιμοποίηση 

είναι ότι θα πρέπει να γίνει αποδοχή της συνολικής αρχιτεκτονικής λύσης που 

παρέχεται από το πλαίσιο. Δηλαδή, γίνεται προσαρμογή του προβλήματος στο
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πλαίσιο που ήδη υπάρχει. Ένα τυπικό πλαίσιο επιχειρηματικών εφαρμογών πρέπει να 

παρέχει τα ακόλουθα:

> Υποστήριξη workflow - ικανότητα έκφρασης των επιχειρησιακών διαδικασιών 

του οργανισμού.

Workflow

To workflow έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών όπου έγγραφα 

(documents) ή πληροφορίες (information) περνούν ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες που 

συμμετέχουν στην διαδικασία σύμφωνα με ένα καθορισμένο σύνολο κανόνων για την 

επίτευξη ενός γενικού επιχειρησιακού στόχου. Στην πρακτική εφαρμογή τους τα 

workflows οργανώνονται στο πλαίσιο ενός συστήματος τεχνολογίας πληροφορικής 

(Information Technology System) για την παροχή υπολογιστικής υποστήριξης στην 

αυτοματοποίηση της διαδ’κασίας. To workflow είναι δηλαδή μια συντονισμένη 

ομάδα δραστηριοτήτων, που συνδέονται με συγκεκριμένη σειρά, προκειμένου να 

πετύχουν ένα κοινό στόχο [Σιδεράς Π. (2000)].

> Διεπαφή χρήστη (User Interface) - η βασική παρουσίαση και αισθητική της 

διεπαφής του χρήστη καθώς επίσης και μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου 

της εφαρμογής.

> Παροχή υπηρεσιών - παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για υλοποίηση της 

εφαρμογής, όπως πιστοποίηση (authentication), υποστήριξη γραφείου (back office 

support), κλπ.

Τα περισσότερα πλαίσια εφαρμογών υλοποιούνται έχοντας υπόψη ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο διεπαφής χρήστη και των workflows. Στην περίπτωση που η 

εφαρμογή δεν ταιριάζει στο μοντέλο της σειράς των διαδικασιών, είναι αρκετό 

δύσκολο να γίνει η χρήση του πλαισίου αυτού. Για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής 

στην επιχείρηση η οποία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τότε θα πρέπει να 

διεξαχθεί μια διαδικασία επανατοποθέτησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

(Business Processing Reengineering - BPR).

Business Processing Reengineering

Στην διαδικασία επανατοποθέτησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

(BPR) αναλύονται από την αρχή οι λειτουργίες και ο σκοπός ύπαρξης της 

επιχείρησης. Η επανατοποθέτηση είναι η ουσιαστική επανεξέταση και ο θεμελιώδης 

επανασχεδιασμός των διαδικασιών της επιχείρησης για την επιτυχία δραματικών 

βελτιώσεων σε κρίσιμες μετρήσεις της απόδοσης όπως κόστους, ποιότητας, 

υπηρεσιών και ταχύτητας [Hammer & Champy (1993)]. Η διαδικασία
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επανατοποθέτησης των δραστηριοτήτων βοηθά μια επιχείρηση στο να υιοθετήσει 

τελικά ένα πλαίσιο μέσα στο οποία θα αναπτύξει της εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου.

Τύποι Εφαριιογών

Υπάρχουν δυο γενικές τάξεις τύπων εφαρμογής: προσανατολισμένες σε 

αρχεία και προσανατολισμένες σε βάση δεδομένων. Σε μια εφαρμογή 

προσανατολισμένη σε αρχεία οι ξεχωριστές μονάδες εργασίας αποτελούν ανεξάρτητα 

έγγραφα (documents) ή φόρμες (forms). Το έγγραφο αποθηκεύεται ως ένα αρχείο με 

μοναδικό όνομα. Στο workflow σύστημα το οποίο είναι προσανατολισμένο σε αρχεία, 

το έγγραφο ακολουθεί ένα μονοπάτι μέσω μιας ακολουθίας ομάδων στις οποίες 

γίνεται η επεξεργασία του εγγράφου. Κάθε έγγραφο εκχωρείται σε ένα άτομο που το 

διαχειρίζεται και στην συνέχεια περνά στο επόμενο, στην σειρά του workflow. 

Γενικός κανόνας στο μοντέλο προσανατολισμένο σε αρχεία είναι ότι δεν 

υποστηρίζεται ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες.

Λόγω του ότι ένα έγγραφο περνά από τον ένα χρήστη στον άλλο, σε ένα 

workflow το οποίο είναι δομημένο στην σειριακή ακολουθία αρχείων η επέκταση του 

στο δίκτυο παρουσιάζει ένα σοβαρό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό αφορά το ότι 

σε κάποια έγγραφα μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στις οποίες δεν πρέπει να έχουν 

πρόσβαση όλοι οι χρήστες του διαδικτύου.

Αντίθετα, μια εφαρμογή προσανατολισμένη σε βάση δεδομένων, τοποθετεί 

όλα τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων στην οποία μπορεί να έχουν ταυτόχρονη 

πρόσβαση πολλοί χρήστες. Αντίθετα με το σύστημα αρχείων, κανένας χρήστης στο 

workflow δεν έχει στην κατοχή του το αντικείμενο (object) με το οποίο ασχολείται. 

Όλα τα αντικείμενα στα οποία έχουν πρόσβαση οι διάφοροι χρήστες για επεξεργασία 

ανήκουν στην βάση δεδομένων. Μέσω ενός συστήματος διαχείρισης της βάσης 

δεδομένων εκχωρούνται δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες.

Για παράδειγμα σε ένα βήμα στο workflow όπου απαιτείται η δημιουργία 

εγγραφής νέου πελάτη ή τοποθέτησης μιας εντολής αγοράς, η εισαγωγή των 

στοιχείων γίνεται από μία φόρμα στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης και μέσω της 

οποίας πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες. Γενικά εφαρμόζονται δύο τύποι φορμών 

στις εφαρμογές: browsers (μηχανές πλοήγησης), για την δημιουργία νέου 

επιχειρησιακού αντικειμένου ή την επιλογή ενός ήδη υπάρχον αντικειμένου και 

viewers, για την εξέταση και μετατροπή ενός αντικειμένου.
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Το πλαίσιο εφαρμογής προσανατολισμένο σε βάση δεδομένων, παρέχει 

βασικές τάξεις για επιχειρησιακά αντικείμενα (business objects) και φόρμες διεπαφής 

χρήστη. Μια φόρμα συνήθως έχει ένα σχετικό ερώτημα βάσης δεδομένων στο οποίο 

εισάγονται κάποια δεδομένα που γεμίζουν την αντίστοιχη φόρμα και οδηγεί σε 

αναβάθμιση της βάσης δεδομένων. Σε πλαίσια στα οποία δεν χρησιμοποιούνται τα 

επιχειρησιακά αντικείμενα, το ερώτημα αυτό θα γινόταν κατευθείαν στην βάση 

δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα όπως η SQL.

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου αφορά στο κατά πόσο το πλαίσιο για μια τέτοια εφαρμογή διαφέρει 

σημαντικά από μια φυσική επιχειρησιακή διαδικασία. Μήπως το πλαίσιο για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί τον χειρισμό ασυνήθιστων αναγκών που δεν 

εμφανίστηκαν σε μια συνηθισμένη επιχειρησιακή διαδικασία;

Η ανάλυση απαιτήσεων για την επιχειρησιακή διαδικασία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου πρέπει να επανεξετάσει κάθε υπάρχουσα διαδικασία και επιχειρησιακό 

αντικείμενο στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμα και αν οι 

υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες είναι ιδανικές για την επιχείρηση, είναι 

σημαντικό να διενεργηθεί μια πλήρης ανασκόπηση των απαιτήσεων έτσι ώστε να 

εντοπιστούν τα σημεία όπου οι τρέχουσες διαδικασίες επηρεάζουν την εφαρμογή. Για 

παράδειγμα ο σχεδιασμός στις οθόνες διεπαφής του χρήστη επηρεάζεται άμεσα από 

τη συνολική εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο 

επηρεάζει τις διάφορες διαδικασίες είναι αυτό της πιστοποίησης των στοιχείων του 

χρήστη. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή θα λαμβάνει κάποια προσωπικά 

δεδομένα από τον χρήστη και θα τα μεταφέρει στην εφαρμογή για πιστοποίηση της 

ακρίβειας αυτών με βάση κάποιους επιχειρηματικούς κανόνες που διέπουν την 

λειτουργία της επιχείρησης.

1.5 Απαιτήσεις για ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου - Μοντέλα εφαρμογών 

δυο & τριών βαθμιδών

Τα περισσότερα πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών δεν έγιναν με βάση το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουν ένα αρκετά συγκεκριμένο σκοπό: να καταστήσουν 

ικανή την γρήγορη ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών.

Στο βασικό μοντέλο πλαισίου δύο-βαθμίδων, τα επιχειρησιακά αντικείμενα 

αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, και οι φόρμες χρησιμοποιούνται για την
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δημιουργία νέων αντικειμένων και την αλλαγή της κατάστασης τους. Τυπικά η κάθε 

φόρμα γεμίζει με ένα ερώτημα της βάσης που σχετίζεται με την φόρμα, και μία 

φόρμα αλλάζει την κατάσταση των αντικειμένων μέσω του συστήματος διαχείρισης 

της βάσης.

Ένας αναλυτής σχεδιάζει το μοντέλο αντικειμένων, το σχήμα της βάσης 

δεδομένων και τις φόρμες. Το πλαίσιο παρέχει τον σκελετό και την τελική όψη και 

αισθητική της εφαρμογής, μαζί με υπηρεσίες όπως κλείδωμα συναλλαγών και προς 

τα πίσω επεξεργασία (rollback).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα πλαίσια δυο-βαθμίδων είναι ότι η λογική της 

επιχείρησης συσχετίζεται με τις φόρμες. Έτσι η διεπαφή του χρήστη δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί χωρίς την αναδιοργάνωση και επανεκτέλεση αρκετών 

επιχειρησιακών αντικειμένων. Εφόσον η μεταφορά της διεπαφής χρήστη στο 

διαδίκτυο είναι μια σημαντική απαίτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, τέτοια πλαίσια 

είναι ακατάλληλα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με το 

μοντέλο δυο-βαθμίδων, είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν. Ακόμα και αν ένας 

οργανισμός δεν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου πρέπει να αποφύγει τις εφαρμογές δυο-βαθμίδων.

Σγήιια 1.1: Τυπικό επιγειοησιακό πλαίσιο δυο βαθαίδων 

[Froehlich G.. Hoover J. Liew W. Sorenson P. (1999)1 

Η λογική επέκταση στους παράγοντες πλαισίου δυο-βαθμίδων οδηγεί στην 

απεικόνιση της επιχειρησιακής λογικής σε ένα χωριστό μέρος πλαισίου. Αυτό είναι το
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μοντέλο τριών βαθμιδών. Η βασική φιλοσοφία των πλαισίων τριών-βαθμίδων είναι 

ότι τα επιχειρησιακά αντικείμενα διατηρούν την κατάσταση της επιχειρησιακής 

διαδικασίας και η ροή εργασίας ελέγχεται από τον διαχειριστή γραμμής ροής των 

διαδικασιών. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον διαχειριστή γραμμής ροής μέσω 

φορμών. Εφόσον το στοιχείο διεπαφής χρήστη είναι ανεξάρτητο από την λογική της 

επιχείρησης, τα μοντέλα τριών βαθμιδών είναι κατάλληλα για εφαρμογές που 

επεκτείνονται στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα τα τρία στοιχεία (υπηρεσίες χρήστη, 

υπηρεσίες επιχείρησης, βάση δεδομένων) δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένα το 

ένα κοντά στο άλλο.

Στο σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η επέκταση αυτή στο μοντέλο τριών-βαθμίδων. 

Το πλαίσιο απαρτίζεται από τρία κύρια υποπλαίσια και ένα πλαίσιο υπηρεσιών:

• Πλαίσιο Διαχείρισης Αντικειμένων (Object Management Framework): Είναι 

υπεύθυνο για την αποθήκευση και ανάκτηση όλων των αντικειμένων στην 

εφαρμογή, όχι μόνο των επιχειρηματικών αντικειμένων. Είναι επίσης υπεύθυνο 

για την απομόνωση της εφαρμογής από την βάση δεδομένων έτσι ώστε να μπορεί 

να εφαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

• Πλαίσιο Επιχειρηματικής Λογικής (Business Logic Framework): Ο σκοπός του 

πλαισίου επιχειρηματικής λογικής είναι να συμπυκνώνει τους επιχειρηματικούς 

κανόνες και διαδικασίες ανεξάρτητα από την διεπαφή χρήστη. Αυτό διαχειρίζεται 

ένα τυπικό πρόβλημα με τις εφαρμογές βασισμένες σε φόρμες όπου αρκετή 

διαδικασία πληροφόρησης περιλαμβάνεται στις φόρμες.

• Πλαίσιο Διεπαφής Χρήστη (User Interface framework): Ο στόχος του πλαισίου 

διεπαφής χρήστη είναι να απομονώνει την βασική ιδέα μιας φόρμας (με την οποία 

ο χρήστης αλληλεπιδρά) από το λειτουργικό σύστημα. Παρέχει επίσης μια 

συνδεδεμένη διεπαφή: την κύρια φόρμα, τις επιλογές, τις γραμμές εργαλείων και 

τα υπόλοιπα μέρη που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να ξεκινήσει τις φόρμες.

• Γενικό Πλαίσιο Υπηρεσιών (Generic Services Pool): Αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

σαν μια εικονική μηχανή, η οποία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλα τα άλλα 

πλαίσια σε μια επαρκώς απομονωμένη φόρμα έτσι ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν 

να εφαρμοστούν με εναλλακτικούς τρόπους. Περιλαμβάνει ένα αριθμό πλαισίων 

με υπηρεσίες, ποικίλης πολυπλοκότητας, όπως διαχείρισης λαθών, προγράμματα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσίες προώθησης μηνυμάτων, πιστοποίησης, 

και κρυπτογράφηση.
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Zyriua 1.2: Παοάδειναα evoc εκτεταμένου επιγειοησιακού πλαισίου τριών 

BaeuidoivfFroehlich G.. Hoover J.. Liew W.. Sorenson P. (1999)1

1.6 Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού εμπορίου - ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

Η αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων μιας επιχείρησης περιλαμβάνει 

τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στην ανάπτυξη των εφαρμογών, τα μοντέλα 

δεδομένων, τις πλατφόρμες υλοποίησης και τηλεπικοινωνιακές στρατηγικές. Για την 

ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να υιοθετήσει 

μια αρχιτεκτονική με βάση την οποία θα διεξάγει ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανάλογα με 

την φύση της εταιρείας η αρχιτεκτονική αυτή διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει:

• Επίπεδο παρουσίας (Web browser layer)

• Επίπεδο βασικών υποσυστημάτων εφαρμογής (Application layer)

• Επίπεδο δεδομένων (Database layer)

Επίπεδο παρουσίασης

Ένα πρότυπο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που 

προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς επίσης να εκμεταλλεύεται τις τελευταίες 

τεχνολογικές καινοτομίες κυρίως όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση και 

διάθεση επιχειρηματικών εφαρμογών στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πρότυπα που έχουν καθιερωθεί σχετικά με αρχιτεκτονικές 

συστήματος βασισμένες στο διαδίκτυο (CORBA, ASP, CGI), με σκοπό την
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εξασφάλιση της επεκτασιμότητας καθώς και την αποτελεσματική ολοκλήρωση 

διαφορετικών εφαρμογών. Ειδικότερα, σε διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικού εμπορίου όπου απαιτείται η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών 

είναι αναγκαία η διασύνδεση διαφορετικών εφαρμογών για τη παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Εντοπίζεται, δηλαδή η ανάγκη ολοκλήρωσης 

εφαρμογών διαδικτύου (υποσυστημάτων) τόσο μεταξύ τους όσο και με 

ενδοεπιχειρησιακά συστήματα.

Επίπεδο βασικών υποσυστημάτων της εφαρμογής

Το επίπεδο βασικών υποσυστημάτων της εφαρμογής υλοποιεί το πιο 

σημαντικό τμήμα του συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει τις 

παρεχόμενες προς τους χρήστες υπηρεσίες.

Στις ηλεκτρονικές εκδόσεις το επίπεδο βασικών υποσυστημάτων 

περιλαμβάνει υποσύστημα ηλεκτρονικών εκδόσεων (μηχανισμός έκδοσης της 

εφημερίδας στο διαδίκτυο), τον μηχανισμό αναζήτησης, τις υπηρεσίες εγγραφής και 

τέλος τις εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στις τουριστικές υπηρεσίες το επίπεδο των βασικών υποσυστημάτων 

εφαρμογής περιλαμβάνει το υποσύστημα του πελάτη, το υποσύστημα του 

τουριστικού πρακτορείου και τέλος το υποσύστημα του προμηθευτή.

Στα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης προϊόντων στο επίπεδο βασικών 

υποσυστημάτων της εφαρμογής ενσωματώνονται μια σειρά από υποσυστήματα 

διεκπεραίωσης λειτουργιών τα οποία αναλύονται ως εξής:

• Υποσύστημα καταχώρισης και ενημέρωσης προϊόντων. Παρέχει στον διαχειριστή 

του καταστήματος μέσα από ένα απλό και γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη, 

την δυνατότητα να καταχωρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία για τα προϊόντα.

• Υποσύστημα διαχείρισης του καταστήματος. Επιτρέπει στον διαχειριστή να 

ασχοληθεί με την διαμόρφωση του καταστήματος και να καθορίζει τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις για την εμφάνιση των προϊόντων και την λειτουργικότητα 

του καταστήματος.

• Υποσύστημα αναζήτησης προϊόντων. Με αυτό μπορεί ο πελάτης να αναζητήσει 

με έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

• Υποσύστημα παραγγελίας. Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την 

καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων του πελάτη καθώς και των προϊόντων 

που πρόκειται να αγοράσει, ώστε να γίνει αποστολή αυτής στο ηλεκτρονικό
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κατάστημα. Το υποσύστημα αυτό αποτελεί βασική υποδομή για το υποσύστημα 

παρακολούθησης πελάτη και για την παραγωγή αναφορών.

• Υποσύστημα παραγωγής αναφορών (report generator). Αξιοποιεί τις πληροφορίες 

που λαμβάνονται από τους καταναλωτές και εξάγει στατιστικά στοιχεία για τις 

πωλήσεις και την ανταπόκριση των προϊόντων της επιχείρησης.

• Υποσύστημα παρακολούθησης χρηστών (user profiling). Μέσω αυτού του 

υποσυστήματος είναι δυνατή η καταγραφή των προτιμήσεων των χρηστών και 

άλλων δεδομένων που μπορούν να εξαχθούν από την επαφή του πελάτη με την 

επιχείρηση.

• Υποσύστημα πληρωμής. Με τη χρήση αυτού, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε μια σειρά από εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

• Υποσύστημα φορολόγησης. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου στο 

σύνολο των αγορών του πελάτη.

Επίπεδο δεδοαένων

Το επίπεδο δεδομένων αφορά στην επιλογή των αποθηκευτικών μέσων για 

την διατήρηση των δεδομένων καθώς επίσης και το σύστημα διαχείρισης της βάσης 

δεδομένων. Υπάρχουν διάφορες μορφές δεδομένων που μπορεί να ενδιαφέρουν την 

επιχείρηση όπως κείμενο, video, ήχος φωτογραφίες. Οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του επιπέδου δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Βάση πολυμέσων (Multimedia database)

• Μηχανισμό ανάκτησης κειμένου (Text retrieval engine)

• Διακομιστή Video (Video Server)
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2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.1 Κλασικές μορφές επικοινωνίας επενδυτών με χρηματιστηριακά γραφεία - 

Κανόνες διαπραγμάτευσης αξιών

Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρει κάποιος ο όποιος έχει αποφασίσει να 

προχωρήσει σε αγοραπωλησίες μετοχών, είναι να επιλέξει τον χρηματιστή ο οποίος 

θα εκτελέσει τις εντολές του αφού δικαίωμα πραγματοποίησης πράξεων έχουν μόνο 

οι αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες. Η αποτελεσματική επικοινωνία με τα 

χρηματιστηριακά γραφεία και η ταχύτητα εκτέλεσης των εντολών αποτελεί το 

σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή της χρηματιστηριακής εταιρείας. Οι 

προηγούμενες μορφές επικοινωνίας περιελάμβαναν κατά βάση τηλεφωνική 

επικοινωνία για υποβολή των εντολών και προσωπική επαφή των επενδυτών με τις 

εταιρείες αυτές. Η επαφή αυτή γίνεται κατά βάση με επενδυτικούς συμβούλους των 

χρηματιστηριακών ειαιριών οι οποίοι συμβουλεύουν και κατευθύνουν τους επενδυτές 

στην αγορά ή πώληση συγκεκριμένων μετοχών.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής της χρηματιστηριακής εταιρείας με την οποία 

ο επενδυτής θα συνεργαστεί αποτελούν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχει η 

εταιρεία στον επενδυτή. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χρηματιστηριακού 

περιεχομένου (π.χ. ανάλυση επενδύσεων), που μπορεί ο επενδυτής να λάβει χωρίς 

επιπρόσθετο κόστος. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές πριν την δραστηριοποίηση 

των χρηματιστηριακών εταιριών στο διαδίκτυο αποτελούσε προνόμιο των μεγάλων 

επενδυτών λόγω του ότι ο επενδυτής θα έπρεπε να κατέχει προγράμματα λογισμικού 

τα οποία θα πραγματοποιούσαν τις εργασίες αυτές. Με την τεχνολογική υποδομή που 

έχει αναπτυχθεί στον χώρο της πληροφορικής, υπάρχει η δυνατότητα mo άμεσης 

σχέσης και ενασχόληση όλων των επενδυτών (τόσο των μικρών όσο και των 

μεγάλων) με χρηματιστηριακά θέματα. Η προσφορά εργαλείων ανάλυσης μέσω του 

διαδικτύου δίχως να χρειάζεται κάποιο άλλο λογισμικό βοήθησε στην χρήση τέτοιων 

μεθόδων ανάλυσης από όλους τους επενδυτές.

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν μερικοί από τους κανόνες λειτουργίας του 

χρηματιστηρίου έτσι ώστε να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο το διαδίκτυο μπορεί 

να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο στον χρηματιστηριακό τομέα. Παράλληλα η
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γνώση των κανόνων αυτών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη εφαρμογής 

ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού γραφείου.

Για την καλύτερη κατανόηση διαφόρων εννοιών χρηματιστηριακής φύσεως 

παρατίθενται παρακάτω ορισμοί που αποτελούν σημεία αναφοράς στην συνέχεια. 

Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος: Ο υπάλληλος μέλος του χρηματιστηρίου, ο οποίος θα 

έχει το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο της χρηματιστηριακής 

συνεδρίασης.

Σύστημα διαπραγμάτευσης: Το ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα διαπραγμάτευσης 

τίτλων του χρηματιστηρίου αξιών.

Τερματικό χρήστη: Είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο το κάθε μέλος του 

χρηματιστηρίου έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για καταχώρηση εντολών.

Χρήστης του συστήματος: Είναι ο χρηματιστής ή ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος 

μέλους ο οποίας έχει δικαίωμα χρήσης του συστήματος διαπραγμάτευσης είτε για 

καταχώρηση εντολών ή για παρακολούθηση των πληροφοριών που παρέχει το 

σύστημα.

Δικαίωιια γρήστκ ηλεκτρονικού συστήιιαπκ

Το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος διαπραγμάτευσης 

παρέχεται μόνο σε χρηματιστές, χρηματιστηριακούς εκπρόσωπους ή 

εξουσιοδοτημένους από τα μέλη υπαλλήλους μέσω του τερματικού χρήστη στο οποίο 

έχουν πρόσβαση. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες των χρηστών, είναι τα 

μέλη για τον λογαριασμό των οποίων ενεργούν. Ο κάθε χρηματιστής ή 

χρηματιστηριακός εκπρόσωπος έχει πρόσβαση στο σύστημα μέσω ενός κωδικού 

αναγνώρισης.

Μία εντολή πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

□ Όνομα του τίτλου

□ Ένδειξη κατά πόσον η εντολή αφορά αγορά ή πώληση τίτλου

□ Την μέθοδο εντολής, το είδος της εντολής και τη διάρκεια της εντολής

□ Την ποσότητα

□ Την τιμή αν η εντολή αφορά εντολή με όριο

Η εντολή είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση της και πριν να 

εκτελεστεί σε σχέση με τα ακόλουθα στοιχεία:

□ Την ποσότητα

□ Το όριο τιμής

□ Την διάρκεια της εντολής
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Επίσης μία εντολή μπορεί μα ακυρωθεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί.

Μέθοδοι εντολών:

Εντολή με όριο (Limit Order): Είναι η εντολή που καταχωρείται και μπορεί να 

εκτελεστεί σε μια συναλλαγή στην τιμή που αναφέρεται στην εντολή ή σε 

οποιαδήποτε άλλη καλύτερη τιμή.

Εντολή στην τρέχουσα τιμή (Market Order): Είναι η εντολή που καταχωρείται χωρίς 

να δίνεται συγκεκριμένη τιμή και εκτελείται στην καλύτερη τρέχουσα τιμή της 

αντίθετης πλευράς που είναι διαθέσιμη στην κατάσταση εντολών, τη στιγμή που η 

εντολή αυτή καταχωρείται στο σύστημα. Οποιοδήποτε μέρος της εντολής δεν 

εκτελεστεί, αυτομάτως αποσύρεται από το σύστημα και η εντολή δεν έχει πλέον ισχύ. 

Εντολή ενεργοποίησης σε προκαθορισμένη τιμή (Stop Limit Order): Είναι η εντολή με 

όριο η οποία όταν εκτελείται μια συναλλαγή στην τιμή που τίθεται ένα όριο, 

αυτομάτως και χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από το χρήστη που την καταχώρησε 

ενεργοποιείται σε εντολή με όριο.

Είδη εντολών:

Εντολές οποιοσδήποτε ποσότητας: Μπορούν να εκτελεστούν μερικώς ή ολικώς σε 

σχέση με την ποσότητα τίτλων της εντολής που καταχωρείται.

Εντολές με ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα: Μπορούν να εκτελεστούν αφού ικανοποιηθεί 

τουλάχιστον η ελάχιστη ποσότητα τίτλων που προσδιορίζεται εκ των προτέρων στην 

εντολή.

Εντολή για όλες ή απόσυρση: Μπορεί να εκτελεστεί για τουλάχιστον ολόκληρη την 

ποσότητα άμεσα και κατά την ώρα που καταχωρείται. Η εντολή αυτή έχει ισχύ μόνο 

κατά την ώρα της καταχώρησης της και αν δεν εκτελεστεί αποσύρεται αυτόματα από 

το σύστημα.

Εντολή για όλες ή μέρος και απόσυρση: Μπορεί να εκτελεστεί για ολόκληρη ή μέρος 

της ποσότητας που προσδιορίζεται κατά την καταχώρηση της εντολής. Εάν δεν 

εκτελεστεί για ολόκληρη την ποσότητα ή για οποιοδήποτε μέρος της, αποσύρεται 

αυτόματα από το σύστημα το μέρος που παραμένει ανεκτέλεστο ή ακόμα και 

ολόκληρη η ποσότητα.

Ισγύς των εντολών:

Εντολή χρηματιστηριακής συνεδρίας (Day): Είναι εντολή που παραμένει σε ισχύ μέχρι 

το τέλος μια συγκεκριμένης χρηματιστηριακής συνεδρίας.

Εντολή περιόδου διαπραγμάτευσης (Session): Είναι η εντολή που παραμένει σε ισχύ 

μέχρι το τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου διαπραγμάτευσης τίτλων.
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Εντολή σε ισχύ μέχρι την ακύρωση: Είναι η εντολή που παραμένει σε ισχύ, μέχρι αυτή 

να αποσυρθεί.

Εντολή σε ισχύ μέχρι καθορισμένης ημερομηνίας-χρόνου: Είναι η εντολή που 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζεται κατά την 

καταχώρηση της εντολής. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού πλαισίου, η εντολή 

αποσύρεται αυτόματα από το σύστημα.

2.2 Η δομή του χρηματιστηρίου και τα πλεονεκτήματα από την ψηφιοποίηση

Για την διαπραγμάτευση μετοχών και άλλων χρηματιστηριακών τίτλων η 

γρήγορη και ακριβής πληροφόρηση είναι ουσιαστικής σημασίας. Για να λειτουργούν 

σωστά οι χρηματιστηριακές αγορές χρειάζονται ρευστότητα και αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς πληρωμής. Και τα δυο.αυτά στοιχεία απαιτούν ακριβή και ενημερωμένη 

πληροφόρηση, έτσι ώστε να γίνεται βέβαιο ότι οι τιμές των μετοχών 

αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα. Επιπρόσθετα η ακριβής και έγκαιρη 

πληροφόρηση έχει ξεχωριστή αξία για αυτούς που επιδιώκουν το σύντομο κέρδος 

αντί της μακροχρόνιας επένδυσης.

Η πρώτη συλλογική προσέγγιση λειτουργίας του χρηματιστηριακού θεσμού 

έγινε στα τέλη του 18ου αιώνα στις ΗΠΑ. Η πραγματοποίηση των συναλλαγών 

γινόταν με το σύστημα καλέσματος δια της φωνής, στο οποίο ένας μικρός αριθμός 

συναλλασσόμενων συγκεντρωνόταν (πίσω από κλειστές πόρτες) για την διεξαγωγή 

πλειοδοσιών [Teweles R., Bradley, Teweles Τ(1992)]. Το κλειστό σύστημα δεν 

άφηνε πολλές ευκαιρίες στους μικρούς επενδυτές και ήταν αρκετά ευάλωτο στην 

παραποίηση για να ενθαρρύνει την είσοδο σε αυτούς που δεν ήταν καλά 

εκπαιδευμένοι στον χώρο του χρηματιστηρίου. Η πιο άμεση πρόσβαση στις συνεδρίες 

του χρηματιστηρίου οδήγησε στην είσοδο πολλών μικροεπενδυτών και στην 

ενασχόληση τους με το χρηματιστήριο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας διευκόλυνε σε 

μεγάλο βαθμό την υποβολή εντολών από τους επενδυτές την ώρα που 

πραγματοποιούνται οι χρηματιστηριακές συνεδρίες εφόσον πια ήταν ανοικτές προς τα 

έξω και μπορούσε να τις παρακολουθήσει οποιοσδήποτε.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε από το σύστημα καλέσματος 

δια της φωνής στο σύστημα βασισμένο στις οθόνες των υπολογιστών. Με βάση το 

σύστημα αυτό οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο του 

χρηματιστηρίου είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με βάση ένα πρόγραμμα 

ταιριάσματος των εντολών εκτελούνται οι συναλλαγές. Οι εντολές που εισάγονται
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στο σύστημα έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (είδος, ισχύεις κ.α.) και 

ακολουθούν ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο ταιριάσματος (π.χ. προτεραιότητα χρόνου / 

τιμής στην εκτέλεση μιας εντολής) και εκτέλεσης τους. Με την εισαγωγή του 

ηλεκτρονικού συστήματος διαπραγμάτευσης οι χρηματιστές παρακολουθούν από τις 

οθόνες των υπολογιστών την εξέλιξη της συνεδρίας και τοποθετούν τις εντολές που 

έχουν λάβει από τους επενδυτές.

2.3 Λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού τομέα στο 

διαδίκτυο

Πρώτος σημαντικός λόγος αποτελεί η ανάγκη της πιο άμεσης 

δραστηριοποίησης των επενδυτών με το χρηματιστήριο χωρίς την εμπλοκή διαφόρων 

συμβούλων. Η υποβολή εντολών μέσω των χρηματιστηριακών συμβούλων πολλές 

φορές μπορεί να αλλάξει την αρχική επιθυμία του επενδυτή και ουσιαστικά να 

χειραγωγήσει την επενδυτική του δραστηριότητα. Η υποβολή εντολών μέσω του 

διαδικτύου εξαλείφει των κίνδυνο αυτό εφόσον πλέον ο επενδυτής εισάγει τις εντολές 

έχοντας λάβει ο ίδιος την απόφαση για το που και πως θα επενδύσει.

Δεύτερος λόγος αποτελεί το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά η 

πολυπλοκότητα και το μέγεθος των κεφαλαίων σε βαθμό που δεν μπορεί να γίνει η 

διαχείριση τους με τις κλασικές μεθόδους. Ο μεγάλος αριθμός των επενδυτών σε 

σχέση με το μεγάλο μέγεθος του χαρτοφυλακίου στο οποίο επενδύουν δημιούργησε 

την ανάγκη για ένα διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας των επενδυτών με τα 

χρηματιστηριακά γραφεία. Μέσω του νέου αυτό καναλιού που αποτελεί το διαδίκτυο 

ο επενδυτής μπορεί πιο γρήγορα να τοποθετήσει τις εντολές του ή να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου του σε άμεση σύνδεση.

Τρίτος λόγος αποτελεί το ότι είναι διαθέσιμο ένα πλεόνασμα πληροφοριών 

που μπορεί να πάρει ο επενδυτής από το διαδίκτυο. Η πληροφόρηση προέρχεται από 

δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων στις οποίες ο χρήστης μπορεί να έχει 

πρόσβαση. Ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας αυτής πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά 

και να φιλτραριστεί κατάλληλα από τον επενδυτή για να τον βοηθήσουν στην επιλογή 

των επενδύσεων.

Ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας που είναι διαθέσιμος οδήγησε στην ανάγκη 

για ανάλυση της πληροφορίας αυτής. Πολλές χρηματιστηριακές εταιρίες δίνουν μέσω 

του διαδικτύου στον επενδυτή τα εργαλεία αυτά τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν 

στην επεξεργασία των δεδομένων για την διαχείριση του επενδυτικού ρίσκου σε ένα
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χαρτοφυλάκιο αξιών. Οι νέες αυτές υπηρεσίες προστιθέμενες αξίας που παρέχονται 

από τις χρηματιστηριακές εταιρίες αποτελούν κίνητρο για τους επενδυτές για την πιο 

ουσιαστική δραστηριοποίηση τους με το χρηματιστήριο.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου συναλλαγών μέσω διαδικτύου είναι:

□ Ταχύτητα

□ Ευκολία στην χρήση

□ Αξιοπιστία

□ Άμεση ενημέρωση και έλεγχος του χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Επιπλέον η έλλειψη του ανθρώπινου παράγοντα στην διαδικασία προώθησης 

των εντολών, εκμηδενίζει την πιθανότητα λάθους από μέρους της χρηματιστηριακής 

εταιρείας και εξασφαλίζει την πλήρη αντικειμενικότητα στην υποβολή των εντολών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές σε όγκο εντολές έχουν ακριβόν, την ίδια αντιμετώπιση με 

τις μεγαλύτερες και όλοι οι πελάτες - επενδυτές, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο, επιτρέποντας έτσι την εκτέλεση της εντολής στην καλύτερη δυνατή 

τιμή. Η πλήρη ανάληψη της ευθύνης υποβολής των εντολών μετατίθεται στον 

επενδυτή ο οποίος είναι και υπεύθυνος για οποιοδήποτε λάθος εντολή εισάγει στο 

σύστημα. Μεγάλη σημασία έχει το περιβάλλον διεπαφής της εφαρμογής μέσω του 

οποίου ο επενδυτής αλληλεπιδρά με την εφαρμογή για τοποθέτηση εντολών. 

Περισσότερα για το θέμα αυτό σε επόμενη ενότητα.

2.4 Πως το www θα μετασχηματίσει την διαπραγμάτευση μετοχικών τίτλων

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω η ταχύτητα, το κόστος και η πληροφορία 

είναι πρωταρχικοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

καινοτόμων προσεγγίσεων στον χρηματιστηριακό χώρο. Οι προσεγγίσεις αυτές 

προήρθαν κύρια από τις εφαρμογές στο διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και 

διενέργειας συναλλαγών η οποία απελευθερώνει τους συμμετέχοντες από τα 

παραδοσιακά όρια του χώρου και του χρόνου δίνοντας προοπτική για μια παγκόσμια 

αγορά τίτλων.

Παγκοσιιιοποίπση γρηαατιστηριακής αγοράς - Προοπτικέο

Η επίτευξη μιας παγκόσμιας αγοράς στην οποία ο κάθε δυνητικός αγοραστής 

σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη θα μπορεί ακαριαία να συνδεθεί με οποιοδήποτε 

πωλητή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν είναι και πολύ μακριά [Dwyer Ρ. (1998)]. 

Ακόμα περισσότερο θα μπορούσε αυτοί οι αγοραστές και οι πωλητές να είναι
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λογισμικά πακέτα γνωστά ως πράκτορες, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα να 

εξερευνούν συνεχώς στο παγκόσμιο δίκτυο ψάχνοντας για την καλύτερη ευκαιρία για 

τους επενδυτές. Οι πράκτορες είναι προγράμματα λογισμικού που μπορούν να 

πετύχουν συγκεκριμένους στόχους με βάση κάποιες παραμέτρους που καθορίζει ο 

χρήστης. Οι συναλλαγές θα γίνονται ανάμεσα στους πράκτορες οι οποίοι θα ενεργούν 

σαν αγοραστές και σαν πωλητές οποιαδήποτε ώρα σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτή η 

αγορά θα υπάρχει μόνο στον κυβερνοχώρο με ανεμπόδιστη προσφορά και ζήτηση, 

ελεύθερη διακίνηση πληροφορίας και χωρίς ενδιάμεσες προμήθειες.

Οι χρηματιστηριακές αγορές σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωπες με ακόμη 

μεγαλύτερες αλλαγές. Η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας οδηγεί στην 

παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών καθώς ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει σε ποια 

χρηματιστηριακή αγορά να τοποθετήσει τα κεφάλαια του. Η αύξηση του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις χρηματιστηριακές αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα και 

οι αγορές που δεν θα μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές επενδυτικές ευκαιρίες 

θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

2.5 Σύστημα συναλλαγών βασισμένο στο δίκτυο

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο είναι κτισμένες με βάση το 

σύστημα δημοπρασιών. Για παράδειγμα οι ειδικοί στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας 

Υόρκης είναι πλειστηριαστές οι οποίοι διαχειρίζονται τις εντολές και εκτελούν 

συναλλαγές. Άλλα χρηματιστήρια όπως αυτά του Τορόντο, το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών και Κύπρου, είναι αυτοματοποιημένα δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα 

συναλλαγών με βάση το οποίο γίνονται οι πλειοδοσίες.

Είτε είναι αυτοματοποιημένο είτε όχι, όλες αυτές οι αγορές εκτελούν 

συναλλαγές μεμονωμένων αξιών. Σε κανένα χρηματιστήριο δεν παρέχεται η 

δυνατότητα μαζικής τοποθέτησης εντολών. Μια μαζική εντολή είναι ένας 

συνδυασμός αξιών. Μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, όπως αμοιβαίων κεφαλαίων, συχνά 

χρειάζονται να συναλλάσσονται με πολλούς τίτλους μαζικά έτσι ώστε να 

ισορροπήσουν το χαρτοφυλάκιο τους. Για παράδειγμα ένας κεφαλαιουχικός δείκτης 

πρέπει να διατηρηθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Για να γίνει αυτό με το σημερινό 

σύστημα, οι διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να συναλλάσσονται αξίες σε 

διαφορετικές αγορές χρησιμοποιώντας διαφορετικές εντολές. Αυτό όχι μόνο 

επιβαρύνει με μεγάλο κόστος τις συναλλαγές αλλά επίσης αυξάνει την αβεβαιότητα 

για το συνολικό κόστος του χαρτοφυλακίου.
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Σύστημα Μαγικών Συναλλαγών

Σε ένα μαζικό σύστημα υποβολής εντολών, μπορούν να υποβάλλονται 

μαζικές εντολές για αγορές και πωλήσεις. Με τις μαζικές συναλλαγές οι διαχειριστές 

κεφαλαίων θα έχουν την δυνατότητα να δίνουν περισσότερη προσοχή στο συνολικό 

κόστος, αντί στο κόστος των μεμονωμένων αξιών. Το συνολικό κόστος είναι πιο 

σημαντικό στην απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου [Fan, Stallaert, Whinston 

(1999)].

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση αύξησε την ταχύτητα και τον όγκο κίνησης 

των αγορών παρέχοντας αυτόματη ανταπόκριση και αφαιρώντας όλα τα φυσικά όρια 

της εκτέλεσης συναλλαγών σε πραγματικούς χώρους συναλλαγών. Οι υπολογιστές 

έκαναν την εμφάνιση τους σε συγκεντρωτικές αγορές για καλύτερη πληροφόρηση και 

αποτελεσματικότερη απόδοση. Ο έλεγχος της αγοράς πέρασε από τα χέρια μεγάλων 

θεσμικών επενδυτών και διανέμεται στα δίκτυα υπολογιστών και στις γραμμές 

δεδομένων.

Καθώς τα δίκτυα υπολογιστών και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες 

τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων έχουν κάνει τις αγορές προσβάσιμες από 

οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, οι έμπειροι επενδυτές με τάσεις σταθεροποίησης 

της αγοράς αντικαθίστανται από επενδυτές οι οποίοι επιζητούν το σύντομο κέρδος. 

Αυτή είναι η αρνητική πλευρά της ηλεκτρονικής μετατροπής των συναλλαγών καθώς 

η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες πολλές φορές δεν τυγχάνουν της 

σωστής ανάλυσης και επεξεργασίας οδηγεί πολλούς μικροεπενδυτές κατά βάση στο 

να πάρουν λανθασμένες αποφάσεις και να τις εκτελέσουν πολύ εύκολα μέσω των 

υπολογιστών οδηγώντας την αγορά πολλές φορές σε απότομες διακυμάνσεις έξω από 

τα φυσιολογικά πλαίσια.

Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς πως το γεγονός της άμεσης πρόσβασης 

στις αγορές μετοχών χρησιμοποιώντας υπηρεσίες online χρηματιστηριακών 

συναλλαγών και η δυνατότητα που δίνεται στους επενδυτές μέσω του διαδικτύου να 

αντιδρούν άμεσα σε διάφορες συνθήκες, ενέχει κινδύνους αν οι επενδύσεις γίνονται 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερικές βασικές επενδυτικές αρχές. Οι επενδυτικές 

αποφάσεις και ο σχεδιασμός των συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται με βάση τις 

βασικές επενδυτικές αρχές:

> Οικονομική ανάλυση και θεμελιώδη μεγέθη εταιριών

> Ανάλυση των προοπτικών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία 

όπου πρόκειται να γίνει επένδυση
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> Ρυθμοί ανάπτυξης

> Κερδοφορία επιχειρήσεων

> Management εταιριών - Μελλοντικά σχέδια

> Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση

> Διασπορά των επενδυτικών επιλογών

> Μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3.1 Τεχνολογική υποδομή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι σημαντικές έννοιες για έναν 

χρηματοοικονομικό οργανισμό. Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την διοίκηση 

χρηματοοικονομικών οργανισμών αποτελεί η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών 

σε ένα ποικίλο πελατολόγιο με παράλληλη εξατομίκευση για κάθε πελάτη. Αυτή η 

αντίληψη απαιτεί όχι μόνο ευαισθησία σε θέματα μάρκετινγκ, αλλά επίσης σημαντική 

τεχνολογική βοήθεια, εφαρμοσμένη μέσα στο πλαίσιο των συναλλαγών της εταιρείας 

με τους πελάτες.

Οι αποτελεσματικές συναλλαγές και η επικοινωνία με τους πελάτες απαιτεί 

ανταπόκριση της -εταιρείας ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Η υποστήριξη που 

πρέπει να αναπτυχθεί τεχνολογικά σε λογισμικό και υλισμικό αφορά σε διαφορετικές 

τεχνολογικές υποδομές στον χώρο της πληροφορικής όπως:

1. Κατασκευές τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

2. Γλώσσες προγραμματισμού τέταρτης και πέμπτης γενεάς (4th & 5th Generation 

Programming Languages)

3. Βάσεις γνώσης (Knowledge Bases)

4. Κατανεμημένες βάσεις (Distributed Databases)

5. Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Database Management System)

6. Σύστημα διαχείρισης τράπεζας γνώσης (Knowledge Base Management System)

7. Λογισμικό πραγματικού χρόνου (Real Time Software)

8. Λειτουργικά συστήματα (Operating Systems)

9. Διακομιστές (Servers)

10. Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks)

11. Συνδέσεις με το διαδίκτυο (Internet Connections)

Η ανάπτυξη μιας τεχνολογικής υποδομής πληροφορικής είναι καλύτερα να 

γίνεται εσωτερικά στην επιχείρηση από μια ομάδα έργου ή οποία θα εστιάζεται στο 

σκοπό αυτό. Η εσωτερική ανάπτυξη της υποδομής αυτής οδηγεί στην ανάπτυξη 

συστημάτων τα οποία είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις της 

επιχείρησης. Μια όψη του συστήματος υποστήριξης στις συναλλαγές της 

χρηματιστηριακής εταιρείας φαίνεται στο σχήμα 3.1. Όλα τα υποσυστήματα πρέπει 

να μελετηθούν λεπτομερώς, από την σχεδίαση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
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μέχρι την τελική εφαρμογή του συστήματος. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την 

μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας όπως επίσης και την 

υποστήριξη στην λήψη απόφασης από κάθε επενδυτή.

και να υποστηρίζεται από ισγυοά εοναλεία [Jennines Ν., Wooldridge Μ. (1998)1 

Η χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για την τοποθέτηση εντολών 

αγοραπωλησίας μετοχών καθιστά ικανά τα χρηματιστηριακά γραφεία να παραμένουν 

ανταγωνίσιμα. Αποτελεσματικά εργαλεία διαπραγμάτευσης, εφόσον είναι καλά 

σχεδιασμένα, μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του κινδύνου. Προγράμματα 

προσανατολισμένα στην ανάλυση πρέπει να έχουν σαν κύριο σκοπό την παροχή 

γρήγορης και περιεκτικής πληροφόρησης στους χρηματιστές, τους επενδυτικούς 

συμβούλους και τους πελάτες καθώς επίσης να οργανώνουν αποτελεσματικά 

διοικητικές εργασίες.

Οι υπολογιστές και οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να αυξήσουν την τεχνολογική 

βάση για την γενική λειτουργία των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Με την άμεση 

σύνδεση σε χρηματιστηριακά γραφεία μπορεί να γίνεται παρακολούθηση των 

μετοχών και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των πελατών. 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηιια για τις Υρηαατιστηοιακές εταιρίες

Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα οδηγήσει στην αύξηση 

των πελατών της εταιρείας είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το μέλλον οποιοσδήποτε 

επιχείρησης. Για τους χρηματιστηριακούς οργανισμούς το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στηρίζεται στην πληρέστερη πληροφόρηση των πελατών για τις 

τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς καθώς επίσης στην προσφορά υπηρεσιών που έχουν
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αναλυθεί παραπάνω. Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η 

επιχείρηση στους πελάτες της η τεχνολογική υποδομή στον τομέα της πληροφορικής 

είναι η βασική προϋπόθεση για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών.

Μια χρηματιστηριακή εταιρεία πρέπει να παρέχει αποτελεσματική εκτέλεση 

συναλλαγών σε επίπεδο front desk. Με τον όρο front desk εννοείται η εφαρμογή που 

θα αναπτυχθεί και μέσω της οποίας ο επενδυτής θα αλληλεπιδρά για την 

διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την λήψη όλων των 

υπηρεσιών που έχει στην διάθεση του από την εταιρεία. Παράλληλα το back office 

σύστημα, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα που έχει η εταιρεία για την υποστήριξη 

των λειτουργιών της πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Η λειτουργίες που το 

σύστημα αυτό θα μπορεί να υποστηρίζει αφορούν την κράτηση όλων των 

πληροφοριών για τις κινήσεις των προσωπικών λογαριασμών των επενδυτών, 

προώθηση των εντολών που υποβάλλουν οι επενδυτές στο εσωτερικό σύστημα του 

χρηματιστηρίου αξιών για διεκπεραίωση τους, παραγωγή αναφορών και αναλύσεων 

καθώς επίσης και άλλες παρεμφερείς διαδικασίες.

3.2 Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας για χρηματιστηριακούς σκοπούς

Η υποστήριξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

για την ανάπτυξη μιας χρηματιστηριακής εταιρείας. Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής η 

οποία να μπορεί για παράδειγμα να διεξάγει ανάλυση σε ένα χαρτοφυλάκιο αξιών και 

να παράγει αναφορές αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία για τους πελάτες της 

εταιρείας. Μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να παρέχεται μέσω διαδικτύου έτσι ώστε 

να έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι οι επενδυτές χωρίς να χρειάζεται η απόκτηση 

κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού.

Η τεχνολογική υποδομή που έχει αναπτυχθεί στον τομέα της πληροφορικής 

επιτρέπει την δημιουργία τέτοιων εφαρμογών. Η αποτελεσματική διαχείριση των 

συναλλαγών δεν είναι αρκετή από μόνη της. Με την χρήση σύγχρονων τεχνικών 

ολόκληρη η αγορά μπορεί να χαρτογραφηθεί στον υπολογιστή. Η πλήρη αναστροφή 

ενός χαρτοφυλακίου αξιών αποτελεί μια δυνατότητα που δίνει η χρήση αναλυτικών 

τεχνικών. Στην αναστροφή του χαρτοφυλακίου αναλύονται όλες οι μετοχές του 

επενδυτή και τα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιά) που θα είχε ο επενδυτής στην 

περίπτωση που στην αγορά συνέβαιναν διάφορα γεγονότα. Μέσω αυτών των 

τεχνικών δίνεται η δυνατότητα για διαχείριση κινδύνου, δηλαδή, αποτίμηση του 

κινδύνου, ανάδειξη ευκαιριών, ανάπτυξη στρατηγικών και διασταύρωση αγορών.
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3.2.1 Πλατφόρμα Βάσης Δεδομένων

Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας ανάπτυξης της βάσης δεδομένων είναι 

κρίσιμη για την υλοποίηση του αποθηκευτικού χώρου των δεδομένων. Οι βάσεις 

δεδομένων από τους προμηθευτές λογισμικού, χρησιμοποιούν διαφορετικές 

τεχνολογίες για την αποθήκευση των δεδομένων. Δημοφιλείς βάσεις δεδομένων 

περιλαμβάνουν, επίπεδα αρχεία (flat file), δικτυακές και ιεραρχικές βάσεις δεδομένων 

(network and hierarchical databases), σχεσιακές βάσεις (relational databases) και 

αντικειμενοστραφείς βάσεις (object-oriented databases). Ο κάθε τύπος της βάσης 

δεδομένων εξυπηρετεί διαφορετικές εφαρμογές που μπορούν να διαφέρουν στις 

απαιτήσεις για αποθηκευτικό χώρο (data storage requirements), στις απαιτήσεις για 

αντίγραφα των δεδομένων (replication requirements), και τα χαρακτηριστικά των 

ερωτήσεων (query characteristics). Η επιλογή μιας συγκεκριμένης βάσης δεδορένων 

πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης για την διαχείριση των 

δεδομένων που θέλει να διατηρεί και την γνώση (knowledge) που μπορεί να πάρει 

από την βάση δεδομένων.

3.2.2 Δυναμικό πληροφοριακό σύστημα

Ένα στατικό πληροφοριακό σύστημα είναι αυτό που δέχεται μια αίτηση (π.χ. 

αίτηση για αντικείμενα που πληρούν συγκεκριμένες καταστάσεις σε μια βάση 

δεδομένων), επεξεργάζεται την αίτηση αυτή και παραδίδει μια απάντηση. Υπάρχει 

δηλαδή η ακολουθία: εισροή, επεξεργασία, εκροή. Σε ένα δυναμικό πληροφοριακό 

σύστημα, η προοπτική της αλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο λαμβάνεται 

υπόψη σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει μια τέτοια ακολουθία εισαγωγής - 

επεξεργασίας - εκροής, αλλά οι τρεις αυτές φάσεις αλληλεπιδρούν. Δεν υπάρχει 

πρόσβαση στην πληροφορία μόνο μία φορά, αλλά συνεχώς παρακολουθείται και 

λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το συγκεκριμένο σήμα που 

εντοπίζεται στα δεδομένα.

Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης ενδιαφέρεται για πληροφορίες σχετικά με 

τις τιμές μετοχών, ένας πράκτορας λογισμικού μπορεί να ενεργοποιηθεί για την 

παρακολούθηση και την λήψη απαραίτητων ενεργειών στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Αυτός ο πράκτορας λογισμικού είναι ένα μέρος λογισμικού το οποίο 

παρακολουθεί συνέχεια τις πηγές δεδομένων σε ένα παγκόσμιο υπολογιστικό δίκτυο 

όπου η πληροφορία που μας ενδιαφέρει είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο. Όταν 

εντοπίζονται συγκεκριμένα σήματα στα δεδομένα, το λογισμικό πρόγραμμα λαμβάνει
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τις κατάλληλες ενέργειες για το όφελος του χρήστη. Περισσότερη ανάλυση για το 

θέμα των πρακτόρων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

3.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας χρηματιστηριακού γραφείου στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο άρχισε να γίνεται όλο και περισσότερο ένας σημαντικός 

παράγοντας για το υπολογιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις 

παρέχουν σημαντική πληροφόρηση μέσω του παγκόσμιου δικτύου (world wide web), 

ενώ παράλληλα οι πελάτες έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε υπηρεσίες των 

εταιριών όπως τοποθέτηση εντολών σε άμεση σύνδεση.

Η ανάπτυξη εφαρμογών στον χώρο του διαδικτύου διευκολύνεται από την 

ύπαρξη κάποιων προτύπων. Η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας από την 

επιχείρηση είναι μια εύκολη και χωρίς μεγάλο κόστος διαδικασία. Η πρόσβαση από 

τους χρήστες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε 

υπολογιστή ανεξαρτήτως της πλατφόρμας που λειτουργεί. Οι browsers από τους 

οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση είναι διαθέσιμοι σε όλους τους προσωπικούς 

υπολογιστές.

Η οργανωμένη τοποθέτηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της 

χρηματιστηριακής εταιρείας είναι πολύ σημαντική στο να διευκολύνει τον χρήστη να 

χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή. Επιπλέον η φύση της χρηματιστηριακής 

δραστηριότητας απαιτεί την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας για τις εξελίξεις στον 

χώρο αυτό. Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην σχεδίαση της 

ιστοσελίδας είναι:

• Φιλικό στον χρήστη περιβάλλον

• Εκπαίδευση των χρηστών μέσα από παρουσίαση - επίδειξη των λειτουργιών

• Ιστορικά / Πραγματικού χρόνου γραφήματα

• Δυνατότητα για τεχνική ανάλυση μετοχών

• Ειδήσεις για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και το οικονομικό περιβάλλον

• Ανάλυση εισηγμένων επιχειρήσεων, θεμελιώδη μεγέθη εταιριών

• Υποστήριξη πελατών

3.4 Μοντέλο τριών βαθμιδών πελάτη - διακομιστή (client/server)

Για την ανάπτυξη του συστήματος στην επιχείρηση απαιτείται μια 

αρχιτεκτονική προσέγγιση ενός μοντέλου τριών βαθμιδών πελάτη - διακομιστή. Ένα
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τέτοιο μοντέλο έχει ήδη παρουσιαστεί στην πρώτη ενότητα. Παρακάτω γίνεται 

ανάλυση των τριών βασικών υποσυστημάτων του μοντέλου. Τα υποσυστήματα που 

απαρτίζουν την λύση τριών βαθμιδών πελάτη - διακομιστή περιέχουν τις υπηρεσίες 

δεδομένων, τις επιχειρηματικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες χρήστη. Στο σχήμα 3.2 

παρουσιάζεται το τυπικό μοντέλο τριών βαθμιδών.

Εφαρμογή Πελάτη 
Client Application

Υπηρεσίες Χρήστη

Επιχειρηματικοί κανόνες 
και επικύρωση 11

Υπηρεσίες Επιχείρησης

ΐ>
Βάση

δεδομένων

Υπηρεσίες Δεδομένων

Σγήιιι, 3.2: Κλασικό ιχοντέλο τριών βαθιιίδων fJutla D.. BodorikP., Wane Υ. (1999)1 

Υποσύστηαα υπηρεσιών δεδομένων

Το υποσύστημα υπηρεσιών δεδομένων στο μοντέλο του συστήματος τριών 

βαθμιδών πελάτη / διακομιστή (client/server) περιλαμβάνει λειτουργίες (functions), 

υπομονάδες (modules) και στοιχεία (components) για την διαχείριση των δεδομένων. 

Σε πλατφόρμα windows NT, ο Microsoft SQL server και Oracle είναι παραδείγματα 

συστήματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων (ΣΔΣΒΔ) που διενεργούν 

κάποιες λειτουργίες στα δεδομένα. Αντίστοιχα για Windows 98, μια βάση σε Access 

με ODBC διασύνδεση μπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοια. Το ΣΔΣΒΔ μπορεί να 

αναπτύξει υπηρεσίες δεδομένων σε πολλαπλούς χρήστες. Επιπρόσθετα το ΣΔΣΒΔ 

μπορεί να υποστηρίξει έλεγχο συναλλαγών μέσω του Microsoft Distributed 

Transaction Coordinator (Κατανεμημένου Συνεργάτη Συναλλαγών) τόσο στον 

υπολογιστή του πελάτη όσο και του διακομιστή. Η Open Database Connectivity - 

ODBC (ανοικτή διασύνδεση βάσης δεδομένων) είναι η τυπική προσέγγιση για την 

διαχείριση των περισσοτέρων προσβάσεων σε βάσεις, η οποία διευκολύνει την 

πολλαπλή πρόσβαση χρηστών σε υπηρεσίες από ένα συγκεκριμένο σύστημα 

διαχείρισης βάσης (ανάλυση της τεχνολογίας ODBC στο τρίτο μέρος).

Υποσύστηαα υπηρεσιών επιγείρησης

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς κανόνες οι οποίοι 

ελέγχουν την συμπεριφορά του συστήματος. Η εφαρμογή της επιχειρησιακής λογικής 

σε αυτό το επίπεδο αποφεύγει την τοποθέτηση αυτών των κανόνων στον πελάτη ή 

στον διακομιστή της βάσης δεδομένων. Η ανάπτυξη των επιχειρησιακών κανόνων 

που θα διέπουν την λειτουργία της εφαρμογής γίνεται ξεχωριστά από τα δεδομένα και
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την εφαρμογή. Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ένα υψηλά κλιμακωτό (highly 

scalable) και ισχυρό σύστημα διότι ο διαχωρισμός της λογικής από τον πελάτη ή τον 

διακομιστή βάσης μειώνει τις απαιτήσεις πόρων σε αυτούς και εξαλείφει την ανάγκη 

της τροποποίησης της εφαρμογής του πελάτη ή του διακομιστή βάσης αν η 

επιχειρηματική λογική αλλάξει.

Η επιχειρηματική λογική στο υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα 

(source code) για την χρησιμοποίηση του υποσυστήματος υπηρεσίας δεδομένων και 

την εκτέλεση λειτουργιών (functions) στα δεδομένα. Για το σύστημα η 

επιχειρηματική λογική μπορεί να εφαρμοστεί σαν στοιχεία Microsoft COM 

(Components Object Model) που περιλαμβάνουν επιχειρησιακές συναλλαγές 

(business transactions) οι οποίες εφαρμόζονται στα δεδομένα στο απομακρυσμένο 

σύστημα διαχείρισης βάσεων. Τα στοιχεία COM καθορίζουν την δυαδική διεπαφή 

(binary interface) μεταξύ των αντικειμένων (objects). Όλα τα αντικείμενα γίνονται 

συμβατά μεταξύ τους ανεξαρτήτως του κώδικα στον οποίον έχουν γραφτεί.

Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σε αυτό το υποσύστημα είναι επίσης υπεύθυνες 

για την παροχή υποδομής (infrastructure) και μεσιτείας (middleware). Τέτοιες 

υπηρεσίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες. Internet information server - IIS υιοθετείται 

σαν ο διακομιστής δικτύου. Ο μηχανισμός ActiveX Server Page χρησιμοποιείται για 

την επεξεργασία των ASP σελίδων που αποστέλλονται προς και από τον πελάτη. Σαν 

ενδιάμεσος ο Microsoft Transaction Server - MTS, χρησιμοποιείται για τον 

συντονισμό και παρακολούθηση της κατάστασης των διαφόρων στοιχείων που 

εκτελούνται υπό τον έλεγχο του, καθώς αυτά τα στοιχεία αλληλεπιδρούν με διάφορα 

συστήματα συναλλαγών όπως βάσεις δεδομένων. Ο MTS είναι στενά 

ολοκληρωμένος με τον IIS και τον μηχανισμό ASP.

Υποσύστηιια υπηρεσιών γρήστη

Η κάθε εφαρμογή πελάτη - διακομιστή απαιτεί μια διεπαφή χρήστη στα 

υποσυστήματα δεδομένων και επιχειρήσεων. Πολλά περιβάλλοντα διεπαφής χρήστη 

αναπτύσσονται με την χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. Χωρίς ιδιαίτερη σημασία για 

το ποια μορφή παίρνει η διεπαφή χρήστη, ο κώδικας υπηρεσίας του χρήστη είναι 

πελάτης των επιχειρηματικών υπηρεσιών, οι οποίες εμποδίζουν τον χρήστη από την 

μετατροπή των δεδομένων πριν εφαρμοστούν οι επιχειρηματικοί κανόνες. Έτσι 

βελτιώνεται η ακεραιότητα του συστήματος. Στο σύστημα ο πελάτης έχει πρόσβαση 

στον διακομιστή μέσω του διαδικτύου. Η εφαρμογή του χρήστη εφαρμόζεται με την 

χρήση τεχνολογίας ενεργών σελίδων διακομιστή η οποία υιοθετεί κείμενο (script)
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στην πλευρά του διακομιστή (server side scripting) για την δυναμική δημιουργία 

HTML αποκρίσεων.

Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η συγκεκριμένη διαμόρφωση του μοντέλου 

τριών βαθμιδών πελάτη - διακομιστή. Το επιχειρηματικό υποσύστημα αποτελείται 

από τον Microsoft Internet Information Server - MIIS (Διακομιστής Πληροφοριών 

Διαδικτύου), Active Server Pages - ASP (ενεργές σελίδες διακομιστή), Component 

Object Model - COM (μοντέλο στοιχείων αντικειμένου) και τον Microsoft 

Transaction Server - MTS (Διακομιστή Συναλλαγών). To υποσύστημα υπηρεσιών 

χρήστη διατυπώνει μια αίτηση για ένα κείμενο ενεργής σελίδας διακομιστή για να 

εξυπηρετήσει σαν μια εφαρμογή πελάτη.

Σγήαα 3.3: Μοντέλο τριών βαθαίδων πελάτη / διάκοαιστή 

σε πλατ&όοαα NT [Jutla, Bodorik, Wans (1999)1

Διασύνδεση Βάσης Δεδομένων καιΈλεγγος Συναλλαγών

Όταν ένας κώδικας επιχειρηματικής λογικής σε ένα στοιχείο COM χρειάζεται 

να έχει πρόσβαση σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων, χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία διασύνδεσης βάσης δεδομένων ActiveX Data Object - ADO για την 

διεπαφή με σχεσιακές βάσεις δεδομένων μέσω του ODBC.

Στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική διασύνδεσης βάσεων 

δεδομένων στην οποία ένα τοπικό στοιχείο COM μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα 

απομακρυσμένο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ξεκάθαρα. Τα κείμενα 

(scripts) τα οποία περιλαμβάνουν κώδικα ASP μπορούν να περιέχουν κλήσεις σε 

αρκετά στοιχεία COM τα οποία επίσης θα συμμετέχουν στις συναλλαγές. Αν 

οποιαδήποτε από αυτές τις συναλλαγές αποτύχει, τότε ολόκληρο το κείμενο ASP θα 

επιστραφεί πίσω. Τα οφέλη από την χρήση κώδικα ASP ενδυναμώνουν τον σχεδιαστή
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να δέσει μαζί πολλά στοιχεία σε μια συναλλαγή (περισσότερα για το θέμα αυτό στο 

Ρ Μέρος).

Πελάτης (Client) Διακομιστής (Server)

Σγήιια 3.4: Αργιτεκτονικη διασύνδεσης βάσης δεδου,ένων 

FJutla. Bodorik, Wane (1999)1

3.5 Μοντελοποίηση διαδικασιών - Workflow

Η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού..'γραφείου, 

απαιτεί καταρχήν την ανάλυση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα καθώς επίσης 

και της ακολουθίας εκτέλεσης των διαδικασιών αυτών. Οι λειτουργίες της 

χρηματιστηριακής εταιρείας, δύναται να αποτυπωθούν σε ένα σύστημα workflow 

έτσι ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η ροή των διαδικασιών [Σιδεράς Π. (2000)]. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα μοντέλα των διαδικασιών για την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού γραφείου που παρουσιάζεται στο Ρ 

Μέρος.

Λειτουργίες ττκ εοαριιογής 

■S Εισαγωγή κωδικού για online trading 

S Τοποθέτηση εντολής για αγορά μετοχής 

S Τοποθέτηση εντολής για πώληση μετοχής 

S Παρακολούθηση της εξέλιξης της εντολής 

S Ακύρωση εντολής

S Παρακολούθηση λογαριασμού ρευστών διαθεσίμων 

S Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου αξιών 

Ά Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
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Οι λειτουργίες οι οποίες θα αναλυθούν στην συνέχεια ως προς την διαδικασία 

εκτέλεσης τους αφορούν αυτές στις οποίες εμπλέκεται ο χρήστης με την εισαγωγή 

στοιχείων και το Back Office πληροφοριακό σύστημα (στην εφαρμογή πρόκειται για 

μια βάση δεδομένων σε Microsoft Access) και είναι η εισαγωγή κωδικού, η 

τοποθέτηση εντολών και η ακύρωση εντολής.

Εισαγωγή κωδικού

Για την πρόσβαση του χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα καθώς επίσης και 

στην εφαρμογή τοποθέτησης εντολών θα πρέπει να εισάγει τον προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή του κωδικού, ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων 

από το back office σύστημα και δίνεται πρόσβαση στον χρήστη αν ο κωδικός είναι 

σωστός.
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Τοποθέτηση εντολών

Κατά την τοποθέτηση της εντολής ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα της 

εντολής. Στην συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι διάφοροι έλεγχοι που αφορούν στους 

επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν την ορθή τοποθέτηση της εντολής. 

Εφόσον η εντολή είναι συμπληρωμένη σωστά εμφανίζεται στον χρήστη για 

επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων. Στην συνέχεια τοποθετείται στο 

πληροφοριακό σύστημα για αποστολή της εντολής στο χρηματιστήριο ενώ 

παράλληλα γίνεται επιβεβαίωση της τοποθέτησης της εντολής στον χρήστη.
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Ακύρωση εντολής

Κατά την παρουσίαση των εντολών γίνεται ανάκτηση των δεδομένων από το 

Back office σύστημα, που έχουν σχέση με τις εντολές και την εξέλιξη των εντολών. 

Πέρα από την απλή παρακολούθηση ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει μια εντολή. Όταν 

ο χρήστης ακυρώσει μια εντολή, κατ’ αρχήν γίνεται επιβεβαίωση ότι η εντολή αυτή 

δεν έχει ήδη εκτελεστεί.

Εάν δεν έχει εκτελεστή η εντολή, τότε ακυρώνεται η εντολή με ενημέρωση 

του Back office συστήματος και αποστολή της ακύρωσης στο εσωτερικό ηλεκτρονικό 

σύστημα του χρηματιστηρίου. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση του επενδυτή για την

Σγήαα 3.7: Μοντέλο διαδικασίας ακύρωσης εντολήc
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3.6 Ασφαλείς συναλλαγές - Πρωτόκολλα ασφάλειας δεδομένων

Ο χώρος του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

πρέπει να κάνει βήματα προς ασφαλέστερες συναλλαγές και να εκπαιδεύσει τους 

χρήστες του διαδικτύου σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια. Η κοινωνία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου έχει κάνει σημαντικά βήματα στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων 

και προτύπων ασφαλείας τα οποία είναι αναγκαία για να γίνει το διαδίκτυο ελκυστικό 

για τον μέσο χρήστη.

Πριν από την ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλείς μεταφοράς δεδομένων, οι 

χρήστες που επιθυμούσαν ασφαλή επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έπρεπε 

χρησιμοποιήσουν λογισμικό το οποίο εφαρμόζει ασφάλεια στην μεταφορά των 

δεδομένων σε επίπεδο εφαρμογής. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι οι επικοινωνίες έπρεπε 

να προστατευθούν ρητά από τον χρήστη πριν να σταλούν κατά μήκος του διαδικτύου, 

συνήθως με την φόρμα κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού μηνύματος. Αυτή όμως η 

προσέγγιση είναι εντελώς απαράδεκτη. Μόνο όταν η ασφάλεια αναπτυχθεί σε 

εφαρμογές διαδικτύου και απαιτεί μια απολύτως ελάχιστη αλληλεπίδραση με τον 

χρήστη θα είναι αποδεκτή σε μία μαζική αγορά.

Το πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου (Secure Hypertext 

Transfer Protocol - S-HTTP), μια επέκταση του WWW πρωτοκόλλου, προσθέτει 

χαρακτηριστικά ασφάλειας κάτω από το επίπεδο της εφαρμογής. Το πρωτόκολλο 

SSL (Secure Socket Layer) αρχικά προτάθηκε και εφαρμόστηκε από την Netscape 

Communicator και στην συνέχεια υιοθετήθηκε από άλλους προμηθευτές web 

browser. To SSL λειτουργεί στο επίπεδο μεταφοράς, που σημαίνει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικές μεταφορές μέσω του διαδικτύου μεταξύ συστημάτων 

και προγραμμάτων που το υποστηρίζουν.

Οι εταιρίες Master Card International και Visa International συνεργάζονται 

για την υποστήριξη ασφαλών συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες στο διαδίκτυο. Οι 

εταιρίες που εμπλέκονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν γενικά δεσμευτεί να 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα που παράγουν.

Στο σχήμα 3.8 φαίνεται πως αυτές οι διαφορετικές λύσεις ασφάλειας 

ταιριάζουν στην αρχιτεκτονική δεδομένων του διαδικτύου. Η επιλογή Secure HTTP 

προσθέτει ασφάλεια κατευθείαν στην εφαρμογή, ενώ το SSL προσθέτει ασφάλεια σε 

ολόκληρη την ακολουθία δεδομένων μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη διότι 

λειτουργεί πάνω από το επίπεδο μεταφοράς δεδομένων. Το πρωτόκολλο Secure 

Courier και άλλα πρωτόκολλα επιπέδου συναλλαγής λειτουργούν στο επίπεδο
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μετάδοσης δεδομένων, έτσι που να μπορεί να γίνεται η μετάδοση μεταξύ των δυο 

μέρων χωρίς τον συμβιβασμό στην ασφάλεια των δεδομένων ή την αυθεντικοποίηση.

Πρωτόκολλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Electronic commerce protocols

Secure
HTTP

HTTP Άλλες
Εφαρμογές /

Secure Sockets Layer (SSL) /
Transport Control Protocol (TCP)

/
Internet Protocol (IP)

/

Σγτηια 3.8: Πρωτόκολλα Ηλεκτρονικού ειιποοίου yia το διαδίκτυο 

ίLoshin Ρ., Murphy Ρ. (1997)1

Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα και μηχανισμοί που σχεδιάστηκαν για την 

μετάδοση πληροφοριών συναλλαγής στο διαδίκτυο, και συνεχώς νέοι μηχανισμοί 

εμφανίζονται. Εντούτοις αυτά τα πρωτόκολλα πρέπει να αναπαριστούν τον τύπο των 

προτύπων που τελικά θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται η 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο.
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4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

4.1 Ανάπτυξη ευφυούς λογισμικού

Οι άνθρωποι είναι προσαρμοστικοί λύτες προβλημάτων και μπορούν να 

αντιμετωπίσουν νέες καταστάσεις και ασυνεπείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 

συνήθως λαμβάνοντας αποφάσεις βασισμένες στην κρίση τους που αποκτήθηκε από 

τις εμπειρίες. Αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει οι υπολογιστές να είναι ικανοί να 

φέρουν σε πέρας στην ηλεκτρονική κοινωνία. Η πρόκληση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

είναι να μεταφερθεί γνώση και πληροφόρηση από τους ειδικούς σε συστήματα 

υπολογιστών. Όπως οι άνθρωποι, οι υπολογιστές πρέπει να είναι βασισμένοι στην 

γνώση, προσαρμοστικοί και συνεχώς να μαθαίνουν από την εμπειρία που αποκτούν.

Η προσαρμοστικότητα, η ανάδραση και η στοχαστικότητα είναι η ουσία του 

πεδίου της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών γνωστού ως τεχνητή 

νοημοσύνη (artificial intelligence) ή κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη (distributed 

artificial intelligence). Η δυναμική και προσαρμοστική φύση τόσο των δεδομένων 

όσο και των εφαρμογών απαιτούν όπως το λογισμικό που θα δημιουργηθεί να 

διαθέτει ευφυΐα έτσι ώστε να προσαρμόζεται, να προβλέπει και να αναζητά τρόπους 

για να υποστηρίζει τους χρήστες.

Μια ανοικτή αγορά είναι ένα πολύπλοκο στοχαστικό σύστημα στο οποίο τα 

αποτελέσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν και η συμμετοχή στο σύστημα αυτό 

πρέπει να είναι απρόσκοπτη με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων. Η ανάπτυξη 

ενός λογισμικού το οποίο να μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στην 

παρακολούθηση των εξελίξεων μπορεί να επιτευχθεί σήμερα με την χρήση 

εξελιγμένων διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στην συνέχεια.

4.2 Χρησιμότητα τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες

Η πολυπλοκότητα στην λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού, οδήγησε 

στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 

Τα προγράμματα λογισμικού που αναπτύσσονται με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών 

έχουν ως κύριο στόχο την απόκτηση γνώσης από την λειτουργία του χρηματιστηρίου 

και την εφαρμογή της γνώσης αυτής για την παροχή βοήθειας στους επενδυτές.
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Λειτουργώντας σε άμεση σύνδεση (Online), ένα ευφυές σύστημα συναλλαγών 

καθοδηγεί τον συναλλασσόμενο γρήγορα με:

1. Συμβουλές για τον τύπο και τον αριθμό των τίτλων που πρέπει να πωληθούν ή να 

αγοραστούν και σε ποια τιμή.

2. Εισηγήσεις για το που να τοποθετηθεί τέλος στην διενέργεια συναλλαγών

3. Αναγνώριση ορίων διενέργειας συναλλαγών. Δηλαδή τις αποδεκτές τιμές για 

αγορά ή πώληση μετοχών.

Μέσω πολλαπλών παραθύρων τα προγράμματα βοήθειας συναλλαγών, 

μπορούν να προσφέρουν στους συναλλασσόμενους και στους διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων εικόνες για τις διάφορες όψεις της αγοράς. Ένας αριθμός των 

υπομονάδων του συστήματος παρακολουθεί την κίνηση της τιμής και του όγκου 

συναλλαγών των συγκεκριμένων τίτλων που ο χρήστης θέλει να παρακολουθεί. Η 

ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι καλύτερα να γίνεται 

μέσα από την ίδια την εταιρεία έτσι ώστε να:

1. Αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα και τις θεωρίες συναλλαγών της εταιρείας

2. Εξασφαλίζουν στενότερη συνεργασία μεταξύ front desk και back office.

3. Επιτρέπουν την εσωτερική ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

4. Προσαρμόζουν τις οργανωσιακές προοπτικές του χρηματοδοτικού οργανισμού. 

Πληροφορία και γρυιιατιστηριακά γραφεία

Η υπηρεσία, η προστιθέμενη αξία και η πληροφορία είναι στενά 

συνυφασμένες με τους οίκους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μια υπηρεσία 

περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες και με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε αυτό που λαμβάνουν οι πελάτες. Οι εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είναι σχεδόν καθαρά 

βιομηχανίες πληροφορίας. Η πληροφορία που παράγουν είναι το προϊόν τους. Ως εκ 

τούτου, μπορούμε να πούμε ότι πρόσθεση πληροφορίας σημαίνει πρόσθεση αξίας 

στην επιχείρηση.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, πλούσια πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε 

αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό δημιουργεί δυνατότητες βελτιωμένης 

υποστήριξης στις διαδικασίες λήψης απόφασης, και ταυτόχρονα θέτει προκλήσεις για 

την δημιουργία εργαλείων που να υποστηρίζουν τους χρήστες στην πρόσβαση, 

φιλτράρισμα, αποτίμηση και συγχώνευση πληροφοριών από ετερογενείς πηγές 

πληροφόρησης. Οι περισσότερες έρευνες στους ευφυείς πράκτορες πληροφοριών 

μέχρι πρόσφατα, ασχολούνταν με την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα απλό
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πράκτορα που έχει γενική γνώση και είναι ικανός να εκτελεί μια ποικιλία 

εξουσιοδοτήσεων του χρήστη για σκοπούς εύρεσης πληροφοριών. Για κάθε άντληση 

πληροφοριών που ζητά ο χρήστης, ο πράκτορας είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση 

σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων από 

αυτές.

4.3 Λογισμικό ευφυών πρακτόρων

4.3.1 Ορισμός λογισμικού ευφυών πρακτόρων

Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το 

λογισμικό ευφυών πρακτόρων (intelligent agent software). Το γεγονός αυτό είναι 

απόδειξη του διαπροσωπικού χαρακτήρα των πρακτόρων, οι οποίοι από την μια 

πλευρά αποτελούν θέμα των επιδράσεων επιστημονικών ερευνών από διαφορετικές 

κατευθύνσεις, και από την άλλη πλευρά αντανακλούν τις απαιτήσεις πρακτικών 

εφαρμογών. Σε μια προσέγγιση των πρακτόρων από το πεδίο της τεχνητής 

νοημοσύνης, υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια παρατήρησης από αυτά .που θέτονται 

από μια άλλη όψη όπως αυτή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. 

Με τον ίδιο τρόπο, οι απαιτήσεις κοινωνιολόγων διαφέρουν από τις πιο τεχνικά 

προσανατολισμένες παρατηρήσεις που γίνονται από επιστήμονες του χώρου της 

πληροφορικής.

Για αυτούς τους λόγους, οι διαφορετικοί στόχοι όλων των επιστημονικών 

θεωριών πρέπει να αναλυθούν και να συνδυασθούν με τις απαιτήσεις πρακτικών 

εφαρμογών έτσι ώστε να μορφοποιηθεί ένα συνεπές σύνολο και να επιτευχθεί ένας 

κατάλληλος ορισμός των ευφυών πρακτόρων.

Ένας πράκτορας, απαιτεί ένα συγκεκριμένο ποσό ευφυΐας για να εκτελέσει 

τους στόχους του. Συμπερασματικά, αυτό οδηγεί στους ευφυείς πράκτορες. Ένας μη 

ευφυής πράκτορας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα 

λογισμικού, διότι ακόμα και τα συνηθισμένα προγράμματα εκτελούν ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Εντούτοις μόνο η ευφυΐα επιτρέπει σε ένα πράκτορα να εκτελεί 

σε ένα μεγάλο βαθμό αυτόνομα τους στόχους του και απαιτεί παρέμβαση από τον 

χρήστη μόνο για σημαντικές αποφάσεις.

Ευφυΐα (intelligence): Ευφυΐα είναι το ποσό της μαθησιακής συμπεριφοράς 

και πιθανή ικανότητα αιτιολόγησης που μπορεί να έχει ένας πράκτορας. Στο πιο 

βασικό επίπεδο, ο πράκτορας μπορεί να ακολουθεί ένα σύνολο κανόνων που 

προκαθορίζονται από τον χρήστη. Ο πράκτορας στην συνέχεια εφαρμόζει αυτούς
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τους κανόνες για να ενεργήσει όπως ο χρήστης θέλει. Οι πιο ευφυείς πράκτορες έχουν 

ικανότητα μάθησης. Επίσης αναπτύσσουν ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον 

τους, και μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν και τις δικές τους σχέσεις με άλλους 

πράκτορες ή ακόμα να δημιουργήσουν νέους πράκτορες με περισσότερες ικανότητες.

Α/Αηλεπίόραση με το περιβάλ).ον (interactivity): Οι πράκτορες αλληλεπιδρούν 

με το περιβάλλον τους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Είναι ικανοί να 

συλλέγουν πληροφορίες για το περιβάλλον τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με 

βάση αυτές τις πληροφορίες. Επίσης πολλές φορές απαιτείται η επικοινωνία και η 

συνεργασία διαφόρων πρακτόρων μεταξύ τους για την επίτευξη ενός σκοπού. Για 

τους λόγους αυτούς, έχουν ειδικές γλώσσες επικοινωνίας και είναι ικανοί να 

συνεργάζονται με διάφορα αντικείμενα.

Αν τα δυο χαρακτηριστικά της .ευφυΐας και της αλληλεπίδρασης 

ολοκληρωθούν σε ένα ορισμό οι ευφυείς πράκτορες ορίζονται σαν προγράμματα 

λογισμικού που μπορούν να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους για τους χρήστες. 

Κατέχουν ένα βαθμό ευφυΐας που τους επιτρέπει να εκτελούν μέρη των στόχων τους 

αυτόνομα καθώς επίσης και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε ένα χρήσιμο 

και αποδοτικό τρόπο.

Ο ορισμός αυτός παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής σε ένα αριθμό 

διαφορετικών σεναρίων για εφαρμογές λογισμικού ευφυών πρακτόρων. Με βάση την 

γενικό σκοπό του πράκτορα στην σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν ξεχωριστές 

διαφοροποιήσεις. Γίνεται αναφορά σε κατηγορίες διαφοροποίησης όπως 

πληροφοριακών πρακτόρων, πρακτόρων συνεργασίας και συναλλακτικών πρακτόρων 

[Zamekow R. 1998], συνεργασίας, διεπαφής, κινητούς, πληροφοριών / διαδικτύου, 

ανάδρασης, υβριδικούς και έξυπνους πράκτορες [Nwana 1996], και διεπαφής, 

σκοπού και πληροφοριακών πρακτόρων [Sycara 1996].

4.3.2 Χαρακτηριστικά ευφυών πρακτόρων

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί η ευφυΐα και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

αποτελούν ουσιαστικής σημασίας χαρακτηριστικά για το λογισμικό των πρακτόρων. 

Πέραν από αυτήν την γενική διατύπωση παρακάτω αναλύονται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των ευφυών πρακτόρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

είναι απαραίτητο κάθε πράκτορας να διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά. Πράκτορες 

μικρότερης πολυπλοκότητας έχουν λιγότερα χαρακτηριστικά από πράκτορες 

μεγαλύτερης πολυπλοκότητας. Τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων δύναται να 

ομαδοποιηθούν σε δυο σύνολα εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών.
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Εσωτερικά γαρακτποιστικά

Εσωτερικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που αφορούν στην εσωτερική δομή του 

πράκτορα δηλαδή ιδιότητες που καθορίζουν τις ενέργειες μέσα στον πράκτορα. Τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ικανότητα της αιτιολόγησης / 

μάθησης, ανάδρασης, αυτονομίας και προσανατολισμού σε στόχο.

Αιτιολόγηση / Μό.θηση (reasoning / learning): Η ικανότητα της αιτιολόγησης 

είναι ουσιαστικής σημασίας για ένα πράκτορα. Οι δυνάμεις αιτιολόγησης του 

πράκτορα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό ορθολογισμού. Ένας πράκτορας 

ενεργεί ορθολογιστικά όταν οι ενέργειες του τον φέρνουν πιο κοντά στην 

ικανοποίηση του γενικού στόχου ή ενός υποστόχου. Συνεπώς, ορθολογιστικές 

διεργασίες απαιτούν την ύπαρξη ενός συστήματος στόχου. Κλασικές προσεγγίσεις 

τεχνητής νοημοσύνης, όπο>ς συστήματα βασισμένα σε κανόνες, συστήματα 

βασισμένα στην γνώση και νευρωνικά δίκτυα, ταιριάζουν στην εφαρμογή 

ορθολογιστικής προσέγγισης στους πράκτορες.

Ανάδραση (reactivity): 11 ανάδραση προσδιορίζει την ικανότητα του πράκτορα 

να αλληλεπιδρά και να ενεργεί κατάλληλα σε επιρροές ή πληροφορίες που λαμβάνει 

από το περιβάλλον (Το περιβάλλον ενός πράκτορα απαρτίζεται από τους χρήστες, 

άλλους πράκτορες και πηγές πληροφοριών). Ο πράκτορας πρέπει να έχει 

κατάλληλους αισθητήρες ή να έχει δικό του εσωτερικό μοντέλο του περιβάλλοντος 

έτσι ώστε να είναι ικανός να ενεργεί σε αλλαγές του περιβάλλοντος.

Αυτονομία (autonomy)'. Για κάθε βήμα που κάνει ένας πράκτορας δεν 

χρειάζεται πρώτα να έχει την έγκριση του χρήστη ή άλλου πράκτορα, αλλά είναι 

ικανός να ενεργεί μόνος του. Τις περισσότερες φορές ο χρήστης καθορίζει τον βαθμό 

αυτονομίας που θα έχει ο πράκτορας. Για να έχει αυτόνομη συμπεριφορά ο 

πράκτορας, πρέπει να έχει τόσο έλεγχο στις πράξεις του όσο και στην εσωτερική του 

κατάσταση, και επίσης να του παρέχονται οι πόροι αυτοί καθώς και οι ικανότητες για 

να εκτελεί τους στόχους του.

Προσανατολισμός σι: στόχους (target orientation)·. Πρέπει να καθοριστεί 

αρκετά καλά ο στόχος που Οα έχει ο πράκτορας ή ακόμα ένα πολύπλοκο σύστημα 

στόχων. Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του, απαιτείται ένα πιο λεπτομερές 

σύστημα στόχων που δεν Οα απαρτίζεται από ένα συνολικό στόχο αλλά θα 

περιέχονται επίσης και κάποιοι υποστοχοι.
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Χαρακτηριστικά όπως η ανάδραση, η μάθηση, η αυτονομία του πράκτορα και 

η ικανότητα συνεργασίας καθορίζουν τον βαθμό ευφυΐας του συγκεκριμένου 

πράκτορα.

Εξωτερικά γαρακτηριστικά

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν όλα εκείνα που επηρεάζουν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των πρακτόρων και του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Οι ικανότητες αυτές αφορούν στην επικοινωνία ή συνεργασία 

των πρακτόρων και την κινητικότητα.

Επικοινωνία / συνεργασία (communication / cooperation): Ένας πράκτορας 

χρησιμοποιεί την ικανότητα επικοινωνίας για να διενεργεί επαφές με το περιβάλλον 

του. Η επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων γίνεται μέσω κοινής γλώσσας 

επικοινωνίας και πρότυπων πρωτοκόλλων. Ο πράκτορας είναι εφοδιασμένος με ένα 

καθορισμένο εύρος ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των 

πρακτόρων, επιτρέπει την επίτευξη καλύτερων λύσεων για πολύπλοκους στόχους που 

υπερβαίνουν τις ικανότητες ενός μόνο πράκτορα.

Κινητικότητα (mobility): Η κινητικότητα αφορά την ικανότητα των πρακτόρων 

να πλοηγούνται μέσα σε ένα ηλεκτρονικό επικοινωνιακό δίκτυο. Κινητικοί πράκτορες 

είναι ικανοί να περιπλανούνται από έναν υπολογιστή σε ένα άλλο. Αντίθετα οι 

στατικοί πράκτορες βρίσκονται καθηλωμένοι σε έναν υπολογιστή. Ένας κινητικός 

πράκτορας για την εκπλήρωση του στόχου του μπορεί ο ίδιος να μετακινηθεί σε έναν 

άλλο υπολογιστή και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει αντί να στείλει μια σειρά 

μηνυμάτων και να περιμένει απάντηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώσει τον 

φόρτο του δικτύου. Οι κινητικοί πράκτορες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις κατά την 

λειτουργία τους, σε ότι αφορά σε θέματα ασφάλειας μυστικότητας δεδομένων και 

διαχείρισης.

Με βάση τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των πρακτόρων μπορεί να γίνει 

κατηγοριοποίηση των διαφόρων συστημάτων πρακτόρων. Ανάλογα με τον βαθμό 

ευφυΐας του πράκτορα διακρίνονται σε απλά και πολύπλοκα συστήματα. Απλοί 

πράκτορες έχουν μόνο ένα περιορισμένο ποσό ευφυΐας ενώ οι πολύπλοκοι πράκτορες 

δείχνουν μια συμπεριφορά υψηλής ευφυΐας.

Διακρίσεις Συστηιιάτων Πρακτόρων

Α) Με βάση την κινητικότητα που διακρίνει τον πράκτορα υπάρχουν τα 

στατικά συστήματα πρακτόρων τα οποία δρουν σε συγκεκριμένο υπολογιστή και τα
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κινητικά συστήματα πρακτόρων. Μέσα στο κριτήριο της κινητικότητας μπορεί να 

διαφοροποιηθούν δυο τύποι κινητικών πρακτόρων: κινητά κείμενα (Mobile scripts) 

και κινητά αντικείμενα (Mobile objects). Τα κινητά κείμενα στέλνονται σε άλλο 

υπολογιστή πριν από την εκτέλεση τους. Αντίθετα, κινητά αντικείμενα μπορεί να 

αλλάξουν την θέση τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσής τους. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μετακινείται μόνο το αντικείμενο αλλά 

επίσης η τρέχουσα κατάσταση του και το περιβάλλον του συστήματος.

Β) Ιδιαίτερη διάκριση γίνεται για συστήματα που εφαρμόζουν ένα απλό 

πράκτορα και συστήματα πολύ - πρακτόρων. Ο απλός πράκτορας κινείται σε ένα 

περιβάλλον που δεν υπάρχουν άλλοι πράκτορες. Οι απλοί πράκτορες έχουν επαφή 

μόνο με τον χρήστη τους και τις πηγές πληροφόρησης, όπως βάσεις δεδομένων. 

Αντίθετα, τα συστήματα πολύ - πρακτόρων αποτελούνται από ένα αριθμό πρακτόρων 

που επικοινωνούν ή ακόμα συνεργάζονται μεταξύ τους.

4.4 Ασαφής λογική - Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα - Γενετικοί αλγόριθμοι στους 

Πράκτορες

Με βάση το γεγονός ότι ο χώρος του χρηματιστηρίου δεν διακατέχεται από 

σταθερή κατάσταση, αλλά αντίθετα διέπεται από αβεβαιότητα, αυτό που χρειάζεται 

είναι πράκτορες βασισμένοι στην γνώση οι οποίοι να μπορούν να αιτιολογούν κάτω 

από συνθήκες αβεβαιότητας. Για την επίτευξη αυτού του είδους των πρακτόρων είναι 

αναγκαία η εφαρμογή μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης όπως ασαφής λογική, 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και γενετικοί αλγόριθμοι.

4.4.1 Ασαφής λογική (Fuzzy Logic)

Αν ένας πράκτορας χρειάζεται να ενεργήσει με ανακριβή και ημιτελή 

πληροφορία ή ποιοτικές μεταβλητές, θα πρέπει να εφαρμόσει ασαφή λογική. Τα 

ασαφή συστήματα εκτείνονται της Boolean λογικής έτσι ώστε να χειρίζονται βαθμούς 

αλήθειας οι οποίοι να βρίσκονται ανάμεσα στο απόλυτα σωστό και στο απόλυτα 

λάθος. Για παράδειγμα η μεταβλητή ‘κίνδυνος’ της οποίας οι ποιοτικές τιμές είναι 

‘χαμηλός’, ‘μέσος’ και ‘υψηλός’. Τέτοια ασαφή όρια είναι αρκετά συνηθισμένα στον 

χώρο των χρηματοοικονομικών. Τα ασαφή συστήματα επιτρέπουν το κτίσιμο ευφυών 

πρακτόρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση 

επιχειρηματικών διαδικασιών, προγραμματισμό, σχεδιασμό και πρόβλεψη.
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4.4.2 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks)

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, συνθέτονται από ομάδες ή επίπεδα 

αλληλοσυνδεδεμένων στοιχείων επεξεργασίας, ανάλογα με ιούς νευρώνες του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο κάθε νευρώνας έχει μια ή περισσότερες εισόδους και μία 

έξοδο και χρησιμοποιεί το σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων για την παραγωγή 

μίας τιμής εξόδου ή όχι - καθορίζοντας εάν ο νευρώνας πυροδοτείται ή όχι. Αυτό που 

είναι σημαντικό δεν είναι ο απλός νευρώνας αλλά ομάδες αυτών των οποίων τα 

αρχικά βάρη θέτονται σε αρχικές τιμές. Οι είσοδοι εφαρμόζονται, και συγκρίνονται οι 

έξοδοι με κάποια αποτελέσματα στόχους. Η διαφορά μεταξύ των εξόδων και των 

επιθυμητών στόχων είναι τα λάθη. Στην συνέχεια τα βάρη μηδενίζονται και η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την επίτευξη του στόχου. Ο μηδενισμός στα βάρη 

γίνεται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων και η προς τα πίσω διάδοση των λαθών 

μέσω του δικτύου παρέχει ανατροφοδότηση η οποία μπορεί να ‘εκπαιδεύσει’ το 

δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο οργανώνει τον εαυτό του, και μαθαίνει.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα αγοράς πραγματικού χρόνου ή ημιτελή ιστορικά 

δεδομένα, ένα νευρωνικά δίκτυο μπορεί να εκπαιδεύσει τον εαυτό του, να μάθει 

υποδείγματα τα οποία οδηγούν σε κρίσιμες συνθήκες αγοράς, να προβλέψει τάσεις 

και να καταστήσει ικανούς τους πράκτορες να βελτιώσουν την απόδοση τους.

4.4.3 Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms)

Εξελικτικές υπολογιστικές τεχνικές μπορούν να δώσουν στους πράκτορες την 

ικανότητα να αναπτύξουν την συμπεριφορά και απόδοση τους σε περιβάλλοντα όπου 

οι συνθήκες διαμορφώνονται με δυναμικό τρόπο όπως σε μια χρηματιστηριακή 

αγορά αξιών. Τεχνικές όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι αναπτύσσουν διαδικασίες 

λογισμικού μέσω προσομοιώσεων περιορισμένων από τους νόμους της 

αναπαραγωγής (reproduction), φυσικής επιλογής (natural selection) και μετάλλαξης 

(mutation). Εξατομικευμένοι υπολογισμοί οι οποίοι αποδεικνύονται ανίκανοι να 

οδηγήσουν στην επιθυμητή κατάσταση, εξαλείφονται μέσω μιας διαδικασίας φυσικής 

επιλογής.

Οι εξελικτικές αυτές τεχνικές είναι κατάλληλες για προβλήματα 

βελτιστοποίησης και είναι σχετικές με καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν πολλές 

μεταβλητές που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές 

λύσεις σε ένα πρόβλημα. Οι ευφυείς πράκτορες που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές 

μπορούν να παράγουν βέλτιστες λύσεις μεταξύ όλων των πιθανών λύσεων ενός 

προβλήματος.
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4.5 Τεχνολογίες ευφυών πρακτόρων στην διαχείριση χαρτοφυλακίου

Μια διαδικασία στην εταιρεία μπορεί να αποτελείται από ένα σύνολο 

πρακτόρων που παράγουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτοματοποιώντας την 

λειτουργία της εταιρείας με τεχνητούς πράκτορες θα έχει ιδιαίτερα θετικό 

αποτέλεσμα στην αποτελεσματική υιοθέτηση νέων τεχνολογικών μεθόδων από την 

επιχείρηση. Αυτό οδηγεί στην δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος πιο 

εύκαμπτου και πιο αποτελεσματικού με λιγότερο κόστος. Η δομημένη σύνθεση της 

χρηματοοικονομικής εταιρείας και οι καθορισμένοι ρόλοι των ανθρώπων ευνοούν την 

ανάπτυξη των πρακτόρων. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία οδηγείται σε μια 

αυτοματοποίηση υψηλότερου επιπέδου με σημαντικά πλεονεκτήματα στην διοίκηση 

και λειτουργία της επιχείρησης.

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία για μια 

χρηματοοικονομική εταιρεία. Ο κύριος στόχος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπως 

αναφέρεται και στο πεδίο ορισμού από την μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίου 

[Markowitz, (1991)], είναι να παρέχει το καλύτερο δυνατό ποσοστό απόδοσης για ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου, ή αντίστροφα, να επιτύχει ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό απόδοσης με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Η ανεκτικότητα στον κίνδυνο 

είναι ένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν τον χρήστη του συστήματος. Άλλα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς στόχους του χρήστη 

(μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση, αποταμίευση για ένα σπίτι κ.λ.π.) και 

την φορολογική κατάσταση του χρήστη. Στην τρέχουσα πρακτική, η διαχείριση 

χαρτοφυλακίου γίνεται από επενδυτικούς οίκους που απασχολούν ομάδες ειδικών για 

την εύρεση, φιλτράρισμα και αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών. Η τρέχουσα 

πρακτική καθώς καν οι μελέτες επιστημόνων λογισμικού, παρακινούν την ανάπτυξη 

μιας αρχιτεκτονικής συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων.

Η παρακολούθηση χαρτοφυλακίου αφορά στην συνεχή, καθημερινή 

προμήθεια μιας ενημερωμένης χρηματοοικονομικής εικόνας ενός συγκεκριμένου 

συνόλου τίτλων. Μια προσέγγιση συστήματος πολλαπλών πρακτόρων είναι 

απαραίτητη για την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, διότι οι πολλαπλοί έλεγχοι που 

απαιτούνται αποτελούν ένα φυσικό ταίριασμα των κατανεμημένων και 

μεταβαλλόμενων βασικών πηγών δεδομένων και ειδήσεων που επηρεάζουν την 

υψηλού επιπέδου διαδικασία επεξεργασία απόφασης. Ένα σύστημα πολλαπλών 

πρακτόρων μπορεί πιο εύκολα να διαχειριστεί την αναζήτηση και την ανταπόκριση 

για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time), που μπορούν να εμφανιστούν
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ξαφνικά ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό πηγών πληροφόρησης. Επιπλέον, ένα 

σύστημα πολλαπλών πρακτόρων παρέχει μια χαρτογράφηση πολλαπλών τύπων 

απόψεων ειδικών, που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της λήψης απόφασης για την 

αγορά και πώληση τίτλων.

Ο συνολικός στόχος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μπορεί να διακριθεί σε 

αρκετούς άλλους υποστόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν την εξαγωγή (ή μάθηση) 

πληροφοριών του προφίλ ενός χρήστη, συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αρχική 

κατάσταση των μετοχών του χρήστη, και την εισήγηση και παρακολούθηση της 

ανακατανομής για να επιτευχθούν οι στόχοι του χρήστη. Καθώς ο χρόνος περνά, οι 

αξίες στο χαρτοφυλάκιο δεν θα ικανοποιούν πλέον τις ανάγκες του χρήστη (και οι 

ανάγκες αυτές μπορούν επίσης να αλλάζουν). Το αρχικό αυτό σύστημα εστιάζεται σε 

αυτή την συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών επιλογής των μετοχών.

Ο στόχος της παρακολούθησης ξεχωριστών αξιών του χαρτοφυλακίου, 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη σε μια ποικιλία ταυτόχρονων στόχων, όπως 

παρακολούθηση μιας αξίας που αποκτήθηκε πρόσφατα (πρέπει να συνεχίσουμε τη 

διακράτηση; Να πωληθεί εν μέρει ή ολικώς;), ή παρακολούθηση της αγοράς ή της 

πώλησης μιας αξίας. Η αγορά και η πώληση σε αυτό το ψηλό επίπεδο δεν είναι 

στιγμιαίες συναλλαγές, αλλά απαιτούν επίσης προσεκτική παρακολούθηση και 

σχεδίασμά της εκτέλεσης.

Για παράδειγμα υποθέτουμε ότι στην διαδικασία της παρακολούθησης το 

σύστημα εισηγείται την πώληση ενός τίτλου. Ο τρόπος με τον οποίο θα πωληθεί θα 

καθοριστεί εν μέρει από τα αίτια πώλησης της συγκεκριμένης μετοχής - ίσως η 

μετοχή δεν αποδίδει όσο απαιτείται από τον ρόλο που διαδραματίζει στο μίγμα 

κατανομής του χαρτοφυλακίου αξιών. Ίσως αποδίδει καλά, υπάρχει όμως μια 

πιθανότητα ότι η μετοχή έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Σε αυτή την δεύτερη 

περίπτωση, είναι καλύτερα να μην πωληθούν όλες οι μετοχές του συγκεκριμένου 

τίτλου αμέσως αλλά να πωληθούν σε φάσεις και να τοποθετηθούν οι κατάλληλες 

στάσιμες εντολές για να προστατεύσουν τον χρήστη από μια ξαφνική πτώση (ενώ 

ταυτόχρονα αποφεύγει τον φόβο για απλές ημερήσιες διακυμάνσεις της τιμής). Γι' 

αυτό ο στόχος για την πώληση ενός τίτλου δεν είναι μια απλή διαδικασία μιας σειράς 

πράξεων, αλλά απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και παρακολούθηση αυτού του 

σχεδίου καθώς εκτελείται, για μια εκτεταμένη διάρκεια χρόνου.
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Έμπειρα συστηιιατα στην ανάλυση του προφίλ των πελατών

Ο κάθε πελάτης του χρηματιστηριακού οργανισμού έχει ένα ιδιαίτερο προφίλ 

το οποίο μπορεί να χαρτογραφηθεί σε ένα επενδυτικό περίγραμμα που να 

αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες του πελάτη, τα κριτήρια και την πορεία του. Ο 

αναλυτής προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή τίτλων καθώς και για την 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου του πελάτη. Ένα έμπειρο σύστημα θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί για τον σκοπό αυτό. Μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτικό σύμβουλο να 

επαληθεύσει την άποψη του πελάτη για την επιλογή και διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου μέσω ενός καλά διαμορφωμένου συνόλου περιορισμών. Αυτό το 

πρόγραμμα είναι δομημένο και μπορεί εύκολα να το διαχειριστεί ένας υπολογιστής.

Ένας αναλυτής προφίλ βασίζεται στην προϋπόθεση ότι για την 

αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός πελάτη, η επενδυτική εταιρεία 

πρέπει να γνωρίζει το προφίλ του πελάτη της με λεπτομέρεια. Μέσω του υπολογιστή, 

μπορεί να διεξαχθεί ένας διάλογος μεταξύ του πελάτη και του διαχειριστή 

λογαριασμών, ο οποίος να οδηγήσει σε κανόνες (οι οποίοι να αποθηκευτούν σε μια 

βάση δεδομένων) που να συνθέτουν τον τρόπο απόφασης που διαμορφώνει το 

επενδυτικό περίγραμμα του πελάτη. Στο ερωτηματολόγιο, μέσω αλληλεπίδρασης, 

γίνεται ένας αριθμός ερωτήσεων με σκοπό την επιβεβαίωση των απαντήσεων ως προς 

την συνέπεια τους. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά τον επενδυτικό σύμβουλο στο να 

παρακολουθεί συστηματικά τις απαντήσεις του πελάτη στις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά, 

για παράδειγμα, την ηλικία του επενδυτή, την προσδοκία της επένδυσης (αισιόδοξη, 

αδιάφορη, απαισιόδοξη), επίπεδο εισοδημάτων, οικογενειακές και άλλες οικονομικές 

υποχρεώσεις, συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά σχέδια, απαιτήσεις σε ρευστό και 

ποσοστό της καθαρής αξίας για επένδυση. Άλλες ερωτήσεις που μπορεί να 

υποβληθούν από το έμπειρο σύστημα αφορούν τα εισοδήματα του πελάτη σε 

αντιδιαστολή με τις επιλογές του για κεφαλαιουχικά κέρδη (υψηλού, μεσαίου, 

χαμηλού κινδύνου), το προφίλ του τύπου και του χρόνου άλλων επενδύσεων. Από 

αυτές τις απαντήσεις, μπορεί να κατασκευαστεί ένα περίγραμμα του πελάτη.

Βασισμένο σε αυτές τις εισροές, εκφρασμένες σε κανόνες έμπειρου 

συστήματος, ο υπολογιστής μπορεί να φιλτράρει την λίστα των επενδύσεων και να 

βοηθήσει στην κατασκευή του χαρτοφυλακίου. Ο υπολογιστής δεν χρειάζεται να 

δημιουργεί υποχρεωτικά συστάσεις για πώληση εάν στο χαρτοφυλάκιο υπάρχουν 

τίτλοι που παραβιάζουν τα φίλτρα του προφίλ. Άλλες υπομονάδες της εφαρμογής 

μπορούν να ενεργούν ως βοηθοί σε άμεση σύνδεση στον διαχειριστή του
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χαρτοφυλακίου. Ο στόχος της εφαρμογής του αναλυτή προφίλ είναι να 

αντικατοπτρίζει επακριβώς τους κανόνες που καθορίζουν την επενδυτική πολιτική 

του πελάτη.

Σε ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επενδύσεων περισσότερες υπομονάδες 

είναι απαραίτητες για να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς, επιλογή και 

μεγιστοποίηση. Οι εισροές, για παράδειγμα, προέρχονται από το τμήμα έρευνας, 

οικονομολόγους, αναλυτές ασφαλειών και άλλες πηγές. Αλλά η απόφαση για το ποια 

επένδυση να προταθεί καθορίζεται, για παράδειγμα, από το αν ο πελάτης είναι 

προσανατολισμένος στα εισοδήματα και παίρνει μικρότερο κίνδυνο, ή αν είναι 

προσανατολισμένος στα κεφαλαιουχικά κέρδη δηλαδή για μεγαλύτερη ανάπτυξη 

αλλά παράλληλα και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Με βάση τις επιθυμίες και τις συστάσεις του πελάτη, όπως επίσης και τις 

εισροές της αγοράς, ένα έμπειρο σύστημα μπορεί να παράγει ή να αποτιμά ένα 

χαρτοφυλάκιο στόχο για κάθε πελάτη. Αφού εξετάσει την σύνθεση του τρέχοντος 

χαρτοφυλακίου με το χαρτοφυλάκιο στόχο, το σύστημα κάνει τις εισηγήσεις του και 

παρέχει την απαραίτητη υποδομή για πειραματισμό και βελτιστοποίηση. Επιπλέον η 

διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με τον πελάτη να παρακολουθεί την εξέλιξη από τον 

δικό του χώρο. Ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί την αρχική κατάσταση του 

χαρτοφυλακίου του, τις επιλεγμένες συναλλαγές και την επιθυμητή κατάσταση η 

οποία είναι και ο στόχος. Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων με φιλικό τρόπο, 

διευκολύνει τον πελάτη στο να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει τις 

συστάσεις του έμπειρου συστήματος.

4.6 Ασαφής λογική στην υποστήριξη της λήψης απόφασης για αγορά / πώληση 

μετοχών

Όπως διαπιστώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα για την ακριβή και 

γρήγορη λήψη απόφασης, απαιτείται εξειδικευμένη άποψη συμβούλου, στα πλαίσια 

μιας συμφωνημένης διαδικασίας που δύναται να κωδικοποιηθεί με κανόνες. Αυτοί οι 

κανόνες μπορεί να είναι μαθηματικά εκφρασμένοι. Η εφαρμογή τους απαιτεί 

πρόσβαση σε μια εκτενή βάση δεδομένων.

Με βάση αυτή την λογική η εταιρεία Yamaichi Securities έχει αναπτύξει ένα 

ολοκληρωμένο έμπειρο σύστημα (Integrative Expert System) το οποίο παρέχει στους 

χρήστες συμβουλές για επενδύσεις στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας. Οι κανόνες του 

συστήματος, αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τις
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εταιρείες από τους αναλυτές, αλλά επίσης και τον τρόπο διεξαγωγής των επενδύσεων 

σε μετοχές που έχει οικοδομηθεί με εμπειρία χρόνων. Τα στοιχεία κλειδιά του 

παραπάνω συστήματος είναι ένα σύστημα προειδοποίησης και μια διαδικασία 

συλλογισμού.

Η χρησιμότητα του συστήματος προειδοποίησης είναι να δίνει σήματα αγοράς 

ή πώλησης όταν εντοπίζονται σημάδια αλλαγής στην αγορά. Η υπομονάδα αυτή 

ομαδοποιεί όλες τις εταιρείες που υπάρχουν στην λίστα του Χρηματιστηρίου Αξιών 

του Τόκιο, σε 65 κλάδους επιχειρήσεων και λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία της 

κάθε επιχείρησης σε μακροοικονομικούς δείκτες. Μια εταιρεία και οι αξίες της 

μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους με το βάρος στον κάθε κλάδο να 

καθορίζεται από το μέγεθος πωλήσεων. Το μοντέλο δουλεύει σε άμεση σύνδεση και 

έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν τις τελευταίες τιμές των μετοχών 

όπως και οικονομικά και επιχειρησιακά στατιστικά δεδομένα. Η διαδικασία 

συλλογισμού εφαρμόζει κανόνες ασαφούς λογικής, μέχρι τα τελευταία δεδομένα που 

είναι διαθέσιμα,, περιλαμβανόμενων προβλέψεων για τη μελλοντική τάση της αγοράς. 

Το σχήμα 4.1 χρησιμοποιεί το παράδειγμα ταξινόμησης αγοράς / πώλησης για να 

δείξει την μέθοδο αυτής της ασαφούς λογικής.

Για απλοποίηση γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχουν μόνο δύο κανόνες: Ο ένας 

είναι να γίνει πώληση όταν αναλογία τιμής / εσόδων ενός συγκεκριμένου τίτλου είναι 

ψηλή, ο άλλος να γίνει πώληση όταν υπάρχει σημαντική απόκλιση της τιμής του 

τίτλου από ένα συγκεκριμένο κινούμενο μέσο. Η κάθε αξία μπορεί να έχει αρκετά 

σήματα βαθμών αγοράς / πώλησης, εξαρτώμενα από το σε πόσους βιομηχανικούς 

κλάδους ανήκει. Σε αυτό το μοντέλο, οι βαθμοί που δίνονται σε ένα τίτλο είναι 

σταθμισμένοι μέσοι που καθορίζονται ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων από τον 

κλάδο. Ο όγκος των συναλλαγών δημιουργείται με την μέθοδο της βαρύτητας. 

Πρώτα, το ύψος του κάθε μέλους συνάρτησης πολυγώνου προσαρμόζεται στον βαθμό 

του σήματος. Στην συνέχεια τα κέντρα βάρους αυτών των πολυγώνων σταθμίζονται 

από την περιοχή τους και το σταθμισμένο κέντρο βάρους χρησιμοποιείται για τον 

προτεινόμενο όγκο συναλλαγών. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ασαφούς λογικής 

παρουσιάζεται σε ραβδωτά διαγράμματα για τον κάθε τίτλο. Το κάθε διάγραμμα 

αντικατοπτρίζει μόνο τιμές βαθμού και όγκου πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα που 

θα πυροδοτήσουν μια προειδοποίηση. Αυτό το διάγραμμα είναι χρήσιμο στο να 

καθορίζει ποιος κανόνας είχε ως αποτέλεσμα τον βαθμό που δόθηκε σε ένα τίτλο.
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Αναλογία τιμής- 
εσόδων

Απόκλιση τιμής από τον Σήμα για πώληση 
κινούμενο μέσο

Σήμα για αγορά

Προτεινόμενος όγκος 
συναλλαγών

Zynua 4.1: Διαδικασία αιτιολόγησης ασαφούς λογικής στην υποστήριξη 

ayoodc / πώλησηα αετογών [Chora fas D. Ν. (1992)1 

Τα τμήματα Έάν...τότε’ (“If...then”) των κανόνων λαμβάνουν υπόψη τον 

συγκεκριμένο κλάδο και τον συγκεκριμένο τίτλο. Οι κανόνες ενσωματώνουν πρότυπα 

με τα οποία τα σήματα αγοράς / πώλησης για τον κάθε τίτλο μπορούν να δοθούν σαν 

αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς. Αυτοί οι κανόνες έχουν καθοριστεί από μια δια- 

εταιρική ομάδα μελέτης των κανόνων. Επίσης πέραν από τις βασικές αριθμητικές 

λειτουργίες, το σύστημα της Yamaichi έχει σχεδιαστεί με τις δικές του λειτουργίες 

επεξεργασίας δεδομένων, όπως για παράδειγμα, κινούμενους μέσους, καθυστερήσεις 

και αστάθεια.
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Οι κανόνες του συστήματος λειτουργούν σε τέσσερα επίπεδα σύμφωνα με την 

δομή του μοντέλου. Οι μακροκανόνες υποδηλώνουν πρότυπα για συνολικά 

οικονομικά μεγέθη και τάσεις της αγοράς σε επιλεγμένους κλάδους και αξίες. 

Χρησιμοποιούν μεταβλητές όπως τιμές αγαθών και τάσεις των επιτοκίων. Οι κανόνες 

του κλάδου υποδηλώνουν μια αναφορά για κάθε οικονομικό δείκτη σχετικό με τον 

κλάδο. Βοηθούν στο να καθοριστεί, για παράδειγμα, εάν ο κλάδος κατασκευών 

πρέπει να επιλεχθεί για συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης από το ξεκίνημα της 

χρηματιστηριακής ημέρας. Οι μικροκανόνες είναι χρήσιμοι στην ανάπτυξη προτύπων 

για την επιλογή ξεχωριστών τίτλων χωρίς αναφορά σε δεδομένα του κλάδου. 

Μπορούν να περιγραφούν χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως τιμή αξίας, απόκλιση 

από τον κινούμενο μέσο και αστάθεια αγοράς. Ξεχωριστοί κανόνες χαρτογραφούν τις 

προτιμήσεις των ατόμων και αντανακλούν τους επενδυτικούς περιορισμούς που 

τέθηκαν από τον επενδυτή ή από νομικές αρχές. Αυτοί αποτελούν τους εξωγενείς 

παράγοντες. Η ασαφής λογική εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε επίπεδο. Διαδοχικά, 

χρησιμοποιείται ένας σταθμισμένος μέσος για τα επακόλουθα σήματα αγοράς / 

πώλησης. Τα σχετικά βάρη αναπαριστούν μια συγκεκριμένη όψη της αγοράς. Για 

παράδειγμα, αν ο επενδυτής θεωρεί την αγορά σαν μια αγορά που καθοδηγείται από 

τα κέρδη, τότε αυξάνεται το βάρος για τους μικροκανόνες. Αν ο επενδυτής πιστεύει 

ότι η αγορά καθοδηγείται από την διαθεσιμότητα ρευστού κεφαλαίου, τότε αυξάνεται 

το βάρος για τους μακροκανόνες. Ένα υποσύστημα διαχείρισης κανόνων είναι ικανό 

να αναλύει την δομή και την ευαισθησία των κανόνων, όπως επίσης και να καταχωρεί 

τους κανόνες. Η δομή των κανόνων μπορεί να αποτιμηθεί καθορίζοντας την συνέπεια 

των κανόνων που διαχειρίζονται τα σήματα αγοράς / πώλησης. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω ισορροπίας. Η ευαισθησία των κανόνων εκτιμάται καθορίζοντας τις συνέπειες 

της αλλαγής ενός κανόνα στο σήμα αγοράς / πώλησης. Ο στόχος είναι να δουλεύει το 

έμπειρο σύστημα πιο αποδοτικά.

Εφόσον έχει κτιστεί μια τέτοια σύνθετη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

όχι μόνο για την αποτίμηση νέων επενδύσεων αλλά επίσης για την περιοδική κριτική 

των χαρτοφυλακίων για την βελτίωση της απόδοσης τους. Βελτιώσεις στην σύνθεση 

του χαρτοφυλακίου γίνονται με το έμπειρο σύστημα να κάνει τεκμηριωμένες 

εισηγήσεις για μετακινήσεις επενδύσεων. Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης αυτής 

της φύσης κάνουν εφικτή την γενική επισκόπηση του χαρτοφυλακίου με την 

αποτίμηση απλών αξιών. Κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου έχει μια απόδοση, 

διάρκεια, αστάθεια και υπόδειγμα ροής μετρητών. Το έμπειρο σύστημα επίσης βοηθά
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στην βελτιστοποίηση της απόδοσης σε ένα χαρτοφυλάκιο, που υποβάλλεται σε 

συγκεκριμένους περιορισμούς, χρησιμοποιώντας σχετικά απλούς κανόνες ασαφούς 

λογικής.

4.7 Μοντέλο συστήματος υποστήριξης συναλλαγών

Τα διάφορα μοντέλα διοικήσεως βασισμένα στην επεξεργασία δεδομένων που 

αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες, έχουν απαξιωθεί. Η νέα αρχιτεκτονική 

προσέγγιση εστιάζεται στον τελικό χρήστη και δίνει έμφαση όχι μόνο στην 

πληροφορία, αλλά και στη γνώση. Σήμερα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών ενός 

χρηματιστηριακού γραφείου είναι να προσφέρει ένα εύρος συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε, έμπειρα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν για 

τον σκοπό αυτό μέσα από την ίδια την εταιρεία. Αυτό απαιτεί να έχει η εταιρεία το 

κατάλληλο προσωπικό που να αποτελείται από ειδικούς στην τεχνολογία 

πληροφορικής (information technology) και άτομα με προηγούμενη εμπειρία στις 

επενδύσεις έτσι ώστε το έμπειρο σύστημα να αναπτυχθεί στα πρότυπα της ίδιας της 

εταιρείας.

Η εταιρεία ΖΕΤΑ, η οποία δραστηριοποιείται σε πραγματικού χρόνου βοήθεια 

στις συναλλαγές, εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων βασισμένων στην γνώση σε μια 

σειρά πραγματικού χρόνου δεδομένων αγοράς (περιλαμβανόμενων τιμών αξιών, 

όγκων συναλλαγών και δεικτών αγοράς) [Chorafas Ν.(1992)]. Οι κανόνες στο 

έμπειρο σύστημα της ΖΕΤΑ χαρτογραφούν μια στρατηγική που εντοπίζει τις αξίες 

που κινούνται αντίθετα από την γενική κίνηση του κλάδου στον οποίο ανήκουν. 

Σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος, οι κινήσεις των αξιών πρέπει να είναι σε 

μεγάλο όγκο για να θεωρούνται σημαντικές. Το σύστημα παρακολουθεί τις αλλαγές 

στις τιμές τόσο στο άμεσο παρελθόν (μερικά λεπτά) όσο και από την αρχή της 

χρηματιστηριακής ημέρας. Όταν ο όγκος των συναλλαγών σε ένα τίτλο είναι 

υψηλότερος από τον μέσο όρο, εξετάζονται οι άμεσες αλλαγές στις τιμές. Αν αυτές 

υποδηλώνουν αγορά ή πώληση, εξετάζεται η μεταβολή από το άνοιγμα για να 

καθοριστεί το βάρος της υπόδειξης (δυνατό, μέσο, ασθενές).

Η αποτίμηση γίνεται από μια μονάδα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βασίζει 

τις συμβουλές της προς τον επενδυτή, στην κίνηση των μετοχών για ένα χρονικό 

διάστημα. Όταν υπάρχει μια ασυνήθιστη κίνηση στον όγκο των συναλλαγών σε ένα 

τίτλο, το σύστημα εξετάζει την μεταβολή στην τιμή κατά την διάρκεια των αμέσως 

προηγούμενων λεπτών. Αν η τιμή βρισκόταν σε άνοδο, το έμπειρο σύστημα προτείνει
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την κράτηση της μετοχής για μακρό χρονικό διάστημα και τοποθετεί ένα μήνυμα σε 

αυτό το αποτέλεσμα στο παράθυρο των συμβουλών. Για τιμές που βρίσκονται σε 

πτώση, γίνεται υπόδειξη για κράτηση των τίτλων για μικρό χρονικό διάστημα.

Όταν το έμπειρο σύστημα αποτιμά μια μακρόχρονη ή βραχυπρόθεσμη 

τοποθέτηση, πρώτα εξετάζει τις πρόσφατες κινήσεις των τιμών του τίτλου σε σχέση 

με τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Αν αυτές είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις, 

εισηγείται να κάνει τοποθέτηση αφού εξεταστούν πρώτα οι μεταβολές της τιμής από 

την αρχή της συνεδρίας. Αν οι μεταβολές στην τιμή της μετοχής και του κλάδου είναι 

ακόμα σε αντίθετες κατευθύνσεις, τότε το σύστημα συμβουλεύει όπως οι 

τοποθετήσεις που είχαν προταθεί προηγουμένως πρέπει να βασίζονται μόνο σε 

βραχυπρόθεσμες αλλαγές της τιμής. Το σύστημα επίσης παρακολουθεί τις κινήσεις 

των τιμών για να εντοπίσει μεταστροφές και να αποσύρει συμβουλές που δεν 

υποστηρίζονται πλέον.

4.8 Τοποθέτηση εντολών από πράκτορες

Όπως έχει διατυπωθεί παραπάνω, τα προγράμματα ευφυών πρακτόρων με 

διάφορες τεχνικές προσεγγίσεις μπορούν να αυτοματοποιήσουν κάποιες ενέργειες του 

τελικού χρήστη. Η αυτοματοποίηση αυτή αφορά στην παρακολούθηση της εξέλιξης 

των τιμών και ανάλυση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Προχωρώντας ένα βήμα 

παραπέρα θα μπορούσε να συνδυαστεί η ανάλυση που κάνει ένα πρόγραμμα ευφυούς 

πράκτορα με την τοποθέτηση εντολών στην χρηματιστηριακή εταιρεία από τον 

χρήστη. Το κύριο σημείο στην προσέγγιση αυτή είναι η προσομοίωση του τρόπου με 

τον οποίο σκέφτεται ο χρήστης όταν καταχωρεί μια εντολή και στην υιοθέτηση του 

τρόπου αυτού από ένα ευφυές σύστημα. Ο χρήστης δηλαδή θα εισάγει κάποιους 

περιορισμούς στο σύστημα και στην συνέχεια το σύστημα θα αναλαμβάνει την 

διεκπεραίωση των διαφόρων λειτουργιών με βάση τους εκάστοτε περιορισμούς που 

θέτει ο χρήστης. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τον 

επενδυτή ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για την υποβολή εντολών, 

αλλά το σύστημα μπορεί να τοποθετεί από μόνο του τις εντολές αγοράς και πώλησης 

τίτλων την κατάλληλη στιγμή μεγιστοποιώντας πάντα το όφελος του επενδυτή.

Βασικό στοιχείο στο σύστημα αυτό, είναι η τιμή των μετοχών σε σχέση με το 

υπάρχον χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Ο επενδυτής μπορεί να δώσει εντολή στο 

σύστημα να παρακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους τίτλους για κάποιο διάστημα 

της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Αν η τιμή της μετοχής ικανοποιεί τις συνθήκες
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που έχει ορίσει ο επενδυτής τότε το πρόγραμμα από μόνο του τοποθετεί την εντολή. 

Για παράδειγμα, ο επενδυτής με βάση το διάγραμμα του σχήματος 4.2 δίνει στο 

σύστημα κάποιους κανόνες. Με βάση τους κανόνες αυτούς εάν η τιμή της μετοχής A 

στην πρώτη περίοδο διαπραγμάτευσης ανεβεί κατά 3% τότε να τοποθετηθεί εντολή 

πώλησης του 50% των μετοχών. Σε περίπτωση ανόδου πάνω από 3% πώληση του 

80% των μετοχών.

Πώληση 80% 
των μετοχών

Πώληση 50% 
των μετοχών

Περίοδος

Σγήαα 4.2: Kavovac τοποθέτησηc εντολών 

Με βάση το σύστημα αυτό γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση του 

χαρτοφυλακίου του επενδυτή και τοποθέτηση εντολής χωρίς άμεση εμπλοκή του 

επενδυτή στο σύστημα. Ο ρόλος του επενδυτή περιορίζεται μόνο στην εισαγωγή των 

κανόνων τους οποίους θα ακολουθήσει το σύστημα στην λειτουργία του.
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5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5.1 To back office πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης συναλλαγών

Η εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος ERP (Enterprise Resource 

Planning) αποτελεί βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στους χρήστες. Μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο, ο πελάτης της 

επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση στο back office σύστημα υποστήριξης της 

εταιρείας για την διεκπεραίωση διαφόρων λειτουργιών όπως καταχώρηση εντολών 

αγοραπωλησίας μετοχών, μεταφορά μετρητών κλπ. To back office σύστημα μπορεί 

να υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές καταχωρώντας όλα τα δεδομένα σε βάσεις και 

διατηρώντας την ακεραιότητα των δεδομένων μέσα από επιχειρησιακούς κανόνες.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων στις επιχειρήσεις 

έχει να κάνει με την συνένωση και εναρμόνιση των πολλών και διαφορετικών 

πληροφοριών και συστημάτων που βρίσκονταν διασκορπισμένα στην επιχείρηση. Ο 

στόχος είναι η απλοποίηση και η οργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και η 

δυνατότητα επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων σε μια προς τα έξω 

παρουσίαση μέσω του Internet. Η προσοχή που δόθηκε στην ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστημάτων στις επιχειρήσεις οφείλεται στην ανάπτυξη των 

τεχνολογιών πληροφορικής όπως των συστημάτων πελάτη / διακομιστή (client/server 

computing).

Τα τελευταία χρόνια οι εφαρμογές που βασίζονται στο δίκτυο (web-based) 

έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα τέτοιες εφαρμογές περικλείουν τεσσάρων 

ειδών συστήματα βασισμένα στο δίκτυο. Εσωτερικά δίκτυα (Intranets), για την 

υποστήριξη εσωτερικών διεργασιών, ιστοσελίδες (web-sites), οι οποίες αποτελούν 

εργαλεία για την πρόσβαση και ενημέρωση των χρηστών για την εταιρεία, 

συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce systems), τα οποία υποστηρίζουν 

την αλληλεπίδραση του χρήστη, όπως αγορές σε άμεση σύνδεση, και ένα μείγμα 

εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων για την υποστήριξη της επικοινωνίας 

επιχείρησης με επιχείρηση (extranets).

Η πλατφόρμα δικτύου, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια από απλή 

παρουσία μάρκετινγκ σε πλατφόρμα η οποία να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις όψεις 

της οργανωτικής εργασίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα αυτού,
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σημαντικές προσπάθειες στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων, αναπτύχθηκαν 

αρκετά στην έρευνα για τα οφέλη αυτής της πλατφόρμας, οδηγώντας στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων βασισμένα σε τεχνολογίες δικτύου, τα οποία 

ονομάζονται ‘Πληροφοριακά Συστήματα βασισμένα στο Δίκτυο’ (Web-based 

Information Systems). Πιστεύεται ότι τα συστήματα αυτά θα διεισδύσουν 

περισσότερο στον χώρο αυτό από ότι τα συστήματα πελάτη/διακομιστή 

(client/server) την προηγούμενη δεκαετία. Τα πληροφοριακά συστήματα βασισμένα 

στο διαδίκτυο (ΠΣΔ) διαφέρουν από τα προηγούμενα πληροφοριακά συστήματα τόσο 

στην προσέγγιση σχεδίασης και ανάπτυξης όσο και στις υπηρεσίες που τελικά 

προσφέρουν. Τα ΠΣΔ μπορούν να ολοκληρώσουν τα συστήματα διαδικασιών και 

επεξεργασίας με ένα απλό περιβάλλον διεπαφής χρήστη και να επιτρέψουν την 

πρόσβαση μέσω ενός τοπικού δ'κτύου ή του διαδικτύου. Για την σχεδίαση και 

ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, χρησιμοποιείται μια νέα προσέγγιση με βάση την 

αντικειμενοστραφή σχεδίαση. Η γλώσσα προγραμματισμού Java επικρατεί στον 

τομέα των εφαρμογών διαδικτύου, επειδή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα 

διαλειτουργικότητας

5.2 To Front-desk σύστημα

Ο ρόλος ενός front-desk συστήματος είναι να παρέχει στους χρήστες 

υπηρεσίες για την διεκπεραίωση λειτουργιών στο εσωτερικό σύστημα της 

επιχείρησης. Μέσω κατάλληλης διεπαφής δικτύου (web interface), παρέχεται στους 

χρήστες πρόσβαση στο back office σύστημα και στις εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Απλές αλλά περιεκτικές και τεκμηριωμένες αναφορές με την χρήση γραφικών 

σχημάτων, πρέπει να δίνουν στους χρήστες την κατάλληλη πληροφόρηση. Μέσω του 

front desk συστήματος ο επενδυτής μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπομονάδες που 

αναπτύσσονται από την εταιρεία για βοήθεια στην λήψη αποφάσεων. Μια τέτοια 

υπομονάδα μπορεί να είναι ένα έμπειρο σύστημα το οποίο θα παίρνει δεδομένα από 

την βάση δεδομένων και με την εισαγωγή παραμέτρων από τον επενδυτή, θα 

διενεργεί αναλύσεις.

5.3 Η ολοκλήρωση του Front Desk και του Back Office

Υπήρξε περίοδος κατά την οποία οι λειτουργίες front desk και back office σε 

ένα χρηματιστηριακό γραφείο θεωρούνταν ξεχωριστές η μια από την άλλη. Η πρώτη
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αφορούσε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και συναλλαγής και η δεύτερη σε 

διαχειριστικά καθήκοντα.

Για την διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σήμερα είναι 

αναγκαία η σύνδεση του front-desk με τα back office συστήματα συναλλαγών και 

βάσεων δεδομένων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας η ολοκλήρωση των δύο 

συστημάτων έχει γίνει πιο εφικτή. Δίκτυα, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, έμπειρα 

συστήματα είναι αναγκαία για την διασφάλιση ότι ένα πακέτο θα έχει ανταγωνιστικές 

βάσεις, σημαντική ορατότητα αγοράς, πλήρη αυτοματοποίηση στην διαχείριση 

κειμένων και ικανότητα δημιουργίας κέρδους.

Η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα συμπιέζει σε λίγα δευτερόλεπτα τον χρόνο 

που χρειάζεται για την ανάκτηση και την διαχείριση δεδομένων στην μνήμη του 

υπολογιστή. Η εφαρμογή συστημάτων σε πραγματικό χρόνο έχει για κάποια περίοδο 

εφαρμοστεί στο front desk επίπεδο (π.χ. για τρεχούμενους λογαριασμούς και 

αποταμιεύσεις). Αντίθετα στο back office σύστημα η επεξεργασία γινόταν ομαδικά 

(batch processing).

Στην δεκαετία του 1990 για την αποτελεσματικότητα των οικονομικών 

οργανισμών ήταν απαραίτητη η πλήρης ολοκλήρωση των συστημάτων και 

επεξεργασία των δεδομένων στο back office σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό 

σημαίνει αγορά και πώληση με το πάτημα ενός κουμπιού, με οπτικοποίηση και 

επιλογή, με χαρακτηριστικό την ταυτόχρονη back office ενημέρωση. Οι επενδυτές 

ζητούν όλο και περισσότερες υπηρεσίες πραγματικού χρόνου στις οποίες ο 

χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει να ανταποκριθεί αν θέλει να είναι 

ανταγωνί σιμός.

5.4 Πληροφοριακά συστήματα νέας γενεάς

Οι νέοι επιχειρηματικοί στόχοι απαιτούν την ανάπτυξη ενός πλήρως 

ολοκληρωμένου πλαισίου και υποδομής για την εκμετάλλευση της πληροφορίας. 

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν την κοινή πληροφοριακή 

υποδομή από το δυναμικό της επιχείρησης. Η πρόκληση των συστημάτων των 

υπολογιστών στηρίζεται στην υποστήριξη της νέας δομής διοίκησης και των 

διαδικασιών που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις. Αυτό το πολύπλοκο και συνεχώς 

εναλλασσόμενο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις απαιτεί 

πληροφοριακά συστήματα τα οποία να μπορούν να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον 

αυτό. Τέτοια συστήματα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν οι πολυπλοκότητες της
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επιχείρησης και η διαθέσιμη τεχνολογία μοντελοποιηθούν ξεκάθαρα. Τα μοντέλα 

αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να υποστηρίζουν συνεχείς και πραγματικού 

χρόνου επιχειρησιακές διαδικασίες. Ο ορισμός της αρχιτεκτονικής, δηλαδή του 

γενικού πλαισίου για την τεχνολογική και πληροφοριακή υποδομή είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων. Ο ορισμός αυτός 

βασίζεται στην ανάλυση της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής της 

πληροφορίας.

Τεγνολονική αογιτεκτονική

Η τεχνολογική αρχιτεκτονική παρέχει ένα πρόγραμμα δράσης για την 

συναρμολόγηση των τεχνολογικών στοιχείων. Η τεχνολογική αρχιτεκτονική 

καθορίζει ποια εργαλεία και τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα 

χρησιμοποιηθούν. Το σχέδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον ορισμό των 

αντικειμένων που εμπεριέχουν βάσεις δεδομένων, ενδιάμεσες τεχνολογίες 

επικοινωνίας (communication middleware) και άλλες τεχνολογίες, όπως επίσης και 

ποια εργαλεία ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα υπάρξει ολοκλήρωση 

αυτών, για να παρέχουν ένα πλήρες περιβάλλον υποστήριξης λογισμικού. Λόγω του 

ότι εισερχόμαστε σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον επικεντρωμένο στο δίκτυο, η 

επιβολή προτύπων που θα πρέπει να παρέχουν την υποστήριξη για την τεχνολογική 

αρχιτεκτονική που είναι απαραίτητη. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν 

αναπτυχθεί κάποιες τεχνολογίες οι οποίες τείνουν να γίνουν πρότυπα στον χώρο τους. 

Τέτοιες είναι η OMG, CORBA, ΠΟΡ, Sun’s Java RMI και η DDL. Αυτές οι 

τεχνολογίες αντικατοπτρίζουν την τάση για αντικατάσταση της τεχνολογίας πελάτη / 

διακομιστή με την τεχνολογία browser / server και αντικατάσταση των ιδιόκτητων 

και προαπαιτούμενες πλατφορμών με εικονικά μηχανήματα Java.

ΑοΥΐτεκτονική πληροφορίας

Η αρχιτεκτονική πληροφορίας περιγράφει το περιεχόμενο, την συμπεριφορά 

και την αλληλεπίδραση των επιχειρηματικών αντικειμένων. Το πλαίσιο αυτό, 

δημιουργεί ένα αρκετά λεπτομερές μοντέλο το οποίο επιτρέπει στους αναλυτές να 

αναπτύξουν μια εφαρμογή συναρμολογώντας και ολοκληρώνοντας τα επιχειρηματικά 

αντικείμενα. Τα επιχειρηματικά αντικείμενα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των 

αντικειμένων της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής. Μια αρχιτεκτονική πληροφορίας 

παρέχει ένα επιχειρηματικό πλαίσιο για τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης 

όπως θέματα, γεγονότα, ρόλοι, συσχετισμοί και επιχειρηματικοί κανόνες.
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5.5 Χρήση τεχνολογίας αντικειμένων στις επιχειρησιακές εφαρμογές

Οι επιχειρήσεις σήμερα κατάλαβαν ότι δεν είναι αρκετή η συνένωση 

υπολογιστικών συστημάτων μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική πελάτη / 

διακομιστή. Οι τεχνολογίες αντικειμενοστραφούς προσέγγισης βοήθησαν στην 

ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο να επεκτείνει την αρχιτεκτονική ανάπτυξης 

συστημάτων, σε ένα μοντέλο πληροφορίας κατανοητό και λογικά συνεπές.

5.5.1 Επιχειρησιακά αντικείμενα (Business objects)

Τα επιχειρησιακά αντικείμενα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

λογισμικού που χρειάζεται για εφαρμογές διαδικτύου. Τα αντικείμενα αυτά είναι 

ομάδες λογισμικού που αναπαριστούν αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο, όπως 

πελάτες, εντολές κλπ. Συνδυάζουν τις επεξεργασίες και τα δεδομένα τους σε μία απλή 

οντότητα με τέτοιο τρόπο ώστε η ακεραιότητα του αντικειμένου να διασφαλίζεται 

από το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό που πρέπει να γίνει σε εμπορικές εφαρμογές είναι 

ένας συνδυασμός αυτών των αντικειμένων που να μπορούν να συνενωθούν μεταξύ 

τους για την δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών. Η προσέγγιση αυτή 

ενσωματώνεται στο επόμενο βήμα της εξέλιξης πέραν από τα αντικείμενα που 

αποτελούν τα στοιχεία εφαρμογής (Application Components). Διαφέρει από το# 

μοντέλο σχεσιακών βάσεων δεδομένων με τυπική αρχιτεκτονική πελάτη / 

διακομιστή, όπου τα δεδομένα απομονώνονται από τις διαδικασίες που τα 

διαχειρίζονται. Τέτοιες διαδικασίες διασκορπίζονται στον οργανισμό δημιουργώντας 

έτσι πολλά προβλήματα ακεραιότητας και πολυπλοκότητας.

Τα αντικείμενα δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή. Υπάρχει η 

δυνατότητα να ανταλλάσσουν μηνύματα κατά μήκος του δικτύου τόσο εύκολα όσο 

σε ένα τοπικό υπολογιστικό σύστημα. Η διαλειτουργικότητα (interoperability) αυτή 

γίνεται ανάμεσα σε αντικείμενα τα οποία προγραμματίστηκαν σε διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, COBOL). Ένα αντικείμενο ενδιάμεσης 

απαίτησης μπορεί να κάνει τα αντικείμενα στο δίκτυο να φαίνονται ότι βρίσκονται σε 

έναν τοπικό υπολογιστή.

Τα κατανεμημένα υπολογιστικά αντικείμενα θέτουν τις βάσεις τόσο για την 

εφαρμογή επιχειρηματικών συστημάτων όσο και για τα δια-επιχειρησιακά συστήματα 

υπολογιστών που είναι αναγκαία για το άνοιγμα διαδικασιών μέσω του διαδικτύου. 

Αυτό που χρειάζεται να εφαρμοστεί είναι ένα μοντέλο στοιχείου επιχειρηματικών 

αντικειμένων το οποίο να ξεπερνά την σημερινή τεχνολογική πολυπλοκότητα των 

συστημάτων, παρέχοντας ένα καθαρό διαχωρισμό των ζητημάτων.
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Ο προσανατολισμός σε αντικείμενα απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 

συστημάτων. Τα αντικείμενα κατανέμονται σε διαφορετικούς υπολογιστές μέσω του 

δικτύου έξω από την εφαρμογή και εμφανίζονται σαν μέρος της εφαρμογής.

5.5.2 Λόγοι που οδηγούν στην χρήση τεχνολογίας αντικειμένων

Η χρήση τεχνολογίας αντικειμένων οδηγείται από μια σειρά απαιτήσεων που 

περιλαμβάνουν:

• Την ανάγκη για ανάπτυξη λογισμικού από στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξανά.

• Την ανάγκη για λογισμικό το οποίο να αντικατοπτρίζει πιο άμεσα επιχειρηματικά 

θέματα, αντί για ζητήματα που αφορούν σε πληροφοριακή τεχνολογία.

• Την ανάγκη για υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν 

πληροφοριακά συστήματα.

• Την χρήση των αντικειμένων από σημαντικά προϊόντα λογισμικού οδήγησε στην 

καθιέρωση της για λόγους συμβατότητας.

Οι πρώτοι δυο παράγοντες αντικατοπτρίζουν την .απαίτηση για ανάπτυξη 

συστημάτων άμεσα και με χαμηλό κόστος, που να αντανακλούν τις αλλαγές στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως νέες υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες αντικειμένων 

παρέχουν μηχανισμούς, όπως συμπερίληψης (encapsulation) και κληρονομικότητας 

(Inheritance) οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα να υποστηρίζουν πιο άμεσα και 

εύκαμπτα την ανάπτυξη λογισμικού, διακατέχονται από υψηλότερο επίπεδο 

επαναχρησιμοποίησης και τον καθορισμό τεχνικών προτύπων τα οποία 

μοντελοποιούν mo άμεσα επιχειρηματικά θέματα.

Ο τρίτος παράγοντας αντανακλά την κατάσταση που αντιμετωπίζουν μεγάλοι 

οργανισμοί, στην οποία το σημαντικό θέμα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέου 

λογισμικού, αλλά η συνεργασία του λογισμικού που υπάρχει. Μηχανισμοί που 

παρέχονται από την τεχνολογία αντικειμένων μπορούν να βοηθήσουν στην 

συμπερίληψη συστημάτων που υπάρχουν ήδη και στην ενοποίηση αυτών σε μια 

διαδικασία υψηλότερου επιπέδου.

Ο τέταρτος παράγοντας είναι εξαιρετικής σημασίας. Αντανακλά το γεγονός 

της χρήσης των αντικειμένων από μεγάλους προμηθευτές λογισμικού (πχ Microsoft). 

Για να υπάρχει συμβατότητα με της εφαρμογές αυτές, απαιτείται η χρήση της 

τεχνολογίας αυτής στην ανάπτυξη λογισμικού.
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Καθώς οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν την χρήση του διαδικτύου σε μεγάλο βαθμό 

εφαρμόζοντας εξεζητημένες εφαρμογές, αυτές οι εφαρμογές άρχισαν να γίνονται όλο 

και πιο πολύπλοκες. Εφόσον το δίκτυο δεν είχε σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τέτοιες 

εφαρμογές, σύντομα οι προσπάθειες ανάπτυξης εφαρμογών δικτύου αντιμετώπισαν 

τα όρια της τρέχουσας δικτυακής υποδομής. Σαν αποτέλεσμα πολλές προσπάθειες 

έγιναν για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του δικτύου, έτσι ώστε να υποστηρίζει 

αυτές τις πολύπλοκες εφαρμογές. Σαν τέτοιες είναι τα στοιχεία OMG και CORBA.

5.6 Αρχιτεκτονική διαχείρισης αντικειμένου

Η αρχιτεκτονική διαχείρισης αντικειμένου (Object Management Architecture 

- ΟΜΑ) της ομάδας διαχείρισης αντικειμένων (Object Management Group - OMG) 

αποτελεί ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής κατανεμημένων αντικειμένων η οποία 

υποστηρίζει κατανεμημένες εφαρμογές της επιχείρησης. Η ΟΜΑ περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία:

• Ένα γενικό μοντέλο αντικειμένου για να καθορίζει πώς οι ετερογενείς πηγές οι 

οποίες απαρτίζουν το σύστημα μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν αντικείμενα. 

Αυτό το γενικό μοντέλο αντικειμένου καθορίζεται από την γλώσσα καθορισμού 

διεπαφής (Interface Definition Language-IDL) της CORBA.

• Το αντικείμενο ενδιάμεσης απαίτησης (Object Request Broker-ORB), το οποίο 

επιτρέπει στα κατανεμημένα αντικείμενα να στέλνουν και να λαμβάνουν 

απαιτήσεις και απαντήσεις.

• Υπηρεσίες αντικειμένου (Object Services), οι οποίες υποστηρίζουν βασικές 

λειτουργίες για την χρήση και εφαρμογή αντικειμένων. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν υποστήριξη για ερωτήματα, συναλλαγές και ειδοποιήσεις για 

γεγονότα.

• Κοινές ευκολίες (Common facilities), οι οποίες παρέχουν στον τελικό χρήστη 

χρήσιμες ικανότητες σε διάφορους χώρους εφαρμογών, όπως ευκολίες workflow 

και σύνθεσης κειμένων.

• Αντικείμενα εφαρμογής (Application Objects), τα οποία δημιουργούνται ειδικά 

για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τα στοιχεία αυτά παρέχουν πολλαπλά επίπεδα ικανοτήτων στην υποστήριξη 

ανάπτυξης πολύπλοκων κατανεμημένων εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική CORBA 

καθορίζει διεπαφές για την σύνδεση κώδικα και δεδομένων.
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5.6.1 Τεχνολογία CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

Η τεχνολογία αρχιτεκτονικής κοινού αντικειμένου ενδιάμεσης απαίτησης 

(Common Object Request Broker Architecture - CORBA), αποτελεί την βάση για τα 

κατανεμημένα υπολογιστικά αντικείμενα και παρέχει αντικείμενα όχι μόνο με 

προφανή πρόσβαση σε άλλα αντικείμενα αλλά επίσης σε αντικείμενα υποδομής όπως 

CORBAservices, και CORBAfacilities. Τέτοιες υπηρεσίες και ευκολίες, επιτρέπουν 

στους προγραμματιστές να τοποθετήσουν τυπικές προγραμματισμένες υπηρεσίες 

όπως επεξεργασία συναλλαγών, μόνιμη αποθήκευση αντικειμένων.

Η τεχνολογία CORBA είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας κατανεμημένων 

αντικειμένων η οποία επιτρέπει στα αντικείμενα να επικοινωνούν ανεξάρτητα από τις 

συγκεκριμένες πλατφόρμες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να εφαρμοστούν. 

Στην CORBA αρχιτεκτονική, τα αντικείμενα καθορίζονται σαν ένα σύνολο διεπαφών 

που καθορίζονται στην Γλώσσα Ορισμού Διεπαφής (Interface Definition Language- 

IDL). Η υλοποίηση του αντικειμένου είναι ανεξάρτητη της διεπαφής και είναι 

κρυμμένη από άλλα αντικείμενα. To object request broker (ORB) εγγυείται την 

δυνατότητα μετακίνησης και διαλειτουργίας των αντικειμένων σε ένα δίκτυο 

ετερογενών συστημάτων.

5.6.2 Επέκταση των δυνατοτήτων χρήσης του διαδικτύου

Η βασική δομή του διαδικτύου αποτελείται από HTML κείμενα τα οποία είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους. Η δομή όμως της HTML είναι πολύ 

απλή για να υποστηρίξει πολύπλοκες επιχειρησιακές εφαρμογές. Μερικοί από τους 

περιορισμούς στην χρήση της HTML είναι:

• Επεκτασιμότητα: Η HTML δεν επιτρέπει στους χρήστες να δηλώσουν τις δικές 

τους ετικέτες (Tags) ή ιδιότητες για την βοήθεια στην κατανόηση της 

εννοιολογικής σημασίας των δεδομένων.

• Δομή: Η HTML δεν υποστηρίζει πρότυπες δομές οι οποίες να αναπαριστούν για 

παράδειγμα σχήματα βάσεων δεδομένων ή αντικειμενοστραφείς ιεραρχίες.

• Εγκυρότητα: Η HTML δεν υποστηρίζει το είδος προτύπου της γλώσσας το οποίο 

επιτρέπει στις εφαρμογές πελάτη (client applications) να ελέγξουν τα δεδομένα 

για εγκυρότητα στην δομή τους, π.χ. δεδομένα που αναπαριστούν σταθερές 

δομικές φόρμες ή εγγραφές της βάσης δεδομένων.

Οι περιορισμοί αυτοί από την χρήση της HTML επηρεάζουν την ικανότητα 

ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών που να περιλαμβάνουν:
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• Εφαρμογές που απαιτούν ο χρήστης του διαδικτύου να λειτουργεί σαν ο τελικός 

χρήστης εφαρμογών της επιχείρησης ή σαν ενδιάμεσος ανάμεσα σε πολλαπλές 

ετερογενείς βάσεις δεδομένων.

• Εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερη ευκαμψία στην κατανομή φόρτου 

επεξεργασίας ανάμεσα στους διακομιστές (Web-servers) και τους πελάτες 

(Clients).

• Εφαρμογές που απαιτούν όπως πελάτης του διαδικτύου να παρουσιάζει 

διαφορετικές όψεις των ίδιων δεδομένων σε διαφορετικούς πελάτες, ή στις οποίες 

ευφυείς πράκτορες δικτύου χρειάζεται να διεξάγουν ανάκτηση πληροφοριών για 

τις ανάγκες μεμονωμένων χρηστών.

Αρκετά από τα προβλήματα αυτά της HTML αντιμετωπίζονται με την χρήση 

κειμένων CGI και τελευταίως με την χρήση της τεχνολογίας ASP. Εντούτοις 

τεχνολογίες κατανεμημένων αντικειμένων όπως Java και CORBA έχουν τρία 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις εφαρμογές οι οποίες βασίζονται μόνο σε 

HTTP, ASP και CGI:

• Δεν χρειάζονται επαναφόρτωση και επαναύποβολή. Αν χρησιμοποιήθηκε κείμενο 

ASP, οι χρήστες θα πρέπει να επαναφορτώνουν την ιστοσελίδα ή να 

επαναϋποβάλλουν τις απαιτήσεις τους για να πάρουν τις πληροφορίες αγοράς σε 

πραγματικό χρόνο. Προφανώς αυτού του είδους η καθυστέρηση υποβαθμίζει 

σημαντικά την αποδοτικότητα μιας χρηματιστηριακής εφαρμογής.

• Υποστηρίζουν αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών. Το μοντέλο Java/CORBA 

μεταδίδει τις τιμές των μεταβλητών μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Σε 

αντίθεση προγράμματα CGI πρέπει να δημιουργήσουν από την αρχή την 

ιστοσελίδα και να στείλουν ολόκληρο το αρχείο HTML πίσω στον Browser κάθε 

φορά που ο διακομιστής απαντά σε μια απαίτηση του χρήστη.

• Είναι πιο εύκολη η υποστήριξη και η επεκτασιμότητα τους. Η αναβάθμιση μιας 

εφαρμογής μπορεί να γίνει με μια αλλαγή στο επίπεδο μεμονωμένου αντικείμενου 

αντί στο επίπεδο ολόκληρου του συστήματος. Εφόσον οι διεπαφές ανάμεσα στα 

αντικείμενα παραμένουν σταθερές, μπορούν να αλλάξουν οι εφαρμογές αυτών 

των αντικειμένων όπως χρειάζεται.

Στο άμεσο μέλλον οι επιχειρήσεις δεν θα σχεδιάζουν ή κωδικοποιούν πλέον 

τις εφαρμογές τους αλλά θα αγοράζουν επιχειρησιακές εφαρμογές βασισμένες σε 

στοιχεία. Αυτά τα πακέτα, δεν θα είναι πολύπλοκα, δύσκολα να κατανοηθούν και να
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διαμορφωθούν όπως αρκετά σημερινά ERP συστήματα. Θα είναι πλαίσια βασισμένα 

στην κατανεμημένη αρχιτεκτονική αντικειμένων που θα επιτρέπουν τα μεμονωμένα 

στοιχεία να ταιριάζουν μεταξύ τους ακόμα και αν κατασκευάστηκαν από 

διαφορετικούς προμηθευτές λογισμικού. Τα πλαίσια αυτά θα αντικαταστήσουν τους 

μεταγλωττιστές (Compilers). Διάφορες εταιρίες συστημάτων ERP όπως η SAP 

εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους στο κτίσιμο πληροφοριακών συστημάτων.

5.7 Επιχειρηματικά συστήματα με τεχνολογία ευφυών πρακτόρων

Προχωρώντας ένα βήμα πέρα από την τεχνολογία κατανεμημένων 

αντικειμένων, οι ευφυείς πράκτορες μετατρέπουν τον τρόπο με τον οποίο 

μοντελοποιείται η επιχείρηση και κτίζονται τα πληροφοριακά συστήματα. Τα 

επιχειρηματικά αντικείμενα έχουν σημαντική συνεισφορά στην μοντελοποίηση της 

πληροφορίας στην επιχείρηση.

Οι ευφυείς πράκτορες εκτείνονται αυτής της ικανότητας και προχωρούν στην 

μοντελοποίηση της γνώσης στην επιχείρηση η οποία βρισκόταν μόνο στους ειδικούς. 

Η προσέγγιση με βάση τους πράκτορες στα επιχειρηματικά αντικείμενα διακρίνει 

μεταξύ ενεργών, αντικειμένων (πρακτόρων) με στόχο και παθητικών αντικείμενων. 

Οι ευφυείς πράκτορες μπορούν να διευκολύνουν την ενσωμάτωση ικανοτήτων 

αιτιολόγησης. Μπορούν να μάθουν και να βελτιώσουν την απόδοση τους. Ευφυή 

περιβάλλοντα διεπαφής του χρήστη μπορούν να παρέχουν ευφυή βοήθεια στους 

τελικούς χρήστες.

Ένα πλαίσιο για το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζεται στο 

σχήμα 5.1. Η αρχιτεκτονική μορφή ακολουθεί τις λειτουργίες. Οι λειτουργίες είναι 

αυτές που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο του εμπορίου όπως υπάρχουν ήδη. Τα 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής, οι χώροι εμπορίου, τα επιχειρηματικά αντικείμενα, και 

ένα αντικείμενο δικτύου που συνενώνει όλα τα στοιχεία, είναι αναγκαία για το 

κτίσιμο δυνατών πολλών αγοραστών και πωλητών αλυσίδων αξίας στην ανερχόμενη 

ψηφιακή οικονομία. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για το κτίσιμο του κάθε στοιχείου 

στο πλαίσιο. Αυτό που απουσιάζει είναι η παγκόσμια ομοφωνία και η δημιουργία 

προτύπων με βάση τα οποία θα μπορούν οι εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους 

στο διαδίκτυο.
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Σγήιια 5.1: Χρήση αντικειτοναστραφούα τεγνολονίας ευφυών πρακτόρων 

στο ηλεκτρονικό e, σπόριο [Finsar Ρ. (1998)1
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ΜΕΡΟΣ Β’

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση του 

πλήθους Ελλήνων επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Η τάση 

αυτή δημιουργήθηκε ως φυσική συνέπεια της μείωσης της απόδοσης των 

«παραδοσιακών» μορφών επένδυσης όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα, 

με αποτέλεσμα να υπάρξει στροφή σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης όπως 

αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Ο ετήσιος τζίρος του Χρηματιστηρίου το 1999 

ανήλθε συνολικά στο ύψος των 117 τρις, δραχμές και ο αριθμός των κωδικών των 

επενδυτών ανήλθε σε 1.370.000, που αντιστοιχούν στο 30% περίπου των ελληνικών 

νοικοκυριών, αγγίζοντας σχεδόν το 70% του πληθυσμού.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο ξεκίνησε η «γνωριμία» των Ελλήνων με το 

Internet. Στο τέλος του 2000 το 6% περίπου των Ελλήνων είχε πρόσβαση στο Internet 

ενώ η τάση είναι αυξητική. Προβλέπεται ότι στις αρχές του 2001 περίπου 1 στους 10 

Έλληνες θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο ελληνικός χρηματιστηριακός χώρος 

ακολουθώντας τις αλλαγές που γίνονται σε πιο ώριμες αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ, 

άρχισε τα τελευταία δυο χρόνια να δραστηριοποιείται στις συναλλαγές μέσω του 

Internet.

Πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσα από το 

διαδίκτυο για την τοποθέτηση εντολών στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας. Πολλά 

γραφεία έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας την 

δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Παράλληλα αρκετές 

χρηματιστηριακές εταιρείες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από το διαδίκτυο, 

δίνοντας την δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετούν εντολές μέσω διαδικτύου. 

Μερικά από τα χρηματιστηριακά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην τοποθέτηση 

εντολών στο ΧΑΑ σε άμεση σύνδεση παρουσιάζονται παρακάτω.

1.2 Χρηματιστηριακά Γραφεία

Για την περιγραφή χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 

διαδίκτυο, επιχειρήθηκε επικοινωνία με τα γραφεία αυτά για λήψη πληροφοριών. Η
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εταιρεία Telesis Direct ανταποκρίθηκε άμεσα στην επικοινωνία, δίνοντας τις 

πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω.

> Telesis Direct (http://www.telesis-direct.com)

H Telesis Direct ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1999, με σκοπό να προσφέρει 

στους Έλληνες επενδυτές τη δυνατότητα για αγοραπωλησία Μετοχών Εταιρειών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και μεριδίων Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, μέσω του Internet (on line trading over Internet).

H Telesis Direct είναι Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών 

(ΑΕΛΔΕ), και αποτελεί μια μεικτή επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν οι όμιλοι των 

παρακάτω εταιρειών:

• Telesis Τράπεζα Επενδύσεων

• Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ)

• One World Α.Ε. θυγατρική της Singular

Με την υπηρεσία Telesis Direct ο χρήστης μπορεί να στέλνει εντολές για 

αγορά ή πώληση μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, από τον υπολογιστή του και να 

ενημερώνετε άμεσα για την πορεία εκτέλεσης των εντολών του. Ο χρήστης του 

Telesis Direct έχει τη δυνατότητα να εισάγει χρηματιστηριακές εντολές οι οποίες 

προωθούνται στο ΧΑΑ μέσω της Telesis ΑΧΕ. Το περιβάλλον της εφαρμογής έχει 

σχεδιαστεί με βασική φιλοσοφία τη φιλικότητα στη χρήση και τον εύκολο χειρισμό. 

Άλλεο εταιρείες

Στην συνέχεια αναφέρονται άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 

διαδίκτυο προσφέροντας χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Η επικοινωνία με τις εταιρείες 

αυτές για λήψη πληροφοριών, δεν ήταν δυνατή και η παρουσίαση τους περιορίζεται 

στην αναφορά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν όπως ερευνήθηκαν από τις 

ιστοσελίδες των εταιρειών στο διαδίκτυο.

> Π & Κ Χρηματιστηριακή (http://www.pksec.gr/PKSecHomeGR/index.htmI)

> Aspis Χρηματιστηριακή (http://www.aspissec.gr/)

> B&S ΑΕΛΔΕ (http://www.b-s.gr/)

> Pegasus Online (http://www.pegsec.gr/)

> Aegis ΑΕΛΔΕ (http://www.aegis.gr/index.shtml)

> Stocktrade (http://www.stocktrade.gr/)

> Sigma Χρηματιστηριακή (http://www.online.sigma.gr/)

Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά προσφέροντας μια σειρά 

από υπηρεσίες προς τους επενδυτές μέσω του διαδικτύου. Για την πρόσβαση στις
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υπηρεσίες αυτές δεν απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού στον 

υπολογιστή του χρήστη πέραν από ένα browser (Microsoft Explorer 4 ή Netscape 

Navigator 4). Η πρώτη και σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρεται από τις 

εταιρείες, αφορά την υποβολή εντολών αγοράς και πώλησης χρηματιστηριακών 

τίτλων. Η καταχώρηση εντολών γίνεται μέσα από διάφορες οθόνες που καθοδηγούν 

τον χρήστη στην συμπλήρωση των εντολών με ένα αρκετά εύχρηστο και κατανοητό 

τρόπο ακόμα και για επενδυτές χωρίς προηγούμενη ενασχόληση με το διαδίκτυο. Μια 

άλλη σημαντική υπηρεσία που προσφέρουν οι εταιρείες αφορά στα διάφορα εργαλεία 

που παρέχονται στους επενδυτές για ανάλυση και παραγωγή αναφορών σχετικά με 

την πορεία των μετοχών. Ο επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του 

χαρτοφυλάκιο αξιών όπου μπορεί να τοποθετήσει τους τίτλους που τον ενδιαφέρουν 

και να παρακολουθεί την εξέλιξη των τίτλων αυτών. Εκτός από τις υπηρεσίες αυτές 

οι εταιρείες παρέχουν εκτενή πληροφόρηση στους επενδυτές σε ότι αφορά στις 

τρέχουσες τιμές των μετοχών καθώς επίσης και για διάφορες άλλες 

χρηματιστηριακές ειδήσεις.
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2.1 Εισαγωγή

Ο θεσμός του χρηματιστηρίου στην Κύπρο είναι σχετικά πολύ πρόσφατος. Το 

χρηματιστήριο αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ξεκίνησε την λειτουργία του το 1996. Μέχρι 

σήμερα πολλά χρηματιστηριακά γραφεία προσφέρουν υπηρεσίες στους επενδυτές 

μέσω των κλασικών μέσων επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ). Η εμπλοκή των 

χρηματιστηριακών γραφείων στο διαδίκτυο και η προσφορά υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου ξεκίνησε από την εταιρεία “Φραγκούδη και Στεφάνου” με την 

ηλεκτρονική παρουσία του γραφείου στο διαδίκτυο με τον ηλεκτρονικό τόπο 

“xak.com”. Μόλις τους τελευταίους μήνες (από τον Αύγουστο του 2000) ξεκίνησαν 

την προσφορά υπηρεσιών μέσω του οιαδικτύου άλλες τρεις εταιρείες.

Στην συνέχεια της ενότητας αυτής παρουσιάζονται τα γραφεία που 

προσφέρουν χρηματιστηριακές υπηρεσίες στους επενδυτές για το χρηματιστήριο 

αξιών Κύπρου.

2.2 Χρηματιστηριακά Γραφεία

Για τις εταιρείες Spidertrade.com Ltd και Landmark Direct οι πληροφορίες 

που παρουσιάζονται παρακάτω λήφθηκαν μετά από επικοινωνία με τις εταιρείες 

αυτές. Η Laiki Trading δεν ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία και οι πληροφορίες 

λήφθηκαν από την ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η ανάλυση που 

ακολουθεί στην τρίτη ενότητα για την εταιρεία “Φραγκούδη και Στεφάνου” βασίζεται 

στην προσωπική επικοινωνία και σε συνέντευξη που έλαβε χώρα στα γραφεία της 

εταιρείας τον Αύγουστο του 2000.

> Spidertrade.com Ltd (http://www.spidertrade.net)

Η εταιρεία Spidertrade.com Ltd ξεκίνησε την λειτουργία της τον Αύγουστο 

του 2000 και είναι θυγατρική της SpiderNet Services η οποία είναι εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών διαδικτύου (ISP company). Μέχρι σήμερα έχει παραχωρήσει ένα αρκετά 

ικανοποιητικό αριθμό λογαριασμών για παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης εντολών σε 

άμεση σύνδεση. Με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2000 το μερίδιο αγοράς της 

εταιρείας ήταν (με βάση τον όγκο συναλλαγών) 0,238%.

Η εταιρεία αναφέρει σαν κύρια πλεονεκτήματα της τοποθέτησης εντολών σε 

άμεση σύνδεση την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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της εταιρείας σε σχέση με άλλα χρηματιστηριακά γραφεία αποτελεί το γεγονός ότι 

χρεώνει την χαμηλότερη προμήθεια και επιπλέον δεν χρεώνει συνδρομή ή άλλα 

έξοδα.

To back office σύστημα έχει αγοραστεί από εξωτερικό συνεργάτη της 

εταιρείας. Το σύστημα αυτό κρατά όλες τις πληροφορίες για τον κάθε λογαριασμό 

και επίσης κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν να διαβιβαστεί η εντολή στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (π.χ. ελέγχει αν τα διαθέσιμα κεφάλαια ικανοποιούν 

μια εντολή αγοράς, ή αν ο τίτλος της μετοχής σε μια εντολή πώλησης υπάρχει στο 

χαρτοφυλάκιο του επενδυτή). Η front-desk εφαρμογή (ιστοσελίδες) σχεδιάστηκε 

εσωτερικά από την μητρική εταιρεία.

> Landmark Direct (http://www.Iandmark-direct.com)

Η εταιρεία ασχολείται με την τοποθέτηση εντολών από τους επενδυτές μέσω 

του διαδικτύου. Αποτελεί μέρος της εταιρείας Landmask Securities η οποία αυτήν την 

στιγμή κατέχει το 2,5% της αγοράς στον κλάδο των χρηματιστηριακών εταιρειών. 

Ακριβείς αριθμοί σε σχέση με τους επενδυτές που τοποθετούν τις εντολές τους σε 

άμεση σύνδεση και τους πελάτες της Landmark-Direct δεν ήταν διαθέσιμοι από την . 

εταιρεία. Εντούτοις παρατηρείται μια ανταπόκριση των πελατών της εταιρείας στην 

τοποθέτηση των εντολών μέσω του διαδικτύου. Ο κύριος λόγος που φαίνεται να 

οδηγεί τους περισσότερους επενδυτές στην επιλογή της τοποθέτησης των εντολών 

μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι το ότι δεν παρεμβαίνουν οι 

χρηματιστηριακοί σύμβουλοι στην διαδικασία παίρνοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο οι 

επενδυτές.

Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε από την ίδια την εταιρεία. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δεν ήταν διαθέσιμες. Από την σελίδα του 

γραφείου στο διαδίκτυο και την επίδειξη του συστήματος φαίνεται να είναι φιλικό 

προς τον χρήστη. Για την τοποθέτηση των εντολών δεν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο 

λογισμικό πέρα άπό τον Browser Microsoft Explorer 4 ή Netscape Navigator 4.

> Laiki Trading (http://www.laiki.com/trading/)

H Laiki Trading αποτελεί μέλος του ομίλου της Λαϊκής τράπεζας. Το 

ηλεκτρονικό γραφείο προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τοποθέτησης εντολών online 

και ανάλυσης του χαρτοφυλακίου αξιών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του γραφείου 

από τους πελάτες μπορεί να γίνει από ένα browser.

> Φραγκούδη και Στεφάνου - xak.com (http://www.xak.com)
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - XAK.COM

3.1 Εισαγωγή

Η εταιρεία Φραγκούδη και Στεφάνου άρχισε τις εργασίες της στον χώρο των 

χρηματιστηριακών υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 1999. Από τον Μάρτιο του 2000 

έχει αναπτύξει το xak.com Online Trading το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

λύση που επιτρέπει στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) να 

χρησιμοποιούν τις άμεσης σύνδεσης υπηρεσίες συναλλαγών με το ΧΑΚ, όπως και 

άμεση πρόσβαση σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η 

αρχιτεκτονική στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή παρέχει ένα πλήρως κλιμακωτό 

σύστημα το οποίο μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί νέους χρήστες και να προσαρμόζεται σε νέα χαρακτηριστικά.

3.2 Προφίλ Εταιρείας

Η Francoudi & Stephanou Financial Services είναι ιδιωτική εταιρεία η οποία 

ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1999 ως θυγάτρική της εταιρείας Francoudi & Stephanou 

LTD. Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1895 και αυτή την περίοδο δραστηριοποιείται 

σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών στους τομείς της Ναυτιλίας, Εμπορίου και Διανομής, 

Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, και Τουριστικών Υπηρεσιών. Ο Οργανισμός 

Francoudi & Stephanou περιλαμβάνει σήμερα 28 εταιρείες με προσωπικό που 

ξεπερνά τα 1500 άτομα πλήρους απασχόλησης σε 40 γεωγραφικά σημεία στην Κύπρο 

και εξωτερικό. Στις 29 Δεκεμβρίου 1999 η Francoudi & Stephanou Financial Services 

ανακοίνωσε μια συμμετοχή κατά 20% στην μετοχική διάρθρωση της Laiki 

Investments, μέλος του Ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας.

Για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην Κύπρο, η Francoudi & Stephanou Financial Services προσφέρει 

στους επενδυτές ποικιλία υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία δίνουν έμφαση στην 

ευελιξία και βασίζονται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία διαπραγμάτευσης 

χρεογράφων, διαπραγμάτευσης online και ενημέρωσης λογαριασμού σε πραγματικό 

χρόνο. Οι υπηρεσίες αυτές άρχισαν να παρέχονται στους επενδυτές από τον Μάρτιο 

του 2000. Σήμερα η εταιρεία κατέχει το 1,3% του μεριδίου αγοράς.
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3.3 Άνοιγμα Λογαριασμού

Η βασική μορφή επικοινωνίας της εταιρείας με τους επενδυτές για την 

υποβολή εντολών είναι το διαδίκτυο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής 

υποβολής εντολών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι πελάτες 

μπορεί να μην έχουν κάποια προηγούμενη επαφή με τον χώρο του διαδικτύου, 

λειτουργεί Internet-Cafe στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου οι χρήστες μπορούν 

με την βοήθεια ειδικού προσωπικού της εταιρείας να εκπαιδευτούν στην χρήση του 

διαδικτύου για την διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών εργασιών τους.

Η ελάχιστη κατάθεση που απαιτείται για το άνοιγμα λογαριασμού στην 

εταιρεία είναι 1,000 Λίρες Κύπρου (ΛΚ). Η εταιρεία χρεώνει προμήθεια 0,5% ανά 

συναλλαγή και επιπλέον χρέωση 10 ΛΚ για το άνοιγμα λογαριασμού και 8 ΛΚ 

μηνιαία συνδρομή. Για την άμεση μεταφορά αποσυρόμενων κεφαλαίων 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες τραπεζικές επιβαρύνσεις. Για το άνοιγμα του 

λογαριασμού και την τοποθέτηση μετρητών ο πελάτης μπορεί να εκδώσει επιταγή 

στην εταιρεία ή να κάνει κατάθεση σε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Το 

εκάστοτε διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό λαμβάνει τόκο 4,75%. Ο τόκος 

υπολογίζεται καθημερινά και πιστώνεται κάθε μήνα.

3.4 Το Ηλεκτρονικό Γραφείο

Η δραστηριοποίηση του γραφείου μέσω του διαδικτύου ήταν ο αρχικός 

στόχος της εταιρείας. Η εφαρμογή που αφορά την ηλεκτρονική παρουσία του 

γραφείου στο διαδίκτυο είναι αρκετά εύχρηστη και φιλική προς τον χρήστη - 

επενδυτή και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από άτομα χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία στους υπολογιστές ή στο διαδίκτυο.

Στην αρχική οθόνη (εικόνα 3.1) παρουσιάζονται τίτλοι διαφόρων ειδήσεων 

που αφορούν στο Χρηματιστήριο Κύπρου και σε δείκτες ξένων χρηματιστηρίων 

καθώς επίσης και ειδήσεις σχετικά με την οικονομία. Από την αρχική οθόνη ο 

χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν 

όπως το προφίλ της εταιρείας, επικοινωνία με την εταιρεία, την εξέλιξη του δείκτη 

του ΧΑΚ, διάφορα νέα της τρέχουσας επικαιρότητας καθώς επίσης και ιστορικές 

πληροφορίες που αφορούν σε διάφορα μεγέθη του χρηματιστηρίου. Επίσης ο χρήστης 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια εφαρμογή επίδειξης του τρόπου λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού γραφείου για τοποθέτηση εντολών αγοράς / 

πώλησης τίτλων με την οποία μπορεί να εκπαιδευτεί στην εισαγωγή εντολών.
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Εικόνα 3.1: Αργική σελίδα γοηιιατκττηριακής εταιρείας xak.com

Εκτός από την εισαγωγή εντολών ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

δημιουργήσει το δικό του χαρτοφυλάκιο αξιών και να παρακολουθεί την εξέλιξη των 

τίτλων που τον ενδιαφέρουν. Μέσα από διάφορα εργαλεία μπορεί να προβεί στην 

ανάλυση της πορείας με χρήση γραφημάτων.

3.5 Λειτουργίες συστήματος

Ο επενδυτής - πελάτης του γραφείου μέσα από το ηλεκτρονικό γραφείο 

μπορεί να έχει μια σειρά από υπηρεσίες στην διάθεση του όπως παρακολούθηση των 

λογαριασμών του, τοποθέτηση εντολών, παρακολούθηση της πορείας των τίτλων που 

έχει καταχωρημένες στο χαρτοφυλάκιο του, τεχνικές αναλύσεις και εκτενή 

πληροφόρηση για σημαντικές ειδήσεις. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί τον προσωπικό λογαριασμό των διαθέσιμων κεφαλαίων που έχει 

καθώς επίσης και το ιστορικό του λογαριασμού του, δηλαδή όλες τις πράξεις που έχει 

κάνει στον λογαριασμό αυτό από την πρώτη κατάθεση μετρητών μέχρι την τρέχουσα 

στιγμή. Αντίστοιχα μπορεί να παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο του και να παίρνει 

πληροφορίες για την τρέχουσα αξία των μετοχών του. Ο επενδυτής μπορεί επίσης να 

ζητήσει καταστάσεις χαρτοφυλακίου και γνωστοποίηση για αυξομειώσεις μετοχών 

μέσω κινητού τηλεφώνου δίνοντας απλά τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην 

ιστοσελίδα του xak.com.

Από την οθόνη τοποθέτησης εντολών ο χρήστης μπορεί να εισάγει εντολές 

αγοράς / πώλησης τίτλων. Σε κάθε τοποθέτηση εντολής ο χρήστης πρέπει να εισάγει 

την επιθυμητή ποσότητα, και την μέθοδο εκτέλεσης της εντολής. Στην συνέχεια 

γίνεται επαλήθευση των στοιχείων και αν είναι σωστά ο χρήστης τοποθετεί την
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εντολή. Από μια άλλη οθόνη ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των 

εντολών που τοποθέτησε και έχει την δυνατότητα να ακυρώσει κάποιες εντολές.

Όταν ο επενδυτής τοποθετήσει μια εντολή στο γραφείο, το πληροφοριακό 

σύστημα της εταιρείας διενεργεί αρχικά τους απαραίτητους ελέγχους για την 

ορθότητα των στοιχείων. Ελέγχονται δηλαδή αν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια 

για την αγορά μετοχών ή αν υπάρχει ο τίτλος και η ποσότητα των μετοχών που ο 

επενδυτής θέλει να πωλήσει. Στην συνέχεια η εντολή μεταβιβάζεται στο ηλεκτρονικό 

σύστημα διαπραγμάτευσης που βρίσκεται στον χώρο του ΧΑΚ για να τοποθετηθεί η 

εντολή. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής μεταβιβάζεται το μήνυμα στον 

πελάτη ενώ ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση των λογαριασμών από το πληροφοριακό 

σύστημα αυτόματα.

Μέθοδοι Εντολών

Οι μέθοδοι εντολών που υποστηρίζει το γραφείο είναι η εντολή στην 

τρέχουσα τιμή (Market Order) και η εντολή με όριο (Limit Order). Εκτός από τις δυο 

αυτές μεθόδους η εταιρεία προσανατολίζεται στην επέκταση των μεθόδων αυτών 

παρέχοντας την δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν περισσότερες επιλογές.

3.6 Η εφαρμογή

Η ανάπτυξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού γραφείου 

στο διαδίκτυο έχει γίνει στο μεγαλύτερο μέρος της από την ίδια την εταιρεία. Η 

στελέχωση σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από ένα αρκετά 

μεγάλο αριθμό προγραμματιστών που ξεπερνά τους 40. Στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής, η εταιρεία είναι προσανατολισμένη στην χρήση προϊόντων της 

Microsoft καθώς χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των εφαρμογών της εργαλεία και 

λογισμικό της Microsoft. Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το όλο σύστημα της 

είναι το λειτουργικό σύστημα Microsoft NT. Για την καλύτερη αποδοτικότητα και 

υποστήριξη του ηλεκτρονικού γραφείου έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ανεμπόδιστη 

πρόσβαση στις εφαρμογές από μεγάλο αριθμό χρηστών, χρησιμοποιούνται 40 

διακομιστές (servers) οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια με 

κλιματισμό.

Για την διαχείριση των λογαριασμών στο back office μέρος, η εταιρεία 

χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα SAP το οποίο είναι και το μόνο λογισμικό 

που έχει αγοράσει από εξωτερικό συνεργάτη. Το γραφείο χρησιμοποιεί μισθωμένες
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γραμμές για την επικοινωνία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την 

τοποθέτηση των εντολών στο σύστημα του χρηματιστηρίου. Για την ασφάλεια των 

δεδομένων των επενδυτών στην τοποθέτηση των εντολών, χρησιμοποιείται το Secure 

Socket Layer (SSL) με κλειδί απόκρυψης (encryption Key) 128 bits.

3.7 To Back Office Πληροφοριακό Σύστημα SAP

Παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται 

από διάφορες εταιρείες, όπως για παράδειγμα τα συστήματα γενικής λογιστικής, 

έχουν αναπτυχθεί έχοντας σαν κύριο σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων 

και την παροχή αναφορών και αναλύσεων για γεγονότα που έχουν ήδη γίνει. 

Περιστασιακά πολλά συστήματα λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή έχουν 

πρόσφατα ενημερωμένη πληροφόρηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο γεγονότων. Μια τυπική επιχείρηση, έχει πολλά διαφορετικά συστήματα για 

την διαχείριση διαφορετικών διαδικασιών όπως παραγωγή, πωλήσεις και 

χρηματοοικοΛ/ομικά. Κάθε ένα από αυτά τα συστήματα έχει τις δικές του βάσεις 

δεδομένων και το γενικό πλαίσιο που καλύπτει ολόκληρο το πληροφοριακό σύστημα, 

μεταδίδει δεδομένα σε άλλα συστήματα με ένα όχι πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Η χρήση του πακέτου SAP ευκολύνει την ανάκτηση και διαχείριση 

δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, στους τομείς των πωλήσεων, της παραγωγής, 

χρηματοοικονομικών, λογιστικής και ανθρωπίνων πόρων σε μία επιχείρηση.

To SAP διαφέρει στην προσέγγιση του πληροφοριακού συστήματος μέσα 

στην επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει μόνο ένα πληροφοριακό σύστημα και όλες οι 

εφαρμογές του έχουν πρόσβαση σε κοινά δεδομένα. Πραγματικά γεγονότα την ώρα 

που διεξάγονται, πυροδοτούν συναλλαγές. Η λογιστική παρακολούθηση διεξάγεται 

αυτόματα την ώρα που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές της εταιρείας. Γενικά όλο 

το σύστημα καθοδηγείται από μια φιλοσοφία πραγματικού χρόνου.

Το πληροφοριακό σύστημα SAP έχει διάφορα επίπεδα. Το Βασικό Σύστημα 

αποτελεί την καρδιά της επεξεργασίας δεδομένων και δεν πρέπει να είναι εμφανές 

στους χρήστες υψηλού επιπέδου ή στα διευθυντικά στελέχη. Παράλληλα υπάρχουν 

και άλλα εργαλεία υλοποίησης και τρόποι προσαρμογής του συστήματος στις 

εξειδικευμένες απαιτήσεις της κάθε εταιρείας. Η καρδιά του συστήματος από την 

προοπτική των διευθυντών είναι οι μονάδες εφαρμογών. Η εταιρεία SAP παρέχει ένα 

ευρύ φάσμα από μονάδες τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση. Ανάλογα
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με τις ανάγκες που έχει και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, θα

επιλέξει να εφαρμόσει στο SAP πληροφοριακό σύστημα της τις μονάδες που θέλει.

Μερικές από τις διαθέσιμες μονάδες του SAP είναι:

• FI - Financial Accounting (Χρηματοοικονομική Λογιστική): Σχεδιάστηκε για την 

αυτόματη διαχείριση και εξωτερική αναφορά του γενικού καθολικού, 

εισπρακτέων λογαριασμών, πληρωτέων λογαριασμών και άλλων λογαριασμών 

του καθολικού με γραφική απεικόνιση των λογαριασμών που καθορίζει ο ίδιος ο 

χρήστης.

• CO - Controlling (Ελεγχος): Αντικατοπτρίζει την ροή εσόδων και εξόδων για την 

εταιρεία. Είναι ένα εργαλείο διοίκησης που συνδράμει στην λήψη οργανωτικών 

αποφάσεων. Είναι αυτοματοποιημένο και ενημερώνεται καθώς 

πραγματοποιούνται τα γεγονότα.

• HR - Human Resources (Ανθρώπινο Δυναμικό): Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για 

το σχεδιασμό και τον έλεγχο των ενεργειών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.
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ΜΕΡΟΣ Γ’

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Hypertext Markup Language - HTML

Οι Web-Browsers έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς λόγω του ότι όλοι μοιράζονται 

μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Η HTML (Hypertext Markup Language) είναι 

εύκολη στην χρήση της και μπορεί να γραφτεί ή να παραχθεί από άλλες μορφές 

κειμένου μέσω μεταγλωττιστών. Η HTML δεν είναι προγραμματιστική γλώσσα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει περιορισμένες ικανότητες περιγραφής. Είναι 

ιδανικότερη για εμφάνιση δεδομένων σε αντίθεση με άλλες μορφές οι οποίες είναι 

κατάλληλες για αποθήκευση και εκτύπωση. Στην HTML δεν υπάρχει η έννοια της 

σελίδας και γι’ αυτόν τον λόγο είναι δύσκολη η εκτύπωση.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα για να δείξουν την δύναμη 

και παράλληλα την απλότητα αυτής της τεχνολογίας. Στο σχήμα 1.1 παρουσιάζεται 

ένα πολύ απλό σύστημα αναζήτησης πληροφορίας. Είναι κατασκευασμένο γραμμικά 

δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον χρήστη να περιηγηθεί σε λεπτομερή πληροφόρηση.

Τεκμηρίωση
Αρχική
Σελίδα

Λύσεις στο 
Θέμα 2

Ενότητα 2.1 
Ενότητα 2.2 
Ενότητα 2.3

Λύσεις στην 
j Ενότητα 2.3

Δεδομένα

Σγήαα 1.1: Παοάδειναα συστήαατοζ αναζήτησης πληροφορίας

Υπάρχει ένας αριθμός εναλλακτικών λύσεων για την οργάνωση των αρχικών 

σελίδων και τις συνδέσεις των ιστοσελίδων μεταξύ τους. Στο σχήμα 1.2' 

παρουσιάζονται παραδείγματα της δομής των ιστοσελίδων.
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Ιεραργική: Γραιιαικη:

Σγήιια 1.2: Moowec οργάνωσης αργικής σελίδας 

Όλες οι εναλλακτικές μορφές έχουν κάποια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Στις περισσότερες εφαρμογές γίνεται μια ανάμειξη όλων των τύπων. 

Η δομή της HTML είναι αρκετά εύκολη. Για την περιγραφή των δεδομένων που θα 

παρουσιαστούν στις ιστοσελίδες, χρησιμοποιούνται ετικέτες (Tags) οι οποίες 

περιγράφουν τον τρόπο εμφάνισης της πληροφορίας καθώς επίσης και την 

σημασιολογική έννοια της πληροφορίας αυτής.

Όταν δημιουργηθούν οι ιστοσελίδες, τα αρχεία HTML μεταφέρονται σε ένα 

διακομιστή δικτύου (Web-Server) όπου ο κάθε χρήστης μέσω ενός browser μπορεί να 

έχει πρόσβαση στις σελίδες αυτές. Η HTML παρέχει στον Browser δυο τύπων 

πληροφορίες:

• Πληροφορίες παρουσίασης (markup) οι οποίες ελέγχουν τα χαρακτηριστικά για . 

την εμφάνιση κειμένου και καθορίζουν τους συνδέσμους σε άλλα έγγραφα.

• Πληροφορίες περιεχομένου που εμφανίζει ο browser και που αποτελούνται από 

κείμενο, γραφικά και ήχο.

Τα κείμενα στο δίκτυο μπορούν να αλληλοσυνδέονται καθορίζοντας τους 

συνδέσμους που επιτρέπουν στον χρήστη να μεταπηδήσει από το ένα κείμενο στο 

άλλο. Οι σύνδεσμοι συνήθως είναι οπτικά αναγνωρίσιμοι στο κείμενο.
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1.2 Τεχνολογία Ενεργών Σελίδων Διακομιστή (Active Server Pages - ASP)

Στην τεχνολογία ενεργών σελίδων διακομιστή (ASP - προϊόν της Microsoft) 

αντί να χρησιμοποιείται ένας Browser για τον εντοπισμό της σελίδας, χρησιμοποιείται 

ο διακομιστής πριν να επιστρέφει τα αποτελέσματα στον χρήστη σε μορφή αρχείου 

HTML.

Η τεχνολογία ASP, δεν είναι η πρώτη που κάνει κάτι τέτοιο, αλλά παρέχει ένα 

εύκολο και γρήγορο τρόπο για την ανάπτυξη των σελίδων. Διαφέρει από άλλες 

τεχνολογίες στο ότι ενώ οι σελίδες ASP πρέπει να βρίσκονται σε υπολογιστή που να 

υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή, μπορεί ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση στις 

σελίδες αυτές από οποιοδήποτε browser.

Με την παρουσίαση του Internet Information Server 4.0 (US) και του Personal 

Web Server 4.0 (PWS), από την Microsoft, η τεχνολογία ASP ενισχύθηκε αρκετά και 

τώρα προσφέρει ένα αρκετά πλούσιο μοντέλο για την διαχείριση των επικοινωνιών 

μεταξύ του διακομιστή και του browser (client/server). Η τεχνολογία ASP επιτρέπει 

στον προγραμματιστή να δημιουργήσει δυναμικές φόρμες, οι οποίες μπορούν να 

επιστρέφουν ανατροφοδότηση στον χρήστη. Δηλαδή διευκολύνει την πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων και την επιστροφή αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες ή την 

αποστολή δεδομένων στις βάσεις από τις φόρμες της ιστοσελίδας.

1.2.1 Λειτουργίες της ASP

Η ASP είναι ουσιαστικά μια προέκταση του διακομιστή που επιτρέπει την 

εγγραφή κειμένου στον διακομιστή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του διακομιστή και του 

browser γίνεται με την χρήση αντικειμένων και στοιχείων.

Η αλληλεπίδραση που απαιτείται μεταξύ του browser ενός χρήστη και του 

εξυπηρετητή παρουσιάζεται στο σχήμα 1.3. Τα αντικείμενα τα οποία αναλαμβάνουν 

να φέρουν σε πέρας την αλληλεπίδραση αυτή μπορούν να τα διαχειριστούν γλώσσες 

εγγραφής κειμένων. Τα σημαντικότερα αντικείμενα τα οποία αποτελούν μέρος της 

ASP παρουσιάζονται παρακάτω.

Αντικείμενα ενεργού διακομιστή (Active Server Objects)

Υπάρχουν έξι αντικείμενα με συγκεκριμένη όψη αλληλεπίδρασης:

• Request

• Response

• Server

• Application
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• Session

• ObjectContext

Server
Object

Server

Application
Object

Session
Object

Σγήίΐα 1.3: Αλληλεπίδραση όια.κοαιστή ue πελάτη αέσω αντικεΐίΐένων

/Francis Β. (1998)1

Το αντικείμενο Request χρησιμοποιείται για την αίτηση που μπορεί να κάνει ο 

χρήστης μιας ιστοσελίδας ή εφαρμογής. Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω μιας φόρμας 

από την HTML σελίδα. Το αντικείμενο Response χρησιμοποιείται για την 

ανταπόκριση του διακομιστή πίσω στον browser για την επιστροφή δεδομένων.

Το αντικείμενο Server χρησιμοποιείται για να παρέχει συχνά

χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως δημιουργία νέων αντικειμένων, καθορισμό 

ιδιοτήτων και μετατροπή κειμένου σε HTML. Τα αντικείμενα Application και Session 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση πληροφορίας σχετικής με την εφαρμογή που 

εκτελείται και τις μοναδικές στιγμές (instances) της εφαρμογής, οι οποίες εκτελούνται 

από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, γνωστές σαν Sessions. Το αντικείμενο 

ObjectContext χρησιμοποιείται με τον διακομιστή Microsoft Transaction Server 

(MTS). Επιτρέπει στον προγραμματιστή να αναπτύξει κλιμακωτές (scalable) 

εφαρμογές με την χρήση στοιχείων. Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στο 

σύστημα MTS μέσω μιας σελίδας ASP.

Στοιγεία Ενεργού Διάκοιιιστή (Active Server Components)

Τα στοιχεία ενεργού διακομιστή, αποτελούν μέρος της ASP και έχουν ένα 

ευρύ φάσμα στόχων. Για παράδειγμα είναι ικανά να καθορίσουν τις ικανότητες του 

browser. Το πιο σημαντικό από τα στοιχεία αυτά αποτελεί το στοιχείο πρόσβασης 

βάσης δεδομένων.

Request Object

Client
(Πελάτης)

Response Object

ObjectContext Object
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Στοιχείο πρόσβασης βάσης δεδομένων (Database Access Component): Το στοιχείο 

αυτό περιέχει αρκετά αντικείμενα τα ActiveX Data Objects (ADO) όπως και αρκετά 

άλλα αντικείμενα τα οποία είναι αναγκαία στην παρουσίαση δεδομένων από βάσεις 

σε διαφορετικές πλατφόρμες. Τα αντικείμενα ActiveX Data Objects επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων για παρουσίαση, διαχείριση και ενημέρωση των 

δεδομένων μέσω των ιστοσελίδων.

1.2.2 Διαφορά HTML και ASP

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην HTML και την ASP είναι ότι η HTML 

μεταφράζεται από τον browser, και δεν εκτελείται στον διακομιστή όπως η ASP. 

Γράφοντας κώδικα ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί στον διακομιστή, προκύπτουν 

αρκετά οφέλη.

Σγήαα 1.4: Αίτηση και αποστολή σελίδαο ASP iFrancis Β. (1998)1 

Μερικά παραδείγματα για τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση ASP κώδικα 

στην ανάπτυξη παρουσίασης στο διαδίκτυο σε σχέση με την HTML είναι:

• Γίνεται ευκολότερη η επεξεργασία περιεχομένου μιας σελίδας, αναβαθμίζοντας 

το αρχείο κειμένου ή το περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων αντί για του κώδικα 

HTML.

• Δημιουργία σελίδων οι οποίες προσαρμόζονται έτσι ώστε να εμφανίζουν 

πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο χρήστη.
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• Εμφάνιση δεδομένων από βάσεις δεδομένων με δυνατότητες διαχείρισης των 

δεδομένων όπως εμφανίσεις υποσυνόλου δεδομένων κλπ

• Δημιουργία σελίδων οι οποίες παρουσιάζουν μια σειρά διαφορετικών γραφικών.

• Λήψη ανατροφοδότησης από τον χρήστη και επιστροφή πληροφορίας στον 

χρήστη με βάση την ανατροφοδότηση που λήφθηκε.

Εμφάνιση σελίδων ιιε οποιοδήποτε Browser

Όπως έχει ήδη λεχθεί οι σελίδες ASP εκτελούνται στον διακομιστή και γι’ 

αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τα αρχεία ASP. Αυτό σημαίνει 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε Browser για την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων (Netscape Navigator ή Internet Explorer) σε μορφή κειμένου HTML.

1.2.3 Προηγούμενες Τεχνολογίες 

Στατική δημοσίευση

Η προηγούμενη γενεά αφορούσε στην στατική δημοσίευση σελίδων που 

βασίζονταν στην HTML με στατικό κείμενο και εικόνες. Η δημιουργία εξεζητημένων 

σελίδων με την τεχνολογία αυτή απαιτούσε αρκετό χρόνο και εξειδίκευση στην 

ανάπτυξη σελίδων HTML. Επιπλέον, η επικοινωνία με βάσεις δεδομένων ήταν 

αδύνατη και η επεξεργασία των σελίδων ήταν αρκετά χρονοβόρα.

Common Gateway Interface (CGD

Η τεχνολογίες δεύτερης γενεάς μέσω της μορφής κειμένου το οποίο εκτελείται 

στον διακομιστή επιχείρησαν να ξεπεράσουν τα προηγούμενα προβλήματα (ότι 

δηλαδή κάνει και η ASP). Η τεχνολογία CGI είναι ένας μηχανισμός για την 

διαχείριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του λογισμικού στον διακομιστή και του 

browser. Η τεχνολογία αυτή είναι πολύ πιο παλιά από την ASP και αρκετά 

διαδεδομένη.

Παρόλα αυτά η CGI έχει αρκετά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αλληλεπίδρασης στο μοντέλο browser-διακομιστή. 

Είναι απαραίτητο να εκτελεστεί ένα CGI πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί την 

δυναμική σελίδα, η οποία στέλνεται στην συνέχεια πίσω στον διακομιστή. Επίσης ο 

κώδικας που η CGI λαμβάνει και μεταφράζει δεν είναι εύκολος στην διαχείριση από 

πολλές γλώσσες προγραμματισμού έτσι απαιτείται η χρήση μιας προγραμματιστικής 

γλώσσας η οποία να παρέχει ευκολίες διαχείρισης κειμένου και επικοινωνίας με άλλο 

λογισμικό. Οι καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό η οποίες
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υποστηρίζονται από πολλές πλατφόρμες είναι η C, C++ και Perl. Οι γλώσσες αυτές, 

ενώ παράγουν ένα επαρκές αποτέλεσμα είναι σχετικά πολύπλοκες στην εκμάθηση και 

λειτουργία τους.

Εκτός από την τεχνολογία ASP για την δημιουργία δυναμικών σελίδων και 

σελίδων με μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης με τον χρήστη υπάρχουν και κάποιες 

άλλες νέες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται για την παραγωγή του ίδιου 

αποτελέσματος και οι οποίες παρουσιάζονται στην συνέχεια.

1.2.4 Αλλες Τεχνολογίες Νέας Γενεάς

Η νέα γενιά παρουσίασης δεδομένων στο διαδίκτυο, αποτελείται από ενεργές 

ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δημιουργούνται με ένα συνδυασμό γλωσσών και 

τεχνολογιών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα, η 

κάθε μία. Οι τεχνολογίες αυτές είναι:

• ActiveX Controls - Με Visual C++ ή Visual Basic

• Java

• Scripting Languages - VBScript, JavaScript

• Active Server Pages και Dynamic HTML

ActiveX Controls: Τα ActiveX Controls είναι αυτόνομα προγράμματα, γνωστά και ως 

στοιχεία (Components), τα οποία γράφονται με γλώσσες προγραμματισμού όπως C++ 

ή Visual Basic. Όταν προσθέτονται σε μια ιστοσελίδα, παρέχουν ένα συγκεκριμένο 

δείγμα λειτουργικότητας όπως διαγράμματα bar και γραφήματα, αυθεντικοποίηση 

πελατών, και πρόσβαση σε βάση δεδομένων. Τα ActiveX Controls προσθέτονται στις 

HTML σελίδες μέσω ετικέτας αντικειμένου (<OBJECT>) η οποία τώρα είναι μέρος 

του προτύπου της HTML. Τα ActiveX Controls μπορούν να εκτελεστούν από ένα 

browser ή διακομιστή όταν τοποθετηθούν σε μια ιστοσελίδα.

Java: Η Java είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία λειτουργεί σε διάφορες 

πλατφόρμες. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αρκετά δημοφιλής σήμερα για ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου. Είναι αρκετά πιο εύκολη στην εκμάθηση από την C++ (η 

οποία είναι η κύρια ανταγωνίστρια) αλλά δεν προσφέρει την ίδια ταχύτητα ή 

λειτουργικότητα.

Scriptine Laneuaees (Γλώσσες κειαένου): Οι γλώσσες κειμένου παρέχουν μια πιο 

εύκολη πρόσβαση στον προγραμματισμό. Η εγγραφή κειμένων στην πλευρά του 

πελάτη (Client-side) για το δίκτυο, αναπτύχθηκε για να δώσει μια πιο δυναμική
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εναλλακτική στην στατική HTML. Όταν ο browser συναντήσει εντολές κειμένου σε 

κώδικα HTML μεταφράζει τον κώδικα σε καθαρή HTML (υποθέτουμε ότι ο browser 

μπορεί να επεξεργαστεί την συγκεκριμένη γλώσσα του κειμένου). Αυτό επιτρέπει την 

δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες είναι πιο δυναμικές. Υπάρχουν δυο κύριες γλώσσες 

κειμένου: η VBScript και η JavaScript.

ASP και Δυναιηκή HTML: Η ASP και η δυναμική HTML μπορούν και οι δύο να 

θεωρηθούν ως επεκτάσεις γλωσσών κειμένου (Scripting languages) και της HTML. 

Παρόλα αυτά καμία από τις δυο δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού από μόνη της. Η 

ASP παίρνει τον κώδικα γλώσσας κειμένου και τον μεταφράζει σε HTML στον 

διακομιστή πριν να αποστείλει την σελίδα πίσω στον browser.

Από την άλλη πλευρά, η δυναμική HTML είναι παρόμοια με την γλώσσα 

κειμένου στο ότι το κείμενο μεταφράζεται στο επίπεδο browser το οποίο δημιουργεί 

μια αναπαράσταση της σελίδας σε HTML.

1.2.5 Πλεονεκτήματα της ASP σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες

Η βασική διαφορά μεταξύ της ASP και των άλλων τεχνολογιών που 

αναφέρθηκαν είναι ότι η ASP πρέπει να εκτελεστεί στον διακομιστή δικτύου, ενώ οι 

σελίδες που δημιουργήθηκαν από άλλες τεχνολογίες μεταφράζονται από τον browser. 

Τα πλεονεκτήματα της ASP σε σχέση με τις τεχνολογίες CGI και Perl είναι η 

απλότητα και η ταχύτητα στην ανάπτυξη σελίδων με ASP.

Οι browsers σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αρκετά μεγάλο φόρτο 

εργασίας που περιλαμβάνει μετάφραση του HTML κώδικα, εμφάνιση γραφικών, 

διαχείριση λαθών και διαχείριση κειμένων. Ως αποτέλεσμα οι browsers γίνονται όλο 

και πιο αργοί στην λειτουργία τους. Η κύρια ιδέα στην ανάπτυξη της ASP αφορούσε 

στην μείωση του φόρτου από τους browsers μέσω της μείωσης των απαιτήσεων από 

αυτούς, μεταφέροντας κάποιες λειτουργίες στον διακομιστή. Ένα υπολογιστικό 

σύστημα μεγάλης ισχύος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση κάποιων 

λειτουργιών επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ταχύτητα ανταπόκρισης.

Δημιουργία και επεξεργασία ASP κειμένων (scripts)

Υπάρχει μια σειρά από διαφορετικές εφαρμογές και κειμενογράφους με τους 

οποίους μπορούν να δημιουργηθούν ASP σελίδες. Δυο εμπορικά εργαλεία είναι το 

Visual Interdev το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Visual Studio από την Microsoft και 

το FrontPage 2000. Εκτός από αυτά τα εργαλεία αυτά, η εγγραφή κειμένων ASP
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μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο εγγραφής (μη μορφοποιημένου) 

κειμένου όπως το Notepad των Windows.

Εκτέλεση σελίδων ASP

Για την εκτέλεση σελίδων ASP όπως έχει ήδη αναφερθεί χρειάζεται ένας 

διακομιστής δικτύου και ένας οποιοσδήποτε browser για εμφάνιση του 

αποτελέσματος. Οι επεκτάσεις ASP, οι οποίες αποτελούν αρχεία τα οποία 

υποστηρίζουν την επεξεργασία των σελίδων ASP, μπορούν να εγκατασταθούν σε ν 

οποιοδήποτε διακομιστή και αφού εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό, μπορεί 

στην συνέχεια να μεταφραστεί ο ASP κώδικας.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το λογισμικό στον Internet Information 

Server. Όμως ο διακομιστής αυτός χρειάζεται να υπάρχει εγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα Microsoft NT στον διακομιστή. Αντί αυτού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

τον Personal Web Server (PWS) ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows 98 ή 

Windows Me.

1.3 Personal Web Server (PWS)

O PWS (προσωπικός διακομιστής δικτύου) είναι ένας διακομιστής δικτύου 

για τον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Εκτελείται σε Windows 98, Me και 

Windows NT παρέχοντας έτσι την δυνατότητα δημοσίευσης των προσωπικών 

σελίδων από τον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Ο PWS περιέχει τις ASP 

επεκτάσεις, δίνοντας έτσι την δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα ASP. Επιπλέον ο PWS 

παρέχει ένα εργαλείο αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων χωρίς προαπαιτούμενες 

προγραμματιστικές γνώσεις.

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση μέσω Browser στον PWS για παρουσίαση 

ιστοσελίδων δεν έχουν πρόσβαση σε καταλόγους ή έγγραφα έξω από τον κατάλογο 

που περιέχει τα αρχεία προς δημοσίευση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 

δημοσίευση πληροφοριών στις οποίες δεν πρέπει να έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε γίνεται χρήση του PWS περισσότερο για 

σκοπούς παρουσίασης των ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν με κώδικα ASP. Η 

εγκατάσταση και λειτουργία του PWS είναι αρκετά εύκολη. Κατά την εγκατάσταση 

δημιουργείται ένας κατάλογος στον οποίο τοποθετούνται τα αρχεία των ιστοσελίδων.

Το όνομα του προσωπικού υπολογιστή χρησιμοποιείται σαν όνομα για τον 

PWS. Ο PWS παρέχει την δυνατότητα ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες 

μόνο όταν ενεργοποιείται ο διακομιστής.
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Στην εικόνα 1.1, παρουσιάζεται το κύριο παράθυρο του PWS. Όπως φαίνεται 

από το σχήμα μπορεί να σταματήσει η λειτουργία του PWS με το πλήκτρο STOP. Στο 

κάτω μισό τμήμα της αρχικής οθόνης ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις αιτήσεις 

εξωτερικών χρηστών για πρόσβαση στον διακομιστή.

Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.5, το όνομα 

του διακομιστή είναι macedonia και τα αρχεία των ιστοσελίδων της εφαρμογής 

βρίσκονται στον κατάλογο C:\macedonia\wwwroot του προσωπικού υπολογιστή ο 

οποίος αναλαμβάνει να λειτουργεί σαν διακομιστής δικτύου (web server).

Εικόνα 1.1: Κύριο παράθυρο PWS

1.4 Microsoft FrontPage 2000

To FrontPage 2000 παρέχει στους χρήστες, ανεξάρτητα από το επίπεδο της 

εμπειρίας τους, πολλά και ισχυρά εργαλεία τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να 

πετύχουν επαγγελματικής ποιότητας αποτελέσματα. Ως εκ τούτου το FrontPage 2000 

δεν είναι ένας απλός συντάκτης HTML εγγράφων.

Μέσα από ένα οπτικά προσανατολισμένο τρόπο, το εργαλείο αυτό παρέχει 

δυνατότητες στον σχεδιαστή της ιστοσελίδας να σχεδιάζει τις ιστοσελίδες χωρίς την 

εγγραφή κώδικα. Ο σχεδιαστής απλά τοποθετεί γραμμές, κείμενο και άλλα 

αντικείμενα στην σελίδα του. To FrontPage στην συνέχεια αναλαμβάνει την 

δημιουργία του HTML κώδικα ο οποίος θα μπορεί να διαβαστεί από ένα browser. 

Ταυτόχρονα το FrontPage δίνει την δυνατότητα παρουσίασης των σελίδων όπως θα 

φαίνονται από ένα browser μέσω της προεπισκόπησης (Preview) σελίδας. Η
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ολοκληρωμένη δημιουργία ιστών αποτελεί το δεύτερο σημαντικό εργαλείο του 

FrontPage. Μέσω του εργαλείου αυτού ο χρήστης μπορεί να οργανώσει την συνολική 

παρουσίαση των ιστοσελίδων. Στην συνέχεια δίνεται μια συνοπτική επεξήγηση των 

υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχει το FrontPage και στην εικόνα 1.2 παρουσιάζεται 

το κύριο παράθυρο του FrontPage.

Προβολή φακέλων (Folders): Από την προβολή φακέλων ο χρήστης μπορεί να 

διαχειριστεί τους φακέλους και τα αρχεία της εφαρμογής του. Παρέχεται δηλαδή 

δυνατότητα μετονομασίας των αρχείων, δημιουργία νέων φακέλων και η μεταφορά 

σελίδων σε υποφακέλους. Διάφορες αυτοματοποιημένες διαδικασίες όπως η 

αυτόματη ενημέρωση των συνδέσμων σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ή θέσης ενός 

αρχείου, διευκολύνουν αρκετά τον χρήστη.

Fto ΙΛ Λ*. Ιγμit Fgm* loot» ΤφΛβ Windtm H~. ________________ _  _______ _______ ________________________________________________

jO'**eal· ma? s tte<* »·»»·!’ania «. W: o■ti 5)
(None) , (data* tat) , Normal - ' Β I U 9 9 9 ΙΞ ΙΞ Φ & ^ .

Vmm | naarjxgaJ tan x

1
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Εικόνα 1.2: Κύριο παράθυρο FrontPage 2000 

Προβολή Αναφορών (Reports): Η προβολή αναφορών χρησιμοποιείται σαν βοήθημα 

για την διαχείριση των σελίδων του τρέχοντος ιστού. Παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο 

πληροφοριών για τα αρχεία που περιέχονται στον τρέχοντα ιστό όπως αριθμός των 

αρχείων για κάθε τύπο αρχείου και συνολικό μέγεθος αυτών.

Προβολή Πλοήγησης (Navigation): Μέσα από την προβολή πλοήγησης ο χρήστης 

μπορεί να αντιληφθεί πώς ακριβώς οι επισκέπτες του ιστού θα βρίσκουν τον δρόμο 

τους στις σελίδες της παρουσίασης. Μέσα από την δομή πλοήγησης δημιουργείται 

ουσιαστικά η βάση για τις γραμμές εργαλείων πλοήγησης της εφαρμογής. Οι γραμμές 

εργαλείων πλοήγησης περιλαμβάνουν συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) ή
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κουμπιά μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να μεταβούν σε διαφορετικές 

σελίδες.

Προβολή Συνδέσμων Υπερκειμένον (Hyperlinks): Η 'προβολή συνδέσμων

υπερκειμένου παρέχει μια εποπτική άποψη όλων των δεσμών υπερκειμένου (ή 

συνδέσμων) που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα ιστό.

Ένα αρκετά εύχρηστο εργαλείο για τους πιο άπειρους χρήστες αποτελεί η 

δυνατότητα χρήσης προτύπων από το FrontPage, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορα 

αντικείμενα αισθητικής παρουσίασης και εξαρχής δεσμούς οι οποίοι συνδέουν τις 

σελίδες και τελικά ο σχεδιαστής έχει απλά να εισάγει την πληροφορία που θέλει να 

δημοσιεύσει.

To FrontPage 2000 παρέχει στον σχεδιαστή δυνατότητες ενσωμάτωσης 

HTML κώδικα και αρχείων Script. Δηλαδή ο σχεδιαστής μπορεί να εισάγει 

απόσπασμα κειμένου (script) το οποίο εκτελεί μια εξειδικευμένη λειτουργία. Αυτό 

επιτρέπει την εισαγωγή κώδικα ASP και την δημιουργία αρχείων ASP. Ένα σοβαρό 

μειονέκτημα κατά την επεξεργασία της HTML σελίδας από τον χρήστη αποτελεί το 

γεγονός ο κώδικας που δημιουργεί το FrontPage είναι αρκετά δύσκολος στην 

επεξεργασία του με αποτέλεσμα την μείωση των δυνατοτήτων επέμβασης σε αυτόν 

από τον σχεδιαστή.

1.5 Microsoft Access 97

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην διαχείριση δεδομένων. Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε το 

σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων και η ανάπτυξη του έγινε στην Microsoft 

Access 97, για υποστήριξη των σελίδων και αποθήκευση δεδομένων. Οι πίνακες και 

η ανάπτυξη του μοντέλου παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.

1.6 Επικοινωνία σελίδων με Microsoft Access

Η σύνδεση των ιστοσελίδων με μια βάση δεδομένων αποτελεί σημαντικό 

χαρακτηριστικό της εφαρμογής. Με την δυνατότητα αυτή μπορούμε να ανανεώνουμε 

την πληροφόρηση στους χρήστες από τα δεδομένα που θα βρίσκονται αποθηκευμένα 

στην βάση δεδομένων. Η τεχνολογία ASP που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη της 

εφαρμογής προσφέρει σύνδεση με οποιαδήποτε αποθήκη δεδομένων. Με τον όρο 

αποθήκη δεδομένων εννοείται αποθηκευμένα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή. Για
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παράδειγμα μια βάση δεδομένων, ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet), ένα έγγραφο 

κειμένου (document) μπορούν να είναι αποθήκες δεδομένων.

Η σύνδεση με την αποθήκη δεδομένων, είναι ο δεσμός που δημιουργείται 

μεταξύ της τεχνολογίας ASP και της αποθήκης δεδομένων. Η ετικέτα με το όνομα της 

σύνδεσης αυτής, αποτελεί το όνομα της πηγής δεδομένων (Data Source Name - 

DSN). To DSN είναι απαραίτητο για να συνδέσουμε οποιαδήποτε αποθήκη 

δεδομένων με την τεχνολογία ASP, καθώς σε αυτό ορίζονται όλες οι πληροφορίες 

που αφορούν στην αποθήκη δεδομένων. Για αυτό τον λόγο το πρώτο πράγμα που 

κάνουμε πριν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση, είναι να 

δημιουργήσουμε ένα System DSN στο διακομιστή που θα τοποθετήσουμε τις σελίδες. 

Οι εγγραφές DSN πραγματοποιούνται μέσω των ODBC οδηγών που περιέχει το 

λειτουργικό σύστημα.

1.7 Open Database Connectivity (ODBC)

Για την σύνδεση της βάσης δεδομένων με τις σελίδες ASP χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία ODBC (Open Drtabase Connectivity). Η τεχνολογία ODBC είναι ένα 

σύνολο ρουτινών μέσω των οποίων ο προγραμματιστής μπορεί να έχει ενιαία 

πρόσβαση στις αποθήκες δεδομένων. Η τεχνολογία αυτή έδωσε στον 

προγραμματιστή την ελευθερία να επικεντρώνει την προσπάθεια του στην 

λειτουργικότητα της εφαρμογής δίχως να ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο θα 

έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Η ODBC αποτελείται από ένα διαχειριστή οδηγών και 

οδηγούς ODBC οι οποίοι επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε δεδομένα 

χρησιμοποιώντας την SQL σαν τυπική γλώσσα επικοινωνίας. Οι οδηγοί ODBC για 

Windows περιλαμβάνουν 32-bits οδηγούς για Microsoft Access, dBase, Microsoft 

Excel, Microsoft FoxPro, Paradox, και Text. H Microsoft δημιούργησε τα 

αντικείμενα ADO (ActiveX Data Objects) τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση σε αποθήκες δεδομένων από τις ASP σελίδες. 

Για παράδειγμα τα αντικείμενα Connection και Recordset τα οποία χρησιμοποιούνται 

στην ASP για σύνδεση των σελίδων με βάση δεδομένων είναι τύπου ADO.

1.8 Δημιουργία Data Source Name (DSN)

Για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην βάση δεδομένων 

“Ependitiki.mbd” που έχουμε δημιουργήσει, θα πρέπει πρώτα να την ορίσουμε. Για 

να ορίσουμε το όνομα (Data Source Name) ακολουθούμε τις παρακάτω ενέργειες.
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j Control Panel επιλέγουμε το ODBC Data Source και εμφανίζεται το παράθυρο

,-ί^ εικόνας 1.3.
4 10DBC Data Souice Administrator

llwDSN J System DSN | File DSN | Driven) Corrector Pooing | AboU |

User Data Sources:

Name 1 Driver I
dBASE Ftes Microsoft dBase Driver (\dbf)
Excd Files Microsoft Excel Driver ("xh)
FoxPro Ftes Microsoft FaPYo Driver (*.dbf]
MS Access 97 Database Microsoft Access Driver (*.mdb)
Text Ftes Microsoft Text Driver (“txtj " csv)

Add.. |

| fj amove j| 

Configure...

Φ
Αη ODBC User data source stores information about how to connect to 
the indebted data provider. A User data source « on^ visite to you. 
and can only be used on the current machine.

OK j Caned | Apply | Hefc

Εικόνα 1.3: Διαγείριση των οδηνών ODBC

/■.ψού επιλέξουμε το πλήκτρο Add εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 1.4 στο 

,,μ/Μ) επιλέγουμε Microsoft Access Driver (*.mdb) και πατάμε το πλήκτρο τέλος 

('finish).

Create New Data Source

Select a driver for which you want to set up a data source.

Microsoft dBase Driver (".dbf) 
Microsoft Excd Driver (“xte) 
Microsoft FoxPro Driver ("dbf] 
Microsoft ODBC for Oracle 
Microsoft Paradox Driver (“.db) 
Microsoft Text Driver (" txt; -.csv) 
Microsoft Visual FoxPro Driver 
SQLServer

Version 1 Cony
4.0X3711.08 Micro 
4.00.3711.08 Micro 
4.00.3711.08 Micro 
4.00.3711.08 Micro
2.573.3711.00 Micro 
4.00.3711.08 Micro
4003711.00 Micro
BOG.842S 00 Micro
3l 70.06.23 Micro

*1

< fiack Finish Cared

Εικόνα 1.4: Δημιουργία veac πηνήζνια την λήυ/η δεδομένων 

)μην συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 1.5 στο οποίο γράφουμε στο 

yiedio Data Source Name το όνομα “Ependitiki” και μετά πατάμε το πλήκτρο Select 

μ αι επιλέγουμε την βάση δεδομένων από τον κατάλογο που είναι αποθηκευμένη.
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Εικόνα 1.5: Εισανωνή στοιγείων via την ττηνη των δεδοαένων 

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ορίσει την βάση μας με το Data Source Name 

“Ependitiki”. Με το όνομα αυτό θα καλούμε την βάση από τις ASP σελίδες 

χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα Connection και Recordset που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ONLINE»

Η εφαρμογή που θα παρουσιαστεί στις επόμενες σελίδες, αφορά ένα εικονικό 

χρηματιστηριακό γραφείο με την επωνυμία “Επενδυτική Online”, το οποίο 

δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτύου. Οι πελάτες του γραφείου εκτός από την 

ενημέρωση για την τρέχουσα χρηματιστηριακή επικαιρότητα, έχουν την δυνατότητα 

τοποθέτησης εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών σε άμεση σύνδεση. Επιπλέον 

μπορούν να λάβουν πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους 

λογαριασμούς μετρητών και το χαρτοφυλάκιο αξιών.

2.1 Ανάλυση Βάσης Δεδομένων

Οι οντότητες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην βάση δεδομένων με τα 

χαρακτηριστικά τους είναι:

INVESTOR (Εικόνα 2.1)

Χαρακτηριστικά: ED, Name. Surname, Address City, Phone No., Mobile Phone No., 

Password.

Η οντότητα INVESTOR (Επενδυτής) περιλαμβάνει όλους τους πελάτες του 

ηλεκτρονικού χρηματιστηριακού γραφείου. Το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα των 

επενδυτών είναι ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του πελάτη (ED) διατηρώντας 

έτσι την μοναδικότητα στο πρωτεύον κλειδί.

SHARE (Εικόνα 2.2)

Χαρακτηριστικά: Title, Full Name, Category.

Στον πίνακα SELARE (Μετοχή) βρίσκονται όλες οι μετοχές του χρηματιστηρίου για 

τις οποίες θα μπορεί ο κάθε επενδυτής να διεξάγει αγορές και πωλήσεις. Το πρωτεύον 

κλειδί για τον πίνακα των μετοχών είναι ο τίτλος της μετοχής (Title).

Σημείωση: Οι μετοχές που παρουσιάζονται αφορούν σε μερικούς από τους τίτλους 

του χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου.

PORTFOLIO (Εικόνα 2.3)

Χαρακτηριστικά: ID, Title. Quantity

Στον πίνακα PORTFOLIO (χαρτοφυλάκιο), τοποθετούνται οι τίτλοι των μετοχών που 

αγοράζει ο επενδυτής. Το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα είναι ο αριθμός ταυτότητας 

του επενδυτή (ED From INVESTOR) και ο τίτλος της μετοχής (Title From SHARE).
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ACCOUNT (Εικόνα 2.4)

Χαρακτηριστικά: ID, Date, Transaction, Amount

Στον πίνακα ACCOUNT (Λογαριασμός) τοποθετούνται όλες οι συναλλαγές αγοράς, 

πώλησης μετοχών, τοποθέτησης μετρητών και απόσυρση μετρητών. Το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα είναι ο αριθμός ταυτότητας του επενδυτή (ID From INVESTOR) 

και η ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής (Date).

COMMAND (Εικόνα 2.5)

Χαρακτηριστικά: Number, ID, Title, Date, Action, Quantity, Order, Quote, Est. Fees,

Total Cost, Status

Στον πίνακα COMMAND (Εντολή) τοποθετούνται όλες οι εντολές αγοράς και

πώλησης μετοχών. Παράλληλα θα ενημερώνεται για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η εντολή (Status). Το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα COMMAND είναι ο 

αριθμός της εντολής (Number).

Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6.

Σγηαα 2.1: Σγεσιακό αοντέλο ανάπτυξης της βάσης δεδομένων

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με δεδομένα από την βάση.

[■ΓINVESTOR ί1 Table £0
ID Name Surname Address City Tel_Numb1 Mob_Numb(| Passw<Mj

* 100100 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 38 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 467329 09323454 100100
+ 200200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΣΚΟΣ ΔΡΑΜΑΛΗ 10 ΛΕΜΕΣΟΣ 763492 09482652 200200 —»
£ 300300 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΟΛΕΩΣ26 ΛΕΜΕΣΟΣ 752208 09320582 300300
t 400400 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΡΑΝΑΣ ΪΤΡΥΜΟΝΟΣ19 ΛΑΡΝΑΚΑ 376592 09892742 400400 .

JC. irifj
1 Record: Μ Μ II 1 > |μ|ι►*] of 4 <1______ ___1 li

Εικόνα 2.1: Πίνακας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (INVESTOR)
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ίΐ i S HARE : TaWe : : '~rr ~ ·' ■ · ·. *·· -Ini X
Title FuliName Category Price

+■ ACS Avacom Computer Services Ltd (ACS) Other 2
+ ALAS Aiantas Investments Ltd (AIAS) Investment 2

■+ AMC Amathus Navigation Co Ltd (ANC) Tourist 8
+ ATH Athina Investmnt Co. Ltd (ATH) Investment 5
+ BOC Bank Of Cyprus (Holdings) Ltd (BOC) Bank 5—1
+ CAJR Cyprus Airways Ltd (CAIR) Other 2
+ CAP Caramondani Bros Ltd (CAR) Industrial 3,2
+ CCC Cyprus Cement Company Ltd (CCC) Industrial 6,5
+ CFL Ceifloor Ltd (CFL) Commercial 3
+ CPB Cyprus Popular Bank Ltd (CPB) Bank 8
+ CTC Cyprus Trading Corporation Ltd (CTC) Commercial 3
+ CYI Cytrustees Investment Co Ltd (CYI) Investment 4
+ DHH Droushia Heights Hotel Ltd (DHH) Tourist 6

j+ HB Hellenic Bank Ltd (HB) Bank 2,4-J
Record: Η I A_j | 16 ► 1 H !►*! of 22 <1 _______1 iT

Εικόνα 2.2: Πίνακα ΜΕΤΟΧΗ (SHARE)

Εικόνα 2.3: Πίνακαζ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (PORTFOLIO)

ID ! Date

feν_· .V'■ ί>> '

Transaction
. "ΐπίχ*

Ammount
► 100100 21/1/2001 5:29:19 μμ Κατάθεση 400,00

200200 20/1/1999 4:22:53 μμ Κατάθεση 600,00
200200 20/1/1999 4:38:39 μμ Ayopd 220,00 —
300300 20/1/1999 4:32:40 μμ Κατάθεση 100000,00
400400 20/1/1999 4:33:52 μμ Κατάθεση 20000,00 ;
400400 20/1/1999 4:35:04 μμ Ανορά 715,00 V,
400400 20/1/1999 4:47:03 μμ Πώληση 630,00^

Record: l< 1 i l| 1 ► 1 ►! !►*! oF 7

Εικόνα 2.4: Πίνακας ΛΟΓ4ΡΙΑΣΜ0Σ (ACCOUNT)
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iBeOMMANDcTabre; Jaixi
Nutt| ID | Title Date | Action iQuanl Order |Quol| Est FejTotal Co| Status

57 100100 BOC 21/1/1999 4 26:20 μμ Πώληση 30 Τρέχουσα Τιμή 6 18,00 162,00 Άκυρη
59 100100 AIAS 21/1/1999 4:51:47 μμ!Αγορά 3000 Τρέχουσα Τιμή 3 900,00 9.900,00 Ακυρη
61 100100 ACS 21/1/1999 5:16:33 μμ Αγορά 8 Τρέχουσα Τιμή 2 1,54 16,94 Άκυρη __
62 100100 ACS 25/1/1999 12:20:49 μμ Αγορά 20 Τρέχουσα Τιμή 2 4,00 44,00 Άκυρη
67 100100 AIAS 27/1/1999 5:30:16 μμ Αγορά 100 Τρέχουσα Τιμή 3 15,00 315,00 Σε εκτέλεση
74 100100 ACS 29/1/1999 6:39:49 μμ Αγορά 2 Τρέχουσα Τιμή 2 0,20 4,20 Σε εκτέλεση
75 100100 BOC 29/1/1999 6:39:56 μμ Πώληση 2 Τρέχουσα Τιμή 6 0,60 11,40 Σε εκτέλεση
76 100100 AIAS 29/1/1999 6:46:40 μμ Αγορά 3 Τρέχουσα Τιμή 2 0,30 6,30 Σε εκτέλεση

1 Record: Η Μ 11 10 ► 1 μ Ι>*1 of tt <1__________________ J

Εικόνα 2.5: Πίνακα ΕΝΤΟΛΗ (COMMAND)

ΕπΓ/ειρηαατικοί κανόνες

Η σωστή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί 

η εταιρεία σε διάφορους τομείς, διασφαλίζεται με την διατύπωση και προσαρμογή 

κάποιων επιχειρηματικών κανόνων στην εφαρμογή. Παρακάτω αναλύονται οι 

επιχειρηματικοί κανόνες της εφαρμογής:

1. Σε κάθε πελάτη - χρήστη της εφαρμογής παρέχεται ένας μοναδικός προσωπικός 

κωδικός πρόσβασης με βάση τον οποίον θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα 

προσωπικά του δεδομένα.

2. Κατά την τοποθέτηση των εντολών θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σωστής 

συμπλήρωσης των πεδίων της εντολής.

3. Στις εντολές αγοράς, το συνολικό κόστος από την αγορά δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά το διαθέσιμο κεφάλαιο του επενδυτή το οποίο βρίσκεται στον πίνακα 

ACCOUNT λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κεφάλαιο που βρίσκεται σε κράτηση 

για εκτέλεση εντολών αγοράς, από τον πίνακα COMMAND.

4. Στις εντολές πώλησης, το ποσό των μετοχών προς πώληση δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά το διαθέσιμο ύψος μετοχών του συγκεκριμένου τίτλου, που βρίσκεται 

στον πίνακα PORTFOLIO λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις μετοχές που είναι 

κρατημένες για πώληση (Reserved) από τον πίνακα COMMAND.

5. Η ακύρωση εκτέλεσης εντολής μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν έχει εκτελεστεί 

προηγουμένως η συναλλαγή για την συγκεκριμένη εντολή. Η κατάσταση της 

εντολής εμφανίζεται στον πίνακα COMMAND.

2.2 Λειτουργίες Εφαρμογής

Εισαγωγή Κωδικού

Ξεκινώντας ο χρήστης τις διαδικασίες εισαγωγής εντολών πρώτα εισάγει τον 

κωδικό πρόσβασής του, ο οποίος θα του δώσει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά
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του δεδομένα. Η εισαγωγή του κωδικού γίνεται από την σελίδα που παρουσιάζεται 

στην εικόνα 2.6. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που έχει 

εισαγάγει ο χρήστης. Ο έλεγχος γίνεται μέσα από μια ASP σελίδα, η οποία έχει 

πρόσβαση στον πίνακα INVESTOR. Από τον πίνακα αυτόν ελέγχεται η εγκυρότητα 

των στοιχείων του επενδυτή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Παρακαλώ εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Αρ. Ταυτότητας: |

Κωδικός Πρόσβασης:

! ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εικόνα 2.6: Σελίδα εισανωνής κωδικού γοήστη 

Διαδικασία εκτέλεσης τηο λειτουργίας επικύρωσης κωδικού

Ο κωδικός πρόσβασης παρέχεται στους πελάτες της επιχείρησης κατά την 

έναρξη της συνεργασίας τους με την εταιρεία προσωπικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η μυστικότητα του κωδικού.

Όταν ο χρήστης τοποθετήσει τον κωδικό του στην σελίδα εισαγωγής 

προσωπικών δεδομένων, τότε γίνεται έλεγχος στον διακομιστή κατά πόσο 

συμφωνούν οι αριθμοί ταυτότητας και κωδικού με αυτούς που βρίσκονται στην βάση 

δεδομένων. Εφόσον ο χρήστης εισάγει σωστά τα προσωπικά του στοιχεία, 

κατευθύνεται στην σελίδα παρουσίασης πληροφοριών του χαρτοφυλακίου του. 

Χαρτοφυλάκιο Αέιών

Επιλέγοντας ο χρήστης το χαρτοφυλάκιο αξιών, περνά στην σελίδα 

παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με τους τίτλους του επενδυτή. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν μετοχές που έχει εκείνη την στιγμή στην κατοχή του ο επενδυτής, 

καθώς επίσης και τους τίτλους οι οποίοι είναι δεσμευμένοι. Δεσμευμένοι σημαίνει ότι 

είναι σε κατάσταση προς πώληση και έτσι μέχρι την τελική πώληση ή ακύρωση 

πώλησης ο επενδυτής δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη με αυτούς. Η 

παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το χαρτοφυλάκιο γίνεται από τον πίνακα 

PORTFOLIO της βάσης δεδομένων.
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Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται η τρέχουσα τιμή για κάθε τίτλο και 

υπολογίζεται η τρέχουσα αξίων των επενδύσεων του πελάτη. Μέσα από την σελίδα

αυτή ο επενδυτής έχει μια σαφή εικόνα για τις επενδύσεις του (εικόνα 2.7).

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΞΙΩΝ

Διαθέσιμοι Τίτλοι

|Τίτλος [Ποσότητα jΤρέχουσα.Τιμή Συνολική Αξία

BOC 140 5,00 1.000,00

CFL 130 3,00 600,00

Τίτλοι σζ Παρακράτηση

Τίτλος | Ποσότητα Τρέχουσα Τιμή Συνολική Αξία

BOC 60 5,00 300,00

CFL 70 3,00 210,00

Εικόνα 2.7: Σελίδα παρουσίασή πληροφοριών via το γαρτοφυλάκιο αζιών

Λογαριασμός Μετρητών

Μέσω της επιλογής αυτής ο χρήστης οδηγείται σε μια σελίδα παρουσίασης 

πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα μετρητά από τον λογαριασμό που διαθέτει 

στην εταιρεία (εικόνα 2.8). Για τον υπολογισμό των διαθέσιμων μετρητών παίρνονται 

δεδομένα από τον πίνακα ACCOUNT της βάσης δεδομένων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Υπόλοιπο Μετρητών 400,00

Μετρητά σε Παρακράτηση 325,50

Διαθ έσιμα Μετρητά 74,50

Εικόνα 2.8: Σελίδα παρουσίασης πληροφοριών via τα διαθέσιαα αετοητά 

Ιστορικό Λογαριασμού

Μέσα από την επιλογή αυτή ο χρήστης εισέρχεται στην σελίδα που 

περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού των
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μετρητών του (εικόνα 2.9). Οι πληροφορίες αυτές ανακτούνται από τον πίνακα 

ACCOUNT.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

'ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟ

[21/1/2001 5:29 19 μμ Κατάθεση 2400

[30/1/2001 4:15 23 μμ [Αγορά 200

[30/1/2001 4:15:26 μμ [Αγορά 400

[30/1/2001 4:15:38 μμ [Πώληση 200

Εικόνα 2.9: Σελίδα παρουσίασης πληροφοριών του λογαριασμού μετρητών 

Διαδικασία εκτέλεσης των λειτουργιών παρουσίασης πληροφοριών από το back 

office σύστημα

Η διαδικασία που ακολουθείται για την διενέργεια των παραπάνω λειτουργιών 

στις οποίες γ;νεται ανάκτηση δεδομένων από τη βάση και παρουσίαση τους στον

via ληιι/η πληοοιοοοιών

Κατά την διαδικασία αυτή ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία που θέλει να 

κάνει (Λήψη πληροφοριών για τρεχούμενο λογαριασμό, πληροφορίες 

χαρτοφυλακίου) στον διάκομιστή. Στην συνέχεια ο διακομιστής επεξεργάζεται την 

ASP σελίδα. Μέσω της σελίδας δημιουργείται μια σύνδεση με την βάση δεδομένων 

“Ependitiki.mbd”. Η κλήση της βάσης γίνεται με την χρήση αντικειμένου ADO 

καλώντας το Data Source Name “Ependitiki”. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η λήψη 

των πληροφοριών και η αποστολή τους στον browser του χρήστη με την μορφή 

HTML κειμένου.

Τοποθέτηση Εντολής Αγοράς

Για να τοποθετήσει μια εντολή αγοράς ο χρήστης επιλέγει την ‘Τοποθέτηση 

εντολής αγοράς’. Μέσα από την σελίδα αυτή (εικόνα 2.10), ο επενδυτής έχει την
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δυνατότητα να τοποθετήσει μια εντολή για αγορά τίτλων. Ο χρήστης στην σελίδα 

αυτή θα πρέπει να εισάγει τον τίτλο της μετοχής (αν δεν τον θυμάται μπορεί να τον 

αναζητήσει), την ποσότητα των μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει και την μέθοδο 

εντολής. Δηλαδή καθορίζεται κατά πόσο πρόκειται για εντολή στην τρέχουσα τιμή 

αγοράς ή σε προκαθορισμένη μέγιστη τιμή. Στην περίπτωση που πρόκειται για 

εντολή με προκαθορισμένη τιμή θα πρέπει να τοποθετήσει και την μέγιστη τιμή της 

μετοχής.

ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Τίτλος jBOC j Bank Of Cyprus (Holdings) Ltd (BOC)
ί

Ποσότητα 200

Στην τρέχουσα τιμή αγοράς
!

& Με όριο £
I

|3,50
1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εικόνα 2.10: Σελίδα σϋνταόηζ εντολής avoodc

Για να γίνει τοποθέτηση της εντολής, θα πρέπει πρώτα να γίνει επιβεβαίωση 

ότι εισήχθησαν οι σωστές τιμές σε όλα τα πεδία και στην συνέχεια να γίνει έλεγχος 

κατά πόσο ο επενδυτής έχει τα διαθέσιμα μετρητά για αγορά των μετοχών που 

ενδιαφέρεται. Στην περίπτωση που δεν έχει τα απαραίτητα μετρητά τότε η εντολή δεν 

εκτελείται και εμφανίζεται στον χρήστη η σελίδα ακύρωσης της εντολής (εικόνα 

2.11). Σε αντίθετη περίπτωση παρουσιάζονται τα στοιχεία της εντολής και αν ο 

χρήστης συμφωνεί τότε εισάγει την εντολή (εικόνα 2.12).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ

Τίτλος (Εντολή |Ποσότητα (Μέθοδος Εντολής Τιμή / Τεμάχιο (£) (Εξοδα. (£) Συνολική Αξία (£)

BOC Αγορά 1000 Με Όριο Τιμής 3,50 175,00 3.675,00

Υπέρβαση διαθέσιμου υπολοίπου μετρητών κατά £1.675,00

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εικόνα 2.11: Σελίδα ακύρωσης εντολής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ

Τίτλος Εντολή Ποσότητα|Μέθοδος Εντολής Τιμή / Τεμάχιο (£) [Εξοδα (£) |Συνολική Αξία (£)

BOC Αγορά 200 Με Όριο Τιμής 3,50 35,00 735,00

; ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΝΤΟΛΗΣ ~| ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εικόνα 2.12: Σελίδα επικύοωσπα και τοποθέτησης εντολής 

Εισαγωγή Εντολής Πώλησης

Στην εισαγωγή εντολών πώλησης μετοχών (εικόνα 2.13), ακολουθείται μια 

παρόμοια διαδικασία με αυτή της εισαγωγής εντολών αγοράς μετοχών. Η διαφορά 

της σελίδας αυτής είναι ότι ο επενδυτής έχει να επιλέξει ανάμεσα στους τίτλους που 

έχει στην κατοχή του. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης διευκολύνεται στην επιλογή 

του τίτλου που θέλει να τοποθετήσει στην εντολή πώλησης. Επίσης εδώ δεν γίνεται 

έλεγχος των διαθέσιμων μετρητών εφόσον δεν πρόκειται να γίνει αγορά, αλλά 

έλεγχος κατά πόσο είναι διαθέσιμη η ποσότητα των μετοχών που πρόκειται να 

πωλήσει ο επενδυτής και δεν υπερβαίνει την ποσότητα των μετοχών που είναι 

διαθέσιμες στο χαρτοφυλάκιο του. Όταν δηλαδή ο επενδυτής εισάγει τον αριθμό των 

μετοχών προς πώληση, γίνεται έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο για τον αριθμό των 

μετοχών που έχει στην διάθεση του ο επενδυτής για τον συγκεκριμένο τίτλο, έτσι 

ώστε ο αριθμός των μετοχών προς πώληση να μην ξεπερνά των αριθμό των μετοχών
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που έχει στην κατοχή του. Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες διαδικασίες ελέγχου και 

τοποθέτησης της εντολής ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην αγορά μετοχών.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

Τίτλος: BOC 2.

Ποσότητα: [200
1_____________________________________ 1

1 1
Ε Στην τρέχουσα τιμή αγοράς

Ε Με όριο £ Ί-ο
Ί

C
O ο

ί 1 1 |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΗΣ f Ι^ΑΡΙΣΚ^ |

Εικόνα 2.13 Σελίδα σύνταξης εντολήc πώλησηc 

Κατάσταση Εντολών

Επιλέγοντας ο χρήστης να παρακολουθήσει τις εντολές που έχει τοποθετήσει 

περνά στην σελίδα της εικόνας 2.14. Από την σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να 

ενημερώνεται για την εξέλιξη στην διεκπεραίωση των εντολών που έχει τοποθετήσει. 

Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει μια εντολή επιλέγοντας τον αριθμό της 

εντολής. Η ακύρωση της εντολής γίνεται εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση 

της εντολής. Σε διαφορετική περίπτωση αν κατά το διάστημα που μεσολαβεί κατά 

την ενημέρωση διεξαχθεί η συναλλαγή της συγκεκριμένης εντολής, τότε ο επενδυτής 

δεν μπορεί να ακυρώσει την εντολή.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Αριθμός
Ενκ,λής

Τίτλος j Ημερομηνία Υποβολής Αγορά / Πώληση |ποσότητα|Μέθοδος Εντολής
Τιμή/Τεμάχιο

(£)
Κατάσταση

57 BOC 21/1/1999 4:26:20 μμ Πώληση 30 J Τρέχουσα Τιμή « Ακυρη

59 AIAS 21/1/1999 4:51:47 μμ Αγορά 3000 | Τρέχουσα Τιμή 3 Σε εκτέλεση

61 ACS 21/1/1999 5:16:33 μμ Αγορά 1 8 | Τρέχουσα Τιμή 2 Σε εκτέλεση

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Αριθμός Εντολής: |-ΕπιΠονή- ·*| 

ΥΠΟΒΟΛΗ|

Εικόνα 2.14: Σελίδα παρουσίασης κατάστασης των εντολών 

Διαδικασία εκτέλεσης λειτουργιών εισαγωγής πληροφοριών στο back office σύστηαα 

Σε ότι αφορά τις λειτουργίες τοποθέτησης εντολών και παρακολούθησης και 

ακύρωσης των εντολών, η διαδικασία εκτέλεσης αυτών διαφέρει σε μερικά σημεία 

από ότι στις προηγούμενες λειτουργίες. Η διαφορά ορίζεται στην ανάγκη για
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εισαγωγή κάποιων δεδομένων στην βάση και όχι απλή ανάκτηση δεδομένων από 

αυτήν. Η διαδικασία τοποθέτησης εντολών χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Α’ Φάση:

Κατά την πρώτη φάση ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα με τα στοιχεία για 

την εντολή που θα υποβάλει. Στην συνέχεια μεταβιβάζεται η εντολή στον διακομιστή 

όπου γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης. Ο έλεγχος 

αφορά την σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και κατά δεύτερον 

στην επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων. Κατά τον έλεγχο ορθότητας, θα 

πρέπει να γίνει ανάκτηση δεδομένων από την βάση. Για παράδειγμα σε περίπτωση 

εντολής αγοράς η επαλήθευση αφορά στην διαπίστωση ότι ο επενδυτής κατέχει τα 

διαθέσιμα κεφάλαια για αγορά των μετοχών που έχει ζητήσει. Αντίστοιχα στην 

περίπτωση της πώλησης γίνεται έλεγχος κατά πόσο ο επενδυτής διαθέτει τον αριθμό 

των μετοχών που έχει υποβάλει για πώληση. Σε περίπτωση που η εντολή περιέχει 

οποιοδήποτε λάθος επιστρέφεται πίσω στον χρήστη για διόρθωση (Σχήμα 2.2).

via λήψη αργικών πληροφοριών

Β’ Φάση

Στην δεύτερη φάση αποστέλλονται ξανά τα στοιχεία της εντολής πίσω στον 

επενδυτή ο οποίος επιβεβαιώνει την ορθότητα της εντολής του και υποβάλλει την 

εντολή. Ακολούθως ο διακομιστής θα μεταβιβάσει τα δεδομένα στην βάση (Σχ. 2.3).

Σγήιια 2.4: Επικοινωνία front desk εφαοιιονής ιιε βάση δεδοιιένων 

via αποστολή πληροφοοιών
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Αλλαγή Κωδικού πρόσβασης

Επιλέγοντας την αλλαγή κωδικού ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

μεταβάλει τον κωδικό με τον οποίο έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα 

(εικόνα 2.15). Για την αλλαγή του κωδικού ο χρήστης πρέπει απλά να εισάγει τον νέο 

κωδικό δύο φορές. Η διπλή εισαγωγή του κωδικού από τον χρήστη είναι αναγκαία για 

αποφυγή λαθών από μέρος του χρήστη.

ΑΛΛΑΓΉ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Παρακαλώ εισάγετε το νέο κωδικό: [
Ξου «πληκτρολογήστε το νέο κωδικό: J-

[ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εικόνα 2.15: Σελίδα oJlavnQ προσωπικού κωδικού πρόσβασης

Η διαδικασία εκτέλεσης της λειτουργίας αυτής είναι σχετικά απλή. Ο χρήστης 

αφού έχει τοποθετήσει τον νέο κωδικό σωστά (Οι δύο καταχωρήσεις του κωδικού 

συμφωνούν μεταξύ τους), τότε μέσα από την ASP σελίδα δημιουργείται σύνδεση με 

τον πίνακα INVESTOR της βάσης, στην οποία γίνεται η αλλαγή στο πεδίο κωδικός 

χρήστη (Password).

Σημειώσεις:

Τοέγουσες τιιιέζ αετογών: Για σκοπούς παρουσίασης της εφαρμογής οι τρέχουσες 

τιμές των μετοχών, λαμβάνονται από το πεδίο Price (Τιμή) του πίνακα SHARE 

(ΜΕΤΟΧΗ).

Ενηαέοωση λοναοιασιιών αετό την διεκπεραίωση των συναλλαγών: Όταν μια εντολή 

αγοράς ή πώλησης διεκπεραιωθεί τότε θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των 

αντίστοιχων πινάκων στην βάση δεδομένων. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει με 

εγγραφή δεδομένων στους αντίστοιχους πίνακες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρχική σελίδα

Home.htm

chtml>
<head>
<title>Apxική ΣελίδοΚ/title>
</head>

<FRAMESET cols=129,* *>
<FRAME name="Left" frameborder="0" frameborder="no" 

scrolling="no" topmargin="0" leftmargin="0" 
rightmargin="0" marginwidth="0" src="Homeleft.htm" 
NORESIZE>

<FRAME name="Home" frameborder-"0" frameborder="no" 
scrolling="no" topmargin="0" leftmargin="0" 
rightmargin="0" marginwidth="0" src="Homemain.htm" 
NORESIZE>

</FRAMESET>
</html>

Homeleft.htm

<html>
<body background="Homeleftbk2.jpg"> 
<BRxBRxBRxBR><BR><BR>
<Table height="90">
<TR>
<TD height="48">
<a href="OnlineTrading.htm" target="_parent"xfont 
face="Lucida Console" font size="2" 
color="#663300" ><b>0nline</b></f ont x/axbxf ont 
face="Lucida Console" font size="2" color="#663300"> 
</fontxa href = "OnlineTrading. htm" target = "_parent" xfont 
face="Lucida Console" font size="2" 
color="#663300">EuvaAAoiYfp</font></a>
</bx/TDx/TRxTR>
<TD height = "48 " xb>
<a href="http://www.cse.com.cy" target="_blank"xfont 
face="Lucida Console" font size="2" 
color="#663300">Xpr|yai ισιήρ io</font></a><font 
face="Lucida Console" font size="2" color="#663300">
</fontxa href="http://www.cse.com.cy"
target="_blank"xfont face="Lucida Console" font size="2" 
οο1οη="#663300">Αξιών Kunpou</fontx/a>
</bx/TDx/TR><TR>
<TD height = "48" xb>
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<a href="http://www.ase.gr" target="_blank"xfont 
face="Lucida Console" font size="2" 
color="#663300">Χρηματ ιστήρ ιo</font></a><font 
face="Lucida Console" font size="2" color="#663300"> 
</fontxa href ="http ://www. ase .gr" t.arget = "_blank" xfont 
face="Lucida Console" font size="2" οο1θΓ="#663300">Αξιών 
Αθηνών</font></a>
</bx/TDx/TR>
</table>
<BRxBR>
<pximg border="0" src= "Graph. JPG" Lef tmargin=" 0 " 
width="128" height="81"x/p>
</Body>
</html>

Homemain.htm

<html>
<head>
<title>ScAacute; Sent ilde; Scdivide; Sceacute; Seecirc; ScTHORN; 
Scluml; See grave; Seuuml; Sciacute; Seccedil; </t itle>
</head>
<body background="Homemainbk.jpg">
<p align="center"ximg border="0" src="EpenditikiTi3.JPG" 
width="488" height="72"x/p>
<p align="center"ximg border="0" src="and6.JPG" 
width="380" height="273"x/p>
</body>
</html>

Αρχική σελίδα online συναλλαγών

OnlineTrading.htm

<html>
<head>
<title>Enev6ui: ική Online</title>
cmeta name="Microsoft Theme" content="rmnsque Oil, 
default">
</head>

<Frameset rows="57,*">
<Frame name="Title" frameborder="0" scrolling="no" 

topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" 
marginwidth="0" marginheight="0" src="Title.htm" >

<FRAMESET cols=*>
<FRAME name="main" frameborder="0" scrolling="auto" 

topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" 
marginwidth="0" marginheight="0" 
src="InsertPassword.htm">
</frameset>
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</frameset>
</html>

Title.htm
<html>
cbody background="Homemainbk.j pg">
<Table width=100%>
<TRxTD>
<p align="Left">&nbsp; <img border="0" 
src="EpenditikiTi4.jpg" width="287" height="53" ></p> 
</TDxTD>
<p align="Right"><a href="Home.htm" target="_top">Apxική 
EeAi5a</a></p>
</TDx/TRx/Table >
<p align="Right">&nbsp;</p>
</body>
</html>

Σελίδα τοποθέτησης προσωπικού κωδικού πρόσβασης - InsertPassword.htm

<html>
<head>
<title>Eισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης</όitle>
</head>
<body background="mainbk.jpg">
<font face="Times New Roman">
<BRxBRxBR>
<p align="center" xbxfont size="6"
color="#800000">ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</ίont></b></p> 
<p align="center" xfont size="4">Παρακαλώ εισάγετε τα 
προσωπικά σας στο ι χε ία: </f ontx/'p>
<form method="POST" action="PasswordVerif.asp" 
onSubmit="">
<TABLE Align=Center Cellpadding=4>

<TR>
<TD Align=Right>
<label for="fpl"> Ap. Ταυτότητας: </label>
</TD>
<TD>
<input name="ID" size="20" id="fpl">
</TD>

</TR>
<TR>

<TD Align=Right>
<label for="fp2"> Κωδικός Πρόσβασης: </label>
</TD>
<TD>
<input type="password" name="Password" size="20" 

id="fp2">
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</TD>
</TR>

</TABLE>
<BR>
<TABLE Align=Center>
<TR>
<TD align=center><input type="submit" νβ1ιΐθ="ΕΙΣΑΓΩΓΗ" 
name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C2 68 " >&nbsp; &nbsp;
<input type="reset" value="KAOAPIEMOE" name="B2" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color: 
#D2C268"x/TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</font>
</body>
</html>

Σελίδα επιβεβαίωσης κωδικού πρόσβασης - PasswordVerif.asp

<%
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open ("Ependitiki")
pass=Request.Form("Password")
rec = "SELECT ID, Password FROM INVESTOR"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & Request.Form("ID")&
"%'" 'Εξακρίβωση στοιχείων'
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3 
Session("ID")=Request("ID")

If rs.BOF And rs.EOF Then 
Call Page 

Else
If pass <> rs("Password") Then 

Call Page 
Else

Response.Redirect "Portfolio.asp"
End If 
End If 

rs.Close 
conn.Close 
Set rs = Nothing 
Set conn = Nothing 
Sub Page 
%>
<html>
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<head>
<title>Enιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης</ύitle>
</head>
cbody background="mainbk.jpg">
<font face="Times New Roman">
<%
Dim con 
Dim rs 
Dim rec 
Dim pass 
%>
<BRxBRxBR>
<p align="center"><b><font size="6"
οο1ογ="#800000">ΠΡ0ΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</ίont></b></p>
<p align="center"xfont size="4">Παρακαλώ εισάγετε ξανά 
τα προσωπικά σας στο ιχε ία: </fontx/p>
<form method="POST" action="PasswordVerif.asp" 
onSubmit="">
<TABLE Align=Center Cellpadding=4>

<TR>
<TD Align=Right>
<label for="fpl"> Ap. Ταυτότητας: </label>
</TD>
<TD>
<input name="ID" size="20" id="fpl">
</TD>

</TR>
<TR>

<TD Align=Right>
<label for="fp2"> Κωδικός Πρόσβασης: </label>
</TD>
<TD>
cinput type="password" name="Password" size="20" 

id="fp2">
</TD>

</TR>
</TABLE>
<BR>
<TABLE Align=Center>
<TR>
<TD align=centerxinput type="submit" value="EIEArarH" 
name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">
<input type="reset" value="KA0APIEMO2" name="B2" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color:
#D2C268 " x/TD>
</form>
</TR>
</TABLE>
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<%
End Sub 
%>
</font> 
</BODY> 
</HTML>

Σελίδα παρουσίασης πληροφοριών χαρτοφυλακίου αξιών - Portfolio.asp

chtml>
<head>
<title>XapTocpuAc<K ιο Αξ i6v</title>
</head>
<body background="mainbk.jpg" >
<%
Dim ID 
Dim con 
Dim rs 
Dim rec
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
Quantity = 0
rec = "SELECT * FROM PORTFOLIO" 
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID & "
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3

Response . Write " cTDxcenterxf ont color=#800000 
size=5xb>XAPT00YAAKI0 
AEIQN</b></font></center>&nbsp;</TD>"

If rs.BOF And rs.EOF Then
Response .Write "<CENTERxTDxB><font 

color=#0000FF size=5 face=Times New Roman>Aev υπάρχουν 
μετοχές στο Χαρτοφυλάκιο Αξιών.</Β> 
</TDx/fontx/CENTER>"

Else
Response .Write "cCenterxBxfont size=4 

color=#000000>Aιαθέσιμο l Τίτλο L</fontx/B></Center>" 
Response.Write "<CENTER><TABLE BORDER =1 

cellspacing=7 cellpadding=2x/TD>"
Response.Write "<TD>Tίτλος</Τϋ>"
Response.Write "<ΤΟ>Ποσότητα</Τϋ>"
Response.Write "<ΤΏ>Τρέχουσα Τιμή (£)</TD>" 
Response.Write "<Τϋ>Συνολική Αξία (£)</TD>" 
Do While Not rs.EOF

rec2 = "SELECT * FROM COMMAND"
rec2 = rec2 & " WHERE ID LIKE '%" & ID &

" % I M
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set rs2 =
server.createobj ect("adodb.recordset")

rs2.0pen rec2, conn, 3

rec3 = "SELECT * FROM SHARE" 
rec3 = rec3 & " WHERE Title LIKE '%" Sc 

rs ( "Title") Sc "% ' "
set rs3 =

server.createobj ect("adodb.recordset")
rs3.0pen rec3, conn, 3 
Price=rs3("Price")
Quantity = rs("Quantity")
TValue = Price * Quantity

Then

rs2("Quantity")

Do While Not rs2.E0F
If rs2("Title") = rs("Title") Then 

If rs2("Action") = "Πώληση" Then 
If rs2("Status") = "Σε εκτέλεση"

Quantity = Quantity -

End If 
End I f 

End If
rs2.MoveNext 
Loop
TValue=CInt(TValue)
Response.Write "</TR>"
Response . Write "<TD Align=Center>" Sc 

rs ("Title") Sc "</TD>"
Response . Write "<TD Align=Center> " Sc 

Quantity Sc "</TD>"
Response.Write "<TD Align=Center>" & 

FormatNumber (Price) Sc "</TD>"
Response .Write "<TD Align=Center>" Sc 

Forma tNumber (TValue) Sc "</TD>" 
rs.MoveNext 
Loop

Response.Write "</CENTER></TABLE>"

rs.Close
Set rs = Nothing 
conn.Close 
Set conn = Nothing 
Set rs2 = Nothing 
Set conn2 = Nothing 
Set rs3 = Nothing 
Set conn3 = Nothing 
%>
<BRxBR>
<%
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set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki") 
rec = "SELECT * FROM COMMAND" 
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID & "%'" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3 
rec2 = "SELECT * FROM PORTFOLIO" 

rec2 — rec2 & " WHERE ID LIKE '%" Sc ID Sc "%'" 
set rs2 = server.createobject("adodb.recordset") 
rs2.0pen rec2, conn, 3 
If rs.BOF And rs.EOF Then

Response.Write " "
Else
Response . Write "<CenterxBxfont size = 4 

color=#000000>T ί τλο ι σε napaKpcar|ar|</font></B></Center>" 
Response.Write "<CENTER><TABLE BORDER =1 cellspacing=7 

cellpadding=2 >"
Response.Write "<TD>TίxAog</TD>"
Response.Write "<ΤΟ>Ποσότητα</Τϋ>"
Response.Write "<ΤΟ>Τρέχουσα Τιμή (£)</TD>"
Response.Write "<Τϋ>Συνολική Αξία (£)</TD>"

Do While Not rs2.E0F 
Quantity =0 
Do While Not rs.EOF

If rs2("Title") = rs("Title") Then
If rs("Status") = "Σε εκτέλεση" Then 

If rs("Action") = "Πώληση" Then 
Quantity= Quantity + rs("Quantity")
End If 

End If 
End If

rs.MoveNext 
Loop
rs.MoveFirst

rec3 = "SELECT * FROM SHARE"
rec3 = rec3 & " WHERE Title LIKE '%" &

rs2("Title") &
set rs3 = server.createobject("adodb.recordset") 
rs3.0pen rec3, conn, 3 
Quote=rs3("Price" )
Quote=(flac*var)+Quote 
Value = Quantity * Quote 
Value=CInt(Value)
Response.Write "</TR>"
Response.Write ""
Response.Write "<TD Align=Center>" & rs2("Title") 

Sc "</TD>"
Response.Write "<TD Align=Center>" & Quantity &

"</TD>"
Response.Write 

FormatNumber(Quote) & "
"<TD Align=Center>" 
</TD>"

Sc
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Response.Write "<TD Align=Center>" & 
FormatNumber(Value) & "</TD>" 

rs3.Close 
rs2.MoveNext 
Loop
Response.Write "</CENTER></TABLE>"
End If 
End If

%>
<BR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height = "l" bordercolordark="#000000 " 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#80C000" 
size="1">ΕΝΤΟΔΗ ΠΩΑΗΣΗΣ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΕΝΤΟΔΗ ΑΓΟΡΑΣ</ίont></a></TD>
<TD wiatii="65" height = " 1" ><a href = "Command. asp" > 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<α>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</ f ont></a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">AIA0EEIMA METPHTA</a></fontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ METPHTQN</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">AAAArH ΚΩΔΙΚ0Υ</ί ontX/aX/TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</ί ontX/aX/TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>
</B0DY>
</HTML>
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Σελίδα Προβολής Πληροφοριών Διαθέσιμων Μετρητών - Accountasp

<html>
<head>
<title>Aιαθέσιμα Mcipr|TcK/title>
</head>
<body background="mainbk.jpg" >
< %
Dim ID 
Dim con 
Dim rs 
Dim rec 
Dim total 
total=0
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT * FROM ACCOUNT"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID &
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.Open rec, conn, 3

If rs.BOF And rs.EOF Then 
Response.Write " "

Else
Do While Not rs.EOF

If rs("Transaction")="Αγορά" Then 
total=total-rs("Ammount")
End If
If rs("Transaction")="Πώληση" Then 
total=total+rs("Ammount")
End If
If rs("Transaction")="Κατάθεση" Then 
total=total+rs("Ammount")
End If
If rs("Transaction")="Ανάληψη" Then 
total=total-rs("Ammount")
End If 

rs.MoveNext 
Loop 

End If 
rs.Close
Set rs = Nothing 
ResCash=0
rec = "SELECT * FROM COMMAND"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID &
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.Open rec, conn, 3

If rs.BOF And rs.EOF Then 
ResCash=0

Else
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Do While Not rs.EOF
If rs("Action") = "Αγορά" Then

If rs("Status") = "Σε εκτέλεση" Then 
ResCash = ResCash + rs("Total_cost") 

End If 
End If

rs.MoveNext 
Loop 

End I f 
rs.Close 
conn.Close 
Set rs = Nothing 
Set conn = Nothing

AvCash = total 
Response.Write

(£)</TD>"
Response.Write

"</TD>"
Response.Write 
Response.Write

(£)</TD>"
Response.Write

L· "</TD>"
Response.Write 
Response.Write

(£)</TD>"
Response.Write

ΛQHV

Response.Write 
Response.Write

ResCash
<TDxcenter><f ont

BORDER =1 

Μετρητών

& FormatNumber(total) &

</TR>"
<Τϋ>Μετρητά σε Παρακράτηση 

<TD>" & FormatNumber(ResCash) 

</TR>"
<TD>Aιαθέσιμα Μετρητά

<TD>" Sc FormatNumber (AvCash)

</TR>"
</cent erx/TABLE >"

color=#800000 size=5xb>AIA0EZIMA 
METPHTA</bX/f ont></center>&nbsp; </TD>"

Response . Write " <centerxTABLE 
cellspacing=7 cellpadding=2x/TR>"

Response.Write "<Τϋ>Υπόλοino

<TD>

%>
<BRxBR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΕΝΤ0ΛΗ ΑΓ0ΡΑΣ</ίontx/a></TD>
<TD width="65" height = "l"xa href ="Command, asp" >
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<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">KATASTAEH<u>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width=M70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</ fontX/a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/font></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ METΡΗΤΩΝ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚ0Υ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">TIMEE ΜΕΤΟΧΩΝ</ίont></a></TD>
</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</font>
</BODY>
</HTML>

Σελίδα προβολής πληροφοριών λογαριασμού μετρητών - AccountData.asp

<html>
<head>
<^ί^θ>Πληροφορ ί ες Λογαρiaoyou</title>
</head>
<body background="mainbk.jpg" >
<%
Dim ID 
Dim con 
Dim rs 
Dim rec
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT ID, Date, Transaction, Ammount FROM 
ACCOUNT"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" Sc ID & 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
Response . Write "cTDxcenterxfont color=#800000 
size=5Xb>nAHP0i>0P^ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
METPHTON</b></fontX/center>&nbsp; </TD>" 
rs.Open rec, conn, 3

123



Internet και Χρηματιστήριο - Παράρτημα

If rs.BOF And rs.EOF Then
Response.Write "You have no data in your 

Personal Account."
Else

Response . Write " ccenterxTABLE BORDER
=1></TR>"

Response.Write "<TD>HMEPOMHNIA</TD>"
Response.Write "<TD>SYNAAAArH</TD>"
Response.Write "<TD>nOEO (£)</TD>"
Do While Not rs.EOF

Response.Write "</TR>"
Response. Write "<TD>" & rsC'Date") &

"</TD>"
Response.Write "<TD>" & rs("Transaction") 
Response.Write "</TD>"
Response.Write "<TD align=Right>" & 

FormatNumber(rs("Ammount")) & "</TD>"
rs.MoveNext

Loop

Response .Write " </centerx/TABLE> "
End If

rs.Close 
conn.Close 
Set rs = Nothing 
Set conn = Nothing 
%>
<BRxBR>
<CENTER>
<TABLE B0RDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"xa href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</ί ontX/aX/TD>

<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">ENTOAH ΑΓ0ΡΑΣ</ίontX/a></TD>
<TD width="65" height="l"xa href="Command.asp">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<η>

</u>ENT0AQN</ f ont></aX/TD>
<TD width="70" height = "l"xa href ="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</font></a></TD>

<TD width="70" height="1"xa href="Account.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</a></font></TD>
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<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝΚ/font></a></TD>
<TD width="55" height="1"><a 

href="Passwordchange.htm">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ</ίont></a></TD>
<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1 ">ΤΙΜΕΣ METOXQN</fontX/aX/TD>

</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</body>
</html>

Σελίδα παρουσίασης τρέχουσας τιμής μετοχών - Price.asp

<html>
<head>
<title>Tipsg Μετοχών</ίΐί1θ>
<body background="mainbk.jpg">
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"Xb>TpExouosc Τιμές Msioxc0v</bx/fontx/p>
<p align="center"></p>
<%
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT * FROM SHARE ORDER BY Title ASC;" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3

Response.Write "<TABLE BORDER =1 Align=centerx/TR>" 
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER >Tίτλος</Τ0>" 
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER >Ovopa</TD>" 
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER >Τρέχουσα Τιμή 

(£)</TD>"

Do While Not rs.EOF
Response.Write "</TR>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & rs("Title") & 

"</TD>"
Response .Write " <TD >" & rs("Full_Name") & "</TD>" 
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & rs("Price") & 

"</TD>" 
rs.MoveNext 
Loop
Response.Write "</TABLE>"
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rs.Close
conn.Close
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
%>
<BRxBR>
<CENTER>
cTABLE B0RDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ENTOAH ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΑΓΟΡΑΣ</font></a></rD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<η>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</ί ontx/aX/TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">AIA0EEIMA METPHTA</aX/f ontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">Λ0ΓΑΡΙΑΣΜ0Σ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></a></TD>

<TD width="55'· height= " 1" ><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1">ΑΛΛΑΓΗ i«MIKOY</fontX/aX/TD>

<TD width="55" height="l"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΤΙΜΕΣ ΜΕΤ0ΧΩΝ</font></aX/TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Σελίδα σύνταξης εντολής αγοράς - Trade_Buy.asp

<html>
<head>
<title>EuvTo^q
</head>

Εντολής Ayopag</title>
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<body background^"mainbk.jpg">
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"><b>ENT0AH ΑΓΟΡΑΣ TITAQNC/bX/f ontx/p>
<div align="center">
<center>
ctable border="l" width="481" height="38" cellspacing="7" 
cellpadding="2">
<form method="post" action="Trade_Buyl.asp" 

name="FrontPage_Forml">
<tr>

<td width="247" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="l">Tιτλος:</td>
<%
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT Title FROM SHARE ORDER BY Title ASC;" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn 
%>

<td width="875" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="1">

<SELECT NAME=Title size="l">
<OPTION selected value="0"> -Επιλογή- </OPTION>

<% Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Title")%> </OPTION> 

< % rs.MoveNext 
Loop

%>
</SELECT>

<%
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT Full_Name FROM SHARE ORDER BY Title ASC;" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn 
%>

<SELECT NAME=D1 size="l">
<OPTION selected value="0"> -Εύρεση- </OPTION> 

<%Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Full_Name")%> 

</OPTION>
< %rs.MoveNext 

Loop
%>

</SELECT>
</tdx/tr>
<tr>

<td width="247" 
bordercolor="#C8A324" 

<td width="768" 
bordercolor="#C8A324"

bgcolor="#FFDA8C" 
height="23">noa0Tnia:</td> 
bgcolor="#FFDA8C" 
height="23"x!--webbot

127



Internet και Χρηματιστήριο - Παράρτημα

bot="Validation" S-Data-Type="Integer" S-Number- 
Separators="x" --xinput type="text" size="20" 
name="Quantity" value="0"></td>

</tr>

<tr>
<td width="406" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="19" colspan="2"xinput 
type="radio" value="Tpexouoa Τιμή" checked name="Order"> 

Στην τρέχουσα τιμή ayopap</td>
</tr>
<tr>

<td width="247" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="38"xinput type="radio" 
name="Order" value="Mc Όριο Τιμής">

Με όριο £&nbsp;</td>
<td width="768" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="3G’> <input type="text" 
name="Limit" size="20"x/td>

</tr>
</table>
<table height="71">

<tr align="center">
<td colspan="2" iieight=" 67 " >

<pxinput type="hidden" name= "Action" 
va1ue="Αγορά">

&nbsp; <input type="Submit" value="EIZArQrH 
ΕΝΤΟΛΗΣ" name"bl" tabindex="2" style="background-color: 
#C1AE73; color: #800000; font-weight: bold; border-style: 
outset; border-color: #D2C268 " >&nbsp; &nbsp; &nbsp;

<input type="reset" ν3ΐυθ="ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" name="Bl" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color:
#D2C268">

</form>
</td>

</tr>
</table>
</center>

<BR>
<BR>
<CENTER>
cTABLE BORDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>
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<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ</font></a></TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">KATAETAEH<u>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width="70" height="l"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">XAPTOOYAAKIO</font></a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</a></font></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size = " 1 ">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></aX/TD>

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1 ">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚ0Υ</fontx/a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΤΙΜΕΣ ΜΕιΌΧΩΝ</font></a></TD>

</TR>
</TABLE> 
</CENTER> 
</body> 
</html>

Σελίδα επιβεβαίωσης εντολής αγοράς - Trade_Buyl.asp

<HTML>
<head>
<title>En t βεβα ίωση EvxoX0c</title>
</head>
<BODY background="mainbk.jpg">
<%
dim conn, rs2, rec 
dim order, Title, Quote 
dim Fees, Ammount, Cost, total 
Sub page 
%>
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"Xb>ENT0AH ΑΓΟΡΑΣ TITΛΩN</bX/fontX/p> 
<div align="center">

<CENTER>
<table height="65" width="9">
<tr>
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<td width="500" height="61" align="center"xform 
method="post" action="Trade_Buyl.asp" 
name="FrontPage_Forml">

<p>&nbsp;<table border="l" width="500" height="38" 
cellspacing="7" cellpadding="2">
<tr>
<td width="221" bgcolor="#FFDA8C" bordercolor="#C8A324" 
height="1">T ί τλος:</td>
<%
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT Title FROM SHARE ORDER BY Title ASC;" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn 
%>
<td width="920" bgcolor="#FFDA8C" bordercolor="#C8A324" 
height="1">
<SELECT NAME=Title size="l">
<OPTION selected value="0"> -Επιλογή- </OPTION>

<% Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Title")%> </OPTION>
<% rs.MoveNext 

Loop
%>
</SELECT>
<%
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT Full_Name FROM SHARE ORDER BY Full_Name 
ASC; "
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn

%>
<SELECT NAME=D1 size="l">
<OPTION selected value="0"> -Εύρεση- </OPTION>

<% Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Full_Name")%> </OPTION>

<% rs.MoveNext 
Loop

%>
</SELECT>

<tr>
<td width="221" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="23">Ποσότητα:</td>
<td width="813" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="23"><!--webbot
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bot="Validation" S-Data-Type="Integer" S- 
Number-Separators="x" --xinput type="text" size="20" 
name="Quantity" value="0"></td>

</tr>

<tr>
<td width="425" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="19" colspan="2"xinput 
type="radio" value="Tpfxouoa Τιμή" checked name="Order"> 

Στην τρέχουσα τιμή ayopap</td>
</tr>

<tr>
<td width="221" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="38"xinput type="radio" 
name="Order" value="Me Όριο Τιμής">

Με όριο £&nbsp;</td>
<td width="813" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="38"> <input type="text" 
name="Limit" size="20"x/td>

</tr>

</table^
<BR>
<table>
<tr>
<tdxinput type= "hidden" name= "Action" 

value="Αγορά">
<input type="Submit" value="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΗΣ" 

name"bl" tabindex="2" style="background-color: #C1AE73; 
color: #800000; font-weight: bold; border-style: outset; 
border-color: #D2C268">

<input type="reset" value="KA0AP^MC^" name="Bl" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color:
#D2C268">

</td>
</tr>
</table>

</form>
</td>

</tablex/center>
</div>
<table border="l">
<thead>
</thead>

</tablextable width="100%" border="l">
<thead>
</thead>

</table>
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<%
End Sub

varid=Session("ID")
session("Title") = request("Title")
If Request("Title")="0" Then

Response . Write " <CENTERxTD><Bxf ont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Roman>Aev έχει ορισθεί ο τίτλος της 
μετοχής. </Β> </TD></fontx/CENTER>"

Call page 
End If
If Request("Title")<>"0" Then

set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")

If Request("Quantity") <= "0" Then
Response.Write "<CENTER><TD><Bxfont color=#0000FF 

siie=5 face=Times New Roman>'AKUpn Ποσότητα. Παρακαλώ 
εισάγετε ξανά την εντολή σας. </f ont ></Β> </TDx/CENTER>" 

Call page 
End If
If Request("Quantity") > "0" Then

set rs = server. createobj ect ("adodb . records-oc") 
set rs2 = server.createobject("adodb.recordset") 
total=0
rec = "SELECT ID, Date, Transaction, Ammount -FROM 

ACCOUNT"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & varid & "%'" 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3

If rs.BOF And rs.EOF Then
Response.Write "<font color=#0000FF size=5 

face=Times New Roman>Δεv υπάρχουν τα απαραίτητα διαθέσιμα 
μετρητά για την εκτέλεση της εντολής</ίοης>"

Else
Do While Not rs.EOF

If rs("Transaction")="Αγορά" Then 
total=total-rs("Ammount")

End If
If rs("Transaction")="Πώληση" Then 

total=total+rs("Ammount")
End If
If rs("Transaction")="Κατάθεση" Then 

total=total+rs("Ammount")
End If
If rs("Transaction")="Ανάληψη" Then 

total=total-rs("Ammount")
End If 

rs.MoveNext 
Loop

End If
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rs.Close
Set rs = Nothing 
ResCash=0

rec = "SELECT * FROM COMMAND"
rec = rec Sc " WHERE ID LIKE '%" Sc varid Sc

set rs3 = server.createobject("adodb.recordset")
rs3.0pen rec, conn, 3

If rs3.BOF And rs3.E0F Then

Else
Do While Not rs3.E0F

If rs3("Action")="Αγορά" Then
If rs3("Status")="Σε εκτέλεση" Then 
ResCash=ResCash+rs3("Total_Cost")
End I f 

End I f
rs3.MoveNext 
Loop 

End If 
rs3.Close 
Set rs3 = Nothing

Session("Action") = request("Action")
Session("Quantity") = request("Quantity")
Session("Order") = request("Order")

order=request("Order")
Title=request("Title")

If order= "Τρέχουσα Τιμή" Then
rec = "SELECT Title, Price FROM SHARE"
rec = rec & " WHERE Title LIKE '%" Sc Title & "%"'
rs2.open rec, conn, 3
Quote= rs2("Price")
rs2.close
set rs2= nothing
Else
If ο^θη="Με Όριο Τιμής" Then 
Quote=request("Limit")
If Quote <= "0" Then

Response.Write "<CENTER><TD><Bxfont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Κοπΐ3η>Δεν έχει ορισθεί όριο τιμής. 
Παρακαλώ εισάγετε ξανά την εντολή σας.</Β> 
</TDx/fontx/CENTER>"
Call page 
End If 
End If 
End If
Session("Quote")=Quote
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If Quote > "0" Then 
%>
<p>&nbsp;</p>

<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"><b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ENTOAHE</bX/font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<table BORDER="l" align="center">

<tr>
< %

Response.Write "<TD>Tιτλος</Τϋ>"
Response.Write "<ΤΟ>Εντολή</Τϋ>"
Response.Write "<Τ0>Ποσότητα</Τ0>"
Response.Write "<Τϋ>Μέθοδος Εντολής</ΤΌ>" 
Response.Write "<Τϋ>Τίμή / Τεμάχιο (£)</TD>" 
Response.Write "<Τ0>Έξοδα (£)</TD>"
Response.Write "<Τϋ>Συνολική Αξία (£)</TD>"
Ammount=request("Quantity")*Quote
Fees=Ammount * 0.05
Cost=Ammount+Fees
Session("Fees")=Fees
Session("Cost")=Cost
Response.Write "</TR>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Title") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Action") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Quantity") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Order") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber (Quote) & "</’TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber(Fees) & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber(Cost) & "</TD>"
total=total-ResCash-Cost

%>

</font>
</tablexfont face="Times New Roman">
<% If total > 0 Then %>
<BR>

<TABLE Border="0" Align="center">
<TR>

< td>
<form method="POST" action="Trade2.asp">

<input type="submit" value="EISArQrH ΕΝΤΟΛΗΣ" 
name="B2" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">
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</form>
</TD>
<TD>

<form method="POST" action="Trade_Buy.asp">
<input type="submit" value="AKYPQSH ΕΝΤΟΛΗΣ" 

name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C2 6 8">

</form>
</TD>

</TR>
</TABLE>
<% Else 
total=-total
Response . Write " <BR><CENTERxTD><Bxfont color=#0000FF 
size=3 face=Times New ΚθΓη3η>Υπέρβαση διαθέσιμου υπολοίπου 
μετρητών κατά: £ " & FormatNumber(total) &
X/Bx/TDx/f ont ></CENTER>"
%>
<center>
<form method="POST" action="Trade_Buy.asp">

cinput type="submit" value="ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ" 
name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C2 68">
</form>
</center>

<%End If%>
<%End If%>
<%End If%>
<%End If%>
</font>
<P>
<BR>

<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolor1ight = "#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC990 0" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΑΓ0ΡΑΣ</ίont></a></TD>
<TD width="65" height="l"xa href="Command.asp">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<υ>

</η>ΕΝΤΟΛΩΝ</ί ontx/a></TD>
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<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">XAPTO<DYAAKIO</fontX/aX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/f ontX/TD>

<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size = "l">AOrAPIAEMOE ΜΕΤΡΗΤΩΝ</fontX/aX/TD>
<TD width="55" height="1"><a 

href="Passwordchange.htm">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">AAAArH ΚΩΔΙΚ0Υ</ίontX/a></TD>
<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">TIMEE ΜΕΤ0ΧΩΝ</ίont></aX/TD>

</TR>
</TABLE>
</CENTER>

</body>
</HTML>

Σελίδα σύνταξής εντολής πώλησης - Trade_Sell.asp

<html>
<head>
<title>ΣύvIαξη Εντολής ncoAqong</title>
</head>
<body background="mainbk.jpg"><font face="Times New 
Roman">
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"Xb>ENT0AH ΠΩΛΗΣΗΣ TITAONC/bX/f ontX/p>
<div align="center">
<center>
<table border="l" width="403" height="87" cellspacing="7" 
cellpadding="2">

<form method="post" action="Trade_Selll.asp" 
name ="Front Page_Forml">

<tr>
<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="23">T ί χλος:</td>
<%
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT ID, Title FROM PORTFOLIO"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID & "%'"
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set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3 
%>

<td width="420" height="23" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324">

<SELECT NAME=Title size="1">
<OPTION selected value="0"> -Επιλογή- </OPTION>

<% Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Title")%> </OPTION> 

<% rs.MoveNext 
Loop

%>
</SELECT>

</td>
</tr>
<tr>

<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" 1ΐθίς1τί = "23">Ποσότητα:</td>

<td width="420" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="23"><!--webbot

bot="Validation" S-Data-Type="Integer" S-Number- 
Separators="x" --xinput type="text" size="20" 
name="Quantity" value="0"></td>

</tr>
<tr>

<td width="240" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="19" colspan="2"xinput 
type="radio" value="Tpexouoa Τιμή" checked name="Order"> 

Στην τρέχουσα τιμή aYOpag</td>
</tr>
<tr>

<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="1"xinput type="radio" 
name="Order" value="Me Όριο Τιμής">

Με όριο £&nbsp;</td>
<td width="420" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="l"x!--webbot
bot="Validation" S-Data-Type="Number" S-Number- 

Separators="x," --> <input type="text" name="Limit" 
size="20" x/td>

</tr>
</table>

<p><input type="Submit" value="EIEArorH ΕΝΤΟΛΗΣ" name"bl" 
tabindex="2" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">&nbsp;
<input type="reset" ν3ΐυθ="ΚΑΘΑΡΙΣΜ0Σ" name="Bl" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font-
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weight: bold; border-style: outset; border-color: 
#D2C268"xbr>

&nbsp;<input type="hidden" name="Action" 
value="Πώληση">

&nbsp;
</form>
</center>
</div>
<BR><BR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">ENTOAH ΠΩΑΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ENT0AH ΑΓΟΡΑΣ</font></a></TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" fo^L color="#800000" 
size="1">KATAETAEH<u>

</u>ENTOAQN</font></aX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ</font></a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</a></fontx/TD>
<TD width="70" height="l"xa href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">AOrAPIAEMOE METPHTQN</font></aX/TD>

<TD width="55" height="l"xa 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">AAAArH ΚΩΔΙΚ0Υ</ίontX/aX/TD>

<TD width="55" height="l"xa href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΤΙΜΕΣ ΜΕΤ0ΧΩΝ</ίont></a></TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>
</font>
</body>
</HTML >
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Σελίδα επιβεβαίωσης εντολής πώλησης - Trade_Selll.asp

<HTML>
<head>
<title>EniPcPa ίωση Εντολής</ηίϋ1θ>
</head>

<BODY background="mainbk.jpg">
<%
dim conn, rs2, rec 
dim order, Title, Quote 
dim Fees, Ammount, Cost, total 
Sub page 
%>
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"><b>ENTOAH ΠΩΛΗΣΗΣ TITAQN</b></font></p>
<div align="center">
<center>
ctable border="l" width="403" height="87" cellspacing="7" 
cellpadding="2">

<form method="post" action="Trade_Selll.asp" 
name=" Front Page_Foi~l" >

<tr>
<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="23">T ί τλος:</td>
<%
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki") 
rec = "SELECT ID, Title FROM PORTFOLIO" 
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID & 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3 
%>

<td width="420" height="23" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324">

<SELECT NAME=Title size="l">
<OPTION selected value="0"> -Επιλογή- </OPTION>

<% Do While Not rs.EOF %>
<OPTION> <%Response.Write rs("Title")%> </OPTION> 

< % rs.MoveNext 
Loop

%>
</SELECT>

</td>
</tr>
<tr>

<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="23">noo0iητα:</td>
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<td width="420" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="23"><!--webbot

bot="Validation" S-Data-Type="Integer" S-Number- 
Separators= "x" --xinput type="text" size="20" 
name="Quantity" value="0"></td>

</tr>
<tr>

<td width="240" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="19" colspan="2"xinput 
type="radio" value="Tptxouaa Τιμή" checked name="Order"> 

Στην τρέχουσα τιμή ayopag</td>
</tr>
<tr>

<td width="165" bgcolor="#FFDA8C" 
bordercolor="#C8A324" height="1"xinput type="radio" 
name="Order" value="Me Όριο Τιμής">

Με όριο £&nbsp;</td>
<td width="420" bgcolor="#FFDA8C" 

bordercolor="#C8A324" height="1"><!--webbot
bot = "Validation" S-Data-Type="Nun±»er" S-Number- 

Separators="x," --> <input type="text" name="Limit" 
size="20"x/td>

</tr>
</table>
<BR>
<TABLE>
<TR>
<TD align=center><input type="Submit" value="EIEArorH 
ΕΝΤΟΛΗΣ" name"bl" tabindex="2" style="background-color: 
#C1AE73; color: #800000; font-weight: bold; border-style: 
outset; border-color: #D2C268">&nbsp;
<input type="reset" ν3ΐυθ="ΚΑΘΑΡΙΣΜ0Σ" name="Bl" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color:
#D2C268"><br>

&nbsp;<input type="hidden" name="Action" 
value="n0Xgag">

&nbsp;
</TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</center>
</div>
<%
End Sub
varid=Session("ID")
session("Title") = request("Title")
If Request("Title")="0" Then
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Response.Write "<CENTERxTDxB><font color=#0000FF size=5 
face=Times New Roman> Δεν έχει ορισθεί τίτλος μετοχής για 
την εντολή . </fontx/B> </TD></CENTER>"
Call page 
End I f
If Request("Title")<>"0" Then
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT ID, Title, Quantity FROM PORTFOLIO" 
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & varid & 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3

If rs.BOF And rs.EOF Then

Else
Do While Not rs.EOF

If rs("Title")=Request("Title") Then 
AQuant=rs("Quantity")
End If 

rs.MoveNext 
Loop 

End If
RQuant=Request("Quantity") 

rs.Close
Set rs = Nothing
ResQuant=0 ^
rec = "SELECT * FROM COMMAND"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & varid & "%'" 
set rs3 = server.createobject("adodb.recordset") 
rs3.0pen rec, conn, 3

If rs3.B0F And rs3.E0F Then

Else
Do While Not rs3.E0F

If rs3("Title")=Request("Title") Then 
If rs3("Action")="Πώληση" Then

If rs3("Status")="Σε εκτέλεση" Then 
ResQuant=ResQuant+rs3("Quantity")

End If 
End If 

End If
rs3.MoveNext 

Loop 
End If 

rs3.Close 
Set rs3 = Nothing

AQuant = AQuant - ResQuant 
RQ=CInt(RQuant)
Over = RQ - AQuant 
If RQ > AQuant Then

141



Internet και Χρηματιστήριο - Παράρτημα

Response . Write " <CENTERxTDxBxf ont color=#0000FF 
size=4 face=Times New Roman> Η ποσότητα είναι πέραν του 
διαθέσιμου ορίου μετοχών κατά " & Over & " 
τ εμάχ ια. </f ont></B> </TDX/CENTER>"

Response . Write "<CENTERxTDxBxfont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Roman>napaKaA6 εισάγετε ξανά την 
εντολή σας. </font></B> </TDX/CENTER>"

Call page

End If
If RQ <= "0" Then

Response . Write "<CENTERxTDxBxfont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Roman> Άκυρη ποσότητα. Παρακαλώ 
εισάγετε ξανά την εντολή σας. </fontx/B> </TDx / CENTER >" 
Call page

End If

If RQ <= AQuant Then 
If RQ > "0" Then
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
set rs2 = "'server. createobj ect ("adodb. recordset")
Session("Action") request("Action")
Session("Quantity") = request("Quantity")
Session("Order") = request("Order")

order=request("Order")
Title=request("Title")

If order= "Τρέχουσα Τιμή" Then
rec = "SELECT Title, Price FROM SHARE"
rec = rec & " WHERE Title LIKE '%" & Title & "%'"
rs2.open rec, conn, 3
Quote= rs2("Price")
rs2.close
set rs2= nothing
Else
If ο^οη="Με OpLO Τιμής" Then 
Quote=request("Limit")
If Quote <= "0" Then

Response . Write "<CENTERxTDxBxfont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Roman> Δεν έχετε ορίσει όριο τιμής. 
Παρακαλώ εισάγετε ξανά την εντολή oap</fontχ/Β> 
</TDx/CENTER> "
Call page 
End If 
End If 
End If
Session("Quote")=Quote 
If Quote > "0" Then
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-β>

<p>&nbsp;</ρ>
<ρ align="center"xfont color="#800000" 
size = "5"Xb>TTOIXEIA ENT0AH2</bX/f ontX/p> 
<p align="center">&nbsp;</p> 
ctable BORDER="1" align="center" >
<tr>

<s
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write

"<TD>Tiτλος</Τϋ>" 
"<TD>EvtoAh</TD>" 
"<Τϋ>Ποσότητα</ΤΟ>" 
"<Τϋ>Μέθοδος Εντολής</Τϋ>" 
"<TD>T l μή / Τεμάχιο (£)</TD>" 
"<ΤΏ>Έξοδα (£)</TD>"
"<TD>EuvoA t κά Έσοδα (£)</TD>" 

Ammount=request("Quantity")*Quote 
Fees=Ammount * 0.05 
Cost=Ammount-Fees 
Session("Fees")=Fees 
Session("Cost")=Cost 
Response.Write "</TR>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Title") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Action") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Quantity") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

request("Order") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber(Quote) & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber(Fees) & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

FormatNumber(Cost) & "</TD>" 
total=total-Cost

%>
</font>
</table>
<BR>
<TABLE ALIGN="CENTER">
<TR>

<TD ALIGN="CENTER">
<form method="POST" action="Trade2.asp">

cinput type="submit" value="EIEArQrH ΕΝΤΟΛΗΣ" 
name="B2" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">

</form>
</TD>
<TD ALIGN="CENTER">
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<form method="POST" action="Trade_Sell.asp">
<input type="submit" value="AKYPQSH ΕΝΤΟΛΗΣ" 

name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">

</form>
</TD>

</TR>
</table>

<%End If%>
<%End If%>
<%End If%>
<%End If%>
<CENTER>
<TABLE BORDER="l" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</f oncX/aX/TD>

<TD width="55" height="1"><a href-"Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1 ">ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ</fontX/aX/TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
3ί2θ="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<η>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width="70" height="l"xa href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</font></a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΔΙΑΘΞΣΙΜΑ METPHTA</a></font></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size = " 1 ">Λ0ΓΑΡΙΑΣΜ0Σ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></aX/TD>

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">AAAArH ΚΩΔΙΚΟΥ</ίontX/a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΤΙΜΕΣ MET(m2N</fontX/aX/TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
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Σελίδα επιβεβαίωσης εισαγωγής εντολής - Trade2.asp

<html>
<head>
<title>En ι βα ι βέωση Εισαγωγής EvcoAnc</title> 
</head>
<body background="mainbk.jpg">
< %
dim conn, rs
dim Fees, Ammount, Cost

set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.open "COMMAND", conn, 2, 2 
rs.addnew
rs("ID") = Session("ID") 
rs("Title") = Session("Title") 
rs("Action") = Session("Action") 
rs("Quantity") = Session("Quantity") 
rs("Order")= Session("Order") 
rs("Quote")= Session("Quote") 
rs("Est_Fees")=Session("Fees") 
rs("Total_Cost")=Session("Cost") 
rs.update 
rs.movelast 
rs.close 
set rs= nothing 
set conn = nothing 
%>

<p>&nbsp;</p>
<p align="center"xfont color="#800000" size="5"xb>H 
ΕΝΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΚ/bx/fontX/p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<TABLE BORDER =1 align=center> 
<TR>

<■6

Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Response.Write 
Ammount=Session("Quantity") 

Session("Quote")
Fees=Ammount * 0.05

"<TD>T ίτλος</Τϋ>" 
"<TD>EvioAn</TD>" 
"<Τ0>Ποσότηια</Τ0>" 
"<ΤΟ>Μέθοδος Εντολής</Τϋ>" 
"<TD>T ίμή / Τεμάχιο (£)</TD>" 
"<Τ0>Έξοδα (£)</TD>" 
"<Τϋ>Συνολική Αξια (£)</TD>"

*
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If session("Action")="Αγορά" Then 
Cost=Ammount+Fees 

Else
Cost=Ammount-Fees 
End If

Response.Write "</TR>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

Session ("Title") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

Session("Action") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

Session("Quantity") & "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

Session("Order") & "</TD>"
Response . Write "<TD AL I GN=CENTER > " Sc 

FormatNumber (Session ("Quote") ) Sc "</TD>"
Response . Write "<TD ALIGN=CENTER>" Sc 

FormatNumber (Fees) Sc "</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" Sc 

FormatNumber(Cost) & "</TD>"
%>

</TR>
</TABLE>
*.br>

<BR>
<BR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="l" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolor1ight = "#999933" 
bgcolor="#D1D3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900:' >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ENT0AH ΠΩΛΗΣΗΣ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ENT0AH ΑΓΟΡΑΣ</font></a></TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">KATAETAEH<u>

</u>ENTOAQN</fontX/aX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1 ">ΧΑΡΤ0ΦΥΔΑΚΙ0</ί ont ></ ax/TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/fontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp">
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<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΛΟΓΔΡΙΔΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΤΙΜΕΣ ΜΕΤ0ΧΩΝ</ίont></a></TD>

</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</body>
</html>

Σελίδα παρουσίασης των εντολών - Command.asp

<html>
<head>
<tit1θ>Κατάσιαση EvioA0v</title>
<body background="mainbk.jpg">

<p align="center"xfont color="#800000" 
size=" 5"Xb>KATAETAEH ENTOAON</bX/fontX/p>
<p align="center"></p>
<%
Dim ID
Dim conn
Dim rs
Dim rec
Dim rec2
Dim total
Dim Quote
ID=Session("ID")
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")

rec = "SELECT * FROM COMMAND"
rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" Sc ID & "%'"
set rs = server.createobject("adodb.recordset")

rs.Open rec, conn, 3

If rs.BOF And rs.EOF Then
Response . Write " <CENTERxTDxBxf ont 

color=#0000FF size=5 face=Times New Roman>Asv υπάρχουν 
καταχωρημένες εντολές στο σύστημα. </fontx/B> 
</TDx/CENTER>"
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Else
Response.Write "cTABLE BORDER =1 

Align=centerx/TR>"
Response.Write "<TD WIDTH=50 

ALIGN=CENTER>Ap l θμός Εντολής</Τϋ>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>TιiAop</TD>" 
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>Hpcpopr|vία 

Υποβολής</Τϋ>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>Ayopa /

Πώληση</ΤΟ>"
Response.Write "<TD 

ALIGN=CENTER>rioo0TRia</TD>"
Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>Mc0o5op 

Εντολής</Τϋ>"
Response.Write "<TD width=80 

ALIGN=CENTER>Tιμή/Τεμάχ10(£)</TD>"
Response.Write "<TD 

ALIGN=CENTER>KaiaoTaon</TD>" 
rs.MoveFirst 
Do While Not rs.EOF

Response.Write "</TR>"
Response . Write " <TD ALIGN=CENTER>" & 

rs("Number") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
rs("Title") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
rs ( "Date") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
rs("Action") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
rs("Quantity") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
rs("Order") & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 
Formatnumber(rs("Quote")) & "</TD>"

Response.Write "<TD ALIGN=CENTER>" & 

rs ("Status") & "</TD>"
rs.MoveNext

Loop
Response.Write "</TABLE>"

rs.Close
conn.Close
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
%>
<%
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT * FROM COMMAND"
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rec = rec & " WHERE ID LIKE '%" & ID & 
set rs = server.createobject("adodb.recordset") 
rs.Open rec, conn, 3 
%>
<p>
<TABLE BORDER =1 width="240" align="center" 
bordered ordark="#000000" bordercolorlight="#999933"> 
<tr><TD colspan="2" >
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="3"><b>AKYPQEH ENTOAHE</b></f ontx/p>
</TDx/TR>
<TR>
<TD align="center">Apιθμός Εντολής:</TD>
<TD>
<form method="POST" action="Cancellation.asp">
<SELECT NAME=NUMBER size="l">
<OPTION value="0"> --Επιλογή-- </OPTION>

<% Do 'While Not rs. EOF %>
<% If rs("Status")="Άκυρη" Then 
Else
If rs("Status")="Εκτελέστηκε" Then 
Else 
%>
<OPTION> <%Response.Write rs("Number")%> </OPTION>
<% End If 

End If 
rs.MoveNext 
Loop

%>
</SELECT>
<% Session("Number")=NUMBER%>
</TDx/TR>
<TRxTD align="center" colspan="2">
<input type="submit" value="YnOBOAH" name="Bl" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color: 
#D2C268">
</TDx/TR>
</TABLE>
</form>
<% End If %>
<BR>
<BR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Sell.asp">
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<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤΟΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΕΝΤΟΛΗ ΑΓ0ΡΔΣ</font></a></TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">KATAETAEH<u>

</u>ENTOAQN</font></a></TD>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">XAPTOOYAAKIO</fontX/a></TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΔΙΑΘΕΣIMA METPHTA</aX/f ontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size= " 1 ">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</ίontx/aX/TD- 

<TD width="55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size= " 1">ΑΔΑΑΓΗ KΩΔIKOY</fontX/aX/TD>

<TD width="55" height^'i"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">TIMEE ΜΕΤΟΧΩΝ</ί ontX/aX/TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>

</BODY>
</HTML>

Σελίδα επιβεβαίωσης ακύρωσης εντολής - Cancellation.asp

<html>
<head>
<title>Enιβεβαίωση Ακύρωσης Evτoλής</title>
</head>
<body background="mainbk.jpg">
<%

onu=Request.Form("NUMBER")
If onu=0 Then

Response.Write "<CENTER><TD><Bxfont color=#0000FF 
size=5 face=Times New Roman>Aev έχετε επίλέξει. αριθμό 
εντολής για ακύρωση</ίοης></Β> </TDX/CENTER>"
Else
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open ("Ependitiki")
rec = "SELECT * FROM COMMAND"
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rec = rec & " WHERE Number LIKE '%" & onu & 
set rs = server.createobject("adodb.recordset")

rs.Open rec, conn, 2, 2

rs ( "Status")= "Άκυρη"
rs.update
rs.movelast
rs.close
set rs= nothing
set conn = nothing
%>
<p align="center"xfont color="#800000"
size="5"><b>EnIΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ENTOΛHΣ</b></font></p> 
<BR>
<BR>
<table border="l" align="center" width="300">
<td align="center">Ap l θμόρ εντολής που ακυρώθηκε:
<% Response.Write onu 
%>
</td>
</table>
<%
End If 
%>
<BR>
<BR>
<CENTER>
<TABLE B0RDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC9900" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ENT0AH ΠΩΛΗΣΗΣ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">ENTOAH ΑΓΟΡΑΣ</ί ontX/aX/TD>
<TD width="65" height="1"><a href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<η>

</υ>ΕΝΤ0ΛΩΝ</ίοηίΧ/3Χ/Τ0>
<TD width="70" height="1"><a href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">XAPTO<SYAAKIO</fontX/aX/TD>

<TD width="70" height="1"><a href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

3ΪΖ6="1">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/fontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp">
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<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">Λ0ΓΔΡΙΔΣΜ0Σ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></a></TD>

<TD width-"55" height="1"><a 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ</font></a></TD>

<TD width="55" height = "l"xa href = " Price . asp" >
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="1">ΤΙΜΕΣ METOXΩN</font></a></TD>

</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</body>
</html>

Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης - Passwordchange.htm

<html>
<head>
<ίίυ1ο>Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης</ίitle>
<meta name="Microsoft Theme" content="rmnsque Oil, 
default">
</head>

<body xfont face="Times New Roman">
<BR>
<BR>
<BR>
<p align="center"xfont color="#800000" 
size="5"><b>AAAATH ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</b></font></p>

<form method="POST" action="PasswordchangeVer.asp" 
onSubmit="">

<TABLE Align=Center Cellpadding=4>
<TR>

<TD Align=Right>
<label for="passl"xfont size="4">Παρακαλώ εισάγετε το 

νέο κωδ l κό: </fontx/label>
</TD>
<TD>
cinput name="Passwordl" size="20" id="passl">
</TD>

</TR>
<TR>

<TD Align=Right>
<label for="pass2"xfont size="4">Ξθίναπληκτρολογήστε 

το νέο κωδ ι κό : </fontx/label>
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</TD>
<TD>
<input type="Password" name="Password2" size="20" 

id="pass2">
</TD>

</TR>
</TABLE>
<BR>
<TABLE Align=Center>
<TR>
<TD align=centerxinput type="submit" value="ΥΠΟΒΟΛΗ" 
name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268" >&nbsp; &nbsp;
<input type="reset" value="KAOAPIEMOE" name="B2" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color: 
#D2C268"x/TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</font>

<BR>
<BR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" height="l" bgcolor="#D1D3AF" 
style="border-style: ridge; border-color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height = "l"xa href = "Trade_Sell. asp" > 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΕΝΤ0ΛΗ ΠΩΔΗΣΗΣ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height = "l"xa href ="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΕΝΤ0ΛΗ ΑΓ0ΡΑΣ</ίont></aX/TD>
<TD width="65" height="l"xa href = "Command. asp" >

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<η>

</u>ENTOAQN</fontX/aX/TD>
<TD width="70" height = "l"xa href =" Portfolio . asp" > 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤΟΦΥΑΑΚΙΟ</ίont></a></TD>

<TD width="70" height="l"xa href = "Account. asp" >
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/f ontX/TD>
<TD width="70" height="l"xa href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ METPHTQNC/f ontX/aX/TD>

<TD width="55" height = "l"xa 
href="Passwordchange.htm">
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<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size=" 1 ">ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ</fontx/ax/TD>

<TD width="55" height="1"><a href="Price.asp">
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size="l">TIMEE METOXQN</fontX/aX/TD>

</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</body>
</html>

Σελίδα επιβεβαίωσης αλλαγής κωδικού πρόσβασης - PasswordchangeVer.asp

<html>
<head>
<title>Enιβεβαίωση Αλλαγής ΚωδιKOU</title>
</head>
<body background="mainbk.jpg">
<font face="Times New Roman">
<%

Sub Pagein
%>
<BR>
<BR>
<BR>
<p align="center"xfont color="#800000"
size="5"><b>AAAArH ΚΩΔΙΚΟΥ nPOEBAEHE</bX/f ontx/p>

<form method="POST" action·--"PasswordchangeVer.asp" 
onSubmit="">
cTABLE Align=Center Cellpadding=4>

<TR>
<TD Align=Right>
<label for="passl"xfont 3ίζθ="4">Παρακαλώ εισάγετε το 

νέο κωδ ι κό: </fontx/label>
</TD> <TD>
<input name="Passwordl" size="20" id="passl">
</TD> </TR>

<TR>
<TD Align=Right>
<label for="pass2"Xfont 3ίζθ="4">Ξαναπληκτρολογήστε 

το νέο κωδ ι κό:</font></label>
</TD>
<TD>
<input type="Password" name="Password2" size="20" 

id="pass2">
</TD> </TR>

</TABLE>
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<BR><TABLE Align=Center>
<TR>
<TD align=center><input type="submit" value="ΥΠΟΒΟΛΗ" 
name="Bl" style="background-color: #C1AE73; color: 
#800000; font-weight: bold; border-style: outset; border- 
color: #D2C268">&nbsp;&nbsp;
cinput type="reset" value="KA0APIEMOE" name="B2" 
style="background-color: #C1AE73; color: #800000; font- 
weight: bold; border-style: outset; border-color:
#D2C268"></TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
<%

End Sub
pl=Request.Form("Passwordl") 
p2=Request.Form("Password2")
If ltn(pi)<1 AND len(p2)<1 Then
Response . Write " <CENTERxTDxBxf ont color=#0000FF 

size=4 face=Times New Roman>Aa0og εισαγωγή κωδικών. 
Παρακαλώ προσπαθείστε ξανά.</Β> </TDx/fontx/CENTER>" 
Call Pagein 
Else 
Dim ID
ID= Session("ID")
If pi <> p2 Then

Response . Write "<CENTERxTDxBxfont color=#0000FF 
size=4 face=Times New Roman>Aa0op εισαγωγή κωδικών. 
Παρακαλώ προσπαθείστε ξανά.</Β> </TDx/fontx/CENTER>" 

Call Pagein
Else
If len(pl)<6 Then
Response . Write " <CENTERxTDxBxf ont color=#0000FF 

size=4 face=Times New ΡθΓΠ3η>Παρακαλώ εισάγετε κωδικό 
πρόσβασης με περισσότερα απο 5 ψηφία.</Β>
</TDx/fontx/CENTER>"

Call Pagein 
Else
dim conn
set conn = server.createobject("adodb.connection") 
conn.open ("Ependitiki")
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rec = "SELECT ID, Password FROM INVESTOR "
rec = rec & " WHERE ID LIKE ’%" & ID & "%’"
rs.Open rec, conn, 2,2
rs("Password")=pl
rs.update
rs.close
conn.close
set rs= nothing
set conn = nothing
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Response . Write " cCENTERxTDxBxfont color=#800000 
size=4 face=Times New Roman>H αλλαγή στον προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης έγινε επ ι τυχώς.</Β>
</TD></font ></CENTER>"
End If 
End If 
End If 
%>
</FONT>
<p><BR><BR>
<CENTER>
<TABLE B0RDER="1" height="l" bordercolordark="#000000" 
bordercolor="#CC990 0" bordercolorlight="#999933" 
bgcolor="#DlD3AF" style="border-style: ridge; border- 
color: #CC9900" >

<TR ALIGN="CENTER" >
<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Sell.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ENTOAH ΠΩΛΗΣΗΣ</font></a></TD>

<TD width="55" height="l"xa href="Trade_Buy.asp"> 
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1">ΕΝΤ0ΛΗ ΑΓ0ϊ'ΛΣ</ί ontX/aX/TD>
<TD width="65" height="l"xa href="Command.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1" >ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<ια>

</u>ENT0AQN</ fontx/ a></TD>
<TD width="70" height="l"xa href="Portfolio.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΧΑΡΤ0ΦΥΛΑΚΙ0</ font></a></TD>

<TD width="70" height="l"xa href="Account.asp"> 
<font face="Lucida Console" font coior="#800000" 

size=" 1 ">ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ METPHTA</aX/fontX/TD>
<TD width="70" height="1"><a href="AccountData.asp"> 

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="1">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ</font></a></TD>

<TD width=" 55" height = "l"xa 
href="Passwordchange.htm">

<font face="Lucida Console" font color="#800000" 
size="l">AAAArH ΚΩΔΙΚ0Υ</ίont></a></TD>

<TD width="55" height = "l"xa href =" Price . asp" >
<font face="Lucida Console" font color="#800000" 

size=" 1 ">ΤΙΜΕΣ ΜΕΤ0ΧΩΝ</ίontX/aX/TD>
</TR>

</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
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